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Hitzaurrea 
 
Tesi hau egitea Kimikako lizentziaturako 4. ikasturtean proposatu zidaten, eta 
karrera bukatu ondoren ikerketan aritzeko aukera paregabea zela iruditu 
zitzaidan. Karrera bukatutakoan, Eusko Jaurlaritzaren beka lortu nuen 4 
urterako, eta lanean buru belarri sartu 1995eko irailean. Ikerketan aritzearen 
zailtasunak berehala nozitu ahal izan nituen, sistema esperimentala muntatu 
eta martxan jarri behar izan bait genuen eta ez zen batere erraza izan, izan ere, 
lehen bi urteetan ez genuen emaitza dezente bat ere lortu. Ikergaia bera ere 
aldatu egin behar izan genuen, eta, azkenean, hirugarren urtean hasi ziren 
lehen emaitzak ateratzen. Etengabe animoak eta laguntza eman zidaten 
zuzendaria eta lagunak izateko zortea izan nuen, eta hori eskertzekoa da, 
bereziki ez delako beharko lukeena bezain ohikoa.  
 
Tesia sei urtetako lan gogorraren emaitza da. Idatzi nuenetik ez dut gehiagorik 
ikertu arlo horretan, lanean aritu bait naiz irakasle modura, institutuetan 
lehenengo eta berriro unibertsitatean, beste arlo batean orain. Baina, hala eta 
guztiz ere, tesian ikasitakoa oso presente dago nire bizitzan, tesiari ateratzen 
zaion etekinik handiena, edo hobeto esanda, tesi bat egiteko prozesuan gehien 
ikasten duguna zera baita seguraski: arazoei lasaitasunez aurre egiten, 
pazientzia hartu eta animoa mantenduz, ekinak izaten. Ez da gutxi. 



FACULTAD DE CIENCIAS/ZIENTZI FAKULTATEA 
Departamento de Química Física/Kimika Fisikoko Saila 

 

 
 
 
 
 
 

DIODO-LASER BIDEZKO ESPEKTROSKOPIA INFRAGORRIA 
ESPANTSIO SUPERTSONIKOAN: 

Bentzenoaren eta C6H5X (X= F, Cl, NH2) deribatu monoordezkatuen 
bibrazio-errotazioko espektroak. 

 
 
 
 
 
 
 

ZIENTZIA KIMIKOETAN DOKTORE 

gradua lortzeko 

ARAITZ USKOLA IBARLUZEA-k 
aurkeztutako 

MEMORIA 
 
 
 
 
 
 
 

Zuzendaria: FRANCISCO J. BASTERRETXEA ELGEZABAL 
 
 
 
 
 

Leioa, 2001eko maiatza. 



 
 

Esker-emateak 
 
 
 

Lan hau Euskal Herriko Unibertsitateko Kimika Fisikako sailan burutu da, 
Francisco Basterretxea Elgezabal doktorearen zuzendaritzapean; berari eskertu nahi 

diot urte hauetan eman didan laguntza eta dedikazioa. 
 

Lan honetan aurkezten dena sei urtetako lan sutsu eta gogor baten laburpen bat baino 
ez da, momentuoro alboan izan dudan  jendearen laguntzarik gabe burutu ezin 

zitekeena, guztioi eskertu nahi diet izan duten pazientzia, eskeini didaten laguntza 
eta adiskidetasuna, laborategian eta baita laborategitik  at, nire momentu onak eta 

txarrak onartuz, eta... beno,  jakin behar dutenek badakite detaile politak ez ditudala 
ahazten. 

 
Fernando Castaño Almendral, Mª Nieves Sánchez Rayo, Roberto Martínez Pérez de 

Mendiola eta Maite Martínez doktoreek mentzio berezia merezi dute hainbeste 
lagundu didaten aholkuak emateko prest egon direlako beti, halaber ez ditut ahaztu 

nahi saileko zuzendari eta idazkari direnak eta urte hauetan izan direnak, ezta 
Kimika Fisikoaren saileko gainerako lankideak.  

 
 
 
 

Lan hau Eusko Jaurlaritzak emandako doktorego aurreko beka bati esker burutu ahal 
izan da (1995-1999). 



AURKIBIDEA 

I. SARRERA                  1 

I.1. BIBLIOGRAFIA               10 

II. BIBRAZIO-ERROTAZIO ESPEKTROSKOPIA            17 

II.1. BIBRAZIO-ERROTAZIOKO ENERGIA-MAILAK           19 

II.1.1. Errotore zurrunaren errotazioko energia-mailak           20 

II.1.2. Bibrazio-errotazio elkarrekintza            24 

II.2. HAUTAKETA-ARAUAK ETA INTENTSITATEAK           28 

II.2.1. Intentsitateen kalkulua             29 

II.2.2. Trantsizioak. Hautaketa-arauak            31 

II.3. SIMULAZIO-PROGRAMA             34 

II.4. BIBLIOGRAFIA               35 

III.  SISTEMA ESPERIMENTALA              37 

III.1. MUNTAIA ESPERIMENTALA             39 

III.2. DIODO-LASER INFRAGORRIA             41 

III.2.1. Laser efektuaren oinarriak             41 

III.2.2. Erdieroaleen egitura              44 

III.2.3. Erdieroaleen elkarketa. Laser-efektua erdieroaleetan          46 

III.2.4. Diodo-laserren sailkapena eta egitura            49 

III.2.5. Berun-gatzezko diodo-laserren ezaugarri espektroskopikoak         52 

III.3. DIODOZKO LASERREN ESPEKTROMETROA. ESPEKTROEN KALIBRAKETA  
                56 

III.3.1. Diodozko laserren espektrometro infragorria           56 

III.3.2. Espektroen kalibraketa             57 

III.4. ABSORTZIO-GUNEA              64 

III.4.1. Espantsio supertsonikoa             66 

III.4.2. Pausu aniztun zelula              72 

III.5. DETEKZIO-SISTEMA              73 

III.5.1. Infragorriko detektoreak             73 

III.5.2. Modulazio-teknikak              76 

III.6. SISTEMA ESPERIMENTALAREN LAN BALDINTZEN 
 OPTIMIZAZIOA              88 

III.6.1. OCS               89 

III.6.2. CH3Cl               90 



III.7. BIBLIOGRAFIA               92 

IV. BENTZENOAREN ν19 BANDA              95 

IV.1. DIODOZKO LASERRAREN ESPEKTROAK         101 

IV.2. KONSTANTE ESPEKTROSKOPIKOEN DOIKETA        114 

IV.3.  ESPANTSIO SUPERTSONIKOAREN  
ERROTAZIO-TENPERATURAREN DETERMINAZIOA        116 

IV.3.1. Gas garraiatzailearen presioaren eragina         117 

IV.3.2. Gas garraiatzailearen konposizioaren eragina         119 

IV.4. BIBLIOGRAFIA             121 

V. KLOROBENTZENOAREN ν19a BANDA           123 

V.1. DIODOZKO LASERRAREN ESPEKTROAK         129 

V.2. KONSTANTE ESPEKTROSKOPIKOEN DOIKETA         146 

V.2.1. Oinarrizko mailaren konstante espektroskopikoen doiketa       148 

V.2.2. Goiko mailaren konstante espektroskopikoen doiketa        149 

V.2.3. Klorobentzenoaren espezie isotopikoen kontribuzioa        151 

V.3. BIBLIOGRAFIA             152 

VI. FLUOROBENTZENOAREN ν19a BANDA          155 

VI.1. DIODOZKO LASERRAREN ESPEKTROAK         161 

VI.2. KONSTANTE ESPEKTROSKOPIKOEN DOIKETA        175 

VI.2.1. Oinarrizko mailaren konstante espektroskopikoen doiketa       175 

VI.2.2. Goiko mailaren konstante espektroskopikoen doiketa           175 

VI.2.3. Distortsio zentrifugoa           176 

VI.3. ∆Ka= ±2 DUTEN TRANTSIZIOAK          179 

VI.4. BIBLIOGRAFIA             183 



VII. ANILINAREN ν19a BANDA            187 

VII.1. DIODOZKO LASERRAREN ESPEKTROAK         193 

VII.2. KONSTANTE ESPEKTROSKOPIKOEN DOIKETA        206 

VII.2.1. Goiko mailaren konstante espektroskopikoen doiketa            206 

VII.2.2. Distortsio zentrifugoa           208 

VII.3. ANILINAREN INBERTSIO-MODUA          211 

VII.4. BIBLIOGRAFIA             216 

VIII.  ETORKIZUNERAKO ASMOAK           219 

VIII.1. BIBLIOGRAFIA            223 

 



I.Sarrera 
 

 

I. SARRERA 

Bereizmen altuko espektroskopiak (errotazioko egitura bereiz dezakeenak) 
aurrerapen nabarmena jasan du azken hamarkadetan. Laser teknikek propietate 
molekularrak aztertzeko orduan, lehen, soilik mikrouhinetako metodoek lor zitzaketen 
bereizmen-ahalmenak ahalbideratu dituzte [I.1]. 

Analisi espektralak informazio baliogarria eman dezake molekulen egituraren eta 
dinamikaren propietateei buruz: errotazio-konstanteetatik geometriari buruzko 
informazioa eskura daiteke, eta errotazio-konstanteek eszitazio bibrazional edo 
elektronikoaren pean pairatzen duten aldaketak, oinarrizko mailatik maila eszitatura 
pasatzean molekularen geometria nola aldatzen den adierazten digu. Energia-maila 
molekularren arteko elkarrekintzen (errotazio-bibrazio elkarrekintza, elkarrekintza 
bibroniko eta bibroniko-errotazionalak) azterketa bereizmen altuko espektroskopiaz 
egin daiteke. Zehazki, molekula ez zurrunen ikerketa (hauen artean ahulki lotutako 
konplexuak sartzen direlarik) eta dituzten energia-mailen ulermena, azken aldian 
aurrerakuntza handia jasan duen arlo garrantzitsua da [I.2]. Molekula ez zurrunek 
inbertsioko bikoizketa edota barne errotazioa moduko fenomeno bereziak erakusten 
dituzte. Akoplamendu hauen azterketa zehatzek, energia potentzial molekularraren 
gainazalei buruzko ikuskera baliotsua ematen dute. 

Bereizmen altuko espektroskopia eta erreaktibitate kimikoaren zuzenki 
erlazionatuz, maila eszitatuen dinamikari buruzko informazioa lor daiteke [I.3-5]. 
Molekulen denboraren menpeko prozesu primarioen ikerketa esperimentalean bi bide 
nagusi daude. Lehenengoan, denboraren menpekoa den aldagai baten eboluzioa 
neurtzen da (denboran zehar bereiztutako espektroskopia  esate baterako). Bigarren 
bideak, denboraren menpeko neurketarik egin gabe, baizik eta bereizmen altuko 
errotazio-bibrazioko espektroak analisatuz, molekula barneko nanosegundo eta 
femtosegundo eskaletako zinetiken prozesu primarioen funtzioan, denboraren menpekoa 
den molekulen dinamika kuantikoaren ezagutza zehatza eta sakona lor daiteke [I.6-8]; 
horretarako hamiltondar molekularra lortu behar da eta higiduraren denboraren 
menpekoa den ekuazioa ebatzi. Barne-dinamika hau erreakzio kimikoen aurreneko 
prozesua da; sistema prototipikoa da adibidez piramidalki ordezkatutako N atomoan 
gertatzen den inbertsio-higidura [I.9].  

Espantsio supertsonikoen asmakuntzak ekarpen aparta egin die aurrerapen 
hauei, bereizmen altuko espektroskopiaren arloa gutxi ezagutzen diren molekula handiei 
irekiz. Espantsio supertsonikoan gertatzen diren talka ugariei esker, molekulek 
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traslazioko tenperatura oso baxua lortzen dute, errotaziokoa eta bibraziokoa ere asko 
jeisten direlarik (Ttras∼ 1 K, Terrot∼ 10 K, Tbib∼ 100 K) [I.9]. Honen ondorio zuzenak 
espektroaren sinplifikazioa eta lerroen estutzea izango dira, faktore hauek lerroak 
bereiztu eta esleitzeko orduan funtsezkoak direlarik. Espantsio supertsonikoen beste 
abantaila bat ahulki lotuta dauden espezien azterketan dago, bibrazio-tenperatura hain 
baxua izatean, espezie hauen egonkortasuna handitu egiten baita. Espantsio 
supertsonikoaren bidez molekulak hotzitu zituzten lehenengoak Levy etabar izan ziren 
[I.11, 12]. Espantsioak jarraiak eta pultsatuak izan daitezke, jarraien kasuan kapazitate 
handiagoko huts-sistemak behar direlarik; gainera, espantsioa zulo batean edota zirrikitu 
batean [I.13, 14] gerta daiteke. 

Espektroskopia infragorria hainbat urtetan ezin izan da behar bezala jorratu, 
infragorrian lan egiten duten bereizmen altuko espektrometroen faltagatik. Kontutan 
hartu behar da izan ere, bibrazio-errotazioko trantsizioen momentu dipolarra 0,1 D 
izaten dela, momentu dipolar iraunkorrak eta trantsizio elektronikoen momentu 
dipolarrak 1 D baino handiagoak diren bitartean, hau dela eta infragorriko 
espektroskopiak baditu errotazioko espektroskopiak eta espektroskopia elektronikoak ez 
duten sentikortasun arazoa, baina nahiz eta ahulak izan, molekula diatomiko 
homonuklearrak izan ezik, molekula guztiek dituzte momentu dipolar elektrikoaz 
baimenduta dauden trantsizioak infragorrian [I.15]. Orain dela 30 urte arte, luzera 
handiko difrakzio-saredun espektrometroak erabiltzen ziren, bibrazio-errotazioko 
espektroek gehienez 0,02-0,04 cm-1 bereizmena eskeintzen zutelarik, gaur egun 10-100 
MHz-eko bereizmena eskeintzea ohikoa den bitartean [I.7]. Sentikortasun hobea 
eskeintzen duten detekzio-teknikak ere agertu dira, hala nola espektroskopia 
fotoakustikoa, laserraren kabitate barruko teknikak edota isladapen anitzen bidez 
lortutako bide optiko luzeak. Lortutako aurrerapenak batez ere Fourier-en 
transformatuzko espektrometroen eta infragorriko laser sintonizagarrien agerpena eta 
garapenari esker gertatu dira. Honen eraginez bibrazio-errotazioko espektroen 
bereizmena batez ere Doppler-zabalerak mugatzen du. Fourier-en transformatuzko 
espektrometroek uhin-luzera tarte oso zabala errejistratzea ahalbideratzen dute eta 
errazagoa da kalibratzea, baina infragorrian emititzen duten laser sintonizagarriek 
badituzte laser izaerak ematen dizkien abantaila batzuk.  

Fourier-en transformatuaren printzipioan oinarritutako gailu instrumental (FTIR) 
erabiliena Michelson-en interferometroa da [I.16]. Connes etabarrek [I.17] eraikitako 
interferometroari ezarritako berrikuntzei esker, Guelachvili etabarrek [I.18-20], 70-80ko 
hamarkadetan, 0,002 cm-1 bereizmena zuen eta barrido bakarrean milaka uhin-zenbaki 
azter zitzakeen espektrometroan, zehaztasun handiko neurketak egin ahal izan zituzten 
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hutsean, lortutako datuak infragorrirako kalibraketa-estandard modura erabiltzen 
direlarik [I.21, 22]. 

90eko hamarkadatik, infragorrian aritzen diren FTIR komertzial ezagunenak 
Bruker HR 120 eta Bomem DA3/DA8 dira. Bomem-ak 0,002 cm-1 bereizmena 
eskeintzen du, Bruker-ak ia bereizmen bikoitza eskeintzen duen bitartean [I.15]. Fourier 
transformatuzko emisio eta absortzio espektroskopiak egiten dira eta baita denboraren 
zehar bereiztutako Fourier transformatuzko emisio espektroskopia [I.23]. 

Espantsio supertsonikoa esplizitoki kontutan hartuta, Amrein etabarrek bildu dute 
FTIR espektroskopian egindako lana [I.24]. Sloan-ek [I.25] espantsio supertsonikoan 
FTIR teknikak aplikatzeko kontutan hartu behar diren aspektu instrumentalak aztertu 
ditu. Teknika honen arazo nagusia sentikortasun-falta da, FTIR-ak baino sentikortasun 
hobea eskeintzen du laser espektroskopiak. Espantsio supertsonikoetako lehenengo 
lanak FTIR espektrometro bat erabiliz Snavely etabarrenak izan ziren [I.26]. Hasierako 
lan hauetan espektrometroen bereizmen-ahalmena 0,06 cm-1 ingurukoa zen eta 
espantsioa ere ez zen oso hotza (40-100 K), molekula puruen espantsioak erabiltzen 
baitziren eta ez gas garraiatzaile batenak. Ordutik asko hobetu dira espektrometroen 
bereizmen-ahalmena eta espantsioaren hotziketa (gas garraiatzaile monoatomikoak 
erabiliz), eta hainbat izan dira argitaratutako lanak, batez ere molekula txikien espektro 
infragorria errejistratu delarik (NH3, CH3Cl, (NO2)2, OC-HCl, CO, CH4...) [I.27]. 

Laser mota desberdinak erabiltzen dira bibrazio-errotazioko espektroak 
errejistratzeko infragorrian [I.16]. Ikuskorrean emititzen duten bi laser monokromatiko 
optika ezlinealeko propietateak dituen kristal batean nahasten direnean, bien arteko 
frekuentzia-diferentziaren frekuentzia bera duen erradiazio infragorria lortzen da, 
frekuentzia-diferentziako laserra sortuz. Ikuskorreko laserretako bat frekuentzia-tarte 
batean sintonizatzen bada, laser infragorria ere sintonizagarria da. Era honetako 
frekuentzia-diferentziako lehen espektrometroa Pine-k eraiki zuen [I.28-31]. Teknika 
honekin lortutako erradiazioak oso potentzia baxua du (mikrowatt batzuk), baina uhin-
zenbaki tarte osoa estal dezake. Orokorrean, teknika honekin egindako neurketen 
zehaztasuna 0,0005 cm-1 dela onartzen da. FTIR espektrometroen aurrean eskeintzen 
duten beste abantaila bat bibrazio-errotazio lerroen intentsitate absolutuen neurketa da 
[I.32]. Gehien aplikatu direnak infragorri hurbilekoak dira (2400-4500 cm-1), zirrikituko 
espantsio pultsatuetan batez ere [I.33]. 

Oso erabiliak dira erdieroalezko diodo laserrak, komertzialki ekoizten direlako 
[I.16]. Emisio-tartea 350-3000 cm-1 tartean zentratuta dago, eta orokorrean 0,001 cm-1 
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baino zehaztasun hobeak lortzea posible da [I.16]. Diodo-laserrak frekuentzia-
diferentziako laserren osagarriak dira alde batetik, mota bien emisio-tarteak desberdinak 
baitira; beste alde batetik, diodo-laserrak dituzten espektrometroak nahiko erraz 
muntatzen eta maneiatzen dira, baina diodo-laser bakoitzaren emisio-tartea mugatua da 
eta hutsuneak ditu. Oso sentikorrak izan daitezkeenez, oso erabiliak dira. Carlisle 
etabarrek [I.34], esate baterako, ∆I/I∼ 10-7 sentikortasuna probatu dute, ohikoa 10-4 den 
bitartean eta Fourier transformatuzko absortzioko espektroskopian 10-3 den artean. 

Potentzia baxua dutenez, zuzeneko absortzioa da gehien erabilitako teknika diodo-
laserrekin [I.27]. Hasiera batean espantsio supertsonikoan burututako diodo-laserren 
bidezko lanek, espantsio supertsoniko berberak aztertzeko eta ulertzeko asmoa zuten 
[I.35-36], baina baita monomero askoren parametro molekularrak kalkulatzeko ere (NO, 
NH3, OCS, CH4, CO..., TeF6, Fe(CO)5... [I.27]. Espantsio supertsonikoan konplexuen 
lehen espektroa Hayman etabarrek errejistratu zuten [I.37, 38]. Ordutik hainbat 
konplexuren azterketa egin da, gehienetan molekula txikienak: CO-gas noble, CO2-gas 
noble, OCS-gas noble, SO2-gas noble, HX-gas noble, (X=F, Cl), N2-CO2,  (OCS)2, OC-
HCl, OCO-HF, (HCCH)n... [I.13, 27, 39, 40]. Espezie hauez gain, diodozko laserren 
espektroskopia tresna baliotsua da atomo eta molekula iragankorrak aztertzeko [I.41, 
42]. 

Beste laser-mota batzuk kolore zentruen edo F-zentruen laserrak dira, 0,5-3,4 
µm tartean sintoniza daitekeen erradiazioa ematen dutenak [I.15, 43, 44]. Frekuentzia 
finkodun laserrek potentzia altua eta modu-kalitate ona eskeintzen dute, baina 
sintonizazio-arazoak dituzte espektroskopiarako baliogarriak izan ahal izateko [I.45-48]. 

Infragorriko detekzio-tekniketan ere aurrerapen handiak egin dira. Laser 
espektroskopia infragorrian detekzio-teknika desberdinak erabil daitezke: absortzioko 
teknika zuzenak (fasearekiko sentikorrak) [I.36, 49, 50], detekzio fotoakustikoa [I.7, 51, 
52], detekzio bolometrikoa [I.53-55], kabitate barruko teknikak (ICLAS -Intracavity 
Laser Absorption Spectroscopy-) [I.56-59], detekzio optotermala [I.53, 60), 
fluoreszentzia infragorria [I.61]... Laser-izpiaren potentzia txikia den kasuetan absortzio 
zuzena izaten da erabiliena. 

Infragorriko hautaketa-arauez debekatuta dauden errotazio-bibrazioko trantsizioak 
Raman espektroskopiaz azter daitezke. Ohiko Raman espektroskopiaren arazo nagusia 
sentikortasun-falta da, laginak emititutako dispertsioko Raman erradiazioa oso ahula 
baita, baina hainbat teknika agertu dira (Raman Dispertsio Koherentea -CRS-, 
Eragindako Raman Dispertsioa -SRS-, Ionizazioz Detektutako Eragindako Raman 

 6



I.Sarrera 
 

 

Espektroskopia -IDSRS-) sentikortasun  hobea eskeintzen dutenak eta espantsio 
supertsonikoan hotzitutako van der Waals konplexuen espektroskopiarako ere 
baliogarriak direnak [I.62].  

Errotazio-bibrazioko espektroskopia infragorriaz (eta Ramanez) gain, bereizmen 
altuko beste teknika espektroskopiko garrantzitsuak daude molekulen egitura eta 
geometria aztertzeko, mikrouhinetan egindako espektroskopia (errotazio hutseko 
espektroskopia) eta espektroskopia elektronikoa nabarmentzen direlarik. 
Mikrouhinetako espektroskopiak molekulen geometria zehatza determinatzea 
ahalbideratzen du,  lotura-luzerak, angeluak, inertzia-momentuak (errotazio-
konstanteak, beraz), distortsio zentrifugoko konstanteak, momentu dipolarraren 
osagaiak, indar-konstanteak edota banaketa hiperfinak determinatuz era berean. Teknika 
honetan askotan erabiltzen da ordezkapen isotopikoa. Mikrouhinetako espektrotik , 
esate baterako, fluorobentzenoaren [I.63], fenolaren [I.64], anilinaren [I.65] edo 
feniletilaminaren [I.66] egitura osoak determinatu dira; biomolekula txiki batzuen 
konformero desberdinen egiturak eta energia erlatiboak zehazki aztertzeko erabil 
daiteke baita [I.67, 68]. 

Mikrouhinetan gero eta gehiago erabiltzen den teknika Fourier-en 
transformatuzko mikrouhinetako teknika da (FTMW), zeina espantsio supertsoniko 
pultsatuetan lan egiteko eraldatu den [I.69]. Espantsio supertsonikoetan, besteak beste, 
konplexuen mikrouhinetako espektroa errejistratzen da eta horrela determinatu dira 
bentzeno-gas noble [I.70, 71], fluorobentzeno-Ar [I.72], bentzeno-HF [I.73], bentzeno-
CO [I.74] eta beste hainbat konplexuren egitura osoak. 

Espektroskopia elektronikoaz ere determina daiteke molekula poliatomikoen 
geometria, bai oinarrizko mailan bai maila eszitatuan lortzen delarik egiturari buruzko 
informazioa. Hainbat molekula handien espektro elektronikoak errejistratu dira [I.75], 
eta hauen artean  bentzenoaren, halobentzenoen eta anilinaren espektroei buruzko lan 
ugari argitaratu dira. Forma determinatuz gain eta fotoia absorbitzerakoan gertatzen den 
banaketa elektronikoaren aldaketa neurtuz gain, errotazioko egitura bereiztuta duen 
espektroskopia elektronikoak molekula poliatomikoen energia potentzialaren gainazal 
multidimentsionalen  topologiari buruzko informazioa ere ematen du [I.3]. Zenbait 
koordenatuen zehar gertatzen diren higidurak azter daitezke era honetan, hala nola CH3 
taldearen higidura [I.76, 77], NH2 taldearen inbertsio-higidura [I.78] eta beste barne-
biraketa batzuk [I.79]. Espektroskopia elektronikoan erabiltzen diren teknika 
desberdinek (fluoreszentzia, emisio dispertsatua, "hole burning", bi kolore...) molekula 
edo konplexu baten konformeroen bereizketa eta analisia ahalbideratzen dute. Espantsio 
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supertsonikoan espektroskopia elektronikoaz aztertutako konplexuak ugari dira [I.80], 
arreta berezia eskeini zaielarik H-loturak [I.81] eta molekula aromatiko handiak dituzten 
konplexuei [I.82], biologian duten garrantzia handia dela eta. 

Teknika esperimental berrien erabilpenari esker lortutako datu gero eta 
zehatzagoek datuen analisi gehienen oinarria den bibrazio-errotazioko teoriaren 
aurrerapena eta garapena bultzatu dute, eredu informatikoen garapen izugarriaren 
laguntzaz. Errotazio-bibrazioko energiak kalkulatzeko metodo teoriko estandarda 
perturbazio teorian oinarritzen da, molekularen errotazio-bibrazioko Hrv 

hamiltondarretik abiatuz. Benetazko Φrv uhin-funtzioa Φrv
0 base-funtzioen konbinazio 

lineal modura adierazten delarik. Base-funtzio hauek Hrv
0 hamiltondar sinplifikatuaren 

soluzioak dira (ez dira distortsio zentrifugoa, bibrazioko Coriolis bikoizketa edota 
anarmonizitatea kontutan hartzen). Φrv

0 base-funtzioak osziladore harmonikoaren 
funtzioen eta errotore simetrikoaren errotazioko funtzioen biderketaz osatuta daude. 
Espantsio koefizienteak eta energiak determinatzeko Hrv-ren ordezkaria den matrizearen 
diagonalizazioa egin behar da, jarraiko kontaktuzko transformazioen bidez. Honela 
espektro esperimentalak interpretatzeko erabiltzen diren ereduekin zuzenean erlaziona 
daitekeen hamiltondarra lortzen da [I.83, 84]. Azken urteotan ohikoa bihurtu da hainbat 
bibrazio-egoera batera kontutan hartzen dituzten bibrazio-errotazioko analisi 
konplikatuak egitea. Metodo honen oraintsuko aurrerapenen artean anplitude handiko 
bibrazioen edota ahulki lotutako konplexu molekularren tratamendua daude [I.2]. 

Beste hurbilketa-metodo batzuk ere erabiltzen dira. Aldakuntzazko hurbilketan, 
mailen arteko elkarrekintza guztiak esplizitoki tratatzen dira, molekula-mota 
desberdinei (triatomikoak, XY3 piramidalak, etabar) dagozkien ereduak garatzeko 
aukera emanez [I.85-88]. Honen desabantaila garrantzitsuenetarikoa kostu 
konputazional izugarria da, elkarrekintza ahulak zuzenean tratatzean datzalako, 
matrizeen diagonalizazio bidez. Hurbilketa algebraikoan [I.89, 90] errotazio-
bibrazioko energia-mailen eta espektroen deskribapena garatze-bidean dago, datu 
espektroskopikoak behar den zehaztasun-mailara doitu ahal izateko. 

Bentzenoa molekula prototipoa izan da denbora luzez eta adibide modura erabili 
izan da indar-eremu harmonikoen kalkulurako, modu lokalen teorietarako, trantsizio ez-
erradiatzaileetarako, bereizmen altuko espektroskopia elektroniko, infragorri eta 
Raman-etarako, eta baita molekula barneko bibrazio-birbanaketarekin erlazionatutako 
gaintonuen espektroskopiarako eta egituren kalkulurako [I.91, 92]. Gainera, bai 
bentzenoa eta baita bere deribatuak hainbat metodo teorikoen proba modura erabili dira 
[I.93], esate baterako, metodo algebraikoa [I.94, 95], edota frekuentzia teorikoetan 
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anarmonizitatearen eragina barneratzen duten faktoreen lorpenean [I.96]. Anilina, bere 
aldetik, sistema prototipikoa da amina poliatomikopetan inbertsio-higidurak gainerako 
barneko bibrazio-moduekin izan dezakeen elkarrekintza aztertzeko [I.97]. 

Bentzenoak eta bere deribatuek eratzen dituzten konplexuek arreta handia piztu 
dute azken urteotan. Bentzenoak eratzen dituen zenbait dimero prototipotzat hartzen 
dira hainbat prozesu kimiko, fisiko eta biologiko garrantzitsuren (disoluzioa, katalisia, 
erregulazio biokimikoa, ezaguera molekularra) oinarria diren elkarrekintzak ikertzeko 
[I.98, 99]. Esate baterako, bentzeno-Ar konplexua hainbat alditan aztertu da bai 
esperimentalki bai teorikoki, teoria eta espektro esperimentalen arteko bateratasun-
maila handia lortu delarik [I.98], hau dela eta, molekula aromatiko baten eta espezie 
apolar baten arteko elkarrekintzaren prototipo modura hartzen da [I.98, 100, 101]. 
Bentzeno-bentzeno dimeroa ere eredu modura hartzen da π sistema aromatikoen arteko 
elkarrekintzarako [I.98, 101], zeina oso garrantzitsua den proteinen egitura edota ADN-
aren baseen arteko elkarrekintzak moduko fenomenoetan. Dudarik gabe, molekula 
aromatikoa beste espezie bati hidrogeno-loturaz lotzerakoan eratzen den sistema existen 
direnetatik garrantzitsuenetariko bat da, eta honegatik oso aztertua izan da [I.81, 99, 
102-104]. 

Esan beharra dago, gainera, bentzenoa eta bere deribatuak interes biologiko 
nabarmena duten molekula organiko askoren aitzindariak direla, adibidez, anilina β-
feniletilamina-ren aitzindaria da, neurotransmisore modura jokatzen duten molekula-
talde bateko sinpleena, beraz, bentzenoaren eta bere deribatuen bereizmen altuko 
ikerketek molekula hauei buruzko argibide baliotsua ekar dezake. Honela molekula 
hauek giza-gorputzean duten portaera eta elkarrekintzak ulertzea lor daiteke, industria 
kimikoan bentzenoak eta bere deribatuek duten erabilera zabalak eragiten duen 
ingurugiroaren poluzioak izan ditzakeen eragina eta arriskua aurresanez [I.105].   
Ezagunak dira bentzenoak eta bere deribatu halogenatuek dituzten propietate 
toxikologikoak; klorobentzenoa zehazki hondakin arriskutsua da atmosferan, non 
eguzkiak igorritako erradiazio ultramoreak fotolisatu egin dezakeen, fotolisiaren 
produktuek erreakzio kimiko kaltegarriak jasaten dituztelarik [I.106]. 

Nahiz eta bentzenoaren bibrazio-errotazio espektroak aski aztertuak izan diren, 
espezie isotopiko desberdinak barne [I.91, 107-111], oso datu bibliografiko gutxi dago 
bere deribatuei buruz, eta orain arte ez da argitaratu txosten honetan aztertutako 
bentzenoaren deribatuen bereizmen altuko bibrazio-errotazio espektrorik [I.112].  Lan 
honetan, espantsio supertsonikoan hotzitutako bentzenoaren eta bere deribatu 
monoordezkatu batzuen (klorobentzeno, fluorobentzeno, anilina) bereizmen altuko 
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bibrazio-errotazioko espektroak aurkezten dira, eta datu espektroskopiko zehatzak lortu 
dira. Honela bentzenoaren eta bere deribatuen ν19 eta ν19a bandak errejistratu ditugu 
hurrenez hurren diodo-laser bat duen espektrometro infragorriaz, bibrazio-maila 
eszitatuko errotazio-konstanteak lortuz kasu guztietan, eta distortsio zentrifugoko 
konstanteak lortuz, gainera, anilinaren kasuan, zeinetan, era berean, amino taldearen 
inbertsioaren eragina aztertu den, higidura honen barne-dinamikaren azterketa 
sakonagorako oinarriak ezarriz. 
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II. BIBRAZIO-ERROTAZIO ESPEKTROSKOPIA 

Bibrazio-errotazio espektroskopian, bibrazio-maila desberdinei dagozkien 
errotazio-mailen arteko trantsizioak aztertzen dira. Bibrazio-trantsizioak bai egoera 
likidoan eta bai solidoan beha daitezke, baina errotaziokoak soilik gas fasean eta presio 
baxuan. Trantsizio hauek infragorrian suertatzen dira normalean. Lehenik eta behin 
trantsizioan parte hartzen duten energia-mailen balioak aztertuko ditugu (II.1 atala); 
jarraian energia-mailen artean gerta daitezkeen trantsizioak zeintzuk diren eta nolako 
intentsitatea duten ikusiko dugu (II.2 atala). Lan honetan aztertutako molekulen 
espektroa teorikoki simulatzeko programa informatiko bat erabili dugu, eta programa 
honek absortzio-lerroen frekuentziak eta intentsitateak nola determinatzen dituen ere 
deskribatuko dugu (II.3 atala). 

II.1. BIBRAZIO-ERROTAZIOKO ENERGIA-MAILAK 

Molekula baten bibrazio-errotazio energia kalkulatzeko, lehen hurbilketa bibrazio- 
eta errotazio-energiak independienteak direla kontsideratzea da (Etot= Ebib + Erot), baina 
higidura bien artean elkarrekintza sortzen da eta elkarrekintza honen eragina nabaria 
izan daiteke. Esate baterako, errotazio-konstanteak aldatu egiten dira bibrazio-
mailarekin. Bibrazio eta errotazio-higiduren arteko elkarrekintza da, baitaere, distortsio 
zentrifugoaren agerpenaren erantzulea.  

Bibrazioko energiari dagokionez, orokorrean, molekula ez-linealek 3N-6 (N, 
molekularen atomo-kopurua izanik) bibraziozko era normal dituzte. Bibrazioko energia 
osoa II.1 ekuazioak ematen du, molekulak bibrazio ez degeneratuak (di=1) edo bi aldiz 
degeneratuak (di=2) izan baditzake. 

...
222

...),,( 321

++

+





 +





 ++






 +==

∑∑

∑∑∑

≥

≥

k
i ik

iik

k
k

i
i

i ik
ik

i
i

i
ibib

llg
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(II.1 ek.)

non  ωi i bibrazioaren uhin-zenbaki klasikoa den, xik anarmonizitate-konstanteak, eta vi 
bibrazioaren kuantu zenbakia (vi= 0, 1, 2, 3, ...). gik faktoreak xik konstanteen ordenako 
konstante txikiak dira, eta azken termino honek bibrazio degeneratu bat edo gehiago 
eszitatzerakoan (vi>1 izanik) agertutako azpimaila-kopurua adierazten du li= vi, vi-2, vi-
4,...1 edo 0 delarik. 
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II.1.1. Errotore zurrunaren errotazioko energia-mailak 

Errotazioko energiari dagokionez, bestalde, errotorea zurruna dela suposatuz, 
hau da, molekularen barneko loturak zurrunak direla suposatuz (ez dutela bibratzen 
molekula errotatzen ari den bitartean), errotazioko hamiltondarraren adierazpena 
honako hau da: 

(II.2 ek.)222 ˆˆˆˆ
cbar JCJBJAH ++=  

non a, b, c inertzia-ardatz nagusiak diren,  momentu angeluar osoaren 

eragileak a, b, c ardatz nagusiekiko, eta A, B, C errotazio-konstante nagusiak, I

JJJJ cba
ˆˆ,ˆ,ˆ

,

a, Ib, Ic 
inertzia-momentu nagusiekin zuzenean lotuta daudenak: 

(II.3 ek.) 
acI

hA 28π
= 

erlazio berdina betetzen dute B eta C errotazio-konstanteek dagozkien inertzi-
momentuekin (Ib eta Ic hurrenez hurren). 

Errotoreen sailkapena egiterakoan, Ia≤Ib≤Ic (eta beraz A≥B≥C) hitzarmena 
onartzen da; hiru inertzia-momentuak berdinak direnean, errotore esferikoak ditugu; 
bata nuloa eta beste biak berdinak direnean, molekula linealak; bi inertzia-momentu 
berdinak direnean errotore simetrikoak ditugu, baldintza hau errotazioko Cn (n≥3) 
ardatza duten molekula guztiek betetzen dute, errotore simetriko luzatuan Ia<Ib=Ic den 
bitartean, errotore simetriko motzean, Ia=Ib<Ic; hiru inertzia-momentuak desberdinak 
direnean  errotorea asimetrikoa dela esaten da. 

a, b, c ardatz-nagusien eta x, y, z molekulan finkatutako ardatzen arteko 
korrespondentzia era desberdinetan egin daiteke, errepresentazio desberdinak sortuz, 
II.1 taulan adierazten den modura. Kasu bakoitzean hamiltondarraren balio propioen 
kalkulua errazen ematen duen errepresentazioa aukeratzen da. 
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II.1 taula. Gorputzean finkatutako ardatzen eta ardatz nagusien arteko
erlazioa errepresentazio desberdinetan. Ir: errotore simetriko luzatuari
dagokio; IIr: errotore simetrikoaren muga bien arteko errotorea; IIIr: errotore
motzari dagokio. Ardatz-sistema biak r dira (righthanded). 

 

 

Errepresentazioa Molekulan 
finkatutako ardatzak Ir IIr IIIr 

x b c a 
y c a b 
z a b c 

 
Lan honetan aztertutako molekulak errotore simetrikoak eta asimetrikoak dira, eta 

soilik hoien kasurako aztertuko dugu Schrödinger-en errotazioko ekuazioaren ebazpena. 

Errotore simetriko luzatuaren kasuan hamiltondarraren adierazpena honako hau 
dugu: 

( ) 22222 ˆ)(ˆˆˆˆˆ
acbar JBAJBJJBJAH −+=++=  (II.4 ek.) 

Schrödinger-en ekuazioa ebatziz JKM  funtzio propioak eta ondorengo balio 

propioak lortzen ditugu: 

(II.5 ek.) 
Erot= E(J, K)= BJ(J+1) + (A-B)K2 

 

rĤ  matrizea diagonala da J-rekiko eta K-rekiko. Errotatzen ari den molekularen 

momentu angeluar osoaren bektoreak magnitude eta norabide konstanteak ditu eta J 
kuantu zenbakiaren bidez adierazten da. Honetaz aparte, momentu angeluar osoak 
osagai konstantea du molekularen ardatzean, K kuantu zenbakiaren bidez adierazten 
dena. K berdina baina K-ren zeinu desberdina duten mailek energia berdina dute, 
beraz K≠0 duten maila guztiek degenerazio bikoitza dute. K=0 denean ez dago 
momentu angeluarrik ardatz nagusian eta beraz ez dago K-degeneraziorik. 

Errotore simetriko motzaren kasuan errotazioko energia II.6 ekuazioaren bidez 
adierazten da: 

E(J, K)= BJ(J+1) + (C-B)K2 (II.6 ek.) 
 

Errotore asimetrikoen kasuan ezin da hamiltondarra soilik  eta -ren osagai 
bat dituen adierazpen modura jarri, beraz ez da K-rekiko matrize diagonala, J-rekiko 

2Ĵ Ĵ
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baden arren. Honen eraginez, ez dago errotazioko energia ematen duen adierazpen 
analitikorik; halere hurbilketa batzuk eginez saiakera desberdinak egin izan dira. 
Errotore asimetrikoak errotore simetrikoaren portaeratik duen desbidazio-maila 
adierazten duen asimetria-parametroa definitzen da. Izan ere, errotore asimetrikoak 
errotore simetrikoen kasu limite bien artean daude. Asimetria-parametro hauek b eta κ 
dira. Esate baterako, κ Ray-ren asimetria-konstantea II.7 ekuazioaren bidez definitzen 
da [II.1-2]: 

κ=(2B-A-C)/(A-C)                         (II.7 ek.) 

errotore simetriko luzatuan B=C eta κ= -1, eta errotore simetriko motzean A=B eta κ= 
+1. Molekula batzuek desbidazio txikia dute κ= 1 edo –1 balioetatik eta ia simetrikoak 
dira. Ib≈Ic bada errotore ia simetriko luzatua dugu, Ia≈Ib bada errotore ia simetriko motza 
izango den artean. 

Errotore asimetrikoetan momentu angeluar osoak norabidea eta magnitudea 
konstante mantentzen ditu errotazioan, hau da, errotazio-maila bakoitza J kuantu-
zenbakiak definitzen du, baina ez dago momentu angeluarraren osagai konstantea duen 
ardatzik, hau da, ezin da K kuantu zenbakia definitu. J maila bakoitzean 2J+1 azpimaila 
daude, baina ez dago zentzu fisikodun kuantu zenbakirik 2J+1 mailen agerpena azaltzen 
duenik. Hau dela eta, 2J+1 azpimaila hauek adierazteko Jτ jartzen da, non τ= -J, -J+1, -
J+2,...+J; τ= -J energia baxuena duen mailari dagokio, eta τ= +J, energia altuena 
duenari. Hala eta guztiz ere, asimetria txikia bada K-k oraindik bere zentzua mantentzen 
du. 

τ-ren ordez askotan K-1K1 (KaKc) jartzen da (ikus II.8 ekuazioa). Ka eta Kc 
errotore asimetrikoari dagozkion errotore simetriko luzatuaren eta motzaren K kuantu 
zenbakiak dira hurrenez hurren. Ikus daitekeen modura Ka + Kc= J edo Ka + Kc= J+1 
izan daiteke, eta honen arabera mailen paritatea definitzen da: Ka + Kc= J duten mailak 
bikoitiak dira (e mailak) eta Ka + Kc= J+1 duten mailak bakoitiak dira (o mailak).  

τ= Ka-Kc                              (II.8 ek.) 

Ka= 0, 1, 1, 2, 2,...beheko energia-mailatik hasita 

Kc= 0, 1, 1, 2, 2,...goiko energia-mailatik hasita 

Errotore simetrikoen kasuan K≠0 maila guztiak degeneratuak diren bitartean, 
asimetrikoetan degenerazioa apurtu egiten da. Errotore ia simetriko luzatuen kasuan, J-
ren balio jakin batentzako, zenbat eta Ka handiagoa izan, banaketa txikiagoa da, eta Ka 
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jakin batentzako, banaketa nabariagoa da zenbat eta J handiagoa izan. Berdin gertatzen 
da errotore ia simetriko motzen kasuan J eta Kc-ren balio desberdinekin. 

Errotore asimetrikoen energiak kalkulatzeko hainbat baliabide edo soluzio-mota 
daude. Soluzio algebraikoak J-ren balio oso baxuetarako balio dute zeintzuentzako  

algebraikoki ebaz daiteke. Kasu orokorrean errotore asimetrikoaren funtzio propioak 
errotore simetrikoaren uhin-funtzioen konbinazio linealak dira (II.9 ekuazioa): 

rĤ

∑=Ψ
K

Kr JKMA  (II.9 ek.)

Hamiltondarraren matrizea J-rekiko diagonala da, K-rekiko ez den arren, beraz J 
desberdinei dagozkien blokeetan bana daiteke, bloke bakoitzaren dimentsioak 
(2J+1)x(2J+1) direlarik. Energiak (2J+1)x(2J+1) dimentsiotako ondorengo determinante 
sekularraren erroak dira: 

(II.10 ek.) 0ˆ
'' =− KKKK EH δ  

non  
JKMHMJKH rKK

ˆ'ˆ
' =            (II.11 ek.) 

Simetria kontutan hartuta determinante sekularra lau bloketan bana daiteke:  E+, 
E-, O+, O- determinanteak. Bloke bakoitzari dagozkion funtzio eta balio propioak D2 
taldearen simetria-espeziekoak dira. J txikia denean algebraikoki atera daitezke 
determinantearen erroak, baina J handitzen doan heinean, arazoa izugarri konplexua 
bihurtzen da. 

Soluzio numerikoak lortzeko Ray-ren asimetria-parametroa (II.7 ekuazioa) 
kontutan hartuz hamiltondarraren beste adierazpen bat erabiltzen da (II.12 ekuazioa), eta 
edozein errotore asimetrikoren energia-mailak aldagai bakar honen funtzioan jar 
daitezke: 

( ) )(ˆ)(
2
1ˆ

2
1ˆ 2 κHCAJCAH −++=  (II.12 ek.) 

non  
222 ˆˆˆ)(ˆ
cba JJJH −+= κκ  (II.13 ek.) 
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Ĥ -ren balio propioak honela adierazten dira [II.3]: 

E(JKaKc)=1/2(A+C)J(J+1)+1/2(A-C)EKaKc(κ)                   (II.14 ek.) 

non EKaKc(κ) J momentu angeluarra, eta A=1, B=κ, C=-1 errotazio-konstanteak dituen 
errotore asimetrikoaren energia-funtzio unibertsala den. EKaKc(κ)-k J bakoitzarentzat 
2J+1 balio hartzen ditu, dauden 2J+1 azpimailei dagozkienak. EKaKc(κ) energiak 
taulatuta daude κ-ren balio batzuentzako [II.3-6]. 

Perturbazioen metodoa erabil daiteke errotorea ia simetrikoa bada. Kasu honetan 
nahiz eta hamiltondarraren matrizea ez den diagonala, diagonaletik kanpo dauden 
elementuak oso txikiak dira eta hamiltondarra perturbazio-teoria erabiliz ebatz daiteke. 

Batezbestekoen metodoa errotore zurrunaren energia-mailen adierazpena 
222 ˆ,ˆ,ˆ
cba JJJ -en funtzioan jartzean datza (II.15 ekuazioa), II.2 ekuazioaren 

batezbestekoa hartuz: 

(II.15 ek.) E= αA + βB + γC 
non 

A
EJa ∂
∂

== 2ˆα  (II.16 ek.) 

B
EJb ∂
∂

== 2ˆβ  (II.17 ek.) 

C
EJc ∂
∂

== 2ˆγ  (II.18 ek.) 

Metodo hau sarritan erabiltzen da uhin-zenbaki esperimentalak parametro 
espektroskopikoetara doitzeko, eta hain zuzen lan honetan erabilitako metodoa da. 

II.1.2. Bibrazio-errotazio elkarrekintza 

Orain arte bibrazioko energia eta errotaziokoa independienteki aztertu ditugu, 
bibrazio-errotazio energia bien batura izango dela suposatuz, baina higidura-mota bien 
artean elkarrekintza sendoa eman daiteke, elkarrekintza hau era desberdinetan jartzen 
delarik agerian: errotazio-konstanteak aldatu egiten dira molekulak bibratzean, 
distortsio zentrifugoa agertzen da, Fermi eta Coriolis perturbazioak gerta daitezke 
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energia-mailetan, eta Coriolis-elkarrekintza sendoa gertatzen da bibrazio 
degeneratuetan. 

Errotazio-konstanteak aldatu egingo dira bibrazioan. Errotazioa ez denez 
bibrazioarekiko independientea, errotore zurrunaren ekuazioak (II.5-6 ekuazioak) 
zuzendu egin behar dira, lehen hurbilketa modura A, B eta C-ren ordez Av, Bv eta Cv 
jarriz, v bibrazioan batezbestekoa hartuz: 

...
2

v +





 +−= ∑ i

i
i

A
iev

dAA α (II.19 ek.) 

erlazio berdina betetzen dute Bv-k eta Cv-k Be-rekin eta Ce-rekin. Batukaria bibrazio 
guztietara hedatzen da, di i-bibrazioaren degenerazioa da. Ae, molekularen orekako 
konfigurazio hipotetikoan (potentzial kurbaren minimoan) A-k edukiko lukeen balioa 
da. αi bibrazio-errotazio elkarrekintzaren konstantea da. 

Ev(J, K) errotazioko energia errotazio-konstante berrien funtzioan II.5 eta II.14 
ekuazioek adierazten duten modura geratzen da errotore simetriko luzatuaren kasuan eta 
errotore asimetrikoaren kasuan hurrenez hurren, A, B eta C-ren ordez Av, Bv eta Cv 
jarriz. 

Distortsio zentrifugoa agertuko da baita ere errotazio- eta bibrazio-higiduren 
arteko elkarrekintzak sortua. Molekularen loturak zerbait malguak izateak, errotazio-
higidurak nukleoak masa-zentrutik kanpora bultzatzea eragingo du, indar zentrifugoen 
ondorioz. Ikuspuntu klasikotik, eragina handiagoa izango da errotazioaren abiadura 
zenbat eta handiagoa izan; mekanika kuantikoaren ikuspuntutik, eragina handiagoa 
izango da zenbat eta J handiagoa izan. Molekularen distortsio zentrifugo honek 
molekularen loturak luzatuko ditu, inertzia-momentu handiagoak eta errotazio-konstante 
txikiagoak izango ditugularik. 

Errotore simetrikoetan, errotore simetriko luzatuaren kasuan adibidez, energia 
II.20 ekuazioan adierazitako eran geratzen da distortsio zentrifugoa lehen ordenean 
kontutan hartuz gero, eta distortsio zentrifugoaren konstanteek duten bibrazio-
mailarekiko menpekotasuna arbuiatuz [II.7]: 

Ev(J,K)= BvJ(J+1)+(Av-Bv)K2-DJJ2(J+1)2-DJKJ(J+1)K2-DKK4            (II.20 ek.) 

DJ, DJK, DK distortsio zentrifugoaren konstanteak izanik. 
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errotore simetriko motzaren kasuan: 

Ev(J,K)= BvJ(J+1)+(Cv-Bv)K2-DJJ2(J+1)2-DJKJ(J+1)K2-DKK4            (II.21 ek.) 

DJK konstantearen eragina trantsizio jakin baten K desberdinak banatzea izango 
da. 

Errotore asimetrikoen kasuan distortsio zentrifugoko hiru konstante izan 
beharrean, konstante gehiago ditugu, termino kuartikoak arte hartuz gero, bost direlarik 
[II.8-10], II.22 ekuazioan adierazten den modura geratzen da energiaren adierazpena: 

2
00

4222
0 )1()1()1( zEKEJzKzJKJ JEdJJEdJdJJJdJJdEE −+−−+−+−=  

(II.22 ek.) 

non E0 perturbatu gabeko errotore zurrunaren energia den, eta dJ, dJK, dK, dEJ eta dEK 
distortsio zentrifugoko konstante kuartikoak diren, eta ∆J, ∆K, ∆JK, δJ eta δK 
konstanteekin erlazionatuta daude (II.23-27 ekuazioak). 

{ })/()(2 YXYXd JJJ −+−∆= δ  (II.23 ek.) 

{ } { })()2(2)()(2 YXYXZYXYXd JKJKJK −−−−−+−∆= δδ  (II.24 ek.) 

{ })()2(2 YXYXZd KKK −−−−∆= δ  (II.25 ek.) 

)(
4

YXd J
EJ −= δ  (II.26 ek.) 

(II.27 ek.) 
)(

4
YXd K

EK −= δ  

Z
EJ z ∂
∂

=2  (II.28 ek.) 

{ }))(()(
224 YZXZYXJJ zz −−−Π+=  (II.29 ek.) 

[ ] [ ] [ ]{ }222222222 )()()(
3
1

yxzxzyzyx JJJXZJJJZYJJJYX +−++−++−=Π

 
(II.30 ek.) 

Ir errepresentazioan, errotore simetriko luzatuari dagkionez, x, y, z ardatzak b, c, a 
ardatzekin bat datoz, hurrenez hurren. X, Y, Z errotazio-konstanteak, era berean, B, C, 
A errotazio-konstanteekin bat datoz. 
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Fermi eta Coriolis perturbazioak ere ager daitezke. Perturbazioak beti sortzen 
dira antzeko energia, J berdina, eta nukleo bereiztezinen elkartrukaketaren aurrean 
paritate eta simetria-propietate berdinak dituzten bibrazio egoera desberdinetako mailen 
artean. Bere itxuraren arabera, perturbazioak bibrazioko eta errotazioko perturbazioetan 
sailka ditzakegu, eta eragiten dituen arrazoiaren arabera, Fermi eta Coriolis perturbazio 
modura. Fermi perturbazioak simetria-espezie bera duten mailen artean gertatzen dira, 
Coriolis perturbazioa simetria-espezie desberdina duten mailen artean ematen den 
bitartean. Coriolis-en perturbazioa, Coriolis-en indarren eraginez agertzen da: 
errotazioaren eta bibrazioaren arteko beste elkarrekintza bat sortzen dute indar hauek 
(Coriolis elkarrekintza), eta normalean distortsio zentrifugoak baino eragin nabariagoa 
dute. Elkarrekintza mota hau gertatzeko probabilitatea handiagoa da elkarrekintza duten 
bibrazioen frekuentzia antzekoa edo berdina denean. Gainera, bibrazioek Jahn-en [II.11] 
araua bete behar dute: bibrazio-egoera biren (edo gehiagoren) artean Coriolis-en 
elkarrekintza emango da bibrazio horien uhin-funtzioen simetria-espezien biderkaketak 
errotazio baten simetria-espeziea ematen badu. Mota desberdin bateko Coriolis 
perturbazioa ematen da maila degeneratu baten osagai bien artean, aurrerago aztertuko 
dugun modura. Osagai bien artean elkarrekintza sendoa denez, lehen mailako Coriolis-
perturbazioa kontsidera daiteke, simetria desberdina duten mailen artean bigarren 
mailako Coriolis-perturbazioa ematen dela esaten delarik. 

* Bibrazioko perturbazioa ematen denean bibrazio-maila edo/eta errotazio-
konstanteak aldatzen dira. Fermi perturbazioaren eraginez edota Coriolis 
perturbazioaren ondorioz gerta daiteke. 

Bibrazio-mailaren desplazamendua Fermi erresonantziaren eraginez sortzen da 
eta errotaziorik ez dagoenean ere gerta daiteke. Molekula errotatzen ari bada, 
elkarrekintza duten maila bien errotazio-konstanteak ere aldatu egingo dira. 

Espezie desberdineko mailen artean ezin da Coriolis perturbaziorik egon 
errotaziorik ez badago, baina J berdina duten mailen artean aldarapen gero eta 
handiagoa sortuko da zenbat eta errotazioa azkarragoa izan, hau da, zenbat eta J 
altuagoa izan. Errotazio-konstanteak aldatu egingo dira, bibrazio-mailak aldatzen 
ez diren arren. 

* Errotazioko perturbazioa ematen denean, soilik errotazio-maila batzuen 
desplazamendua ematen da. 

Coriolis perturbazioaren kasuan, perturbatzen ari diren mailak urruti badaude 
energian, errotazio-konstanteen aldaketa soila edukiko dugu, baina hurbil badaude 
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errotazioko perturbazioak ere ager daitezke, hau da, errotazio-mailen desplazamendu 
irregularrak. 

Coriolis-elkarrekintza bibrazio degeneratuetan ere ematen da. Molekulak 
bibrazioko flexio-modu degeneratua duenean, moduaren osagai bat eszitatzerakoan, 
Coriolis-indarren eraginez, beste osagaia eszitatuko da, eta bi osagaiek lehen mailako 
Coriolis-elkarrekintza jasaten dutela esaten da. Honen ondorioz, ζih  bibrazioko 
momentu angeluarra agertzen da, non ζi Coriolis-en konstantea den, 0≤ζi≤1 balio 
duena. Molekula linealetan agertzen den l-a ez bezala, ζi zenbaki ez-osoa izan daiteke. 

Maila degeneratuaren bi osagaien artean gertatzen den lehen mailako Coriolis-en 
elkarrekintza horren eragina, K≠0 duten errotazio-maila guztiak banatzea da, eta 
banaketa handiagoa da K handitzen den heinean. Adibidez, distortsio zentrifugoa 
kontutan hartu gabe, errotore simetriko luzatuarentzako [II.12-13]: 

Ev(J,K)= BvJ(J+1) + (Av-Bv)K2 m  2 (Avζi)vK                   (II.31 ek.) 

- eta + zeinuak errotazioko eta bibrazioko momentu angeluarrak norantza berean (zeinu 
berdina dutenean) eta kontrakoan (zeinu desberdina dutenean) gertatzen direnean 
erabiltzen dira hurrenez hurren. Bibrazioko eta errotazioko momentu angeluarrei 
dagozkien zenbakien zeinu berdina duten mailak (+ζ eta +K, edo -ζ eta -K) 
+l mailak deitzen dira, eta zeinu desberdina dutenak (+ζ eta -K, edo -ζ eta 
+K), -l mailak. 

II.2. HAUTAKETA-ARAUAK ETA INTENTSITATEAK 

Bibrazio-errotazio espektroetan izango ditugun datuak trantsizio baimenduen 
frekuentzia eta trantsizio hauen intentsitatea izango dira. Trantsizioen frekuentzia, 
trantsizioa gertatu den energia-mailen arteko energia-desberdintasunak determinatzen 
du. Absortzio-lerroen intentsitatea eta trantsizioaren hautaketa-arauak erlazionatuta 
daude. 

Bibrazio-errotazio trantsizioen hautaketa-arauak determinatzeko lehen hurbilketa 
modura bibrazioa eta errotazioa independienteak direla suposatuko dugu, hau da, 
energia osoa bibrazio-energia eta errotazio-energiaren batuketa dela eta uhin-funtzio 
osoa, errotazioko eta bibrazioko uhin-funtzioen biderketa. 
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II.2.1. Intentsitateen kalkulua 

n"→n' trantsizioaren intentsitatea trantsizioaren probabilitatearen teoria kuantikoa 
erabiliz determinatuz gero II.32 ekuazioa dugu. 

( )[ ] ( )
( )

2

"
""

""
3

'," '"
exp3

expexp18 nMn
kTEghc

kTEkThNgI

n
nn

nn
nn ∑ −

−−
=

ννπ  (II.32 ek.) 

non n, energia-maila definitzen duten zenbaki kuantiko guztiei dagokien, En", n" beheko 
energia-mailaren energia, gn" beheko mailaren degenerazio edo multiplizitatea, N, 
molekula-dentsitatea (molec/cm3), ν, absortzio-lerroaren frekuentzia, eta  '" nMn , 

trantsizioaren matrize-elementua diren. 

Bibrazio-errotazio banda bateko lerro batetik bestera ν oso gutxi aldatzen da, ia 
konstantea da, beraz geratzen zaizkigun faktoreak hauek dira: 

* gn": beheko mailaren multiplizitatea. Spin nuklearraren pisu estatistikoa sartzen 
da faktore honetan. 

* exp(-En"/kT): Boltzmann-en faktorea, populazioaren distribuzioaren adierazlea. 

* 
2

'" nMn : trantsizioaren momentua. Trantsizioak aztertzen ditugunean 

zehaztuko dugu nolakoa den. 

Spin nuklearraren pisu estatistikoa determinatzeko spin nuklearraren eragina 
sartzen badugu molekularen uhin-funtzio osoan, 

ψ= ψeψvψrψns                                 (II.33 ek.) 

non ψe, ψv eta ψr uhin-funtzio elektronikoa, bibraziokoa eta errotazionala diren, eta ψns 

spin nuklearreko uhin-funtzioa. 

Spin nuklearrari dagokion kuantu zenbakia I da, eta zero, zenbaki osoa edo zatikia 
izan daiteke. Molekula baten nukleo berdin bik edo gehiagok I= n + ½ (non n zero edo 
zenbaki osoa den) badute, nukleo horietariko bi elkartrukatzean, uhin-funtzio osoaren 
zeinua aldatu egin behar da, uhin-funtzioa nukleoen elkartrukaketarekiko antisimetrikoa 
dela esaten da. Gainera, horrelako nukleoei Fermi partikulak deritze eta Fermi-Dirac 
estatistika jarraitzen dute. I= n bada, uhin-funtzioa simetrikoa izan behar da nukleoen 
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arteko elkartrukaketarekiko, nukleoei Bose partikulak deritze, eta Bose-Einstein 
estatistika jarraitzen dute. 

Oinarrizko maila elektronikoa eta bibrazioko oinarrizko maila guztiz simetrikoak 
badira, bibrazioko uhin-funtzioa eta elektronikoa simetrikoak dira, beraz errotaziokoa 
eta spin nuklearrari dagokiona nolakoak diren aztertu beharko dugu. 

Errotazio binario baten ondorioz X, Y... atomoak elkartrukatzen badira, spin 
nuklearraren uhin-funtzio antisimetriko (SNFA) eta simetrikoen (SNFS) kopurua honela 
determina daiteke: 

SNFA= ½ [(2IX+1)2(2IY+1)2... – (2IX+1)(2IY+1)...]                  (II.34 ek.) 

SNFS= ½ [(2IX+1)2(2IY+1)2... + (2IX+1)(2IY+1)...]                  (II.35 ek.) 

non IX, X atomoaren spin nuklearraren kuantu zenbakia den. 

Errotazioko uhin-funtzioari dagokionez, mailak simetriko edo antisimetriko 
modura definitzeko, C2 ardatza a-, b- edo c-ardatza den kontutan hartu behar da: a-
ardatza denean, Ka bakoitia duten mailak antisimetrikoak dira eta Ka bikoitia dutenak, 
simetrikoak; c-ardatza bada, Kc bakoitia dutenak antisimetrikoak dira eta Kc bikoitia 
dutenak, simetrikoak; bukatzeko, C2 b-ardatza denan, τ bakoitia duten mailak 
antisimetrikoak diren bitartean, τ bikoitia dutenak simetrikoak dira. 

Molekulak Bose-Einstein-en estatistika jarraitzen badu, uhin-funtzio osoa beti 
simetrikoa izan beharko da, beraz ψr simetrikoa den kasuetan, ψns simetrikoagatik 
biderkatu beharko da, eta ψr antisimetrikoa den kasuetan, ψns antisimetrikoagatik. 

Trantsizioaren hautaketa-arauak eta sendotasuna determinatzeko, momentu 
elektrikoa errepresentatzen duten matrize-elementuak eduki behar dira kontutan: 

","',' RVMRV F  non V eta R bibrazioko eta errotazioko uhin-funtzioak diren eta MF, 

espazioan finkatutako ardatz-sistemako momentu elektrikoa izanik. Trantsizioa 
baimendua izango da ","',' RVMRV F  elementua nulua ez denean. 

Problema bibrazioari dagokion parte batean eta errotazioari dagokion beste parte 
batean banatu nahi izanez gero, beste ardatz-sistema bat ere defini daitekeela hartu 
behar da kontutan. Badugu alde batetik espazioan finkatutako ardatz-sitema, F: X, Y, Z, 
eta, beste alde batetik, molekulan finkatutako ardatz-sistema, g: x, y, z. Bi ardatz-
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sistemen arteko aldaketa kosinu zuzentzaileen bidez egiten da ( FgΦ ). Azkenean II.36 

ekuazioa lortzen dugu. 

"'"'","',' RRVMVRVMRV Fg
g

gF Φ= ∑  (II.36 ek.) 

Intentsitate absolutuak determinatzeko "' VMV g  determinatu beharko litzateke, 

baina askotan ez da erraza. Gainera, interesgarriagoa da lerroen intentsitate erlatiboak 
determinatzea eta intentsitate erlatiboen kalkulurako ","',' RVMRV F -ren atal 

bibrazionala ez da hain garrantzitsua nulua ez den bitartean. Lerroen intentsitate 

erlatiboaren balio hurbildu nahiko ona 
2

"' Φ
g

Fg RR∑  kantitateak ematen du. 

II.2.2. Trantsizioak. Hautaketa-arauak 

Bibrazioa soilik kontutan hartuz, bibrazio-maila desberdinen arteko trantsizioen 
hautaketa-araua ∆vi= ±1  da, baina ∆vi= ±2, ±3,... gaintonoak ere baimenduta daude, 
ahulak diren arren, anarmonizitatea dela eta. i eta j bi bibrazio era normal eszitatzen 
direneko konbinazio-tonoak ere eman daitezke. 

Erradiazio elektromagnetikoaren absortzioak edo emisioak eragindako bibrazio-
mailen arteko trantsizioak normalean infragorrian ematen dira. Trantsizioak baimenduta 
izateko, momentu dipolarraren aldaketa egon behar da trantsizioan, eta honen eraginez, 
molekularen simetriarekin zerikusi zuzena duten hautaketa-arau berriak agertuko dira. 

Momentu dipolarra norabide jakin batean dagoen bektorea denez, norabide 
berbereko molekularen traslazio baten simetria bera du. Hau honela izanik, eta zero-
mailatik abiatzen diren trantsizioetara mugatzen bagara, zero-mailaren simetria-espeziea 
guztiz simetrikoa denez, trantsizioaren goiko mailaren simetria-espeziea, x-, y- edota z-
ardatzeko traslazioaren simetria-espezie bera izan beharko da trantsizioa baimendua 
izateko. Errotore simetriko eta asimetrikoen kasu konkretuetan zer gertatzen den 
zehaztuko dugu jarraian, bibrazio-errotazio trantsizioen hautaketa-arauak ere emanez 
kasu bakoitzean. 

Errotore simetrikoen kasuan bibrazioko zero-mailatik gertatuko den trantsizio 
bibrazional bat baimendua izango da infragorrian, trantsizioaren zehar momentu 
dipolarraren aldaketa badago, aldaketa, z ardatz nagusian edota xy-planoan gerta 
daitekeelarik. z ardatzean gertatzen bada, trantsizioa baimenduta egongo da goiko 
bibrazio-mailaren simetria Tz-ren (z ardatzeko traslazioaren) simetriarekin bat badator, 
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simetria-espezie ez-degeneratua delarik. A-A trantsizioa dugula esaten da orokorrean, 
eta honi banda paraleloa deitzen zaio (momentu dipolarraren aldaketa molekularen 
ardatzaren paraleloa delako). Hautaketa-arauak jarraian adierazitakoak dira: 

K= 0 denean, ∆K= 0; ∆J= ±1 

K≠ 0 denean, ∆K= 0; ∆J= 0, ±1 

∆J= 0 duten trantsizioek Q adarra osatzen dute, ∆J= +1 dutenek R adarra eta ∆J=  
-1 dutenek P adarra. 

Aldaketa z-ardatzaren perpendikularra den xy-planoan emanez gero, goiko 
bibrazio-mailaren simetria (Tx, Ty)-ren simetria bete beharko du, E simetria-espezie 
degeneratua dena. E-A trantsizioa izango da, eta honi banda perpendikularra deitzen 
zaio (momentu dipolarraren aldaketa molekularen ardatzaren perpendikularra delako). 
E-A motako trantsizio batean beharrezkoa da Coriolis indarrak sartzea bibrazioko 
hamiltondarrean, hauek oso garrantzitsuak baitira E maila degeneratuan, bibrazioko 
momentu angeluarra sortarazten baitute, aurretik ere aipatu izan dugun modura. E-A 
banda perpendikular batentzat errotazioko hautaketa-arauak hauek dira: 

∆J= 0, ±1; ∆K= ±1 

∆K= +1, +l mailen artean gertatzen da 

∆K= -1, -l mailen artean gertatzen da 

Errotore asimetrikoen kasuan zero-mailatik abiatzen den bibraziozko trantsizio 
bat infragorrian (dipolo elektrikoaren hautaketa-arauez) baimendua izateko, trantsizioan 
momentu dipolarra aldatu behar da. Adibidez, errotore asimetrikoa C2v talde 
puntualekoa bada,  momentu dipolarraren aldaketa simetriak definitzen dituen hiru 
ardatz elkar perpendikularretan gertatu behar da. Ondorioz, zero-mailatik abiatzen den 
trantsizio bat baimendua izango da trantsizioaren goiko mailaren simetria-espeziea 
ardatz horietako traslazio baten simetria-espeziearekin bat badator. Lortzen diren 
bandak A, B eta C motakoak izango dira, a-, b- edo c-ardatzean gertatzen den arabera 
momentu dipolarraren aldaketa. 

Simetria baxuagoko molekulen kasuan, bibraziozko trantsizioan gertatzen den 
momentu dipolarraren aldaketak ardatz horietako bi edo hirutan izan ditzake osagaiak. 
Hau gertatzen denean, banda hibridoa dugula esaten da. 
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Bi bibrazio-mailen errotaziozko mailen arteko trantsizioentzako errotazioko 
hautaketa-arauak ∆J= 0, ±1 eta II.2 taula dira. Errotore simetrikoetako ∆K= 0 hautaketa-
araua, errotore asimetrikoen kasuan konplikatu xamarra bihurtzen da. Dauzkagun 
hautaketa-arauek Ka eta Kc-ren paritatearekin (bakoitia: o, bikoitia: e) eta momentu 
dipolarraren aldaketaren norabidearekin dute lotura zuzena. 

 II.2 taula. Errotore asimetrikoaren banda desberdinen
hautaketa-arauak Ka eta Kc-ren paritateari dagokionez.
Lehenengo hizkiak Ka-ren paritatea adieratzen duen
eta bigarrenak, Kc-rena.  

Momentu dipolarraren 
aldaketaren norabidea 

Hautaketa-arauak 

ee↔eo a-ardatza 
oe↔oo 

ee↔oo b-ardatza 
oe↔eo 

ee↔oe c-ardatza 
eo↔oo 

A, B eta C bandek, ikus daitekeen modura, hautaketa-arau desberdinak dituzte. A 
bandetan Ka-ren paritatea ez da aldatzen, Kc-rena aldatzen den bitartean; C bandetan Kc-
ren paritatea da konstante mantentzen dena Ka-rena aldatzen den bitartean; bukatzeko, B 
bandetan bai Ka bai Kc-ren paritatea aldatu egiten da. 

Momentu dipolarraren aldaketak bi ardatzetan baditu osagaiak, orduan banda 
hibridoa izango dugu, eta aplikatzen zaizkion hautaketa-arauak, bai banda batenak bai 
bestearenak dira. 

Printzipioz, beraz, ∆Ka eta ∆Kc= 0, ±2, ±4,... edo ±1, ±3, ±5,... izan daitezke. 
Praktikan, molekula errotore ia simetriko luzatua bada, soilik ∆Ka= 0, ±1 (errotore 
simetrikoaren hautaketa-arauak) duten trantsizioek izango dute intentsitate nabarmena. 
Errotore simetriko ia motzen kasuan, soilik ∆Kc= 0, ±1 duten trantsizioak izango dira 
sendoak. 
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II.3. SIMULAZIO-PROGRAMA 

Espektro esperimentalean agertzen diren absortzio-lerroen asignazioa laguntzeko 
errotore zurrun baten energia-mailak, trantsizio-frekuentziak eta intentsitateak 
determinatzen dituen programa informatikoa [II.14-16] erabiltzen dugu. 

Programa erabili ahal izateko hainbat datu eman behar zaio programari, hala nola, 
banda-zentrua, beheko eta goiko mailen errotazio-konstanteak, errotazio-tenperatura, 
bibrazio-errotazio bandaren mota (%A, %B, %C) eta laserraren bereizmena. Sarritan 
molekulari buruz eskuragarriak ditugun datu bakarrak mikrouhinetatik ateratako 
beheko-mailako errotazio-konstanteak eta bereizmen baxuko espektro infragorrietan 
lortutako banda-zentrua izaten dira. Goiko energia-mailaren errotazio-konstanteen balio 
hurbilduak sartzen ditugu, bibrazio-modua kuantu batean eszitatzerakoan errotazio-
konstanteek aldaketa txikia jasango dutela suposatuz (∼-%0,1). Programak bibrazio-
modu bakar baten espektroa simulatzen du, eta J, Ka eta Kc-rentzako onar dezakeen 
balio maximoa 80 da. 

Errotazio-maila guztien energiak determinatzeko errotazioko hamiltondarraren 
matrizea diagonalizatzen du, determinante sekularra E+, E-, O+, O- blokeetan banatuz eta 
erroak lortuz. Energia-mailen balioak determinatu eta gero, euren artean baimenduta 
dauden trantsizioak bilatzen ditu, banda-motaren araberako hautaketa-arauak kontutan 
hartuz (beti ere 3/ ≤∆ caK  hartzen duelarik), eta trantsizio hauen frekuentziak ematen 

ditu. Absortzio-lerroen intentsitatea ere kalkulatzen du, trantsizioaren frekuentzia, 
beheko mailaren populazioa, spin nuklearraren pisu estatistikoa eta trantsizioaren 
momentua biderkatuz lortzen dena; horretarako spin nuklearraren pisu estatistikoa izan 
ezik beste magnitudeak programak kalkulatzen ditu. Azken datu hau erabiltzaileak 
determinatu behar du. 

Programak ematen dituen emaitzak bi eratakoak dira. Alde batetik, espektroa 
grafikoki irudikatzen du, lerroen zabalera eta forma erabakitzeko guk emandako 
laserraren bereizmena hartzen duelarik kontutan, konboluzioa eginez. Beste alde batetik, 
zerrenda desberdinetan ateratzen ditu datuak: energia-maila guztien energia listatu ahal 
du, edota baimendutako trantsizio guztien asignazioa (J", Ka", Kc", J', Ka', Kc'), 
trantsizio-frekuentzia eta intentsitatea. 
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III. SISTEMA ESPERIMENTALA 

III.1. MUNTAIA ESPERIMENTALA 

Jet supertsonikoan hotzitutako molekula poliatomikoen bereizmen altuko 
absortziozko espektro infragorria errejistratzeko muntatutako sistema esperimentala 
III.1 irudian adierazita dagoena da.  

Lagin likidoa 0,8 mm-ko diametroko zuloa duen balbula pultsatu bati (Iota One, 
General Valve) konektatutako eta bero daitekeen laba batean jartzen da. Lagina, gas 
garraiatzailearekin (He, Ar...) nahasten da, normalean 1,5 bar presioan. Balbulak huts-
kameran pultsatzean lortzen da jet supertsonikoa. Kameran hutsa egiteko ponpa 
turbomolekular bat (Leybold Turbovac 361, 400 L/s) eta ponpa birakari bat (Varian SD-
700, 35 m3/h) erabiltzen dira, 5·10-6 mbar-eko hutsa lortuz, 1·10-4 mbar-eko hutsa 
mantentzen delarik balbulak 200 µs-z eta 20 Hz-etan diharduen bitartean. 

Erradiazio infragorri sintonizagarria, Laser Photonics etxeko espektrometroan 
dagoen, nitrogeno likidoz hotzitutako berun-gatzezko diodo-laserrak emititzen du. 
Erradiazioak, modo-aukeratzaile eran erabiltzen den 1 cm-1-eko zirrikitu-zabalera duen 
monokromadoretik pasa eta gero, jet supertsonikoa 7-9 aldiz zeharkatzen du. 
Honetarako, huts-kameran dauden urrezko bi ispilu ia paraleloz osatutako pausu aniztun 
sistema optiko sinplea erabiltzen da. 

Erradiazioa, nitrogeno likidotan hotzitutako HgCdTe detektore fotoeroalera 
heltzen da. Seinalearen anplifikazioa ondoko eran egiten da: detektoreak seinalea f 
frekuentzian sintonizatutako “lock-in” anplifikadore bati (Stanford Research Systems, 
SR510) bidaltzen dio, zeinak soilik frekuentzia honen inguruko seinaleak anplifikatzen 
dituen. Anplifikatutako seinalea, balbula-kontrolatzaileak ematen duen TTL pultsu 
batez kliskatzen den osziloskopio digital batek (Tektronix 2430A) prozesatzen du. 

Diodo-laserrari aplikatzen zaion korrontea eta seinaleen erdiespena, 
esperimentuari konektatuta dagoen ordenagailu batek kontrolatzen ditu. 

Espektroak errejistratzeko laserraren emisio-frekuentzia oso astiro eskaneatzen da, 
diodoari emandako korrontea aldatuz. Espektroak kalibratu egin behar dira, zelula 
estatikoan dagoen erreferentzia-gasaren absortzio-lerroen eta etaloi zurrunaren 
interferentzia-lerroen laguntzaz. 
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Sistema esperimentala osatzen duten elementu garrantzitsuenen azterketa sakonagoa 
egingo dugu hurrengo ataletan: erradiazioaren emisioa eta kalibraketa (III.2 eta III.3 
atalak), laginak erradiazioa absorbitzea (III.4 atala) eta seinalearen detekzioa (III.5 
atala) dira hain zuzen ere esperimentuaren atal nagusiak. 

III.2. DIODO-LASER INFRAGORRIA 

Molekula poliatomikoen bibrazio-errotazio espektroak lortzeko, berun-gatzezko 
diodozko laser sintonizagarria erabili dugu argi-iturri modura. 

Atal honetan lehenik eta behin laser efektua gogoratuko dugu zentzu orokorrean 
(III.2.1 atala); ondoren, erdieroaleen egitura aipatu (III.2.2 atala) eta erdieroaleetan nola 
ematen den laser-efektua ikusiko dugu (III.2.3 atala), bukatzeko diodo-laserren 
ezaugarriak (III.2.4 atala) eta zehazki berun-gatzez osatutakoenak (III.2.5 atala) 
adieraziko ditugularik. 

III.2.1. Laser efektuaren oinarriak 

Laser efektuan erradiazio elektromagnetikoa anplifikatzen da, eragindako 
erradiazio-emisioaren bitartez. Efektua azaltzeko, demagun bi maila dituen sistema 
atomiko-molekularra oreka termikoan dagoela, sistemaren beheko energia-maila goikoa 
baino populatuago dago eta, beraz, erradiazio elektromagnetiko erresonatzailea heltzean 
absorbitua izateko aukera handiagoa du emisioa eragiteko baino. Eragindako emisioa 
gertakari nagusia izan dadin goiko energia-mailaren populazioa behekoarena baino 
handiagoa izatea beharrezkoa da, honi populazio-alderanzketa deitzen zaio. 

Honelako populazio-alderanzketak ezin daitezke lortu sistema molekular baten bi 
energia-mailen artean, eta hiru edo lau maila erabiltzea ezinbestekoa da populazio-
alderanzketa lortu eta sistema molekularra laser-iturri modura erabili ahal izateko. 
Edozein sisteman, populazioa egoera eszitatu batera eramateko era desberdinak daude 
(ponpaketa): deskarga elektrikoa, flash-lanpara edo beste laser batez esate baterako. 
Erorketa ez erradiatzaile azkarra gertatuko da maila eszitatu honetatik energia baxuagoa 
duen egoera metaegonkor batera, eta honela populazio-alderanzketa sor daiteke egoera 
metaegonkor honen eta oinarrizko egoeraren artean. Koloratzaile-laserrak dira prozesu 
honen adibide garbia: koloratzaile molekulek erradiazio ikuskor edo ultramorea 
absorbitzen dutenean, erradiazioak S0 oinarrizko mailatik S1 maila eszitatura ponpatzen 
ditu [III.1]. Molekulen arteko talkak direla eta, trantsizio oso azkarrak gertatuko dira S1 
mailako bibrazio-maila desberdinetatik v=0 oinarrizko bibrazio-mailara. S1-en v=0 
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mailatik S0-ren bibrazio-maila desberdinetara (v=k) pasa daitezke molekulak emisio 
espontaneoaren bitartez, eta v=k mailatik oso azkar erlaxatuko dira talken ondorioz, S0 
mailaren v=0 bibrazio-mailara pasatuz (ikus III.2 irudia). Ponpatze-erradiazioaren 
intentsitatea oso altua denean, S1(v=0) eta S0(v=k) mailen artean populazio-alderanzketa 
sor daiteke, eta beraz, bi maila hauen artean laser-emisioa sor daiteke. 

 

LASER-TRANTSIZIOA 

v=k

v=0

v=0

S1  

 

 

 

 

S0 
 

III.2. irudia. Koloratzaile molekula baten
energia-mailen diagrama eta ponpatze-zikloa
lau mailetako sisteman 

 

 

Bi ispiluz eratutako husgune optiko erresonatzailea erabil daiteke emititutako 
erradiazioaren zati bat husgunearen barruan mantentzeko eta honela laser oszilaziorako 
beharrezkoa den berrelikadura optikoa emateko. Populazio-alderanzketa duen material 
aktiboa laser-husgunea eratzen duten bi ispiluen artean jartzen da, honela espontaneoki 
emititutako fotoia ispiluetan islada daiteke eta jarraian fotoi gehiagoren emisioa eragin 
dezake husgunearen barruan. Ekoiztutako erradiazioa koherentea da fotoi guztiak fasean 
daudelako, erradiazioa anplifikatu egingo delarik. Husgunean, bestalde, galerak ere 
sortzen dira, erradiazioak potentzia gal dezake husgunearen ispiluek absorbitzen 
dutelako, difrakzioa ematen delako edota erradiazioaren bidean dauden hauts-partikulek 
dispertsatzen dutelako. Eragindako emisioaren potentzia husgunean galtzen den 
potentzia baino handiagoa denean gertatuko da laser-emisioa (irabazi optikoak galerak 
baino handiagoak direnean).  

Gune aktiboaren anplifikazio-profila edo irabazi-profila defini daiteke, eta 
frekuentzia bakoitzean gune aktiboak eragiten duen anplifikazioa adierazten du. Soilik 
sistema molekularra kontsideratuz gero, anplifikatzen ari den trantsizioaren profilaren 
(lerro-zabaleraren) berdintsua izango da gune aktiboaren irabazi-profila. Erresonatzaile 
optiko baten barruan oszila ditzaketen frekuentziak modu erresonatzaileak dira, eta 
husgunearen propietateek determinatzen dituzte. Laser moduak bi eratakoak dira: 
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luzetarakoak (axialak ere deiturikoak) eta zeharkakoak, laser-erradiazioaren propagazio-
norabidearen paraleloak eta perpendikularrak direnak hurrenez hurren. 

Zeharkako moduak TEMml (Tranverse Electric and Magnetic-field) izendatzen 
dira, m eta l laser-izpiak norabide horizontal eta bertikalean dituen plano nodalen 
kopurua adierazten dutelarik. Zeharkako moduek laser-izpiaren (“spot”-aren) 
intentsitate-distribuzioa nolakoa den adierazten dute. Normalean, hoberena soilik 
TEM00 modua erabiltzea da, laser-ardatzaren inguruan intentsitatearen distribuzio 
gauss-tarra duen laser-izpia ematen baitu.  

Laserraren luzetarako moduak laser-husgunean gertatzen diren erresonantzia 
desberdinei dagozkie, husgunean erresonantzia gerta dadin erradiazioaren frekuentziak 
ondorengo baldintza bete behar baitu sistema sinpleena den erresonatzaile plano-
paraleloan: 

nd
mc
2

=ν  (III.1 ek.) 

   non ν: erradiazioaren frekuentzia 

    c: argiaren abiadura hutsean 

n: husgunearen errefrakzio-indizea 

    d: husgunearen luzera 

    m= 1, 2, 3... (erresonatzaileak diren modu desberdinak) 

Luzetarako modu desberdinen artean c/2nd frekuentzia-desberdintasuna edo 
tartekatzea egongo da. 

Praktikan, soilik izango dugu laser-erradiazioa m-aren balioak laser-trantsizioaren 
bandaren (irabazi-profilaren) barruan dagoen frekuentzia ematen duenean. Normalean, 
husgunearen luzera, emititutako erradiazioaren uhin-luzera baino askoz handiagoa da, 
eta honen eraginez modu bat baino gehiago izango da erresonatzailea aldi berean (ikus 
III.3 irudia). Ispilu bietatik bat partzialki gardena izaten da, erradiazio-dentsitatearen 
proportzio bat husgunetik laser-izpi eran irten dadin, laser-izpi honek zenbait modu 
monokromatiko eta koherente izango dituelarik. 
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c/2nd 

modu erresonatzaileak 

irabazi-profila 

frekuentzia 

III. 3. irudia. Laserrarren irabazi profila eta luzetarako modu erresonatzaile desberdinak 

 

III.2.2. Erdieroaleen egitura 

Material baten elektrizitatea garraiatzeko ahalmena elektroiek material horren 
zehar duten mugikortasunean oinarritzen da. Honela, metaletan edo oro har konposatu 
eroaleetan, elektroi mugikor ugari daude eta honek eroankortasun handia ematen die; 
alderantziz, konposatu isolatzaileek elektroi mugikor gutxi dituzte; erdieroaleak, izenak 
adierazten duen modura, tartean daude. Solidoen banda-teoriaren bitartez azal daiteke 
konposatu mota bakoitzaren portaera. 

Atomoak elkar hurbiltzen direnean sare kristalinoa eratzeko, atomoen orbital 
atomikoak konbinatu egingo dira, orbital molekularrak eratuz. Solidoetan, milioika 
atomo dago eta atomo guztien orbital atomikoen konbinaketaren ondorioz, milioika 
orbital molekular izango ditugu, banda jarraia eratuz egongo direlarik. Energia baxuena 
duen banda, balentzia-banda da eta elektroiz guztiz beteta dago. Energia altuagoa duen 
banda hutsik dago eta eroaletasun-banda deitzen da. Metaletan, bi bandak gainezarri 
egiten dira eta elektroiak bi bandetan zehar mugitzen dira, eroaletasuna handia delarik; 
isolatzaileetan, banda bien artean energia-desberdintasuna (Eg) dago, elektroiak 
balentzia-bandan daude eta ezin daitezke mugitu, ez baitago energia-maila hutsik, ezin 
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dira eroaletasun-bandara pasa ere, ez baitaukate energia nahikoa eta beraz konposatua 
ez da eroalea; erdieroaleetan, banda biak bereiztuta daude, isolatzaileen kasuan modura, 
baina energia-desberdintasuna ez da oso handia, 1 eV ingurukoa, honen ondorioz 
balentzia-bandako elektroi batzuk eroaletasun-bandara pasa daitezke giro-tenperaturan, 
kristalaren energia termikoa dela eta. Eroaletasun-bandara pasatzen diren elektroiak 
nahiko aske mugituko dira banda honetan, gainera, balentzia-bandan uzten dituzten 
hutsuneek balentzia-bandan gelditzen diren elektroien mugikortasuna ahalmentzen dute, 
erdieroaleek, izenak adierazten duen modura, eroaleen eta isolatzaileen arteko 
eroaletasuna dutelarik. Bi karga-eramale mota izango ditugu: elektroiak eroaletasun-
bandan eta hutsuneak balentzia-bandan. 

Erdieroaleak beste elementu batekin dopa daitezke, elektroien edo hutsuneen 
gehiegizko kopurua lortu ahal izateko. Dopatzeko erabiltzen den elementuaren 
balentzia-elektroi kopurua erdieroalearena baino handiagoa bada, soberan dauden 
elektroiak eroaletasun-bandan kokatzen dira, eta bertan mugitzeko askeak izango dira, 
erdieroalearen eroaletasuna handituz, kasu honetan n-motako erdieroalea dugu; 
alderantziz, balentzia-elektroi kopurua erdieroalearena baino txikiagoa bada, balentzia-
bandan hutsune bat sortuko da atomo bakoitzeko, banda honetako elektroien 
mugikortasuna handituz, eta p-motako erdieroalea dugu. Dopatze honek izugarri 
handitzen du erdieroaleraren eroaletasuna eta konposatu isolatzaileak erdieroale bihur 
ditzake. 

Elektroi bat balentzia-bandatik eroaletasun-bandara hν≥Eg energia duen erradiazio 
elektromagnetikoa absorbituaz ere pasa daiteke. Hau dela eta, absorbitutako fotoiak 
elektroi-hutsune bikote bat eratzen duela esaten da (elektroia eroaletasun-bandan, 
hutsunea balentzia-bandan). Bestalde, erdieroaleak hν=Eg energia duen erradiazio 
elektromagnetikoa emitituko du elektroi-hutsune bikote hauek banden arteko tartean 
berkonbinatzen direnean, edo beste era batera esanda, elektroiak eroaletasun-bandatik 
balentzia-bandara pasatzen direnean; erdieroalearen konposizioaren arabera bi banden 
arteko energia-jauzia desberdina da eta, beraz, baita emititutako erradiazioaren 
frekuentzia ere. 

Eragindako emisioa lortzeko beharrezkoa den populazio-alderanzketa lortu ahal 
izateko ezinbestekoak dira erdieroaleen elkarketak, hau da, n-motako eta p-motako 
erdieroaleen arteko loturak (pn loturak).  
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III.2.3. Erdieroaleen elkarketa. Laser-efektua erdieroaleetan 

III.2.3.1. Erdieroaleen elkarketak 

n- eta p-motako erdieroaleen Fermi-maila desberdina da, zehazki esateko n-
motakoan p-motakoan baino altuagoa da. Definizioz, T= 0 K-etan, E<Ef duten maila 
guztiak erabat beteta daude, eta E>Ef dutenak, hutsik; beraz, erdieroale baten kasuan, Ef, 
balentzia-bandaren eta eroaletasun-bandaren artean dago. Bi erdieroaleak elkartzen 
badira elektroiak n-motako erdieroaletik p-motako erdieroalera pasatuko dira Fermi-
maila berdindu arte. Lotura-gunean gertatzen den karga-transferentzia honek loturaren 
n-motako aldean karga neto positiboa duen gune txiki bat utziko du, eta karga neto 
negatiboa duen beste gune bat p-motako aldean. Kargen banaketak energia 
potentzialaren desberdintasun txikia sortuko du, loturaren zehar potentzial diferentzia 
(boltaia) ekoiztuko delarik (ikus III.4 irudia). 

 
 
 

+ 

Ef 

Ef  Ef 

 

p-motako 
erdieroalea 

n-motako 
erdieroalea

p-mota n-mota  

III.4 irudia. Irudiaren ezkerraldean p- eta n- motako erdieroaleen
balentzia- eta eroaletasun-bandak adierazten dira, hurrenez hurren;
eskuineko aldean, mota bien arteko elkarketa gertatzean, sortutako
potentzial-diferentzia 

 

 

Sistema honi boltaia aplikatzen badiogu, sistema ez da orekan egongo. Loturaren 
zehar korrontea sor dadin, elektroiak, eroaletasun-bandan, elektroi gehien dituen gunetik 
gutxien dituenera pasatu behar dira (n-motako aldetik p-motako aldera); berdina 
gertatzen da balentzia-bandan dauden hutsuneekin: hutsune gehien dituen balentzia-
bandatik hutsune gutxien dituen balentzia-bandara pasa behar dira (p-motako aldetik n-
motako aldera). Hau gerta dadin, elektroiek lotura gunean dagoen energia potentzialaren 
barrera gainditu behar dute, beraz n-motako aldetik p-motako aldera pasatzeko behar 
adinako energia eman behar zaie. 

n-motako aldeari boltaia negatiboa eta p-motakoari positiboa ematen badiegu, 
energia-barrera jeitsi egiten da eta korrontea pasa daiteke loturan zehar, hau “forward 
bias” deitzen da (III.5b irudia). Boltaia alderantziz aplikatzen badugu (n-motako aldeari 
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boltaia positiboa eta p-motakoari negatiboa), energia-barrera handitu egiten da eta ezin 
da korronterik pasatu (alderantzizko “bias”-a edo “reverse bias”-a deitzen da) (ikus 
III.5c irudia). 

     +                Vapl                    -  
 

b) 

a) 

FERMI MAILA 

    -                   Vapl                  + 

e- 

h+ 

ELEKTROI-HUTSUNE BERKONBINAKETA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c)  
 
 III.5 irudia. Erdieroaleen pn loturak egoera desberdinetan: a) orekan, b) “forward bias”-a 

aplikatzerakoan, c) “reverse bias”-a aplikatzerakoan  
 

“Forward bias”-a aplikatzerakoan, p-motako aldera heltzen diren elektroiek p-
motako aldean eramaleen gutxiengoa osatuko dute, p-motako aldean hutsuneak baitira 
eramaleak; aldiberean, n-motako aldera heltzen diren hutsuneek eramaleen gutxiengoa 
osatuko dute, n-motako aldean elektroiak baitira eramale nagusiak. Alde bakoitzean 
gutxiengoa osatzen duten eramaleak eta gehiengoa osatzen dutenak berkonbinatu 
egingo dira. Berkonbinaketa honen ondorioz, hν=Eg energia duen erradiazio 
elektromagnetikoa sortzen da. Beste era batean azaltzeko prozesu hau, elektroiak n-
motako eroaletasun-bandatik p-motako eroaletasun-bandara pasatzen dira “forward 
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bias”-a aplikatzerakoan, eta gero p-motako aldean daudenean, eroaletasun-bandatik 
balentzia-bandara pasatzen dira, bertako hutsuneekin berkonbinatzean. 

III.2.3.2. Laser-emisioa 

Laser-emisioa gerta dadin, III.2.1 atalean aipatu dugun modura, beharrezkoa da 
anplifikazioa eragingo duen husgune bat izatea eta populazio-alderanzketa sortzea. 
Diodozko laserretan husgune erresonatzailea diodoaren bi aurpegi paralelo, isladapen 
handia lortu arte landuz egiten da, eta irabazi optikoa, pn loturetan gertatzen den 
elektroi eta hutsuneen berkonbinaketa erradiatzaileak ematen du [III.2, 3]. Laserraren 
irabazi-profilak modu bat baino gehiagoren oszilazioa ahalbideratzen du aldiberean, 
nagusia bat izaten den arren. 

Elektroi-hutsune bikoteen berkonbinaketa oso prozesu azkarra denez (10-9-10-10 s), 
korronte-dentsitate handiak (boltaia handiak, beraz) behar dira populazio-alderanzketa 
mantendu ahal izateko, eta soilik balio minimo baten gainetik gertatzen da laser-
emisioa. Balio minimo honen azpitik emititutako erradiazioa oso difusoa eta 
inkoherentea da eta bere banda-zabalera espektrala handia da, partzialki isladatzaileak 
diren aldeetan gertatzen diren galeren ondorioz eta absortzioa gertatzeko probabilitatea, 
eragindako emisioa gertatzekoa baino handiagoa delako boltaiaren balio baxu hauetan. 
Korronte baxuetan, beraz, ekoizpena diodo argi emititzaile (LED-Light Emmitting 
Diode-) batenaren antzekoa da. Balio minimoaren gainetik, bestalde, anplifikatzen dena 
(irabazi optikoa) galtzen dena baino gehiago da, orduan emititutako argia askoz ere 
intentsoagoa da (edozein kasutan ere, emisioaren potentzia mW gutxi batzuk da) eta 
bere zabalera espektrala askoz ere estuagoa da. Laser eran emitituako erradiazioaren 
potentzia linealki handitzen da korrontearekin (ikus III.6 irudia), %100-eko etekin 
kuantikoa lor daitekeelarik. Korronte minimoa baino korronte askoz ere handiagoa 
aplikatzen badugu, moduen egitura konplexua bihurtzen da eta emisioa ez da 
espektroskopiarako baliogarria izaten. 
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INTENTSITATEA

LED EMISIOA 

LASER-EMISIOA 

EMANDAKO ENERGIA 

 III.6 irudia. Diodo baten emisioaren intentsitatea, emandako 
potentziaren arabera 

III.2.4. Diodo-laserren sailkapena eta egitura 

III.2.4.1. Sailkapena 

Erdieroalez egindako lehenengo laserrak 1962.ean agertu ziren eta GaAs-zko 
diodozko laserrak ziren [III.4, 5]. Diodozko laser batean erabiltzen den energia elektriko 
guztiaren soilik zati bat ateratzen da laser-izpian, beste guztia bero modura 
sakabanatzen da. Tenperatura handitzen den heinean, diodoaren emisio-ezaugarriak 
hondatu egiten direnez, beroa uxatu egin behar da; beroa uxatzea arazo larria zen batez 
ere hasierako diodoetan, eta diodo hauek ezin zuten era jarraian lan egin. Izan ere, 
hamar urte pasa behar izan ziren giro-tenperaturan izpi jarraia ekoiz zezaketen 
lehenengo laserrak agertu arte [III.6]. 

Diodo-laserren sailkapena egiteko, emititzen duten erradiazioaren uhin-luzeraren 
irizpidea erabiliko dugu. Honen arabera, hiru talde nagusi ezberdindu ohi dira [III.7]. 
λ<1,1 µm duten diodo-laserren barruan, konposatu nagusiak GaAs eta GaAlAs 
motakoak izan dira betidanik (λ=750-900 nm), eta gehienak GaAs-ean oinarrituta 
daude. Azken urteotan beste konposatu batzuk ere agertu dira, ikuskorrean emititzen 
dutenak: InGaAlP, InGaP. GaAs edota InP moduko konposatu bitarrek Eg finkoa dute 
(1,37 eV GaAs-ren kasuan), beraz, baita emisio-frekuentzia finkoa ere. Hirugarren 
elementu bat gehitzean, GaAs-ean Al sartuz, esate baterako, Eg-a, eta ondorioz, emisio-
frekuentzia aldatuko dira. Honelako nahasteak AlxGa1-xAs modura adieratzen dira, non 
x, elementu baten frakzioa den. Konposizio desberdinetako nahasteak daude. Laser 
hauek erabilpen ugari dute, hala nola CD-joleak, laser-inprimagailuak, laser-punteroak 
eta egoera solidoko laser-ponpatzaileak. 1,1 µm<λ<1,65 µm duten diodo-laserretan 
orain arte erabilitako konposatu bakarrak InxGa1-xAsyP1-y motakoak dira, eta erabilpen 
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nagusia zuntz optikoak dira. 3 µm<λ<30 µm duten diodo-laserrak 1963.an agertu ziren 
[III.8]. Askotan berun-gatzezkoak dira eta taula periodikoko II, IV eta VI taldeko 
elementuez osatutako konposatu ez-estekiometrikoak dira, esate baterako, PbxSn1-xTe, 
PbxEu1-xSeyTe1-y. Erabilpen nagusia, erresoluzio altuko espektroskopia infragorria da 
[III.9, 10]. 

Berun-gatzezko diodo-laserrak dira hain zuzen lan honetan erabilitako laserrak, 
eta hau dela eta sakonago aztertuko ditugu III.2.5 atalean. 

III.2.4.2. Egitura 

Forma sinpleenean, diodo-laserra erdieroale baten bloke bat da, alde bat elektroi-
emaileez dopatuta eta bestea elektroi-hartzaileez dopatuta dagoelarik, n-motako eta p-
motako guneak eratuz hurrenez hurren. Bi guneen arteko elkarketan karga-eramaleeen 
berkonbinaketa gertatzen da eta hau geruza aktiboa izango da. Praktikan, beste geruza 
batzuez inguratzen da, laser-emisioa hobetzeko. 

Bai karga-eramaleak eta bai erradiazioa, diodoaren zati txiki batean konfinatzeak 
populazio-alderanzketarako beharrezkoa den korronte-dentsitatea murrizten du. 
Korronte-dentsitatea altua izatea arazo larria da, aurrerago esan izan dugun modura, eta 
honen ondorioz, hasierako GaAs diodoak (50kA/cm2 baino korronte-dentsitate 
altuagoak zituztenak) frekuentzia baxuko pultsuetan lan egiten behartuta zeuden [III.2]. 
Baina diodoak eraikitzeko teknika berriak agertu dira eta emisioaren ezaugarriak asko 
hobetzen dituen egitura, pn junturaren inguruan material erdieroale eta isolatzaile 
desberdinen geruzak jartzea da [III.11]. Egitura berri hau duten laserrek era jarraian egin 
dezakete lan eta korronte-dentsitate askoz baxuagoak behar dituzte (∼0.5 kA/cm2). 

Gehitutako geruza hauen eginkizun nagusiak bi dira: emititutako erradiazioaren 
konfinamendu optikoa hobetu eta berkonbinaketa gehitu. Gune aktiboaren inguruan, 
gune aktiboak duen errefrakzio-indizea baino errefrakzio-indize txikiagoa duten geruzak 
jarriz gero, erradiazioa gune aktiboan konfinatuta gelditzen da eta eragindako emisioa 
gertatzeko dauden aukerak handitu egiten dira, irabazi optikoa handiagoa da, beraz, 
korronte-dentsitate jakin baterako. Gune aktiboaren inguruan jarritako materialen 
banden arteko energia desberdintasuna (Eg) gune aktiboarena baino handiagoa bada, 
potentzial barrera bat eratzen da gune aktiboaren eta beste geruzen artean, korrontea eta 
eramaleak konfinatuta gelditzen direlarik, eta honek ere eragindako emisioa gertatzeko 
dauden aukerak handitzen ditu. Honek guztiak laserra lortzeko beharrezkoa den 
korronte-dentsitatea jeistea eragiten du, lan-tenperatura altuagoak erabil daitezkeelarik; 
moduen kalitatea ere hobea da, karga-eramaleen albo-difusioa murrizten baita. 
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Geruza aktiboaren aldamenean dauden geruzen konposizioaren arabera, diodo-
laserren hiru mota nagusi ezberdintzen dira [III.7]. 

* Homoloturadun diodo-laserrak. Konposatu erdieroale bakar batez osatuta 
daude (batez ere GaAs), materialaren parte desberdinek dopatze desberdinak 
dituztelarik. Elkarketa duen geruza, n- eta p-motako dopatzea duten guneen arteko 
interfasea da. Hasierako diodo-laserrek zuten egitura-mota hau, baina ez du 
erradiazioaren konfinamendu onik eskeintzen eta beraz soilik era pultsatuan eta 
tenperatura kriogenikoetan egin dezakete lan. 

* Heterolotura (edo heteroegitura) bakarreko diodo-laserrak. Geruza 
aktiboaren alde batean, Eg desberdina duen geruza jartzen da. Hau da, geruza aktiboa, 
konposizio desberdineko (tipikoak dira GaAs eta GaAlAs) eta Eg desberdineko bi 
geruzen artean dago. Bi geruza hauen errefrakzio-indizeen arteko desberdintasunak 
ekoiztutako erradiazioa alde batean konfinatzen du, homoloturadunek baino jarduera 
hobea erakusten dutelarik. Horrela, potentzia altuagoko pultsuak ekoizten dituzte giro-
tenperaturan, baina ezin dute era jarraian lan egin. 

* Heterolotura (edo heteroegitura) bikoitzeko diodo-laserrak. Geruza 
aktiboaren alde bietan daude konposizio desberdineko geruzak, esate baterako GaAs-
zko geruza aktiboa GaAlAs-zko geruza biren artean. Honekin erradiazioa alde bietatik 
konfinatzen da eta laser hauek askoz eraginkorragoak dira. Honelako laser batzuek era 
jarraian egin dezakete lan giro-tenperaturan. 

Diodo-laser gehienak heterolotura bikoitzekoak dira, eta egitura-mota honen 
barruan beste sailkapen batzuk egin daitezke, esate baterako emititzen duen 
gainazalaren tamainaren araberakoa: hasierako heterolotura bikoitzeko diodo-laserrek 
50 µm edo gehiagoko zabaleradun gune aktiboak zituzten, baina gaur egun gehien 
erabiltzen direnak marra-geometriakoak dira, non gune aktiboa, soilik 1-10 µm-ko 
zabalera duen material-marra edo zerrenda den. Marra-geometria duten laserrek 
abantaila handiak dituzte aplikazio gehienetan, laser-efektua sortzeko aplikatzen zaien 
korrontea azalera txiki batean kontzentratzen delako, eta beraz, gune aktibo zabalagoak 
dituzten laserrek baino korronte txikiagoa behar dute. Gainera, ekoiztutako izpiaren 
kalitate hobea lortu ahal izatea ahalbideratzen dute, zeharkako modu bakar baten eta 
batzuetan baita luzetarako modu bakar baten oszilazioa baimenduz.  

Diodo-laserretan irabazia handia da, eta beraz husgune aktiboaren tamaina txikia 
izaten da. Honela, husgune aktiboaren mutur batetik emititzen duten diodoen geruza 
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aktiboak ∼500 µm-ko luzera izaten dute. Geruza aktibo hauen lodiera ∼1 µm-koa izaten 
da, beraz emititzen duen gainazalak ∼1 µm-ko altuera eta µm gutxi batzuetako zabalera 
izaten ditu, marra-geometria duten laserretan (ikus III.7 irudia). 
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 III.7. irudia. Heterolotura bikoitzeko PbEuSeTe-zko diodo-laserra 

Berun-gatzezko laserrak edo, orokorrean, diodo-laserrak eraikitzeko teknika 
desberdinak daude [III.12, 13]. Adibidez, berun-gatzezko diodo sinpleenak eraikitzeko 
berun-gatzak erabiltzen dira, nahaste desberdinei konposizio-interdifusioa (CID) 
aplikatuz. Konplexuagoak diren heteroegiturak dituztenak (DBH laserrak) teknika 
epitaxialen bitartez eraikitzen dira, bai fase likidoan (LPE), bai gas-fasean (VPE) edo 
baita jet supertsonikoetan (MBE). Azken teknika honen agerpenak infragorri ertainean, 
tenperatura altuagoetan lan egiten duten laserrak ekarri ditu. 

III.2.5. Berun-gatzezko diodo-laserren ezaugarri espektroskopikoak 

III.2.5.1. Emisio-frekuentziak 

Erdieroalearen osagaien eta konposizioaren arabera desberdina izango da 
emititutako erradiazioaren frekuentzia [III.13]. Berun-gatzezko laserrek 3,3-29 µm 
tartean emititzen dute (3000-350 cm-1), aurreko atalean esan dugun modura. III.8 
irudian ikus daitekeenez, berun-gatzezko nahaste-mota bakoitzari emisio-tarte bat 
dagokio, adibidez, Pb, Sn eta Te-z osatutakoek 400-1500 cm-1 tartean emiti dezakete. 
Tarte horren barruan, nahaste-mota bera izanik, elementu bakoitzaren proportzio 
erlatiboaren arabera (x-en arabera) ere, aldatu egingo da emisioa. Berun-gatzezko laser 
bakoitza 50-200 cm-1 luzerako tartean sintoniza ahal da, nahaste-mota berari dagokion 
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tarte osoaren zati txiki batean, hain zuzen, eta tarte osoa betetzeko konposizio 
desberdineko hainbat laser erabili behar dira. 

                                            Pb1-xSnxTe 

                                                                   PbS1-xSex 

                                        Pb1-xSnxSe                                           Pb1-xCdxS 

                         0          500         1000      1500      2000      2500       3000       3500 

UHIN-ZENBAKIA (cm-1) 

III.8 irudia. Konposizio desberdinetako berun-gatzezko diodoen 
emisio-tarteak.  

III.2.5.2. Sintonizagarritasuna eta frekuentziaren kontrola 

Diodo jakin baten emisioa modu desberdinetan kontrola daiteke, Eg-a 
determinatzen duten parametroak aldatuz, hala nola presio hidrostatikoa edota eremu 
magnetiko intentso bat erabiliz. Baina metodo hauek ez dira normalean erabiltzen; 
gehienetan laser-emisioa diodoaren lan-tenperatura aldatuz sintonizatzen da. 
Tenperatura aldatzeko, kanpoko hozte-sistema bat edota korronte-intentsitatea (Joule-
efektuaren bidezko beroketa) aplika daitezke. Tenperatura-aldaketa zuzenak 
sintonizazio traketsa lortzeko erabiltzen diren bitartean, sintonizazio fina lortzeko 
diodoari korronte-intentsitate txiki bat aplikatzen zaio. Berun-gatzez egindako diodoen 
Eg∼0.5 meV K-1 izaten da gutxi gora behera [III. 12], honek diodo bakoitzaren 
sintonizatzea 150 cm-1 tartean egin ahal izatea ahalmentzen du, baina ez era jarraian, 
ikusiko dugun modura. 

Bai laserraren irabazi-profila eta bai modu erresonatzaileen posizioa 
tenperaturaren menpekoak dira. Tenperaturak bi eratan eragiten du: alde batetik, banden 
arteko energia-desberdintasuna (Eg-a) aldatzen da, beraz irabazi-profila frekuentzia 
altuagoetara desplazatuko da zenbat eta tenperatura altuagoa izan. Beste alde batetik, 
tenperaturaren aldaketak diodoaren materialaren errefrakzio-indizea eta husgunearen 
luzera aldatzen ditu, beraz moduen frekuentziak aldatuko ditu. Irabazi-profilaren eta 
moduen frekuentziaren desplazamendu-abiadura tenperaturarekiko berdina balitz, era 
jarrai batean sintoniza ahal izango genuke laserra bere lan-tartean, baina abiadura hauek 
desberdinak dira (3-4 cm-1/K irabazi-profilarentzat eta ∼0.6 cm-1/K moduentzat). 
Ondorioz, moduen arteko frekuentzia-jauziak agertzen dira; honela, gerta daiteke 
laserraren emisioa modu nagusi batetik beste batera pasatzea, frekuentzian aldaketa 
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bortitza eraginez, 400 µm-ko luzerako husguneetan ∼2 cm-1-eko tartea egoten baita 
moduen artean (ikus III.9 irudia); modu baten emisioa jarraiki sintonizagarria izango da 
soilik irabazi-profilaren barruan dagoen bitartean: batzuetan 1-2 cm-1-etara ailegatu 
daitekeen arren, normalean 0,5 cm-1 edo gutxiago izaten da. 

 

modu-jauzia 

Tenperatura 

Frekuentzia  

 

 

 

 III.9 irudia. Diodozko laser baten emisio-frekuentzia
tenperaturarekin edo korrontearekin astiro aldatzen da,
emisioa  hurrengo luzetarako modora pasatzen den arte. 

 

III.2.5.3. Izpiaren ezaugarriak 

Laser-izpia dibergente xamarra da diodozko laserraren kasuan beste laser mota 
batzuekin konparatuz (30º arte), emititzen duten aurpegi txikietan (sarritan ∼3µm x 
∼1µm ingurukoak-III.7 irudia-) gertatzen den difrakzioaren ondorioz [III. 12]. Diodozko 
laserraren emisioaren lerro-zabalera estua da. Hinkley-k 1970.ean [III.9] 3·10-6 cm-1 
dela frogatu zuen, baina praktikan korrontearen eta tenperaturaren gorabeherek bi 
magnitude ordena handitzen dute lerro-zabalera. Honek oraindik erresoluzio-ahalmen 
handia eskaintzen du, nahiz eta zenbait arrazoirengatik gutxitu ahal den (kalitate 
txarreko diodoa, korronte altuetan, moduen arteko jauzi bat dagoenean...). 

Era jarraian lan egiten duten diodozko laserren potentzia µW eta mW batzuk 
artean dago. Honen ondorioz, diodozko laserrez osatutako espektrometroak konpaktoak 
izaten dira, eta Fourier-en espektrometroekin lehia dezakete bere salneurria, erresoluzio 
altua eta seinale/zarata erlazio ona direla eta. Beste alde batetik, berun-gatzezko diodo-
laserren frekuentzia-egonkortasuna bikaina da, eta erantzukizun nagusia, tenperatura-
kontrolatzailearen eta korronte-kontrolatzailearen egonkortasunean datza. 
Espektrometro komertzial baten frekuentzia-egonkortasuna 0,0003 cm-1 da segundu 
bateko denbora-tarteetan, eta 0,001 cm-1, 30 minututan. 
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Diodo baten emisioa degradatuz doa denboraren zehar: emisioa beste tarte 
batzuetara desplazatzen da, eta luzetarako moduak ere zatitu eta potentzia galtzen doaz. 
Diodo-laserren emisioa hobetzeko zenbait ahalegin egin dira. Husgunearen luzera 
txikiagotuz gero, moduen arteko tartea handitu egiten da, irabazi-profilaren barruan 
moduen kopurua urritu egingo delarik; gainera, modu bakoitzaren sintonizatze-tartea 
handitu egiten da. Adibidez, 120 µm-ko luzera duen husgunea erabiliz gero 400 µm-koa 
ordez, moduen arteko tartea, 2 cm-1-etik 6 cm-1-era handitzen da eta sintonizatze jarraia 
izan dezakegu 2-3 cm-1-eko tartean. Husgunea txikiagoa denez, korronte-dentsitate jakin 
bat lortzeko behar den korrontea txikiagoa da. Honen guztiaren ondorioa lan-tenperatura 
maximo altuagoa da.  

III.2.5.4. Lan-ezaugarriak 

Beharrezkoak diren korronte-dentsitate altuek eragindako beroa disipatu egin 
behar da eta hau diodozko laserren lan-baldintzetan oso kontutan hartzekoa izango da. 
Diodo baten emisio-frekuentzia sintonizatzeko, lan-tenperatura aldatu behar da 
(III.2.5.3. atala), baina zenbat eta tenperatura altuagoa izan, laser-emisioa lortzeko 
beharrezkoa den korronte-dentsitate minimoa handiagoa da, eta, ondorioz, bero gehiago 
uxatu beharko da. Beroa uxatzeko dugun hozte-sistemak uxatu ahal den bero-kantitatea 
baldintzatuko du, eta beraz, lan-tenperatura maximoa eta diodoaren emisio-frekuentzia 
maximoa. Lan-tenperatura maximoa ezartzen duten beste faktore batzuk materialaren 
purutasuna eta dugun eramaleen kontzentrazioa dira. Baldintza hauen ondorioz, 
diodozko laserrak tenperatura kriogenikoetan mantendu behar dira. Hasierako berun-
gatzezko laserrek 20-60 K artean egiten zuten lan eta He likidozko dewar-ak edota ziklo 
itxietako heliozko hozkailuak erabili behar ziren, baina hotz-sistema hauek arazoak 
sortzen dituzte (lehenengoak diodoaren degradazioa eragiten du, diodoa hotz-bero 
zikloetatik pasa arazten delako, eta bigarrenak, zarata eta frekuentziaren 
desegonkortasuna eragiten du sisteman); gaur egun, berun-gatzezko laserrak eraikitzeko 
erabiltzen diren teknikek, laser hauen lan-tenperatura altuagoa izatea ahalbideratu dute, 
eta 80-120 K inguruan lan egin dezaketenak agertu dira, nahiz eta oraindik aukera ez 
den oso anitza eta eskeinitako frekuentzia-tartea ez da tenperatura kriogenikoetakoena 
bezain zabala. Nitrogeno likidozko dewar-ak erabil daitezke laserrak hozteko, helioz 
osatutako hotz-sistemak baino askoz erosoagoak eta praktikoagoak direnak. 

Laserraren eraginkortasuna baldintzatzen duen beste faktore bat aplika daitekeen 
korronte-intentsitatearen tartea da. Berun-gatzezko diodo-laserrei eman behar zaien 
korrontearen balio minimoa 1 mA eta 500 mA artean egoten da, eta eman ahal zaien 
korronte maximoa anpere batzutakoa izaten da. Lan honetan erabilitako berun-gatzezko 
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diodo-laserrak lan era jarraian egiten duen arren, badaude era pultsatuan lan egiten 
duten berun-gatzezko laserrak, pultsuak nanosegundutakoak edo denbora luzeagokoak 
izan daitezkeelarik [III.7]. 

III.3. DIDOZKO LASERREN ESPEKTROMETROA. ESPEKTROEN 
KALIBRAKETA 

III.3.1. Diodozko laserren espektrometro infragorria 

Erabilitako espektrometroaren eskema III.1 irudian ikus daiteke. 
Espektrometroaren elementu nagusia III.2 atalean aztertutako diodo-laserra da. Lan 
honetan Laser Photonics etxeko berun-gatzezko diodo-laserrak erabili ditugu. Diodo-
laser hauek nitrogeno likidoaren tenperaturan funtzionatzen dute eta tenperatura honetan 
mantentzeko, nitrogeno likido dewar-a behar da. Erabilitako diodoek 1440-1465 cm-1 
eta 1490-1515 cm-1 tarteetan emititzen dute printzipioz, baina diodoen emisio-tarteak 
desplazatu egiten dira diodoaren bizitza aurreratu ahala, eta lehenengoaren emisioa, 
esate baterako, ∼1490cm-1 arte desplazatu da lau urte pasa eta gero. Laserraren emisio-
frekuentzia sintonizatzeko Laser Photonics etxearen L5830 laser-kontrolatzailea erabili 
dugu, zeinak diodoari emandako tenperatura eta korrontea kontrolatzen dituen. 
Tenperaturaren aldaketa, emisio-frekuentzia era zakar batean aldatzeko erabiltzen da, 
korrontea aldatuz emisio-frekuentzia oso pausu txikitan alda daitekeen bitartean (∼8·10-4 
cm-1-eko pausutan). Laser-kontrolatzaileak diodoen bestelako parametro guztiak ere 
kontrolatzen ditu, hau da, aplika dakiekeen korronte eta tenperatura maximoak, eta baita 
modulazioaren parametroak (anplitudea, frekuentzia). 

Diodoek sortutako laser-izpia dibergente xamarra da, III.2.5.3 atalean aipatu 
dugun modura, emititzen duen gainazalaren azalera txikia dela eta. Hau dela eta, 
irtetzen den izpia kolimatu egin behar da. Izpia kolimatzeko eta optikoki alineatzeko 
sistema kolimatzailea (Laser Photonics L5120) jartzen da diodoaren irteeran. Sistema 
kolimatzailea, ispilu paraboloide eszentriko batez eta 632 nm-ko He-Ne laser batez 
osatuta dago. 

Ispilu paraboloideak 1,5 hazbeteko (∼3,8 cm-ko) distantzia fokala du, eta 
espazioko hiru dimentsioetan mugi daiteke, x, y eta z norabideetan kokatzeko dituen 
mikrometroak erabiliz. Diodo-laserra optikoki alineatzeko He-Ne laserra, 632 nm-ko 
uhin-luzera (gorria) duena, alineatzen da lehenengo. Laser-izpi infragorriak He-Ne 
laserraren ibilbidea jarraitzen du, baina alineamendua optimizatzeko, frekuentziaren 
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modulazioa aplikatzen zaio (III.5.2.2 atala) eta osziloskopioan ikusten da, potentzia 
ahalik eta handiena duen seinale garbia lortu arte ajustatuz ispiluen posizioak. 

Espektrometroaren hirugarren elementu garrantzitsua, monokromadorea da. Guk 
erabilitako monokromadoreak (Laser Photonics L5110) bereizmen baxua du (∼1 cm-1) 
eta diodoaren husgune aktiboan oszila dezaketen luzetarako moduetatik bakarra 
aukeratzeko balio du soilik. Monokromadorean difrakzio-sare desberdinak sar daitezke, 
eta guk hiru ditugu (6 µm, 10 µm, 18 µm), frekuentzia-tarte desberdinetan 
eraginkortasun desberdinak dituztenak. Lan-tartearen arabera egokiena aukeratu behar 
da, guk, batez ere 10 µm-koa erabili dugu, 1. ordenean 7,5-13 µm (800-1500 cm-1) 
tartean du eraginkortasun handiena (>%80), eta 5-15 µm tartean sintoniza daitekeena 
(670-2000 cm-1). 6 µm-koak, 900-3000 cm-1 tartean (4-12 µm) du %80ko 
eraginkortasuna, eta 2-6,5 µm tartean sintoniza daiteke (1700-5000 cm-1). 18 µm-koak, 
13-17 µm (600-850 cm-1) tartean du %80ko eraginkortasuna, eta 9,5-25 µm tartean 
(400-1100 cm-1) erabil daiteke. 

Azken elementua Laser Photonics L5914 HgCdTe detektore fotoeroalea da 
(III.5.1 atala). Detektoreak ∼1mm2-ko azalera du eta nitrogeno likidoz hotzitu behar da 
lan egiten duen bitartean. Erradiazioa detektorean enfokatzeko ispilu esferikoak 
erabiltzen dira. 

III.3.2. Espektroen kalibraketa 

Espektrometroak ez du barne-kalibraketarik, eta diodoen emisio-frekuentzia 
diodoari emandako tenperatura eta korronteak kontrolatzen duten arren, ez dute era 
unibokoan determinatzen. Diodozko laserrak emititutako modu desberdinak isolatu eta 
gutxi gorabeherako frekuentzia emateko monokromadorea erabiltzen da (III.3.1 atala). 
Frekuentzia zehatza jakiteko, beharrezkoa da kalibrazio-teknikak erabiltzea. Espektroen 
kalibraketa egiteko erreferentzia-gas baten absortzio-lerroak erabiltzen dira, etaloi baten 
interferentzia-lerroez baliatuz lerro hauen arteko frekuentziak interpolatzeko. 

III.3.2.1. Erreferentzia-gasa 

Erreferentziazko gasak baldintza jakin batzuk bete behar ditu kalibratzeko erabili 
ahal izateko. Lehenik eta behin, absortzio-lerroak, diodoak emititzen duen frekuentzia-
tartean egoteaz gain, zehazki ezagunak izan behar dira (∼0.001 cm-1 gutxienez). Lerro 
hauen frekuentzia absolutua zehazki determinatzeko metodo desberdinak daude. 
Frekuentzia-neurketa zehatzenak teknika heterodinoek ematen dituztenak dira, teknika 
hauetan frekuentzia desberdina duten bi seinale nahasten dira zirkuito ez-lineal batean 
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(korrontearen intentsitatea eta boltaia proportzionalak ez direnekoa), eta ateratzen den 
seinaleak, nahastu diren bi seinaleen frekuentzien arteko kenketaren berdina den 
frekuentzia-osagaia du; esate baterako, infragorrian emititzen duten bi laser erabil 
daitezke, bataren emisioa, erreferentzia-molekularen lerro bati dagokion frekuentzian 
ezartzen da (frekuentzia ezezaguna, determinatu nahi dena hain zuzen), eta bestea, 
zehazki ezagutzen den frekuentzian emititzen duen laserra izan behar da (adibidez, CO2-
aren errotazio-bibrazio trantsizio baten frekuentzian emititzen duen CO2-laserra); biak 
nahastean zirkuito ez-lineal batean (adib. HgCdTe detektorea duen zirkuito batean) 
lortuko den seinaleak bi laserren frekuentzien arteko kenketaren berdina den 
frekuentzia-osagaia izango du, irrati-frekuentzia izango delarik, irrati-frekuentzia hau 
zehazki determinatuz gero, frekuentzia ezezaguna ere zehazki determinatuta dugu 
(≥0,001 cm-1) [III.14-16]. Baina honelako teknikak soilik lerro gutxi batzuei aplika 
dakizkieke, eta beraz beste teknika batzuen bidez lortutako neurketekin konbinatu behar 
dira, hala nola, bereizmen altuko Fourier-interferometroetan lortutakoak [III.14, 15]. 

Bigarren baldintza lerroen dentsitateari dagokio. Guztiz beharrezkoa da, noski, 
laser-modu bakoitzean gutxienez lerro bat egotea, baina lerro bakarra suertatuz gero, 
ezin da zehazki identifikatu, monokromadorearen bereizmena ez baita nahikoa; beraz bi 
lerro beharko ditugu gure moduan gutxienez. Oso garrantzitsua da, beraz, erreferentzia-
gasak lerroen arteko tartekatze eta lerro-intentsitate patroi ezaguterraza izan dezan: 
lerroen arteko distantzia tarte batetik bestera aldatzen joatea komeni da, lerroen arteko 
distantzia neurtuz tartea identifika ahal izateko, edota intentsitate desberdina duten 
lerroak agertzea, honek ere lerroen identifikatze-prozesua erraztuko baitu. Zenbat eta 
ondoz ondoko lerroak hurbilago egon, orduan modu laburragoetan lan egin ahal izango 
dugu. 

Erreferentzia-gasa zelula estatiko batean gordetzen da presio baxuan (torr gutxi 
batzuk), presioak eragiten duen absortzio-lerroen zabaltzea ekiditeko. Zelula estatikoa 
beiraz eginda dago eta infragorrirako egokiak diran leihoak izan behar ditu, adibidez 
guk erabilitako zelulan BaF2-zkoak dira. Gasa ezin daiteke arriskutsua izan eta 
laborategian erabiltzeko erosoa izan behar da. Oso erabiliak dira, esate baterako, CO2, 
CO, OCS, N2O, 14NH3, 15NH3 eta ura, infragorriari dagozkion frekuentzia-tarte 
desberdinetan. Kasu gehienetan, klorometanoa izan da gure erreferentzia-gasa [III.15], 
eta bere absortzio-espektroa errejistratzeko ∼8 torr klorometano sartu ditugu zelula 
estatikoan. 

Guelachvili eta Rao-k infragorrirako estandarden atlas bat argitaratu dute bi 
ataletan [III.14, 15], lehenengoak 3-2600 µm tartea betetzen du eta bigarrenak 1,4-4 µm 
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eta 6,2-7,7 µm tarteak. Atlasean teknika desberdinak erabiliz (frekuentzia heterodinoen 
neurketa, absortzio saturatuaren teknika, Fourier-en transformatuzko espektroskopia) 
lortutako hainbat gasen espektroak aurkezten dituzte, lerro espektralen asignazioa eta 
frekuentzia zehatza emanez (10-8 cm-1 ordenako ziurgabetasuna). Gasak, besteak beste, 
ondoko hauek dira: CH4, OsO4, SF6, CO2, CO, DBr, OCS, N2O, HF H2O, 14NH3, 15NH3, 
C2H4, C2H2, CH3Cl, CH3I, HDO, H37Cl, H35Cl,  SO2, CS2,  HCN, D2O. 

Maki eta Wells-ek [III.16] frekuentzia heterodinoen neurketetan oinarritutako 
atlasa argitaratu dute, OCS (3,2-20,6 µm inguruan tarte desberdinak), CO (4,4-5,1 µm 
eta 2,3-2,5 µm), N2O (5,2-19,1 µm inguruan tarte desberdinak), CS2 (6,4-6,8 µm) eta 
NO (5,2-5,7 µm)-en espektroak errejistratuz.  

III.3.2.2. Etaloia 

Diodoen emisio-frekuentzia ez da linealki aldatzen aplikatutako korrontearekin. 
Beraz erreferentziazko gasaren absortzio-lerroen artean interpolatzeko frekuentzia-
eskala bat behar dugu. Frekuentzia-eskala hau etaloiak ematen du, edo zehazki esateko, 
etaloia zeharkatu ondoren eratutako interferentzia-lerroek [III.17]. 

Hiru motako etaloiak daude: etaloi zurruna, Fabry-Pérot etaloi laua eta Fabry-
Pérot etaloi esferikoa. Lehenengo bi moten funtzionamendua nahiko antzekoa da, 
egitura desberdina duten arren (ikus III.10 eta III.11 irudiak hurrenez hurren). 

Etaloi zurruna (III.10 irudia) errefrakzio-indize altua duen materialaren 
(infragorri ertainean germanioa izaten ohi da) pieza bakarra da, bi aurpegi paralelo ditu 
(erradiazioa pasatzen direnekoak), oso isladapen altukoak izan daitezen leuntzen 
direnak; honela, nahiz eta germanioa infragorrirako gardena izan, erradiazioa pasatzen 
denean, partzialki isladatu egingo da aurpegi hauetan. 

Fabry-Pérot etaloi laua (III.11 irudia) bi plakaz osatuta dago, biak antzeko 
materialaz osatuta egon behar dira, eta euren barruko aurpegiak paraleloak izan behar 
dira. Barruko aurpegiak oso isladapen altukoak dira, kanpoko aurpegiek isladapenaren 
kontrako geruza daramaten bitartean, interesatzen ez zaizkigun interferentzien arazoa 
ekiditeko [III.18]. 

Fabry-Pérot etaloi esferikoak edo konfokalak r distantzia fokal berbera duten 
bi ispilu esferiko ditu aurrez aurre jarrita, 2r distantzian. Bi ispiluen erdibidean 45º 
inklinatutako “beamsplitter”-a (izpi-banatzailea) dago. Fabry-Pérot etaloi esferikoak 
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lauaren aurrean hainbat abantaila eskeintzen ditu: alde batetik, ez da ispiluen 
alineamendu txarrarekiko hain sentikorra, beste alde batetik, errazagoa da ispilu esferiko 
onak lortzea, zehazki lauak direnak lortzea baino. 

 

isladapen altuko aurpegiak 

d 

airea edo hutsa 

III.10 irudia. Etaloi zurruna 

β α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
isladapen altuko aurpegiak 

 III.11 irudia. Fabry-Pérot etaloi laua 

Guk erabilitako etaloia germaniozko etaloi zurruna da, eta hau dela eta mota 
honetako etaloien funtzionamendua aztertuko dugu era sakonagoan. Bai etaloi 
zurrunaren kasuan, bai Fabry-Pérot etaloi lauaren kasuan, isladapen altuko bi aurpegi 
paralelo daude. Laser-izpiak etaloia zeharkatzerakoan, interferentziak sortuko dira 
zuzenean zeharkatzen duen erradiazioaren izpien eta aurpegi hauetan isladatzen diren 
izpien artean. Interferentzia deuseztatzaileak eta eraikitzaileak izango dira, izpien bide 
optikoen desberdintasunaren arabera. Orduan, transmititutako erradiazioaren 
intentsitateak maximoak eta minimoak izango ditu; maximoak izango ditu bide 
optikoen arteko desberdintasuna uhin-luzera kopuru oso bati dagokionean. Laser-izpiak 
perpendikularki jotzen badu isladapen altuko aurpegietan (α=0 bada III.10 irudian), m-
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garren maximoari dagokion uhin-luzera III.2 ekuazioaren bidez determinatu ahal dugu, 
errefrakzio-indizea eta aurpegi bien arteko distantzia konstantetzat hartuz. 

n
md mλ

=2  (III.2. ek.) 

non n bi aurpegien arteko materialaren errefrakzio-indizea den, eta egiatan uhin-luzera 
eta tenperaturaren menpekoa da; d bi aurpegien arteko distantzia da, eta izatez 
tenperaturaren menpekoa da. Maximo honi dagokion frekuentzia, νm, III.3 ekuazioak 
adierazitakoa da. 

dn
mc

m 2
=ν  (III.3 ek.) 

eta ondoz-ondoko bi maximoren arteko frekuentzia-desberdintasuna, etaloiaren FSR-a, 
(Free Spectral Range: tartekatze espektral askea), III.4 ekuazioak ematen du cm-1-etan. 

dn
FSR

2
1

=  (III.4. ek.) 

Germanioaren errefrakzio-indizea 4 denez gutxi gora-behera, infragorri ertainari 
dagokion tartean, germanioz egindako etaloi zurrun baten FSR-a, tamaina berdineko 
Fabry-Pérot etaloi lau baten FSR-a baino 4 aldiz txikiagoa izango da, Fabry-Pérot 
etaloian bi aurpegien artean airea edo hutsa egon baitaiteke eta kasu bietan errefrakzio-
indizearen balioa 1 da. Zenbat eta FSR-a txikiagoa izan, zehaztasun handiagoa izango 
dugu, interferentzia-lerroak zenbatzea interferentzia-lerroen arteko interpolazio lineala 
egitea baino zehatzagoa baita. 

Etaloiaren FSR-a erreferentzia-gasaren lerroak erabiliz zehazten da. Errefrakzio-
indizeak uhin-luzerarekiko eta tenperaturarekiko menpekotasuna duenez, eta aurpegi 
bien arteko distantzia (etaloiaren lodiera) tenperaturaren menpekoa denez, maximo 
biren arteko tarte hau desberdina izango da uhin-luzera desberdinetan eta tenperatura 
desberdinetan. FSR-aren balio orokorra III.5 ekuazioak ematen duena da. 

 








∂
∂

−
=

λ
λ nnd

FSR
2

1  (III.5 ek.) 
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Germanioaren errefrakzio-indizeak uhin-luzerarekiko duen menpekotasuna 
Herzberger eta Salzberg-ek [III.19] determinatu zuten, eta tenperatura-koefizientea, 
Edwin etabarrek [III.20], eta azkenean III.6 eta III.7 ekuazioak lortzen ditugu. 

( )
)27(00039,010·3,510·6

028,0
163492,0

028,0
391707,099931,3),(

4826

2

−++−

−
−

+
−

+=

−− T

Tn

λλ
λλ

λ
 

(III.6 ek.) 

(III.7 ek.) d(T) = d(T0) + 5,7·10-6 (T-T0) 

non λ, µm-tan adierazitako uhin-luzera den, T, ºC-tan adierazitako tenperatura, eta 
d(T0), T0-n neurtutako etaloiaren lodiera den. 

Lan honetan erabilitako etaloia, 1,01310 hazbeteko (296 K-etan) germaniozko 
etaloi zurruna da, eta 296 K-etan eta 6,7 µm-tan (∼1492,5 cm-1-tan), bere FSR-a  
0,047086 cm-1 da, eta lan honetan errejistratutako espektro guztien kalibraziorako hartu 
da 0,0471 cm-1 modura, baliogarria guk aztertutako tartean. 

Laser-izpiak ez badu perpendikularki jotzen isladapen altuko aurpegietan (α≠0 
III.10 irudian), FSR-a III.8 ekuazioak adierazitakoa da, errefrakzio-indizearen eta 
etaloiaren lodieraren menpekotasunez ahaztuz. 

( ) 2
122 sin2

1

α+
=

nd
FSR  (III.8 ek.) 

Aurreko formulatik (III.8 ekuazioa) ondoriozta daitekeen modura, FSR-ak duen 
alineamenduarekiko menpekotasuna, hau da, α angeluarekiko menpekotasuna, 
txikiagoa da zenbat eta errefrakzio-indizea handiagoa izan. Germaniozko etaloi 
zurrunaren kasuan, errefrakzio-indizea 4 da eta Fabry-Pérot etaloi lauaren kasuan 1, 
beraz, germaniozko etaloi zurrunaren alineamendua ez da Fabry-Pérot etaloi lauarena 
bezain kritikoa izango, FSR-a ez baita horrenbeste aldatzen. Adibide baterako, n=4 
duen etaloi zurrunaren FSR-a %0,02 aldatzen da a angelua 0º-tik 5º-ra aldatzen denean, 
eta bi aurpegien artean airea duen etaloi batean %0,4 aldatzen da. Etaloi zurrunaren 
alineamendua ez dela kritikoa ondoriozta dezakegu, beraz, barridoa egiten dugun 
bitartean aldatzen ez bada. 

Etaloi zurrunaren kasuan, lor daitekeen zehaztasuna gehien baldintzatzen duena, 
errefrakzio-indizeak duen tenperaturarekiko menpekotasuna da. Etaloiaren patroia 
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errejistratzen den bitartean gerta daitekeen FSR-aren aldaketak (adibidez tenperaturaren 
aldaketa baten ondorioz errefrakzio-indizea aldatu delako) errore handiagoa eragin ahal 
du, FSR-a zehazki ez ezagutzeak eragiten duen errorea baino. Adibidez, 1000 cm-1-eko 
0,5 cm-1-eko luzera duen modu batean egiten den espektro baten zehar, FSR-a %0,002 
aldatzeak, neurtutako frekuentzia-tartean 0,02 cm-1-eko errorea eragiten du, hau da %4-
ko errorea. Errore hau ekiditearren, etaloiaren patroia ahalik eta azkarren errejistratu 
behar da. 

Etaloiaren espektroa, frekuentzia-eskala modura baliogarria izateaz gain, oso 
erabilgarria da moduen arteko jauziak edo ezjarraitasunak ikusteko, edota bi modu 
gainezartzen direnean biak desberdintzeko. Moduaren intentsitatearen aldaketak 
ikusteko balio du baita ere, azken ezaugarri hau jetaren absortzio-lerroen intentsitatea 
zuzentzeko erabil daitekeelarik. 

Ondoriozta dezakegunez, jetean hotzitutako lagin baten espektro kalibratua nahi 
izanez gero, hiru espektro errejistratu behar ditugu: jetaren espektroa, erreferentziazko 
gasaren espektroa eta etaloiaren interferentzia-lerroen espektroa. Idealena, hirurak 
aldiberean egitea izango litzateke, erradiazio-izpia hiru izpitan banatuz eta intentsitate 
gehiena jetera bidaliz. Baina honek hiru detektore, hiru detekzio-sistema elektroniko eta 
hiru kanaletako datu hartzaile (edo ordenagailu) izatea suposatzen du. Praktikan, beraz, 
hiru espektroak bata bestearen ondoren egiten dira, tenperatura eta korronte berberak 
mantenduz. Zehaztasun galera txiki bat izango da, laser-moduak denborarekin mugituz 
doazelako. Zehaztasun osoa 0.003 cm-1 dela estimatzen da, moduaren araberakoa den 
arren. 

Zelula estatikoan 8 torr presioan dagoen klorometanoaren eta germaniozko 1”-eko 
etaloiaren absortzio-espektro tipikoak ditugu III.12 irudian. 
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etaloiaren interferentzia-lerroak CH
3
Cl-aren espektroa

Laserraren korrontea 

 III. 12 irudia. Etaloiaren eta erreferentzia-gasaren absortzio-espektroak.
Etaloiaren espektroan  nabaritzen den intentsitate-aldaketa, laserrak
modoaren zehar duen potentzia-aldaketaren adierazgarri zuzena da.  

III.4. ABSORTZIO-GUNEA 

Absortzio-gunea elementu hauek osatzen dute: espantsio supertsonikoa, huts-
kamera eta pausu aniztun sistema optikoa. Beren eskema III.13 irudian dago. 
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III.13 irudia. Sistema esperimentalean erradiazio infragorriaren absortzioa gertatzen den gunea.
Kamera barruan bi ispiluz osatutako pausu aniztun sistema optikoa, lagina dagoen ontzia eta
espantsio supertsonikoa eratzen duen balbula ikus daitezke.  





III. Sistema esperimentala 
 
 

III.4.1. Espantsio supertsonikoa 

Giro-tenperaturan, molekula astunek oinarrizko egoera elektronikoan eta 
beherengo bibrazio-mailetan dute populazio gehiena, baina dituzten errotazio-konstante 
baxuak direla eta, errotazio-maila ugari izango dituzte populatuta. Hau dela eta, giro-
tenperaturan errejistratutako molekula astunen espektro infragorriak lerro-dentsitate oso 
altua du, eta ezin dira absortzio-lerro desberdinak identifikatu. 

Bibrazio-errotazio espektroetan errotazio-egitura bereizteko, lagina hotzitu egin 
behar da, oinarrizko bibrazio-mailan egon dadin populazio osoa eta soilik energia 
baxuenak (J baxuenak) dituzten errotazio-mailak egon daitezen nabariki populatuta. 
Lagina hotzitzeko, berau dagoeneko ontziaren tenperatura jeitsi dezakegu, He edo N2 
likidoa erabiliz. Arazoa zera da, tenperatura baxuetan molekulak kondentsatu egiten 
direla, egoera likido edo solidoan izango dugularik lagina. Egoera likidoan eta solidoan 
elkarrekintza sendoa gertatzen da molekulen artean, molekulen energia-mailak zeharo 
aldatzen dira, eta errotazio-bibrazio espektroa desberdina izango litzateke, ez litzateke 
molekula isolatuarena izango. 

Gas-fasean molekula isolatu hotzak eduki ahal izateko espantsio supertsonikoan 
hotzitzen da lagina. Espantsio supertsonikoa, presio altuan dagoen gasa haizebide edo 
“nozzle” baten zehar hutsa edo presio baxua duen eremu batera hedatzen denean 
gertatzen da [III.21, 22]. Lagina gas garraiatzailearekin (He, Ar...) nahasten da zuzenean 
(lagina gasa denean) edo gas garraiatzailea laginaren zehar pasatuz (lagin likidoa edo 
solidoa denean), nahastearen espantsio supertsonikoak gas garraiatzaile hutsaren 
espantsio supertsonikoak edukiko lituzkeen baldintza berberak dituelarik. Printzipioz 
gas garraiatzaile purua bagenu modura aztertuko dugu espantsioa. 

Kontsidera dezagun ontzi batean konfinaturik dagoen eta P0 presioa duen gas 
purua. Baldintza hauetan gasaren abiadura-banaketa Maxwell-Boltzmann-en banaketa-
funtzioak determinatuko du, hau da, otzian dagoen tenperaturarekiko (T0-rekiko) eta 
gasaren pisu atomikoarekiko menpekotasuna du. 

Ontziak zulo bat badu eta gasa, zulo horretatik presio txikiagoa duen gune batera 
pasa badaiteke, fenomeno desberdinak gerta daitezke zuloaren diametroaren arabera. 
Zuloaren diametroa atomoen batez besteko bide askea baino handiagoa bada, zuloaren 
inguruan talka ugari gertatuko dira eta talka hauen ondorioz, molekula desberdinen 
abiadurek berdintzeko joera izango dute; azkenean, abiadura-banaketa estutu egingo da, 
tenperaturaren jeitsiera bati dagokion eran [III.23, 24]. Abiadura-banaketaren estutzeaz 
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gain abiadura probableena handitu egiten da, eta gertakari hau eta molekulen 
dentsitatearen jeitsiera dira espantsio supertsonikoa definitzen duten baldintzak. 

III.4.1.1. Hotziketaren gainean eragina duten faktoreak 

Espantsio supertsonikoaren ezaugarriak, hala nola lortzen den hotziketa edota 
hotziketa hobea gertatzen deneko espantsioaren gunea, hainbat faktoreren menpekoak 
dira: hedatzen den gasaren pisu atomikoa eta bero-ahalmenak, gasa dagoen ontziaren 
presioa, espantsioa gertatzen deneko huts-kameraren barruko presioa, eta ontziaren 
zuloaren diametroa. 

Molekulen arteko talka bitarrak dira molekulen hotziketaren erantzuleak. Talka 
bitarrak P0·d-ren proportzionalak dira [III.25], P0 gasaren hasierako (zulotik zehar 
hedatu orduko) presioa eta d zuloaren diametroa izanik; hau da, hotziketa hobea lortzen 
da zenbat eta gasaren hasierako presioa handiagoa izan eta zenbat eta ontziaren zuloa 
handiagoa izan. Baina kontutan hartu behar da hasierako presio altua eta diametro 
handia duen zuloa erabiltzeak kameran mantendu behar den hutsa hondatzen dutela, eta 
beraz konpromezu batera heldu beharko da. Kameran hutsa egiten duen huts-sistemak 
baldintzatuko ditu era nabarian, beraz, sistemaren diseinua eta lan-baldintzak (presioa, 
gasaren aukeraketa, pultsatze-frekuentzia...). 

Hotziketa, espanditzen den gasaren naturaren menpekoa da baita ere, talka-
kopurua handia izateaz gain, hotziketarako eraginkorra izan behar baita. Gas 
monoatomikoek barne-higidurarik ez dutenez, hotziketa-prozesurik onenak ematen 
dituzte, hau da, tenperatura baxuenak lortzen dira. Molekula poliatomikoek bibrazio- eta 
errotazio-higidurak dituzte eta beraz ez dituzte espantsio hain hotzak ematen. Molekula 
poliatomikoen hotziketa ona lortu nahi denean espantsio supertsoniko batean, zera 
egiten da, molekulen laginaren torr gutxi batzuk hartu eta gas garraiatzaile 
monoatomikoaren kopuru handi batekin (1-5 bar) nahasten da. Honelako nahaste 
diluituaren espantsioak gas monoatomiko puruaren espantsioaren ezaugarri berberak 
izango ditu [III.23, 24]. Ostera, ez da komenigarria nahastea diluituegia izatea, 
espantsioan, aztertu nahi ditugun molekulen dentsitate txikiagoa izango baitugu, 
absortzio-seinalea txikiagotuz. 

Gure kasuan, eta hasierako presioari eta zuloaren diametroari dagokionez, aproba 
desberdinak egin ditugu. Aprobatutako zuloen diametroak 0,5 mm eta 0,8 mm izan dira, 
eta hotziketa hobea ematen duen 0,8 mm-koa aukeratu dugu lan honetan aurkezten diren 
espektro guztiak errejistratzeko. Aprobatu ditugun presioak 200 mbar-4 bar artekoak 
izan dira eta hotziketa onak lortzeko 1,5 bar-ekoa aukeratu dugu ia kasu guztietan, 
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hainbat arrazoi direla medio: alde batetik, hotziketa ona ematen du (Trot∼8±5 K 
helioaren kasuan); beste alde batetik, presio honetan gure huts-sistemak, sentikortasuna 
hobetzen duen pultsatze-frekuentzia nahiko altua ahalbideratzen du (20 Hz 200 µs-ko 
pultsuetan); azkenik, presio honetan nahastea ez da diluituegia. 

III.4.1.2. Higidura-mota (askatasun-gradu) desberdinen hotziketa 

Nahastea haizebidean zehar hedatzean, traslazioko askatasun-graduak izango dira 
zuzenean hotzitzen direnak. Nahastearen dentsitatea nahiko altua bada, laginaren 
molekulek talka egingo dute gas garraiatzailearen atomoekin eta honela molekulek 
duten energia gas monoatomikoari transferitzen diote, bere askatasun-gradu desberdinak 
erlajatuko (hotzituko) direlarik. 

Erlajazioak talken bidez gertatzen dira eta, beraz, erlajazio prozesuak zinetikoki 
baldintzatuak daude eta ez termodinamikoki; hau dela eta, traslazioekin azkar orekatzen 
diren askatasun-graduak besteak baino era eraginkorragoan hotzitzen dira. Molekulen 
errotaziozko higiduraren eta atomoen traslaziozko higiduraren arteko energiaren 
elkartrukatzea oso azkarra da eta, beraz, errotazio molekularrak ohizko traslazio-
tenperaturaren inguruko tenperaturararte hotzitzen dira. Trot< 1 mK izatera hel daiteke 
helioaren espantsio pultsatuetan [III.26]. 

Molekulen bibrazioek, bestalde, zerbait astiroago elkartrukatzen dute energia 
traslaziozko higidurarekin, eta hotzitzen diren arren, ez dira bukaerako traslazio-
tenperaturararte hotzitzen; hala ere hotziketa desberdina da molekularen arabera eta 
kontsideratutako bibrazio-moduaren arabera. 

Askatasun-gradu deberdinen hotziketak kondentsazioa baino azkarragoak dira eta 
hau da hain zuzen espantsio supertsonikoek eskeintzen duten abantaila nagusienetariko 
bat, higidura molekularrak likidoa edo solidoa eratu orduko hotzitu daitezkeela, 
azterketa espektroskopikoa gas fasean egin daitekeelarik [III.27]. 

III.4.1.3. Gas garraiatzailearen aukeraketa 

Espantsioan gertatzen den hotziketa gas garraiatzailearen araberakoa da. 
Askatasun-gradu gutxien dituztenak direnez gero gas monoatomikoak dira egokienak. 
Hauen artean helioa da traslazio-tenperatura baxuena ematen duena [III. 28], baina ez da 
beti gas garraiatzailerik egokiena, helioa baino askoz handiagoak diren molekulen 
kasuan (mastuna/marina≥50) ‘abiaduraren irristadura´ deitutako gertakaria ematen baita 
[III.29-32]; gertakari honek lortzen den traslazio-tenperatura espero dena baino altuagoa 
izatea eragiten du, hau da, hotziketa kaskarragoa. Gertakari hau dela eta molekula astun 
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eta zurrunen hotziketa honela hobetzen dela aurkitu zuten Amirav etabarrek: 
Xe>Kr>Ar>Ne>He [III.31]. Hala eta guztiz ere, gas noble arinak erabiltzen dira askotan 
espantsioetan, ‘abiaduraren irristadura’-a beste era batzutan konpentsatu baitaiteke, 
adibidez hasierako presioa handituz, honela talka bitarren kopurua handitu egingo baita 
eta hotziketa hobetu. Presioa handitzeko orduan zera eduki behar da kontutan: alde 

batetik, presioa handitzen denean ponpatze-ahalmen handiagoa beharko dugula eta, 
beste alde batetik, van der Waals molekulak eratzeko joera handitu egingo dela. 

Guk He eta Ar aprobatu ditugu gas garraiatzaile modura. Printzipioz, Ar izan 
beharko litzateke hotziketa hobea emango lukeen gasa, ‘abiaduraren irristadura´ 
txikiena baitu lan honetako molekula aromatikoekin, baina praktikan helioarekin 
hotziketa hobeak lortu ditugu; agian argonak “cluster”-ak eratzeko duen joera izango da 
gertakari honen erantzulea. 1,5 bar He hedatzean Trot∼8±5 K lortzen dugu, eta %90 He-
%10 Ar nahastearen 1,5 bar hedatzean, Trot∼3 K. 

III.4.1.4. Espantsio pultsatuak 

Aipatu dugun ponpatze-ahalmena da hain zuzen ere espantsio egokia eratu ahal 
izateko dugun faktore mugatzailea. Hasiera batetan espantsioak jarraiak ziren eta 
kamera handietan egiten ziren. Espantsio supertsonikoa gerta zedin, kameran zegoen 
presioa (P1) 10-4-10-3 Torr zen; pentsa daitekeenez, hutsa egiteko sistemak oso ahalmen 
handia izan behar zuen, eta ∼50.000 l/s ahalmena zuten ponpak erabiltzen zituzten [III. 
33-35]. 

Ponpatze-ahalmen baxuagoa duten sistemak erabili ahal izateko, espantsio 
pultsatuak garatu ziren [III.36, 37]. Sistema honek duen zailtasun nagusia balbularen 
diseinua da, batez ere honek lor dezakeen pultsatze-frekuentzia, baina gaur egun oso 
aurreratuta daude eta aukera zabala dago. Balbula pultsatuak erabiltzen ditugunean, gasa 
denbora-tarte txikian hedatzen da, eta, beraz, ponpatze-ahalmen baxuagoa izan dezake 
huts-sistemak. Huts-sistemak pultsu bat eta hurrengoaren artean hutsitu beharko du 
kamera, balbularen pultsatze-frekuentzia erabat mugatuko duelarik; pultsatze-
frekuentzia ahalik eta altuena edukitzea komeni da, Gentry-k eta Giese-k [III. 36] 
frogatu zuten modura, pultsatze-frekuentzia altuko balbulekin seinale/zarata oso erlazio 
onak lor baitaitezke. 

Guk espantsio pultsatuan hotzitu ditugu gure molekulak, General Valve etxeko 
“Series 9 High Speed Solenoid Valve” balbulak pultsatzean eratzen delarik espantsio 
supertsonikoa. Balbula irekita dagoen denbora-tartea eta pultsatzen duen frekuentzia 
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kontrolatzeko gailu bat erabiltzen da (General Valve etxeko IOTA ONE), eta normalean 
20 Hz-etan pultsatzen izan dugu eta pultsu bakoitzean 200 µs-z zabaltzen izan da 
balbula. 

III.4.1.5. Jetaren forma 

Jet supertsonikoek forma desberdinak dituzte, gasaren natura, presioa, zuloaren 
diametroa eta huts-kamerako presioaren arabera. Lan honen lan-baldintza tipikoetan 
(1,5 bar He, 0,8 mm-ko zuloa, ∼10-4 mbar-eko hutsa kameran), espantsioa gertatzen 
deneko zulotik ∼6 cm-tara lortzen da hotziketa maximoa duen guena, gune hotzak ∼4,5 
cm-ko zabalera du hotziketa maximoa lortu arte, eta ondoren zabaldu egiten da (III.14 
irudia). Datu hauek Bier eta Schmidt-ek lortutako ekuazioak erabiliz determinatu dira 
[III.38, 39]. 

 
 

∼ 4,5 cm 

∼ 6 cm 

θ 

Z 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 III.14 irudia. Espantsio supertsonikoaren forma, eta testuan 

definitutako Z eta θ magnitudeak  
 

Beijerinck eta Verster-ek enpirikoki determinatu dutenez, gas nobleetarako, 
espantsioaren gune desberdinetan dagoen molekula-dentsitatea, ρ,  ( ) θ5

2 cos1
Z -ren 

proportzionala da [III.40], Z zulotik dagoen distantzia eta θ espantsioaren ardatzarekiko 
(Z-rekiko) neurtzen den angelua izanik (III.14 irudia). 

Espantsio supertsonikoaren dibergentzia dela eta, Doppler-motako zabalera 
agertzen da absortzio-lerroetan. Z ardatzarekiko θ angeluan bidaiatzen duten molekulen 
zeharkako abiadura (vy) v0sin θ da, non v0, T0 tenperaturan (espantsioa sortu orduko 
tenperaturan) gas-molekulen batez besteko abiadura den. Z-rekiko perpendikularra den 
laser-izpia badugu, molekulen absortzioa ν uhin-zenbakian gertatzen da (III.9 ekuazioa) 
[III.41], non 0ν  trantsizioari dagokion uhin-zenbakia den, eta lerroaren altuera erdiko 

zabalera (FWHM) III.10 ekuazioak ematen du. 
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III.4.1.6. Laginaren prestaketa 

Gas egoeran dauden laginak izanez gero, gasa eta gas garraiatzailea zilindro handi 
batean (∼3 litrokoa) nahasten dira, nahi den proportziotan eta presio totalean. Zilindroa 
nahiko handia izan behar da presioa ez dadin jeitsi espektro bat hartzerakoan. Gasen 
nahastura zuzenean pasatzen da zilindrotik balbulara. 

Lagin likido eta solidoak ditugunean, lagina balbularen aurretik jartzen da, laba 
batean (ikus III.13 irudia). Lagina ebaporatzeko eta baporea gas garraiatzailearekin 
nahasteko, laba berotzen dugu, bere inguruan bildutako 1,5 mm-ko Thermocoax 
erresistentzia-haria jarriz (6V-ko boltaia aplikatzerakoan 200ºC-tan berotzen da). 
Thermocoax J motako termopare batez neurtzen da labaren uneoroko tenperatura, eta 
Philips KS 406-ak kontrolatzen du erresistentziaren beroketa. Labatik balbulara dagoen 
tarte osoa ere berotu egin behar da, ebaporatu den lagina bidean kondentsatzea 
ekiditeko. 

Gasekin ez bezala, likido eta solidoen kasuan, ezin dezakegu gas 
garraiatzailea/laginaren baporea proportzioa aukeratu. Gainera, gas garraiatzailearen 
presio altuagoa erabiltzerakoan, espantsioan hotziketa hobetzeko adibidez, nahastura 
diluituagoa izango da laginean, likidoaren bapore-presioak ez duelako presio 
totalarekiko menpekotasunik. Seinale-zarata erlazioa txikiagotu egingo da, beraz. 

Lan honetako lagin gehienak likidoak izan dira. Bentzenoa (Pv= 100 mm Hg, 
25ºC-tan) [III.42] eta fluorobentzenoa (Pv= 80 mm Hg, 25ºC-tan) ez ditugu berotu 
beharrik izan, giro-tenperaturan duten bapore-presioa nahikoa delako gas 
garraiatzailearekin zuzenean nahastu eta balbulara pasatzeko. Klorobentzenoa (Pv= 15 
mm Hg, 25ºC-tan) 60ºC-tan berotu dugu eta anilina (Pv< 1 mm Hg, 25ºC-tan), 120ºC-
tan. 
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III.4.2. Pausu aniztun zelula 

Balbula 25 cm-ko altuera eta 15 cm-ko diametroa dituen huts-kamera zilindriko 
batetan sartuta dago (III.13 irudia). Balbulak kameran duen altuera erlatiboa aldakorra 
da. Kameran hutsa egiteko bi gailu erabili ditugu: ponpa birakaria (VARIAN, 50 Hz, 35 
m3/h-10 l/s-) eta ponpa turbomolekularra (LEYBOLD, 400 l/s) erabili ditugu. Kameran 
hutsa egiterakoan, presioa 10-6 mbar ordenekoa da, eta balbulak pultsatzen duen 
bitartean 10-4 mbar inguruan mantentzen da. 

Espantsioan eratzen den jetaren absortziozko espektroa errejistratzen da sistema 
honetan, laser-izpia huts-kameratik pasaraziz BaF2-zko leihoak zeharkatuz. 
Esperimentuak duen sentikortasun beharrizanagatik, pausu anitzeko zelula den kamera 
diseinatu dugu. Pausu anitzeko sistema optikoa aurrez aurre jartzen diren isladapen 
handiko (R≥ %98, 3,3-16,5 µm tartean) urrezko bi ispiluz osatuta dago. 50 mm-ko 
diametroa duten ispilu hauek era ia paraleloan kokatzen dira, eta bien arteko distantzia 
desberdinak aukera daitezke. Ispilu bakoitza, ispiluaren planoan dauden ardatz bietan 
alineatu daiteke. Izpia bi ispiluetan islada daitekeen aldi kopurua, ager daitezkeen 
interferentziek mugatzen dute, eta baita alineatzeko orduan aurki daitezkeen arazo 
praktikoak, hala nola, sarrera-angelu kritikoa. Gure kasuan, bi ispiluak 7,7 cm-z 
banatuta daude, eta laser-izpiak 7-9 aldiz zeharkatzen du jet supertsonikoa (ikus III.13 
irudia). 

Ispiluen kokapena bi eratara antola daiteke III.15a eta III.15b irudietan adierazten 
den modura. III.15b irudian ispiluak paraleloki kokatzen diren bitartean, III.15a irudian 
angelu txiki bat eratzen dute. III.15a irudian erakusten den antolamenduak izpiak 
kameran isladapen gehiago ematea ahalbideratzen du, interferentziak zailago agertuko 
baitira, eta guk erabilitakoa da. Ostera, lerroen zabalera handitu dezakeen Doppler-
efektua areagotzen da antolamendu honetan, laser-izpiak lehenengo jeta fluxuaren 
kontrako norantzan eta gero fluxuaren zentzu berean zeharkatzen baitu. 

b) 

 
 
 

 

 a) 
BaF2-leihoak 

III.15 irudia Pausu anitzeko sistemaren antolamendurako aukerak. a) Ispiluek angelu
txiki bat eratzen dute (irudian gehiegituta), izpiak jeta fluxuaren kontrako norantzan
zeharkazten du lehenengo eta ondoren zentzu berean; b) ispiluak paraleloki kokatzen
dira, eta izpiak jetaren fluxuaren norantza berean zeharkatzen du jeta. 
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Garbi dago laserrak jeta puntu desberdinetan zeharkatzen duela, errotazio-
tenperaturan desberdintasun txikiak (≤ 5 K) dituzten eremuak zeharkatuz; beraz, 
espektroaren intentsitate-banaketatik kalkulatutako Trot tenperatura desberdin hauen 
nolabaiteko funtzioa izango da, izpiak zeharkatutako jetaren zati bakoitzean dagoen 
molekulen dentsitatearen araberakoa. 

III.5. DETEKZIO-SISTEMA 

III.5.1. Infragorriko detektoreak 

Diodozko laserrek ematen duten potentzia txikia dela eta, beharrezkoa da 
eragingarritasun handia duten detektoreak erabiltzea. Detektore bat karakterisatzeko 
hainbat parametro erabil daitezke, hala nola sentsitibitate absolutua, S, irtetzen den 
seinalearen (Vs) eta intziditzen duen erradiazioaren potentziaren (P) arteko erlazioa 
dena: S=Vs/P. Sentsitibitateaz gain, oso garrantzitsua den parametroa seinale/zarata 
erlazioa da (Vs/Vn), intziditzen duen erradiazioaren zaratak mugatzen duena; gainera, 
detektorea bera ere zarata-iturria da. Detektorearen kalitatea detektibitatea (D*) deitzen 
den parametroaren bitartez neurtzen da (III.11 ekuazioa). 

D A f
P

V
V

s
n

* •
= 





∆
  (cm Hz1/2 W-1-etan) (III.11 ek.) 

non      A: detektorearen azalera (cm2-etan) 

∆f: detektorearen bereizmena (Hz-etan) 

Diodozko laserretan gehien erabiltzen den detektore-mota detektore fotoeroalea 
da. Erradiazio elektromagnetikoa absorbitzerakoan erdieroale puru zein dopatuen 
eroaletasunaren aldaketan oinarritzen dira detektore fotoeroaleak. Eroaletasuna, σ, 
III.12 ekuazioak adierazten duen modura, karga-eramaleen dentsitateak (elektroiak 
eroaletasun-bandan, eta hutsuneak,  balentzia-bandan) eta mugikortasunak baldintzatzen 
dute: 

(III.12 ek.) )( −−++ += µµσ nne

non n+ eta n-, hutsuneen dentsitatea balentzia-bandan eta elektroien dentsitatea 
eroaletasun-bandan diren hurrenez hurren; era berean, µ+ eta µ−,  hutsuneen eta 
elektroien mugikortasunak dira. 

Erradiazio elektromagnetikoa absorbitzerakoan, elektroi-hutsune bikotea sor 
daiteke, karga-eramaleen dentsitatea handiagotuz, eta eroaletasuna handiagotuz aldi 

 
 

73



III. Sistema esperimentala 
 
 

berean. Erdieroale puru batean, elektroi-hutsune bikotea eratzeko, balentzia-banda eta 
eroaletasun-bandaren artean dagoen energia-desberdintasuna, Eg, gainditu behar da, hau 
da erradiazio elektromagnetikoak ν>Eg/h frekuentzia izan behar du (ikus III.16a irudia). 
Erdieroale dopatuen kasuan ezpurutasunaren energia-mailak eduki behar dira kontutan 
eta honen eraginez energia baxuagoko erradiazioak ere eroaletasuna handituko du. 
Energia-mailak, eroletasun-bandatik hurbil kokatzen diren emaile baten maila guztiz 
beteak, edota balentzia-bandatik hurbil kokatzen diren hartzaile baten energia-maila 
hutsak izan daitezke (III.16b eta III.16c irudiak). Zenbat eta ionizazioa gertarazteko 
beharrezkoa den energia txikiagoa izan, eszitazio termikoak errazago eragingo du 
ionizazioa, sentikortasuna txikiagotuko delarik. Honen ondorioz, eszitazio termikoa 
ekiditzearren, infragorrian sentikorrak diren detektoreek oso tenperatura baxuetan egin 
behar dute lan. 

    
 

hν 

hartzailearen bandak Eg 

hν 

hν 

emailearen bandak 

eroaletasun-banda 

balentzia-banda 

  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 III.16 irudia. a) zuzeneko banda-banda trantsizioa erdieroale batean; b) emailearen

banden eta eroaletasun-bandaren arteko trantsizioa; c) hartzailearen banden eta balentzia-
bandaren arteko trantsizioa 

 
 
 
 

Erdieroale puruetan, detekta daitezkeen uhin-luzerak banden arteko energia-
diferentziak determinatuko ditu, eta beraz erdieroalearen konposizioak. Konposatu 
desberdinak erabiltzen dira espektroaren gune desberdinetan, esate baterako CdS 20000 
cm-1-tik gora, PbS 3000 cm-1-tik gora, InSb 1800 cm-1-tik gora eta HgCdTe-en nahaste 
desberdinak frekuentzia honen azpitik. Lehenengo biek bai giro-tenperaturan (∼1010 cm 
Hz1/2 W-1 detektibitatea) bai 77K-etan egin dezakete lan, baina detektibitate askoz 
handiagoa dute 77K-etan (giro-tenperaturan baino ordena bat handiagoa); InSb eta 
HgCdTe-zko detektoreak 77K-etan mantendu behar dira lan egiten dauden bitartean, eta 
1010-1011 cm Hz1/2 W-1 detektibitatea dute. Erdieroale dopatuak frekuentzia baxuagoetan 
dira sentikorrak, eta tenperatura kriogenikoetan mantendu behar dira lan egiten dauden 
bitartean. 
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III.17 irudiak detektore desberdinen detektibitatea erakusten du frekuentziaren 
aurrean. Frekuentzia handiagotzean, potentzia jakin bat duen erradiazioak fotoi-
dentsitate txikiagoa du, eta honen ondorioz, detektore guztien detektibitatea jeitsi egiten 
da; beste alde batetik, detektibitate maximoari dagokion baino frekuentzia baxuagoetan 
gertatzen den jeitsiera azkarra fotoiek ionizazioa eragiteko energia nahikoa ez izatearen 
ondorio da. 
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III.17 irudia. Detektore fotoeroale batzuen detektibitatearen aldaketa uhin-
zenbakiaren arabera 

 
 
 

Detektorearen erantzun-denbora absortzioak sortutako elektroi-hutsune bikoteen 
bizitza-denborak determinatzen du, eta PbS-ren kasuan 0.1-1 ms den bitartean, InSb-ren 
kasuan mikrosegundo batzutakoa da. Diodozko laserren kasuan erantzun-denbora oso 
garrantzitsua da, erabiltzen den modulazioren frekuentziaren maximoa baldintzatzen 
baitu. 

III.18 irudian detektore fotoeroale baten ohiko zirkuito baten diagrama erakusten 
da. Elementu fotoeroelaearen RI erresistentzia aldatu egiten da erradiazioa jasotzen 
duenean, R erresistentziatik pasatzen den boltaia aldaraziz. Boltaiaren aldaketa 
aurreanplifikagailu batek anplifikatzen du. 
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III.18 irudia. Detektore fotoeroale baten 
zirkuitoaren diagrama  

Printzipioz, detektoretik ateratzen den seinalea zuzenean irudika liteke laserraren 
frekuentziaren aurrean, espektroa izango genuelarik; baina diodozko laserrek anplitude-
zarata handia sortzen dute, sentikortasuna oso txikia izango litzatekeelarik. Arazo hau 
gaindizteko gehien erabiltzen den teknika modulazioarena da: seinalea modulatu 
egiten da eta fasearekiko sentikorra den “lock-in” anplifikagailu batez detektatzen da. 
Modulazioaren oinarriak, “lock-in” anplifikagailuaren funtzionamendua eta modulazio-
teknika desberdinak izango dira detekzio-sistemari buruzko atal honetan jorratuko 
ditugun hurrengo gaiak. 

III.5.2. Modulazio-teknikak 

Informazioa daraman seinalea (aztertu nahi den lagina zeharkatu duen laser-izpia 
esate baterako) modulatu egiten da, informazioa uhin eramaile batean jartzeko. Uhin 
eramailearen frekuentzia, 1/f zarataren, 50 Hz inguruko giro-zarataren edota beste 
edozein interferentziaren frekuentziaren  desberdina aukeratzen da. Honela, seinalea 
zarata minimodun tartean anplifika daiteke, “lock-in”-aren laguntzaz. 

“Lock-in”  teknika seinale alterno oso ahulak detekta eta neurtzeko erabiltzen da, 
nahiz eta seinale ahulak milaka aldiz sendoagoak diren zaratek nahaspilatu. Berez, 
“lock-in”-a seinalearen frekuentziari egokitzen zaion banda-zabalera estua duen 
iragazkia da; baina seinalea iragaziz gain, anplifikatu ere egiten du. “Lock-in” 
anplifikagailua sartzen zaion seinalea erreferentziazko seinale batekin konparatzen duen 
gailu analogikoa da. Emaitza, erreferentziaren fase eta frekuentzia berberak dituen uhin 
karratu baten eta seinalearen arteko biderkadura da.  

“Lock-in” anplifikazioaren prozesuaren funtsa, adibide zehatz batean aztertuko 
dugu, anplitudearen modulazioa hain zuzen ere (III.5.2.1), esandakoa beste modulazio-
teknikak erabiltzerakoan ere baliogarria izango den arren. 
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III.5.2.1. Anplitudearen modulazioa. “Lock-in” anplifikagailuak. 

“Lock-in” anplifikagailua, aurreratu dugun modura, seinaleen neurtze- eta 
prozesatze-sistema oso eraginkorra da, zaraten diskriminazioa egiteko orduan. Neurtze-
sistema osoak lau eragiketa nagusi ditu: lehenik eta behin seinalearen modulazioa egin 
behar da (normalean hau ez du “lock-in”-ak egiten, kanpoko sistemaren batek baizik); 
ondoren, modulatutako seinalearen anplifikazio selektiboa eta demodulazio sinkronoa 
egiten dira eta, bukatzeko, pausu baxuko iragazketa. 

1.- Modulazioa 

Informazioa daraman seinalea (lagina zeharkatu duen laser-izpia) kanpoko 
sistema bat erabiliz modulatzen da, adibidez izpia eten egin daiteke f frekuentzian 
biratzen dagoen “chopper” mekaniko baten bidez; honen ondorioz, seinalearen 
intentsitatea (laser-erradiazioaren anplitudea) periodikoki aldatuko da denboran, hau da, 
modulatuta egongo da (anplitudearen modulazioa), informazioa uhin eramailea izango 
denak darama. f modulazio-frekuentziaren aukeraketa funtsezkoa da emaitza ona 
izateko. Aurretik aipatu dugun modura, zarata guztien frekuentziaren desberdina izan 
behar da. Zehazki, lan honetan erabilitako diodozko laserrak 1000 Hz-etan biratzen 
duen “chopper” mekanikoa du. Joera beti da ahalik eta frekuentzia handiena aukeratzea. 

Detektoreak seinalea hartu eta gero, ematen duen erantzuna (boltaia) f frekuentzia 
horretan modulatuta egongo da. Detektoretik irten eta modulatuta dagoen seinalea 
“lock-in” anplifikagailuaren sarrerara (INPUT-era) pasatzen da (ikus III.19 irudia). 

Beharrezkoa da, modulazio-etapa honetan, bigarren seinale bat sortzea, “lock-in”-
ean erreferentzia izango dena. Erreferentzia-seinaleak uhin eramailearen frekuentzia 
bera izan behar du (f), baina ez dauka zertan berarekin fasean egon beharrik, fasean 
blokeatuta egon behar duen arren. Beharrezkoa izanez gero, uhin bien fase erlatiboak 
neurtze-sistemaren hurrengo pausu batzuetan doitu daitezke. Seinalea modulatzeko 
“chopper” mekanikoa erabiliz gero, “chopper”-aren kontrolagailuak, “chopper”-aren 
biratze-frekuentziaren frekuentzia berbera (f) duen uhin karratua ematen du irteera 
elektroniko baten bidez, eta uhin hau izan daiteke zuzenean “lock-in”-aren 
erreferentzia-seinalea (III.19 irudian REF IN-aren sarrera da). “Lock-in”-ak 
erreferentzia-seinalea, uhin eramailea demodulatzeko behar du. 
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"Lock-in"-a 
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 detektorea

kontrolagailua 
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 III.19 irudia. Detekzio-sistemaren konexioen eskema,  anplitudeen modulazioa egiterakoan  

Bigarren, hirugarren eta laugarren etapak “lock-in” anplifikagailuak burutzen ditu. 
III.20 irudian adieratzen da “lock-in” anplifikagailu baten oinarrizko osagaien diagrama, 
lan honetan erabilitako Stanford Research Systems SR510 “lock-in” anplifikagailuarena, 
hain zuzen. 

2.- Anplifikazio selektiboa 

“Lock-in”-ak burutzen dituen eragiketak zehaztuko ditugu jarraian. Aipatuko 
ditugun osagaien bloke-diagrama III.20 irudian dago. Sarrerara (INPUT-era) heltzen 
den seinale modulatua (uhin eramaile modulatua) selektiboki anplifikatzen da. Hau 
lortzeko, “lock-in” anplifikagailua f modulazio-frekuentzian sintonizatzen da, “auto-
tracking” pasabanda iragazki baten laguntzaz. Zehazki, lan honetan erabilitako SR510 
“lock-in” anplifikagailuan, pasabanda iragazkiak f/5 zabalera du, f erreferentziaren 
frekuentzia delarik (REF IN), hau da, modulazio-frekuentzia. Zabalera aldakorra duen 
iragazkiaz gain (“lock-in”-ak heltzen zaion erreferentziaren arabera ezartzen du), 
SR510-ak sare elektrikoaren frekuentzia (50 Hz) baztertzeko iragazki bi ditu, bata F 
frekuentzian (50 Hz-etan), eta bestea 2F-n (100 Hz-etan), frekuentzia hauek blokeatzen 
dituztenak espezifikoki. Horrela bada, uhin eramaile modulatuaren banda-zabaleraren 
kanpo dauden zarata-osagaiak izugarri makaltzen dira etapa honetan, f frekuentzia duen 
uhina anplifikatu egiten den bitartean. 
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pausu baxuko
iragazkia 
1 ms-100 s 

fasearekiko 
sentikorra  den 
detektorera 

sinu-bihurtzailea fasearen 
blokeo-zikloa 

fase aldatzailea

 PLL 

sarrera-
diskrimanagailua 

dc 
anplifikagailua

REF IN 
erreferntziaren 
sarrera 

SIGNAL 
MONITOR 
irteera 

irabazi altuko ac 
anplifikagailua "auto-tracking" 
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III.20 irudia. SR510 "lock-in" anplifikagailuaren osagaien bloke-diagrama 
 

3.- Demodulazio sinkronoa 

Etapa honetan, uhin eramaile anplifikatua demodulatu egiten da era sinkronoan. 
Honetarako, eramaile modulatua, frekuentzia berbereko eta fasean blokeatutako 
erreferentziazko uhin karratu bategatik biderkatzen da. Uhin bien fase erlatiboa fase 
aldatzailearen bitartez doitu daiteke. Erreferentzia-seinalea ez bada uhin karratua, uhin 
karratu bihurtu behar da biderketa egin orduko. Etapa hau oso eraginkorra da zarata 
aleatorioak baztertzeko, fasean blokeatuta dagoen uhin eramailea demodulatzen baita 
soilik. Etapa hau da teknika honi “lock-in” anplifikazioa izena ematen diona. 

Ikus dezagun adibide bat. Demagun uhin modulatua III.13 ekuazioan adierazten 
den modukoa dela. 
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( )sss ftV θ+= sinv  (III.13 ek.) 

non Vs,  seinalearen anplitudea, f, modulazio-frekuentzia, eta θs, fasea diren. 

Demagun erreferentzia-seinalea III.14 ekuazioak ematen duena dela: 

( )rrr ftV θ+= sinv  (III.14 ek.) 

Uhin biak biderkatuz gero, emaitza (vp) III.15 ekuazioak ematen du: 

( ) ([ rsrs
rs

p ftVV θθθθ −+−−= 2coscos
2

v )] (III.15 ek.) 

Emaitza, beraz, bi seinalez osatuta dago, bata soilik seinale bien arteko fase-
desberdintasunaren menpekoa da, eta bigarrena, 2f-rekiko proportzionala da. 
Biderkatzailearen irteeran 2f osagai harmonikoa baztertzen duen iragazkia jarriz gero, 
soilik faseen arteko desberdintasunaren menpekoa den osagaia geldituko da, eta seinalea 
maximoa izango da faseak berdinak direnean, eta hau, biderkaketa egin orduko faseak 
doituz lortzen da. 

4.- Pausu baxuko iragazketa 

Bukatzeko, pausu baxuko iragazketan jatorrizko seinalearen baliokide anplifikatua 
lortzen da. Egiatan, etapa honek uhin eramailea dc seinale bihurtzen du, dc seinalearen 
magnitudea (boltaia), uhin eramailearen anplitudearen baliokidea da. Seinale/zarata 
erlazioaren gehipena lortzen da, pausu baxuko iragazkiaren denbora-konstantea oso 
luzea denean, eramailearen periodoarekin konparatuz. Honela, iragazkiaren irteera, 
egiatan, eramailearen milaka zikloen demodulazioen batazbestekoa da. Denbora-
konstantearen aukeraketa egokiak batazbesteko-kopuruaren eta sistemaren erantzun-
bizkortasunaren arteko konpromezua bideratzen du. SR510-ak mota honetako bi 
iragazki ditu, batak 1ms eta 100 s arteko denbora-konstanteak ditu, eta bigarrenak, 0,1 s 
eta 1 s artekoak (erabiltzaileak aukeratzen du denbora-konstantea). Iragazkien jarraian, 
SR510-ak dc anplifikagailu bat du, bukaerako seinalea ematen duena (OUTPUT). 
Ezaugarri hauetaz gain, SR510-ak seinalea, demodulatu aurretik, ateratzeko aukera 
ematen du. “Auto tracking” anplifikazioa egin eta gero beste anplifikazio-etapa batetik 
pasarazten da eta seinale modulatu anplifikatua izango dugu (SIGNAL MONITOR). 
Aukera honen erabilgarritasuna III.5.2.3 atalean ikusiko dugu. 

Modulatzaile mekanikoa (“chopper”-a) erabiliz, eta f frekuentzia (modulazio-
frekuentzairen berdina) aukeratuz “lock-in”-aren detekzio-frekuentzia modura, lortzen 
ditugun lerro espektralek absortzioari dagokion forma ohikoa erakusten dute (ikus III.21 
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irudia). “Lock-in”-ean 2f-n aukera daiteke detekzioa, hau da, modulazio-frekuentziaren 
frekuentzia bikoitzean. Kasu honetan, absortzio-lerroaren forma aldatu egiten da (III.22 
irudia), lehen deribatuaren forma hartuz. 

 

 

 

III.21 irudia. Absorztioko lerro 
baten ohiko forma 

 III.22 irudia. Absorztioko lerro 
bat lehen deribatuan 

Anplitudeen modulazioaren teknika lerroen intentsitate absolutu eta zabaleren 
neurketa-sistema zuzen modura erabil daiteke, sentikortasun mugatua duen arren. 
Teknika honek erakusten duen beste mugapen edota desabantaila bat zera da, “lock-in”-
aren irteerako seinalea laserraren frekuentziaren aurrean errepresentatzerakoan, laser-
izpiaren intentsitatearen aldaketak espektroaren lerro base aldakorra eragingo du. 

III.5.2.2. Frekuentziaren modulazioa 

Anplitudearen modulazioa baino teknika hobea da laserraren frekuentziaren 
modulatzea. Laserraren Lν  uhin-zenbakia f frekuentzia batetan modulatzen da, Lν  
periodikoki Lν +∆ Lν -tik Lν -∆ Lν -ra aldatzen delarik. Diodozko laserretan laserraren 

korronteari modulazioa aplikatuz egiten da hau. Adibidez, lan honetan erabilitako 
L5830 diodozko laserraren kontroladoreak, forma desberdineko (triangelu, arlanpa, 
etab.) uhin-funtzioen  ekoizlea du.  Zehazki, uhin triangeluarra (modulazio teknika 
honetan gehien erabiltzen dena) laserraren dc korronteari gainezartzen zaion uhin 
triangeluar simetrikoa da. Seinalearen anplitudea 0,1 eta 200 mA artean alda daiteke 0,1 
mA-ko tarteetan. Korrontea modulatzen den frekuentzia, f, 100 Hz eta 50 kHz artean 
aukera daiteke.  

Adibide bat ikustearren, demagun diodozko laserrak emititzen duen erradiazioaren 
uhin-zenbakia 2000 cm-1 dela laserraren korrontea 150 mA denean. Korrontea 
modulatzean 30 mA anplitudea eta f=2 kHz frekuentzia erabiltzen baditugu, laserraren 
korrontea, eta beraz uhin-zenbakia, azkar aldatuko da 120 mA-tik 180 mA-ra, 2 kHz 
frekuentzian. Seinale hauek erraz beha daitezke osziloskopio baten laguntzaz. 
Honetarako detektoretik irtetzen den seinalea osziloskopioaren sarrera-kanalera sartzen 
da; laserraren kontroladoreak ematen duen erreferentzia-seinalea izaten da kanpoko 
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kliskatze-seinalea. Seinale honek modulaziorako erabili den seinalearen denbora-
ezaugarri berberak ditu. Laser-izpiak zeharkatzen duen bidean lagina duen absortzio-
zelula jarriz gero, osziloskopioan absortzio-lerroak ikusiko dira zuzenean, III.23 irudian 
ikus daitekeen modura. 

 
absortzio-lerroak 

V 

t

 

 

  

 

 

III.23 irudia. Lagin baten absortzio-espektroa osziloskopioan,
laserraren frekuentziari modulazio triangeluarra aplikatzerakoan.
Denbora-tartea, modulazioaren frekuentziak (f-k) determinatzen
du, eta modulazioaren anplitudeak, espektroaren hasiera eta
bukaerako uhin-zenbakiak. 

 

 

Sentikortasun handiagoa lortzeko, absortzio-espektroa “lock-in” baten laguntzaz 
errejistratu nahiz gero, laserraren korrontea (uhin-zenbakia) oso astiro aldatu behar da, 
eta beraz, modulazioaren anplitude oso txikia erabili beharko da, 1,0 mA esate baterako. 
Hau eginez, korrontea modu periodiko batean aldatzen da baina, aurreko kasuan ez 
bezala, oso tarte estuan (adibidez 150 mA-n zentratuz gero, 149 eta 151 mA artean), 
emititutako erradiazioaren uhin-zenbakiaren aldaketa txikia izatea eraginez. Edozein 
kasutan uhin-zenbakiaren aldaketa, absortzio-lerroaren zabalera baino estuagoa izatea 
komeni da (III.24 irudia). Anplitude txikiko modulazioa aplikatzerakoan, laserrak 

Lν (aukeratutako laserraren korrontearen araberakoa) uhin-zenbakiaren inguruan, eskan 
txiki bat egiten du, 1ν -etik 2ν -ra (III.24 irudia). 
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Uhin-zenbakia 
 

III.24 irudia. Absortzio-lerroa, eta Lν -n zentratutako eta Lν - 1ν
(∆ Lν ) anplitudea duen frekuentziaren modulazioaz ikusitako
tartea. 

Baldintza hauetan, "lock-in"-ak ematen duen irteera, S( Lν ), 1ν  eta 2ν  balioei 

dagozkien absortzioko intentsitateen arteko diferentziaren proportzionala izango da. 

(III.16 ek.) S( Lν )=I2( 2ν )-I1( 1ν )=I2( Lν +∆ Lν )-I1( Lν -∆ Lν ) 

Laserraren korrontea ( Lν ) astiro aldatuz, absortzio-espektroa lortzen da. Teknika 
honen bidez errejistratutako lerroaren forma, S(ν ), absortzio-lerroaren lehen deribatua 
izango da, maximora heldu arte S=I2-I1 positiboa baita, maximoan, zero, eta maximoa 
eta gero, negatiboa. Matematikoki erraz lor daiteke emaitza hau. III.16 ekuazioan ∆ Lν  
txikia baldin bada Lν -ren aldean, S( Lν ) Taylor-en serie modura gara dezakegu Lν -ren 
inguruan (III.17 ekuazioa). 
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(III.17 ek.) 

eta beraz: 

L
T

LI d
dIS ν

ν
∆






≈ 2  (III.18 ek.) 

“Lock-in” anplifikagailutik irtetzen dena, beraz, absortzio-espektroaren lehen 
deribatuaren proportzionala da. Lerro basea laserraren potentziaren aldaketaren lehen 
deribatuaren proportzionala da eta deribatua potentziaren aldaketa bera baino gutxiago 
aldatzen da frekuentziarekin, hau da, lerro basea lauagoa izango da. 
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Orain arte ikusitako tratamenduan bi suposizio egin ditugu: "lock-in"-a 
modulazio-frekuentzian (f) sintonizatuta dagoela, eta intentsitatea modulatutako 
frekuentzien muturretan neurtzen dela. Baina "lock-in"-a beste frekuentzia batzuetan 
sintoniza daiteke, hala nola 2f, 3f..., eta intentsitatea modulazio-periodoaren edozein 
puntutan neur daiteke. Kasu hauetan, ekuazio matematiko korapilatsuagoak lortzen dira, 
baina modulazio-anplitude txikia denean, f, 2f eta 3f frekuentzietan detektatzen dena 
III.19, III.20 eta III.21 ekuazioek adierazitakoa izango da hurrenez hurren [III.1]. 

ft
d
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T
L sin)( 
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ν
ν  (III.19 ek.) 
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Absortzio-lerroen forma desberdinen itxura III.25 irudian adierazten da grafikoki. 
SR510 "lock-in"-ak soilik f-n eta 2f-n detektatzeko ahalmena du. 
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III.25 irudia. Absortzio-lerro baten forma desberdinak: a) berezko forma; b) lehen deribatua;
c) bigarren deribatua, eta d) hirugarren deribatua    

Laserraren frekuentziaren modulazio-teknika erabiliz "deribatuen 
espektroskopiak" fasearekiko sentikorra den detekzioa egitea ahalbideratzen du. 
Seinale/zarata erlazioari eta sentikortasunari dagokienez, frekuentziaren modulazioa, 
laserraren anplitudearen modulazioa baino teknika aurrerakoiagoa da, detekzio-sistemak 
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soilik nf modulazio-frekuentzian zentratutako tarte estu bateko frekuentziak detektatuko 
baititu. Honela, laserraren intentsitatearen edota molekula-dentsitatearen gora-beherek 
eragindako zarata nabarmen txikitzen da. 

Laserraren potentziaren lehen deribatua txikia dela esan badugu, bigarren 
deribatua are txikiagoa da eta, beraz, lerro basea askoz ere lauagoa izango da, gainera 
absortzio-maximoak zorrotzagoak dira. Bi faktore hauek lerro-zentrua 
determinatzerakoan zehaztasun handiagoa izatea ahalbideratzen dute. 

Halere, orain arte azaldutako teknika guztiak arazo bera dute: ezin dute lerro 
basearen aldaketak, absortzio espektralek eragindakoak, ala beste gertakari batzuek 
eragindakoak diren desberdindu. Beste gertakari horiek, zirrikituetan, leihoetan (esate 
baterako huts-kameraren edo zelula estatikoaren BaF2-zko leihoetan) edota laserraren 
bide optikoan dagoen beste edozein elementutan sortutako isladapenek eragindako 
interferentzia-lerroak dira. Sarritan agertzen dira honelako interferentziak absortzio-
espektroetan, eta absortzio-lerro ahulak izanez gero, ezkutatuta geratu ahal dira. 

Beharrezkoa da, beraz, seinale espektroskopikoak eta bestelako gertakari optikoak 
desberdintzen dituen teknika asmatzea (III.5.2.3). Praktikan, teknika honek modulazioa, 
molekula berei aplikatzea dakar. 

III.5.2.3. Kontzentrazioen edo populazioen modulazioa 

Hau da jet supertsonikoko absortzio-seinaleak detektatzeko lan honetan erabili 
den teknika. Espantsio supertsoniko pultsatua erabiltzean, balbula irekita dagoen 
denbora-tarte txikian (200 µs normalean, ikus III.26a irudia) sortuko da espantsioa; 
balbula ixten denean, ia berehala desagertuko da jet-a, huts-kameran hutsa segituan 
berreskuratzen baita (III.26b irudia). Beraz, seinalea nolabait modulatuta dago: jet-ean 
molekulen populazioa dagoen uneak eta populaziorik ez dagoen uneak daude. 
Pultsuaren zabalerak, hau da, balbula irekita dagoen denbora-tarteak, determinatzen du 
jet-aren populazioa aldatzen den abiadura, modulazioaren frekuentzia determinatuko du, 
beraz. 
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III.26 irudia. a) balbularen kontrolagailuak bidaltzen duen seinalea 200 µs-eko
pultsuak ematean 20 Hz-etako frekuentzian; b) jet-ean dagoen molekulen populazio-
aldaketa denborarekin  

Jetaren seinalea, "lock-in" teknikaz detektatu nahi izanez gero, modulazioaren 
frekuentzia balbularen pultsu-zabalerarekin erlazionatuko da. Aurkitu da [III.43, 44] 
seinale optimoa lortzen dela modulazio-zikloa pultsuaren zabaleraren bikoitza 
aukeratzean (III.22 ekuazioa). Gure sisteman 200 µs-ko pultsu-zabalerak ditugunez, 
modulazio-frekuentzia 2,5 kHz da. 

tf 2
1≈                                                                                              (III.22 ek.) 

non t balbularen pultsu-zabalera den. 

Printzipioz "lock-in"-ari balbularen kontrolagailuak ematen duen seinalea jar 
zekiokeen zuzenean, baina "lock-in"-ak ez du onartzen, ez baita seinale periodikoa, 
baizik eta pultsuz osatua. Kanpotik eman behar zaio, beraz, "lock-in"-ari erreferentzia-
seinalea. Gure sisteman, adibidez, aukeratutako frekuentziako (∼2,5 kHz) seinale 
periodikoak ematen dituen pultsu generadorea da (Trio AG-201). 

Balbulak emandako pultsu bat eta hurrengoaren artean denbora-tarte luzea dago. 
Tarte guztia kontutan hartuz, orduan, molekularik ez dagoeneko seinaleekin egingo 
genuke batez bestekoa, seinale oso ahulak lortuz. Beharrezkoa da teknika bat asmatzea 
seinalearen denbora-tarte osoko soilik tarte konkretu batean hartuko duena, molekularik 
ez dagoen denbora-tartea arbuiatuz. Gure kasuan Tektronix 2430A osziloskopio 
digitalak betetzen du funtzio hau, boxcar integratzaile modura funtzionatuz, seinale 
periodikoaren tarte mugatu baten batezbestekoak eginez. 
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Jetaren seinalea "lock-in"-ak prozesatu eta gero, "lock-in"-aren SIGNAL 
MONITOR irteeratik (III.20 irudia) ateratzen da. "Lock-in"-aren seinale anplifikatu 
modulatua III.27 irudian agertzen da. "Lock-in"-aren pasabanda iragazkia igaro duen 
seinalearen frekuentzia-banaketa ∆ zabaleradun gausstarra bada, denboraren aurrean 
errepresentatzerakoan, uhin-tren finitu modura agertuko da, inguratzaile gausstarra 
duelarik eta bere altuera erdiko zabalera ≥ 4/π∆ delarik  [III.45, 46]. Frekuentzia-osagai 
nagusia 2,5 kHz denez, 400 µs (1/2,5 kHz) periodoa duen seinalea behatzen da. 
Osziloskopioan ezaugarri hauetako uhin-tren bat ikusten da balbulak pultsatzen duen 
bakoitzean. 

Osziloskopio digitalak seinalearen denbora-tarte aukeratuan egiten ditu batez 
bestekoak, kopuru maximoa 256 delarik. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
t 

V(t) 

400 µs

4/π∆ (2,54 ms f= 2,5 kHz denean) 

 
III.27 irudia. ν uhin-zenbakia duen erradiazioari dagokion uhin-trena 2,5 kHz-etan 
anplifikatuta, osziloskopioan ikusten den modura. 

 

III.5.2.4. Beste modulazio-teknika batzuk 

Guk erabilitakoaz gain, beste zenbait modulazio-teknika erabil daitezke jet 
pultsatuetan absortzio-espektroak errejistratzeko. 

Frekuentzia altuko modulazioan laserrari aplikatutako korrontea frekuentzia 
altuan (irrati-frekuentzietan) modulatzen da. Irrati-frekuentziak erabiltzerakoan, 
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emitituako erradiazioaren bai anplitudea bai frekuentzia modulatzea eragiten du 
(III.5.2.1 eta III.5.2.2 atalak). Teknika honen bitartez frekuentziaren menpeko laserraren 
eta detektorearen zaratak gutxietsi egiten dira, eta hainbat molekula egonkorren 
sentikortasun handiko absortzio espektro infragorriak lortu izan dira frekuentzia altuetan 
(300 MHz artekoak) modulatutako berun-gatzezko diodo-laserrak erabiliz [III.47-51]. 

Absortzio-lerroen forma modulazio-frekuentziaren menpekoa da beste faktore 
batzuen artean, eta ia bigarren deribatu itxura duten lerroak lortzen dira modulazio-
frekuentzia eta absortzio-lerroaren zabalera parekoak direnean. 

Barrido azkarren teknika lehenengo aldiz deskribatu zutenak DePiante etab. 
izan ziren [III.52], eta espektroa errejistratzen den frekuentzia-tartea (∼1 cm-1) oso azkar 
barritzean datza (∼0,2 cm-1/ms), balbulak ematen duen pultsu bakar batean errejistratuz 
espektroa osziloskopio digital azkarren bidez. Espektroa hainbat alditan errepikatzen da, 
batez besteko ugariei esker sentikortasuna areagotuz. 

Absortzio-lerro tipiko bat, 0,003 cm-1 zabalera duena esate baterako, 0,2 cm-1/ms 
abiaduran barritzean, >50 kHz frekuentzian modulatzen da. Laserraren 1/f zarata eta 
beste motako zaratak frekuentzia baxuagoetan gertatzen dira eta beraz iragazi egin ahal 
dira. Adibide tipiko batean ∼3 ms zabalera duen jet-pultsua aukeratzen da, eta ∼2 ms-ko 
frekuentzia-barrido azkarra egiten da jeta egonkortu denean (≥100 µs pasa eta gero) 
[III.53]. Teknika hau azken urteotan hainbat alditan erabili izan da diodozko laserrekin 
espektroskopia infragorrian [III.53-56]. 

Modulazio bikoitzaren teknika berrian jet pultsatu batez molekulen modulazioa 
eragiteaz gain, laserraren frekuentzia modulatzen da f balioan (adibidez 20 kHz-etan), 
seinalea "lock-in"-aren bitartez 2f-n detektatuz [III.57, 58]. 

III.6. SISTEMA ESPERIMENTALAREN LAN BALDINTZEN OPTIMIZAZIOA 

Sistema esperimentala muntatu eta gero, saiakera desberdinak egin genituen 
espantsio supertsonikoan hotzitutako molekulen espektroak errejistratu ahal izateko. 
Sistema esperimentalaren sentikortasunaren, erreproduzigarritasunaren, 
egonkortasunaren eta bereizmenaren azterketa egiteko, molekula txikien absortzio-
espektroak errejistratu genituen; bide batez molekula txiki horiek eratutako van der 
Waals konplexu desberdinak bilatu genituen, konplexu hauen geometria eta beste 
ezaugarri batzuk, hala nola barne dinamika, barne errotazio-higidura, aurredisoziazioa 
eta bibrazio-errotazio akoplamendua gertakari oso interesgarriak direlako. 
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III.6.1. OCS 

Erabili genuen lehenengo diodoa 2000 cm-1 inguruan emititzen duen diodozko-
laserra izan zen, inguru honetan OCS monomeroaren ν3 tentsiozko bibrazio-modua 
eszitatuz oinarrizko bandan (ν0 = 2062 cm-1) [III.14]. Sistema esperimentalaren lan-

baldintzen optimizazioa egiteko OCS-a molekula oso egokitzat jo genuen, trantsizio 
honen momentu dipolarra oso sendoa baita infragorrian eta beraz jet supertsonikoan 
hotzitutako OCS molekulek seinale oso handiak ematea espero daitekeelako. Gainera, 
OCS-a gasa izanik lan-baldintza praktikoak errazten ditu, hau da, ez da berotu behar 
geroago analisatu beharreko molekula organikoak modura, eta era errazean kontrola 
daiteke sartutako laginaren kantitatea, OCS-aren presioa neurtuz, monomeroaren 
kantitateak duen eragina azter daitekeelarik. Tarte honetan, espektroak kalibratzeko 
OCS gas berbera erabili genuen. 

Hainbat aproba egin genituen sistemaren aldagai guztiak aldatuz seinalea 
optimizatzeko asmoz: balbularen irteeratik laser-izpiak espantsioa zeharkatzen duen 
gunerarteko distantzia, balbularen zuloaren diametroa (0,5 eta 0,8 mm), balbularen 
pultsu-zabalera (200-800 µs), balbularen pultsatze-frekuentzia, gas garraiatzaile/OCS 
presio erlatiboak (%1-11 OCS-tan), gas garraiatzailearen presioa (1-5 bar), seinale 
osoaren batezbestekoak hartzeko seinalearen zatia (III.27 irudian dagoen seinalearen 
non eta zein luzetarako tartean egin batezbestekoak), eskanaren puntu bat eta 
hurrengoaren artean itxaron beharreko denbora (batezbesteko-kopuruarekin zuzenki 
lotuta dagoena), "lock-in" anplifikagailuaren parametroak etabar. 

Aproba guzti hauen ondorioz, OCS monomero hotzituaren trantsizio sendoak 
behatu eta optimizatu genituen R(0), R(1)...R(7) bibrazio-errotazioko trantsizioak hain 
zuzen ere. OCS+Ar nahastean errejistratutako espektroetan beste lerro ahulagoak ere 
agertzen ziren, zeinak OCS-Ar konplexuarenak zirela pentsa genezakeen, Hayman 
etabarrek [III.41, 44] OCS-Ar konplexuaren lerroak tarte berean ikusi baitzituzten, 
baina seinale/zarata erlazio txarra zuten espektroek eta ezin zen lerroen asignazioa egin 
konplexuarenak zirela baieztatzeko. Van der Waals konplexuak eratzeko espantsio 
supertsonikoak oso egokiak dira, espantsioa gertatzen deneko lehen uneetan ematen den 
talka-kopuru handiaren ondorioz [III.39]. Molekulen hotziketa espantsioan gertatzen 
diren talka bitarren ondorioz gertatzen den bitartean, konplexuak molekulen artean 
gertatzen diren talka hirutarren ondorioz eratzen dira, eratutako konplexuen kopurua gas 
garraiatzailearen presioaren karratuaren proportzionala da (P0

2d-ren proportzionala) 
[III.59, 60]. OCS-Ar konplexuaren kasuan kontutan hartu beharra dago, gutxi 
gorabehera OCS-aren %10-a bihur daitekeela OCS-Ar konplexu, eta espantsioan OCS-
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aren proportzioa Ar-etan %1-a bada, konplexuaren kontzentrazioa monomeroaren 
%0,1a izango dela, hau da oso seinale ahula emango duela, eta beraz sentikortasun altua 
beharko dela seinale/zarata erlazio ona lortu ahal izateko. 

OCS-ak HX (X= F, Cl, Br, I) hidrogeno haluroekin eratutako konplexuetan 
elkarrekintza sendoagoa izango zela espero zitekeenez, absortzio-espektroan, 
konplexuen absortzio-lerro sendoagoak izango genituela pentsatu genuen, honek gure 
seinale/zarata erlazioa handituko zuelarik. Hau dela eta, HCl-a erabiltzen hasi ginen, 
OCS-aren eta HCl-aren presio baxuak (8-30 torr artean aldatuz) erabiliz eta argonaren 
presio handiagoarekin nahastuz (2-4,5 bar). Balbula 5-10 Hz-etan pultsatu genuen. 
Zoritxarrez, soilik OCS monomeroaren lerroak ikusi genituen eta ezin izan genuen 
konplexuaren lerrorik ikusi; arazo honen zergaitiak aurkitzen saiatu ginen: 

- Alde batetik, bazirudien balbula pultsatzen genuen frekuentzia ez zela behar 
bezain handia, eta honek konplexuen detekzioa oztopa zezakeen, sentikortasun-falta 
zela eta. Pultsatze-frekuentzia maximoa huts-sistemaren kapazitateak mugatzen du. 

- Beste alde batetik, diodoak multimodu eran emititzen du, modu desberdinen 
artean frekuentzia-jauziak daudelarik, batzuetan handiak dira jauzi hauek (1 cm-1) eta, 
hau dela eta, ezin izan genuen frekuentzia-tarte osoa errejistratu. 

Guzti honetaz gain, diodoak ezegonkortasunak agertu zituen, eta zaila zen 
beharrezkoak ziren tenperatura baxuetan lan egitea (T∼83 K mantendu behar zen). 
Arrazoi guzti hauek zirela medio, 1450 cm-1 inguruan emititzen zuen diodoa erabiltzea 
erabaki genuen, tenperatura altuagoetan (∼90 K) lan egitea ahalbideratzen zuena. 

III.6.2. CH3Cl 

1450 cm-1 tartean klorometanoaren bibrazio-errotazioko espektroa errejistratzea 
erabaki genuen, klorometanoaren ν5 bibrazio-modua eszitatuz [III.15], klorometanoaren 
trantsizio hau sendoa baita eta beraz absortzio-seinale handiak espero genituen, sistema 
esperimentalaren optimizazioa ahalbideratuko zutenak. Klorometanoaren (bai CH3

35Cl-
aren bai CH3

37Cl-aren) ν5 bandaren PR1(J) eta RR0(J) banden zenbait lerro asignatu 
genituen. Tarte honetan errejistratutako espektroen kalibrazioa ur baporearen absortzio 
lerroekin egiten genuen, ur baporea 1m-ko luzerako zelula estatikoan sartuz [III.15]. 

Lan hau egiten genuen bitartean, sistemaren sentikortasuna hobetzea lortu genuen 
sisteman berrikuntzak eginez: 
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- Kamera barruko ispiluen antolamendua aldatu genuen III.15 irudiko b 
konfiguraziotik irudi berbereko a konfiguraziora, laser-izpiak era honetan gehiagotan 
zeharkatzen zuelarik jet supertsonikoa (lehen zazpi pausu ziren maximoa eta 
antolamendu berriarekin, bederatzi-hamaika). 

- Hutsa egiteko sistemako birakaria aldatu genuen, eta ahaltsuagoa jarri genuen 
(35m3/h), balbularen pultsatze-frekuentzia asko handitu ahal izan genuelarik (5 Hz-etik 
∼30 Hz-era). 

- Huts-sistemako difusio-ponparen ordez ponpa turbomolekularra jarri genuen, 
honek olioaren kamera barruko kutsadura eliminatuz. 

Gainera, espantsio supertsonikoaren propietateen gainean gas desberdinen eragina 
aztertu genuen; helioa erabiltzerakoan, hotziketa hobea zen, eta gainera arinagoa denez, 
hutsa hobeto mantentzen zen, balbularen pultsatze-frekuentzia altuagoak erabili 
genituelarik; beste hobekuntza bat kalibrazio-gas modura klorometanoa erabiltzea izan 
zen, aurretik erabiltzen genuen ura baino askoz hobea da, lerro gehiago eta egokiagoak 
baititu [III.15]. 

Klorometanoak HCl-arekin era zitzakeen konplexuetan elkarrekintza gas 
nobleekin era zitzakeenetan baino sendoagoa izango zela eta, konplexu hauek bilatzeari 
ekin genion, honetarako CH3Cl eta HCl presio baxuak argonaren presio altuagoekin 
nahastuz, baldintza desberdinak erabiliz: garraio-gasaren (argonaren) presioa 1-3 bar 
artean aldatu genuen, eta CH3Cl eta HCl-en presioa 10-30 torr artean; baina zoritxarrez, 
ezin izan genuen monomeroaren absortzio-lerroetatik aparte beste lerrorik ikusi. 
Konplexuak behatu ahal izateko seinale/zarata erlazio hobea beharko genuen eta hau 
lortzeko balbularen pultsazio frekuentzia altuagoak erabili beharko lirateke eta laser-
izpiak espantsio supertsonikoan pausu gehiago eman beharko lituzke. 

Sarean sortutako zarata elektrikoak zirela eta zenbait arazo izan genituela ere 
aipatzekoa da. 
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IV. BENTZENOAREN ν19 BANDA 

Bentzenoak 30 bibrazio-modu normal ditu, zeintzuetatik 20 degeneratuak diren 
(e1g, e2g, e1u eta e2u simetria-espeziekoak). Modu hauetatik lau infragorrian aktiboak 
dira: ν11 moduak a2u simetria du eta banda paralelo bati dagokio, ν18, ν19 eta ν20-k e1u 
simetria degeneratua dute eta banda perpendikularrak ematen dituzte. Zazpi modu 
Raman-aktiboak dira (2 a1g, 1 e1g eta 4 e2g). IV.1 taularen lehenengo zutabean modu 
guztien esleipena adierazten da Wilson-en zenbatzearen arabera† [IV.1], bigarrenean 
bibrazio-modu bakoitzaren simetria-espeziea zehazten delarik. Hirugarren zutabean 
adierazten dira bibrazio-moduen frekuentzia esperimentalak. Infragorrian aktiboak 
diren moduentzako bereizmen baxuan lortutako frekuentzia adierazten da, aurrerago 
aztertuko baititugu modu hauetan egindako bereizmen altuko lanak sakonean; beste 
moduen kasuan bibliografian aurkitutako frekuentziarik zehatzena ematen da.  

 

 

IV.1 taula. Bentzenoaren bibrazio-modoen simetria-espezieak, uhin-zenbaki esperimentalak, 
Gaussian'94 programak ematen dituen uhin-zenbakiak eta aktibitatea (IR: infragorria, R: Raman). 
Infragorrian aktiboak diren modoen frekuentzia bereizmen baxukoa da, beste modoetan frekuentzia
zehatzena ematen den artean. 
*: Gaussian'94 programak [IV.18] emandako ab initio balioak, B3LYP/AUG-cc-pVDZ mailan. 
Infragorrian aktiboak diren modoentzako intentsitate erlatiboa ere ematen da parentesi artean. 
a: [IV.4]; b: [IV.12]; c: [IV.13]; d: [IV.14]; e: [IV.15]; f: [IV.16]; g: [IV.17] 

Bibrazio-
modua 

Simetria-
espeziea 

Uhin-zenbaki 
esperimentala / cm-1 Uhin-zenbaki 

teorikoa* / cm-1 Aktibitatea 

ν1 a1g 993,071a 1013 R 

ν2 a1g 3073,942a 3199 R 

ν3 a2g 1350b 1354 ez aktiboa 

ν4 b2g 707b 730 ez aktiboa 

ν5 b2g 990b 1005 ez aktiboa 

ν6 e2g 608,13c 615 R 

ν7 e2g 3056,7c 3175 R 

ν8 e2g 1609,518d 1634 R 

ν9 e2g 1177,776c 1188 R 

ν10 e1g 848,9e 859 R 

ν11 a2u 674f 684 IR(113)* 

ν12 b1u 1010b 1018 ez aktiboa 

ν13 b1u 3057b 3167 ez aktiboa 

ν14 b2u 1309,4g 1351 ez aktiboa 

ν15 b2u 1149,7g 1164 ez aktiboa 
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ν16 e2u 398b 413 ez aktiboa 

ν17 e2u 967b 984 ez aktiboa 

ν18 e1u 1037f 1056 IR(6)* 

ν19 e1u 1482f 1493 IR(6)* 

ν20 e1u 3064f 3190 IR(35)* 

 

Bentzenoak ez duenez momentu dipolar iraunkorrik, ez du mikrouhinetako 
espektrorik erakusten eta, honengatik, oinarrizko mailako errotazio-konstanteak 
determinatzeko hainbat saiakera egin dira, hala nola bibrazio-modu desberdinen 
bereizmen altuko Raman espektroak edota espektro infragorriak errejistratu eta 
konbinazio-diferentziak doituz [IV.3-10] edota isotopikoki ordezkatutako 
bentzenoaren mikrouhinetako espektroa errejistratuz [IV.11]. Guztietatik zehatzena 
Junttila etabarren [IV.9] lana da [IV.10] eta IV.2 taulan adierazten dira lortutako 
errotazio-konstanteak. Junttila-k etabarrek bentzenoaren ν18 moduaren bereizmen 
altuko espektro infragorria errejistratu dute izpi molekularrean espektrometro 
optotermiko baten bidez (MBOS -Molecular Beam Optothermal Spectroscopy- 
teknika).  

IV.2 taula. Bentzenoaren oinarrizko mailarako ezagutzen diren
errotazio-konstante zehatzenak [IV.9].  

B0 / cm-1 0,189773890(33) 

D0
J ·108 / cm-1 4,1457(325) 

D0
JK ·108 / cm-1 -6,8684(745) 

 
Infragorrian aktiboak diren moduen bereizmen altuko azterketak egin dira 

azken urteotan. Bentzenoaren ν11 banda Hollenstein-ek etabarrek [IV.8] ikertu dute 
bereizmen altuan, bai Fourier transformatuko espektrometroa bai diodozko laser 
sintonizagarria erabiliz. Lortu dituzten konstante espektroskopikoak IV.3 taularen 
bigarren zutabean daude. 
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IV.3 taula. Infragorrian aktiboak diren bentzenoaren modoen  konstante espektroskopikoak,
bereizmen altuko teknikak erabiliz. a: [IV.8]; b: [IV.9]; c: [IV.19]; d: [IV.10]. 

 ν11
a ν18

b ν19
c ν20

d 

0ν  / cm-1 673,97465 1038,2642398 1483,9854 3047,906874 

(∆B)·104 / cm-1 -1,351 0,17568 -0,63685 -2,1430 

(∆C)·104 / cm-1 0,3606 -1,06400 -0,94058 -1,8708 

(∆DJ)·108 / cm-1 -0,017 0,08668  0,026 

(∆DK)·108 / cm-1 -0,010 0,1788  -0,047 

(∆DJK)·108 / cm-1 0,05 -0,2864  0,101 

(Cζ)' / cm-1  0,0606689 -0,0267136 -0,00932 

η'J·107 / cm-1  -1,3967 -1,051 1,04 

η'K·107 / cm-1  1,7297 0,558 -2,92 

 

ν18 banda, aurretik ere aipatu izan dugun modura, Junttila-k etabarrek 
errejistratu dute [IV.9], bentzenoaren espektroa izpi molekularrean MBOS teknika 
erabiliz, maila eszitatuaren IV.3 taulan adierazten diren konstante espektroskopikoak 
lortuz. Halaber, Waschull-ek etabarrek [IV.20] ere bentzenoaren ν18 banda errejistratu 
dute diodozko laserra erabiliz, bandaren bibrazio-sendotasunaren balioa emanez. 

Bentzenoaren ν19 banda zehaztasun handiz Plíva-k eta Johns-ek [IV.19] aztertu 
dute. Zehazki absortzio-zelula batean giro-tenperaturan dagoen bentzeno-gasaren 
bibrazio-errotazio espektroa bereizmen altuko Fourier transformatuko espektrometro 
batean errejistratu zuten, 1466,5-1503 cm-1 tartean 125 azpibanda baino gehiago 
esleitu zituztelarik. Hirugarren ordenako Coriolis perturbazioa ere identifikatu zuten, 
errotazio-egitura distortsionatzea eta K baxua zuten pQ adarretan bandaburuak sortzea 
eragiten zuena. Espektroa giro-tenperaturan lortu zutenez lerro-dentsitate oso altua 
zuten, eta J eta K baxuak dituzten trantsizioak ezin izan zituzten identifikatu. 
Lortutako konstante espektroskopikoak IV.3 taulan adierazten dira. 

ν20 bandari dagokionez, Plíva-k eta Pine-k [IV.6] errejistratu zuten lehenengoz 
bereizmen altuan, frekuentzia-diferentzia espektrometro baten bidez, bentzeno 
baporea White zelula hotzitu batean sartuz (T∼204 K, L∼40 m, P∼15 mTorr); 
bereizmena 3 aldiz handitzeko dekonboluzio teknika iteratiboa erabili zuten, eta maila 
eszitatuaren konstante espektroskopikoak lortu zituzten. Espektroek kalibrazio-errore 
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sistematikoa erakusten zuten [IV.10], oso konplexuak ziren perturbazio ugari 
agertzen zirelako. Perturbazioen analisia burutu zuten geroago [IV.21], perturbatu 
gabeko bandaren konstante espektroskopikoak emanez. Domenech-ek etabarrek 
[IV.10] banda bera aztertu dute izpi molekularraren baldintzetan (MBOS teknika), 
konstante espektroskopikoak hobetuz; hauek dira IV.3 taulan jarrita daudenak. 

Bentzenoa D6h simetria-taldeko errotore simetrikoa da. Gaussian'94 [IV.18] 
programaren bidez IV.1 irudian ikus daitekeen orekako geometria lortu izan dugu. 
Honetarako dentsitate funtzionalak erabili ditugu, zehazki B3LYP funtzionala, zeinak 
molekula txikien eta bentzenoaren bibrazio-frekuentzia harmoniko zehatzak ematen 
dituen konputazio-kostu baxu xamarraren ordainean [IV.22]; frekuentzia ahalik eta 
hobeak lortzeko asmotan base ona aukeratu dugu (AUG-cc-pVDZ). Programak 
emandako errotazio-konstanteak B0= 0,18896 cm-1 eta C0= 0,09448 cm-1 dira. IV.1 
taulan adierazten dira Gaussian'94 programak B3LYP/ AUG-cc-pVDZ mailan 
infragorrian aktiboak diren bibrazio-moduentzako ematen dituen frekuentziak eta 
intentsitate erlatiboak. 

 
 
 

        

y=b 
z=c 

x=a 

 
IV.1 irudia. Bentzeno molekularen orekako 
geometria eta aukeratutako ardatz-sistema IIIr

errepresentazioan (II.1 taula).  
 
Guk aztertutako bandak, ν19 hain zuzen, 1484 cm-1 inguruan du banda-jatorria 

[IV.19]. Sistema esperimentala probatzeko aukeratu dugu bentzenoaren banda hau, 
diodoaren emisio-tarteak ondo betetzen duelako banda-jatorriaren eta J, K baxuen 
ingurua. Plíva eta Johns-en lanetik banda-jatorriaren posizioa eta maila eszitatuko 
errotazio-konstanteak ezagutzen ditugu; baina lan honetan, Plíva eta Johns-en lanean 
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ez bezala, espantsio supertsonikoan errejistratu dugu bentzenoaren espektroa, J eta K 
baxuak dituzten errotaziozko trantsizioak behatu ahal izan ditugularik lehenengo 
aldiz. Gaussian'94 programa erabiliz banda honen jatorria 1492,68 cm-1 dela lortzen 
da. IV.2 irudian ikus daiteke bibrazio-modu honentzat Gaussian'94 programak ematen 
duen bibrazio-anplitude maximorako geometria. 

 
 
 

                         

19a 19b 

 
a) b)  

 
IV.2 irudia. Bentzenoaren ν19 modoaren geometria bibrazio-anplitude maximoan. a) eta b) bi 
bibrazio degeneratuei dagozkie 

 
 

 

IV.1 DIODOZKO LASERRAREN ESPEKTROAK 

Espektroak errejistratzeko bentzeno (Sigma-Aldrich, %99,9) likidoa jarri dugu 
balbula aurretik dagoen ontzian, eta zuzenean, berotu barik, nahastu dugu gas 
garraiatzailearekin, 1,5 bar presiotan (He-Praxair %99,999-). Aipatu beharra dago 
bentzenoaren ν19 banda errejistratzeko bi diodo-laser erabili ditugula. 
Gutxigorabeherako frekuentzia lortzeko diodoei aplikatutako tenperatura aldatu 
dugun bitartean, frekuentzia era finean sintonisatzeko (espektroa errejistratzerakoan 
esate baterako) korrontea aldatu dugu pausuz pausu (0,1 mA/pausu) normalean. 
Espektroak kalibratzeko eta linealizatzeko hazbeteko Germaniozko etaloia (FSR= 
0,0471 cm-1 298 K-etan eta tarte honetan) eta klorometanoaren erreferentzia-lerroak 
[IV.23] erabili ditugu. 

Bentzenoa errotore simetrikoa da, zehazki errotore simetriko motza. IV.2 
irudian ikus daitekeenez, bentzenoaren ν19 moduaren bibrazioan xy-planoan gertatzen 
da momentu dipolarraren aldaketa, ν19 modu degeneratua da, eta banda perpendikular 
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bati dagokio. 1481,6-1487 cm-1 tartean errejistratutako espektroak IV.3-7 irudietan 
agertzen dira. Hauek aztertuz, bentzenoaren ν19 banda argi eta garbi errotore 
simetrikoaren banda perpendikular batekin bat datorrela ondoriozta daiteke, ikus 
adibidez IV.4 irudiko espektroa. 

II. atalean emandako errotazioko hautaketa-arauak gogoratuz: 

∆J= 0, ±1; ∆K= ±1 

∆K= +1, +l mailen artean gertatzen da 

∆K= -1, -l mailen artean gertatzen da 

∆J= 0 duten trantsizioek Q adarra osatzen dute, ∆J= +1 dutenek R adarra eta 
∆J= -1 dutenek P adarra. 

Bibrazio-errotazioko trantsizioen uhin-zenbakia honela determinatzen da: 

(IV.1 ek.) )","(")','(' "'0 KJEKJE vv −+= νν  

non 0ν , banda-jatorriaren uhin-zenbakia den (bibrazio hutsezko trantsizioaren uhin-

zenbakia), eta errotazio-mailen energiak (E-ak) II.5, 6 ekuazioek emandakoak dira 
errotore simetriko luzatuaren eta motzaren kasuan hurrenez hurren. K-ren balio 
guztientzat P, Q eta R adarrak daude, K-ren balio bati dagokion adar-multzo 
bakoitzak azpibanda bat eratzen duelarik. J≥ K izan behar denez, adar bakoitzean 
lerro batzuk falta dira, zenbat eta K handiagoa izan, gehiago faltako direlarik. 
Azpibanda bakoitzaren jatorria, azpibanda horretan J"= 0→ J'= 0 trantsizioak edukiko 
lukeen uhin-zenbakia da, sub

0ν , eta IV.2 eta IV.3 ekuazioek ematen dute errotore 

simetriko motzaren kasurako.  

sub
0ν = 0ν  + E’v’(0, K±1) – E”v”(0, K)=  

      0ν  + (C’-B’) ± 2(C’-B’)K + [(C’-C”) – (B’–B”)]K2                   (IV.2 ek.) 

ζi= 0 bada, eta 

sub
0ν = 0ν  + [C’(1-2ζi)-B’] ± 2(C’(1-ζi)-B’)K + [(C’-C”) – (B’–B”)]K2   

(IV.3 ek.) 

ζi≠ 0 bada. Bi ekuazioetan goiko zeinua ∆K= +1-eri dagokio eta behekoa, ∆K= -1-eri. 

Banda perpendikular eta paraleloen arteko desberdintasun nabariagoa ∆K= ±1 
baldintzak ematen du, azpibanda desberdinen jatorriak bananduta agertzen baitira 
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espektroan, banda paraleloan azpibanda desberdinen jatorriek ia bat egiten duten 
bitartean. 

B’≈B” eta C’≈C” badira, lortzen den espektroan Q adarrak dira nagusi, Q 
adarren J egitura bereiztu gabe edo partzialki bereiztuta agertuko delarik. Ondoz-
ondoko (K-ren balioan unitate bateko aldea dutenak) bi Q adarren arteko tartea 2(C’-
B’) da ζi= 0 bada, eta 2[C’(1-ζi)-B’] ζi≠ 0 bada. 

∆K adierazteko beste sinbolismo bat erabil daiteke: +2, +1, 0, -1, -2 –ren ordez 
o, p, q, r, s jar daitekeelarik, horrela ∆J= +1, ∆K= 0 izanik, qR adarra dugu. 

Errotore simetriko motzean C’<B’, beraz ζi= 0 denean rQ adarrak banda-jatorria 
baino uhin-zenbaki baxuagotan agertzen dira, pQ adarrak uhin-zenbaki altuagotan 
agertzen diren bitartean. Errotore simetriko luzatuan, aldiz, A’>B’ eta beraz rQ 
adarrak izango dira banda-jatorria baino uhin-zenbaki altuagotan agertzen direnak, pQ 
adarrak uhin-zenbaki baxuagotan agertuko direlarik. C’(1-ζi)> B' den kasu limitean 
adarren posizioak alderanztuta agertuko dira. 

IV.4 irudian ikus daitekeen modura, espektroan Q adarrak dira nagusiak, K 
desberdinei dagozkien Q adarrak (azpibanda desberdinen jatorriak) bananduta 
agertzen dira espektroan, beraien arteko tartea 0,136 cm-1 delarik batez bestean. Tarte 
hau, aurretik aipatu dugun modura, 2[C19(1-ζ19)-B19]-rekin bat dator, eta Plíva eta 
Johns-en [IV.19] balioen arabera 0,1364 cm-1 da. C"∼C' eta B"∼B' direnez, Q adarren 
J desberdinak estalita agertzen dira, ezin daitezkeelarik bereiztu. rQ lerroak banda-
jatorria baino frekuentzia baxuagotan agertzen dira, pQ lerroak banda-jatorria baino 
frekuentzia altuagotan agertzen diren bitartean, ζi-ren balio txiki bati dagokion 
modura. 
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IV.3 irudia. B
entzenoaren ν

19  bandaren espektroa jet supertsonikoan 1482,0-1483,4 cm
-1

tartean, lerro sendoenen 
esleipenarekin. Tarte honetan P adarrak ( pP eta

 rP) eta rQ
 adarrak agertzen dira. ∆J= ∆K

 betetzen dutenez, sendoagoak 
dira pP lerroak rP lerroak baino. J bera eta K

-ren balioan unitate bateko desberdintasuna duten P lerroen artean ~0,136 cm
-

1 aldea dago, K
 bera duten ondoz-ondoko P lerroen artean 0,380 cm

-1 dagoen artean (~2B
). 
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IV.5 irudia. B
entzenoaren ν

19  bandaren espektroa jet supertsonikoan 1484,4-1485,3 cm
-1 tartean. Tarte honetan 

pQ
 

adarrak eta J baxudun rR
 lerroak nagusitzen dira, ahulagoak diren pR

 lerroak ere agertzen direlarik. J bera eta K
-ren 

balioan unitate bateko desberdintasuna duten R
 lerroen artean ~0,136 cm

-1 aldea dago, K
 bera duten ondoz-ondoko R

 
lerroen artean 0,380 cm

-1dagoen artean (~2B
)

 106



IV. Bentzenoaren ν19 banda 
 

 

 

IV
.6

 i
ru

di
a.

 B
en

tz
en

oa
re

n 
ν 1

9 
ba

nd
ar

en
 e

sp
ek

tro
a 

je
t 

su
pe

rts
on

ik
oa

n 
14

85
,5

-1
48

6,
2 

cm
-1

 t
ar

te
an

. 
Ta

rte
 h

on
et

an
 p Q

ad
ar

ra
k 

et
a 

J b
ax

ud
un

 r R
 le

rr
oa

k 
na

gu
si

tz
en

 d
ira

, a
hu

la
go

ak
 d

ire
n 

p R
 le

rr
oa

k 
er

e 
ag

er
tz

en
 d

ire
la

rik
.  

 107



IV. Bentzenoaren ν19 banda 
  

  

 

IV.7 irudia. B
entzenoaren ν

19  bandaren espektroa jet supertsonikoan 1486,2-1487,1 cm
-1 tartean. Tarte honetan rR

 lerroak 
nagusitzen dira. Lerroen intentsitatea jeisten doa J eta K

 igo ahala. 
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 Errotore simetriko baten banda perpendikular bati dagokion eran, P eta R 
adarrak ere baditugu. P adarrak (rP eta pP) banda-jatorria baino frekuentzia 
baxuagotan agertzen dira, IV.3 irudian ikus daitekeen modura eta, agerian gelditzen 
denez, pP lerroak dira nagusi tarte honetan. rP lerroak ahulagoak dira, ∆J= ∆K 
betetzen duten trantsizioak faboratuta baitaude. R adarrak (rR eta pR) IV.5, IV.6, IV.7 
irudietan aurkezten dira. R adarrean ere rR lerroak pR lerroak baino askoz sendoagoak 
dira ∆J= ∆K betetzen dutelako. R adarra errejistratzeko diodo desberdin bat erabili 
dugu, modu intentsoagoak ematen dituena, hau dela eta, seinale-zarata erlazio hobea 
dugu espektro hauetan, esleipen fidagarriagoak eta frekuentzia zehatzagoak emanez. 
P eta R adarren egitura aztertuz gero, J bera eta K-ren balioan unitate bateko 
desberdintasuna duten lerroak ondoz-ondoko azpibandei dagozkie, eta hauen artean 
azpibanden jatorrien artean dagoen tartearen pareko tartea dagoela ikus daiteke 
(∼0,136 cm-1). Aldiz azpibanda bereko (K bereko) ondoz-ondoko lerroen artean batez 
bestean 0,380 cm-1 tartea dago, ∼2B-ri dagokiona (2 B *=0,3795 cm-1). 

IV.3-7 irudietan aurkezten diren espektroetan absortzio-lerroen esleipena 
adierazten da. Lerroen hasierako esleipena egiteko bentzenoaren ν19 banda programa 
baten bidez simulatu dugu, goiko bibrazio-mailan Plíva-k eta Johns-ek [IV.19] 
lortutako konstante espektroskopikoak erabiliz, eta Junttila-ren Domenech-en lanetik 
[IV.9] beheko bibrazio-mailako konstanteak hartuz (IV.2 taula). 

Dang-Nhu eta Plíva-k [IV.24] infragorrian aktiboak diren bentzenoaren 
moduetan absortzio-lerroen intentsitate absolutuak determinatzeko ekuazioak garatu 
dituzte, eta hauek dira hain zuzen guk erabilitakoak. Jarraian aztertuko ditugu 
xehetasunez. Errotazio-bibrazioko trantsizio bati dagokion absortzio-lerro baten 
intentsitate absolutua IV.4 ekuazioak ematen du: 

[ ] 2
0

10 )/exp()/exp(1)( Rrvl FkThcEkThcZSs Φ−−−= − ννεν  
(IV.4 ek.) 

∗ Sv
0 bibrazio-bandaren sendotasuna da. Absortzio-lerroen intentsitate erlatiboak 

izango dira espektro esperimentaletan behatuko ditugunak eta beraz, intentsitate 
absolutuak kalkulatu beharrean, erlatiboez baliatuko gara. Bibrazio-errotazio banda 
batean lerro guztien Sv

0-a berdina izango denez, ez gara faktore honetaz arduratuko. 
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∗ ε spin nuklearraren pisu estatistikoa da. Uhin-funtzio osoa D6 azpitaldeko B1 
simetriaduna izan behar dela kontutan hartuta [IV.25], Wilson eta Weber-ek [IV.25, 
26] determinatu zuten bere balioa K eta J-ren arabera (IV.4 taula).  

IV.4 taula. ε(J, K) spin nuklearreko pisu 
estatistikoa K eta J-ren arabera  

K ε(J,K) 

0 (J bikoitia) 7 
0 (J bakoitia) 3 

6p (p≠0) 10 

6p±1 11 

6p±2 9 

6p±3 14 

 

∗ ν trantsizioaren frekuentzia da (IV.1 ekuazioak ematen duena) 

∗ Zr errotazioko partiketa-funtzioa da: 
 

Z J K J hcEr
K

J

J

Jmax

= + −
==

∑∑ ( ) ( , ) exp( /2 1 0
00

ε  (IV.5 ek.) kT)

 
non E0 bibrazioko zero-mailako energia den:  

E0= B0J(J+1) + (C0-B0)K2 - DJ
0J2(J+1)2 - DJK

0J(J+1)K2 - DK
0K4 

 (IV.6 ek.) 
 
∗ F Herman-Wallis faktorea da, eta praktikan enpirikoki determinatzen da. Guk F= 1 
modura hartu dugu. 

∗ 〈ΦR〉2 Hönl-London-en faktorea da, eta banda perpendikular baterako ondoko 
balioak ditu: 

〈ΦR〉2=  (J±K+2)(J±K+1)/4(J+1)   ∆J=1 denean 
(IV.7 ek.) 〈ΦR〉2=  (2J+1)[J(J+1)-K(K±1) /4J(J+1)  ∆J=0 denean 

〈ΦR〉2=  (J+K)(J+K-1)/4J    ∆J=-1 denean 

non goiko zeinua ∆K= +1 duten trantsizioei dagokien eta behekoa ∆K= -1 dutenei. 
K= 0 eta ∆K= +1 duten trantsizioetan IV.7 ekuazioak emandako Hönl-London 
faktoreak 2-gatik biderkatu behar dira. 
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Simulazioak egiteko 10 K errotazio-tenperatura aukeratu dugu, baldintza 
esperimentalak kontutan hartuz. Aurrerago ikusiko dugu nola determinatu dugun 
jetean lortzen den errotazio-tenperatura. 

Guztira 129 lerro esleitu ditugu. IV.5 taulan bereiztuta dauden lerro guztien 
(101 guztira) esleipena (lehenengo bi zutabeak) eta neurtutako frekuentzia 
(hirugarren zutabea) agertzen dira adar desberdinetan banatuta. Gainerako lerroetan, 
28 rQ eta pQ, J desberdinak gainezarrita agertzen zaizkigu, ezin dira lerro bakunak 
bereiztu, hau dela eta, ez dira taulan sartu. Taulan agertzen diren trantsizio guztiek J 
eta K baxuak dituzte, 0-10 artean daude zehazki esateko. 

IV.5 taulan agertzen diren lerroen frekuentzia esperimentalak erabiliz karratu 
txikienen metodoaren bidezko doiketa burutu dugu, goiko bibrazio-mailaren banda-
jatorria ( 019 )(ν ) eta konstante espektroskopikoak (B19, C19 eta (Cζ)19) lortzeko. 

Distortsio zentrifugoa ez dugu kontutan hartu espektroetan ditugun J eta K baxuak 
direlako. Doiketan beheko bibrazio-mailako konstanteak IV.2 taulako balioetan 
finkatu ditugu. 

 IV.5 taula. Bentzenoaren ν19 bandako absortzio-lerroen esleipena, 
frekuentzia esperimentala eta karratu txikienen metodoaz doitutako
konstante espektroskopikoen araberako frekuentzia teorikoa. 

 

pPK(J) adarra 

K J ν obs /cm-1 calcν /cm-1 ν obs - calcν /cm-1 

1 1 1483,711 1483,701 0,010 

1 2 1483,320 1483,321 -0,001 

1 3 1482,947 1482,941 0,006 

1 4 1482,567 1482,561 0,006 

1 5 1482,167 1482,181 -0,014 

1 6 1481,795 1481,804 -0,009 

2 2 1483,460 1483,458 0,002 

2 3 1483,079 1483,078 0,001 

2 4 1482,704 1482,697 0,007 

2 5 1482,310 1482,317 -0,007 

2 6 1481,928 1481,936 -0,008 

3 3 1483,220 1483,214 0,006 

3 4 1482,842 1482,833 0,009 

3 5 1482,447 1482,453 -0,006 

3 6 1482,068 1482,072 -0,004 

3 7 1481,686 1481,691 -0,005 

4 4 1482,976 1482,970 0,006 
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4 5 1482,596 1482,589 0,007 

4 6 1482,212 1482,208 0,004 

4 7 1481,827 1481,828 -0,001 

5 5 1482,729 1482,726 0,003 

5 6 1482,352 1482,345 0,007 

5 7 1481,955 1481,964 -0,009 

6 6 1482,491 1482,481 0,010 

6 7 1482,107 1482,100 0,007 

7 7 1482,240 1482,237 0,003 

7 8 1481,857 1481,855 0,002 

8 8 1481,998 1481,992 0,006 

9 9 1481,749 1481,747 0,002 

rPK(J) adarra 

K J ν obs /cm-1 calcν /cm-1 ν obs - calcν /cm-1 

0 2 1483,188 1483,185 0,003 

0 3 1482,789 1482,805 -0,016 

0 4 1482,412 1482,425 -0,013 

0 5 1482,057 1482,047 0,010 

0 6 1481,668 1481,664 0,004 

1 3 1482,664 1482,669 -0,005 

1 4 1482,274 1482,289 -0,015 

1 5 1481,898 1481,908 -0,010 

2 4 1482,141 1482,153 -0,012 

2 5 1481,782 1481,772 0,010 

rRK(J) adarra 

K J ν obs /cm-1 calcν /cm-1 ν obs - calcν /cm-1 

0 0 1484,326 1484,324 0,002 

0 1 1484,705 1484,703 0,002 

0 2 1485,083 1485,082 0,001 

0 3 1485,459 1485,460 -0,001 

0 4 1485,844 1485,839 0,005 

0 5 1486,223 1486,221 0,002 

0 6 1486,610 1486,600 0,010 

0 7 1486,978 1486,979 -0,001 

1 1 1484,566 1484,567 -0,001 

1 2 1484,943 1484,946 -0,003 

1 3 1485,328 1485,324 0,004 

1 4 1485,706 1485,703 0,003 

1 5 1486,086 1486,081 0,005 

1 6 1486,464 1486,458 0,006 
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1 7 1486,844 1486,842 0,002 

2 2 1484,810 1484,810 0,000 

2 3 1485,190 1485,188 0,002 

2 4 1485,569 1485,564 0,005 

2 5 1485,946 1485,945 0,001 

2 6 1486,321 1486,323 -0,002 

2 7 1486,704 1486,700 0,004 

3 3 1485,053 1485,052 0,001 

3 4 1485,435 1485,431 0,004 

3 5 1485,808 1485,809 -0,001 

3 7 1486,565 1486,564 0,001 

3 8 1486,947 1486,946 0,001 

4 4 1485,296 1485,295 0,001 

4 5 1485,675 1485,673 0,002 

4 6 1486,051 1486,051 0,000 

4 7 1486,431 1486,428 0,003 

4 8 1486,808 1486,809 -0,001 

5 5 1485,537 1485,537 0,000 

5 6 1485,913 1485,915 -0,002 

5 7 1486,297 1486,292 0,005 

5 8 1486,671 1486,670 0,001 

6 6 1485,777 1485,779 -0,002 

6 8 1486,534 1486,534 0,000 

6 9 1486,913 1486,914 -0,001 

7 7 1486,018 1486,021 -0,003 

7 8 1486,400 1486,398 0,002 

7 9 1486,772 1486,775 -0,003 

8 8 1486,260 1486,261 -0,001 

8 9 1486,640 1486,639 0,001 

9 9 1486,501 1486,504 -0,003 

9 10 1486,879 1486,880 -0,001 

10 10 1486,742 1486,745 -0,003 

pRK(J) adarra 

K J ν obs /cm-1 calcν /cm-1 ν obs - calcν /cm-1 

1 1 1484,837 1484,839 -0,002 

1 2 1485,218 1485,218 0,000 

1 3 1485,597 1485,596 0,001 

1 4 1485,960 1485,975 -0,015 

1 5 1486,353 1486,358 -0,005 

1 6 1486,729 1486,731 -0,002 

2 2 1485,356 1485,354 0,002 

2 3 1485,744 1485,733 0,011 

2 4 1486,115 1486,116 -0,001 
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2 5 1486,505 1486,495 0,010 

2 6 1486,872 1486,874 -0,002 

3 3 1485,878 1485,869 0,009 

3 4 1486,260 1486,253 0,007 

3 5 1486,631 1486,632 -0,001 

4 4 1486,399 1486,390 0,009 

4 5 1486,774 1486,769 0,005 

 
IV.2 KONSTANTE ESPEKTROSKOPIKOEN DOIKETA 

Doiketarako, karratu txikien linealen metodoa erabili dugu [IV.27]. Laburki, 
lerro bakoitzaren uhin-zenbakia IV.8 ekuazioaren bidez adieraz daiteke. 

(IV.8 ek.) += 0νν i  B19J'(J'+1) + (C19-B19)K'2 – 2(Cζ)19K'l' – E0,i 

beheko mailako energia ekuazioaren beste aldera pasatuz eta aldagaiak beste era 
batera adieraziz, IV.9 ekuazioa lortzen dugu 

(IV.9 ek.) ''')1'(')',,',,,,( 4
2

3214321 lKKJJlKJf αααααααα ++++=  

non α1, α2, α3 eta α4 diren determinatu beharreko aldagaiak (IV.10 ekuazioa). 

α1= 019 )(ν  

α2= B19 
(IV.10 ek.) 

α3= (C19-B19) 

α4= – 2(Cζ)19 

Azkenean era honetako ekuazio-sistema lortzen dugu: 

F11 ∆α1 + F12 ∆α2 + F13 ∆α3 + F14 ∆α4 = h1 

F21 ∆α1 + F22 ∆α2 + F23 ∆α3 + F24 ∆α4 = h2 (IV.11 ek.) 

F31 ∆α1 + F32 ∆α2 + F33 ∆α3 + F34 ∆α4 = h3 

F41 ∆α1 + F42 ∆α2 + F43 ∆α3 + F44 ∆α4 = h4 

non  

ib

guztiak
lerro

i ia
iab

ffF 







∂
∂









∂
∂

= ∑ αα
ω  (IV.12 ek.) 

ωi i lerroari ematen diogun pisu estatistikoa da. Pisu estatistikoa 0-1 artean dago, eta 
handiagoa izango da zenbat eta lerroaren kalitatea hobeagoa izan, hau da, kontutan 
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hartzen dugu lerroaren intentsitatea zarata-mailarekin konparatuz, lerroaren 
erreproduzigarritasuna, lerroak eduki dezakeen estalketa eta bere itxura orokorra 
(garbia den, zabala...). 

∆αa= αa-αa
0 (IV.13 ek.) 

αa kalkulatuko dugun balioa eta αa
0 hasieran hartzen dugun aproba-balioa izanik 

[IV.19]. 

( ) ( )[ ]i
o

iobs
iai

ia EEfh 00 −−−







∂
∂

= ∑ νν
α

ω  (IV.14 ek.) 

Ekuazio-sistema beste era batera antola daiteke, ∆αa-k zuzenean askatzeko 
(IV.15 ekuazioa). 

∆α1= B11 h1 + B12 h2 + B13 h3 + B14 h4 

∆α2= B21 h1 + B22 h2 + B23 h3 + B24 h4 (IV.15 ek.) 
∆α3= B31 h1 + B32 h2 + B33 h3 + B34 h4 

∆α4= B41 h1 + B42 h2 + B43 h3 + B44 h4 

non Bab elementuen B matrizea Fab elementuen F matrizearen alderantzizkoa den. 

Doiketaren bidez lortutako αa parametroak αa ± ∆0,95 modura adieraziko ditugu, 
∆0,95 %95-eko konfidantza estatistikoa izango delarik [IV.27]: 

(IV.16 ek.) ∆0,95= t0,95(ν) x S(αa) 

(IV.17 ek.) ν= m - n 

non m lerro-kopurua den eta n doitu beharreko parametro-kopurua. t0,95-ren balioak 
ondoko taulatik ateratzen dira:  

ν 1 5 10 15 20 30 ∞ 

t0,95 12,7 2,57 2,23 2,13 2,09 2,04 1,96 

Bestalde, 
S(αa)= Baa

1/2  S(1) 
(IV.18 ek.) 

( )
ν

ω∑ −
= i

iii yy
S

2*

2
)1(  (IV.19 ek.) 
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non yi neurtutako frekuentzia esperimentalak diren, eta yi
* karratu txikienen 

metodoaren bidez kalkulatutako frekuentzia teorikoa. Lortutako konstante 
espektroskopikoak IV.6 taulan adierazitakoak dira. 

 IV.6 taula. Lan honetan lortutako ν19 bandaren konstante 
espektroskopikoak. Parentesi artean azken bi digitoen %95-
eko konfidantza estatistikoka adierazten da. 

 

019 )(ν  / cm-1 1483,987(5) 

B19 / cm-1 0,189732(1) 

(C19-B19) / cm-1 -0,094912(2) 

(Cζ)19 / cm-1 -0,02635(13) 

 

 

Lortutako konstante espektroskopikoekin esleitutako lerroen frekuentzia 
teorikoak determinatu ditugu eta IV.5 taularen laugarren zutabean daude jarrita. 
Bostgarren zutabea frekuentzia teoriko hauen eta neurtutako frekuentzia 
esperimentalen arteko desberdintasuna da. Kasu guztietan desberdintasunak 
esperimentuaren zehaztasunaren barruan daude, eta batez besteko desbidazio 
estandarda 0,0054 izan da. Lortutako konstante espektroskopiko hauek ados daude 
IV.3 taulako Plíva-k eta Johns-ek [IV.19] lortutakoekin, errejistratu ditugun 
espektroen esleipenaren eta doiketaren egokitasuna eta fidagarritasuna baieztatuz. 

IV.3 ESPANTSIO SUPERTSONIKOAREN ERROTAZIO-
TENPERATURAREN DETERMINAZIOA 

Absortzio-lerroen intentsitatea errotazio-tenperaturaren menpekoa da, 
populazioaren Boltzmann-banaketa ere errotazio-tenperaturaren menpekoa baita, eta 
errotazio-tenperatura bakoitzak lerroen intentsitate-banaketa jakin bat ematen du. Hau 
dela eta, lerroen intentsitate-banaketatik jetaren errotazio-tenperatura determina 
daiteke. Bibrazio-errotazioko banda bateko absortzio-lerroen intentsitate erlatiboak 
IV.4 ekuazioaren arabera honako hauek izango dira: 

Ierl= exp(-hcE0 / kT) 2Φ  ε(J, K) (IV.19 ek.) 

beraz Ierl/( 2Φ ε(J,K))-ren logaritmo nepertarra E0 energiaren aurrean 

errepresentatzerakoan, hc/kT malda negatiboa duen lerro zuzena lortzen da. Gas 
garraiatzaile modura 1,5 bar He erabiliz errejistratutako espektroen intentsitate-
banaketatik era honetan Trot= 8±5 K lortu dugu (IV.8 irudia). Garbi dago absortzio-
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lerroen intentsitate erlatiboak konparatu ahal izateko trantsizio bakarra duten lerroak 
erabili behar direla, estalketarik gabekoak. 

0 2 4 6 8 10

-3

-2

-1

0

E0(J,K) /cm-1

ln
(I er

l/ε
(J

,K
)·<

Φ
 >

2 ) 

 

 

 

 

 

 

IV.8 irudia. ν19 bandaren zenbait lerroren intentsitate erlatiboen errepresentazio
lineala beheko mailako energiaren aurrean 1,5 bar He-rako. Maldatik ∼8 K-eko 
errotazio-tenperatura lortzen da. 

 

 

IV.3.1.Gas garraiatzailearen presioaren eragina 

1,5 bar He-rekin lortutako espektroa eta 3 bar-ekin lortutakoa konparatuz gero 
(IV.9, 10 irudiak), nabariena den gertakaria lerroen intentsitateen jeitsiera da, batez 
bestean erdira jeitsi direla ikusten baita. Printzipioz, gas garraiatzailearen presio 
altuagoa erabiltzean jet hotzagoa lortzea espero behar dugu, III.4.1.1 atalean azaldu 
dugun modura, errotazio-tenperatura baxuagoa eta beraz errotazioko partiketa-funtzio 
txikiagoa izanez, hau da, gorengo energia-mailen populazioa jeistea espero dugu 
beherengoena handitzen den bitartean. IV.9, 10 espektroak errejistratu ditugun tartean 
J eta K baxuko P eta Q lerroak ditugu, beraz soilik errotazio-tenperatura hartuz 
kontutan lerro hauen intentsitatea handitzea espero genuke presio handiagoa 
erabiltzean, baina beste eragin bat hartu behar da kontutan, kasu honetan nagusitzen 
den gertakaria: diluzioa. Gure laginaren (bentzenoa kasu honetan) baporean beti dugu 
molekula-kopuru berdintsua (tenperaturak eta presioak baldintzatutako bapore-
presioak ematen duena). Laginaren baporea gas garraiatzailearekin nahastean nahaste 
diluitua izango dugu, hainbat eta diluituagoa gas garraiatzailearen presioa zenbat eta 
handiagoa izan. Honen ondorioz, presioa 1,5 bar-etik 3 bar-era igotzean, laserrak 
jotzen duen gunean bentzenoaren molekula-dentsitatea txikiagoa da, absortzio 
txikiagoa emanez. Eragin hau are eta nabariagoa izan da 4 edo 5 bar erabiltzean. 
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IV.9 irudia. Gas garraiatzaile modura 1,5 bar He erabiliz lortutako bentzenoaren espektroa. 

 IV.10 irudia. Gas garraiatzaile modura 3 bar He erabiliz lortutako bentzenoaren espektroa. 
 

IV.9 eta IV.10 espektroak konparatzean, ezin da ondorioztatu IV.10-n 
intentsitate-banaketa errotazio-tenperatura baxuago bati dagokiola. Arazoa da lerro 
askoren intentsitatea baxuegia suertatzen dela eta zaratarekin nahastuta agertzen 
zaizkigula. Izan ere 3 bar edo presio altuagoa erabiltzean J eta K altuak (≥10) dituzten 
lerroak oso zailak dira ikusten, diluzioaren eraginaz gain errotazio-tenperaturaren 
jeitsieraren eragina ere nabarituko baitute. 



IV. Bentzenoaren ν19 banda 
 

Errotazio-tenperaturaren jeitsiera absortzio-lerroen lerro-zabaleran ere igarri 
behar da printzipioz, lerro estuagoak emanez. IV.9 eta IV.10 espektroak konparatuz 
eragin hau ez da ia nabaritzen. Hala eta guztiz ere, kontutan hartzekoa da jet 
supertsonikoetan lerro-zabalerak duen erantzule nagusia jetaren dibergentzia dela eta 
Doppler zabalera mota bat dela (III.4 atala), cv /2 00νν =∆  (III.10 ekuazioa). 

Ekuazioa He-aren kasurako aplikatuz ν∆ = 0,012 cm-1 lortzen dugu, balio 
esperimentalekin bat datorrena, 1,5 bar He-rekin 0,008 cm-1-eko lerro-zabalerak 
neurtu baititugu. 

IV.3.2. Gas garraiatzailearen konposizioaren eragina 

Ia espektro guztiak gas garraiatzaile modura helio purua erabiliz errejistratu 
ditugun arren, aproba batzuk egin ditugu helio purua ordez helio/argon nahastea jarriz 
(%90 He, %10 Ar) (IV.11, 12 irudiak). Argona astunagoa denez, hotziketa hobea 
emango du nahasteak (III.4.1.3 atala). Esperimentalki konprobatu dugu errotazio-
tenperatura baxuagoa lortzen dela. 1,5 bar He erabiliz ∼8 K errotazio-tenperatura 
lortzen genuen bitartean, 1,5 bar He-Ar erabiltzean, ∼3 K dela aterazten dugu (IV.13 
irudia). 
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IV.11 irudia. Gas garraiatzaile modura 1,5 bar He-Ar erabiliz lortutako bentzenoaren espektroa. 
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IV.12 irudia. Gas garraiatzaile modura 3 bar He-Ar erabiliz lortutako bentzenoaren espektroa. 
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IV.13 irudia. ν13 bandaren zenbait lerroren intentsitate erlatiboen errepresentazio lineala 
beheko mailako energiaren aurrean, 1,5 bar He-Ar-rako. Maldatik ∼3 K-eko errotazio-
tenperatura lortzen da. 

 

Lerro-zabaleran ere antzematen da hotziketa hobea, lerro estuagoak lortzen 
baitira: He-Ar 1,5 bar-ekin 0,004 cm-1 zabalerak neurtu ditugu. He-Ar nahastearen 
kasurako ezin dugu ν∆  teorikoki determinatu, kualitatiboki helio puruarena baino 
txikiagoa izango dela zihurta dezakegun arren. Aipatu beharra dago 0,004 cm-1 
laserraren bereizmenaren parekoa dela, eta beraz neur daitekeen balio limite modura 
har dezakegu. 
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Bestalde, garbi nabaritzen da kasu honetan ere diluzioaren eragina, IV.11 
irudian dugun espektroko lerroen intentsitatea nabarmen jeisten baita IV.12 irudiko 
espektroan. 
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V. KLOROBENTZENOAREN ν19a BANDA 

Bentzenoaren molekulan hidrogeno atomo bat kloro batez ordezkatzerakoan 
molekularen simetria galdu egiten da (D6h-tik C2v-ra). Honela, bibrazio-modu 
degeneratuak (e1g, e2g, e1u, e2u simetriadunak) bi osagaietan banatzen dira, bata a1 
simetriaduna eta bestea b2 simetriaduna. Bentzenoaren beste moduei dagokionez, a1g eta 
b1u simetria duten moduek a1 simetriako moduak ematen dituzte C2v simetria-taldean, 
a2u eta b2g simetriako moduek b1-ekoak, eta a2g, b2u-dunek b2 ematen dituzte. Guztira 
klorobentzenoaren moduak hauek dira: 11 a1 (A-motako bandak ematen dituzte), 10 b2 
(B-motako bandak ematen dituzte), 6 b1 (C-motako bandak ematen dituzte) eta 3 a2 
(infragorrian ez dira aktiboak). Klorobentzenoaren bibrazio-frekuentziak aski ezagunak 
dira bereizmen ertain eta baxuan, eta bentzenoaren gainontzeko deribatu monoordezkatu 
halogenatuekin batera, oinarrizko bibrazio-moduen esleipena Whiffen-ek eman zuen 
[V.1]. 1970.ean Cvitas eta Hollas-ek espektroskopia elektronikoaren bidez partzialki 
bereiztutako errotazio-egitura zuen espektroa lortu zuten [V.2] eta errotazio-konstanteen 
balioak eman zituzten [V.3]. Bist-ek etabarrek klorobentzenoaren S1←S0 trantsizioa 
aztertu zuten sakonean [V.4-6]. Gas faseko absortzio-espektroskopia elektronikoa eta 
infragorria konbinatuz molekularen planoan gertatzen diren bibrazioen oinarrizko 
mailako [V.4] eta maila eszitatuko [V.5] bibrazio-frekuentziak eman zituzten, hiru urte 
geroago molekularen planoaren kanpoan gertatzen diren bibrazioen oinarrizko mailako 
eta maila eszitatuko frekuentziak eman zituztelarik [V.6]. Oinarrizko mailako bibrazio-
moduen frekuentziak V.1 taulan adierazten dira, bere esleipena eta simetria-
espeziearekin batera. 

 

 

V.1 taula. Klorobentzenoaren bibrazio-modoen simetria-espezieak, uhin-zenbaki
esperimentalak, Gaussian'94 programak ematen dituen uhin-zenbakiak eta intentsitate
erlatiboak. 
*: Gaussian'94 programak emandako ab initio balioak, B3LYP/AUG-cc-pVDZ mailan. 
a: [V.1]; b: [V.4]; c: [V.6]. 

Bibrazio-
modua 

Simetria-
espeziea 

Uhin-zenbaki 
esperimentala / cm-1 

Uhin-zenbaki 
teorikoa* / cm-1 

Intentsitate 
erlatiboa 

infragorrian* 

ν1 a1 1004b 1009 7 

ν2 a1 3082a 3210 4 

ν3 b2 1327b 1345 0,5 

ν4 b1 684c 704 26 

ν5 b1 981c 1000 0,0 

ν6a a1 417b 414 5 

ν6b b2 615b 623 0,2 

ν7a a1 1093b 1098 42 
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ν7b b2 3067a 3199 13 

ν8a a1 1586b 1622 27 

ν8b b2 1598b 1626 2 

ν9a a1 1153b 1172 0,0 

ν9b b2 1167b 1187 0,0 

ν10a a2 831c 834 ez aktiboa 

ν10b b1 741c 751 53 

ν11 b1 197c 188 0,1 

ν12 a1 707b 707 25 

ν13 a1 3031a 3178 0,1 

ν14 b2 1272b 1315 0,1 

ν15 b2 1068b 1092 5 

ν16a a2 403c 417 ez aktiboa 

ν16b b1 467c 483 10 

ν17a a2 962c 976 ez aktiboa 

ν17b b1 903c 913 2 

ν18a a1 1026b 1041 16 

ν18b b2 295b 296 0,1 

ν19a a1 1482b 1492 43 

ν19b b2 1447b 1462 5 

ν20a a1 3054a 3186 9 

ν20b b2 3096a 3212 0,7 

 
Klorobentzenoaren geometria mikrouhinetan ere ikertu izan da [V.7, 8]. 

Oinarrizko bibrazio-mailen inertzia-momentuetatik rs koordenatuak ateratzeko 
ordezkapen isotopikoa erabili zuten, eta C6 simetria galtzean eraztun aromatikoak 
egitura oso desberdina duela frogatu zuten. Oraintsuago Kisiel-ek [V.9] 
klorobentzenoaren errotazio-espektroa aztertu du milimetro-uhinetan, C6H5

35Cl eta 
C6H5

37Cl-en errotazio-konstanteak eta distortsio zentrifugoko konstante kuartikoak 
emanez. Hauek V.2 taulan agertzen dira. 

Klorobentzenoaren beste era bateko ikerketa espektroskopikoak burutu dituzte 
azken urteotan, hala nola ionizazio multifotonikoko espektroskopia fotoelektronikoa 
[V.10], ZEKE espektroskopia fotoelektronikoa [V.11]. Halaber 
bentzeno···klorobentzeno eta (klorobentzeno)2 van der Waals konplexuak kolore bateko 
bi fotoi erresonatzaileen bidezko ionizazioz aztertu dira [V.12]. Izpi molekular 
gurutzatuen laser bidezko fotodisoziazioa 266 nm-tan [V.13] eta klorobentzeno-
pelikulen laser ultramorezko ablazioa [V.14] dira azken urteotan agertutako beste 
ikerketa batzuk. Baina aipatzekoa da bibrazio-moduen bereizmen altuko azterketarik ez 
dela argitaratu eta ez direla lortu maila eszitatuetako konstante espektroskopikoak. 
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 V.2 taula. 35Cl eta 37Cl klorobentzenoaren oinarrizko
bibrazio-mailaren errotazioko eta distortsio zentrifugoko
konstanteak [V.9). 

 

 

 C6H5
35Cl C6H5

37Cl 

A0 / cm-1 0.1892073 0.1892079 

B0 / cm-1 0.052595956 0.051128324 

C0 / cm-1 0.041150963 0.040247001 

∆J
0· 109 / cm-1 2.012 1.923 

∆JK
0· 109 / cm-1 9.404 9.142 

∆K
0· 109 / cm-1 30.3 31.4 

δJ
0· 109 / cm-1 0.483 0.452 

δK
0· 109 / cm-1 10.26 9.91 

 
Klorobentzenoa C2v simetria-taldeko errotore asimetrikoa da. V.1 irudian ikus 

daiteke Gaussian'94 [V.15] programaren bidez lortu dugun orekako geometria. Inertzia-
momentu txikieneko ardatz nagusia, a ardatza, hidrogenoak baino pisutsuagoa den 
ordezkatzailea zeharkatzen du. Programak ematen dituen errotazio-konstanteak A0= 
0,18842 cm-1, B0= 0,05178 cm-1 eta C0= 0,04062 cm-1 dira; balioak nahiko onak dira 
Kisiel-en [V.9] datuekin konparatuz, azken hauekiko %0,4, %2 eta %1-eko errore 
erlatiboak erakusten dituztelarik hurrenez hurren. V.1 taulan adierazten dira, halaber, 
klorobentzenoaren bibrazio-moduentzako Gaussian'94 programak (B3LYP/AUG-cc-
pVDZ mailan) ematen dituen frekuentziak eta infragorrioan erakusten dituzten 
intentsitate erlatiboak. 
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z=a 

x=b 
y=c 

 
V.1 irudia. Klorobentzeno molekularen
orekako geometria eta aukeratutako ardatz-
sistema Ir errepresentazioan (II.1 taula).  

Bentzenoaren ν19 (Wilson-en zenbatzearen arabera [V.16]) bibrazio-modu 
degeneratuak (e1u simetriadunak) ν19a(a1) eta ν19b(b2) moduak ematen ditu. V.2 irudian 
ikus daitezke bibrazio-modu hauentzat Gaussian'94-k ematen dituen bibrazio-anplitude 
maximorako geometriak. 

ν19a eta ν19b bibrazio-moduen banda-jatorriak 1482 cm-1 eta 1447 cm-1 dira 
hurrenez hurren Bist-en arabera [V.4], Gaussian'94-k (B3LYP/AUG-cc-pVDZ mailan) 
ematen dituen balioak 1492 cm-1 eta 1462 cm-1 diren bitartean. ν19a, ν19b moduetan 
bibrazioa planoan gertatzen da, eraztunaren deformazioa eta C-H flexioa konbinatuz. C-
Cl loturak luzatze/laburtzea pairatzen du ν19a bibrazio-moduan, eta V.2a irudian ikus 
daitekeen modura, ν19a bibrazio-modua eszitatzerakoan gertatzen den momentu 
dipolarraren aldaketa a-ardatzean ematen da, beraz ν19a A-motako banda da. ν19b 
moduan momentu dipolarraren aldaketa b ardatzean ematen da, B-motako banda sortuz. 
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19b 
19a 

b)  
a)  

 
 V.2 irudia. Klorobentzenoaren ν19a  (a) eta ν19b  (b) bibrazio-moduen geometria bibrazio-

anplitude maximoan  
 
 

V.1. DIODOZKO LASERRAREN ESPEKTROAK 

Klorobentzenoaren (Merck, %99, lagin naturala) bapore-presioa bentzenoarena 
baino txikiagoa da eta giro-tenperaturan duen bapore-presioa ez denez nahikoa (15 mm 
Hg 25ºC-tan) absortzio-seinale neurgarriak ikusi ahal izateko klorobentzenoa 60ºC-tan 
berotu behar izan dugu. 

Espektro gehienak errejistratzeko helioa (Praxair, %99,999) erabili dugu gas 
garraiatzaile modura 1,5 bar presioan. Bentzenoaren kasuan modura 1480 cm-1-ren 
inguruan emititzen duten bi diodo-laser erabili dira tarte osoa betetzeko, eta espektroak 
kalibratzeko FSR= 0,0471 cm-1 duen hazbete bateko germaniozko etaloia eta 
klorometano gasa erabili ditugu.  

Q adarra bilatzen laguntzeko FTIR komertzial batean (NICOLET FT-IR 860) 
errejistratu dugu giro-tenperaturan 15 cm-ko zelula estatikoan zegoen klorobentzeno 
gasaren espektro infragorria. Espektro hau HgCdTe detektore bat erabiliz errejistratu 
dugu 0,125 cm-1 bereizmenarekin. Bereizmen ertaineko espektroan ∼1483,4 cm-1-etan Q 
adarra zuen banda bat ikus zitekeen. Balio berri honetan oinarrituta, jet supertsonikoan 
eta bereizmen altuan errejistratu genuen espektroa, Q adarra 1483,89 cm-1-etan aurkituz, 
FTIR-aren zehaztasunaren barruan dago bi balioen arteko desberdintasuna. 
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Aurkezten diren klorobentzenoaren diodo-laser bidezko espektroak 1482-1485,2 
cm-1 tartean errejistratu dira, eta V.3-6 irudietan aurkezten dira. 

Errotore asimetrikoen A-motako banden errotazio-egiturari errotazio-egiturari 
dagokionez, Ka-ren paritatea ez da aldatuko, Kc-rena aldatuko den bitartean: ee↔eo eta 
oe↔oo trantsizioak dira baimenduta daudenak. 

Trantsizioak definitzeko, trantsizioaren ∆J, ∆Ka, ∆Kc eta oinarrizko mailaren 
paritatea eman behar dira eta o/e∆J∆Ka∆Kc modura adierazten dira; adibidez eR0,1 
trantsizioek ∆J= +1, ∆Ka= 0, ∆Kc= +1 dituzte eta oinarrizko maila bikoitietatik abiatzen 
dira. 

Lerro sendoenak errotore simetrikoen hautaketa-arauak betetzen dituztenak izango 
dira: 

A-motako bandak errotore simetriko luzatu baten banda paraleloari dagozkio, a-
ardatza errotore simetriko luzatuan molekularen ardatza baita; hautaketa-arauak honako 
hauek dira: 

Ka= 0 denean, ∆Ka= 0; ∆J= ±1 
(V.1 ek.) 

Ka≠ 0 denean, ∆Ka= 0; ∆J= 0, ±1 

baita errotore simetriko motz baten banda perpendikularrari dagozkio, a-ardatza errotore 
simetriko motzean molekularen ardatzaren perpendikularra baita: 

(V.2 ek.) ∆Kc= ±1; ∆J= 0, ±1 

Guzti hau  kontutan hartuta, lerro sendoenen hautaketa-arauak hauek izango dira: 

Ka= 0 denean, ∆Ka= 0; ∆Kc= ±1; ∆J= ±1 
(V.3 ek.) 

Ka≠ 0 denean, ∆Ka= 0; ∆Kc= ±1; ∆J= 0, ±1 

Beraz adar sendoenak R0,1, P0,-1, Q0,1 eta Q0,-1 dira. Guztira sei adar ditugu, R0,1 eta 
P0,-1-en oinarrizko mailak bikoitiak edota bakoitiak izan daitezkeelako, Q0,1-renak soilik 

bikoitiak eta Q0,-1-renak, soilik bakoitiak diren artean. 
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Adarrak azpibanda desberdinetan bana daitezke, azpibanda bakoitzak Ka-ren balio 
bat eta paritate jakina izango ditu, adibidez eR0,1(1) azpibandan, Ka=1 duten maila 
bikoitietatik abiatzen diren R0,1 adarrak daude. 

Errotore asimetriko guztien A-bandek ez dute itxura berdina, bi faktore daude 
bandaren itxura nabarmen aldatuko dutenak: 

• κ asimetria-faktore desberdina izateak. Adibidez κ= -0,9 duen errotorearen 
(errotore asimetriko luzatuaren) A-bandak errotore simetriko baten banda 
paraleloaren itxura berdintsua izango du, κ= 0,9 duen errotorearen (errotore 
asimetriko motzaren) A-bandak errotore simetriko baten banda 
perpendikularraren itxura duen bitartean. Errotore asimetriko luzatuaren 
kasuan, Q adarrak bat etorriko dira eta bandaren erdian agertuko dira, piku 
sendoa emanez. Q adar honen albo batean P lerroak egongo dira eta bestean, R 
lerroak. Errotore asimetriko motzaren kasuan, azpibanda desberdinen Q lerroak 
izango dira sendoenak, 2( B -C) izango delarik beraien arteko tartea. 

• Oinarrizko eta egoera eszitatuko errotazio-konstanteen arteko ezberdintasuna. 
Bibrazioa eszitatzean errotazio-konstanteak asko edo gutxi aldatzeak, hau da 
A'-A", B'-B" eta C'-C" desberdintasunen balio erlatiboek, nabarmen alda 
dezake espektroaren itxura. Adibidez, errotore asimetriko luzatu baten A-banda 
batean, A'-A" desberdintasun erlatiboa -%0,2 edo -%0,5 izateak nabarmen 
aldatzen du banda-jatorriaren inguruan agertzen den Q adarraren itxura, -%0,2 
denean Q lerro desberdinak piku bakar batean solapatuta agertzen diren 
bitartean, -%0,5 denean, lerro desberdinak bereiz daitezkeelarik. C'-C" eta B'-
B" desberdintasunek R eta P adarretan izango dute eragin nagusiena. 

Kisiel-ek determinaturiko [V.9] oinarrizko mailako errotazio-konstanteak erabiliz, 
klorobentzenoaren κ asimetria-parametroak –0,85 balio du, hau da, ia errotore simetriko 
luzatua da. Beraz, A-bandak errotore simetriko baten banda paraleloaren itxura izango 
du, hau da azpibanda desberdinen Q adarrek bat egingo dute banda-jatorriaren inguruan, 
piku sendoa ikusiko dugularik eta hau da hain zuzen V.5 irudiko espektroan beha 
dezakeguna. Espektro berbera begiratuz, Q adarraren alde bakoitzean P eta R adarrak 
daudela konturatzen gara, Q adarra baino frekuentzia baxuagoetan eta altuagoetan 
hurrenez hurren. P adarraren atal desberdinak V.3-4 irudietan jarrita daude, R adarra 
V.6 irudian agertzen den bitartean.  
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 V.4 irudia. Goiko espektroa: Klorobentzenoaren ν19a bandaren P0,-1 adarra 1482,5-1483,6 cm-1 tartean
(J=3-15). Deigarria da J=4 taldeak duen intentsitatea inguruko lerroekin konparatuz. Beheko espektroa:
Lan honetan lortutako konstante espektroskopikoekin simulatutako espektroa, 10 K-etako errotazio-
tenperatura suposatuz. 
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V.5 irudian ikus daitekeen Q adarra nahiko estua denez oinarrizko mailako eta 
goiko mailako A errotazio-konstanteak ez direla oso desberdinak ondoriozta dezakegu, 
eta Q adarrak duen asimetria adierazten duen sorbalda (lerro desberdinen pilaketak 
sortua) ezkerraldean agertzen denez, A'<A" dela ere ziurta dezakegu, A'-A" 
desberdintasun erlatiboa ∼-%0,1 izango delarik. 

V.3 taulan agertzen dira klorobentzenoaren ν19a bandan esleitutako lerro guztiak. 
Lehenengo sei zutabeetan bere esleipena agertzen da, zazpigarrenean neurtutako 
frekuentzia esperimentala aurkezten den artean. Trantsizio guztien J eta Ka balioak 
baxuak izan dira, hain zuzen ere J= 1-20 izan da eta Ka= 0-8. Taulan agertzen diren 
trantsizio asko estalita agertzen dira espektroetan errejistratutako lerroetan V.3 irudiko 
espektroko hainbat lerrotan nabari daitekeen modura. 

V.3 taula. Klorobentzenoaren ν19a bandako absortzio-lerroen esleiopena,
frekuentzia esperimentala eta karratu txikienen metodoaz doitutako konstante
espektroskopikoen araberako frekuentzia teorikoa. 

 

 

J" Ka" Kc" J' Ka' Kc' νobs /cm-1 νcalc / cm-1 νobs − νcalc / cm-1 

1 0 1 0 0 0 1483,800 1483,802 -0,002 
2 1 2 1 1 1 1483,734 1483,719 0,015 
2 0 2 1 0 1 1483,706 1483,709 -0,003 
2 1 1 1 1 0 1483,695 1483,696 -0,001 
3 1 3 2 1 2 1483,638 1483,631 0,007 
3 0 3 2 0 2 1483,608 1483,617 -0,009 
3 2 2 2 2 1 1483,608 1483,613 -0,005 
3 2 1 2 2 0 1483,608 1483,610 -0,002 
3 1 2 2 1 1 1483,592 1483,597 -0,005 
4 1 4 3 1 3 1483,544 1483,544 0,000 
4 0 4 3 0 3 1483,531 1483,527 0,004 
4 2 3 3 2 2 1483,521 1483,519 0,002 
4 3 2 3 3 1 1483,510 1483,516 -0,006 
4 3 1 3 3 0 1483,510 1483,516 -0,006 
4 2 2 3 2 1 1483,510 1483,513 -0,003 
4 1 3 3 1 2 1483,491 1483,498 -0,007 
5 1 5 4 1 4 1483,461 1483,457 0,004 
5 0 5 4 0 4 1483,440 1483,439 0,001 
5 2 4 4 2 3 1483,420 1483,426 -0,006 
5 3 3 4 3 2 1483,420 1483,421 -0,001 
5 4 2 4 4 1 1483,420 1483,420 0,000 
5 4 1 4 4 0 1483,420 1483,420 0,000 
5 3 2 4 3 1 1483,420 1483,421 -0,001 
5 2 3 4 2 2 1483,420 1483,413 0,007 
5 1 4 4 1 3 1483,396 1483,400 -0,004 
6 1 6 5 1 5 1483,370 1483,371 -0,001 
6 0 6 5 0 5 1483,354 1483,353 0,001 
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V.Klorobentzenoaren ν19a banda 
 

 

J" Ka" Kc" J' Ka' Kc' νobs /cm-1 νcalc / cm-1 νobs − νcalc / cm-1 

6 2 5 5 2 4 1483,336 1483,333 0,003 
6 3 4 5 3 3 1483,326 1483,326 0,000 
6 4 2 5 4 1 1483,326 1483,324 0,002 
6 4 3 5 4 2 1483,326 1483,325 0,001 
6 5 2 5 5 1 1483,326 1483,323 0,003 
6 5 1 5 5 0 1483,326 1483,323 0,003 
6 3 3 5 3 2 1483,326 1483,324 0,002 
6 2 4 5 2 3 1483,312 1483,311 0,001 
6 1 5 5 1 4 1483,302 1483,303 -0,001 
7 1 7 6 1 6 1483,286 1483,285 0,001 
7 0 7 6 0 6 1483,271 1483,269 0,002 
7 2 6 6 2 5 1483,246 1483,241 0,005 
7 3 5 6 3 4 1483,225 1483,230 -0,005 
7 4 4 6 4 3 1483,225 1483,229 -0,004 
7 4 3 6 4 2 1483,225 1483,229 -0,004 
7 5 3 6 5 2 1483,225 1483,227 -0,002 
7 5 2 6 5 1 1483,225 1483,227 -0,002 
7 6 1 6 6 0 1483,225 1483,225 0,000 
7 6 2 6 6 1 1483,225 1483,225 0,000 
7 3 4 6 3 3 1483,225 1483,227 -0,002 
7 2 5 6 2 4 1483,212 1483,208 0,004 
7 1 6 6 1 5 1483,212 1483,207 0,005 
8 1 8 7 1 7 1483,201 1483,199 0,002 
8 0 8 7 0 7 1483,191 1483,187 0,004 
8 2 7 7 2 6 1483,154 1483,149 0,005 
8 3 6 7 3 5 1483,131 1483,134 -0,003 
8 5 4 7 5 3 1483,131 1483,132 -0,001 
8 5 3 7 5 2 1483,131 1483,132 -0,001 
8 4 5 7 4 4 1483,131 1483,133 -0,002 
8 4 4 7 4 3 1483,131 1483,133 -0,002 
8 6 2 7 6 1 1483,131 1483,129 0,002 
8 6 3 7 6 2 1483,131 1483,129 0,002 
8 3 5 7 3 4 1483,131 1483,128 0,003 
8 1 7 7 1 6 1483,114 1483,112 0,002 
9 1 9 8 1 8 1483,114 1483,114 0,000 
8 2 6 7 2 5 1483,110 1483,105 0,005 
9 0 9 8 0 8 1483,110 1483,105 0,005 
9 2 8 8 2 7 1483,051 1483,058 -0,007 
9 3 7 8 3 6 1483,035 1483,038 -0,003 
9 5 4 8 5 3 1483,035 1483,036 -0,001 
9 5 5 8 5 4 1483,035 1483,036 -0,001 
9 6 3 8 6 2 1483,035 1483,034 0,001 
9 6 4 8 6 3 1483,035 1483,034 0,001 
9 4 6 8 4 5 1483,035 1483,036 -0,001 
9 4 5 8 4 4 1483,023 1483,036 -0,013 

10 1 10 9 1 9 1483,023 1483,030 -0,007 
9 3 6 8 3 5 1483,023 1483,027 -0,004 

10 0 10 9 0 9 1483,023 1483,023 0,000 
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V. Klorobentzenoaren ν19a banda 
 

 

J" Ka" Kc" J' Ka' Kc' νobs /cm-1 νcalc / cm-1 νobs − νcalc / cm-1 

9 1 8 8 1 7 1483,023 1483,021 0,002 
9 2 7 8 2 6 1483,004 1483,002 0,002 

10 2 9 9 2 8 1482,969 1482,968 0,001 
11 1 11 10 1 10 1482,942 1482,945 -0,003 
10 3 8 9 3 7 1482,942 1482,943 -0,001 
10 5 6 9 5 5 1482,942 1482,940 0,002 
10 5 5 9 5 4 1482,942 1482,939 0,003 
10 6 4 9 6 3 1482,942 1482,938 0,004 
10 6 5 9 6 4 1482,942 1482,938 0,004 
10 4 7 9 4 6 1482,942 1482,940 0,002 
10 4 6 9 4 5 1482,942 1482,938 0,004 
11 0 11 10 0 10 1482,942 1482,941 0,001 
10 3 7 9 3 6 1482,925 1482,925 0,000 
10 2 8 9 2 7 1482,899 1482,899 0,000 
11 2 10 10 2 9 1482,884 1482,879 0,005 
12 1 12 11 1 11 1482,862 1482,862 0,000 
12 0 12 11 0 11 1482,862 1482,858 0,004 
11 3 9 10 3 8 1482,845 1482,847 -0,002 
11 6 6 10 6 5 1482,845 1482,842 0,003 
11 6 5 10 6 4 1482,845 1482,842 0,003 
11 5 7 10 5 6 1482,845 1482,843 0,002 
11 5 6 10 5 5 1482,845 1482,843 0,002 
11 7 4 10 7 3 1482,845 1482,839 0,006 
11 7 5 10 7 4 1482,845 1482,839 0,006 
11 1 10 10 1 9 1482,845 1482,844 0,001 
11 4 8 10 4 7 1482,845 1482,842 0,003 
11 8 4 10 8 3 1482,845 1482,836 0,009 
11 8 3 10 8 2 1482,845 1482,836 0,009 
11 4 7 10 4 6 1482,845 1482,840 0,005 
11 3 8 10 3 7 1482,825 1482,820 0,005 
11 2 9 10 2 8 1482,803 1482,798 0,005 
12 2 11 11 2 10 1482,791 1482,791 0,000 
13 1 13 12 1 12 1482,778 1482,778 0,000 
13 0 13 12 0 12 1482,778 1482,775 0,003 
12 3 10 11 3 9 1482,746 1482,753 -0,007 
12 6 7 11 6 6 1482,746 1482,745 0,001 
12 6 6 11 6 5 1482,746 1482,745 0,001 
12 7 5 11 7 4 1482,746 1482,743 0,003 
12 7 6 11 7 5 1482,746 1482,743 0,003 
12 5 8 11 5 7 1482,746 1482,745 0,001 
12 5 7 11 5 6 1482,746 1482,745 0,001 
12 8 4 11 8 3 1482,746 1482,740 0,006 
12 8 5 11 8 4 1482,746 1482,740 0,006 
12 4 9 11 4 8 1482,746 1482,745 0,001 
12 4 8 11 4 7 1482,746 1482,740 0,006 
12 3 9 11 3 8 1482,717 1482,714 0,003 
13 2 12 12 2 11 1482,704 1482,703 0,001 
12 2 10 11 2 9 1482,704 1482,699 0,005 
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V.Klorobentzenoaren ν19a banda 
 

 

J" Ka" Kc" J' Ka' Kc' νobs /cm-1 νcalc / cm-1 νobs − νcalc / cm-1 

14 1 14 13 1 13 1482,692 1482,694 -0,002 
14 0 14 13 0 13 1482,692 1482,692 0,000 
13 1 12 12 1 11 1482,676 1482,677 -0,001 
13 3 11 12 3 10 1482,661 1482,659 0,002 
13 7 6 12 7 5 1482,646 1482,646 0,000 
13 7 7 12 7 6 1482,646 1482,646 0,000 
13 6 7 12 6 6 1482,646 1482,648 -0,002 
13 6 8 12 6 7 1482,646 1482,648 -0,002 
13 8 6 12 8 5 1482,646 1482,644 0,002 
13 8 5 12 8 4 1482,646 1482,644 0,002 
13 5 9 12 5 8 1482,646 1482,648 -0,002 
13 5 8 12 5 7 1482,646 1482,647 -0,001 
13 4 10 12 4 9 1482,646 1482,647 -0,001 
13 4 9 12 4 8 1482,646 1482,639 0,007 
15 0 15 14 0 14 1482,605 1482,609 -0,004 
15 1 15 14 1 14 1482,605 1482,610 -0,005 
14 2 13 13 2 11 1482,605 1482,616 -0,011 
13 3 10 12 3 9 1482,605 1482,607 -0,002 
13 2 11 12 2 10 1482,605 1482,603 0,002 
14 1 13 13 1 12 1482,594 1482,595 -0,001 
14 3 12 13 3 11 1482,567 1482,565 0,002 
14 7 8 13 7 7 1482,551 1482,549 0,002 
14 7 7 13 7 6 1482,551 1482,549 0,002 
14 8 6 13 8 5 1482,551 1482,547 0,004 
14 8 7 13 8 6 1482,551 1482,547 0,004 
14 6 9 13 6 8 1482,551 1482,550 0,001 
14 6 8 13 6 7 1482,551 1482,550 0,001 
14 5 10 13 5 9 1482,551 1482,550 0,001 
14 5 9 13 5 8 1482,551 1482,549 0,002 
14 4 11 13 4 10 1482,551 1482,549 0,002 
14 4 10 13 4 9 1482,541 1482,536 0,005 
15 2 14 14 2 13 1482,541 1482,530 0,011 
16 1 16 15 1 15 1482,528 1482,526 0,002 
16 0 16 15 0 15 1482,528 1482,526 0,002 
15 1 14 14 1 13 1482,514 1482,513 0,001 
14 2 12 13 2 11 1482,514 1482,508 0,006 
14 3 11 13 3 10 1482,499 1482,500 -0,001 
15 3 13 14 3 12 1482,483 1482,473 0,010 
15 4 12 14 4 11 1482,458 1482,452 0,006 
15 6 10 14 6 9 1482,458 1482,453 0,005 
15 6 9 14 6 8 1482,458 1482,453 0,005 
15 5 11 14 5 10 1482,458 1482,451 0,007 
15 7 8 14 7 7 1482,458 1482,452 0,006 
15 7 9 14 7 8 1482,458 1482,452 0,006 
15 5 10 14 5 9 1482,458 1482,449 0,009 
15 8 8 14 8 7 1482,458 1482,450 0,008 
15 8 7 14 8 6 1482,458 1482,450 0,008 
16 2 15 15 2 14 1482,458 1482,444 0,014 
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V. Klorobentzenoaren ν19a banda 
 

 

J" K " a K " c J' a K ' c /cm  -1 / cm  -1 − / cm  -1

17 1 17 16 1 16 1482,458 1482,443 0,015 
17 0 17 16 0 16 1482,458 1482,442 0,016 
16 1 15 15 1 14 1482,435 1482,432 0,003 
15 4 11 14 4 10 1482,435 1482,431 0,004 
15 2 13 14 2 12 1482,426 1482,417 0,009 
15 3 12 14 3 11 1482,409 1482,394 0,015 
16 3 14 15 3 13 1482,385 1482,381 0,004 
16 6 11 15 6 10 1482,363 1482,354 0,009 
16 6 10 15 6 9 1482,363 1482,354 0,009 
17 2 16 16 2 15 1482,363 1482,358 0,005 
18 1 18 17 1 17 1482,363 1482,359 0,004 
18 0 18 17 0 17 1482,363 1482,358 0,005 
16 4 13 15 4 12 1482,363 1482,354 0,009 
16 7 10 15 7 9 1482,363 1482,355 0,008 
16 7 9 15 7 8 1482,363 1482,355 0,008 
16 5 12 15 2 11 1482,363 1482,352 0,011 
16 8 8 15 8 7 1482,363 1482,353 0,010 
16 8 9 15 8 8 1482,363 1482,353 0,010 
17 1 16 16 1 15 1482,363 1482,350 0,013 
16 5 11 15 5 10 1482,363 1482,349 0,014 
16 2 14 15 2 13 1482,327 1482,329 -0,002 
16 4 12 15 2 11 1482,327 1482,324 0,003 
16 3 13 15 3 12 1482,304 1482,290 0,014 
17 3 15 16 3 14 1482,288 1482,273 0,015 
18 2 17 17 2 16 1482,273 0,015 
19 1 19 18 1 18 1482,288 1482,275 0,013 
19 0 19 18 0 18 1482,288 1482,275 0,013 
18 1 17 17 1 16 1482,288 1482,267 0,021 
17 4 14 16 4 13 1482,262 1482,257 0,005 
17 6 12 16 6 11 1482,262 1482,256 0,006 
17 6 11 16 6 10 1482,262 1482,255 0,007 
17 5 13 16 5 12 1482,262 1482,253 0,009 
17 8 10 16 8 9 1482,262 1482,255 0,007 
17 8 9 16 8 8 1482,262 1482,255 0,007 
17 5 12 16 5 11 1482,244 1482,247 -0,003 
17 2 15 16 2 14 1482,244 1482,243 0,001 
17 4 13 16 4 12 1482,214 1482,216 -0,002 
18 3 16 17 3 15 1482,206 1482,201 0,005 
17 3 14 16 3 13 1482,193 1482,188 0,005 
20 0 20 19 0 19 1482,193 1482,191 0,002 
20 1 20 19 1 19 1482,193 1482,191 0,002 
19 2 18 18 2 17 1482,193 1482,189 0,004 
19 1 18 18 1 17 1482,193 1482,184 0,009 

0 0 0 1 0 1 1483,990 1483,989 0,001 
1 1 1 2 1 2 1484,072 1484,071 0,001 
1 0 1 2 0 2 1484,086 1484,082 0,004 
1 1 0 2 1 1 1484,103 1484,094 0,009 
2 1 2 3 1 3 1484,160 1484,158 0,002 

νobs νcalc νobs νcalcK ' 

1482,288 
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V.Klorobentzenoaren ν19a banda 
 

 

J" K " a K " c J' a K ' c /cm  -1 / cm  -1 − / cm  -1

2 0 2 3 0 3 1484,176 1484,174 0,002 
2 2 1 3 2 2 1484,176 1484,175 0,001 
2 2 0 3 2 1 1484,176 1484,178 -0,002 
2 1 1 3 1 2 1484,194 1484,192 0,002 
3 1 3 4 1 4 1484,249 1484,245 0,004 
3 0 3 4 0 4 1484,267 1484,263 0,004 
3 2 2 4 2 3 1484,267 1484,268 -0,001 
3 3 1 4 3 2 1484,267 1484,268 -0,001 
3 3 0 4 3 1 1484,267 1484,268 -0,001 
3 2 1 4 2 2 1484,267 1484,274 -0,007 
3 1 2 4 1 3 1484,298 1484,290 0,008 
4 1 4 5 1 5 1484,329 1484,331 -0,002 
4 0 4 5 0 5 1484,350 1484,350 0,000 
4 2 3 5 2 4 1484,359 1484,360 -0,001 
4 4 0 5 4 1 1484,359 1484,360 -0,001 
4 4 1 5 4 2 1484,359 1484,360 -0,001 
4 3 2 5 3 3 1484,359 1484,362 -0,003 
4 3 1 5 3 2 1484,359 1484,363 -0,004 
4 2 2 5 2 3 1484,371 1484,373 -0,002 
4 1 3 5 1 4 1484,384 1484,387 -0,003 
5 1 5 6 1 6 1484,411 1484,417 -0,006 
5 0 5 6 0 6 1484,431 1484,434 -0,003 
5 2 4 6 2 5 1484,451 1484,451 0,000 
5 4 2 6 4 3 1484,451 1484,453 -0,002 
5 4 1 6 4 2 1484,451 1484,453 -0,002 
5 3 3 6 3 4 1484,451 1484,456 -0,005 
5 3 2 6 3 3 1484,451 1484,457 -0,006 
5 2 3 6 2 4 1484,469 1484,473 -0,004 
5 1 4 6 1 5 1484,482 1484,483 -0,001 
6 1 6 7 1 7 1484,498 1484,501 -0,003 
6 0 6 7 0 7 1484,514 1484,516 -0,002 
6 2 5 7 2 6 1484,545 1484,542 0,003 
6 6 1 7 6 2 1484,545 1484,540 0,005 
6 6 0 7 6 1 1484,545 1484,540 0,005 
6 5 2 7 5 3 1484,545 1484,544 0,001 
6 5 1 7 5 2 1484,545 1484,544 0,001 
6 4 3 7 4 4 1484,545 1484,547 -0,002 
6 4 2 7 4 3 1484,545 1484,547 -0,002 
6 3 4 7 3 5 1484,545 1484,550 -0,005 
6 3 3 7 3 4 1484,545 1484,553 -0,008 
6 2 4 7 2 5 1484,573 1484,574 -0,001 
6 1 5 7 1 6 1484,573 1484,577 -0,004 
7 1 7 8 1 8 1484,583 1484,585 -0,002 
7 0 7 8 0 8 1484,596 1484,597 -0,001 
7 2 6 8 2 7 1484,635 1484,632 0,003 
7 6 1 8 6 2 1484,635 1484,634 0,001 
7 6 2 8 6 3 1484,635 1484,634 0,001 
7 5 2 8 5 3 1484,635 1484,637 -0,002 

νobs νcalc νobs νcalcK ' 
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V. Klorobentzenoaren ν19a banda 
 

 

J" K " a K " c J' a K ' c /cm  -1 / cm  -1 − / cm  -1

7 5 3 8 5 4 1484,635 1484,637 -0,002 
7 4 4 8 4 5 1484,635 1484,641 -0,006 
7 4 3 8 4 4 1484,635 1484,641 -0,006 
7 3 5 8 3 6 1484,635 1484,644 -0,009 
7 3 4 8 3 5 1484,635 1484,650 -0,015 
8 1 8 9 1 9 1484,665 1484,668 -0,003 
7 1 6 8 1 7 1484,665 1484,669 -0,004 
7 2 5 8 2 6 1484,675 1484,675 0,000 
8 0 8 9 0 9 1484,675 1484,678 -0,003 
8 2 7 9 2 8 1484,720 1484,721 -0,001 
8 6 3 9 6 4 1484,720 1484,727 -0,007 
8 6 2 9 6 3 1484,720 1484,727 -0,007 
8 5 4 9 5 5 1484,720 1484,731 -0,011 
8 5 3 9 5 4 1484,720 1484,731 -0,011 
8 4 5 9 4 6 1484,737 1484,735 0,002 
8 4 4 9 4 5 1484,737 1484,736 0,001 
8 3 6 9 3 7 1484,737 1484,737 0,000 
9 0 9 10 0 10 1484,758 1484,758 0,000 
8 1 7 9 1 8 1484,758 1484,758 0,000 
8 2 6 9 2 7 1484,776 1484,776 0,000 
9 2 8 10 2 9 1484,809 1484,808 0,001 
9 7 3 10 7 4 1484,809 1484,816 -0,007 
9 7 2 10 7 3 1484,809 1484,816 -0,007 
9 6 4 10 6 5 1484,809 1484,820 -0,011 
9 6 3 10 6 4 1484,809 1484,820 -0,011 
9 5 5 10 5 6 1484,832 1484,825 0,007 
9 5 4 10 5 5 1484,832 1484,825 0,007 
9 3 7 10 3 8 1484,832 1484,830 0,002 
9 4 6 10 4 7 1484,832 1484,830 0,002 

10 1 10 11 1 11 1484,832 1484,833 -0,001 
9 4 5 10 4 6 1484,832 1484,831 0,001 

10 0 10 11 0 11 1484,832 1484,838 -0,006 
9 1 8 10 1 9 1484,840 1484,846 -0,006 
9 3 6 10 3 7 1484,840 1484,848 -0,008 
9 2 7 10 2 8 1484,876 1484,875 0,001 

10 2 9 11 2 10 1484,901 1484,895 0,006 
10 8 2 11 8 3 1484,901 1484,904 -0,003 
10 8 3 11 8 4 1484,901 1484,904 -0,003 
10 7 4 11 7 5 1484,901 1484,909 -0,008 
10 7 3 11 7 4 1484,901 1484,909 -0,008 
11 1 11 12 1 12 1484,919 1484,915 0,004 
11 0 11 12 0 12 1484,919 1484,919 0,000 
10 6 5 11 6 6 1484,919 1484,914 0,005 
10 6 4 11 6 5 1484,919 1484,914 0,005 
10 5 6 11 5 7 1484,919 1484,919 0,000 
10 5 5 11 5 6 1484,919 1484,919 0,000 
10 3 8 11 3 9 1484,926 1484,923 0,003 
10 4 7 11 4 8 1484,926 1484,924 0,002 

νobs νcalc νobs νcalcK ' 
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V.Klorobentzenoaren ν19a banda 
 

 

J" K " a K " c J' a K ' c /cm  -1 / cm  -1 − / cm  -1

10 4 6 11 4 7 1484,926 1484,927 -0,001 
10 1 9 11 1 10 1484,926 1484,930 -0,004 
10 3 7 11 3 8 1484,954 1484,949 0,005 
10 2 8 11 2 9 1484,969 1484,973 -0,004 
11 2 10 12 2 11 1484,982 1484,981 0,001 
11 8 4 12 8 5 1485,001 1484,997 0,004 
11 8 3 12 8 4 1485,001 1484,997 0,004 
12 1 12 13 1 13 1485,001 1484,997 0,004 
12 0 12 13 0 13 1485,001 1484,999 0,002 
11 7 5 12 7 6 1485,001 1485,002 -0,001 
11 7 4 12 7 5 1485,001 1485,002 -0,001 
11 1 10 12 1 11 1485,018 1485,012 0,006 
11 6 5 12 6 6 1485,018 1485,007 0,011 
11 6 6 12 6 7 1485,018 1485,007 0,011 
11 3 9 12 3 10 1485,018 1485,015 0,003 
11 5 7 12 5 8 1485,018 1485,013 0,005 
11 5 6 12 5 7 1485,018 1485,013 0,005 
11 4 8 12 4 9 1485,018 1485,018 0,000 
11 4 7 12 4 8 1485,031 1485,023 0,008 
11 3 8 12 3 9 1485,054 1485,052 0,002 
12 2 11 13 2 12 1485,065 1485,066 -0,001 
11 2 9 12 2 10 1485,065 1485,068 -0,003 
13 1 13 14 1 14 1485,083 1485,078 0,005 
13 0 13 14 0 14 1485,083 1485,080 0,003 
12 8 5 13 8 6 1485,083 1485,090 -0,007 
12 8 4 13 8 5 1485,083 1485,090 -0,007 
12 7 5 13 7 6 1485,096 1485,096 0,000 
12 7 6 13 7 7 1485,096 1485,096 0,000 
12 1 11 13 1 12 1485,096 1485,091 0,005 
12 6 6 13 6 7 1485,096 1485,101 -0,005 
12 6 7 13 6 8 1485,096 1485,101 -0,005 
12 3 10 13 3 11 1485,096 1485,105 -0,009 
12 5 8 13 5 9 1485,096 1485,107 -0,011 
12 5 7 13 5 8 1485,096 1485,108 -0,012 
12 4 9 13 4 10 1485,116 1485,113 0,003 
12 4 8 13 4 9 1485,116 1485,121 -0,005 
14 1 14 15 1 15 1485,155 1485,160 -0,005 
12 3 9 13 3 10 1485,155 1485,155 0,000 
14 0 14 15 0 15 1485,155 1485,160 -0,005 
12 2 10 13 2 11 1485,155 1485,161 -0,006 
13 8 5 14 8 6 1485,185 1485,183 0,002 
13 8 6 14 8 7 1485,185 1485,183 0,002 
13 7 6 14 7 7 1485,185 1485,189 -0,004 
13 7 7 14 7 8 1485,185 1485,189 -0,004 
13 6 7 14 6 8 1485,192 1485,195 -0,003 
13 6 8 14 6 9 1485,192 1485,195 -0,003 
13 3 11 14 3 12 1485,197 1485,195 0,002 
13 5 9 14 5 10 1485,197 1485,202 -0,005 

νobs νcalc νobs νcalcK ' 
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V. Klorobentzenoaren ν19a banda 
 

 

J" K " a K " c J' a K ' c /cm  -1 / cm  -1 − / cm  -1

13 5 8 14 5 9 1485,197 1485,203 -0,006 
13 4 10 14 4 11 1485,197 1485,207 -0,010 
14 2 13 15 2 14 1485,231 1485,233 -0,002 
13 4 9 14 4 10 1485,214 1485,220 -0,006 

 

Espektroetan agertzen diren lerro desberdinak esleitzeko II.3 atalean aipatutako 
simulazio-programa erabili dugu. Simulazio-programak banda-jatorria eta goiko 
mailako errotazio-konstanteak behar ditu, eta honela determinatu ditugu hasierako 
balioak: banda-jatorriaren balio hurbildua Q adarraren posiziotik atera dugu; goiko 
mailako errotazio-konstanteak Kisiel-en [V.9] oinarrizko mailako konstanteak gutxi 
aldatuko direla (-%0,05 eta -%0,1 tartean) suposatuz asmatu ditugu. Horrela lortutako 
espektro simulatuak ondo erreproduzitzen du errejistratutako espektroen itxura eta 
lerroak esleitu egin daitezke. 

J, K , K  baxuak dituzten lerroen artean (ikus V.5 irudia), J berdina duten lerro-
taldeak behatuz gero, asimetriak K  eta K  desberdinen banaketa eragiten du, J-ren balio 
batentzako handiagoa da banaketa zenbat eta K  txikiagoa izan, K = 1 duten mailen 
banaketa handiena dela nabaria suertatzen delarik. K -ren balio jakin baterako lerroen 
banaketa are eta handiagoa da zenbat eta J handiagoa izan, eta J desberdinen lerro-
taldeak elkar gainezartzen dute. Hau dela eta, komenigarriagoa suertatzen da espektroa 
K -ren balio batek eta oinarrizko mailako paritateak definitutako azpibanda desberdinen 
batura modura ikustea. 

a c

a c

a a

a

V.3-6 irudietan azpibanda sendoenen lerroen esleipena ematen da, azpibanda 
bakoitzean K -ren balioa eta paritatea (o: K + K = J+1; e: K + K  = J) adierazten dira, 
lerroen oinarrizko mailaren J ere jartzen delarik. 

a a c a c

Errotore asimetriko guztiak simetriko modura jokatzen dute J, K  eta K -en balio 
zehatz batzuetan. J altuak eta K -ren balio baxuak ditugunean errotore asimetriko 
luzatuaren kasuan molekula c-ardatzaren inguruan errotatzen ari dela pentsa dezakegu. 
Beraz, errotore asimetriko luzatuak errotore simetriko motzaren portaera erakusten du 
(V.4 ekuazioa); errotore asimetriko motzak errotore simetriko luzatua modura jokatuko 
du era berean J-ren balio altu eta K -ren balio baxuetan. 

a

a

c

                                                        (V.4 ek.) 

non  

νobs νcalc νobs νcalcK ' 

a

c

( ) 2)()1(, aa KBCJJBKJE −++≈

2/)( BAB +=
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Kontrako egoeran, hau da, errotore asimetriko luzatuaren kasuan K  handia 
denean, eta batez ere J≈K  denean, errotazioko momentu angeluarra bereziki a-
ardatzean dago, beraz, egoera honetan errotore asimetriko luzatua errotore simetriko 
luzatu modura portatzen da (V.5 ekuazioa); errotore asimetriko motzak errotore 
simetriko motz modura jokatuko du. 

a

a

                                                        (V.5 ek.) 

non  

a c

Klorobentzenoa errotore asimetriko luzatua izanik, bere jokaerak bi kasu limite 
erakus ditzake. Bata J≈K  denean ematen da, errotore simetriko luzatu modura jokatzen 
du V.5 ekuazioa betetzen duelarik (ikus V.5 eta V.6 irudietan agertzen diren 
espektroak). Mota honetako lerroen artean tartekatze finkoa dago, B+C balio duelarik. 
Oinarrizko mailaren eta goikoaren errotazio-konstanteen (oinarrizko mailako 
konstanteak Kisiel-ek determinatutakoak [V.9] eta goikoak guk lortutakoak (V.4 taula)) 
batez bestekoak hartuz, tartekatzea 0,094 cm  izan beharko litzateke eta guk 
neurtutakoa 0,095 cm  da. Beste kasu limitea J altua eta K  baxua izanik ematen da, 
errotore simetriko motz modura jokatzen duenean, V.4 ekuazioa betez. Baldintza hau 
betetzen dituzten lerroen artean J  eta J -tik abiatutako trantsizioek frekuentzia berdina 
izaten dute eta lerro sendoenak ematen dituzte [V.17] (ikus, esate baterako, V.3 irudia). 
Beraien arteko tartekatze finkoa ∼2C da [V.18], hau da, C  eta C'-ren batez bestekoa 
eginez, 0,082 cm . Neurtutakoa ere 0,082 cm  izan da. 

a

-1

-1
a

1J

0
-1 -1

P eta R adarretako J baxua duten lerroek (V.5 irudia) oso intentsitate txikia dute, 
seinale-zarata erlazio txikia emanez, salbuespena J=4 duen P adarreko lerro-taldea da . 
Hala eta guztiz ere trantsizio hauek esleitzeko gai izan gara errejistratutako hainbat 
espektroetan agertzen diren lerroen frekuentziak eta gainontzeko lerro sendoenekin 
determinatutako konstante espektroskopikoekin kalkulatutako frekuentziak konparatuz. 
Beste lerro ahulen esleipena ere era berean egin da. 

1

10 K-etako errotazio-tenperatura aukeratu dugu, bentzenoaren kasuan jetaren 
baldintzek ematen zutena zelako, eta espektroen intentsitate-banaketa ondo 
erreproduzitzen duela ikusten da. Intentsitate-banaketan spin nuklearraren estatistika ere 
kontutan hartu behar da. Klorobentzenoak Boseren estatistika betetzen du, beraz uhin-

( ) 2)()1(, aa KBAJJBKJE −++≈

2)( CBB +=

κ≈ +1 edo κ≈ -1 bada, ekuazio hauen baliogarritasuna J, K  eta K -en tarte 
zabalagora hedatuko da. 

0J
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funtzio osoa simetrikoa izan behar da. Molekula honen C  ardatza a-ardatza da, eta spin 
nuklearraren pisu estatistikoak determinatzen baditugu II.34 eta II.35 ekuazioak erabiliz, 
hurrengoa dugu: 

2

K bikoitia den mailetan, ψ simetrikoa denez [V.19], ψ  simetrikoa behar dugu 
eta hauek 10 direnez, pisu estatistikoa 10 izango da. 

a r 

K bakoitia den mailetan, ψ antisimetrikoa denez, ψ antisimetrikoa behar dugu 
eta hauek 6 direnez, pisu estatistikoa 6 izango da. 

a r  ns 

Riedle etabarrek [V.20] pisu estatistikoaren balio absolutu desberdinak eman 
dituzte (60 eta 36 hurrenez hurren) baina intentsitate erlazio berbera ematen dituztenak. 
Adibide modura, V.4 irudian aurkezten dira espektro simulatua eta errejistratutakoa eta 
bertan ikus daiteke bien arteko adostasuna, J=4 duen lerro-taldea eta muturretako 
lerroak salbuespena izanik. 

V.2. KONSTANTE ESPEKTROSKOPIKOEN DOIKETA 

A-banden azterketa egiteko, hau da, bai goiko mailako eta bai beheko mailako 
errotazio-konstanteak determinatzeko konbinazio-diferentziak erabili ahal dira: 
oinarrizko maila bera duten R eta P trantsizioak hartuz gero, beraien frekuentzien 
desberdintasunak (∆F' ) ez du oinarrizko mailaren konstanteen menpekotasunik. 
Berdina esan dezakegu maila eszitatu bera duten trantsizioei buruz, beraien frekuentzia 
desberdintasunak ∆F"  direlarik. Errotore simetrikoaren hautaketa-arauak betetzen 
dituzten trantsizioetan, beraz: 

2

∆F" = R(J-1, K , K -2) - P(J+1, K , K )                      (V.6 ek.) 2 a c a c

∆F' = R(J, K , K ) - P(J, K , K )                                  (V.7 ek.) 2 a a c

Oso komenigarria da batzuetan errotore asimetrikoaren energia kalkulatzeko batez 
bestekoak erabiltzea, II.15-18 ekuazioak ditugularik. 

Energiaren adierazpen honekin, ∆F  konbinazio-diferentziak hurrengo hauek dira: 2

∆F (J, K )= [α  – α ]A + [β  – β ]B + [γ  – γ ]C 2 a (J+1) (J+1) (J-1) (J+1) (J-1)

 

ns

2

c

(J-1)

(V.8 ek.) 
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κ-ren balioen tarte zabal batean α≈ K  da. A-banda batean lerro sendoenetan ∆K = 0 
denez, ∆F -ren adierazpenean dugun α-ren desberdintasuna oso txikia izango da (ia 
zero) eta beraz ∆F -aren balioetatik ezin izango da A konstantearen balio onik atera. 
∆F -ak bai dira B eta C-ren menpekoak eta beraz konstante hauen balio onak lor 
ditzakegu ∆F -en balio esperimentaletatik.  

a
2

a

2

2

2

A-ren balio ona lortu nahiz gero A-banda baten analisia eginez, ∆K ≠ 0 duten 
trantsizioak esleitu beharko dira. Trantsizio hauek errotore simetrikoaren hautaketa-
arauak betetzen dituzten trantsizioak baino ahulagoak dira (magnitude orden bat 
ahulagoak); hauen artean sendoenak ∆K = 2, ∆K = 1 dutenak dira. 

a

a c

Errotore ia simetrikoen kasuan, halere, lerroak esleitzeko errazagoa da ∆J eta J 
berdinak dituzten lerroak erabiltzea. Errotore simetriko luzatua bagenu, banda paraleloa 
izango litzateke eta K  guztiak egongo lirateke lerro bakarra eratuz; B eta C 
desberdintzen doazen heinean, errotorea asimetriko bihurtuko da, eta honen lehenengo 
ondorioa K = 1 duten mailak banatzea izango da, hau da beste K  guztiak lerro bakarra 
eratzen egongo diren bitartean, K = 1 duten biak aldendu egingo dira, bakoitza alde 
batean kokatuko delarik. B eta C-ren arteko desberdintasuna handiagoa egiten bada, K = 
1 duten lerroak are eta gehiago aldenduko dira eta beste K -k ere banandu egin daitezke, 
beti ere zenbat eta K  handiagoa izan, banaketa txikiagoa eta zenbat eta J altuagoa izan, 
banaketa handiagoa izango direlarik. 

a

a

a

a

a

a

Banda-jatorria determinatu nahiz gero, trantsizioen frekuentziak (V.9 ekuazioa) 
erabiltzea ezinbestekoa da: 

'  

Lan honetan esleitutako lerroen frekuentzia esperimentalen balioez baliatuko gara 
banda-jatorria eta maila eszitatuko errotazio-konstanteak determinatzeko. Esleitutako 
lerroak karratu txikienen metodoa erabiltzen duen doiketa batean sartu ditugu. Alde 
batetik A", B" eta C" determinatzeko eta  esleipenaren konsistentzia baieztatzeko goiko 
mailaren independienteak diren konbinazio-diferentziak izan dira erabili ditugunak; 
beste alde batetik, , A', B' eta C' determinatzeko, oinarrizko mailaren konstante 

espektroskopikoak bibliografiatik hartu ditugu eta frekuentzia esperimentalak izan dira 
zuzenean doiketan sartu ditugunak. 

2

a

'''''0 CBAEgobs γβανν ++++= (V.9 ek.) 

0ν
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V.2.1. Oinarrizko mailaren konstante espektroskopikoen doiketa 

a c

f = ∆F" = [α"  - α" ]A" + [β"  - β" ]B" + [γ"  - γ" ]C" 2 P R P R P

P eta R kasu honetan J', K ' eta K ' berdina duten P eta R trantsizioei dagozkie. a c

Bentzenoaren kasuan egin dugun modura, ekuazio-sistema bat lortzen dugu, V.11 
ekuazioan emandakoa. 

F ∆A + F ∆B + F ∆C = h  AA AB AC A

BA BB BC B 

F ∆A + F ∆B + F ∆C = hCA CB CC C 

 

ω = ω ·ωi R P 

non ω  eta ω  J', K ' eta K ' berdina duten R eta P trantsizioei dagozkien pisu 
estatistikoak diren, hurrenez hurren. 

R P a

∆X= X"-X"º 

non X, A, B edo C izan daitekeen 

 

∆X-ak zuzenean askatzeko V.16 ekuazioan jarritako ekuazio-sistema ebatzi behar 
da, B  elementuak dituen B matrizea F  elementuak dituen F matrizearen 
alderantzizkoa izanik. 

XY XY

Oinarrizko mailaren errotazio-konstanteak determinatzeko J', K ' eta K ' berdinak 
dituzten P eta R lerroen frekuentzien konbinazio-diferentziak erabili ditugu. Energia eta 
konbinazio-diferentziak II.15 eta V.6 ekuazioetan adierazitakoak dira, V.10 ekuazioan 
jartzen den modura ere adieraz daitekeelarik. 

(V.10 ek.) R

F ∆A + F ∆B + F ∆C = h (V.11 ek.) 

non  

ii

guztiak
konbinazio

i
iXY Y

f
X
fF 








∂
∂









∂
∂

= ∑ ""
ω (V.12 ek.) 

(V.13 ek.) 

c

(V.14 ek.) 

( )0

" ii
i

iX ff
X
fh −








∂
∂

= ∑ω (V.15 ek.) 
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∆A = B h  + B h  + B h  AA A B AC C

∆B = B h  + B h  + B hBA A BB B BC

∆C = B h  + B h  + B h  CA A CB B CC C

∆F"  konbinazio-diferentziek A"-rekiko duten menpekotasuna txikia da, A-
motako banda baten ∆K = 0 trantsizioetan espero daitekeen modura, batez ere K -ren 
balio baxuetarako [V.21]; hau dela eta, doiketak ez zuen A"-ren balio on batean 
konbergitzen. Aitzitik B" eta C"-rekiko menpekotasuna handiagoa da eta konstante 
hauen balio hobeak lortzen dira, B"= 0,05201 cm  eta C"= 0,04135 cm  hain zuzen, 
Kisiel-en [V.9] datu zehatzagoekin konparatuz (ikus V.2 taula) %1-eko eta %0,5-eko 
errore erlatiboak dituzte hurrenez hurren, nahiko onargarriak direnak. 

2

a a

-1

V.2.2. Goiko mailaren konstante espektroskopikoen doiketa 

Goiko mailaren errotazio-konstanteak eta banda-jatorria determinatzeko 
esleitutako 367 lerroetatik 304 lerroen frekuentziak dira doiketan erabilitakoak, 
oinarrizko mailaren errotazio-konstanteak Kisiel-en lanetik [V.9] hartuz eta bere balioa 
finko modura utzi delarik doiketan. Doiketarako erabili ez diren lerroak seinale/zarata 
erlazio oso txikia dutenak izan dira (hala nola J oso baxudunak), eta baita J>14 dutenak. 
Seinale/zarata erlazio txikia duten lerro ahulei eta solapatuta agertzen direnei ω  pisu 
estatistiko txikia eman zaie. Kasu honetan trantsizioen frekuentzia da doitzen dugun f 
funtzioa (V.17 ekuazioa):  

i

'  

non E  oinarrizko mailaren energia den. g

F ∆A + F ∆B + F ∆C + F ∆ν = hAA AB AC Aν A 

F ∆A + F ∆B + F ∆C + F ∆ν = hBA BB Bν B 

F ∆A + F ∆B + F ∆C + F ∆ν = hCA CB CC Cν C 

F ∆A + F ∆B + F ∆C + F ∆ν = h  νB νC νν ν

non  

 

X eta Y A', B', C' edo  izanik 

AB

(V.16 ek.) C 

-1

(V.17 ek.) '''''0 CBAEf gobs γβανν +++=−=

Ateratzen zaigun ekuazio-sistema honako hau da: 

(V.18 ek.) BC

νA

ii

guztiak
lerro

i
iXY Y

f
X
fF 








∂
∂









∂
∂

= ∑ω (V.19 ek.) 

0ν
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∆X= X-Xº  

 

XY XY

∆A = B h  + B h  + B h + B h  AA A AB B AC C ν

∆B = B h  + B h  + B h  + B h  BA A BB B BC C Bν

∆C = B h  + B h  + B h  + B hCA A CB B CC C Cν ν 

νA A νB B νC C νν ν

Doiketa egin eta gero lortutako konstante espektroskopikoak V.4 taulan adierazten 
dira. Frekuentzia esperimentalen zehaztasunak mugatuta eta J, K , K ≤ 14 duten lerroak 
erabili ditugunez, distortsio zentrifugoa ez dugu kontutan hartu. 

c

 

 

 C H Cl 6 5
35 C H Cl 6 5

 / cm  -1
1483,8956(9) 1483,531  *

-1 0,18887(3)  

B' / cm  -1 0,05251(2)  
-1 0,04111(1)  

 

Aurretik argitaratutako bereizmen baxuko datuekin konparatuz [V.4], banda-
jatorria 2 cm  gorago agertzen da. Errotazio-konstanteek bibrazioarekin jasaten duten 
aldaketa erlatiboak (A'-A")= -%0,18, (B'-B")= -%0,17 eta (C'-C")= -%0,10 dira.. 

-1

V.3 taularen zortzigarren zutabean adierazten dira doiketa egin eta gero lortutako 
konstante espektroskopikoekin kalkulatutako frekuentziak eta azkenengoan frekuentzia 
esperimentalaren eta kalkulatutakoaren arteko desberdintasuna. Orokorrean, desbidazioa 

(V.20 ek.) 

( ) ( )[ ]iiobs
ii

iX EE
X
fh 0

0
0 −−−








∂
∂

= ∑ ννω (V.21 ek.) 

∆X-ak zuzenean askatzeko V.22 ekuazioan jarritako ekuazio-sistema ebatzi behar 
da, B  elementuak dituen B matrizea F  elementuak dituen F matrizearen 
alderantzizkoa izanik. 

Aν

ν

(V.22 ek.) 

∆ν = B h  + B h  + B h  + B h  

a

V.4 taula. Lan honetan lortutako klorobentzenoaren ν19a

bandaren konstante espektroskopikoak. Parentesi artean azken
digitoaren %95-eko konfidantza estatistikoa adierazten da.
C6H5

37Cl-aren banda-jatorria banda-zentruaren neurketatik
lortu da. 

37

0ν

A' / cm  

C' / cm  
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frekuentzia esperimentalaren zehaztasunaren magnitude ordenakoa da, salbuespenak 
dauden arren. J altua duten trantsizioetan nabaritzen diren desbidazio handiagoak 
distortsio zentrifugoari egotz dakizkioke; beste batzuetan, R  adarreko 7  lerroaren 
kasuan esate baterako, lerroa beste lerro batzuekin estalita dago, lerro-multzoa eratuz, 
beraz bere uhin-zenbakia teorikoa eta lerro-multzoaren uhin-zenbaki esperimentala 
desberdinak izan daitezke, lerro hauei pisu estatistiko txikiagoa ematen zaie. 

0,1

Aztertutako trantsizioetan ez dugu errotazio-perturbaziorik nabaritu. Jahn-en 
arauen arabera [V.22] klorobentzenoak ν  eta ν  moduen artean Coriolis-en z-
motako perturbazioa jasan dezake (a -b  Coriolis-perturbazioa). Bi moduen arteko 
frekuentzia-desberdintasuna ∼35 cm  da, hau da, elkarrengandik aski hurbil daude 
perturbazioa emateko. Hala eta guztiz ere ν  moduaren errotazio-maila gutxi daude lan 
honetan aztertutako ν  moduaren errotazio-mailen energia-tartean, ν  moduaren 
errotazio-energia oso altuko errotazio-mailak izango baitziren. 

19a 19b

1 2
-1

19b

19a 19b

Guk erabili dugun moduko klorobentzenoaren lagin naturalek Cl isotopoan 
%75-eko aberastasuna dute, eta beraz C H Cl eta C H Cl-ei dagozkien lerroek 3:1 
intentsitate erlazioa izango dute. Bi espezien oinarrizko mailako errotazio-konstanteak 
zerbait desberdinak dira V.2 taulan ikus daitekeenez [V.9]. Era berean, goiko mailako 
errotazio-konstanteak eta banda-jatorria ere zerbait  desberdinak direla pentsa daiteke. 

35

6 5
35

6 5
37

Banda-jatorriaren gorriranzko desplazamendua isotopo pisutsuenaren kasuan 
txikia izatea espero dugu, modu hau ez baita X-en menpekoa Whiffen-en arabera [V.1], 
hau da modu honetan X ordezkatzailea ez da nabariki mugitzen eta frekuentzia ez da X-
en masarekiko oso sentikorra. Kontutan hartuz X-ekiko sentikorrak diren moduen 
kasuan klorobentzenoaren bi isotopoen arteko banda-jatorrien desplazamendua 2-7 cm  
artean dagoela [V.4], ν  moduaren kasuan 1 cm  baino txikiagoa izan beharko 
litzateke. Gaussian'94 programak [V.15] C H Cl-aren ν bandaren banda-jatorria 
kalkulatzeko aukeratutako teoria-maila eta funtzio base berberekin, bien arteko 
desberdintasuna 0,017 cm  dela aurresaten du. 

19a
-1

6 5
35

19a 

-1

Bi isotopoen Q adarren artean 0,017 cm -ko desberdintasuna balego, 1483,89   
cm -tan dagoen Q adarrak ageriko sorbalda erakutsi beharko luke ezkerraldean, eta hori 
ez da behatzen. Dugun Q adarrak ez du ez sorbaldarik ez zabalera berezirik. Hau ikusita 
beste bi aukera geratzen zaizkigu: desplazamendua 0,00 cm  izatea eta beraz bien Q 
adarrak gainezarrita aurkitzea edota 0,017 cm  baino handiagoa izatea, eta adibidez 
1483,5 cm -tan (∆= 0,4 cm ) dagoen J=4-ri dagokion lerro-taldearekin batera agertzea, 

-1

-1

-1

-1 -1

34

V.2.3. Klorobentzenoaren espezie isotopikoen kontribuzioa 

-1
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talde honen ezohizko intentsitate handia azalduz (ikus V.4, 5 irudiak). Azken hipotesi 
hau da onargarriena gure ustez, iritzi hau zenbait behaketetan oinarritzen dugularik. 
Alde batetik, talde honek eta C H Cl-aren Q adarrak 1:3 erlazioa betetzen dute gutxi 
gorabehera. Beste alde batetik C H Cl-aren espektroa simulatu egin dugu oinarrizko 
mailako konstanteak Kisiel-en lanetik hartuz [V.9] eta goiko mailako konstanteak 
bibrazioan C H Cl-renak aldatzen diren maila berean aldatuko direla suposatuz. 
C H Cl-aren banda-jatorri desberdinak aprobatu ditugu: C H Cl-aren banda-
jatorriarekiko desplazamendua 0,4 cm  dela suposatuz edota 0,017 cm  eta 0,00 cm  
artean dagoela. Bi isotopoen espektro simulatuak batu eta errejistratutako espektroekin 
konparatu ditugu. Errejistratutako espektroetan C H Cl-aren lerro batzuk falta diren 
arren, 

6 5
35

6 5
37

6
35

6 5
37

6 5
35

-1 -1

6 5
37

= 0,4 cm  duen espektro simulatua da errejistratutako espektro egitura 

errotazionala ondoen erreproduzitzen duena, beste kasuetan lerro sendo batzuen falta 
nabaria delarik. 

-1

Beraz C H Cl-aren ν  bibrazio-modua gorrirantz 0,4 cm  desplazatuta dago 
C H Cl-arenarekin konparatuz. C H Cl-aren beste lerrorik ezin izan dugunez esleitu 
ezin ditzakegu bere banda-jatorria eta goiko mailako errotazio-konstanteak determinatu. 
Q adarraren posiziotik banda-jatorria 1483,531 cm -tan dagoela esan dezakegu. Bi 
banda-jatorrien arteko desplazamendua oso txikia den arren, kontutan hartzekoa da 
balio hau frekuentzia eta indar-eremuen ab initio kalkuluak fintzeko orduan. 

6 5
37

19a
-1

6 5 6 5
37
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VI. FLUOROBENTZENOAREN ν19a BANDA 

Fluorobentzenoaren bibrazio-modu normalen forma klorobentzenoaren bibrazio-
modu normalen berdina da, biak baitira C2v simetria-taldekoak. Guztira, beraz, 
fluorobentzenoak 11 a1 (A-motako bandak ematen dituzte), 10 b2 (B-motako bandak 
ematen dituzte), 6 b1 (C-motako bandak ematen dituzte) eta 3 a2 (infragorrian ez dira 
aktiboak) bibrazio-modu normalak ditu. Whiffen-ek 1956.ean [VI.1] bentzenoaren 
deribatu halogenatu monoordezkatuen oinarrizko bibrazio-moduen frekuentziak eman 
zituen, fluorobentzenoa barne. Lipp eta Seliskar-ek [VI.2] fluorobentzenoaren gas 
faseko espektro infragorria errejistratu zuten bereizmen ertainean, oinarrizko bibrazio 
gehienen frekuentziak determinatuz, baita infragorrian aktiboak ez diren moduenak ere; 
lortutako emaitzak VI.1 taulan adierazten dira, bibrazio-modu normalen esleipena eta 
simetria-espeziea ere adierazten direlarik. Lipp-ek etababarrek lan honetan egin zuten 
analisia espektroskopia elektronikoaz baieztatu zuten [VI.3]. Bestalde, Scotoni 
etabarrek [VI.4] CH tentsioko bibrazio-moduen oinarrizko trantsizioak eta gaintonoak 
[VI.5] aztertu dituzte, tenperatura baxuko zelula opto-akustikoan eta espektrometro 
optotermiko batez espantsio supertsonikoan. 3000-3150 cm-1 tartean bereizmen handiaz 
errejistratu dituzte espektroak, bibrazioko egitura zehaztasunez neurtu dutelarik, CH 
oinarrizko trantsizioen analisi algebraikoa egin ahal izateko oinarri ona lortuz. 
Bentzenoaren kasuan egiten den analisi algebraikoarekin alderatzen dute 
fluorobentzenoarena, ordezkatzailea sartzeak eragiten dituen aldaketak nabarmenduz. 

VI.1 taula. Fluorobentzenoaren bibrazio-moduen simetria-espezieak, uhin-zenbaki
esperimentalak, Gaussian'94 programak ematen dituen uhin-zenbakiak eta intentsitate
erlatiboak. 
a: [VI.2, 3, 10]; b: Gaussian'94 programak [VI.12] emandako ab initio  balioak,
B3LYP/AUG-cc-pVDZ mailan; *: [VI.11]. 

 

 

 

Bibrazio-
modua 

Simetria-
espeziea 

Uhin-zenbaki 
esperimentalaa / cm-1 

Uhin-zenbaki 
teorikoab / cm-1 

Intentsitate 
erlatiboa 

infragorrianb 

ν1 a1 1009 1012 0,1 

ν2 a1 3080 3209 4 

ν3 b2 1301 1311 1 

ν4 b1 687 701 26 

ν5 b1 978 992 0,2 

ν6a a1 517 520 6 

ν6b b2 615* 622 0,1 

ν7a a1 1232 1230 99 

ν7b b2 3069 3200 15 
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ν8a a1 1604 1646 8 

ν8b b2 1597* 1634 48 

ν9a a1 1156 1170 0,1 

ν9b b2 1128 1165 15 

ν10a a2 818 825 ez aktiboa 

ν10b b1 754 764 62 

ν11 b1 249 236 0,1 

ν12 a1 809 815 29 

ν13 a1 3061 3187 9 

ν14 b2 1326* 1354 0,0 

ν15 b2 1066 1084 7 

ν16a a2 414 424 ez aktiboa 

ν16b b1 498 505 11 

ν17a a2 957 969 ez aktiboa 

ν17b b1 895 906 8 

ν18a a1 1023 1035 5 

ν18b b2 400 400 2 

ν19a a1 1500 1508 80 

ν19b b2 1460 1472 1 

ν20a a1 3094 3211 0,1 

ν20b b2 3053* 3179 0,1 

 
Fluorobentzenoaren azterketak mikrouhinetan ere egin izan dira, bere rs egitura 

osoa aspaldi lortu zutelarik [VI.6, 7]. Oraintsuago mikrouhinetan beste bi lan argitaratu 
dira. Bata Onda etabarrena izan da [VI.8], zeintzuek mikrouhinetako Fourier 
transformatuzko espektrometroa erabiliz espantsio supertsonikoan, fluorobentzenoaren 
errotazio-konstanteak, distortsio zentrifugoko konstanteak (∆J eta δJ) eta momentu 
dipolarra lortu dituzten; bigarrena Schäfer eta Bauder-ena da [VI.9], eta lan honetan 
mikrouhinetako Fourier transformatuzko espektrometroa espantsio pultsatuan erabiliz 
bibrazio-maila eszitatuen errotazio-trantsizioak errejistratu dituzte, oinarrizko mailaren 
eta lau bibrazio-maila eszitaturen errotazio-konstanteak determinatuz. Bai Onda 
etabarren, bai Schäfer eta Bauder-en oinarrizko bibrazio-mailako emaitzak VI.2 taulan 
adierazten dira. 
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VI.2 taula. Fluorobentzenoaren oinarrizko bibrazio-mailaren errotazioko
eta distortsio zentrifugoko konstanteak (a): [VI.8]; (b): [VI.9] 

 

 C6H5F(a) C6H5F(b) 

A0 / cm-1 0.1889219 0.1889218 

B0 / cm-1 0.08574771 0.085747693 

C0 / cm-1 0.05897124 0.058971313 

∆J
0· 109 / cm-1 5.50 5.23 

δJ
0· 109 / cm-1 2.57  

 
Azken aldi honetan fluorobentzenoa ikerketa ugariren arreta gaia izan da, batez 

ere eratzen dituen van der Waals konplexuak aztertu direlarik teknika espektroskopiko 
desberdinak erabiliz. Horrela, fluorobentzeno-metanol [VI.13-18], fluorobentzeno-ura 
[VI.19, 20] edota fluorobentzeno-kloroformo [VI.21] konplexuen espektro infragorria 
eta ab initio ikerketak, espektro infragorriak lortzeko gehien erabili duten teknika IR 
depletion teknika izan delarik. Mikrouhinetan ere egin dira fluorobentzeno-Ar [VI.22], 
fluorobentzeno-Ne [VI.23], fluorobentzeno-SO2 [VI.24], fluorobentzeno-CO [VI.25] 
konplexuen azterketak. Gainera, fluorobentzeno-N2-aren ZEKE [VI.26] eta 
fluorobentzeno-(Ar)n-aren MATI [VI.27, 28] espektroak ere errejistratu dira. Teknika 
espektroskopikoak erabiliz fluorobentzeno-O2 konplexuaren gas faseko formazio-
entalpia ere determinatu dute Casero eta Joens-ek [VI.29]. Ostera, orain arte ez da 
argitaratu bereizmen altuko fluorobentzenoaren espektro infragorririk. 

Fluorobentzenoa, klorobentzenoa modura C2v simetria-taldeko errotore 
asimetrikoa da. V.1 irudian ikus daiteke Gaussian'94 [VI.12] programaren bidez 
lortutako orekako geometria. Inertzia-momentu txikieneko ardatz nagusia, a ardatza, 
hidrogenoak baino pisutsuagoa den ordezkatzailea zeharkatzen du. Oinarrizko 
mailarako aurresaten dituen errotazio-konstanteak A0= 0,18794 cm-1, B0= 0,08489 cm-1 

eta C0= 0,05847 cm-1, mikrouhinetako balioekin kontrastatuz [VI.8, 9] balio nahiko 
onak direla esan daiteke, %0,5, %1 eta %0,8 errore erlatiboak dituztelarik. VI.1 taulan 
adierazten dira, aldi berean, fluorobentzenoaren bibrazio-modu guztientzako 
Gaussian'94 programak (B3LYP/AUG-cc-pVDZ mailan) ematen dituen frekuentziak 
eta infragorrioan erakusten dituzten intentsitate erlatiboak. 
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x=b 
y=c 

z=a 

 
VI.1 irudia. Fluorobentzeno molekularen
orekako geometria eta aukeratutako ardatz-
sistema Ir errepresentazioan (II.1 taula).  

Fluorobentzenoan aztertu dugun modua klorobentzenoan aztertutako bera izan da, 
hau da ν19a bibrazio-modua. Modu honen ezaugarriak mantendu egiten dira 
fluorobentzenoan, a1 simetriaduna da eta A-motako banda ematen du. VI.2a irudian, 
bibrazio-modu honentzat Gaussian'94 programak ematen duen bibrazio-anplitude 
maximorako geometria ikus daiteke. VI.2b irudian ν19b bibrazio-moduaren bibrazio-
anplitude maximorako geometria aurkezten da, ν19b bentzenoaren ν19 (Wilson-en 
zenbatzearen arabera [VI.30]) modu degeneratutik eratortzen den beste osagaia izanik. 

 
 
 
 
 

                                    

19a 19b 

 
a) b)  

 
VI.2 irudia. Fluorobentzenoaren ν19a  (a) eta ν19b  (b) bibrazio-moduen geometria bibrazio-
anplitude maximoan 
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C-F loturak luzatze/laburtzea pairatzen du ν19a bibrazio-moduan, eta VI.2a irudian 
ikus daitekeen modura, ν19a bibrazio-modua eszitatzerakoan gertatzen den momentu 
dipolarraren aldaketa a-ardatzean ematen da, beraz ν19a A-motako banda da. 

VI.1. DIODOZKO LASERRAREN ESPEKTROAK 

Fluorobentzenoaren (Fluka, >%99,5) bapore-presioa giro-tenperaturan nahikoa da 
(80 mm Hg 25ºC-tan) absortzio-seinale onak behatu ahal izateko. Espektro gehienak 
errejistratzeko helioa (Praxair, %99,999) erabili dugu gas garraiatzaile modura 1,5 bar 
presioan. Bentzenoaren kasuan modura 1480 cm-1-n emititzen duten diodo-laser bakarra 
erabili dugu, hain zuzen bentzenoaren eta klorobentzenoaren kasuan erabilitako bien 
artean frekuentzia altuagoetan emititzen duena (1500 cm-1 inguruan potentzia oneko 
kalitatezko moduak emititzen duena), eta espektroak kalibratzeko FSR= 0,0471 cm-1 
duen hazbete bateko germaniozko etaloia eta klorometano gasa erabili ditugu. 

Fluorobentzenoaren kasuan ere Fourier transformatuzko espektro infragorria 
errejistratu dugu NICOLET FT-IR 860 espektrometroaren bidez fluorobentzeno gasaren 
lagina duen 15 cm-ko zelula estatikoan. HgCdTe detektore bat erabiliz errejistratu 
genuen 0,125 cm-1 bereizmenarekin eta ν19a banda A-motako banda dela baieztatu dugu, 
Q adarra ∼1499,9 cm-1-etan aurkituz. Jet supertsonikoan errejistratutako bereizmen 
altuko espektroan Q adarra 1500,01 cm-1-tan agertzen da, bien arteko desberdintasuna 
FTIR espektroaren zehaztasunaren barruan geratzen delarik. 

Aipatu beharra dago lan honetako espektroak errejistratu eta gero, 
fluorobentzenoaren espektroak ∼1495 cm-1-tan errejistratu nahi izan ditugula, distortsio 
zentrifugoaren eragina nabaritzen den ala ez ikusteko. Hau egiten geundela 
espektrometroaren korrontea 0,1 mA/pausu abiaduran mugitu beharrean, 
espektrometroaren manualaren arabera maximoa dena [VI.31], 0,015 mA/pausu 
abiaduran (gutxi gorabehera 8-9·10-4 cm-1/pausu) mugitu ahal dela jakin izan genuen, 
espektroen bereizmena ia zazpi aldiz handiagoa izanik. Bereizmen handiagoa dutela eta 
askoz kalitate hobeko espektroak direla VI.3 eta VI.4 irudietako goiko espektroak 
konparatuz erraz ikus daiteke. 
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VI.3 irudia. Goiko espektroa: Fluorobentzenoaren ν19a bandaren R0,1 adarra, 1500,8-1501,7 cm-1 tartean
espektrometroaren korrontea 0,1 mA/pausu abiaduran aldatu denean. Beheko espektroa: Lan honetan
lortutako konstante espektroskopikoekin simulatutako espektroa, 10 K-etako errotazio-tenperatura suposatuz
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VI.4. irudia. Goiko espektroa: Fluorobentzenoaren ν19a bandaren R0,1 adarra, 1500,8-1501,7 cm-1 tartean
espektrometroaren korrontea 0,015 mA/pausu abiaduran aldatu denean. Beheko espektroa: Lan honetan
lortutako konstante espektroskopikoekin simulatutako espektroa, 10 K-etako errotazio-tenperatura suposatuz
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Fluorobentzenoaren oinarrizko mailako errotazio-konstanteak erabiliz [VI.8, 9] κ 

asimetria-parametroak –0,59 balio du, hau da, klorobentzenoa baino asimetrikoagoa da 
baina oraindik errotore simetriko luzatuaren ezaugarriak baditu. 

Fluorobentzenoaren espektroak batez ere banda-zentruaren inguruan errejistratu 
ditugu, diodo-laserrari eskuragarriak zaizkion tarteetan: 1497,0-1498,4 cm-1 eta 1499,2-
1501,7 cm-1 eta baita 1494-1495,6 cm-1 tartean ere. Lortutako espektroak VI.4-7 
irudietan agertzen dira. 

A-motako bandetan Ka-ren paritatea ez da aldatzen, Kc-rena aldatuko den 
bitartean: ee↔eo eta oe↔oo trantsizioak dira baimenduta daudenak. Lerro sendoenak 
errotore simetrikoen hautaketa-arauak betetzen dituztenak izango dira (V.3 ekuazioa). 
Bandaren itxura eta egiturari dagokionez, klorobentzenoaren kasuan aztertu dugu 
nolakoak diren A-motako bandak. Fluorobentzenoa ia errotore simetriko luzatua denez, 
A-bandak errotore simetriko baten banda paraleloaren itxura izango du, hau da 
azpibanda desberdinen Q adarrek bat egingo dute banda-jatorriaren inguruan, piku 
sendoa ikusiko dugularik eta hau da hain zuzen VI.7 irudiko espektroan beha 
dezakeguna. Q adarra nahiko estua denez oinarrizko mailako eta goiko mailako A 
errotazio-konstanteak ez direla oso desberdinak ondoriozta dezakegu, eta Q adarrak 
duen asimetria adierazten duen sorbalda (lerro desberdinen pilaketak sortua) 
ezkerraldean agertzen denez, A'<A" dela ere ziurta dezakegu, A'-A" desberdintasun 
erlatiboa ∼-%0,1 izango delarik. 

P adarraren atal desberdin bi ikus ditzakegu VI.5-6 irudietan, VI.5 irudian P0,-1 

adarraren J altuak (J= 24 arte) dituzten lerroak agertzen dira, VI.6 irudian J baxuak 
dituztenak dauden bitartean (J= 2-6). R adarra VI.4 irudian agertzen da, R0,1 adarrean 
J=12 arteko trantsizioak beha ditzakegularik. Bentzenoaren eta klorobentzenoaren 
kasuan modura aurkezten diren fluorobentzenoaren espektroak frekuentzian 
linealizatuta daude, intentsitate-normalizaziorik egin ez dugun arren. 
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VI.3 taulan agertzen dira fluorobentzenoaren ν19a bandan esleitutako lerro guztiak. 

Lehenengo sei zutabeetan bere esleipena agertzen da, zazpigarrenean neurtutako 
frekuentzia esperimentala aurkezten den artean. 

 3

 

VI.  taula. Fluorobentzenoaren ν19a bandako absortzio-lerroen esleipena, uhin-zenbaki
esperimentala eta karratu txikienen metodoaz doitutako konstante espektroskopikoen araberako
uhin-zenbaki teorikoa. 

J" Ka" Kc" J' Ka' Kc' obsν /cm-1 calcν /cm-1 calcobs νν − /cm-1 

2 1 2 1 1 1 1499,752 1499,756 -0,004 
2 0 2 1 0 1 1499,732 1499,734 -0,002 
2 1 1 1 1 0 1499,700 1499,702 -0,002 
3 1 3 2 1 2 1499,622 1499,627 -0,005 
3 0 3 2 0 2 1499,603 1499,602 0,001 
3 2 2 2 2 1 1499,586 1499,584 0,002 
3 2 1 2 2 0 1499,565 1499,566 -0,001 
3 1 2 2 1 1 1499,545 1499,547 -0,002 
4 1 4 3 1 3 1499,497 1499,501 -0,004 
4 0 4 3 0 3 1499,475 1499,479 -0,004 
4 2 3 3 2 2 1499,440 1499,442 -0,002 
4 3 2 3 3 1 1499,427 1499,430 -0,003 
4 3 1 3 3 0 1499,427 1499,427 0,000 
4 2 2 3 2 1 1499,399 1499,403 -0,004 
4 1 3 3 1 2 1499,399 1499,396 0,003 
5 1 5 4 1 4 1499,378 1499,377 0,001 
5 0 5 4 0 4 1499,362 1499,362 0,000 
5 2 4 4 2 3 1499,302 1499,304 -0,002 
5 3 3 4 3 2 1499,280 1499,282 -0,002 
5 4 2 4 4 1 1499,280 1499,282 -0,002 
5 4 1 4 4 0 1499,280 1499,282 -0,002 
5 3 2 4 3 1 1499,280 1499,272 0,008 
6 1 6 5 1 5 1499,244 1499,255 -0,011 
5 1 4 4 1 3 1499,244 1499,252 -0,008 
6 0 6 5 0 5 1499,244 1499,246 -0,002 
5 2 3 4 2 2 1499,236 1499,237 -0,001 
6 2 5 5 2 4 1499,167 1499,169 -0,002 
7 1 7 6 1 6 1499,130 1499,135 -0,005 
6 3 4 5 3 3 1499,130 1499,134 -0,004 
6 5 2 5 5 1 1499,130 1499,135 -0,005 
6 5 1 5 5 0 1499,130 1499,135 -0,005 
6 4 3 5 4 2 1499,130 1499,132 -0,002 
6 4 2 5 4 1 1499,130 1499,131 -0,001 
7 0 7 6 0 6 1499,130 1499,130 0,000 
12 2 11 11 2 10 1498,417 1498,422 -0,005 
13 0 13 12 0 12 1498,417 1498,422 -0,005 
13 1 13 12 1 12 1498,417 1498,422 -0,005 
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J" Ka" Kc" J' Ka' Kc' obsν /cm-1 calcν /cm-1 calcobs νν − /cm-1 

12 1 11 11 1 10 1498,417 1498,418 -0,001 
11 6 6 10 6 5 1498,388 1498,380 0,008 
11 6 5 10 6 4 1498,388 1498,379 0,009 
11 2 9 10 2 8 1498,388 1498,388 0,000 
11 4 8 10 4 7 1498,388 1498,383 0,005 
11 5 7 10 5 6 1498,373 1498,373 0,000 
11 5 6 10 5 5 1498,356 1498,358 -0,002 
12 3 10 11 3 9 1498,314 1498,312 0,002 
14 0 14 13 0 13 1498,298 1498,304 -0,006 
14 1 14 13 1 13 1498,298 1498,304 -0,006 
11 4 7 10 4 6 1498,298 1498,301 -0,003 
13 2 12 12 2 11 1498,298 1498,303 -0,005 
13 1 12 12 1 11 1498,298 1498,301 -0,003 
12 2 10 11 2 9 1498,275 1498,276 -0,001 
11 3 8 10 3 7 1498,275 1498,282 -0,007 
12 4 9 11 4 8 1498,229 1498,240 -0,011 
12 6 7 11 6 6 1498,217 1498,225 -0,008 
12 6 6 11 6 5 1498,217 1498,223 -0,006 
12 5 8 11 5 7 1498,217 1498,219 -0,002 
12 5 7 11 5 6 1498,182 1498,190 -0,008 
13 3 11 12 3 10 1498,182 1498,188 -0,006 
15 1 15 14 1 14 1498,182 1498,185 -0,003 
15 0 15 14 0 14 1498,182 1498,185 -0,003 
14 2 13 13 2 12 1498,182 1498,184 -0,002 
14 1 13 13 1 12 1498,182 1498,183 -0,001 
13 2 11 12 2 10 1498,163 1498,165 -0,002 
12 3 9 11 3 8 1498,139 1498,140 -0,001 
12 4 8 11 4 7 1498,121 1498,124 -0,003 
13 4 10 12 4 9 1498,096 1498,101 -0,005 
13 6 8 12 6 7 1498,060 1498,070 -0,010 
13 5 9 12 5 8 1498,060 1498,067 -0,007 
14 3 12 13 3 11 1498,060 1498,065 -0,005 
15 2 14 14 2 13 1498,060 1498,065 -0,005 
15 1 14 14 1 13 1498,060 1498,065 -0,005 
13 6 7 12 6 6 1498,060 1498,062 -0,002 
16 1 16 15 1 15 1498,060 1498,067 -0,007 
16 0 16 15 0 15 1498,060 1498,067 -0,007 
14 2 12 13 2 11 1498,048 1498,053 -0,005 
13 5 8 12 5 7 1498,009 1498,013 -0,004 
13 3 10 12 3 9 1498,009 1498,012 -0,003 
13 4 9 12 4 8 1497,964 1497,954 0,010 
14 4 11 13 4 10 1497,964 1497,967 -0,003 
15 3 13 14 3 12 1497,945 1497,945 0,000 
17 1 17 16 1 16 1497,945 1497,948 -0,003 
17 0 17 16 0 16 1497,945 1497,948 -0,003 
16 2 15 15 2 14 1497,945 1497,946 -0,001 
16 1 15 15 1 14 1497,945 1497,946 -0,001 
15 2 13 14 2 12 1497,933 1497,938 -0,005 
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J" Ka" Kc" J' Ka' Kc' obsν /cm-1 calcν /cm-1 calcobs νν − /cm-1 

14 5 10 13 5 9 1497,916 1497,917 -0,001 
14 6 9 13 6 8 1497,916 1497,913 0,003 
14 6 8 13 6 7 1497,895 1497,898 -0,003 
14 3 11 13 3 10 1497,895 1497,895 0,000 
15 4 12 14 4 11 1497,829 1497,837 -0,008 
14 5 9 13 5 8 1497,829 1497,832 -0,003 
18 1 18 17 1 17 1497,829 1497,830 -0,001 
18 0 18 17 0 17 1497,829 1497,830 -0,001 
17 1 16 16 1 15 1497,829 1497,827 0,002 
17 2 16 16 2 15 1497,829 1497,827 0,002 
16 3 14 15 3 13 1497,829 1497,825 0,004 
16 2 14 15 2 13 1497,829 1497,821 0,008 
14 4 10 13 4 9 1497,799 1497,795 0,004 
15 3 12 14 3 11 1497,784 1497,785 -0,001 
15 6 10 14 6 9 1497,761 1497,757 0,004 
15 6 9 14 6 8 1497,731 1497,727 0,004 
16 4 13 15 4 12 1497,713 1497,711 0,002 
19 0 19 18 0 18 1497,713 1497,711 0,002 
18 2 17 17 2 16 1497,713 1497,709 0,004 
17 2 15 16 2 14 1497,713 1497,704 0,009 
18 1 17 17 1 16 1497,713 1497,709 0,004 
19 1 19 18 1 18 1497,713 1497,711 0,002 
17 3 15 16 3 14 1497,713 1497,706 0,007 
16 3 13 15 3 12 1497,683 1497,676 0,007 
15 4 11 14 4 10 1497,654 1497,649 0,005 
16 5 12 15 5 11 1497,633 1497,630 0,003 
16 9 7 15 9 6 1497,633 1497,632 0,001 
16 9 8 15 9 7 1497,633 1497,632 0,001 
16 7 9 15 7 8 1497,608 1497,602 0,006 
16 6 11 15 6 10 1497,608 1497,602 0,006 
17 4 14 16 4 13 1497,594 1497,587 0,007 
20 0 20 19 0 19 1497,594 1497,592 0,002 
18 2 16 17 2 15 1497,594 1497,586 0,008 
18 3 16 17 3 15 1497,594 1497,587 0,007 
20 1 20 19 1 19 1497,594 1497,592 0,002 
19 2 18 18 2 17 1497,594 1497,590 0,004 
19 1 18 18 1 17 1497,594 1497,590 0,004 
17 3 14 16 3 13 1497,570 1497,566 0,004 
16 6 10 15 6 9 1497,549 1497,548 0,001 
16 4 12 15 4 11 1497,519 1497,517 0,002 
17 5 13 16 5 12 1497,496 1497,493 0,003 
16 5 11 15 5 10 1497,478 1497,474 0,004 
21 1 21 20 1 20 1497,478 1497,473 0,005 
21 0 21 20 0 20 1497,478 1497,473 0,005 
20 2 19 19 2 18 1497,478 1497,471 0,007 
20 1 19 19 1 18 1497,478 1497,471 0,007 
19 3 17 18 3 16 1497,478 1497,468 0,010 
19 2 17 18 2 16 1497,478 1497,468 0,010 
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J" Ka" Kc" J' Ka' Kc' obsν /cm-1 calcν /cm-1 calcobs νν − /cm-1 

18 4 15 17 4 14 1497,478 1497,466 0,012 
17 8 10 16 8 9 1497,478 1497,465 0,013 
17 8 9 16 8 8 1497,478 1497,464 0,014 
18 3 15 17 3 14 1497,458 1497,454 0,004 
17 7 11 16 7 10 1497,458 1497,451 0,007 
17 6 12 16 6 11 1497,458 1497,450 0,008 
17 7 10 16 7 9 1497,438 1497,435 0,003 
17 4 13 16 4 12 1497,412 1497,398 0,014 
22 0 22 21 0 21 1497,367 1497,354 0,013 
22 1 22 21 1 21 1497,367 1497,354 0,013 
21 1 20 20 1 19 1497,367 1497,352 0,015 
21 2 20 20 2 19 1497,367 1497,352 0,015 
20 3 18 19 3 17 1497,367 1497,349 0,018 
20 2 18 19 2 17 1497,367 1497,349 0,018 
19 4 16 18 4 15 1497,367 1497,346 0,021 
19 3 16 18 3 15 1497,342 1497,339 0,003 
18 9 10 17 9 9 1497,324 1497,320 0,004 
18 9 9 17 9 8 1497,324 1497,320 0,004 
17 5 12 16 5 11 1497,324 1497,308 0,016 
18 8 11 17 8 10 1497,315 1497,307 0,008 
18 8 10 17 8 9 1497,315 1497,303 0,012 
18 6 13 17 6 12 1497,315 1497,301 0,014 
18 7 12 17 7 11 1497,299 1497,293 0,006 
18 4 14 17 4 13 1497,299 1497,289 0,010 
19 5 15 18 5 14 1497,237 1497,232 0,005 
23 1 23 22 1 22 1497,237 1497,236 0,001 
23 0 23 22 0 22 1497,237 1497,236 0,001 
22 2 21 21 2 20 1497,237 1497,233 0,004 
22 1 21 21 1 20 1497,237 1497,233 0,004 
21 3 19 20 3 18 1497,237 1497,230 0,007 
21 2 19 20 2 18 1497,237 1497,230 0,007 
20 4 17 19 4 16 1497,237 1497,226 0,011 
20 3 17 19 3 16 1497,237 1497,223 0,014 
19 4 15 18 4 14 1497,188 1497,183 0,005 
18 5 13 17 5 12 1497,163 1497,157 0,006 
19 6 14 18 6 13 1497,163 1497,157 0,006 
19 8 11 18 8 10 1497,145 1497,139 0,006 
19 8 12 18 8 11 1497,145 1497,147 -0,002 
24 1 24 23 1 23 1497,121 1497,117 0,004 
24 0 24 23 0 23 1497,121 1497,117 0,004 
23 2 22 22 2 21 1497,121 1497,114 0,007 
23 1 22 22 1 21 1497,121 1497,114 0,007 
22 2 20 21 2 19 1497,121 1497,111 0,010 
22 3 20 21 3 19 1497,121 1497,111 0,010 
20 5 16 19 5 15 1497,121 1497,107 0,014 
21 4 18 20 4 17 1497,121 1497,107 0,014 
21 3 18 20 3 17 1497,121 1497,105 0,016 
20 4 16 19 4 15 1497,084 1497,076 0,008 
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J" K " a K " c J' a K ' c /cm  -1 /cm  -1 /cm  -1

19 7 12 18 7 11 1497,084 1497,082 0,002 

3 1 3 4 1 4 1500,533 1500,535 -0,002 
3 0 3 4 0 4 1500,555 1500,557 -0,002 
3 2 2 4 2 3 1500,590 1500,593 -0,003 
3 3 0 4 3 1 1500,602 1500,606 -0,004 
3 3 1 4 3 2 1500,602 1500,603 -0,001 
3 2 1 4 2 2 1500,627 1500,632 -0,005 
3 1 2 4 1 3 1500,638 1500,639 -0,001 
4 1 4 5 1 5 1500,657 1500,659 -0,002 
4 0 4 5 0 5 1500,670 1500,674 -0,004 
4 2 3 5 2 4 1500,728 1500,730 -0,002 
4 3 2 5 3 3 1500,746 1500,751 -0,005 
4 4 0 5 4 1 1500,746 1500,750 -0,004 
4 4 1 5 4 2 1500,746 1500,749 -0,003 
4 3 1 5 3 2 1500,758 1500,761 -0,003 
4 1 3 5 1 4 1500,780 1500,782 -0,002 
5 1 5 6 1 6 1500,780 1500,780 0,000 
5 0 5 6 0 6 1500,793 1500,789 0,004 
4 2 2 5 2 3 1500,793 1500,797 -0,004 
5 2 4 6 2 5 1500,863 1500,865 -0,002 
5 4 1 6 4 2 1500,899 1500,900 -0,001 
6 1 6 7 1 7 1500,899 1500,899 0,000 
5 4 2 6 4 3 1500,899 1500,898 0,001 
5 3 3 6 3 4 1500,899 1500,898 0,001 
5 5 0 6 5 1 1500,899 1500,894 0,005 
5 5 1 6 5 2 1500,899 1500,894 0,005 
6 0 6 7 0 7 1500,899 1500,904 -0,005 
5 1 4 6 1 5 1500,917 1500,916 0,001 
5 3 2 3 3 1500,917 1500,922 -0,005 
5 2 3 6 2 4 1500,958 1500,959 -0,001 
6 2 5 7 2 6 1500,994 1500,995 -0,001 
7 0 7 8 0 8 1501,019 1501,020 -0,001 
7 1 7 8 1 8 1501,019 1501,018 0,001 
6 3 4 7 3 5 1501,041 1501,043 -0,002 
6 5 1 7 5 2 1501,041 1501,043 -0,002 
6 5 2 7 5 3 1501,041 1501,043 -0,002 
6 1 5 7 1 6 1501,041 1501,039 0,002 
6 6 1 7 6 2 1501,041 1501,038 0,003 
6 6 0 7 6 1 1501,041 1501,038 0,003 
6 4 3 7 4 4 1501,054 1501,048 0,006 
6 4 2 7 4 3 1501,054 1501,053 0,001 
6 3 3 7 3 4 1501,090 1501,089 0,001 
6 2 4 7 2 5 1501,121 1501,115 0,006 
7 2 6 8 2 7 1501,121 1501,122 -0,001 
8 0 8 9 0 9 1501,139 1501,137 0,002 
8 1 8 9 1 9 1501,139 1501,136 0,003 
7 1 6 8 1 7 1501,156 1501,154 0,002 
7 6 1 8 6 2 1501,187 1501,187 0,000 

obsν calcν calcobs νν −K ' 
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J" K " a K " c J' a K ' c /cm  -1 /cm  -1 /cm  -1

7 6 2 8 6 3 1501,187 1501,187 0,000 
7 3 5 8 3 6 1501,187 1501,184 0,003 
7 5 2 8 5 3 1501,198 1501,194 0,004 
7 5 3 8 5 4 1501,198 1501,193 0,005 
7 4 4 8 4 5 1501,198 1501,198 0,000 
7 4 3 8 4 4 1501,212 1501,211 0,001 
8 2 7 9 2 8 1501,243 1501,246 -0,003 
7 3 4 8 3 5 1501,262 1501,260 0,002 
9 0 9 10 0 10 1501,262 1501,254 0,008 
9 1 9 10 1 10 1501,262 1501,254 0,008 
8 1 7 9 1 8 1501,262 1501,267 -0,005 
7 2 5 8 2 6 1501,262 1501,262 0,000 
8 3 6 9 3 7 1501,323 1501,322 0,001 
8 6 2 9 6 3 1501,335 1501,336 -0,001 
8 6 3 9 6 4 1501,335 1501,336 -0,001 
8 4 5 9 4 6 1501,346 1501,348 -0,002 
8 5 3 9 5 4 1501,346 1501,346 0,000 
8 5 4 9 5 5 1501,346 1501,344 0,002 
10 0 10 11 0 11 1501,371 1501,371 0,000 
10 1 10 11 1 11 1501,371 1501,371 0,000 
9 2 8 10 2 9 1501,371 1501,367 0,004 
9 1 8 10 1 9 1501,371 1501,379 -0,008 
8 4 4 9 4 5 1501,371 1501,376 -0,005 
8 2 6 9 2 7 1501,401 1501,398 0,003 
8 3 5 9 3 6 1501,431 1501,429 0,002 
9 3 7 10 3 8 1501,459 1501,456 0,003 
9 8 1 10 8 2 1501,470 1501,474 -0,004 
9 8 2 10 8 3 1501,470 1501,474 -0,004 
9 7 3 10 7 4 1501,470 1501,480 -0,010 
9 7 2 10 7 3 1501,470 1501,480 -0,010 
11 0 11 12 0 12 1501,490 1501,489 0,001 
11 1 11 12 1 12 1501,490 1501,489 0,001 
9 6 3 10 6 4 1501,490 1501,487 0,003 
10 2 9 11 2 10 1501,490 1501,486 0,004 
9 6 4 10 6 5 1501,490 1501,487 0,003 
9 4 6 10 4 7 1501,490 1501,496 -0,006 
9 5 5 10 5 6 1501,490 1501,496 -0,006 
10 1 9 11 1 10 1501,490 1501,493 -0,003 
9 2 7 10 2 8 1501,524 1501,523 0,001 
9 4 5 10 4 6 1501,546 1501,547 -0,001 
10 3 8 11 3 9 1501,591 1501,586 0,005 
9 3 6 10 3 7 1501,591 1501,590 0,001 
11 1 10 12 1 11 1501,610 1501,608 0,002 
12 0 12 13 0 13 1501,610 1501,606 0,004 
12 1 12 13 1 13 1501,610 1501,606 0,004 
11 2 10 12 2 11 1501,610 1501,605 0,005 
10 4 7 11 4 8 1501,642 1501,640 0,002 
10 6 4 11 6 5 1501,642 1501,640 0,002 

obsν calcν calcobs νν −K ' 
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J" K " a K " c J' a K ' c /cm  -1 /cm  -1 /cm  -1

10 2 8 11 2 9 1501,642 1501,637 0,005 
10 6 5 11 6 6 1501,642 1501,639 0,003 
12 1 11 13 1 12 1501,724 1501,724 0,000 
10 4 6 11 4 7 1501,724 1501,722 0,002 
12 2 11 13 2 12 1501,724 1501,722 0,002 
13 1 13 14 1 14 1501,724 1501,723 0,001 
13 0 13 14 0 14 1501,724 1501,723 0,001 

obsν calcν calcobs νν −K ' 

  

Espektroetan agertzen diren lerro desberdinak esleitzeko II.3 atalean aipatutako 
simulazio-programa erabili dugu. Simulazio-programak banda-jatorria eta goiko 
mailako errotazio-konstanteak behar ditu, eta honela determinatu ditugu hasierako 
balioak: banda-jatorriaren balio hurbildua Q adarraren posiziotik atera dugu; goiko 
mailako errotazio-konstanteak oinarrizko mailako konstanteak [VI.8, 9] gutxi aldatuko 
direla (-%0,05 eta -%0,1 tartean) suposatuz asmatu ditugu. Horrela lortutako espektro 
simulatuak ondo erreproduzitzen du errejistratutako espektroen itxura eta lerroak esleitu 
egin daitezke. 

VI.3-6. irudietan azpibanda sendoenen lerroen esleipena ematen da, azpibanda 
bakoitzean Ka-ren balioa eta paritatea (o: Ka + Kc= J+1; e: Ka + Kc = J) adierazten dira, 
lerroen oinarrizko mailaren J ere jartzen delarik. 

Fluorobentzenoa errotore asimetriko luzatua izanik, bere jokaerak bi kasu limite 
erakus ditzake. Bata J≈Ka denean ematen da, errotore simetriko luzatu modura jokatzen 
du V.5 ekuazioa betetzen duelarik. Mota honetako lerroen artean tartekatze finkoa dago, 
B+C balio duelarik. Oinarrizko bibrazio-mailaren eta maila eszitatuaren errotazio-
konstanteen batez bestekoak hartuz, tartekatzea 0,145 cm-1 izan beharko litzateke. Batez 
bestekoa egiteko hartu ditugun oinarrizko bibrazio-mailako konstanteak Ondak eta 
abarrek [VI.8] eta Schäfer eta Bauder-ek [VI.9] determinatutakoak izan dira eta 
bibrazio-maila eszitatuko konstanteak lan honetan lortutakoak (VI.4 taula)) hartu 
ditugu. Guk aztertutako tartean mota honetako lerroen artean ez dugu tartekatze finkorik 
behatu, mota honetako lerro gutxi agertzea izan daitekeelarik honen azalpena. Beste 
kasu limitea J altua eta Ka baxua izanik ematen da, errotore simetriko motz modura 
jokatzen duenean. Baldintza hau betetzen dituzten lerroen artean J0J eta J1J-tik 
abiatutako trantsizioek frekuentzia berdina izaten dute eta lerro sendoenak ematen 
dituzte [VI.32], V.4 ekuazioa betez. Beraien arteko tartekatze finkoa ∼2C da [VI.33], 
hau da, C0 eta C'-ren batez bestekoa eginez, 0,118 cm-1. Neurtutakoa ere batez bestean 
0,118 cm-1 izan da. Ikus bedi adibidez VI.5 irudia. 
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Espektroa simulatzeko, 10 K-etako errotazio-tenperatura aukeratu dugu, 
bentzenoaren kasuan jetaren baldintzek ematen zutena zelako, eta espektroen 
intentsitate-banaketa ondo erreproduzitzen duela ikusten da. Intentsitate-banaketan spin 
nuklearraren estatistika ere kontutan hartu behar da. Fluorobentzenoak Boseren 
estatistika betetzen du, beraz uhin-funtzio osoa simetrikoa izan behar da. Molekula 
honen C2 ardatza a-ardatza da, klorobentzenoaren kasuan modura, eta beraz 
fluorobentzenoaren pisu estatistikoak klorobentzenoaren berdinak dira: Ka bikoitia den 
mailetan pisu estatistikoa 10 izango da, Ka bakoitia den mailetan pisu estatistikoa 6 
izango den bitartean. VI.4 irudian garbi ikus daiteke simulatutako espektroa eta espektro 
esperimentalaren artean dagoen adostasuna. 

VI.2. KONSTANTE ESPEKTROSKOPIKOEN DOIKETA 

Esleitutako lerroak karratu txikienen metodoa erabiltzen duen doiketa batean sartu 
ditugu. Alde batetik A", B" eta C" determinatzeko eta esleipenaren konsistentzia 
baieztatzeko goiko mailaren independienteak diren konbinazio-diferentziak izan dira 
erabili ditugunak; beste alde batetik, 0ν , A', B' eta C' determinatzeko, oinarrizko 

mailaren konstante espektroskopikoak bibliografiatik hartu ditugu eta frekuentzia 
esperimentalak izan dira zuzenean doiketan sartu ditugunak. 

VI.2.1. Oinarrizko mailaren konstante espektroskopikoen doiketa 

Oinarrizko mailaren errotazio-konstanteak determinatzeko J', Ka' eta Kc' berdinak 
dituzten P eta R lerroen frekuentzien konbinazio-diferentziak karratu txikienen metodo 
iteratibo batez doitu ditugu klorobentzenoaren kasurako azaldutako eran V.15-20 
ekuazioak erabiliz. A-motako banda batentzako espero daitekeen modura, doiketak ez 
du A"-ren balio on batera konbergitzen [VI.34], B", C"-ren balio nahiko onak ematen 
dituelarik: B"= 0,08423 cm-1 (%2), C"= 0,05976 cm-1 (%1), parentesi artean datu 
bibliografikoekiko [VI.8, 9] duten errore erlatiboa adierazi dugularik. 

VI.2.2. Goiko mailaren konstante espektroskopikoen doiketa 

Goiko mailaren errotazio-konstanteak eta banda-jatorria determinatzeko 
esleitutako 284 lerroen frekuentziak dira karratu txikienen metodoaz [VI.35] doitu 
ditugunak, oinarrizko mailaren errotazio-konstanteak bibliografiatik [VI.8, 9] hartu eta 
bere balioa finko modura utzi delarik doiketan. Seinale/zarata erlazio txikia duten lerro 
ahulei eta solapatuta agertzen direnei ωi pisu estatistiko txikia eman zaie.             
Doiketa klorobentzenoaren kasurako azaldutako eran egin dugu, 
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''''''0 CBAEf gobs γβανν +++=−=  (V.22 ekuazioa) doituz V.23-27 ekuazioak 

erabiliz. 

Doiketa egin eta gero lortutako konstante espektroskopikoak VI.4 taulan 
adierazten dira. Frekuentzia esperimentalen zehaztasunak mugatuta eta J, Ka, Kc≤ 14 
duten lerroak erabili ditugunez doiketan, distortsio zentrifugoa ez dugu kontutan hartu. 

VI.4 taula. Lan honetan lortutako
fluorobentzenoaren ν19a bandaren konstante
espektroskopikoak. Parentesi artean azken
digitoaren %95-eko konfidantza estatistikoa
adierazten da.  

 

 

 
ν19a banda 

0ν  / cm-1 1500,018(1) 
A' / cm-1 0,18877(5) 

B' / cm-1 0,08569(5) 

C' / cm-1 0,05894(1) 

 
Errotazio-konstanteek bibrazioarekin jasaten duten aldaketa erlatiboak (A'-A")= -

%0,08, (B'-B")= -%0,07 eta (C'-C")= -%0,05 dira. 

VI.3 taularen zortzigarren zutabean adierazten dira doiketa egin eta gero lortutako 
konstante espektroskopikoekin kalkulatutako frekuentziak eta azkenengoan frekuentzia 
esperimentalaren eta kalkulatutakoaren arteko desberdintasuna. Orokorrean, desbidazioa 
frekuentzia esperimentalaren zehaztasunaren magnitude ordenakoa da, salbuespenak 
dauden arren. P0,-1 adarreko J altua duten (J=17-22) trantsizioetan nabaritzen diren 
desbidazio handiagoak distortsio zentrifugoari egotz dakizkioke; beste batzuetan, P0,-1 
adarreko 616 lerroaren kasuan esate baterako, lerroa beste lerro batzuekin estalita dago, 
lerro-multzoa eratuz, beraz bere uhin-zenbakia teorikoa eta lerro-multzoaren uhin-
zenbaki esperimentala desberdinak izan daitezke, lerro hauei pisu estatistiko txikiagoa 
ematen zaie. 

VI.2.3. Distortsio zentrifugoa 

Distortsio zentrifugoko konstanteak determinatzeko asmoarekin, banda-zentrutik 
urruti ere errejistratu ditugu espektroak, 1494,0-1495,6 cm-1 inguruan, non J altuak (P0,-1 
adarraren J= 40 arteko trantsizioak) dituzten trantsizioak agertzea espero behar dugu. 
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Distortsio zentrifugoa kontutan hartzen duen energiaren adierazpena II.22 ekuazioak 
ematen duena da, termino kuartikoak arte hartzen baditugu kontutan distortsio 
zentrifugoko konstanteak. II.22-30 ekuazioak Ir errepresentazioan (errotore simetriko 
luzatuari dagokiona) moldatuz gero, VI.1-4 ekuazioak ditugu. 

( ) 2
00

4222
0

ˆ)1(ˆˆ)1(1 aEKEJaKaJKJ JEdJJEdJdJJJdJJdEE −+−−+−+−=  

(VI.1 ek.) 
 

α=
∂
∂

=
A
EJa

02ˆ  (VI.2 ek.) 
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)(ˆˆ 224
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CBJJ aa −−

−Π
+=  (VI.3 ek.) 

[ ]))(())(())((
3
1 γαββγααβγ +−++−++−=Π BAACCB  (VI.4 ek.) 

Distortsio zentrifugoak tarte honetan edukiko duen eragina nolakoa den ikusteko, 
1494,0-1495,6 cm-1 tarteko trantsizio batzuen uhin-zenbaki teorikoa determinatu dugu, 
bibliografiako [VI.8] oinarrizko mailaren distortsio zentrifugoko konstanteetan 
oinarrituz, eta bi hipotesi desberdin frogatuz: lehenengoan ∆J eta δJ Ondaren lanetik 
hartu eta gainontzeko distortsio zentrifugoko konstanteak (δK, ∆JK, ∆K) nuloak direla 
suposatu dugu, bigarrenean δK, δJ-ren ordenakoa dela eta ∆JK eta ∆K, ∆J-ren ordenakoak 
direla suposatu dugu. Bi hipotesietan oinarrizko mailako konstanteak eta goiko 
mailakoak berdintzat hartu ditugu. 

Distortsio zentrifugoaren eragina handiagoa da zenbat eta J handiagoa izan, hau 
dela eta J= 40 duen lerroan (espektroetan agertzen den J altuena) eragingo lukeen 
desplazamendua kalkulatu dugu, desplazamendu teoriko handiena ∼3·10-3 cm-1-koa izan 
delarik, hau da, errejistratutako espektroen zehaztasunaren ordenakoa. Hau dela eta, 
aztertutako tartean distortsio zentrifugoaren eraginik ez nabaritzea espero behar dela 
ondoriozta daiteke. 

Espektro hauek errejistratzeko erabilitako baldintza esperimentalei buruz, J altua 
duten trantsizio hauei dagozkien absortzio-seinale handiagoak lortzeko gas 
garraiatzailearen (helioaren) presio baxuagoak erabili ditugula esan behar da, 600 mbar 
izan delarik ohiko presioa, baldintza hauetan espantsioaren errotazio-tenperatura 15±5 
K arte igotzen delarik. Errotazio-tenperatura determinatzeko banda-zentruaren inguruan 
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errejistratu ditugu espektroak 600 mbar helio erabiliz eta errotazio-tenperatura 
desberdinetako espektro simulatuekin konparatu ditugu. 

Errejistratutako espektroetan agertzen diren absortzio-lerroak oso ahulak dira, 
baina hainbat lerroren uhin-zenbakia determinatu ahal izan dugu, esleitzen saiatu 
garelarik. Espantsioaren baldintzetan simulatutako espektroak batez ere P0,-1 adarreko 
trantsizioak erakusten ditu, P-2,1 adarreko trantsizio batzuk agertzen diren arren. Lerro 
batzuk esleitu ditugun arren, errejistratutako tartea ez da esleipen orokor fidagarria 
emateko bezain zabala. VI.8 irudian ikus dezakegu 600 mbar helio erabiliz tarte honetan 
errejistratutako espektro bat. 

1494,6 1494,7 1494,8 1494,9 1495,0 1495,1 1495,2

Uhin-zenbakia / cm-1

 

 

VI.8 irudia. Fluorobentzenoaren ν19a bandaren espektroa J altuetan. Tarte honetan
batez ere J∼35 duten P0,-1 azpibandako lerroak eta P-2,1 azpibandako lerroak daude.
Punto gorria duten lerroak esleitu egin dira, erabateko ziurtasuna ezin eman daitekeen
arren. 

 

 

Aipatu dugun modura, bibliografian dauden datu urrietatik ondoriozta daitekeen 
gauza bakarra, distortsio zentrifugoaren eragina txikia dela da, baina hala eta guztiz ere, 
ezin izan dugu tarte honetan errejistratutako espektroetako lerroak ondo esleitu, beraz 
badirudi beste eraginen baten aurrean aurkitzen garela edota distortsio zentrifugoaren 
eragina espero litekeena baino handiagoa izatea. Edozein kasutan ere, errejistratutako 
tartea zabaltzea komenigarria izango litzateke, lerroen esleipen fidagarria proposatzeko 
eta funtsezko hipotesia emateko. 
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VI.3. ∆Ka= ±2 DUTEN TRANTSIZIOAK 

R0,1 eta P0,-1 adarretako trantsizioez gain, espektroak errejistratzeko erabilitako 
baldintza esperimentaletan espero ez diren absortzio-lerro ahulagoak ere behatu ditugu. 
Trantsizio hauek ∆Ka= ±2, ∆Kc= ±1, ±3 hautaketa-arauak betetzen dituzten trantsizio 
modura esleitu ditugu, batez ere Q2,-1 azpibandari dagozkielarik. Trantsizio hauen uhin-
zenbakiak simulatuekin bat datoz, baina errejistratutako espektroetan askoz intentsitate 
handiagoa dute. Lerro hauek banda bero bateko trantsizioak modura esleitzearen ideia 
baztertu egin dugu, dagokien Q adarrik ez delako agertzen, eta behatutako honelako 
lerro gehienak 0ν  baino uhin-zenbaki altuagoetan agertzen direlako. Gainezarmenik 

aurkezten ez duten lerroen esleipena eta neurtutako frekuentzia VI.5 taulan agertzen 
dira. 

 
VI.5 taula. Fluorobentzenoaren ν19a moduaren banda-zentruaren
inguruan behatutako ∆Ka =±2 duten trantsizioen esleipena, neurtutako
uhin-zenbakia eta neurtutako intentsitatearen eta kalkulatutakoaren
arteko erlazioa. 

 

 

ν  / cm-1 Esleipena Ineur/Ikalk 

1498,036 P-2,1(7,2,5)+ P-2,1(4,4,1) 23 

1500,720 R-2,3(13,5,8) 119 

1500,950 Q2,-1(10,1,9) 8 

1500,976 Q2,-1(9,0,9) 5 

1501,075 Q2,-1(9,2,7) 10 

1501,303 Q2,-1(13,3,10) 29 

1501,417 R2,-1(2,1,2)+ Q2,-3(4,2,3) 125 

1501,446 Q2,-1(13,0,13)+ Q2,-1(11,3,8) 10 

1501,537 Q2,-1(10,3,7)+ Q2,-3(7,2,6) 31 

1501,562 Q2,-1(14,0,14) 14 

∆Ka= ±2, ∆Kc= ±1 betetzen duten trantsizioak baimenduta daude errotore 
simetriko motzari dagokion limitean, baina ez errotore simetriko luzatuari dagokion 
limitean; hau dela eta, ∆Ka= 0, ∆Kc= ±1 betetzen dutenak baino magnitude ordena bat 
ahulagoak dira, azken hauek limite bietan baimenduta baitaude [VI.34]. VI.4 taulan 
neurtutako intentsitatearen eta simulazioak ematen duen intentsitatearen arteko erlazioa 
ere adierazten da, lerro bakoitzaren intentsitatea kalibratzeko hurbil daukan P0,-1 edo R0,1 
adarreko lerro baten intentsitatea erabili da. VI.5 taulan ikus daitekeen modura, lerro 
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gehienen intentsitate-erlazioa teorikoki espero dena baino magnitude ordena bat 
handiagoa da, kasu batzuetan bi magnitude orden handiagoa delarik. Intentsitate 
teorikoaren eta neurtutakoaren arteko desberdintasuna nabarmena da, nahiz eta lerro 
hauen seinale/zarata erlazioa txikia izan. ∆Ka= ±2 duten adarren trantsizio gehiago ezin 
izan dugu esleitu, kasu askotan ∆Ka= 0 lerroekin solapatuta agertzen direlako. 

Azpibanda batzuetan nabaritutako intentsitate-perturbazioa azaltzen saiatu gara, 
baina gai honi buruz ez dago erreferentzia bibliografiko askorik eta guk neurtutako 
lerro-kopurua ere ez da nahikoa ondorio garbiak ateratzeko. Halere, behatutako 
anomalia hau konstatatu nahi dugu, intentsitate-perturbazioen gaiaz orain arte 
aztertutakoa eztabaidatuz. 

Jakina da molekuletan ematen diren bibrazio-errotazio elkarrekintzek lerroen 
intentsitateak errotore zurrunaren hurbilketatik aldentzen dituztela [VI.36], nahiz eta 
energia-mailak aldatzeko elkarrekintza ahulegiak izan. C2v simetria-taldeko 
molekuletan, Jahn-en arauaren arabera [VI.37], (a1, b2) maila-bikoteak Coriolis 
elkarrekintzaren bidez perturba daitezke. Fluorobentzenoaren ν19a (a1 simetriaduna) 
moduarekin elkarrekintza izateko probabilitate handienak dituen modua ν19b da, b2 
simetriaduna. Bi moduen arteko frekuentzia-desberdintasuna ∼40 cm-1 da, hau da, bata 
bestetik aski hurbil daude perturbazioa emateko, baina ν19b moduaren maila gutxi daude 
lan honetan aztertutako ν19a moduaren errotazio-mailen energia-tartean. ν19b moduaren 
energia oso altuko mailak izango lirateke, elkarrekintza ahulegia izan daitekeelarik 
energia-mailen gainean eragin nabaria izateko. Hala eta guztiz ere intentsitateen gain 
eragina eduki dezake bibrazio bien arteko elkarrekintzak, eta CH3F-aren kasuan ν3 eta 
ν6 bibrazio-moduen arteko Coriolis elkarrekintzak ν6 bandaren P adarrean intentsitate-
perturbazioa sortzen duela ikusi izan da [VI.38], nahiz eta bi moduen arteko 
frekuentzia-desberdintasuna 133,8 cm-1 den. 

Allen-ek [VI.39] κ asimetria-parametro desberdina (∆κ≥0,1) duten bibrazio-
mailen artean gertatzen diren trantsizioen azpibanda zehatz batzuetan gertatzen den 
intentsitate-perturbazioa aztertu du. Oinarrizko mailako asimetria-parametroa maila 
eszitatuarena baino handiagoa denean (gure kasuan modura) A-motako bandetan eR0,1, 
oR0,1, oQ0,-1 eta eQ2,-1 azpibanden intentsitatea handitu egiten dela behatu du κ-ren balio-
tartea 0≤κ≤1 denean. Q adarren gaineko eragina nabariagoa da, κ-ren balio-tarte 
batzuetan %10 handitu daitezkeelarik. Gure kasuan lau azpibandetatik aldaketak 
behatzeko probabilitate handiena duena eQ2,-1 da, hain zuzen espero dena baino 
intentsitate handiagoarekin agertzen diren lerro gehienen azpibanda, baina bi arrazoi 
nagusi ditugu azalpen hau albo batera uzteko, lehena gure kasuan ∆κ=0,0002 dela, eta 
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bigarrena κ=-0,59 dela, eta A-motako banda izanik ∆κ-k eragina duen tartetik kanpo 
geratzen dela. 

Hala eta guztiz ere, behatutako intentsitate handiei aurkitu ahal izan diogun 
azalpen onargarriena hautaketa-arauen gaineko distortsio zentrifugoaren eragina da. 
Distortsio zentrifugoak errotore zurrunaren hautaketa-arauak leundu egin ditzake 
[VI.40], errotore zurrunaren hurbilketan debekatuak diren trantsizioak ager 
daitezkeelarik espektroan; esate baterako errotore simetrikoetan ∆K≥2 duten 
trantsizioak ager daitezke, edota molekula apolarrek errotazioko espektroa izan 
dezakete. Era berean, baimenduta dauden trantsizioen intentsitatea ere alda dezake. VI.5 
taulan agertzen diren lerro gehienetan ∆Ka= ±2, ∆Kc= ±1 hautaketa-araua betetzen da, 
hau da, baimenduak dira errotore simetriko motzaren limitean baina debekatuak errotore 
simetriko luzatuaren limitean. Distortsio zentrifugoak lerro hauen intentsitatea errotore 
zurrunaren hurbilketan espero dena baino handiagoa izatea eragin dezake, nahiz eta 
oraindik ere ahulak izan. Eragina kuantifikatzen saiatu gara, Watson-ek [VI.41] 
proposatutako eran determinatuz lerroen intentsitatea. 

Watson-ek proposatutakoa v'r'-v"r" bibrazio-errotazioko trantsizio baimenduaren 
intentsitatea VI.5 ekuazioan adierazten den modura determinatzea da, hau da, lerroaren 
benetako intentsitatea (S), errotore zurruna modura kontsideratuz edukiko lukeen 
intentsitatea (S0) faktore batengatik biderkatuz lortzen da, Herman-Wallis faktorea hain 
zuzen (FHW): 

(VI.5 ek.) S(v', r'; v", r")= S0(v', r'; v", r")FHW(v', r'; v", r") 

Errotore zurrunaren hurbilketan lerroaren intentsitatea VI.6 ekuazioak adierazten duen 
eran kalkulatzen da: 

( )[ ] ( )
ca KKcaacak

a
k gKKJKKJvS ,

22
0 ",","',','1'

2
1 φµ +=  (VI.6 ek.) 

 

non  

* ( )a
kµ ' kk vv ←+1  bibrazioko trantsizioaren oinarrizko trantsizioa zein banda 

beroak kontutan hartzen dituen bibrazio-faktorea da. 

* 
2

",","',',' caaca KKJKKJ φ  errotore zurrunaren errotazioko lerro-

sendotasuna da eta tabulatuta dago [VI.42]. 
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*  spin nuklearreko pisu estatistikoa da. 

ca KKg ,

Herman-Wallis zuzenketa-faktorea oinarrizko mailako eta maila eszitatuko zenbaki 
kuantikoen funtzioa da, eta errotazioko zenbaki kuantikoetan termino lineal eta 
kuadratikoak ditu. Watson-ek errotore asimetrikoen kasurako emandako Herman-Wallis 
faktorearen adierazpena VI.7 ekuaziokoa da: 

[ ]{ }22)(2)(2 )1(1 FAmAmJJAmmAmAmAmAF F
KJ

PRJJ
KJ

QJJ
KJF

FJ
KF

FF
KJ

J
KF

F
KHW ++−++++++=

 
(VI.7 ek.) 

non  

* ( "'
2
1 FFmF −= )             (VI.8 ek.) 

F' eta F" maila eszitatuaren eta oinarrizkoaren errotazio-energiak izanik. 

* ( )[ ])1"("1''
2
1

+−+= JJJJmJ   (VI.9 ek.) 

(VI.10 ek.) * 
2
1)1( =+JJ ( )[ ])1"("1'' +++ JJJJ  

* )"'(
2
1 FFF +=  (VI.11 ek.) 

* AK-ak Herman-Wallis parametro desberdinak dira. Errotazio-konstanteen, 
( )a

kµ '-ren eta Kθ  faktore batzuen menpekoak dira [VI.36, 43]. 

Saiakera desberdinak egin ditugu, hasiera batean termino linealak hartu ditugu 
kontutan bakarrik eta AK

F-ak doitzen saiatu gara Q2,-1 adarrarentzat, baina honela 
lortutako balioak beste adar bateko lerroen intentsitatearen gainean, R0,1 adarrekoetan 
esate baterako, eragin nabarmena du, esperimentalki inolaz ere ikusi ez ditugun 
gertakariak aurresanez (lerro batzuen intentsitatearen jeitsiera handia edota lerroaren 
desagerpena). Termino kuadratikoak kontutan hartuta ere, ez dugu Herman-Wallis 
faktore egokirik aurkitu gure espektroetan agertutako intentsitate-banaketa azaltzen 
duenik. 
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VII. ANILINAREN ν19a BANDA 

Anilina molekula Cs simetria-taldekoa da, eraztun aromatikoko atomo guztiak ez 
baitaude zehazki planu batean, baina bibrazio-modu normalak sailkatzeko orduan C2v 
taldekoa balitz modura tratatuko dugu, planutik ez baitira asko aldentzen. C6H5NH2 eta 
C6H5X (X= F, Cl) molekuletako  bibrazio-era normalen artean bana-banako 
korrespondentzia ezar daiteke, NH2 taldeko sei era normaletan izan ezik (2 a1, 1 a2, 1 b1 
eta 2 b2) [VII.1]. Anilinaren bereizmen baxuko espektro infragorria Evans-ek 
errejistratu zuen 1960. urtean [VII.2] eta bere emaitzak Varsanyik ematen ditu [VII.3]. 
Ordutik ez da analisi gehiagorik argitaratu, 1999.ean Fehrensen etabarrek FTIR batez 
errejistratu duten arte [VII.4]. Hau dela eta, anilinaren bibrazio-frekuentziei buruzko 
informazio bibliografiko urria dago. Piest-ek eta laguntzaileek [VII.5] anilina-Ar 
konplexuaren eta bere katioiaren absortzioko espektroa errejistratu dute espantsio 
supertsonikoan 350-1700 cm-1 tartean IR-UV erresonantzia bikoitzeko teknika erabiliz. 
Anilina molekula biluziaren espektroa ere lortu dute, baina ez du seinale-zarata onik 
eskeintzen eta bere espektro infragorriari buruzko informazioa ere anilina-Ar 
konplexuaren espektrotik ateratzen dute, bibrazio-frekuentzia zehatzak (ikus VII.1 
taula) ateratzeko argonak eragindako desplazamendua kontutan hartuz. VII.1 taulan 
adierazten dira anilinaren bibrazio-moduak, dagozkien frekuentzia esperimentalak eta 
Gaussian'94 programaz [VII.6] kalkulatu ditugun frekuentzia teorikoak. 

 

 

VII.1 taula. Anilinaren bibrazio-moduen simetria-espezieak (Varsanyi-ren irizpidea jarraitu da
[VII.3]), uhin-zenbaki esperimentalak, Gaussian'94 programak ematen dituen uhin-zenbakiak
eta intentsitate erlatiboak. 
a: [VII.3]; b: Gaussian'94 programak [VII.6] emandako ab initio  balioak, B3LYP/AUG-cc-
pVDZ mailan. 
*: [VII.5]; #: [VII.4] 

Bibrazio-
modua 

Simetria-
espeziea 

Uhin-zenbaki 
esperimentalaa / cm-1 

Uhin-zenbaki 
teorikoab / cm-1 

Intentsitate 
erlatiboa 

infragorrianb 

ν1 a1 810 828 4 

ν2 a1 3050 3161 4 

ν3 b2 1312 1348 0,1 

ν4 b1 688* 703 33 

ν5 b1 970 984 0,1 

ν6a a1 527 532 11 

ν6b b2 618 630 0,3 

ν7a a1 3010 3161 18 

ν7b b2    

ν8a a1 1600 1635 7 
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ν8b b2 1586 1627 4 

ν9a a1 1175 1191 9 

ν9b b2 1154 1168 2 

ν10a a2 822*  821 0,0 

ν10b b1 233 220 5 

ν11 b1 755* 757 60 

ν12 a1 996 1002 1 

ν13 a1 1280,7 # 1293 65 

ν14 b2 1330 1361 7 

ν15 b2 390 381 0,4 

ν16a a2 424* 417 0,2 

ν16b b1 499* 500 124 

ν17a a2 959 967 0,0 

ν17b b1 867* 880 8 

ν18a a1 1028 1046 4 

ν18b b2 1084 1128 4 

ν19a a1 1496 * 1518 62 

ν19b b2 1468 1487 1 

ν20a a1 3072 3183 32 

ν20b b2 3037 3177 3 

νs a1 3420,9# 3555 16 

νas b2 3508,2# 3660 15 

βs  1618 1654 161 

βas  1050 1061 3 

γs  423,1# 563 161 

γas a2 276,1# 286 17 

 
Anilinaren mikrouhinetako espektroa Lister etabarrek [VII.7] errejistratu zuten, 

lan honetatik lortutako oinarrizko mailako errotazio-konstanteak VII.2 taulan jarri 
ditugularik. Beste teknika batzuk erabiliz anilinaren inguruan egindako azterketa oso 
zabala izan da, hala nola bereizmen altuko espektroskopia elektronikoa [VII.8], ZEKE 
[VII.9-11], bi koloren bidezko fotoionizazioa [VII.12], detekzio optotermala [VII.13], 
elektroi difrakzioa [VII.14]. 

Anilinaren amino taldeak eraztun aromatikoarekin 42º inguruko angelua osatzen 
du [VII.15] eta amoniakoaren kasuan gertatzen den inbertsio-higidura jasaten du. Lister 
eta lankideek [VII.7] mikrouhinetako espektrotik kalkulatu zuten angelua 39,3º izan 
zen. Brand, Williams eta Cook-en arabera [VII.1] inbertsio-bibrazioaren mailak 
oinarrizko egoeran, 562 cm-1-ko barrera-altuera duen minimo bikoitzeko potentzialaren 
balio propioei dagozkie, angelua 46º delarik. Quack eta Stockburger-ek [VII.16] 
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anilinaren SVL (Single Vibronic Level) fluoreszentziazko espektroa errejistratu zuten 
eta 450 cm-1 inguruko barrera-altuera eta 42º-ko angelua determinatu. Baina Larsen 
etabar [VII.17] eta Kydd eta Krueger [VII.18] izan ziren inbertsio-moduaren 
n"=0→n'=1 trantsizioaren (0+→0- trantsizioa ere deitzen dena [VII.7]) frekuentzia 
determinatu zuten lehenak, anilina gasaren absortzio espektroa urrutiko infragorrian 
errejistratuz. Neurtutako frekuentzia 40,8 cm-1 izan zen. Larsen etabarrek 524 cm-1-eko 
barrera-altuera eta 42,2º-ko angelua determinatu zituzten, Kydd eta Krueger-ek energia 
potentzialaren forma desberdina erabiliz barrerak 526 cm-1-ko altuera zuela aurkitu 
zuten, baina ez zuten angeluaren baliorik eman. Anilinaren gainontzeko bibrazio-
moduek inbertsioaren gainean izan dezaketen eragina ez da aztertu, modu batzuen 
kasuan nabaria izan daitekeen arren [VII.4]. Fehrensen etabarrek argitaratutako lanean 
eragin hau kuantifikatzen saiatu dira autoreak, horretarako anilina gasaren giro-
tenperaturako FTIR espektroa errejistratu dutelarik 10-10000 cm-1 tartean, eta baita 
inbertsio-potentzialaren eredu teorikoa ere.  Lopez Tocon etabarrek [VII.19] NH2 
taldearen inbertsioko bibrazio-moduaren potentziala lortu dute S0 eta S1 egoera 
elektronikoetan. 

VII.2 taula. Anilinaren oinarrizko bibrazio-
mailaren errotazioko konstanteak [VII.7].  

A0 / cm-1 0.18738 

B0 / cm-1 0.08652 

C0 / cm-1 0.05928 

Anilina Cs simetria-taldeko errotore asimetrikoa da. VII.1 irudian ikus daiteke 
Gaussian'94 [VII.6] programaren bidez lortutako orekako geometria. Inertzia-momentu 
txikieneko ardatz nagusia, a ardatza, hidrogenoak baino pisutsuagoa den ordezkatzailea 
zeharkatzen du. Oinarrizko mailarako aurresaten dituen errotazio-konstanteak A0= 
0,18658 cm-1, B0= 0,08603 cm-1 eta C0= 0,05897 cm-1, VII.2 taulan agertzen diren 
mikrouhinetako balioekin kontrastatuz [VII.7] balio nahiko onak direla esan daiteke, 
%0,4, %0,6 eta %0,5 errore erlatiboak dituztelarik. VII.1 taulan adierazten dira, aldi 
berean, anilinaren bibrazio-modu guztientzako Gaussian'94 programak (B3LYP/AUG-
cc-pVDZ mailan) ematen dituen uhin-zenbakiak eta infragorrioan erakusten dituzten 
intentsitate erlatiboak. 
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VII.1 irudia. Anilina molekularen orekako
geometria eta aukeratutako ardatz-sistema Ir

errepresentazioan (II.1 taula). Goiko irudian
eraztun aromatikoa ren planua erakusten da,
behekoan eraztunaren zeharretarako ikuspuntua
aukeratu den bitartean. 

 

 
 
Anilinaren kasuan aztertu dugun modua klorobentzenoaren eta 

fluorobentzenoaren kasuan aztertutako bera izan da, hau da ν19a. Modu honen 
desplazamendu atomikoak mantendu egiten dira anilinan (NH2 taldea oso gutxi 
desplazatzen da), a1 simetriaduna da eta A-motako banda ematen du. VII.2a irudian, 
ν19a modurako Gaussian'94 programak ematen duen bibrazio-anplitude maximorako 
geometria ikus daiteke. VII.2b irudian ν19b moduaren bibrazio-anplitude maximorako 
geometria aurkezten da, ν19b bentzenoaren ν19 (Wilson-en zenbatzearen arabera 
[VII.20]) modu degeneratutik eratortzen den beste osagaia izanik. 

 192



VII. Anilinaren ν19a banda 
 

 

 
 
 

                                    

19b 19a 

                                   
 
 
 a) b) 
 

 

 

VII.2 irudia. Anilinaren ν19a  (a) eta ν19b  (b) bibrazio-modoen geometria bibrazio-anplitude
maximoan 

C-N loturak luzatze/laburtzea pairatzen du ν19a bibrazio-moduan, eta VII.2a 
irudian ikus daitekeen modura, bibrazio hau eszitatzerakoan gertatzen den momentu 
dipolarraren aldaketa a-ardatzean ematen da, beraz ν19a A-motako banda da. 

VII.1. DIODOZKO LASERREN ESPEKTROAK 

Anilinaren (Merck, >%99,5) bapore-presioa giro-tenperaturan baxua da (<1 mm 
Hg 25ºC-tan), beraz absortzio-seinale neurgarriak ikusi ahal izateko anilina 120ºC-tan 
berotu behar izan dugu. 

Espektro gehienak errejistratzeko helioa (Praxair, %99,999) erabili dugu gas 
garraiatzaile modura 1,5 bar presioan. Aurreko kasuetan modura, 1480 cm-1 inguruan 
emititzen duten diodo-laserra erabili dugu, eta espektroak kalibratzeko FSR= 0,0471 
cm-1 duen hazbete bateko germaniozko etaloia eta klorometano gasa [VII.21] erabili 
ditugu. 

Anilinaren kasuan ere Fourier transformatuzko espektro infragorria errejistratu 
dugu giro-tenperaturan NICOLET FT-IR 860 espektrometroaren bidez anilina gasaren 
lagina duen 15 cm-ko zelula estatikoan. HgCdTe detektore bat erabiliz errejistratu 
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genuen 0,125 cm-1 bereizmenarekin eta ν19a banda A-motakoa dela baieztatu dugu, Q 
adarra ∼1503,64 cm-1-etan aurkituz. Jet supertsonikoan errejistratutako bereizmen 
altuko espektroan Q adarra 1504,292 cm-1-tan agertzen da, bien arteko desberdintasuna 
FTIR espektroaren zehaztasunaren barruan gertatzen delarik. 

Lister etabarrek [VII.7] determinatu dituzten oinarrizko mailako errotazio-
konstanteak erabiliz (VII.2 taula) κ asimetria-parametroak –0,57 balio du, hau da, 
klorobentzenoa baino asimetrikoagoa da baina oraindik errotore simetriko luzatuaren 
mugatik hurbil dago. 

Anilinaren espektroak batez ere banda-zentruaren inguruan eta banda-zentrua 
baino frekuentzia baxuagotan (P adarrean, alegia) errejistratu ditugu, diodo-laserrari 
eskuragarriak zaizkion tarteetan: 1496,7-1498,6 cm-1 eta 1499,2-1505,2 cm-1. Adierazi 
dugun lehenengo tarteko espektrorik ez dugu aurkezten, halere, tarte honetako 
espektroetan ez baikenuen anilinaren lerrorik behatu. VII.3-6 irudietan agertzen dira 
lortutako espektro adierazgarriak. 

A-motako bandetan Ka-ren paritatea ez da aldatzen, Kc-rena aldatuko den 
bitartean: ee↔eo eta oe↔oo trantsizioak dira baimenduta daudenak. Lerro sendoenak 
errotore simetrikoen hautaketa-arauak betetzen dituztenak izango dira (V.3 ekuazioa). 
Bandaren itxura eta egiturari dagokionez, klorobentzenoaren kasuan aztertu dugu 
nolakoak diren A-motako bandak. Anilina errotore simetriko luzatuaren mugatik hurbil 
dagoenez, A-bandak errotore simetriko baten banda paraleloaren itxura izango du, hau 
da, azpibanda desberdinen Q adarrek bat egingo dute banda-jatorriaren inguruan, piku 
sendoa agertuko delarik eta hau da hain zuzen VII.6 irudiko espektroan beha 
dezakeguna. Q adarra nahiko estua denez, oinarrizko mailako eta goiko mailako A 
errotazio-konstanteak ez direla oso desberdinak ondoriozta dezakegu, eta Q adarrak 
duen asimetria adierazten duen sorbalda (lerro desberdinen pilaketak sortua) 
ezkerraldean agertzen denez, A'<A" dela ere ziurta dezakegu, A'-A" desberdintasun 
erlatiboa ∼-%0,1 izango delarik. 

P adarraren hiru atal desberdin ikus ditzakegu VII.3-5 irudietan, VII.3 irudian P0,-1 

adarraren J altuak (J= 28 arte) dituzten lerroak agertzen dira. Aurreko molekulen  
kasuan modura aurkezten diren anilinaren espektroak frekuentzian linealizatuta daude, 
intentsitate-normalizaziorik egin ez dugun arren. 
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VII.3 taulan agertzen dira anilinaren ν19a bandan asignatutako lerro guztiak. 

Lehenengo sei zutabeetan bere esleipena agertzen da, zazpigarrenean neurtutako 
frekuentzia esperimentala aurkezten den artean. 

 VII.3 taula. Anilinaren ν19a bandan esleitutako absortzio-lerroen uhin-zenbaki esperimentala
( obsν ); errotore zurruna dela suposatuta, karratu txikienen doiketaren bidez lortutako

errotazio-konstanteekin kalkulatutako uhin-zenbakia ( 1ν ), eta distortsio zentrifugoko

konstanteak kontutan hartuta kalkulatutako uhin-zenbakia ( 2ν ). Uhin-zenbaki
esperimentalaren eta kalkulatutako bien arteko desberdintasuna ere adierazten da
( 2,12,1 ννν −= obs ). 

 

 ∆

J" Ka" Kc" J' Ka' Kc' 
1/ −cmobsν 1

1 / −cmν  1
1 / −∆ cmν 1

2 / −cmν  1
2 / −∆ cmν

5 2 4 6 2 5 1505,148 1505,148 0,000 1505,148 0,000 
4 2 2 5 2 3 1505,085 1505,083 0,002 1505,082 0,003 
5 1 5 6 1 6 1505,065 1505,062 0,003 1505,062 0,003 
4 1 3 5 1 4 1505,065 1505,065 0,000 1505,065 0,000 
5 0 5 6 0 6 1505,065 1505,070 -0,005 1505,070 -0,005 
4 3 1 5 3 2 1505,046 1505,046 0,000 1505,045 0,001 
4 4 1 5 4 2 1505,034 1505,034 0,000 1505,032 0,002 
4 4 0 5 4 1 1505,034 1505,034 0,000 1505,033 0,001 
4 3 2 5 3 3 1505,034 1505,035 -0,001 1505,034 0,000 
4 2 3 5 2 4 1505,006 1505,014 -0,008 1505,013 -0,007 
4 0 4 5 0 5 1504,959 1504,955 0,004 1504,955 0,004 
4 1 4 5 1 5 1504,939 1504,940 -0,001 1504,940 -0,001 
3 1 2 4 1 3 1504,921 1504,922 -0,001 1504,922 -0,001 
3 2 1 4 2 2 1504,914 1504,916 -0,002 1504,916 -0,002 
3 3 1 4 3 2 1504,898 1504,887 0,011 1504,886 0,012 
3 3 0 4 3 1 1504,898 1504,890 0,008 1504,889 0,009 
3 2 2 4 2 3 1504,879 1504,875 0,004 1504,875 0,004 
3 0 3 4 0 4 1504,844 1504,838 0,006 1504,838 0,006 
3 1 3 4 1 4 1504,820 1504,817 0,003 1504,817 0,003 
2 1 1 3 1 2 1504,776 1504,771 0,005 1504,771 0,005 
2 2 0 3 2 1 1504,755 1504,752 0,003 1504,752 0,003 
2 2 1 3 2 2 1504,732 1504,733 -0,001 1504,733 -0,001 
2 0 2 3 0 3 1504,713 1504,716 -0,003 1504,715 -0,002 
2 1 2 3 1 3 1504,691 1504,690 0,001 1504,690 0,001 
1 1 0 2 1 1 1504,613 1504,615 -0,002 1504,615 -0,002 
1 0 1 2 0 2 1504,584 1504,584 0,000 1504,583 0,001 
1 1 1 2 1 2 1504,558 1504,561 -0,003 1504,561 -0,003 
0 0 0 1 0 1 1504,452 1504,443 0,009 1504,443 0,009 

4 1 4 3 1 3 1503,778 1503,776 0,002 1503,776 0,002 
4 0 4 3 0 3 1503,754 1503,754 0,000 1503,754 0,000 
4 2 3 3 2 2 1503,717 1503,717 0,000 1503,717 0,000 
4 3 2 3 3 1 1503,699 1503,704 -0,005 1503,705 -0,006 
4 3 1 3 3 0 1503,699 1503,701 -0,002 1503,701 -0,002 
4 2 2 3 2 1 1503,673 1503,676 -0,003 1503,676 -0,003 
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J" Ka" Kc" J' Ka' Kc' 
1/ −cmobsν 1

1 / −cmν  1
1 / −∆ cmν 1

2 / −cmν  1
2 / −∆ cmν

4 1 3 3 1 2 1503,673 1503,670 0,003 1503,670 0,003 
5 1 5 4 1 4 1503,651 1503,652 -0,001 1503,652 -0,001 
5 0 5 4 0 4 1503,632 1503,637 -0,005 1503,637 -0,005 
5 2 4 4 2 3 1503,566 1503,577 -0,011 1503,578 -0,012 
5 4 2 4 4 1 1503,546 1503,555 -0,009 1503,556 -0,010 
5 4 1 4 4 0 1503,546 1503,554 -0,008 1503,555 -0,009 
5 3 3 4 3 2 1503,546 1503,554 -0,008 1503,555 -0,009 
5 3 2 4 3 1 1503,546 1503,544 0,002 1503,544 0,002 
6 1 6 5 1 5 1503,521 1503,529 -0,008 1503,529 -0,008 
5 1 4 4 1 3 1503,521 1503,526 -0,005 1503,526 -0,005 
6 0 6 5 0 5 1503,521 1503,521 0,000 1503,521 0,000 
5 2 3 4 2 2 1503,504 1503,508 -0,004 1503,508 -0,004 
6 2 5 5 2 4 1503,438 1503,442 -0,004 1503,442 -0,004 
7 1 7 6 1 6 1503,403 1503,408 -0,005 1503,409 -0,006 
6 5 2 5 5 1 1503,403 1503,406 -0,003 1503,408 -0,005 
6 5 1 5 5 0 1503,403 1503,406 -0,003 1503,408 -0,005 
6 3 4 5 3 3 1503,403 1503,406 -0,003 1503,407 -0,004 
7 0 7 6 0 6 1503,403 1503,404 -0,001 1503,404 -0,001 
6 4 3 5 4 2 1503,403 1503,403 0,000 1503,405 -0,002 
6 4 2 5 4 1 1503,403 1503,402 0,001 1503,403 0,000 
6 1 5 5 1 4 1503,388 1503,391 -0,003 1503,392 -0,004 
6 3 3 5 3 2 1503,374 1503,380 -0,006 1503,381 -0,007 
6 2 4 5 2 3 1503,345 1503,343 0,002 1503,344 0,001 
7 2 6 6 2 5 1503,309 1503,310 -0,001 1503,311 -0,002 
8 1 8 7 1 7 1503,284 1503,288 -0,004 1503,289 -0,005 
8 0 8 7 0 7 1503,284 1503,286 -0,002 1503,287 -0,003 
7 1 6 6 1 5 1503,258 1503,267 -0,009 1503,268 -0,010 
7 3 5 6 3 4 1503,258 1503,259 -0,001 1503,260 -0,002 
7 6 1 6 6 0 1503,258 1503,257 0,001 1503,260 -0,002 
7 6 2 6 6 1 1503,258 1503,257 0,001 1503,260 -0,002 
7 5 3 6 5 2 1503,258 1503,255 0,003 1503,257 0,001 
7 5 2 6 5 1 1503,258 1503,254 0,004 1503,257 0,001 
7 4 4 6 4 3 1503,243 1503,251 -0,008 1503,253 -0,010 
7 4 3 6 4 2 1503,243 1503,245 -0,002 1503,247 -0,004 
7 3 4 6 3 3 1503,209 1503,209 0,000 1503,210 -0,001 
7 2 5 6 2 4 1503,185 1503,186 -0,001 1503,187 -0,002 
8 2 7 7 2 6 1503,185 1503,181 0,004 1503,182 0,003 
9 1 9 8 1 8 1503,162 1503,169 -0,007 1503,169 -0,007 
9 0 9 8 0 8 1503,162 1503,167 -0,005 1503,169 -0,007 
8 1 7 7 1 6 1503,152 1503,150 0,002 1503,152 0,000 
8 3 6 7 3 5 1503,117 1503,115 0,002 1503,117 0,000 
8 6 3 7 6 2 1503,105 1503,106 -0,001 1503,110 -0,005 
8 6 2 7 6 1 1503,105 1503,106 -0,001 1503,110 -0,005 
8 5 4 7 5 3 1503,105 1503,102 0,003 1503,105 0,000 
8 5 3 7 5 2 1503,105 1503,101 0,004 1503,104 0,001 
8 4 5 7 4 4 1503,105 1503,098 0,007 1503,100 0,005 
8 4 4 7 4 3 1503,088 1503,084 0,004 1503,086 0,002 
9 2 8 8 2 7 1503,051 1503,056 -0,005 1503,058 -0,007 

10 1 10 9 1 9 1503,038 1503,049 -0,011 1503,051 -0,013 
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J" Ka" Kc" J' Ka' Kc' 
1/ −cmobsν 1

1 / −cmν  1
1 / −∆ cmν 1

2 / −cmν  1
2 / −∆ cmν

10 0 10 9 0 9 1503,038 1503,049 -0,011 1503,050 -0,012 
8 2 6 7 2 5 1503,027 1503,037 -0,010 1503,039 -0,012 
9 1 8 8 1 7 1503,027 1503,036 -0,009 1503,038 -0,011 
8 3 5 7 3 4 1503,027 1503,035 -0,008 1503,036 -0,009 
9 3 7 8 3 6 1502,976 1502,975 0,001 1502,977 -0,001 
9 8 1 8 8 0 1502,961 1502,958 0,003 1502,966 -0,005 
9 8 2 8 8 1 1502,961 1502,958 0,003 1502,966 -0,005 
9 7 3 8 7 2 1502,961 1502,957 0,004 1502,963 -0,002 
9 7 2 8 7 1 1502,961 1502,957 0,004 1502,963 -0,002 
9 6 4 8 6 3 1502,947 1502,953 -0,006 1502,958 -0,011 
9 6 3 8 6 2 1502,947 1502,953 -0,006 1502,958 -0,011 
9 5 5 8 5 4 1502,947 1502,948 -0,001 1502,951 -0,004 
9 4 6 8 4 5 1502,947 1502,946 0,001 1502,949 -0,002 
9 5 4 8 5 3 1502,947 1502,945 0,002 1502,949 -0,002 

10 2 9 9 2 8 1502,929 1502,933 -0,004 1502,935 -0,006 
11 1 11 10 1 10 1502,929 1502,930 -0,001 1502,932 -0,003 
11 0 11 10 0 10 1502,929 1502,930 -0,001 1502,931 -0,002 
10 1 9 9 1 8 1502,916 1502,922 -0,006 1502,924 -0,008 
9 4 5 8 4 4 1502,916 1502,915 0,001 1502,918 -0,002 
9 2 7 8 2 6 1502,889 1502,900 -0,011 1502,903 -0,014 
9 3 6 8 3 5 1502,869 1502,863 0,006 1502,866 0,003 

10 3 8 9 3 7 1502,842 1502,839 0,003 1502,843 -0,001 
11 2 10 10 2 9 1502,808 1502,811 -0,003 1502,814 -0,006 
12 1 12 11 1 11 1502,808 1502,810 -0,002 1502,813 -0,005 
12 0 12 11 0 11 1502,808 1502,810 -0,002 1502,813 -0,005 
11 1 10 10 1 9 1502,808 1502,805 0,003 1502,809 -0,001 
10 6 5 9 6 4 1502,794 1502,799 -0,005 1502,805 -0,011 
10 6 4 9 6 3 1502,794 1502,799 -0,005 1502,805 -0,011 
10 4 7 9 4 6 1502,794 1502,795 -0,001 1502,799 -0,005 
10 5 6 9 5 5 1502,794 1502,792 0,002 1502,797 -0,003 
10 5 5 9 5 4 1502,785 1502,785 0,000 1502,790 -0,005 
10 2 8 9 2 7 1502,772 1502,775 -0,003 1502,778 -0,006 
10 4 6 9 4 5 1502,745 1502,739 0,006 1502,743 0,002 
11 3 9 10 3 8 1502,706 1502,708 -0,002 1502,712 -0,006 
10 3 7 9 3 6 1502,706 1502,700 0,006 1502,703 0,003 
12 2 11 11 2 10 1502,695 1502,691 0,004 1502,695 0,000 
13 0 13 12 0 12 1502,695 1502,691 0,004 1502,694 0,001 
13 1 13 12 1 12 1502,695 1502,691 0,004 1502,694 0,001 
12 1 11 11 1 10 1502,695 1502,688 0,007 1502,692 0,003 
11 2 9 10 2 8 1502,660 1502,659 0,001 1502,663 -0,003 
11 4 8 10 4 7 1502,648 1502,648 0,000 1502,653 -0,005 
11 6 6 10 6 5 1502,648 1502,644 0,004 1502,651 -0,003 
11 6 5 10 6 4 1502,648 1502,643 0,005 1502,650 -0,002 
11 5 7 10 5 6 1502,648 1502,637 0,011 1502,642 0,006 
11 5 6 10 5 5 1502,619 1502,620 -0,001 1502,625 -0,006 
12 3 10 11 3 9 1502,581 1502,580 0,001 1502,585 -0,004 
14 0 14 13 0 13 1502,581 1502,572 0,009 1502,575 0,006 
14 1 14 13 1 13 1502,581 1502,572 0,009 1502,575 0,006 
13 2 12 12 2 11 1502,581 1502,571 0,010 1502,576 0,005 
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J" K " a K " c J' K ' a K ' c  

13 1 12 12 1 11 1502,581 1502,570 0,011 1502,574 0,007 
11 4 7 10 4 6 1502,555 1502,560 -0,005 1502,564 -0,009 
12 2 10 11 2 9 1502,555 1502,547 0,008 1502,553 0,002 
11 3 8 10 3 7 1502,555 1502,547 0,008 1502,551 0,004 
12 4 9 11 4 8 1502,507 1502,505 0,002 1502,511 -0,004 
12 6 7 11 6 6 1502,488 1502,488 0,000 1502,496 -0,008 
12 6 6 11 6 5 1502,488 1502,484 0,004 1502,492 -0,004 
12 5 8 11 5 7 1502,488 1502,482 0,006 1502,488 0,000 
13 3 11 12 3 10 1502,459 1502,455 0,004 1502,461 -0,002 
15 0 15 14 0 14 1502,459 1502,452 0,007 1502,457 0,002 
15 1 15 14 1 14 1502,459 1502,452 0,007 1502,457 0,002 
14 2 13 13 2 12 1502,459 1502,451 0,008 1502,457 0,002 
14 1 13 13 1 12 1502,459 1502,451 0,008 1502,456 0,003 
12 5 7 11 5 6 1502,459 1502,448 0,011 1502,454 0,005 
13 2 11 12 2 10 1502,439 1502,435 0,004 1502,442 -0,003 
12 3 9 11 3 8 1502,421 1502,407 0,014 1502,412 0,009 
12 4 8 11 4 7 1502,387 1502,382 0,005 1502,388 -0,001 
13 4 10 12 4 9 1502,373 1502,366 0,007 1502,373 0,000 
16 1 16 15 1 15 1502,348 1502,333 0,015 1502,338 0,010 
16 0 16 15 0 15 1502,348 1502,333 0,015 1502,338 0,010 
14 3 12 13 3 11 1502,348 1502,333 0,015 1502,340 0,008 
15 2 14 14 2 13 1502,348 1502,332 0,016 1502,338 0,010 
15 1 14 14 1 13 1502,348 1502,331 0,017 1502,338 0,010 
13 6 8 12 6 7 1502,348 1502,330 0,018 1502,348 0,000 
13 5 9 12 5 8 1502,348 1502,328 0,020 1502,336 0,012 
13 6 7 12 6 6 1502,326 1502,322 0,005 1502,331 -0,005 
14 2 12 13 2 11 1502,326 1502,321 0,005 1502,329 -0,003 
13 3 10 12 3 9 1502,292 1502,280 0,012 1502,287 0,005 
13 5 8 12 5 7 1502,283 1502,269 0,014 1502,276 0,007 
14 4 11 13 4 10 1502,253 1502,232 0,021 1502,240 0,013 
17 1 17 16 1 16 1502,228 1502,213 0,015 1502,220 0,008 
17 0 17 16 0 16 1502,228 1502,213 0,015 1502,219 0,009 
13 4 9 12 4 8 1502,228 1502,213 0,015 1502,220 0,008 
16 2 15 15 2 14 1502,228 1502,212 0,016 1502,220 0,008 
16 1 15 15 1 14 1502,228 1502,212 0,016 1502,220 0,008 
15 3 13 14 3 12 1502,228 1502,211 0,017 1502,220 0,008 
15 2 13 14 2 12 1502,228 1502,205 0,023 1502,214 0,014 
14 7 8 13 7 7 1502,198 1502,183 0,015 1502,196 0,002 
14 7 7 13 7 6 1502,198 1502,181 0,017 1502,194 0,004 
14 5 10 13 5 9 1502,198 0,020 1502,187 0,011 
14 6 9 13 6 8 1502,198 1502,172 0,026 1502,183 0,015 
15 4 12 14 4 11 1502,109 1502,102 0,007 1502,112 -0,003 
18 1 18 17 1 17 1502,109 1502,093 0,016 1502,101 0,008 
18 0 18 17 0 17 1502,109 1502,093 0,016 1502,101 0,008 
17 2 16 16 2 15 1502,109 1502,092 0,017 1502,102 0,007 
17 1 16 16 1 15 1502,109 1502,092 0,017 1502,102 0,007 
16 3 14 15 3 13 1502,109 1502,091 0,018 1502,101 0,008 
16 2 14 15 2 13 1502,109 1502,088 0,021 1502,098 0,011 
14 5 9 13 5 8 1502,109 1502,084 0,025 1502,093 0,016 

1/ −cmobsν 1
1 / −cmν  1

1 / −∆ cmν 1
2 / −cmν 1

2 / −∆ cmν

1502,178 
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J" K " a K " c J' K ' a K ' c  

14 4 10 13 4 9 1502,069 1502,055 0,014 1502,064 0,005 
15 3 12 14 3 11 1502,069 1502,054 0,015 1502,065 0,004 
15 8 8 14 8 7 1502,060 1502,036 0,024 1502,053 0,007 
15 8 7 14 8 6 1502,060 1502,036 0,024 1502,053 0,007 
15 5 11 14 5 10 1502,060 1502,032 0,028 1502,043 0,017 
15 6 9 14 6 8 1501,995 1501,979 0,016 1501,991 0,004 
16 4 13 15 4 12 1501,995 1501,975 0,020 1501,987 0,008 
19 1 19 18 1 18 1501,995 1501,974 0,021 1501,983 0,012 
19 0 19 18 0 18 1501,995 1501,974 0,021 1501,983 0,012 
18 1 17 17 1 16 1501,995 1501,973 0,022 1501,984 0,011 
18 2 17 17 2 16 1501,995 1501,973 0,022 1501,983 0,012 
17 3 15 16 3 14 1501,995 1501,971 0,024 1501,983 0,012 
17 2 15 16 2 14 1501,995 1501,969 0,026 1501,981 0,014 
21 1 21 20 1 20 1501,746 1501,734 0,012 1501,746 0,000 
21 0 21 20 0 20 1501,746 1501,734 0,012 1501,746 0,000 
20 1 19 19 1 18 1501,746 1501,733 0,013 1501,748 -0,002 
20 2 19 19 2 18 1501,746 1501,733 0,013 1501,748 -0,002 
19 3 17 18 3 16 1501,746 1501,731 0,015 1501,747 -0,001 
19 2 17 18 2 16 1501,746 1501,731 0,015 1501,747 -0,001 
18 4 15 17 4 14 1501,746 1501,729 0,017 1501,746 0,000 
16 5 11 15 5 10 1501,746 1501,726 0,020 1501,738 0,008 
18 3 15 17 3 14 1501,731 1501,719 0,012 1501,736 -0,005 
17 8 10 16 8 9 1501,731 1501,719 0,012 1501,740 -0,009 
17 8 9 16 8 8 1501,731 1501,717 0,014 1501,738 -0,007 
17 4 13 16 4 12 1501,672 1501,665 0,007 1501,682 -0,010 
22 1 22 21 1 21 1501,628 1501,614 0,014 1501,628 0,000 
22 0 22 21 0 21 1501,628 1501,614 0,014 1501,627 0,001 
21 2 20 20 2 19 1501,628 1501,613 0,015 1501,629 -0,001 
21 1 20 20 1 19 1501,628 1501,613 0,015 1501,629 -0,001 
20 3 18 19 3 17 1501,628 1501,611 0,017 1501,630 -0,002 
20 2 18 19 2 17 1501,628 1501,611 0,017 1501,630 -0,002 
17 6 11 16 6 10 1501,628 1501,608 0,020 1501,623 0,005 
19 4 16 18 4 15 1501,628 1501,608 0,020 1501,627 0,001 
19 3 16 18 3 15 1501,628 1501,603 0,025 1501,623 0,005 
17 5 12 16 5 11 1501,564 1501,562 0,002 1501,578 -0,014 
18 8 11 17 8 10 1501,564 1501,559 0,005 1501,582 -0,018 
18 4 14 17 4 13 1501,564 1501,557 0,007 1501,576 -0,012 
18 6 13 17 6 12 1501,564 1501,557 0,007 1501,576 -0,012 
18 8 10 17 8 9 1501,564 1501,554 0,010 1501,577 -0,013 
23 1 23 22 1 22 1501,506 1501,494 0,012 1501,510 -0,004 
23 0 23 22 0 22 1501,506 1501,494 0,012 1501,509 -0,003 
19 5 15 18 5 14 1501,506 1501,493 0,013 1501,514 -0,008 
22 2 21 21 2 20 1501,506 1501,493 0,013 1501,512 -0,006 
22 1 21 21 1 20 1501,506 1501,493 0,013 1501,510 -0,004 
21 3 19 20 3 18 1501,506 1501,491 0,015 1501,511 -0,005 
21 2 19 20 2 18 1501,506 1501,491 0,015 1501,512 -0,006 
20 4 17 19 4 16 1501,506 1501,488 0,018 1501,510 -0,004 
20 3 17 19 3 16 1501,506 1501,485 0,021 1501,507 -0,001 
24 1 24 23 1 23 1501,392 1501,374 0,018 1501,392 0,000 

1/ −cmobsν 1
1 / −cmν  1

1 / −∆ cmν 1
2 / −cmν 1

2 / −∆ cmν
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J" K " a K " c J' K ' a K ' c  

24 0 24 23 0 23 1501,392 1501,374 0,018 1501,391 0,001 
23 1 22 22 1 21 1501,392 1501,373 0,019 1501,397 -0,005 
23 2 22 22 2 21 1501,392 1501,373 0,019 1501,393 -0,001 
22 3 20 21 3 19 1501,392 1501,371 0,021 1501,395 -0,003 
22 2 20 21 2 19 1501,392 1501,371 0,021 1501,394 -0,002 
21 4 18 20 4 17 1501,392 1501,368 0,024 1501,392 0,000 
20 5 16 19 5 15 1501,392 1501,368 0,024 1501,391 0,001 
21 3 18 20 3 17 1501,392 1501,366 0,026 1501,391 0,001 
25 0 25 24 0 24 1501,273 1501,254 0,019 1501,272 0,001 
25 1 25 24 1 24 1501,273 1501,254 0,019 1501,274 -0,001 
24 2 23 23 2 22 1501,273 1501,253 0,020 1501,276 -0,003 
24 1 23 23 1 22 1501,273 1501,253 0,020 1501,275 -0,002 
20 9 12 19 9 11 1501,273 1501,253 0,020 1501,286 -0,013 
23 2 21 22 2 20 1501,273 1501,251 0,022 1501,278 -0,005 
23 3 21 22 3 20 1501,273 1501,251 0,022 1501,277 -0,004 
20 9 11 19 9 10 1501,273 1501,251 0,022 1501,284 -0,011 
22 4 19 21 4 18 1501,273 1501,248 0,025 1501,276 -0,003 
22 3 19 21 3 18 1501,273 1501,247 0,026 1501,274 -0,001 
21 5 17 20 5 16 1501,273 1501,245 0,028 1501,272 0,001 
19 6 13 18 6 12 1501,261 1501,238 0,023 1501,259 0,002 
20 8 13 19 8 12 1501,261 1501,235 0,026 1501,265 -0,004 
20 7 14 19 7 13 1501,261 1501,231 0,030 1501,257 0,004 
21 4 17 20 4 16 1501,261 1501,230 0,032 1501,258 0,003 
20 8 12 19 8 11 1501,240 1501,215 0,025 1501,244 -0,004 
20 5 15 19 5 14 1501,179 1501,164 0,015 1501,192 -0,013 
21 6 16 20 6 15 1501,152 1501,139 0,013 1501,168 -0,016 
26 1 26 25 1 25 1501,152 1501,134 0,018 1501,156 -0,004 
26 0 26 25 0 25 1501,152 1501,134 0,018 1501,155 -0,003 
25 1 24 24 1 23 1501,152 1501,133 0,019 1501,159 -0,007 
25 2 24 24 2 23 1501,152 1501,133 0,019 1501,158 -0,006 
20 7 13 19 7 12 1501,152 1501,132 0,020 1501,156 -0,004 
24 2 22 23 2 21 1501,152 1501,131 0,021 1501,160 -0,008 
24 3 22 23 3 21 1501,152 1501,131 0,021 1501,159 -0,007 
23 4 20 22 4 19 1501,152 1501,128 0,024 1501,159 -0,007 
23 3 20 22 3 19 1501,152 1501,127 0,025 1501,160 -0,008 
22 5 18 21 5 17 1501,152 1501,123 0,029 1501,155 -0,003 
22 4 18 21 4 17 1501,141 1501,115 0,026 1501,147 -0,006 
27 1 27 26 1 26 1501,033 1501,014 0,019 1501,039 -0,006 
27 0 27 26 0 26 1501,033 1501,014 0,019 1501,038 -0,005 
26 1 25 25 1 24 1501,033 1501,012 0,021 1501,042 -0,009 
26 2 25 25 2 24 1501,033 1501,012 0,021 1501,040 -0,007 
25 3 23 24 3 22 1501,033 1501,011 0,022 1501,042 -0,009 
25 2 23 24 2 22 1501,033 1501,011 0,022 1501,042 -0,009 
22 6 17 21 6 16 1501,033 1501,009 0,024 1501,042 -0,009 
24 4 21 23 4 20 1501,033 1501,008 0,025 1501,043 -0,010 
24 3 21 23 3 20 1501,033 1501,007 0,026 1501,041 -0,008 
23 5 19 22 5 18 1501,033 1501,003 0,030 1501,037 -0,004 
23 4 19 22 4 18 1501,033 1500,998 0,035 1501,034 -0,001 
28 1 28 27 1 27 1500,916 1500,894 0,022 1500,922 -0,006 

1/ −cmobsν 1
1 / −cmν  1

1 / −∆ cmν 1
2 / −cmν 1

2 / −∆ cmν
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J" K " a K " c J' K ' a K ' c  

28 0 28 27 0 27 1500,916 1500,894 0,022 1500,920 -0,004 
27 2 26 26 2 25 1500,916 1500,892 0,024 1500,925 -0,009 
26 2 24 25 2 23 1500,916 1500,890 0,026 1500,925 -0,009 
25 4 22 24 4 21 1500,916 1500,888 0,028 1500,926 -0,010 
25 3 22 24 3 21 1500,916 1500,887 0,029 1500,925 -0,009 
24 5 20 23 5 19 1500,916 1500,882 0,034 1500,921 -0,005 
23 6 18 22 6 17 1500,916 1500,882 0,034 1500,920 -0,004 
24 4 20 23 4 19 1500,916 1500,880 0,036 1500,920 -0,004 

1/ −cmobsν 1
1 / −cmν 1

1 / −∆ cmν 1
2 / −cmν 1

2 / −∆ cmν

 

Espektroetan agertzen diren lerro desberdinak esleitzeko II.3 atalean aipatutako 
simulazio-programa erabili dugu. Simulazio-programak banda-jatorria eta goiko 
mailako errotazio-konstanteak behar ditu, eta honela determinatu ditugu hasierako 
balioak: banda-jatorriaren balio hurbildua Q adarraren posiziotik atera dugu; goiko 
mailako errotazio-konstanteak oinarrizko mailako konstanteak [VII.7] gutxi aldatuko 
direla (-%0,05 eta -%0,1 tartean) suposatuz asmatu ditugu. Horrela lortutako espektro 
simulatuak ondo erreproduzitzen du errejistratutako espektroen itxura eta lerroak esleitu 
egin daitezke. 

J, Ka, Kc baxuak dituzten lerroen artean, J berdina duten lerro-taldeak behatuz 
gero, asimetriak Ka eta Kc desberdinen banaketa eragiten du, J-ren balio batentzako 
handiagoa da banaketa zenbat eta Ka txikiagoa izan, Ka=1 duten mailen banaketa 
handiena dela nabaria suertatzen delarik. Ka-ren balio jakin baterako lerroen banaketa 
are eta handiagoa da zenbat eta J handiagoa izan, eta J desberdinen lerro-taldeak 
gainezarri egiten dira. Hau dela eta, komenigarriagoa suertatzen da espektroa Ka-ren 
balio batek eta oinarrizko mailako paritateak definitutako azpibanda desberdinen batura 
modura ikustea. 

Irudietan azpibanda sendoenen lerroen asignazioa ematen da, azpibanda 
bakoitzean Ka-ren balioa eta paritatea (o: Ka + Kc= J+1; e: Ka + Kc = J) adierazten dira, 
lerroen oinarrizko mailaren J ere jartzen delarik. 

Anilina errotore asimetriko luzatua izanik, bere jokaerak bi kasu limite erakus 
ditzake. Bata J≈Ka denean ematen da, errotore simetriko luzatu modura jokatzen du V.5 
ekuazioa betetzen duelarik. Mota honetako lerroen artean tartekatze finkoa dago, B+C 
balio duelarik. Oinarrizko mailaren eta goikoaren errotazio-konstanteen batez bestekoak 
hartuz, tartekatzea 0,146 cm-1 izan beharko litzateke. Beste kasu limitea J altua eta Ka 
baxua izanik ematen da, errotore simetriko motz modura jokatzen duenean. Baldintza 
hau betetzen dituzten lerroen artean J0J eta J1J-tik abiatutako trantsizioek frekuentzia 
berdina izaten dute eta lerro sendoenak ematen dituzte [VII.22], V.4 ekuazioa betez. 
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Beraien arteko tartekatze finkoa ∼2C da [VII.23], hau da, C0 eta C'-ren batezbestekoa 
eginez, 0,119 cm-1. Ez ditugu neurtu ez muga-kasu bateko tartekatzea ez beste muga-
kasukoa, distortsio zentrifugoaren eragina nabaria izanik neurtutako tartekatzeak ez 
direlako adierazgarriak izango. 

10 K-etako errotazio-tenperatura aukeratu dugu, bentzenoaren kasuan jetaren 
baldintzek ematen zutena zelako, eta espektroen intentsitate-banaketa ondo 
erreproduzitzen duela ikusten da. Intentsitate-banaketan spin nuklearraren estatistika ere 
kontutan hartu behar da. Anilinak Boseren estatistika betetzen du, beraz uhin-funtzio 
osoa simetrikoa izan behar da. Molekularen simetria efektiboa C2v hartuta, bere C2 
ardatza a-ardatza da, klorobentzenoaren eta fluorobentzenoaren kasuetan modura, eta 
beraz anilinaren pisu estatistikoak molekula hauen pisuen berdinak dira: Ka bikoitia den 
mailetan pisu estatistikoa 10 izango da, Ka bakoitia den mailetan pisu estatistikoa 6 
izango den bitartean. 

VII.2. KONSTANTE ESPEKTROSKOPIKOEN DOIKETA 

Asignatutako lerroak karratu txikienen metodoa erabiltzen duen doiketa batean 
sartu ditugu. Oinarrizko mailaren errotazio-konstanteak determinatzeko J', Ka' eta Kc' 
berdinak dituzten P eta R lerroen frekuentzien konbinazio-diferentziak karratu txikienen 
metodo iteratibo batez doitu ditugu klorobentzenoaren eta fluorobentzenoaren kasuan, 
baina anilinaren kasuan R lerro oso gutxi esleitu ditugunez, ez dugu oinarrizko mailaren 
konstante espektroskopikoen doiketa burutu. Beste alde batetik, A', B' eta C' 
determinatzeko, oinarrizko mailaren konstante espektroskopikoak bibliografiatik hartu 
ditugu eta frekuentzia esperimentalak izan dira zuzenean doiketan sartu ditugunak. 
Distortsio zentrifugoko konstanteak ere kalkulatu ditugu, J, Ka, Kc altuak dituzten 
lerroak erabiliz. Klorobentzenoaren eta fluorobentzenoaren kasuan ez bezala, banda-
jatorriaren balioa ez dugu doiketan sartu, soilik P lerroak ditugulako. 0ν  doiketan 

sartzen bada, balio txikiegia ematen du, doiketan gehien aldatzen den parametroa izanik 
eta emaitza onartezinak lortuz. Honen ordez, 0ν  Q adarraren uhin-zenbakitik atera 

dugu, simulatutako espektroan Q adar esperimentala zehazki erreproduzitu arte aldatuz 
0ν . Era honetan, ν0 = 1504,297 cm-1 balioa lortu dugu. 

VII.2.1. Goiko mailaren konstante espektroskopikoen doiketa 

Goiko mailaren errotazio-konstanteak determinatzeko 4<J≤15 duten P adarreko 
119 lerroen frekuentziak dira karratu txikienen metodoaz doitu ditugunak, oinarrizko 
mailaren errotazio-konstanteak bibliografiatik [VII.7] hartu eta bere balioa finko 
modura utzi delarik doiketan. Seinale/zarata erlazio txikia duten lerro ahulei eta 
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solapatuta agertzen direnei ωi pisu estatistiko txikia eman zaie. Doitu dugun funtzioa 
honako hau izan da: 

''''''0 CBAEf gobs γβανν ++=−−=           (VII.1 ek.) 

VII.2-5 ekuazioen laguntzaz: 

FAA∆A + FAB∆B + FAC∆C + FAν∆ν = hA 

FBA∆A + FBB∆B + FBC∆C + FBν∆ν = hB (VII.2 ek.) 

FCA∆A + FCB∆B + FCC∆C + FCν∆ν = hC 

non 

ii

guztiak
lerro

i
iXY Y

f
X
fF 








∂
∂









∂
∂

= ∑ω  (VII.3 ek.) 

X eta Y A', B', C' izanik 

∆X= X-Xº  (VII.4 ek.) 

( ) ( )[ ]h
f
X

E EX i
i i

obs i i
=





 − − − − −∑ω

∂
∂

ν ν ν0 0
0

0 0ν  (VII.5 ek.) 

∆X-ak zuzenean askatzeko VII.6 ekuazioan jarritako ekuazio-sistema ebatzi behar 
da, BXY elementuak dituen B matrizea FXY elementuak dituen F matrizearen 
alderantzizkoa izanik: 

∆A = BAAhA + BABhB + BAChC  

∆B = BBAhA + BBBhB + BBChC (VII.6 ek.) 

∆C = BCAhA + BCBhB + BCChC  

Doiketa egin eta gero lortutako konstante espektroskopikoak VII.4 taulan 
adierazten dira. Frekuentzia esperimentalen zehaztasunak mugatuta eta J, Ka, Kc≤ 15 
duten lerroak erabili ditugunez doiketan, distortsio zentrifugoa ez dugu kontutan hartu. 
Errotazio-konstanteek bibrazioarekin jasaten duten aldaketa erlatiboak (A'-A")= -
%0,08, (B'-B")= -%0,08 eta (C'-C")= -%0,05 dira. 
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 VII.4 taula. Lan honetan lortutako
anilinaren ν19a bandaren A', B' eta C'
konstante espektroskopikoak. Parentesi
artean azken digitoaren %95-eko
konfidantza estatistikoa adierazten da.  

 

 

0ν  / cm-1 1504,297 
A' / cm-1 0,18723(6) 

B' / cm-1 0,08645(4) 

C' / cm-1 0,05925(2) 

 
VII.3 taularen zortzigarren zutabean adierazten dira VII.4 taulako konstante 

espektroskopikoekin kalkulatutako frekuentziak eta bederatzigarrenean frekuentzia 
esperimentalaren eta kalkulatutakoaren arteko desberdintasuna. J txikia duten lerroen 
kasuan desbidazioa txikia dela ikus daiteke, doiketa ona dela baieztatuz. Beste alde 
batetik J zenbat eta handiagoa izan, frekuentzia esperimentalaren eta kalkulatutakoaren 
artean desbidazioa gero eta handiagoa dela beha daiteke, efektu honen eragilea 
distortsio zentrifugoa izan daitekeelarik.  

VII.2.2. Distortsio zentrifugoa 

Errejistratutako espektroetan J altua duten (J=28 arte) P lerroak esleitu ditugu eta, 
zenbat eta J-ren balioa handiagoa izan, kalkulatutako frekuentziaren eta 
esperimentalaren arteko desberdintasuna handiagoa dela kontutan hartuta, distortsio 
zentrifugoaren eragina ikertu dugu, distortsio zentrifugoko konstanteak determinatzeko 
asmoarekin. Distortsio zentrifugoa kontutan hartzen duen energiaren adierazpena II.22 
ekuazioak ematen duena da, termino kuartikoak arte hartzen baditugu kontutan 
distortsio zentrifugoko konstanteak. II.22-30 ekuazioak Ir errepresentazioan (errotore 
simetriko luzatuari dagokiona) moldatuz gero, fluorobentzenoaren kasurako emandako 
VI.1-4 ekuazioak ditugu. 

Bibliografian ez da anilinaren distortsio zentrifugoko konstanteei buruzko datu bat 
ere ematen, anilinak beste molekula batzuekin eratzen dituen konplexuen distortsio 
zentrifugoko konstanteak dauden arren (anilina-Ar, anilina-20Ne, anilina-22Ne: [VII.24]; 
anilina-H2O: [VII.25]). Oinarrizko mailako eta maila eszitatuko distortsio zentrifugoko 
konstanteak berdinak direla suposatu dugu, eta doitu dugun funtzioa VII.7 ekuazioak 
ematen duena da: 
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( )[ ] ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]

[ ] [ ] [ ]
f E E d J J J J d J J J J

d J J d E J J E J J d E E

obs J JK

K a a EJ EK

= − − + − = + − + + + − + +

+ − + + − + + −

ν ν α α

α α

0 0 0
2 2 2 2

4 4
0 0 0 0

1 1 1 1

1 1

' " ' ' " " ' ' ' " "

$ ' $ " ' '( ' ) " "( " ) ' ' " "

"

 (VII.7 ek.) 

non E’0  eta E”0, errotore zurrunaren maila eszitatuko eta oinarrizko mailako errotazioko 
energiak diren hurrenez hurren. 

Eratu dugun ekuazio-sistema VII.8 ekuazioak emandakoa da. 

FdJdJ∆dJ + FdJdJK∆dJK + FdJdK∆dK + FdJdEJ∆dEJ + FdJdEK∆dEK = hdJ 

FdJKdJ∆dJ + FdJKdJK∆dJK + FdJKdK∆dK + FdJKdEJ∆dEJ + FdJKdEK∆dEK = hdJK 

FdKdJ∆dJ + FdKdJK∆dJK + FdKdK∆dK + FdKdEJ∆dEJ + FdKdEK∆dEK = hdK 

FdEJdJ∆dJ + FdEJdJK∆dJK + FdEJdK∆dK + FdEJdEJ∆dEJ + FdEJdEK∆dEK = hdEJ 

FdEKdJ∆dJ + FdEKdJK∆dJK + FdEKdK∆dK + FdEKdEJ∆dEJ + FdEKdEK∆dEK = hdEK 

(VII.8 ek.) non  

ii

guztiak
lerro

i
iXY Y

f
X
fF 








∂
∂









∂
∂

= ∑ω  (VII.9 ek.) 

X eta Y dJ, dJK, dK, dEJ edo dEK izanik 

∆X= X-Xº  (VII.10 ek.) 

( )h
f
X

E EX i
i i

obs i
= −





 − + −∑ω

∂
∂

ν ν0 0 0' "  (VII.11 ek.) 

∆X-ak zuzenean askatzeko VII.12 ekuazioan jarritako ekuazio-sistema ebatzi 
behar da, BXY elementuak dituen B matrizea FXY elementuak dituen F matrizearen 
alderantzizkoa izanik. 

∆dJ = BdJdJ hDj + BdJdJK hdJK + BdJdK hdK + BdJdEJ hdEJ + BdJdEK∆dEK  

∆dJK = BdJKdJ hdJ + BdJKdJK hdJK + BdJKdK hdK + BdJKdEJ hdEJ + BdJKdEK hdEK 

∆dK = BdKdJ hdJ + BdKdJK hdJK + BdKdK hdK + BdKdEJ hdEJ + BdKdEK hdEK 

∆dEJ = BdEJdJ hdJ + BdEJdJK hdJK + BdEJdK hdK + BdEJdEJ hdEJ + BdEJdEK hdEK 

∆dEK = BdEKdJ hdJ + BdEKdJK hdJK + BdEKdK hdK + BdEKdEJ hdEJ + BdEKdEK hdEK 

(VII.12 ek.) 
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Distortsio zentrifugoko konstanteak determinatzeko J≥14 duten lerroak (142 
guztira) erabili ditugu karratu txikienen metodoan. Lerro guztiak erabiltzea zehatzagoa 
izango litzateke, baina errotore zurrunaren hurbilketa eginez, desbidazioa txikia dela 
ikusita, J txikia duten lerroak doiketan ez sartzea erabaki genuen, lerro hauek kontutan 
hartzeak doiketa-lana oso neketsua bihurtzen baitzuen, lortutako emaitzak askorik ez 
zituen hobetzen bitartean. Hala eta guztiz ere, lerro hauek alde batera uztean egindako 
errorea txikia dela baieztatzeko eta aldi berean distortsio zentrifugoko konstanteen 
doiketaren baliogarritasuna probatzeko, doiketan sartu ez ditugun lerroen frekuentzia 
ere kalkulatu dugu. Doitutako distortsio zentrifugoaren balioak II.23-27 ekuazioak 
erabiliz transformatu ditugu VII.5 taulan agertzen diren konstanteak emanez. Ikusten 
den modura, distortsio zentrifugoko konstanteak nahiko handiak dira 
fluorobentzenoarenekin konparatuz (ikus VI.2 taula). 

VII.5 taula. Karratu txikienen metodoa erabiliz
lortutako anilinaren distortsio zentrifugoko
konstanteak. Oinarrizko mailako eta ν19a

bibrazio-maila eszitatuko konstanteak berdinak
direla suposatu dugu. 

 

 

∆J·107 / cm-1 5.0 
∆JK·107 / cm-1 54 

∆K·107 / cm-1 3.6 

δJ·107 / cm-1 1.2 

δK·107 / cm-1 -0.08 

 
Distortsio zentrifugoa kontutan hartuz lerro bakoitzaren frekuentzia determinatzeko 

VII.7 ekuazioan obsν  askatu behar da. Honela kalkulatutako frekuentziak VII.3 taularen 

hamargarren zutabean adierazita daude, azkenengo zutabean frekuentzia 
esperimentalaren eta kalkulatutakoaren artean dagoen desberdintasuna jartzen delarik. 
Nabaria den modura, desberdintasuna txikia da orokorrean. J baxua duten lerroei 
dagokienez, errotore zurrunaren hurbilketan frekuentzia-desbidazioa ematen zuten 
lerroen  frekuentziak  berdintsu  jarraitzen  du  kasu  batzuetan  (P0,-1(10,1,10)  eta         
P0,-1(10,0,10) esate baterako) eta hobekuntza jasaten du beste kasu batzuetan, adibidez 
P0,-1(13,2,12) eta P0,-1(13,1,12) lerroen kasuan. Aitortu beharra dago lerro guztien 
frekuentzia ez dela hobetzen eta batzuetan distortsio zentrifugoa kontutan hartzeak 
kaltetu egiten du frekuentzia teorikoaren kalkulua (adibidez P0,-1(10,6,5) eta P0,-1(10,6,4) 
lerroen kasuan). J altuagoa duten lerroei dagokienez, orokorrean kalkulatutako 
frekuentziak asko hobetu dira, horretaz konturatzeko VII.3 taulan agertzen den           
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P0,-1(24,1,24), P0,-1(24,0,24) etabarren multzoa begiratu besterik ez dago. Baina aipatu 
behar da kasu batzuetan kalkulatutako frekuentziak desbidazio nahiko handia erakusten 
duela, distortsio zentrifugoaren eragina ez delako behar adinako handia (ikus esate 
baterako P0,-1(19,1,19), P0,-1(19,0,19) etabarren multzoa) eta beste batzuetan kontrako 
arrazoiarengatik, hau da, distortsio zentrifugoak beharrezkoa baino eragin handiagoa 
izan duelako lerroaren frekuentziaren gainean (P0,-1(17,5,12), P0,-1(18,8,11) etabarren 
multzoan adibidez). 

VII.3. ANILINAREN INBERTSIO-MODUA 

Anilinari dagokion atal honen hasieran aipatu dugun modura, Fehrensen etabar 
[VII.4] anilinaren gainontzeko bibrazio-moduek inbertsioaren gainean izan dezaketen 
eragina kuantifikatzen saiatu dira, horretarako anilina gasaren giro-tenperaturako FTIR 
espektroa errejistratu dutelarik 10-10000 cm-1 tartean, eta esperimentalki behatutakoa 
azaltzen duen eredu teorikoa garatu dutelarik. Anilinaren inbertsioko bibrazio-modua 
aztertu dute, trantsizio desberdinen frekuentziak determinatuz. VII.6 taulan n"= 0-tik 
abiatzen diren lehenengo lau trantsizioen frekuentziak jarri ditugu. 

VII.6 taula. Anilinaren inbertsioko
bibrazio-moduaren n"=0-tik abiatzen diren
lehenengo lau trantsizioen frekuentziak
[VII.4]. 

 

 

 

 

Trantsizioa 
(n"→n') 0ν  / cm-1 

0→1 40,9 

0→2 423,1 

0→3 699,2 

0→4 1085,4 

Inbertsio-modu puruan (γs VII.1 taulan), n'=1 eta n"=0 mailen arteko diferentzia 
∆T= 40,9 cm-1 da. Honi inversion tunneling splitting deritzo (tunel-inbertsioaren 
erdibiketa). Fehrensen eta lankideek beste lan batean [VII.26] estereomutazio-denbora 
honela definitu dute: 

ντ cE
h

s 2
1

)(2 =∆=
±

  (VII.13. ek.)
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40,9 cm-1-ko ∆T-ri 408 fs-tako estereomutazio-denbora dagokio. Beste k bibrazio-modu 
bat eszitatzen badugu, inbertsio-barrera aldatu egingo da, eta baita ∆T ere (ikus VII.7 
irudia). Moduak barrera jeisten badu, bultzatzailea izango da eta ∆T-ren balioa handitu 
egingo da, alderantziz, barreraren altuera igoarazten badu, inhibitzailea izango da eta 
∆T-ren balioa txikitu egingo da ∆T-ren aldaketak, ∆∆T, printzipioz zuzenean atera 
daitezke bibrazio-espektrotik (VII.7 irudia). Zehazki anilinaren lau bibrazio-modu 
normalen inbertsioaren gaineko eragina aztertu dute Fehrensen eta lankideek [VII.4]: 
tortsioa (γas modua, 0ν = 276,1 cm-1, a2 simetriaduna), CN tentsioa (ν13 modua, 0ν = 
1280,7 cm-1, a1 simetriaduna), NH tentsio simetrikoa (νs modua, 0ν = 3420,9 cm-1, a1 
simetriaduna) eta NH tentsio antisimetrikoa (νas modua, 0ν = 3508,2 cm-1, b2 
simetriaduna), VII.7 taulan adierazten dugularik Fehrensen etabarrek bibrazio-modu 
hauentzako lortutako emaitza esperimental zein teorikoak. 

 VII.7 taula. Fehrensen etabarrek [VII.4] lortutako ∆T eta barrera-altuera eraginkor teoriko
eta esperimentalak anilinaren oinarrizko egoeran eta aztertutako lau bibrazio-modu
eszitatuetan (vi= 1).  

∆T/ cm-1 
Bibrazio-modua 

 esp. V0(ab initio) V0(doiketa) 

Barrera-
altuera / cm-1

oinarrizko egoera 40,9 44,7 40,7 535 

tortsioa (γas) 28,3 29,8 27,3 689 

CN tentsioa (ν13) 34,4 38,9 35,6 569 

NH tentsio simetrikoa (νs) 27,1 30,5 28,0 635 

NH tentsio asimetrikoa (νas) 22,4 24,8 22,9 684 

 
Lan honetan aztertutako ν19a moduaren azterketan funtsezkoa iruditzen zaigu modu 

honetan inbertsioak izan dezakeen eragina kuantifikatzea, inbertsioaren eraginez beste 
trantsizioren bat agertzen bada ν19a moduaren inguruan, orain arte kontutan hartu ez 
dugun banda horrek sor ditzakeen perturbazioak aztertu ahal izateko eta ∆T' (ν19a) 
neurtzeko. Bibrazio-modua eszitatzerakoan inbertsioarekin gertatutako akoplamendua 
hobeto ulertzeko asmoz, Fehrensen etabarren lanean oinarrituta, CN tentsioa aztertuko 
dugu jarraian, guk ere FTIR-an errejistratu ahal izan dugulako. VII.7 irudian adierazten 
dugu CN tentsio-moduaren mailen eskema. 
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 EnergiaSimetria-espeziea 

11ν00ν

(VII.14 ek.) 

TT "' 0011 ∆+−=∆ νν

∆T" 

∆T' 

0,0 cm-1

40,9 cm-1

1280,7 cm-1

1315,1 cm-1B1 

A1
 

 
B1

 A1

 
VII.7 irudia. Anilinaren CN tentsioko
bibrazio-moduaren energia-mailen eskema.

 
Energia-maila desberdinen simetria kontutan hartuta, baimenduak dira simetria 

berbereko mailen arteko trantsizioak (A1→ A1; B1→ B1) eta baita A1↔ B1 trantsizioak 
ere, hau dela eta, CN tentsioa-modua eszitatzerakoan lau trantsizio desberdin gerta 
daitezke: CN-tentsio00 (1280,7 cm-1), CN-tentsio01 (1315,1 cm-1), CN-tentsio10 (1239,8 
cm-1) eta CN-tentsio11 (1274,2 cm-1), non lehengo azpiindizeak oinarrizko mailaren 
inbertsio-maila adierazten du eta bigarrenak bibrazio-modu eszitatuarena (ikus VII.7 
irudia). Nahiz eta A1↔ B1 trantsizioak baimenduak izan, oso ahulak dira, praktikan ezin 
daitezkeelarik detektatu. VII.8 irudian guk lortutako giro-tenperaturako FTIR espektroa 
agertzen da, Fehrensen etabarrenarekin guztiz bat datorrena. 
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VII.8 irudia. Errejistratutako anilinaren FTIR espektroa, CN
tentsio-moduaren inguruan. Espektroan agertzen diren bi
pikuak CN-tentsio00 (1280,7 cm-1) eta CN-tentsio11 (1274,2
cm-1) trantsizioei dagozkie. 
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CN tentsioko moduaren kasuan, beraz bi trantsizio agertzen dira inbertsioaren 
eraginez, bien arteko tartea 6,5 cm-1 delarik. ν19a moduan, printzipioz, energia-mailen 
eskema eta espektroan agertuko diren trantsizioak CN tentsioko moduan ditugunen 
berdintsuak izango dira, ν19a modua ere a1 simetriaduna baita, ∆T-a izango da aldatuko 
dena. ∆T-a teorikoki determinatzea oso konplikatua da, eta lan honen helburuetatik at 
geratzen da, beraz esperimentalki determinatzen saiatu gara. ν19a moduaren inguruan ere 
errejistratu dugu anilinaren FTIR espektroa giro-tenperaturan, baina tarte honetan 
atmosferako urak interferitu egiten du, 1500 cm-1 inguruan erradiazioa absorbitu egiten 
baitu, espektroan absortzio-lerro sendoak agertzen direlarik, VII.9 eta VII.10 irudian 
ikus daitekeen modura. VII.9 irudian anilinaren FTIR espektroa aurkezten da 1450-1520 
cm-1 tartean. Bertan ν19a eta ν19b moduei dagozkien absortzio-banda zabalak ikus 
daitezke. (ν19a)00 eta (ν19a)11 trantsizioei dagozkien lerroak bilatzeko asmotan, 1480-
1525 cm-1 tartean ere errejistratu dugu espektroa, ∆T-ren balioa 20-60 cm-1 tartean 
egongo dela suposatuta, tarte horretan agertu beharko liratekeelako biak. Ahal den 
neurrian uraren lerroak kendu dizkiogu espektroari, emaitza VII.10 irudian aurkezten 
dugularik. 
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VII.9 irudia. Anilinaren FTIR espektroa giro-tenperaturan
1450-1520 cm-1 tartean. Goiko espektroa (urdinez)
erreferentzia-espektroa da (atmosferako airearen eta
zelularen hutsaren espektroa). Behekoa anilina berarena da,
bertan ν19a eta ν19b moduei dagozkien absortzio-banda
zabalak agertzen dira. 
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VII.10 irudia. Anilinaren FTIR espektroa 1480-1525 cm-1

tartean. Goiko espektroa (urdinez) erreferentzia-espektroa da.
Beheko espektroa anilinarena da. Puntu gorriz markatu dira
soilik anilinaren espektroan agertzen diren lerroak eta puntu
berde batez  (ν19a)00-ri dagokion lerroa. 

 

 

VII.10 irudiko espektroan lerro ugari agertzen dira ez direnak ez urarenak ez CO2-
renak, punto gorriz markatu ditugularik. 1503,6 cm-1-n agertzen den piku sendoa 
(berdez markatuta dagoena) (ν19a)00 trantsizioari dagokiola ia ziurtzat jo dezakegu, gure 
lanean errejistratutako bereizmen altuko espektroetan 1504,3 cm-1-ean agertzen baita, 
balio bien arteko desberdintasuna onargarria izanik, eta agertzen den lerroak A-
bandaren forma erakusten baitu, izan behar duen modura. Ezinezkoa zaigu markatutako 
beste pikuak esleitzea, espektroa giro-tenperaturakoa delako, non bibrazio desberdinen 
arteko konbinaketak, gaintonoak edota banda beroak ager daitezkeen, beraien artean 
(ν19a)11 ere egon daitekeelarik. 

Bereizmen altuan errejistratutako tarteak 1496,7-1498,6 cm-1 eta 1499,2-1505,2 
cm-1 izanik, ziurta dezakeguna da tarte honetan ez dugula behatu (ν19a)11 trantsizioari 
egokitu litzaiokeen intentsitate nabariko Q adarrik. Agian espantsioa eratzen dugun 
baldintzetan (1,5 bar He), inbertsio-moduaren bibrazio-tenperatura hotzegia da n'=1 
mailako populazioa nabaria izateko. 

Fehrensen eta lankideek [VII.26] anilinaren NH-tentsioaren gaintonoa aztertu dute 
espantsio supertsonikoan. Espantsioa eratzeko baldintza desberdinak erabili dituzte: 1 
bar Ar eta 1 bar N2. 1 bar Ar erabiltzean gas garraiatzaile modura, Trot∼5 K lortzen dute, 
eta ez dute trantsiziorik behatzen inbertsioko bibrazio-moduaren n'= 1 mailatik. 
Inbertsioko bibrazio-moduaren bibrazio-tenperatura Tbib∼15 K baino txikiagoa dela 
ondorioztatzen dute. 1 bar N2 erabiltzean, Trot∼60 K-era igotzen da eta inbertsioaren 
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eragina espektroan behatzen da, trantsizioak bikoiztuta agertzen direlarik. Honen 
ondorioz, bibrazioko inbertsio-moduaren bibrazio-tenperatura 100 K ingurukoa dela 
ondorioztatzen dute. 

(ν19a)11 eta (ν19a)00 trantsizioen absortzio-intentsitateen arteko zatidura, 
Int(ν19a)11/Int(ν19a)00, n'=1 eta n"=0 mailetako populazioen arteko zatiduraren berdina 
izango da. Gure espantsioaren baldintzetan, Trot∼10 K dela onartuz, Tbib>10 K izango 
dela suposa daiteke. Tbib=20 K balioa hartuz (oso baxua litzatekeena), 
Int(ν19a)11/Int(ν19a)00∼ 1/19 lortzen da, eta beraz (ν19a)11 trantsizioaren Q adarra ahulegia 
litzateke espektroan agertzeko. Tbib=35 K suposatuz, ostera, Int(ν19a)11/Int(ν19a)00∼ 1/5 
da, eta Q adarra nabaritu beharko genuen, P eta R adarretako lerroak baino sendoagoa 
litzatekeelako. Dena den, (ν19a)11 trantsizioaren Q adarraren agerketa faboratzeko, 
espantsioaren baldintzak aldatu beharko lirateke eta etorkizunean badaukagu hau 
egiteko asmoa, bibrazioko tenperatura altuagoa ematen duen gas garraiatzailea 
aukeratuz (N2 esate baterako) edota 1,5 bar baino presio baxuagoak erabiliz. 
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VIII. ETORKIZUNERAKO ASMOAK 

Molekula poliatomikoen bereizmen altuko bibrazio-errotazioko absortzio-
espektroak errejistratzeko infragorrian sistema esperimentalak erakutsitako emaitzak 
oso onak dira, espektroetatik bai bi bibrazio-mailen konstante espektroskopikoak, baita 
molekulen dinamikari buruzko datu interesgarriak lortu ditugularik. Hau dela eta, 
sistema esperimentalean zenbait hobekuntza burutzea erabaki dugu, ikerketa lan 
honekin jarraitu ahal izateko eta baita bere mugak zabaltzeko ere.   

Hortaz, sistema esperimental berari dagokionez, laserraren eskaneatze-abiadura 
berriak (ikus VII. kapitulua) ahalbideratzen duen bereizmen hobeagoaz gain, sistemaren 
sentikortasuna hobetu dugu, New Focus (5611 modeloa) zelula pausuaniztuna sartuz 
kameran, molekula hotzek erradiazioa absorbitzen duten gunean. Sistema optiko hau bi 
ispilu ahur eta astigmatiko samarrez osatuta dago, bata bestearen aurrean paraleloan 
kokatuta daudenak, sistema bi eratan antola daitekeelarik: batean izpiak 90 isladapen 
gauzatzen ditu ispiluetan eta bestean 182 [VIII.1]. Ispiluen isladapena %99 da  3-10 µm 
gune espektralean, honen ondorioz, 182 pausutako antolaketan intentsitateraen %84-a 
galtzen da. Sistema pausuaniztun honek bide optiko askoz handiagoa eskeintzen du, hau 
da, absortzioa eta beraz sentikortasuna 20 aldiz inguru handituko dira, espektroen 
seinale/zarata erlazioa asko hobetuko delarik. Honek lerroen esleipena erraztuko du, eta 
trantsizio ahulak (esate baterako van der Waals konplexuei dagozkienak) behatzeko 
aukerak ugarituko ditu.  

Espektro zehatzagoak izateko, erreferentzia-gasaren espektroa eta aztergai den 
molekularena aldiberean errejistratuko ditugu, horretarako laser-izpia bitan banatuz, 
batak erreferentzia-gasa presio baxuan aurkitzen den zelula estatikoa zeharkatuko du, 
eta besteak (intentsoenak) huts-kameran jet supertsonikoa 182 aldiz (guztiek ez dute jeta 
zeharkatuko) zeharkatuko du. Izpi bakoitza detektore fotoeroale batek detektatuko du,  
bakoitzak "lock-in" bati bidaliko diolarik seinalea; osziloskopio digital batek 
espantsiotik datorren seinalea prozesatuko du, eta, bukatzeko, ordenagailu bat 
arduratuko da bi seinaleak batzeaz (erreferentzia-gasarena, "lock-in" anplifikadore 
batetik zuzenean, eta lagin hotzituarena, osziloskopiotik).   

Honetaz gain, programa informatiko berria eskuratu dugu, asignatutako 
frekuentzia esperimentalak doitzen dituena banda-jatorriaren balioa, errotazio-
konstanteak eta distortsio zentrifugoko konstanteak erdietsiz. Programak errotore 
asimetrikoen kasurako azpirrutina espezifikoa du, 32767 lerro esperimental doi 
ditzakeelarik 180 parametro lortzeko [VIII.2], errotoreek gehienez elkar eragiten dioten 
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9 bibrazio-maila eta 5 spin dituzten artean. Doitutako parametroetatik abiatuz milaka 
lerro espektralen frekuentziak aurrikusten dituen azpirrutina ere badu. Programa 
bereziki prestatuta dago spin-errotazio, errotazio-bibrazio edota spin-spin eratako 
elkarrekintzak tratatzeko, oso baliogarria izango da, beraz, erradikalen parametroak 
lortzeko bere errotazio-bibrazioko espektrotik abiatuz. 

Hobekuntza guzti hauei esker, aurretik aztertutako molekula batzuen ikerketan 
sakonduko dugu, adibidez, fluorobentzenoaren ν19a banda errejistratuko dugu berriro 
1495 cm-1 tartean, behatzen genituen trantsizio ahulak analizatu eta esleitzeko, 
seinale/zarata erlazio hobearen laguntzaz. Interesgarria izango litzateke baita anilinaren 
NH2 taldearen inbertsio-higiduraren dinamika zehazki azterzea. Jakina, badago hainbat 
molekula poliatomiko interesgarri zeinen bereizmen altuko espektroa errejistratuko 
dugun, ahalik eta informazio gehien eskuratzeko. Molekula hauen artean, eta orain arte 
aztertutakoen hariari jarraituz, aztertuko dugun hurrengo molekula β-feniletilamina 
(PEA) da, garrantzia biologiko handia duten neurotransmisore talde baten aitzindaria 
[VIII.3]. Molekula honek anilinarekin hainbat parekotasun erakutsiko ditu amino taldea 
baitu, eta beraz amino taldearen inbertsio-moduari dagozkion berezitasunak izatea 
espero dugu. Bestalde, molekula honek lau konformero ditu [VIII.3, 4], beraz absortzio-
espektroa korapilatu egingo da, baina aztertu beharreko faktore interesgarria da. 

Halere, ez gara molekula poliatomikoen absortzio-espektroetara mugatuko; izan 
ere, sistema esperimentalak izango duen sentikortasun handia dela eta, konplexuen 
lerroak behatzen saiatzekotan gara; nolanahi ere, badakigu konplexuen bilaketak arazo 
berezia azaltzen duela, hau da, nahiz eta monomeroaren banda-jatorria ezagutu, 
konplexuaren banda agertu behar den tartean tanteatu egin behar da, eta hau diodozko 
laserrekin lan egitean (frekuentzia-tarte mugatua eta moduen arteko jauziekin) zeregin 
konplikatua bihur daiteke (P. B. Davies, berriemate pribatua). Betse alde batetik, 
Cambridge-ko Unibertsitateko Kimika saileko Dr. P. B. Davies-ekin lankidetza egiteko 
asmoa dugu, molekulen pirolisiak eratutako erradikalen azterketa burutzeko espantsio 
supertsonikoan. Teknika hau nahiko berria da erradikalen ikerketan, eta Liu, 
Livingstone eta Davies-ek ezarri zuten [VIII.5, 6]. Bertan, balbula aurretik dagoen 
zeramikazko hodi bat 1500 K-etan berotzen da erradikala sortzen dituen pirolisia 
eraginez. Laginaren baporeak eta gas garraiatzaileak osatutako gas-nahasteak oso azkar 
zeharkatzen du hodi hau, molekulen pirolisia jazotzen delarik, erradikalen dentsitate 
nahiko altua  sortuz (~4·1012 CH3 erradikal /cm3 –[VIII.5]-); ondoren nahastea espantsio 
supertsonikoan hotzitzen da. Molekulek oso tenperatura altuak pairatzen dituzten arren, 
espantsioan 30-45 K inguruko errotazio-tenperaturak lortzen dira, eratutako erradikalen 
bibrazio-errotazioko espektro garbiak eta esleitzeko erraz samarrak erdietsiz. 

 222



VIII.Etorkizunerako asmoak 

VIII.1. BIBLIOGRAFIA 

1.- J. B. McManus, P. L. Kebabian, M. S. Zahniser, Appl. Opt. 34, 3336 (1995) 

2.- H. M. Pickett, J. Mol. Spectrosc. 148, 371 (1991) 

3.- P. D. Godfrey, L. D. Hatherley, R. D. Brown, J. Am. Chem. Soc. 117, 8204 (1995) 

4.- J. A. Dickinson, M. R. Hockridge, R. T. Kroemer, E. G. Robertson, J. P. Simons, J. 
McCombie, M. Walker, J. Am. Chem. Soc. 120, 2622 (1998) 

5.- Z. Liu, R. J. Livingstone, P. B. Davies, Chem. Phys. Lett. 291, 480 (1998) 

6.- Z. Liu, R. J. Livingstone, P. B. Davies, J. Mol. Spectrosc. 201, 30 (2000) 

 

 223


