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Abstract
From radiative lifetime data for the A(0u+) and B(0u+) states of Te2 measured by laser
induced fluorescence, electronic transition moments (|Re|2) for the A-X and B-X systems have
been determined. It has been found that |Re|2A-X is nearly one order of magnitude smaller
than |Re|2B-X.

1.- SARRERA
Trantsizio elektroniko baten intentsitateen
ezaguera (bai absortziotan eta bai emisiotan)
oinarrizkoa da espektroskopian. Intentsitate
hauek kuantifikatzea posible egiten duen magnitude bat molekularen trantsizio–momentu
elektronikoa da, zeinak molekulen egoera
elektronikoen arteko trantsizio–probabilitatea
definitzen duen1. Magnitude hau esperimentalki neurtzeko ohizko metodoen artean fluoreszentziako intentsitateen, absortzio–koefizienteen edo erdibizitza erradiatzaileen neurketak aurki daitezke2–4. Lan honetan Te2–ren
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A–X eta B–X trantsizioentzako momentu
elektronikoen determinazioak aurkezten dira,
gure laborategian telurio molekularentzat batezbesteko bizitza erradiatzaileen neurketetan
oinarrituz. Molekula diatomiko honen espektroskopia eta dinamikak interes haundia du,
trantsizio elektronikozko laser kimikoentzat
bere banda–sistemek (A(0 u+) – X(0 g+) eta
B(0 u+)–X(0 g+) batez ere) duten aplikazioa
dela eta. Zentzu honetan egoera eszitatu hauen
erdibizitza erradiatzaileen ezaguera beharrezkoa da, edo, hobe oraindik, trantsizio–momentu elektronikoena; azken hau erdibizitza baino
magnitude molekular oinarrizkoagoa bait da.

2.– TEORIA
Egoera elektroniko eszitatu baten v’ bibrazio–maila baten erdibizitza erradiatzailea
(τ R), v’–tik v” mailara (oinarrizko egoera
elektronikoan) dagokion Einstein–en emisio
espontaneoaren koefizientearekin (A v’v” )
honela dator loturik:
1 =
τR

∑ A v'v"
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faktoreen arabera. (1) ek. ezin daiteke aska
τ R –ren balio batetik |R e | 2 –ren balio bat
emateko; honek menpetasuna bait du
v”–rekiko, eta beraz R–rekiko. Dena dela,
sarritan |R e | 2 –rentzat balio konstante bat
suposatuz, azkenean honako espresio hau
geratzen da5,6:
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τR–rentzat neurtutako balioaren ordezkapenak, ekuazio honetan orain |R e | 2 –rentzat
batezbesteko balio bat ematen du, trantsizioan
adierazgarri diren R–zentroideen tartean
batezbestekoa eginez. Hurbilketa honen
, (1) zehaztasuna q v’v” –ren balioak fidagarriak
izatearen menpekoa da, eta bi egoeren nukleoarteko oreka–distantziak elkarren parekoak direnean betetzen da hoberen.

Orduan, trantsizio–momentu elektronikoa, |R e | 2, A v’ –rekin ondoko era honetan
erlazionatzen da5,6:
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trantsizioaren Franck–Condon–en faktorea
den eta ν bere frekuentzia (Ψ v bibrazioko
uhin–funtzioa da, eta dV bolumen–elementu
diferentziala). Trantsizio–momentu elektronikoa R–zentroidearen (R) menpekoa da, bere
definizioa honako hau izanik:
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R nukleoarteko distantzia izanez. (1) ekuazioaren batukariak zera adierazten du: v’ egoeratik sortzen den emisioa v” egoera desberdinetara barreiatzen dela, Franck–Condon–en

3.– EMAITZAK ETA EZTABAIDA
Te2–ren A, B eta X egoerentzat konstante
espektroskopiko egokiak erabili dira 7,8,9
v’–v” banda bakoitzerako trantsizio–frekuentziak eta Franck–Condon–en faktoreak kalkulatzeko, Fortran–en idatzitako programa
standardetan oinarrituz10, Microvax VT220
ordenadorean, zehaztasun bikoitzeko aritmetikaz. Telurioaren A eta B egoeren batezbesteko bizitza erradiatzaileak geure laborategian
neurtu dira, laserrez induzituriko fluoreszentzi teknikaren bidez11. B(0u+) egoerarentzat,
τR=80±6 ns–ko balioa lortu genuen, beheko
bibrazio–mailentzat (v’=0–6), eta τ R= 1080
± 60 ns A(0u+) egoerarentzat, v’=5–10 tartean
baliagarria. (2) ek. erabiliz, trantsizio bientzako |Re|2–ren balioak kalkulatu ditugu. Emaitza guzti hauek 1. taulan agertzen dira, Σ
qv’v”ν3 magnitudeekin batera. Taulan |Re|2–
–ren balio bat atera dugu v’ bakoitzarentzat,
v’–rekin |Re|2–k erakutsitako tarteetan men16, 79
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1. taula. Batezbesteko bizitza erradiatzaileak, trantsizio-momentu elektronikoak eta Σ qv’v”ν3 balioak
Te2-ren B-X eta A-X trantsizioentzat.

petasun nabaririk ez duela agertzeko. Trantsizio bakoitzarentzat (A–X eta B–X) batezbesteko balioak hartuz, |Re|2B–X= 5,48±0,45
D 2 (Debye 2 ) eta |R e | 2 A–X = 0,77±0,04D 2
balioak eman ditzakegu, ikusitako v’ tartean
baliagarri izanik. Ikus daitekeenez, A–X trantsizioa debekatuagoa da (intentsitate gutxia-

gokoa) B–X baino, eta ia magnitude–ordena
baten diferentzia dago bien artean.
Andone Ruiz–i eskerrak eman nahi genizkioke, euskarazko itzulpena gainbegiratzeagatik.
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