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1 Johdanto

Tämä tutkielma on kirjallisuuskatsaus pääpainonaan fotoelektronispektroskopia. Suurin
osa tutkielmasta on molekyylin rakenteen ja spektroskooppisten menetelmien esittelyä.
Niillä alustan kahta tutkimusta, jotka liittyvät Doppler-ilmiön havaitsemiseen ja hyödyn-
tämiseen molekyylitasolla. Lopuksi kerron joitakin omia ajatuksiani tästä tutkielmasta
ja esittelemistäni tutkimuksista. Oletan lukijalla olevan jo jonkin verran atomifysiikan
ja kvanttimekaniikan perusasioiden tuntemusta, sen sijaan molekyyliorbitaaliteoriaan ja
spektroskopiaan liittyviä perusasioita käsittelen varsin yksityiskohtaisesti.

Tutkielmani keskiössä on Doppler-ilmiö molekyylitasolla. Ilmiö on saanut nimensä itä-
valtalaisen tiedemiehen Christian Andreas Dopplerin (1803-1853) mukaan. Doppler syn-
tyi kivenhakkaajien sukuun. Perinteiden mukaisesti hänen olisi kuulunut jatkaa perheen-
sä yritystä, mutta heikon terveytensä vuoksi hän päätyi opiskelemaan matematiikkaa,
mekaniikkaa ja tähtitiedettä. Hän julkaisi magnetismin, sähköopin, optiikan ja tähtitie-
teen aloilta, mutta parhaiten hänet muistetaan nykyisin Doppler-ilmiönä tunnetun efektin
keksimisestä 25. toukokuuta 1842 julkaistussa tutkielmassaan "Über das farbige Licht der
Doppelsterne und einiger anderer Gestirne des Himmels" eli "Kaksoistähtien ja joiden-
kin muiden taivaan tähtien värillisestä valosta". Dopplerin esitys oli puutteellinen ja osin
virheellinen, mutta muun muassa Bernard Bolzano ymmärsi löydön merkityksen Dopple-
rin itsensä ohella. Tieteelle Doppler-ilmiön merkitys on suuri. Suuressa mittakaavassa
sen avulla saadaan tietoa tähtitieteellisistä kohteista, jopa maailmankaikkeuden laajene-
misnopeudesta ja iästä. Pienessä mittakaavassa lämpöliikkeestä johtuva Doppler-ilmiön
aiheuttama Doppler-leveneminen asettaa usein rajan spektroskooppisten mittausten tark-
kuudelle. [1]

Molekyylien liike voidaan jakaa translaatio-, rotaatio- ja värähtelyliikkeeseen. Trans-
laatioliikeestä seuraa edellä mainittu lämpöliikkeen Doppler-ilmiö ja siitä aiheutuu hy-
vin tunnettu spektrin värähtelypiikkien Doppler-levenemä. Ideaalikaasumallin molekyy-
lien translaatioliikeen nopeusjakauma noudattaa Maxwell-Boltzmann -jakaumaa [2]. Kap-
paleessa 4 esittelemieni tutkimusten uutuusarvo on ollut molekyylien rotaatioliikkeeseen
liittyvän Doppler-ilmiön havaitseminen. Sen on mahdollistanut mittauslaitteiden ja me-
netelmien kehittyminen riittävän tarkoiksi vaikeasti havaittavan fotoelektronispektrin ro-
taatiodopplerlevenemisen havaitsemiseksi.

Doppler-ilmiö on yleisesti hyvin tunnettu. Se voi liittyä muun muassa ääneen tai
valoon. Modernissa yhteiskunnassa ääneen liittyvänä se on jopa arkipäiväinen. Valolle
Doppler-ilmiö saadaan johdettua suppealla suhteellisuusteorialla. Silloin valon taajuus
riippuu lähteen ja havaitsijan nopeuksista toistensa suhteen. Tätä hyödynnetään laajasti
tutkissa, navigaatiossa, lääketieteessä, tähtitieteessä ym. Äänelle ilmiö saadaan johdettua
klassisella mekaniikalla. Silloin havaitsijan äänen taajuus ν riippuu lähteen ja havaitsijan
nopeuksista väliaineen suhteen, yhtälönä ilmaisten

ν = ν0
1 + v/c

1− v′/c
. (1)

ν0 on lähteen taajuus ja c äänen nopeus, sekä v ja v′ havaitsijan ja lähteen nopeudet,
joiden merkit ovat positiivisia, kun nopeuden suunta on havaitsijalla lähdettä kohti ja
lähteellä havaitsijaa kohti. [2]

Tämän tutkielman Doppler-ilmiö liittyy fotoelektronispektroskopiassa mitattavaan
molekyylistä emittoituneen elektronin liike-energiaan. Translaatiodopplerilmiö ilmenee
elektronien liike-energioiden riippuvuutena molekyylien nopeuksista ja rotaatiodoppler-
ilmiö myös siitä, miltä orbitaalilta elektroni on peräisin.
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Seuraavassa kappaleessa tarkastelen tämän tutkielman kannalta oleellista molekyylin
atomien välisten sidosten kuvaamiseen käytettyä molekyyliorbitaaliteoriaa. Sen jälkeen
kappaleessa 3 tutustun spektroskooppisiin menetelmiin, erityisesti fotoelektronispektros-
kopiaan, joilla saatavaa tietoa hyödynnetään luotaessa kuvaa molekyylin rakenteesta.
Kappaleessa 4 käsittelen kahta erillistä tutkimusta, joissa on paneuduttu N2- ja HCl-
molekyylien fotoelektronispektreistä saatavaan informaatioon. Lopuksi näiden tutkimus-
ten valossa pohdin mahdollisuuksia saada tietoa molekyylin rakenteesta hyödyntämällä
molekyylin rotaatioliikkeeseen liittyvää Doppler-ilmiötä.

2 Molekyylin rakenteesta

Kaksi pääasiallista kvanttimekaanista teoriaa, jotka kuvaavat molekyylin sidoksia ja elekt-
ronirakennetta, ovat valenssisidos- ja molekyyliorbitaaliteoria. Tässä tutkielmassa käsit-
telen vain jälkimmäistä.

2.1 Kovalenttinen sidos

Vuonna 1916 Gilbert Lewis kehitti kovalenttisen sidoksen käsitteen. Sen mukaan vierek-
käiset atomit jakavat yhteisen valenssielektroniparin. Kovalenttisia sidoksia kirjoitetaan
Lewisin kaavojen eli Lewisin rakenteiden avulla. Niin sanottu mielekäs Lewisin kaava ot-
taa huomioon useita asioita, olennaisimpana jalokaasusääntö, jonka mukaan vedyllä on
molekyylissä kaksi elektronia, muilla pääryhmän alkuaineilla useimmiten kahdeksan va-
lenssielektronia ja siirtymäalkuaineilla korkeintaan 18. Typpimolekyylin ja vetykloridin

mielekkäät Lewisin rakenteet ovat
.
.N≡ N

.

. ja H�
. .

Cl
.
.

. .
. [3, 4]

Kuva 1: Kaksiatomisen mole-

kyylin potentiaalienergia sidos-

pituuden funktiona.

Yksinkertaisinkin molekyyli H+
2 käsittää kolme partik-

kelia, jonka vuoksi sillä ei ole ilman lisäoletuksia kvant-
timekaanista täsmällistä ratkaisua. Born-Oppenheimer -
approksimaation mukaan molekyylin ytimien ja elektronien
suuren massaeron vuoksi elektronien aaltoyhtälöt ja siten lii-
ke voidaan käsitellä riippumatta ytimien sijainnista ja liik-
keestä. Approksimaatio ei ole kuitenkaan tyydyttävä kaikil-
la moniatomisten molekyylien virittyneillä tiloilla eikä katio-
nien perustiloilla, mikä on huomioitava fotoelektronispekt-
roskopiassa. [3]

Molekyylin potentiaalienergiakäyrä (kuva 1) saadaan
spektroskooppisesti mittaamalla tai vaihtoehtoisesti Born-
Oppenheimer -approksimaation avulla, kun lasketaan eri ato-
miydinten välisiä etäisyyksiä eli sidospituuksia vastaavia po-
tentiaalienergioita. Käyrän minimikohta Re vastaa tasapai-
nosidospituutta. Sidoksen dissosiaatioenergia D0 on mole-
kyylin nollapistevärähtelyenergian 1

2
hν (ν on sidoksen väräh-

telytaajuus) verran arvoa De pienempi. [3]
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2.2 Molekyyliorbitaaliteoria

Molekyyliorbitaaliteoriassa sidoselektroni voi kuulua koko molekyylille. Kunkin elektro-
nin Schrödingerin yhtälön ratkaisuina saatavia aaltofunktioita kutsutaan molekyyliorbi-
taaleiksi. Born-Oppenheimer -approksimaation lisäksi molekyylille voidaan tehdä toinen-
kin approksimaatio: elektronin ollessa lähellä atomia sen Schrödingerin yhtälö approksi-
moituu atomia koskevaksi yhtälöksi ja aaltofunktio muistuttaa atomiorbitaalia. Esimer-
kiksi H+

2 -ionin tapauksessa tämä on selitettävissä sillä, että elektronin potentiaaliener-
gia on verrannollinen summaan ytimistä mitattujen etäisyyksien käänteisluvuista ja kun-
kin atomin lähellä etäisyyden käänteisluku nimenomaisesta atomista on hallitseva. Näin
ollen kokonaisaaltofunktiota ψ voidaan approksimoida atomiorbitaalien summana. H+

2 -
ionin tapauksessa atomiorbitaalit ovat 1s-orbitaaleja, jotka ovat vedyn perustilalle reaa-
lisia ψ1s(r) ∝ e−r/a (r on elektronin etäisyys ytimestä ja a Bohrin säde). Tällöin voidaan
kirjoittaa

ψ(r,R) = N(ψ1s(A) + ψ1s(B)) , (2)

missä R on ytimien välinen etäisyys, N normituskerroin ja A sekä B viittaavat eri vety-
ytimiin. Yhtälön 2 summaa kutsutaan lyhenteellä LCAO (a linear combination of atomic
orbitals). [3, 5]

Elektronien mahdollisuus liikkua vety-ytimien välillä lisää elektronitiheyttä ydinten
välitilassa vahvistaen sidosta. Sama nähdään myös yhtälön 2 aaltofunktion todennäköi-
syystiheydestä eli todennäköisyydestä löytää elektroni kustakin avaruuden pisteestä

|ψ|2 = |N |2(ψ2
1s(A) + ψ2

1s(B) + 2ψ1s(A)ψ1s(B)) . (3)

Viimeinen termi, niin sanottu peittotiheys (overlap density), aiheuttaa molekyyliorbi-
taalille konstruktiivisen interferenssin ytimien välitilassa. Integroitaessa yhtälö 3 koko
avaruuden yli mielivaltaisella ytimien välisellä etäisyydellä päädytään normitusehtoon
|N |2 = 1/(2 + 2

∫
ψ1s(A)ψ1s(B)dτ). Integraalia∫

ψ1s(A)ψ1s(B)dτ ≡ 〈ψ1s(A)|ψ1s(B)〉 (4)

kutsutaan peittointegraaliksi (overlap integral). Sen arvo riippuu aaltofunktioiden ava-
ruudellisesta päällekkäisyydestä ja siten atomien välisestä etäisyydestä. [3, 5, 6]

Elektronitiheys kasvaa alueilla, missä atomiorbitaalit menevät päällekkäin ja aalto-
funktiot interferoivat konstruktiivisesti. Elektronitiheyden kertyminen ytimien välissä alen-
taa atomisysteemin energiaa ja aiheuttaa kovalenttisen sidoksen muodostumisen. Kon-
struktiivisen interferenssin seurauksena muodostuu tyypiltään sitova orbitaali. Orbitaalia,
joka on sylinterisymmetrinen sidosakselin suhteen, kutsutaan σ-orbitaaliksi. Elektronia,
joka on sitovalla σ-orbitaalilla kutsutaan σ-elektroniksi. H+

2 -ionin tapauksessa σ-elektroni
on ainoa elektroni, ja tällöin molekyylin kon�guraatiota merkitään 1σ1. [3]

Yhtälön 2 sijaan H+
2 -ionin orbitaalille voidaan kirjoittaa vaihtoehtoisesti ψ′(r,R) =

N(ψ1s(A)−ψ1s(B)). Tämän tilan energia on korkeampi kuin yhtälön 2 tilan energia vas-
taten H+

2 -ionin seuraavaa korkeampienergistä Schrödingerin yhtälön ratkaisua. Myös ψ′ on
sylinterisymmetrinen sidosakselin suhteen ja sitä merkitään 2σ∗. Tilan ψ′ todennäköisyys-
tiheydestä |ψ′|2 = |N |2|ψ1s(A)−ψ1s(B)|2 nähdään, että elektronitiheydellä on nollakohta,
kun ψ1s(A) = ψ1s(B). Koska atomiorbitaalit ψ1s(A) ja ψ1s(B) ovat avaruudellista sijainti-
aan lukuun ottamatta identtisiä, nollakohta sijaitsee sidosakselin puolessa välissä olevalla
kohtisuoralla tasolla. Atomiorbitaalit interferoivat nyt destruktiivisesti ydinten välitilas-
sa. Molekyyliorbitaali 2σ∗ nostaa atomisysteemin energiaa verrattuna erillisiin atomeihin
ja sitä kutsutaankin hajottavaksi orbitaaliksi. [3]
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Atomiorbitaaleja yhdistämällä saatuja molekyyliorbitaaleja täytettäessä elektroneilla
on otettava huomioon muutamia seikkoja. Ensinnäkin elektroneja lisätään orbitaaleille
niin, että kokonaisenergia minimoituu. Toiseksi Paulin kieltosäännön mukaan samalle or-
bitaalille mahtuu vain yksi elektronipari, jonka elektroneilla on oltava vastakkaiset spinit.
Kolmanneksi, jos molekyylillä on useita degeneroituneita eli samanenergisiä orbitaaleja,
elektronirepulsion minimoimiseksi on kullekin orbitaalille lisättävä yksi elektroni ennen
kuin voidaan lisätä samalle orbitaalille toinen. Neljänneksi Hundin säännön mukaan de-
generoituneiden orbitaalien yksittäisten elektronien spinit ovat samansuuntaisia. [3]

Kuva 2: H2- molekyylin mole-

kyyliorbitaalin energiatasokaavio.

Vetymolekyylin H2-orbitaalirakennetta muodostettaes-
sa yhdistetään kahden vedyn 1s-orbitaalit, jolloin saadaan
edellä mainitut 1σ- ja 2σ∗-molekyyliorbitaalit. Perustilan
vetymolekyylille saadaan kuvan 2 mukainen molekyylior-
bitaalien energiatasokaavio. Perustilan vetymolekyylin ha-
jottava orbitaali on tyhjä ja kon�guraatio käsittää kaksin-
kertaisesti miehitettynä sitovan orbitaalin. Esimerkkinä ha-
jottavan orbitaalin vaikutuksesta olkoon helium-molekyyli
He2. Sen teoreettinen kon�guraatio on 1σ22σ∗2, mutta kos-
ka hajottava orbitaali 2σ∗2 on ytimien hylkimisvoiman joh-
dosta sitovaa voimakkaampi, He2 ei voi olla stabiili. [3]

Kaksiatomisille molekyyleille sidospituutta ja voimakkuutta voidaan kuvata sidosker-
taluvun b avulla. Se kertoo sitovilla (n) ja hajottavilla (n∗) orbitaaleilla olevien elekt-
roniparien erotuksen b = 1

2
(n − n∗). Esimerkiksi vetymolekyylille b = 1, joka vastaa

yksöissidosta H�H . [3]

Kuva 3: Li2-, Be2-, B2-, C2-

ja N2- molekyylien energiataso-

kaavio. Typpimolekyylin miehi-

tys merkittynä.

Atomiorbitaalit voidaan jakaa sisä-, valenssi- ja virtuaa-
liorbitaaleihin. Virtuaaliorbitaalit ovat orbitaaleja, jotka ovat
miehittämättömiä atomin perustilassa. Yksinkertaisessa tar-
kastelussa sisä- ja virtuaaliorbitaalien kontribuutio unohde-
taan ja molekyyliorbitaalien ajatellaan muodostuvan yksino-
maan valenssiorbitaalien lineaarikombinaatioina. Yleisen pe-
riaatteen mukaan molekyyliorbitaalin muodostumiseen osal-
listuvat kaikki symmetrialtaan soveliaat atomiorbitaalit. Esi-
merkiksi, jos jaksollisen järjestelmän toisen periodin alkuai-
neilla toisistaan etäällä olevat 1s-orbitaalit jätetään huomiot-
ta, valenssiorbitaaleja ovat vain 2s ja 2p. Näistä muodos-
tuvan samanytimisen kaksiatomisen molekyylin σ-orbitaalit
rakentuvat sidosakselin suhteen symmetristen 2s- ja 2pz-
orbitaalien lineaarikombinaatioina. 2s-orbitaalit muodosta-
vat 1σ- ja 2σ∗-orbitaalit ja 2pz-orbitaalit seuraaviksi kor-
keammilla energiatasoilla olevat 3σ- ja 4σ∗-orbitaalit. 2px ja
2py muodostavat symmetrialtaan p-orbitaaleja muistuttavat
sitovat πx- ja πy-, sekä hajottavat π∗x- ja π

∗
y-orbitaalit. Sa-

manytimiselle kaksiatomiselle molekyylille πx- ja πy- sekä π∗x-
ja π∗y-orbitaalit ovat degeneroituneita. [3]

Toisen periodin alkuaineiden Li, Be, B, C ja N muodostamille samanytimisille kak-
siatomisille molekyyleille on saatu spektroskooppisilla mittauksilla ja yksityiskohtaisilla
laskuilla kuvan 3 mukainen energiatasokaavio. Se sisältää kahdeksan orbitaalia. Kaavioon
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on merkitty esimerkkinä N2-molekyylin elektronien miehitykset. Typpimolekyylin perus-
tilan kon�guraatio on 1σ22σ∗21π43σ2 ja sidoskertaluku b = 1

2
(8 − 2) = 3, joka vastaa

Lewisin rakenteen kolmoissidosta. [3]
Jos samanytimisen kaksiatomisen molekyylin inversiossa aaltofunktion ja siten orbi-

taalin merkki säilyy, on molekyylin pariteetti parillinen ja sitä merkitään kirjaimella g
(saks. gerade). Jos merkki vaihtuu, pariteetti on pariton ja sitä merkitään kirjaimella u
(ungerade). Tällöin voidaan kirjoittaa σg := σ, σu := σ∗, πu := π ja πg := π∗. [3]

Niin sanotulla termisymbolilla saadaan pakattua informaatiota molekyylin kvanttime-
kaanisesta kokonaistilasta pieneen tilaan. Esimerkiksi typpimolekyylin perustilan termi-
symboli on 1Σ+

g . Sigma tulee ratakulmaliikemäärän arvosta nolla (Σ↔ 0 ,Π↔ 1 ,∆↔ 2
jne.). Yläindeksin luku 1 on lausekkeen 2S + 1 arvo kokonaisspinin S arvolla nolla. Kun
molekyyliorbitaalin aaltofunktio peilataan ytimet sisältävän tason suhteen, saadaan yläin-
deksin plusmerkki, jos aaltofunktio ei muuta merkkiään ja miinusmerkki, jos se muut-
taa merkkiään. Alaindeksi kertoo pariteetin, usean orbitaalin kokonaispariteetti lasketaan
säännöillä g · g = g, u ·u = g ja u · g = u. Ei-samanytimisen tai ei-kaksiatomisen molekyy-
lin tapauksessa alaindeksiin merkitään molekyylin kokonaiskulmaliikemäärä eli spinin ja
ratakulmaliikemäärän summa. [3, 6]

Eriytimisen kaksiatomisen molekyylin tapauksessa atomit eivät enää jaa elektroniti-
heyttä tasaisesti. Tämän epätasapainon seurauksena syntyy kovalenttinen sidos, jota kut-
sutaan polaarisidokseksi. Siinä elektronit keskittyvät enemmän elektronegatiivisen atomin
läheisyyteen, jolle nettona syntyvää negatiivista varausta kutsutaan negatiiviseksi osittais-
varaukseksi δ−. Vastaavasti molekyylin toiselle atomille syntyy itseisarvoltaan yhtä suuri
positiivinen osittaisvaraus δ+. [3]

Kun sidoselektronien aaltofunktio ilmaistaan atomiorbitaalien lineaarikombinaationa
muodossa ψ = cAψ(A) + cBψ(B), niin samanytimiselle molekyylille pätee cA = ±cB, eriy-
timiselle cA 6= ±cB ja ionille A+B− cA = 0 ja cB = 1. Polaarisidoksessa alemman energian
atomiorbitaali antaa suuremman kontribuution sitovan sidoksen muodostumiseen, vas-
taavasti korkeammalla energialla oleva orbitaali suuremman osuuden hajottavan sidoksen
muodostumiseen. [3]

3 Molekyylin rakenteen spektroskooppisia tutkimusme-

netelmiä

3.1 Säteilyn ja aineen vuorovaikutus, spektri

Molekyylit voivat vuorovaikuttaa sähkömagneettisen säteilyn kanssa absorboimalla säh-
kömagneettisen kentän energiaa eli absorboimalla valokvantin. Tällöin energia kuluu mo-
lekyylin tilojen virittymiseen. Tilat voivat olla elektronisia tai värähtelyyn tai rotaatioon
liittyviä. Absorptio on mahdollista, jos valokvantin energia vastaa tilojen välistä energiae-
roa. [5, 7]

Toisaalta tilat voivat myös purkautua, silloin molekyyli luovuttaa energiaa sähkömag-
neettiselle kentälle ja emittoi valokvantin. Emittoituminen voi tapahtua joko spontaa-
nisti tai stimuloidusti. Spontaanissa emissiossa tila purkautuu alemmalle energiatasolle
ja molekyyli emittoi energiaeroa vastaavan valokvantin. Stimuloidussa emissiossa virit-
tynyt molekyyli vuorovaikuttaa valokvantin hν kanssa, jolloin viritystila purkautuu ja
molekyyli emittoi hν suuruisen kvantin. Stimuloivan kvantin energian on siten vastattava
tarkalleen energiatasojen energiaeroa. Tapahtuman seurauksena molekyylistä lähtee alku-
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peräinen valokvantti ja emittoitunut kvantti, jotka ovat samassa vaiheessa ja energialtaan
yhtä suuret. Spontaani emissiokin on itse asiassa stimuloitua emissiota. Siinä stimulaation
aiheuttaa sähkömagneettisen kentän nollapistevärähtely. [5, 7]

Tilojen välisen siirtymän todennäköisyys riippuu spontaanille emissiolle tilojen välisen
energiaeron kuutiosta, absorptiolle ja stimuloidulle emissiolle säteilyn energiatiheydestä ti-
lojen välisen energiaeron funktiona sekä kaikille niin sanotun siirtymä(dipoli)momentin it-
seisarvon neliöstä. Siirtymämomentti ℘ = 〈ψi|µ̂|ψf〉, eli se on molekyylin ja sähkömagneet-
tisen kentän vuorovaikutusta kuvaavan dipolimomenttioperaattorin µ̂ ei-diagonaalinen
matriisielementti siirtymän alkutilan |ψi〉 ja lopputilan |ψf〉 suhteen. Kulmaliikemäärän
säilymisestä ja ehdosta ℘ 6= 0 saadaan valintasäännöt mahdollisille tilojen välisille siir-
tymille. Esimerkiksi atomaarisen vedyn tapauksessa sivukvanttiluvulle l saadaan ehto
∆l = ±1 ja magneettiselle kvanttiluvulle ∆m = 0, ± 1. [5, 7]

Spektri kuvaa siirtymien todennäköisyyttä jonkin energiasta kertovan suureen funk-
tiona. Todennäköisyyden mittana on säteilyn intensiteetti, hiukkasten lukumäärä tms.
ja energian mittana säteilyn aaltoluku, taajuus, sidosenergia tms. Spektrin perustyypit
ovat niin sanotut absorptio- ja emissiospektrit. Absorptiospektri on tavallaan epäsuoraa
mittaamista, siinä mitataan esimerkiksi laajan energiavälin säteilystä näytteeseen absor-
boituneita taajuuksia, jotka näkyvät spektrissä signaalittomina tyhjinä juovina. Emissio-
spektrissä mitataan suoraan näytteestä emittoituneiden hiukkasten määrää ja energiaa.
Absorboituminen ja emittoituminen eivät rajoitu sähkömagneettisen säteilyn ja aineen
vuorovaikutukseen. Valokvanttien ohella yhtä hyvin muidenkin hiukkasten energian ab-
sorboitumisen ja emittoitumisen todennäköisyyksiä voidaan mitata hiukkasten eri energia-
arvoilla. Tämän tutkielman kannalta oleellista fotoelektronispektriä mitataan emittoitu-
neiden elektronien lukumääränä niiden kineettisen energian funktiona.

(Emissio)spektri muodostuu usein piikeistä, joita kutsutaan myös viivoiksi. Spektri-
piikillä on aina nollasta eroava leveys. Sitä aiheuttaa muun muassa mittausten epätark-
kuudesta johtuva niin sanottu laitteistolevenemä. Virittyneen tilan spontaanin emission
vuoksi virittyneellä tilalla on äärellinen elinaika. Tällöin Heisenbergin epätarkkuusperi-
aatteesta seuraa, että tilojen elinaikoihin liittyy niin sanottu luonnollinen viivanlevenemä.
Se on siirtymälle ominainen ja Lorentzin jakauman muotoinen. Molekyylien ja ilmaisimen
suhteellinen liike eli käytännössä lämpöliike aiheuttaa spektripiikille translaatiodoppler-
levenemän, joka on Gaussin jakauman muotoinen. Kaasufaasissa olevien molekyylien lii-
ke noudattaa Maxwell-Boltzmann -nopeusjakaumaa. Tästä voidaan johtaa fotoelektroni-
spektrin translaatiodopplerlevenemälle käyttökelpoinen yhtälö

ΓDoppler(meV) = 0,723

√
E(eV)T (K)

m(u)
. (5)

Elektronien energia E on annettu elektronivolteissa, lämpötila T kelvineissä ja molekyy-
lien massa m atomimassayksiköissä. Yhtälö antaa levenemän yksiköissä meV. Kaasufaa-
sissa molekyylien törmäilyistä ja Heisenbergin epätarkkuusperiaatteesta seuraa myös niin
sanottu painelevenemä. Se on verrannollinen molekyylien törmäilytaajuuteen. Fotoelekt-
ronispektroskopiassa se pyritään poistamaan tutkimalla hyvin harvaa kaasua. [6, 7]

3.2 Lineaarisen molekyylin rotaatiospektroskopia

Molekyylin hitausmomentti voidaan määrittää niin maksimaalisen kuin minimaalisenkin
arvon antavan akselin suhteen. Nämä akselit ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan. Jos ole-
tetaan atomit pistemäisiksi, on lineaarisen molekyylin atomit yhdistävän akselin suhteen
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laskettu hitausmomentti minimaalinen ja arvoltaan nolla. Rotaatioon liittyvät energiat
ovat kvantittuneet. Jäykän kappaleen pyörimisen approksimaatiolla lineaarisen molekyy-
lin energiatasoille pätee

Er =
h2

8π2I
J(J + 1) . (6)

I on molekyylin hitausmomentti, J = 0, 1, 2, . . . rotaatiokvanttiluku ja h Planckin vakio.
[7, 8]

Kuva 4: Lineaarisen molekyy-

lin rotaatiotilojen energiataso-

kaavio.

Käytännön spektroskopiassa mitataan energian sijaan
taajuuksia tai aaltolukuja. Sen vuoksi käytetään niin sanot-
tuja termiarvoja

F (J) =
Er
h

=
h

8π2I
J(J + 1) = BJ(J + 1) tai

F (J) =
Er
hc

=
h

8π2cI
J(J + 1) = BJ(J + 1) .

(7)

Ensimmäisen yhtälön taajuusyksiköitä (Hz) hyödynnetään
erityisesti mikroaaltoalueella (MW = microwave, 1µeV −
1 meV) ja jälkimmäisen yhtälön aaltolukuyksiköitä (m−1)
kaukaisen infrapunan alueella (FIR = far infrared, ∼
10 meV). B on niin sanottu rotaatiovakio, jonka määrittämi-
sestä saadaan tietoa molekyylin rakenteesta. Kuva 4 havain-
nollistaa energiatasojen jakautumista rotaatiokvanttiluvun J
ja aaltoluvun ν̃ kasvaessa. [7, 8]

Siirtymän todennäköisyys on verrannollinen siirtymämomentin neliöön. Niinpä ehtona
siirtymälle on, että siirtymämomentti eroaa nollasta. Muut valintasäännöt rotaatiosiirty-
mälle ovat: dipolimomentti µ 6= 0, rotaatiokvanttiluvun muutos ∆J = ±1 ja magneettisen
rotaatiokvanttiluvun muutos ∆MJ = 0, ± 1. Magneetti- ja sähkökenttä pilkkovat rotaa-
tiotilojen degeneraatiota. Magneettisen rotaatiokvanttiluvun muutoksen valintasääntö on
oleellinen vain, kun molekyyli on sähkö- tai magneettikentässä. Ehdosta, että molekyylillä
on oltava pysyvä dipolimomentti, seuraa, että rotaatiosiirtymät ovat mahdollisia vain eria-
tomisille molekyyleille kuten HCl, mutta ei esimerkiksi symmetriselle perustilassa olevalle
N2-molekyylille. Siirtymäehdosta ∆J = ±1 saadaan siirtymän suuruudeksi 2B(J + 1), eli
siirtymä kasvaa arvolla 2B siirryttäessä ylemmäs energiatasoilla. [7, 8]

Tasapainotilanteessa ilman ulkoista magneetti- tai sähkökenttää energiatasojen mie-
hitykseen vaikuttaa merkittävimmin tilojen degeneraatiot ja jakautuminen Boltzmannin
jakauman mukaisesti. Degeneraatio 2J + 1 syntyy magneettisen rotaatiokvanttiluvun MJ

mahdollisista arvoista −J . . .+J . Tilan J miehitysluvun suhde tilan J = 0 miehityslukuun
on

NJ

N0

= (2J + 1)e
− Er

kBT , (8)

missä T on lämpötila ja kB Boltzmannin vakio. Rotaatiokvanttiluvun kasvaessa tekijä
2J + 1 kasvaa ja eksponenttitekijä pienenee. Tällöin suhteellinen miehitys kasvaa pienillä
J :n arvoilla ja lähestyy nollaa J :n lähestyessä ääretöntä. Seurauksena on rotaatiospekt-
rin muoto, jossa pienillä kvanttiluvuilla intensiteetti kasvaa ja suurilla pienenee. Edellä
kuvailtua tarkempi malli ottaa huomioon myös sidospituuden kasvamisen pyörimisnopeu-
den eli rotaatiokvanttiluvun kasvaessa. Tällöin myös hitausmomentti kasvaa, mikä selittää
rotaatiospektripiikkien pienen kasautumisen energian kasvaessa (kuva 6). [7]
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3.3 Kaksiatomisen molekyylin värähtelyspektroskopia

Kaksiatomisen molekyylin värähtelyä voidaan approksimoida Hooken lakia käyttäen pallo-
jousimallilla. Tällöin harmonisen värähtelijän potentiaalienergialla Schrödingerin yhtälös-
tä saadaan ominaisenergioille arvot Ev = hν(v + 1

2
), missä ν on värähtelytaajuus ja

v = 0, 1, 2, . . . värähtelykvanttiluku. Energiatasot ovat tasavälisiä Ev+1 −Ev = hν ja alin
taso niin sanottu nollapiste-energia E0 = 1

2
hν. [7, 8]

Värähtelytaajuus on suoraan verrannollinen jousivakion k neliöjuureen ja kääntäen
verrannollinen redusoidun massan mred neliöjuureen ν ∝

√
k/mred. Jousivakion suuruus

kertoo molekyylin sidoksen tyypistä. HCl-molekyylin yksöissidokselle k on 5,16 aJ/Å2 ja
N2-molekyylin kolmoissidokselle yli neljä kertaa suurempi 22,41 aJ/Å2. Sidoksen voimak-
kuuteen ja siten jousivakion arvoon vaikuttavat ydinten välinen repulsio, elektronien vä-
linen repulsio sekä elektronien ja ydinten välinen attraktio. Ytimen massa ja siten atomin
isotooppi ei vaikuta jousivakioon. [7, 8]

Molekyylin vapausasteista voidaan päätellä, että N -atomisella lineaarisella molekyy-
lillä on 3N − 5 värähtelyn normaalimuotoa. Näin ollen kaksiatomisella molekyylillä on
vain yksi normaalivärähtelymuoto, nimittäin venytys. [8]

Värähtelyenergiatasojen yksikkönä käytetään aaltoluvun ν̃ yksikköä m−1, jolloin vä-
rähtelytermiarvoksi G määritellään

Ev
hc

= G(v) = ν̃(v +
1

2
) , (9)

missä ν̃ = ν/c. Värähtelyspektroskopia keskittyy keski-infrapuna-alueen (MIR = middle
infrared, ∼ 100 meV) energioille. Samoin kuin rotaationkin tapauksessa pätee värähtely-
siirtymillekin valintasääntö, että molekyylillä on oltava pysyvä dipolimomentti. Tällöin
perustilassa olevalla symmetrisellä molekyylillä ei tapahdu värähtelytilojen välisiä siirty-
miä. Eriatomisten molekyylien tapauksessa siirtymät ovat mahdollisia. Ehdosta ℘ 6= 0
seuraa värähtelysiirtymän valintasääntö ∆v = ±1. Siirtymä on vakiosuuruinen ν̃. Näyt-
teen tilojen miehitys noudattaa Boltzmannin jakaumaa, ja siten siirtymien intensiteetit
heikkenevät nopeasti värähtelykvanttiluvun kasvaessa. [7, 8]

Kuva 5: Kaksiatomisen molekyylin väräh-

telytilojen energiatasot potentiaalienergia-

käyrällä.

Molekyyli ei värähtele täysin harmonisesti.
Merkittävä epäharmonisuuden aiheuttaja on niin
sanottu mekaaninen epäharmonisuus. Se on seu-
rausta Hooken lain pätemättömyydestä sidospi-
tuuden poiketessa merkittävästi tasapainopituu-
desta. Suurilla etäisyyksillä jousivakion arvo pie-
nenee ja menee lopulta nollaan, kun atomien vä-
linen sidos katkeaa. Pienillä etäisyyksillä ytimien
välinen repulsio kasvattaa jousivakion arvoa. Seu-
rauksena on kuvan 5 mukainen molekyylin po-
tentiaalienergiakäyrä, joka poikkeaa huomattavas-
ti harmonisen värähtelijän paraabelista V (R) =
1
2
k(R−Re)

2−De. Epäharmonisuus aiheuttaa heik-
koja ylimääräisiä ∆v = ±2, ±3, . . . niin sanottu-
ja overtone-siirtymiä (overtone transitions). Lisäksi se vaikuttaa värähtelytermiarvoihin
"pakkaamalla" energiatasot lähestyttäessä potentiaalienergian nolla-arvoa. [7]

Termiarvojen avulla molekyylin dissosiaatioenergia voidaan määrittää nollapiste-ener-
gian suhteen D0 =

∑
v(G(v+1)−G(v)). Korkeaenergisten tilojen matalan miehitysluvun
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takia niiden välisillä siirtymillä on pienet intensiteetit. Sen vuoksi infrapuna- tai Ramans-
pektroskopialla (en käsittele näitä erikseen) ei yleensä kyetä määrittämään termiarvoja
suurilla värähtelykvanttiluvuilla, vaan turvaudutaan elektronispektroskopiaan. Molekyy-
lin massa ei vaikuta, eikä siten isotooppikoostumuskaan, tasapainotilan (R = Re) dis-
sosiaatioenergiaan De. Sen sijaan isotooppikoostumus vaikuttaa värähtelyenergiatasoihin
ja siten dissosiaatioenergiaan D0. (Tällä on vaikutusta muun muassa kemiallisiin reak-
tionopeuksiin, joita määrittää molekyylisidoksen katkeaminen. Raskaampia isotooppeja
sisältävät reaktiot ovat hitaampia.) [7]

Kuva 6: Rotaatiopiikeistä koostuva yhden värähtelysiirtymän eli

yhden värähtelypiikin rotaatio-vibraatiospektri.

Värähtelysiirtymien ener-
giat ovat usein satakertai-
sia verrattuna rotaatiosiirty-
mien energioihin. Näin ol-
len, kun kaasufaasissa ole-
villa molekyyleillä on sekä
pyörimis- että värähtelyliiket-
tä, voidaan tutkia eri värähte-
lytilojen sisältämien rotaatio-
hienorakenteiden välisiä siirty-
miä, niin sanottua rotaatio-
vibraatiospektriä. Tällöin ko-
konaistermiarvo on rotaatio-
termiarvon ja värähtelyter-
miarvon summa S = F (J) +
G(v). [7, 8]

Kuva 7: Kaksiatomisen molekyy-

lin rotaatio-vibraatiotilojen energiata-

sot potentiaalienergiakäyrällä.

Valintasäännöstä ∆J = ±1 seuraa rotaatio-
vibraatiospektriin niin sanotut R-haara (∆J = +1)
ja P-haara (∆J = −1). Siirtymiä merkitään R(J)
ja P (J), missä J tarkoittaa alemman tason rotaa-
tiokvanttilukua. Koska ∆J = 0 on kielletty siir-
tymä, puhdasta värähtelysiirtymää ei pitäisi esiin-
tyä. On olemassa kuitenkin poikkeuksia, esimerkik-
si typpioksidi. Puhdas värähtelysiirtymä ilman rotaa-
tiokvanttiluvun muutosta on niin sanotun Q-haaran
siirtymä. Kuvassa 6 on esitetty tyypillinen rotaatio-
vibraatiospektri ja kuvassa 7 energiatasojen pinoutu-
minen potentiaalienergiakäyrällä. Q-haara osuu kais-
tan keskikohtaan (band centre). Spektri ei ole sym-
metrinen. R-haaran piikit konvergoivat ja P-haaran

divergoivat. Tämä on pääosin seurausta erisuurista rotaatiovakioista eri termiarvoilla.
Analysoimalla spektriä on mahdollista määrittää rotaatiovakioiden arvot. [7, 8]

3.4 Fotoelektronispektroskopia

Fotoelektronispektroskopia (PES = photoelectron spectroscopy) kehitettiin 1960-luvulla
erityisesti Kai Siegbahnin, David Turnerin ja William Pricen toimesta. Se perustuu va-
losähköiseen ilmiöön, jonka Albert Einstein selitti Nobelin palkinnon (1921) arvoisesti
ihmeiden vuonnaan 1905 (annus mirabilis). Valosähköisessä ilmiössä fotonit irrottavat
atomista tai molekyylistä elektronin, niin sanotun fotoelektronin. Tällöin elektroni siirtyy
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kokonaan pois molekyylistä, eli se siirtyy niin sanotusti jatkumoon. [7]
Absorboituneen fotonin energia kuluu elektronin irrotustyöhön eli niin sanottuun työ-

funktioon sekä kineettiseen energiaan. Fotoelektronispektroskopiassa työfunktio korvataan
yleensä ionisaatioenergialla. Molekyylien sisäorbitaalien ionisoimiseen tarvitaan pehmeää
röntgensäteilyä (∼ 1 keV), mutta valenssiorbitaalien ionisoimiseen riittää usein ultravio-
lettisäteily (∼ 10 eV). Vastaavia spektroskopioita kutsutaan röntgenelektronispektrosko-
piaksi (XPS = x-ray photoelectron spectroscopy) ja ultraviolettielektronispektroskopiaksi
(UPS = ultraviolet photoelectron spectroscopy). Reaktioyhtälönä molekyylin M fotoioni-
saatio on M + hν →M+ + e. [7]

3.4.1 Säteilylähteitä

Kuva 8: Fotoelektronispektrometrin

toimintaperiaate.

Fotoelektronispektrometrin perusosat näkyvät ku-
vassa 8. Valosähköisen ilmiön seurauksena kammion
näytteestä emittoituu fotoelektroneja joka suuntaan.
Analysaattori erottelee raon läpi päässeet elektronit
kineettisen energian mukaisesti. Elektroni-ilmaisin
tunnistaa elektronit ja spektri tallentuu elektronien
määränä aikayksikössä joko ionisaatioenergian tai
fotoelektronien kineettisen energian funktiona. Pai-
nelevenemän minimoimiseksi näyte pidetään erit-
täin alhaisessa paineessa, esimerkiksi tutkimuksen [9]
näytekaasun paine oli vain 0,65 mPa. [7]

Molekyylien alin ionisaatioenergia on tyypillisesti 10 eV:n luokkaa. UPS-spektroskopi-
assa fotonien tuottamiseen käytetään perinteisesti neon- tai heliumpurkauslamppua. He-
liumpurkauslampulla saadaan 21,22 eV:n FUV (far ultraviolet) -säteilyä, sitä merkitään
HeIα tai lyhyesti HeI. HeII-säteilyä saadaan muokkaamalla purkauslamppua, niin että he-
lium ionisoituu pääosin He+-ioneiksi. Tällöin HeI-säteilyn osuus on mahdollista poistaa
ohuella alumiini�ltterillä. [7]

XPS-spektroskopiassa röntgenlähteillä tuotetaan muun muassa MgKα- ja AlKα -
säteilyä. Niiden energiat koostuvat pääosin dupleteista 1253,7 eV/1253,4 eV (MgKα) ja
1486,7 eV/ 1486,3 eV(AlKα). Satelliittiviivat ja jarrutussäteilyn osuus saadaan poistettua
monokromaattorilla. Sen avulla saadaan myös spektriviivan leveyttä kavennettua puoliar-
voleveydeltään yhdestä elektronivoltista 0,2 elektronivolttiin. Valenssikuorten tutkimiseen
0,2 eV:n viivanleveys on kuitenkin vielä liian suuri, minkä vuoksi niihin on käytettävä
UPS-spektroskopiaa. [7]

Nykyisin synkrotroni on tärkeä säteilylähde (SRS = synchrotron radiation source) niin
UPS- kuin XPS-spektroskopiassakin. Sen tuottama säteily on jatkuvaa laajalla spektrin
alueella ja paljon intensiivisempää kuin perinteisimmillä menetelmillä tuotettu säteily [7].
Synkrotronisäteilyä syntyy, kun pyöreässä synkrotronissa liki valonnopeutta liikkuvat va-
ratut hiukkaset (yleensä elektronit) joutuvat kiihtyvään liikkeeseen. Perinteisesti kiihtyvä
liike on saatu aikaan liikettä kaareuttavien magneettien avulla. Nykyaikaisempi ratkaisu
on käyttää esimerkiksi niin sanottua undulaattoria, jossa magneettikentän suunta vaihte-
lee ja elektronit ajautuvat oskilloivaan liikkeeseen. Undulaattorilla saadaan kaareuttavaa
magneettia huomattavasti suurempi fotonivuo, lisäksi magneettien etäisyyksiä muutta-
malla on helppo säätää fotonien energiaa. Röntgenputkiin ja kaasupurkauslamppuihin
verrattuna synkrotronisäteilyn etuja ovat sen suuri kirkkaus (noin 107-kertainen), jatku-
vasti säädettävä fotonienergia, polarisoitunut valo, valon pulssittuminen, vakaus valonläh-
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teenä, koherenttisuus ja luonnollinen hyvä kollimaatio. [6]

3.4.2 Dispersiivinen elektronispektrometri ja resoluutio

Elektronispektrometri mittaa elektronien lukumäärää elektronien liike-energian funktiona
eli elektronien energiajakaumaa ja mahdollisesti myös muita ominaisuuksia kuten kulma-
jakaumaa tai elektronien spinejä. Spektrometrit voidaan jakaa jarrutuskenttäanalysaatto-
reihin, dispersiivisiin analysaattoreihin ja lentoaika-analysaattoreihin. Näistä tärkeimpänä
tämän tutkielman kannalta ovat dispersiiviset analysaattorit. [6]

Dispersiivisillä analysaattoreilla elektronien energiat erotellaan sähkömagneettisen ken-
tän avulla. Hitaiden fotoelektronien analysointiin käytetään erityisesti sähkökenttää. Yh-
densuuntaislevyanalysaattorissa on vakiosähkökenttä kahden levyn välillä (kuva 8). Fo-
toelektronit tulevat analysaattoriin kapean raon kautta, päätyvät sähkökentän ohjaamina
parabolisille radoille, ja vain tietyn kineettisen energian elektronit osuvat ulosmenora-
koon ja edelleen ilmaisimelle. Kineettistä energiaa, jolla elektronit havaitaan, säädetään
muuttamalla levyjen välistä jännitettä. [6]

Spektrometrin transmissio on havaittujen elektronien osuus kaikista näytteen emittoi-
mista elektroneista tietyllä liike-energialla. Yhdensuuntaislevyanalysaattorin sisään tule-
vien elektronien kulma voidaan fokusoida osumaan ilmaisimelle vain yhdessä ulottuvuu-
dessa, joten sen transmissio ei ole erityisen hyvä. Ilmaisin laskee elektronien lukumäärää
sähkökentän funktiona. Jarrutuskenttäanalysaattorin ilmaisimena riittää usein yksinker-
tainen elektrometri, mutta dispersiiviset analysaattorit keräävät vähemmän elektroneja
ja tarvitsevat toimiakseen elektronivahvistimen. [6, 7]

Kuva 9: Puolipalloanalysaattorin kaa-

viokuva.

Energiadispersio kuvaa analysaattorin kykyä ero-
tella elektronit energioidensa mukaisesti. Dispersion
D määrittämiseksi on mitattava energian muutosta
∆E vastaava kuljetun matkan muutos ∆L, tällöin
D = E · ∆L/∆E. Energiaresoluutio R on spektro-
metrillä havaittavan pienimmän energiaeron suhde
energiaan R = ∆E/E. Erottelutehokkuus (resolving
power) on resoluution käänteisarvo 1/R. Terminolo-
giassa korkea resoluutio tarkoittaa pientä R arvoa
eli suurta erottelutehokkuutta. Dispersion avulla re-
soluutioksi saadaan R = ∆L/D. ∆L on käytännössä
elektronien saapumis- ja lähtörakojen s1 ja s2 leveyksien summa, tällöin

R =
s1 + s2
D

. (10)

Tätä kutsutaan perusresoluutioksi. Se antaa arvion laitteiston suorituskyvylle. Resoluu-
tiota saadaan parannettua pienentämällä rakojen leveyksiä. Tällöin kuitenkin transmissio
ja siten myös intensiteetti heikkenevät. Analysaattorin aukkojen leveydet ovatkin usein
säädettävissä optimaalisen resoluutio-transmissio -suhteen löytämiseksi. [6]

Puolipalloanalysaattori (HDA = hemispherical de�ection analyser) on yleinen korkean
resoluution elektronispektroskopiassa (kuva 9). Se on paranneltu versio yhdensuuntais-
levyanalysaattorista. Puolipalloanalysaattori sisältää kaksi puolipalloa, joiden välillä on
jännite, sisääntuloraolla on usein elektronisuihkua fokusoiva linssisysteemi ja ilmaisimena
laajan energiavälin samanaikaisesti havaitseva paikkaherkkä detektori. Puolipalloanaly-
saattorin dispersio D = 2r0, missä r0 on elektronien keskimääräisen radan säde. Näin
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ollen perusresoluutioksi saadaan

R =
s1 + s2

2r0
. (11)

[6]
Perusresoluutio on teoreettinen korkein resoluutio, mikä laitteistolla voidaan saavut-

taa. Fotoelektronispektroskopian resoluutio on parantunut huomattavasti aikojen saatos-
sa, mutta se ei voi kuitenkaan parantua loputtomasti. Todelliseen resoluutioon vaikuttaa
spektrilevenemät ja muutokset elektronien sisääntulokulmissa. Doppler-ilmiö asettaa lo-
pullisen rajan spektripiikin minimileveydelle. [6, 10]

3.4.3 Fotoelektronispektri

Kuva 10: Molekyyliorbitaalien energiatasojen yhteys

fotoelektronispektriin.

Fotoelektronispektroskopian kyky tun-
nistaa yksittäisiä molekyyliorbitaaleja
erottaa sen muista molekyylin rakenteen
tutkimusmenetelmistä. Suljettukuorisille
molekyyleille elektronin ionisaatioener-
gia vastaa niin sanotun Koopmansin teo-
reeman mukaan likimain asianomaisen
molekyyliorbitaalin energian vastalukua.
Näin ollen fotoelektronispektri kuvastaa
suoraan molekyyliorbitaalien energiakaa-
viota. Spektristä voidaan lukea ionisaa-
tioiden aiheuttamia molekyylien geomet-
risen rakenteen muutoksia ja päätellä or-
bitaalien luonnetta, esimerkiksi niiden si-
tovuutta tai sidosvoimien jakautuvuut-
ta molekyylissä. Avoinkuorisille molekyy-
leille kuten O2 tai NO Koopmansin teo-
reema ei päde. [6, 7]

Fotoelektronispektri kuvaa fotoelektronien lukumäärää niiden kineettisen energian
funktiona. Kineettinen energia Ek on fotonin energia hν, josta on vähennetty ionisaa-
tioenergia I ja mahdolliset rotaatio- ja värähtelytilojen virittymisiin liittyvät energiat
Evib,rot

Ek = hν − I − Evib,rot . (12)

[6]
Molekyyliorbitaalilta emittoituessaan elektroni voi aiheuttaa useita eri värähtelysiir-

tymiä. Näin ollen spektriin syntyy kaista jokaista orbitaalia kohti, jolta emittoitumisia ta-
pahtuu, ja kaistojen sisältämät piikit vastaavat yksittäisiä värähtelysiirtymiä. Lisäksi jo-
kainen molekyyliorbitaali, jonka elektronin sidosenergia on pienempi kuin fotonin energia,
aiheuttaa yhden kaistan spektriin (degeneroituneet tilat voivat aiheuttaa useita). Yksin-
kertaistaen fotoelektronispektri on siis kuvaus molekyyliorbitaalien energiadiagrammista
(kuva 10). [6]

Spektrin intensiteettien absoluuttiset arvot riippuvat suuresti koejärjestelystä, joten
niiden merkitys on vähäinen. Sen sijaan suhteelliset intensiteetit ovat oleellisia, sillä ne
kertovat eri tilojen suhteellisista ionisoitumistodennäköisyyksistä, niitä kutsutaankin suh-
teellisiksi osittaisionisaation vaikutusaloiksi (relative partial ionization cross-sections). [6]
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Ionisoitumista merkitään kirjoittamalla sen orbitaalin, jolta elektroni emittoituu, yläin-
deksiin−1. Kun molekyylin fotoelektronispektrin kaistoja merkitään termisymbolien avul-
la, niiden eteen lisätään usein kirjaimet X, A, B, C,... kasvavan ionisaatioenergian mukai-
sessa järjestyksessä (kuva 11). Koska värähtelytasojen energiat ovat Ev = hν(v+ 1

2
), spekt-

rikaistan piikkien väliset etäisyydet määräytyvät molekyylin värähtelytaajuuksien perus-
teella. Sitovan elektronin emittoituessa sidos heikkenee ja jousivakio pienenee. Tällöin
myös värähtelytaajuus pienenee (ν ∝

√
k/mred) ja kaistan piikkien etäisyydet pienenevät

verrattuna tilanteeseen, että värähtelytaajuus pysyisi vakiona. Myös piikkien suhteelliset
intensiteetit kaistan sisällä kertovat sidoksen voimakkuudesta, tästä lisää myöhemmin. [6]

Kuva 11: N2-molekyylin HeI-viritteinen

fotoelektronispektri. Lähde: A. J.

Lorquet, J. C. Lorquet, J. Delwiche, M.

J. Hubin-Franskin, Intramolecular dyna-

mics by photoelectron spectroscopy. I.

application to N+
2 , HBr++, and HCN+,

J. Chem. Phys. 76, 4692 (1982).

Fotoionisaatioprosessi on yksinkertaisimmillaan
yhden elektronin siirtymä, jossa emittoitunut va-
paa elektroni vie mukanaan valintasääntöjen mukai-
sen kulmaliikemäärän. Tällaisen yksi-elektronimallin
mukaan elektronien siirtymät ovat riippumattomia
toisistaan. Fotoelektronispektri ei ole kuitenkaan
yleisesti selitettävissä ilman elektronien liikkeiden
välisten korrelaatioiden huomioimista. Niin sanotut
shake-siirtymät (shake transitions), joissa tapahtuu
samanaikaisesti yhden elektronin emittoituminen ja
toisen siirtymä jollekin tilalle, aiheuttavat fotoelekt-
ronispektriin ylimääräisiä piikkejä, eli niin sanottuja
satelliittirakenteita. Toinen ilmiö, joka vaikuttaa fo-
toelektronispektrin muotoon on autoionisaatio. Siinä
ionisaatio tapahtuu virittyneen tilan M∗ spontaanin
emission kauttaM+hν →M∗ →M++e. Syntyneen
fotoelektronin kineettinen energia on sama kuin suo-
ralla fotoionisaatiollakin, mutta värähtelykaistojen ja
piikkien intensiteetit voivat olla erit. [6]

Fotoelektronispektri on ensisijaisesti ionien spektri. Kaistojen sijainnit kertovat ioni-
tilojen energioista ja piikkirakenne antaa tietoa ionien rakenteesta ja sidoksista. Spektrin
avulla voidaan tehdä päätelmiä myös neutraalin molekyylin elektronirakenteesta. Tämä
on mahdollista soveltamalla Koopmansin teoreemaa, Franck-Condon -periaatetta, mo-
lekyyliorbitaalimallia ja olettamalla samankaltaisuutta molekyylin ja ionin normaalivä-
rähtelytilojen välillä. Nämä oletukset ovat voimassa noin 18 eV:n ionisaatioenergioihin
asti. [6]

Ionisaatiossa virittyneiden normaalivärähtelymuotojen selvittämiseksi pienillä tai riit-
tävän symmetrisillä molekyyleillä riittää usein värähtelyintervallien vertaaminen muilla
spektroskopioilla määritettyihin perustilan värähtelytaajuuksiin. [6]

Vibroniset siirtymät ovat siirtymiä, joissa tapahtuu sekä elektroninen että värähtely-
siirtymä. Franck-Condon -periaatteen avulla saadaan määritettyä näiden siirtymien to-
dennäköisyydet. Värähtelypiikkien suhteelliset intensiteetit eli molekyylin värähtelytilan
v′′ siirtymän todennäköisyys ionin värähtelytilaan v′ saadaan Franck-Condon -kertoimella

FCF = |〈χv′′ |χv′〉|2 . (13)

Kyseessä on siis värähtelytilojen aaltofunktioiden χv′′ ja χv′ peittointegraalin itseisarvon
neliö. Elektronisen tilan sisäiset ja potentiaalienergialtaan samanarvoisten tilojen väliset
Franck-Condon -kertoimet ovat nollia, sillä kyseisiin värähtelytiloihin liittyvät aaltofunk-
tiot ovat ortogonaalisia keskenään. Mikäli elektronisten tilojen potentiaalienergioissa on
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pieni ero eli jos niiden sidospituudet tai jousivakiot eroavat hiukan, ainoat voimakkaat siir-
tymät ovat ne, joilla värähtelykvanttiluku säilyy samana. Näin ollen molekyylin perustilan
ionisaation ollessa kyseessä voimakkain spektriviiva on siirtymällä v′′ = 0 → v′ = 0. [6]

Jos potentiaalienergian muoto muuttuu ionisaatiossa, niin värähtelymuoto tai muodot,
jotka ovat lähimpänä uutta potentiaalirakennetta, virittyvät voimakkaimmin. Useamman
värähtelymuodon virittyessä voimakkaasti on seurauksena monimutkainen kaistarakenne.
Kaksiatomisten molekyylien tapauksessa mitatut taajuudet antavat jousivakioiden arvot
ja värähtelykaistojen intensiteettijakaumat kertovat muutoksista sidospituuksissa. [6]

Kuva 12: Spektrikaistan muo-

toja.

Monimutkaiset lähekkäin olevat värähtelypiikit tai jon-
kin tilan lyhyen elinajan aiheuttama suuri elinaikalevene-
mä voivat johtaa kaistoihin, jonka viivarakennetta ei saada
ratkaistua. Kaistojen muodon perusteella voidaan kuitenkin
päätellä jotain molekyylin rakenteesta. Jos kaistan alemman
ionisaatioenergian reuna on jyrkkä, kuten kuvan 12 tyypissä
1, kertoo se siitä, että 0 → 0 siirtymä on merkittävä. Jos
kaista on symmetrinen (tyyppi 2), se voi kertoa siitä, että
perustilan ja ionisoidun tilan potentiaalienergiakäyrien ta-
sapainoetäisyydet poikkeavat merkittävästi toisistaan. Jos
kaistassa on "lommo" (tyyppi 3), on kyseessä mahdollisesti
alkutilassaan degeneroitunut tila. [6]

Degeneroituneiden tilojen ionisoituessa piikkien pilkkou-
tumiseen vaikuttaa spin-ratakytkentä ja ei-lineaarisen mo-
lekyylin rakenteelliseen muokkautumiseen liittyvä Jahn-Teller -ilmiö. Näiden tekijöiden
ollessa heikkoja fotoelektronispektri sisältää vain yhden intensiivisen kaistan kutakin io-
nisaatiota kohti, mutta tällöin kaistan värähtelyrakenne on usein monimutkainen. Tekijöi-
den ollessa vahvoja fotoelektronispektrissä voi olla korkeintaan yhtä monta kaistaa kuin
on elektronipareja alkuperäisellä degeneroituneella orbitaalilla. Kuvassa 13 näkyy HCl+-
ionin tilan 2Π spektripiikkien pilkkoutuminen. [6]

Laitteiston aiheuttaman levenemän eli niin sanotun laitteistofunktion ja myös Doppler-
levenemän kuvaamiseen käytetään Gaussin jakaumaa. Tilan elinaikalevenemän kuvaami-
seen käytetään Lorentzin jakaumaa. Kokonaislevenemän saamiseksi on otettava yksittäis-
ten jakaumien konvoluutio. Tällöin tuloksena on Voigt-pro�ili. [6]

Spektrin analysoimiseksi mittauksille on määritettävä virherajat. Esimerkiksi piikin
intensiteetin mittausten tilastollinen keskihajonta (σ =

√
I) vastaa piikin intensiteetin

absoluuttista virhettä ja suhde piikin intensiteettiin suhteellista virhettä (1/
√
I). Hyvän

mittauksen saamiseksi on siten havaittava suuri määrä elektroneja jokaista piikkiä kohden.
Spektristä on lisäksi suodatettava pois tausta, joka voi aiheutua muun muassa sironneista
elektroneista, kaksinkertaisista ionisoitumisista, sekundaarisista prosesseista, satunnaises-
ta kohinasta ("virhemittauksista") tai energiahäviöstä näytteessä. Taustan suodattamisen
jälkeen spektrin analysoimiseen käytetään pääasiassa joko pienimmän neliön sovitusta tai
dekonvoluutiota. [6]

Pienimmän neliön sovituksessa jokaiselle piikille sovitetaan erikseen tarvittavat ja-
kaumat (Gauss, Lorentz, Voigt). Spektrimallin muodostamiseksi piikeille on määritettävä
alkuarvot energialle, intensiteetille ja viivan leveydelle. Tämän jälkeen arvoja säätämällä
etsitään mitatun spektrin kanssa mahdollisimman hyvin sopusoinnussa oleva mallispekt-
rin muoto. Dekonvoluutiossa spektrin ajatellaan koostuvan elektronien energiaspektrin ja
laitteistofunktion konvoluutiosta. Tällöin malli rakennetaan purkamalla mitattu spektri
komponentteihinsa dekonvoluution avulla. [6]
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Fotoelektronien kineettiseen energiaan vaikuttaa lukuisia tekijöitä, jotka voivat vaih-
della mittauksesta toiseen. Tämän vuoksi vertailukelpoisten absoluuttisten energia-arvojen
saamiseksi energiaskaala on kalibroitava. Kalibrointi voidaan suorittaa sisällyttämällä mit-
taukseen ylimääräinen näyte, jonka energiaspektri tunnetaan entuudestaan tarkasti. Kaa-
sufaasin fotoelektronispektroskopiassa kalibrointinäytteet ovat useimmiten jalokaasuja. [6]

3.4.4 Vetykloridin rotaatiohienorakenne

Kuva 13: Vetykloridin X2Π-värähtelykaistan spektri. Ylempi

palkki vastaa tilaa 2Π3/2 ja alempi tilaa 2Π1/2. Lähde: D. Ed-

vardsson, P. Baltzer, L. Karlsson, M. Lundqvist, B. Wannberg,

Rotational �ne structure in the UV photoelectron spectra of HF

and HCl, Journal of Electron Spectroscopy and Related Pheno-

mena 73, 105-124 (1995).

Fotoelektronispektrin rotaatiohie-
norakenteen havaitseminen vaa-
tii korkean resoluution spektros-
kopiaa. Resoluutiolla 10 meV ro-
taatiorakenteen vaikutus spekt-
rin muotoon on jo havaittavis-
sa, mutta hienorakenteen selvit-
tämiseksi tarvitaan vieläkin suu-
rempaa resoluutiota. Rotaatio-
hienorakenne on mahdollista ha-
vaita kaksiatomisille molekyyleil-
le tai molekyyleille, jotka sisäl-
tävät vetyatomin kuten vetyha-
lidit. Yksinkertaisuutensa vuoksi
vetyhalidit muodostavat ideaali-
systeemin tutkittaessa molekyy-
lin elektronirakennetta ja toimi-
vat lisäksi mallina monimutkai-
sempien molekyylien rakennetta
kuvailtaessa. [11,12]

Kuva 14: Vetykloridin A2Σ+
1/2-värähtelykaistan piikin v = 0

rotaatiospektri. Lähde: D. Edvardsson, P. Baltzer, L. Karlsson,

M. Lundqvist, B. Wannberg, Rotational �ne structure in the

UV photoelectron spectra of HF and HCl, Journal of Electron

Spectroscopy and Related Phenomena 73, 105-124 (1995).

D. Edvardsson et al. rapor-
toivat vuoden 1995 tutkimukses-
saan "Rotational �ne structure
in the UV photoelectron spect-
ra of HF and HCl" HF- ja HCl-
molekyylien rotaatiohienoraken-
teen mittauksistaan. Tarkastel-
laan esimerkkinä heidän vetyklo-
ridin mittauksiaan.

Vetykloridi on hyvä tutki-
muskohde fotoelektronispektros-
kopiassa. Sen suuri reaktiivi-
suus aiheuttaa kuitenkin mit-
tausteknisiä haasteita, sillä se li-
kaa herkästi spektrometrin si-
säpinnat aiheuttaen resoluution
heikkenemistä. D. Edvardsson et
al. onnistuivat saavuttamaan 2-
3 meV:n resoluution (FWHM =

full width at half maximum eli puoliarvoleveys) HeI- ja NeI-viritteisillä fotoelektronispekt-
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roskopioilla. Tutkimuksen näytteet olivat huoneenlämmössä ja näytteiden lämpöliikkees-
tä johtuvat Doppler-levenemät olivat pienempiä kuin suurin osa spektriviivojen välisistä
etäisyyksistä. HF-molekyylien osalta heidän tuloksensa vastasivat hyvin K. Wang et al.
teoreettisia ab initio laskelmia vuodelta 1993 [13]. [12]

Kuvassa 13 on HCl+-kationin X2Π-kaistan HeI-viritteinen spektri, jonka pilkkoutu-
minen johtuu spin-ratakytkennästä. Rotaatiohienorakennetta ei ole selvästi nähtävissä,
mutta pilkkoutuneiden piikkien maksimi-intensiteettien erot johtuvat enemmän rotaatio-
rakenteen eroista tilojen 2Π1/2 ja 2Π3/2 välillä, kuin eroista siirtymätodennäköisyyksis-
sä. [12]

Kuvassa 14 on kaistan A2Σ+
1/2 NeI-viritteinen värähdystilan v = 0 piikki. Siinä on jo

selvästi havaittavissa rotaatiohienorakennetta. Koska fotoelektronin mukanaan viemällä
kulmaliikemäärällä ei ole ylärajaa, rotaatiospektrin haarat eivät rajoitu P-, Q-, ja R-
haaroihin. Spektrissä näkyykin myös T- ja S-haarat (S:lle ∆J = +2 ja T:lle +3). Mui-
denkin värähtelytilojen (ei näy kuvassa) rotaatiorakenne on samankaltainen kuin v = 0
tilan. Tiloilla v = 8 − 10 rotaatiorakenne kuitenkin katoaa, mikä viittaa tilojen lyhyeen
elinaikaan ja siten suureen elinaikalevenemään. Tiloilla v = 11, 12, 13 rotaatiorakenne on
jälleen havaittavissa, vaikkakin niiden levenemät ovat suurempia kuin tilojen v ≤ 7. Eli-
naikojen lyhenemiset liittyvät repulsiivisten tilojen aiheuttamaan esidissosiaatioon. Tilan
v = 14 kohdalla tapahtuukin sitten jo molekyylin hajoaminen. [12]

4 Spektroskooppisia tutkimuksia

Tässä kappaleessa esittelen kaksi aiheeseen liittyvää tutkimusta. Ensimmäisessä tutkimuk-
sessa [10] raportoidaan ensimmäisestä kokeellisesta havainnosta koskien rotaatiodopplerle-
venemää valenssikuorten fotoelektronispektrissä. Toisessa tutkimuksessa [9] esitellään uusi
menetelmä valenssikuoren fotoelektronin emittoitumisen puolen määrittämiseksi röntgen-
elektronispektroskopian avulla.

4.1 Rotaatiodopplerlevenemisen havaitseminen

N2-molekyylin PES-spektrissä

Y.-P. Sun et al. ennustivat teoreettisesti tutkimuksessaan "Rotational Doppler e�ect in
x-ray photoinization" vuonna 2010 [14], että korkean resoluution fotoelektronispektrosko-
pialla on mahdollista havaita molekyylitason rotaatiodopplerilmiö, joka riippuu fotoelekt-
ronin kineettisestä energiasta ja systeemin lämpötilasta. Seuraavana vuonna T. D. Tho-
mas et al. raportoivat tutkimuksessaan "Experimental Observation of Rotational Doppler
Broadening in a Molecular System" [10] havainneensa ilmiön kokeellisesti. Pyörimisliik-
keen vaikutus emittoituneen säteilyn energiaan on havaittu aiemmin avaruudellisten kap-
paleiden osalta, mutta tutkimuksen laatijoiden mukaan rotaatiodopplerilmiötä ei ole kyet-
ty aiemmin ennen heidän tutkimustaan todentamaan kokeellisesti molekyylitasolla. [10]

Laatijoidensa mukaan tutkimus on ollut merkittävä kuudesta eri syystä: 1. Korkean
resoluution fotoelektronispektroskopialla on ensi kertaa löydetty molekyylin spektristä
rotaatiodopplerlevenemä. 2. On havaittu, että laitteistolevenemä, translaatiodopplerle-
venemä ja rotaatiodopplerlevenemä käsittävät kaiken oleellisen levenemän fotoelektroni-
spektrissä. 3. Rotaatiodopplerlevenemä havaitaan yleensä, jos emittoituminen tapahtuu
muualta kuin molekyylin massakeskipisteestä. 4. Rotaatiodopplerlevenemän suuruus voi
olla suurempi kuin translaatiodopplerlevenemän. 5. Yksinkertainen klassinen malli riittää
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kuvaamaan ilmiötä kvantitatiivisesti jopa lähellä ionisaatioenergiaa. 6. Tarkka kuvaus il-
miölle saadaan olettamalla, että elektroni emittoituu tietystä atomista, vaikka elektronin
aaltofunktio olisikin delokalisoitunut koko molekyylin alueelle. [10]

Kun elektroni emittoituu molekyylistä, se aiheuttaa rekyylin, jonka seurauksena mo-
lekyylin rotaatiotila muuttuu. Rotaatiotilan virittymiset ovat yhteydessä spektriviivojen
rotaatiodopplerlevenemisiin. Tutkimuksessa käytettiin mallia, jossa elektroni emittoituu
isotrooppisesti lineaarisesta molekyylistä. Rekyylin vaikutuksesta molekyylin kulmaliike-
määrä muuttuu atomit yhdistävää akselia vastaan kohtisuorissa suunnissa. Näin ollen
myös rotaatioenergia muuttuu. [10]

Tutkimuksessa saatiin keskimääräiselle rotaatioenergian muutokselle yhtälö

〈∆Erot〉 =
2

3
· R

2
Ap

2
e

2I ′
+
J2
0

2I

(
I − I ′

I ′

)
. (14)

RA on emittoituvan elektronin etäisyys molekyylin massakeskipisteestä, pe emittoituneen
elektronin liikemäärä, J0 molekyylin alkuperäinen kulmaliikemäärä sekä I ja I ′ alkupe-
räisen ja ionisoituneen molekyylin hitausmomentit. B-tilaiselle N+

2 -ionille yhtälön oikean
puolen toinen termi on yhden millielektronivoltin luokkaa, kun taas ensimmäinen termi
vaihtelee välillä 0− 14 meV elektronin kineettisen energian vaihdellessa välillä 0− 1 keV.
Näin ollen toinen termi ei ole merkityksetön, mutta koska se ei riipu elektronin energiasta,
se ei vaikuta mittauksiin fotoelektronin kineettisen energian ja keskimääräisen molekyylin
rotaatioenergian välisestä riippuvuudesta. [10]

Rotaatiodopplerlevenemä on verrannollinen keskimääräisen rotaatioenergian muutok-
sen varianssiin. Varianssin ja keskimääräisen rotaatioenergian muutoksen suhteeksi on
tutkimuksessa saatu

〈∆E2
rot〉 − 〈∆Erot〉2

〈∆Erot〉
=
〈∆Erot〉

5
+
J2
0

I ′
. (15)

Lineaariselle molekyylille huoneenlämpötilassa jälkimmäinen termi on likimain 2kBT eli
noin 52 meV ja aiemman perusteella ensimmäisen termin voidaan arvioida olevan enim-
millään (1 meV+14 meV)/5 = 3 meV. Tutkimuksen mukaan rotaatiodopplerlevenemiseen
liittyvän energiajakauman varianssi on tällöin likimain

〈∆E2
rot〉 − 〈∆Erot〉2 ≈ 2kBT 〈∆Erot〉

I

I ′
. (16)

Yhtälön 14 perusteella 〈∆Erot〉 on suoraan verrannollinen fotoelektronin kineettiseen ener-
giaan (∝ p2e). Niinpä myös varianssin voidaan arvella olevan lineaarisesti riippuva elekt-
ronin kineettisestä energiasta. [10]

Tutkimuksessa käytettiin säteilylähteinä SPring-8-, MAX II- ja SOLEIL-synkrotroneja
fotonienergioilla 60-900 eV. Mittausten typpi-kryptonkaasuseoksen spektri muodostettiin
dispersiivisen elektronispektrometrin avulla ja sitä analysoitiin pienimmän neliösumman
Gaussin käyrän sovituksilla. Suodattamalla kryptonnäytteen viivansovituksista translaa-
tiodopplerlevenemän osuus tutkijat määrittivät laitteiston resoluutioksi 5-150 meV. Täl-
löin typen viivanleveyksistä voitiin poistaa laitteisto- ja translaatiodopplerlevenemien vai-
kutukset, jolloin jäljelle jäi vain rotaatiodopplerlevenemän osuus. [10]

Aiemman tutkimuksen E. D. Poliako� et al. (1995) [16] data tukee edellä mainittuja
teoreettisia ennusteita. Sen avulla löydetään lineaarinen yhteys varianssin ja fotoelektro-
nin kineettisen energian välillä. Lisäksi varianssin suhde jakauman keskustaan tulisi yh-
tälön 16 mukaan olla vakio, niin kuin E. D. Poliako� et al. tutkimuksen mukaan likimain
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onkin. Vakioarvoa vastaa lämpötila 12 K, joka on myös hyvin sopusoinnussa E. D. Polia-
ko� et al. tutkimuksen arvon 14 K kanssa. Myös kirjoittajien oman tutkimuksen [15] data
tuki ennusteita. Niissä mittauksista johdetut rotaatiolevenemän puoliarvoleveydet fotoe-
lektronin kineettisen energian funktiona asettuivat hyvin suoralle. Lisäksi suoran kulma-
kerroin (4,60± 0,05)µeV vastasi hyvin teoriasta ja aiemmista mittauksista [15] johdettua
ennustetta (4,1± 0,2)µeV. [10]

T. D. Thomas et al. päätyivät tutkimuksessaan siihen, että kokeelliset tulokset vah-
vistavat Y.-P. Sun et al. (2010) tutkimuksen [14] ennusteita, ja että rotaatiodopplerle-
veneminen on merkittävä tekijä korkean resoluution fotoelektronispektrissä. Levenemisen
yhteys lämpötilaan ja elektronin kineettiseen energiaan noudatti hyvin ennusteita. Kir-
joittajat tähdentävät, että kokeiden rotaatiodopplerleveneminen sisälsi itse asiassa kaiken
levenemisen, mitä ei voitu pitää laitteiston tai translaatiodopplerlevenemisen aiheuttama-
na. Niinpä teorian ja kokeiden yhteensopivuus tukee käsitystä, että ei ole olemassa muita
merkittäviä levenemisen lähteitä kuin edellä mainitut. [10]

Tutkimuksessa käytetty klassinen malli selittää hyvin kokeiden tuloksia alhaisillakin
energioilla. Se ei ota kuitenkaan huomioon fotonin absorboitumisesta aiheutuvaa kulma-
liikemäärän muutosta. Näin ollen tutkijat arvioivat, ettei klassinen malli päde, kun fotoe-
lektronin aiheuttaman kulmaliikemäärän muutos on fotonin absorboitumisesta aiheutu-
van kulmaliikemäärän muutoksen luokkaa. Kokeiden kulmaliikemäärän muutokset olivat
suuria, ja siksi klassinen malli toimi hyvin. [10]

4.2 Fotoelektronin emittoituminen HCl-molekyylistä

Tutkimuksessa "Site-selective photoemission from delocalized valence shells induced by
molecular rotation" vuodelta 2014 C. Miron et al. osoittavat, että vetykloridin valenssi-
kuorten fotoionisoiminen korkeaenergisillä fotoneilla tarjoaa yhden keinon selvittää mo-
lekyyliorbitaalirakennetta. Tämä perustuu siihen, että röntgenelektronispektroskopiassa
fotoelektronin rekyylin aiheuttama molekyylin kulmaliikemäärän muutos on suurempi
elektronin emittoituessa kevyestä kuin raskaasta atomista. Niinpä molekyylin rotaatioti-
lan virittyminen riippuu elektronin emittoitumisen sijainnista. [9]

Tutkimuksessa käytettiin pehmeää röntgensäteilyä. Valenssielektroneja emittoitui niin
vedyn kuin kloorinkin puolelta. Tutkijat havaitsivat kokeellisesti, että molekyylin rotaa-
tiotilan virittyminen oli huomattavasti tehokkaampaa elektronin emittoituessa kevyestä
vedystä kuin raskaasta kloorista. Vedyn puolelta emittoitunut elektroni aiheutti suuren
vääntömomentin sekä leveän ja siirtyneen rotaatiokaistan, jolloin se kyettiin erottamaan
kloorin aiheuttamasta kapeasta ja intensiivisestä rotaatiokaistasta. Tutkijat onnistuivat
siis määrittämään emittoitumisen puolen siitä huolimatta, että jäljelle jääneen kationin
valenssielektroniaukko oli delokalisoitunut. [9]

Vetykloridin rotaatiotila voi virittyä suoraan röntgenabsorption kautta. Toinen mah-
dollisuus on, että molekyyli emittoi nopean fotoelektronin molekyylin valenssikuoren 5σ
fotoionisaatiossa ψ5σ → ψk (ψk on molekyylistä jatkumoon emittoituneen elektronin aal-
tofunktio). Molekyyliorbitaalin 5σ ionisaatioenergia värähtelytilalla v = 0 on 16,3 eV.
Orbitaalin tila on delokalisoitunut vedyn ja kloorin tilojen lineaarikombinaatio ψ5σ =
aHφH + aClφCl. [9]

Delokalisoitumisesta huolimatta emittoitumisen puoli saadaan selville vetykloridin va-
lenssikuoren fotoionisaatioamplitudin (siirtymämomentin) 〈ψ5σ|(e·r)|ψk〉 =

∑
n e

ik·Rnbn(k)
avulla. Summa koostuu vedyn ja kloorin ionisaatioamplitudeista bH(k) ja bCl(k) varus-
tettuna vaihekulmatekijöillä eik·Rn , jotka kertovat elektronin liikemäärän ja kulmaliike-
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määrän siirtymisistä molekyylille. Atomien etäisyydet Rn molekyylin massakeskipisteestä
ovat hyvin erisuuret, kevyen vedyn etäisyys on huomattavasti suurempi kuin raskaan kloo-
rin RCl/RH ≈ 0,028. Tämän vuoksi rekyylistä aiheutuva kulmaliikemäärän jn = Rn × k
siirtyminen elektronilta molekyylille on paljon suurempi elektronin emittoituessa vedystä
kuin kloorista jH/jCl ≈ 6/0,17 ≈ 35. Näin ollen vetykloridin fotoionisaation aiheuttama
molekyylin rotaatiotilan virittyminen on hyvin herkkä sille, kummalta puolen elektronin
emittoituminen tapahtuu. [9]

Kuva 15: Kaaviokuva vetykloridin röntgenionisaation ai-
heuttamasta Doppler-siirtymästä ja -levenemästä. Lähde:

C. Miron, Q. Miao, C. Nicolas, J. D. Bozek, W. Andra-

lojc, M. Patanen et al., Site-selective photoemission from

delocalized valence shells induced by molecular rotation,

Nat. Commun. 5, 3816 (2014).

Koska vetyatomin etäisyys mole-
kyylin massakeskipisteestä on suu-
rempi kuin kloorin, sen ratanopeus
on myös paljon suurempi vH =
ωRH � ωRCl, missä ω on pe-
rustilassa olevan molekyylin kulma-
nopeus. Pyörimisen vuoksi elektronin
energia kokee Doppler-siirtymän k ·
vn = kvn cosϕ, joka vaihtelee välil-
lä (−kωRn, +kωRn), riippuen ratano-
peuden vn ja elektronin liikemäärän k
välisestä kulmasta ϕ. Tämän Doppler-
siirtymän vaihtelusta aiheutuu viivan
Doppler-levenemä, joka on eri kevyel-
le vedylle ja raskaalle kloorille (kuva
15). [9]

Elektronin aiheuttama rotaatiovi-
rittyminen kloorin puolelta on pientä.
Tällöin molekyylin pyörimiseen vai-
kuttaa lähinnä absorboituvan fotonin
spin s = |e| = 1� jCl, missä e on va-
lon polarisaatio. Vedyn puolelta emit-
toituessaan elektronin vaikutus molekyylin pyörimiseen on hallitseva. Tällöin rekyylistä
johtuva suuri kulmaliikemäärän muutos aiheuttaa suuren rotaatiodopplersiirtymän jn ·ω.
Huomioimalla kulmaliikemäärän lauseke jn = Rn×k saadaan tulos, että rotaatiodoppler-
siirtymä on sama kuin Doppler-siirtymä jn · ω = k · vn. [9]

Rekyylistä johtuva rotaatioenergian muutos j2(θ)/2I aiheuttaa punasiirtymän väräh-
telyspektripiikille (kun intensiteetti mitataan fotoelektronin kineettisen energian funk-
tiona). Tämä johtuu tekijän j2(θ)/2I kulmariippuvuudesta θ = ∠(k,R), eli θ on jat-
kumoelektronin aaltovektorin k ja molekyylin akselin R välinen kulma. I on perustilan
hitausmomentti. [9]

Tutkimuksen kokeet suoritettiin Ranskassa sijaitsevan SOLEIL-synkrotronin PLEIA-
DES-säteilylinjalla. Siinä käytettiin pehmeää röntgensäteilyä. PLEIADES:n undulaattori
tuotti energiaa välillä 35− 1000 eV. Mittaukset suoritettiin laajan kulma-aukeaman VG-
Scienta R4000 -elektronispektrometrillä. Vetykloridikaasun puhtaus oli 99,95%. Sitä syö-
tettiin huoneenlämpötilassa tyhjiökammioon. Kaasunäytteen paine oli noin 6,5·10−6 mbar.
Kokonaislaitteistolevenemä fotoelektronien kineettiselle energialle (≈ 84 eV) oli 18 meV
(FWHM) ja translaatiolevenemä 18,8 meV. Spektrin muoto saatiin käyttämällä tutkimuk-
sen Y.-P. Sun et al. (2010) [14] semiklassista menetelmää ja ottamalla huomioon sidospi-
tuuden kasvu värähtelytilan kasvaessa. Mallissa tutkijat olettivat lisäksi, että emittoitu-
neen elektronin siroaminen naapurimolekyyleistä oli vähäistä eikä vaikuttanut rotaatio-
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spektrin pro�iliin. [9]

Kuva 16: Vetykloridin eritellyt rotaatiokaistat värähte-

lytilalla v = 3. Lähde: Miron, C., Miao, Q., Nicolas, C.

et al. Site-selective photoemission from delocalized valence

shells induced by molecular rotation. Nat Commun 5, 3816

(2014).

Kokeellinen data vahvistaa tutki-
muksen Y.-P. Sun et al. (2010) [14]
teoreettisia ennusteita. Kuvassa 16
näkyy värähtelytilan v = 3 spektri.
Kapea piikki liittyy elektronin emit-
toitumiseen kloorista ja leveä jalusta
emittoitumiseen vedystä. Osaspekt-
rit saatiin eroteltua kokonaisspekt-
ristä huomioimalla, että kloorin osa-
spektri on absorboituvan fotonin spi-
nin aikaansaannosta. Kloorin pro�ili
simuloitiin käyttäen aiemman tutki-
muksen D. Edvardsson et al. (1995)
[12] matalan energian fotoelektroni-
spektrin P- ja R-haarojen rotaatio-
jakaumaa. Klooripro�ilin vähentämi-
nen antaa kuvan 17 rastein osoitetun
kokeellisen vetypro�ilin. Semiklassi-
sella mallilla simuloitu ennuste väräh-
telytiloille v = 0−6 näkyy yhtenäise-
nä viivana. Tulokset ovat hyvin sopusoinnussa ennusteen kanssa. Vetypiikkien epäsymmet-
risyys klooripiikkien (maksimit merkitty sinisin palkein) suhteen on seurausta rekyylistä
johtuvan tekijän j2(θ)/2I aiheuttamasta punasiirtymästä. [9]

Kuva 17: Vetykloridin vedyn kontribuutio värähtelykais-

taan molekyyliorbitaalilla 5σ. Lähde: C. Miron, Q. Miao, C.

Nicolas, J. D. Bozek, W. Andralojc, M. Patanen et al., Site-

selective photoemission from delocalized valence shells in-

duced by molecular rotation, Nat. Commun. 5, 3816 (2014).

Tutkimuksen kirjoittajien mukaan
ionisaatiorajalla vaikuttava fotoelekt-
ronispektroskopia on kyllä parhaim-
pia menetelmiä molekyylin pienten
rakenteellisten muutosten tutkimi-
seen, mutta tällaisella valenssikuoren
matalan energian fotoelektronispekt-
roskopialla ei kuitenkaan useimmi-
ten tunnisteta emittoitumisen puol-
ta. Sen sijaan tutkimuksessa käytet-
ty uusi tekniikka, joka hyödynsi rönt-
genelektronispektroskopiaa ja sen no-
peita fotoelektroneita, loi mahdolli-
suuden erottaa eri puolilta tapahtu-
neiden emittoitumisten aiheuttamat
rotaatiokaistat toisistaan. Röntgene-
lektronispektristä saatiin siten uu-

denlaista informaatiota molekyyliorbitaaleista. [9]

5 Pohdintaa

Tutkielmassani ja käsittelemissäni tutkimuksissa huomio kohdistui kaksiatomisiin mole-
kyyleihin. Tällöin asetelma on vielä kohtalaisen yksinkertainen. Useampiatomisten mo-
lekyylien käsittely lienee jo huomattavasti monimutkaisempaa, vaikka samat perusperi-
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aatteet � harmonisen värähtelijän ja jäykän kappaleen pyörimisen mallit ryyditettynä
kvanttimekaniikalla � olisivatkin edelleen sovellettavissa.

Lineaariselle molekyylille rotaatiovakio ja siten termiarvo ovat kääntäen verrannollisia
hitausmomenttiin. Jos tämä on totta myös monimutkaisemmille molekyyleille, niin alhais-
ten energiatasojen rotaatiosiirtymät ovat helposti havaittavissa vain pienen hitausmomen-
tin molekyyleillä � eli riittävän pienillä tai riittävän symmetrisillä molekyyleillä. Rotaa-
tiopiikkien intervallit kertovat hitausmomentin suuruuden. Jos muilla keinoilla tiedetään
molekyylin kokoluokka, niin spektristä voitaneen arvioida, kuinka symmetrinen molekyyli
on � mitä symmetrisempi, sitä etäämmällä spektripiikit ovat toisistaan. Doppler-ilmiötä
hyödyntämällä voidaan kuitenkin saada vielä lisää informaatiota molekyylin rakenteesta.
Rotaatiodopplerilmiön valjastaminen tutkimuskäyttöön on vaatinut kokeellisten menetel-
mien parantumista. Aika näyttää, mitä kaikkea menetelmien kehittyminen vielä paljastaa.

Doppler-ilmiö on varsin helppo ymmärtää. Onhan siinä tavallaan kyse vain (kineettisen)
energian suhteellisuudesta � eri inertiaalikoordinaatistoissa mitataan kyseiselle suureelle
eri arvot. Nämä liiketilojen erot tallentuvat spektriin levenemisen muodossa. Fotoelektro-
nispektroskopiassa yksittäinen spektripiikki mittaa emittoituneita elektroneita, jotka ovat
perustilaisen molekyylin koordinaatistossa samanenergisiä. Laboratoriokoordinaatistosta
mitattuna yksi liikkeessä oleva koordinaatisto aiheuttaa siirtymän spektriviivalle ja useat
koordinaatistot aiheuttavat levenemän.

Yksinkertaistetusti translaatiodopplerlevenemä kuvaa kaasufaasissa perustilaisten mo-
lekyylien satunnaista liikettä, ja statistisen fysiikan avulla levenemästä saadaan tietoa
kaasun lämpötilasta � eikä juuri muusta. Kun siirrytään suoraviivaisista inertiaalikoor-
dinaatistojen liikkeistä pyörivään liikkeeseen, tilanne monimutkaistuu, mutta muuttuuko
samalla saatavan informaation määrä? Pyörivä kappale antaa vaihtelevan alkunopeuden
kappaleesta yhdensuuntaisesti emittoituville hiukkasille. Tästä syntyy Doppler-levenemä,
jota hyödynnetään pyörimisnopeuden määrittämiseen makroskooppisilla kappaleilla. In-
formaatiosisällöltään se on samaa luokkaa kuin translaatiodopplerlevenemän lämpötilan
määrityskin. Kun kyse on kvantittuneesta systeemistä, kuten molekyylistä, voidaanko
pyörimisnopeuden lisäksi saada tietoa molekyylin tilasta tai rakenteesta?

Esittelemäni ensimmäisen tutkimuksen [10] perusteella keskimääräisen rotaatioener-
gian varianssin ja fotoelektronin kineettisen energian välillä on laskettava ja mitattava yh-
teys. Tällöin emittoituvan elektronin rekyylin aiheuttama rotaatiodopplerilmiö näkyy fo-
toelektronispektrissä rotaatiodopplerlevenemänä. Toinen tutkimus [9] menee pidemmälle.
Sen mukaan eri puolilta molekyyliä emittoituneiden elektronien rotaatiokaistat pystytään
erottamaan toisistaan. Tällöin on mahdollista tutkia spektrin avulla emittoitumisen puol-
ten suhteellisia osuuksia, eli kummalta puolen elektroni on emittoitunut. Olisiko olemas-
sa tekijöitä, jotka vaikuttaisivat emittoitumisen puolen valikoituvuuteen? Pystyttäisiinkö
näitä tekijöitä hyödyntämään mittauksissa tai ilmiöiden tunnistamisessa?

Yhtälön 14 perusteella keskimääräinen rotaatioenergian muutos 〈∆Erot〉 riippuu elekt-
ronin rekyylistä (ensimmäinen termi) ja molekyylin geometrian muutoksesta (molemmat
termit) � eli myös lopputilasta. Eri lopputilan geometrioilla I ′ on samalla elektronin
kineettisellä energialla (∝ p2e) (eli spektriviivalla) erilainen 〈∆Erot〉. Tällöin yhtälön 16
perusteella eri geometrioilla on erisuuret rotaatiodopplerlevenemät. Niinpä voisi otaksua,
että tarkasti muut levenemät huomioimalla ja kokonaispiikkiä sopivasti analysoimalla oli-
si mahdollista erotella eri lopputilojen osuudet kokonaispiikistä eli erotella ionisaatiossa
muodostuneita lopputiloja toisistaan. Tutkimuksen Q. Miao et al. (2015) [17] valossa tämä
oletus vaikuttaisi oikeansuuntaiselta.
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Aiemmasta [10] huomattiin jo, että rekyylin aiheuttama liikemäärän muutos vaikuttaa
voimakkaasti rotaatiodopplerlevenemiin, ja vaikutus on usein samaa luokkaa translaatio-
dopplerlevenemän kanssa. Tutkimuksessa [17] tutkitaan uutta asetelmaa: N2-molekyylin
tapauksessa rotaatiodopplerlevenemän riippuvuutta röntgensäteilyn polarisaation ja elek-
tronien aaltovektorin suunnan välisestä kulmasta χ∠(e,k), sekä riippuvuutta lopullisesta
kationin tilasta. Fotoionisaation vaikutusala riippuu vektoreiden R, k ja e keskinäisistä
suunnista. Tämän seurauksena rotaatiodopplerlevenemä riippuu lopputilasta ja spektri-
piikkien leveys röntgensäteilyn polarisaatiosta. Tutkimuksen mukaan näiden riippuvuuk-
sien suurimmaksi syyksi selvisi 2pz-orbitaalin epäisotrooppisuus. Kulmilla χ = 0◦, 90◦ 2pz-
ionisaation tapahtuminen suosii molekyylin akselin ja polarisaation suuntien yhdensuun-
taisuutta R ‖ e. Tällöin rekyylin aiheuttama kulmaliikemäärä j(θ) on suurimmillaan,
kun θ = 90◦ ja nolla, kun θ = 0◦. Näin ollen rotaatiodopplerlevenemällä on maksimi, kun
k ⊥ e ja minimi, kun k ‖ e. Tutkimuksen mukaan N2-molekyylin tapauksessa pystytään
erottelemaan gerade ja ungerade lopputilat toisistaan. [17]

Päästäkseni jyvälle edellä esiteltyjen tutkimusten sisällöistä minun oli kartutettava run-
saasti esitietojani: atomien välisiä sidoksia mallintavan molekyyliorbitaaliteorian avulla
perehdyin molekyylien rakenteeseen, kertasin rotaatio- ja värähtelyspektroskopiaa ja tu-
tustuin uutena aiheena fotoelektronispektroskopiaan. Siitäkin huolimatta, että minulla ei
ole ollut tarvittavaa teorian tuntemusta esittelemieni tutkimusten kriittiseen arviointiin,
tämän tutkielman laatiminen on ollut itselleni hyvin antoisa ja opettavainen kokemus.
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