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• Franck-Condonov princíp

• Lasery

• Rezonančné spektroskopie: NMR, ESR
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Franckov-Condonov princíp

Pretože jadrá sú oveľa ťažšie

ako elektróny, elektrónový

prechod sa uskutoční oveľa

rýchlejšie, ako môžu

zareagovať jadrá

Poloha jadier ostáva počas

excitácie prakticky nemenná,

“vertikálny” prechod
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Vibračná štruktúra
Franckov-Condonov princíp
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Fluorescencia
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Fosforescencia

Zakázaný prechod:  oneskorená 

emisia v dôsledku prechodu medzi 

rôznymi spinovými stavmi. 



VybrKap_FyzChem_7 6. máj 2021 6

Disociácia a predisociácia
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Princíp činnosti laseru

Laser – Light amplification by stimulated emission

of radiation

budenie

Rýchly prechod

Pomalý prechod

↓

Populačná inverzia viac stavov v A ako 

v X
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4-hladinový laser

Laserove žiarenie:

• monochromatické

• koherentné



NMR & ESR

Rezonančná spektroskopia 

• NMR … ako rezonančnú frekvenciu magnetického

jadra ovplyvňuje jeho elektrónové okolie a ostatné

magnetické jadrá. Rádiofrekvenčná oblasť

• ESR … analógia pre elektróny. Vyžaduje nespárené

elektróny (  radikály, open-shell). Mikrovlnná oblasť
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• Otto Stern 1943 fyzika

• Isidor I. Rabi 1944 fyzika

• Felix Bloch a Edward M. Purcell 1952 fyzika

• Richard R. Ernst 1991 chémia

• Kurt Wüthrich 2002 chémia

• Paul C. Lauterbur a Peter Mansfield 2003 medicína
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Nobelove ceny súvisiace s NMR



Jadrové magnetické momenty

1. spinový moment hybnosti je {I(I+1)}1/2;

2. zložka momentu hybnosti mI v smere ľubovoľnej osi, 
mI = I, I-1, I-2, … -I, (2I+1 orientácií );

3. ak I > 0, jadro má magnetický moment so stálou 

veľkosťou a orientáciou (určenou hodnotou mI), t.j. 

jadro sa správa ako malý tyčinkový magnet.

Spinové kvantové číslo I (celo- alebo poločíselné)
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Nepárne A → I je poločíselné, párne A → I je celočíselné 

(ak Z je nepárne)  alebo I = 0  (ak Z je párne)



Spinové energetické hladiny

L hBh  

podmienka rezonancie
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Pri indukcii B=12T sú protóny  

v rezonancii pri Larmorovej

frekvencii νL = 500MHz
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Chemický posun
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Dodatkové  magnetické pole            B = -B

Celkové lokálne magnetické pole     Bloc = B + B = (1-)B
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Rezonančné frekvencie sa udávajú pomocou empirickej 

veličiny „Chemický posun“ , ktorá súvisí s frekvenciou 

referenčného štandardu ν0

Štandardom pre  1H a 13C rezonancie je TMS (tetrametylsilán)



NMR spektrum etanolu

CH3CH2OH

CH3CH2OH

CH3CH2OH

 [ppm]

odtienenie

integrované

signály

(3:2:1)
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28_16fig_PChem.jpg

NMR Imaging (Magnetická rezonancia)

VybrKap_FyzChem_7 156. máj 2021



Elektrónová spinová rezonancia ESR
Elektrónová paramagnetická rezonancia EPR
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ESR je o reorientácii magnetických momentov elektrónu v

silnom magnetickom poli. Študuje rezonancie pod vplyvom

monochromatického žiarenia.

• Reorientáciu spinu je možná iba ak máme nespárený

elektrón, ESR sa dá použiť len pre radikály. (obmedzenie

voči NMR)

• Elektrón je 1800-krát ľahší ako protón a teda jeho

magnetický moment bude oveľa väčší a preto prechody ESR

spektier spadajú do energeticky náročnejšej oblasti ako

NMR – do mikrovlnnej.

.



ESR - spinové hladiny elektrónu
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Rezonančná podmienka

Bgh B 

B ≈ 0,3T;   ν ≈ 10 GHz (3cm)   
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Dva rovnako veľké elektrické náboje vzdialené od seba 1 m na seba pôsobia

silou 1 N. Akou silou budú na seba pôsobiť ak veľkosť oboch nábojov sa

zdvojnásobí 

a) 0.25 N b) 0.50 N c) 2.00 N d) 4.00 N

Hodnota relatívnej permitivity r pre vodič sa blíži k

a) 0 b) 1 c) 10 d) 

Ktorý z nasledujúcich aniónov má najväčšiu dipólovú polarizovateľnosť

a) F- b) Cl- c) Br- d) I-

Nech hypotetický systém má iba jeden excitovaný stav (1), ktorý je 

vzdialený od základného energetického stavu (0) o 10-19 J. S uvážením 

Maxwellovho-Boltzmanovho rozdelenia, populačný pomer n1/n0 pri teplote

2000 K (Boltzmanova konštanta je 1,38 x 10-23 J/K) bude:

a) 2,7 x 10-2 b) 7,1 x 10-4 c) 3,5 x 10-6 d) 7,1 x 10-8
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Multiplicita je

a) L+S b) 2S+1 c) 2J+1 d) 2L+1

Predpokladajte, že atóm má 2 elektróny v rôznych orbitaloch. Akú 

multiplicitu môže mať?

a) singlet b) dublet c) triplet d) kvartet

Degenerácia hladiny 3P2 je

a) 5 b) 4 c) 3 d) 2

Spektrálna čiara zodpovedajúca prechodu 2P3/2 ← 2S1/2 sa vo vonkajšom 

magnetickom poli pri anomálnom Zeemanovom jave rozštiepi na zložky

a) 2 b) 3 c) 4 d) 6

Aké hodnoty J sa nemôžu vyskytovať v terme 3P ?

a) 3 b) 2 c) 1 d) 0
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Molekuly: PH3, CF3Cl, BH3CN, SeCl4F2 patria medzi rotory

a) lineárne b)symetrické c)asymetrické d)sférické 

Ktoré z nasledujúcich molekúl nemôžu mať infračervené absorpčné 

spektrum?

(a) H2 (b) HCl (c) CO2 (d) H2O

Koľko normálnych vibračných módov má benzén?

(a) 12 (b) 18 (c) 24 (d) 30

Vibrácie molekúl možno študovať spektroskopiou:

a) vo viditeľnej oblasti spektra b) v UV oblasti spektra. 

c) iba v mikrovlnnej oblasti spektra. d) v infračervenej oblasti spektra. 

Izotopový efekt v infračervenej spektroskopii je najvýraznejší pre 

a) karbonyly prechodných kovov b) sulfidy prvkov alkalických zemín

c) oxidy prvkov druhej periódy d) zlúčeniny obsahujúce vodík
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Elektrónové prechody v dvojatómových molekulách sú zakázané len pre 

stavy:

a) s rôznou multiplicitou b) bez ohľadu na multiplicitu

c) s rovnakou multiplicitou d) s S = 0

Laserový prechod v štvorhladinovom laseri je prechod 

a) nežiarivý b) z nižšieho excitovaného do základného

c) budiaci d) medzi dvoma excitovanými stavmi 

Fosforescencia býva najintenzívnejšia

a) v plynoch b) v polárnych kvapalinách

c) v tuhých látkach d) v nepolárnych kvapalinách


