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1. Bevezetés
Örökítő anyagunk, a DNS tartalmazza a biológiai információt, ami a sejtjeink működését,
fejlődésünket és a genetikai kód átadását lehetővé teszi. Éppen ezért kulcsfontosságú az
információ védelme érdekében, hogy az örökítő anyag stabil, a környezeti hatásokkal
szemben ellenálló legyen. A DNS két komplementer polinukleotid szálból áll, amelyek
gerincét cukor-foszfát láncok képezik, a cukorhoz (dezoxiribóz) pedig négy féle
nukleotidbázis kapcsolódik. A nukleotidbázisokat szerkezetük alapján két csoportba soroljuk,
a purinbázisok közé az adenin és a guanin tartozik, míg a citozin és a timin pirimidinbázis. A
két szál közötti kapcsolatot az adenin és a timin, illetve a citozin és a guanin között kialakuló
hidrogén-kötések teremtik meg.

Habár a DNS hihetetlenül sok információt tárol, ezt

mindössze 4 nukleotidbázis megfelelő sorrendbe rakásával éri el.
UV sugárzás hatására fotokémiai reakciók (izomerizáció, fragmentáció) játszódhatnak le,
ezek a DNS rongálódásához és így mutációk kialakulásához vezethetnek, amelyek rákos
megbetegedést okozhatnak. Ezért fontos vizsgálni, hogyan abszorbeálja az UV fényt a DNS
molekula és mi történik az így szerzett extra energiával. Ahhoz képest, hogy a DNS-nek
jelentős fényelnyelése van az UV tartományban, és napjainkban egyre kevesebb káros UV
sugárzást szűr ki a Föld légköre, meglepően ritkán jönnek létre mutációk. Ez egyrészt arra
utal, hogy örökítő anyagunk igen gyors relaxációs folyamatokban vesz részt, ami
megakadályozza a mutációk kialakulását, másrészt annak köszönhető, hogy az esetleg
kialakult hibák keresése és javítása nagyon hatékony módon történik. A relaxációs
folyamatokat a legkisebb építőelemekből kiindulva érthetjük meg, először az egyes bázisok
tulajdonságait érdemes tanulmányozni gázfázisban, majd megnézni, hogyan változnak a
jellemzők bázispárok, nukleotidok, dinukleotidok és egyre komplexebb rendszerek, például
vizes oldatok, biológiai környezet esetén.
Egy molekula akkor is stabil lehet UV sugárzással szemben, ha jelentős abszorpciója van.
A fotokémiai reakciók lejátszódásához ugyanis időre van szükség, és ha a molekula a
gerjesztett állapotából ennél gyorsabban tud relaxálódni, nem tudnak végbemenni ezek a
reakciók.

A

többletenergiától

sugárzással

(fluoreszcencia)

vagy

sugárzásmentes

folyamatokkal (belső konverzió) is megszabadulhat a gerjesztett molekula. Míg az előbbi nem
elég gyors (általában nanoszekundum nagyságrendű), az utóbbi lejátszódhat olyan gyorsan,
hogy a gerjesztett állapotú részecskének ne legyen esélye reakcióba lépni. Belső konverzió
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esetén a felesleges energia hő formájában a környezetben oszlik el. A természetes nukleinsav
bázisoknak igen kicsi, 10-4-es nagyságrendű a fluoreszcencia hozama,1 viszont belső
konverzióval az UV fény elnyelését követően mind a négy bázis hihetetlenül gyorsan, néhány
pikoszekundum alatt vissza tud térni az alapállapotába.2
Nem lehet puszta véletlen, hogy az összes, a DNS és RNS építőelemeként funkcionáló
bázis ilyen effektíven véd az UV sugárzás ellen.

Mielőtt a sztratoszférikus ózonréteg

kialakult volna, még nagyon erős, kis hullámhosszú UV fény érte a Földet, az ezzel szembeni
védelem kiépítése tehát kulcsfontosságú volt.3 A gerjesztett nukleinsav bázisok extrém rövid
élettartama valószínűleg fontos szerepet játszott abban, hogy éppen ezek a molekulák lettek a
genetikai információ hordozói. Feltételezhetően a bázisok eredetileg nem is a genetikai
információ hordozására, hanem az UV fénnyel szembeni védekezésre lettek kiválasztva:
Mulkidjanian és munkatársai4 szerint először cukor-foszfát láncok UV fény hatására való
elszakadásának elkerülésére épültek bele a nukleinsav bázisok ezekbe az oligomerekbe. Mivel
a bázispárok még hatékonyabb védelmet nyújtottak, a kettős szálú régiók kialakulása a
túlélési esélyt növelte. A legellenállóbb szerkezet keresése lehetett a hajtóereje az első
replikációnak is, mivel két kölcsönható polinukleotid szál jóval ellenállóbb, mint a magányos
szálak.
A nukleotidbázisok gerjesztett állapotának és deaktiválódásának vizsgálatára számtalan
kísérleti és elméleti munka született, az adenin viselkedése viszont máig tisztázatlan. A
problémát valószínűleg az okozza, hogy az adenin első három gerjesztett állapota igen közel
van egymáshoz, ezek keveredése és potenciálfelületeik kereszteződése jelentősen bonyolítja a
spektrumokat és a potenciálisenergia-felületeket. A mérési eredmények értelmezése és a
spektrumok asszignációja is különböző, az elméleti számítások pedig sokszor eltérő vagy
egyenesen ellentmondó eredményeket szolgáltatnak.5
Éppen ezért fontos lenne egy magasabb szintű kvantumkémiai módszer segítségével
körbejárni a problémát, olyan számításokat elvégezve, amelyek eredményei elég pontosak
ahhoz, hogy viszonyítási alapként szolgáljanak. Egy magas szintű módszernél a nagy
számítási igény csak korlátozott méretű rendszerek vizsgálatát teszi lehetővé, tehát még ha az
egyes nukleotidbázisokra alkalmazható is, több nukleotidból álló rendszerek esetén már
biztosan egy alacsonyabb szintű módszerrel kell beérnünk. A referenciaértékek birtokában
lehetőségünk nyílna olyan módszerek kiválasztására, amelyek jó eredményeket adnak a kis
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rendszerre, azonban a számítási igényük megengedi, hogy nagyobb rendszerekre is
alkalmazzuk őket.

1.1. Irodalmi áttekintés
Bár az adenin gerjesztett állapotainak sorrendje és egymástól való távolsága máig vitatott
kérdés, a kísérletek és a számolások is egyet értenek abban, hogy a három legkisebb energiájú
gerjesztett állapot nagyon közel van egymáshoz az alapállapot energiaminimumához tartozó
geometriánál. Ez a három állapot egy n-π* és két π-π* átmenetnek feleltethető meg. Utóbbi
állapotokat gyakran La és Lb néven említik, követve a Platt által kidolgozott konvenciót.6 Az
n-π* átmenet egy nemkötő típusú betöltött pályáról egy π típusú virtuális (betöltetlen) pályára
való gerjesztést jelent, míg a π-π* gerjesztés egy π típusú betöltött pályáról egy π típusú
virtuális pályára történik. Az La állapotnak tulajdonítják az UV elnyelés nagy részét, az Lb és
n-π* átmenetek kis oszcillátorerősségűek, ezért valószínűleg nem vesznek részt az
abszorpciós spektrum kialakításában, vagy csak nagyon kis intenzitású jelet adnak.

1.1.1. Kísérleti kutatások
Az adenin UV abszorpciós spektrumát gőzfázisban még 1965-ben Clark és munkatársai
vették fel.7 A spektrumban két csúcs jelenik meg, ezek maximuma 207 nm és 252 nm
hullámhossznál figyelhető meg (1. ábra). A szerzők mindkét csúcsot π-π* jellegű átmenethez
rendelték, véleményük szerint az n-π* átmenetet vagy elfedik a π-π* csúcsok, vagy ez az
átmenet a spektrumban nem is ad jelet.

1. ábra: Az adenin Clark és munkatársai7 által felvett UV abszorpciós spektruma.
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Nemrégiben Polewski és munkatársai10 mátrixizolációs UV abszorpciós és fluoreszcens
spektrumot vettek fel. Az abszorpciós spektrumot öt Gauss görbére bontották fel (2. ábra),
ezek közül négyet (181, 205, 225 és 252 nm-nél) π-π* átmenethez, és egyet (286 nm-nél) n-π*
átmenethez rendeltek. Az emissziós spektrum alakja a gerjesztési energiától függ, a
gerjesztési hullámhosszat növelve a csúcsmaximum nagyobb hullámhossznál jelenik meg.

2. ábra A Polewski és munkatársai10 által argon mátrixban felvett abszorpciós spektrum, valamint a spektrum
felbontása öt komponensre.

Az adeninnek több tautomerje is létezik, gázfázisban és vizes oldatban ezek közül az N9-H
tautomer a domináns forma, de oldatban az N7-H tautomer is jelen van kis mennyiségben (az
atomok számozása és az N9-H tautomer szerkezete a 3. ábrán látható). Adenin vizes
oldatának vizsgálatánál Santhosh és Mishra8 azt az érdekes megfigyelést tette, hogy hosszú
idő alatt 260 nm-ről 300 nm-re tolódik el az abszorpciós csúcs. Ezt a jelenséget
fototautomerizációval magyarázzák,9 amelynek során N7-H és kis mennyiségben N3-H
tautomer keletkezik, és ad jelet a spektrumban. Felmerül a kérdés, hogy a gázfázisban
mekkora szerepe van a különböző tautomereknek, és elképzelhető-e, hogy részt vesznek a
spektrumvonalak kialakításában.
H12

N1
H2

C2

N10
C6

N3

H11

C5
C4

N7
C8

H8

N9
H9

3. ábra: Az adenin leggyakoribb, N9-H tautomerjének szerkezete.
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Az 1980-as évektől indult a nukleotidbázisok abszorpciójának és fluoreszcenciájának
időfelbontásos

vizsgálata

(time-resolved

absorption

and

fluorescence),

kezdetben

pikoszekundumos lézer impulzusokkal. Ezeknek a korai kísérleteknek a tapasztalatait gyűjti
össze Kohler és munkatársai a 2004-es összefoglaló cikkükben.11 A mérések alapján a bázisok
élettartama azonban rövidebb, mint a használt módszerek időfelbontása, emiatt ezek a
kísérletek nem teszik lehetővé a dinamika követését. Ennek a vizsgálatára a femtoszekundum
felbontású magas szintű spektroszkópiai módszerek kifejlődésével nyílt lehetőség.
Kim és munkatársai12 femtoszekundum felbontású pumpa-próba (pump-probe) ionizációs
módszerrel mérték meg a gázfázisú nukleotidbázisok gerjesztett állapotainak élettartamát. Az
izolált molekulát előbb egy pumpa lézer impulzussal gerjesztik, majd fotoionizációt hoznak
létre egy időben késleltetett próba impulzussal. A késleltetés miatt lehetőség van az
elektronkonfiguráció-változások időbeli követésére. Az adenin esetében 267 nm-en való
gerjesztés után a mérhető élettartam 1 ps. A szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy az
extrém rövid élettartam a nukleotidbázisok saját tulajdonsága, és csak kevéssé függ attól,
hogy milyen környezetben vannak.
Elhaninenak és munkatársainak2 sikerült 80 fs időfelbontást megvalósítani „mass-selected
femtosecond resolved pump-probe resonant ionization” módszerrel, és így bizonyítani, hogy a
267 nm-es gerjesztést követően kétlépéses relaxáció történik, amelyben az első lépés 100 fs, a
második 1,1 ps hosszú.
TRPES (time-resolved photoelectron spectroscopy) mérések során is a fent bemutatott
pumpa-próba berendezést használják. A TRPES mérések is megerősítik,13,14,15 hogy az adenin
relaxációja egy kétlépéses folyamat, melyben egy 100 fs-nál is rövidebb, és egy ps körüli
élettartamú állapot vesz részt. Ez utóbbi élettartam függ a gerjesztési hullámhossztól: 277 nmen több, mint 2 ps,13 265,1 nm-en 1032 fs, míg 200,5 nm-en mindössze 700 fs.14 A gerjesztés
feltételezhetően a π-π* állapotot populálja, ahonnan kevesebb, mint 100 fs alatt az n-π*
állapotba kerül a molekula, innen az alapállapotba (S0) 750-1032 fs alatt jut vissza. Nagyobb
energiáknál több (n-π*) - S0 kereszteződés válik megközelíthetővé, ami jelentősen gyorsítja a
relaxációt. A módszer információt nyújt az egymással versengő relaxációs utak relatív
fontosságáról is. 5,2 eV alatt a (π-π*) → (n-π*) → S0 út a domináns, de 5,2 eV felett egy új út
is jelentőssé válik. Ez az út lehetséges, hogy egy disszociatív π-σ* állapoton keresztül
játszódik le.15,14
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Az Ashfold és munkatársai16 által 214-280 nm között felvett nagy felbontású TKER (total
kinetic energy release) spektrumban 233 nm alatt feltételezhetően megjelennek az N9-H kötés
fotodisszociációjából származó H-atom fragmensek, amelyek egy π-σ* állapot jelenlétére
utalnak.
Tömegspektrométerrel összekapcsolt pumpa-próba ionizációval (femtosecond pump-probe
transient ionization time-of-flight mass spectrometry) az adenint és N9 vagy N7 helyzetben
metil csoporttal vagy deutériummal szubsztituált származékait vizsgálták 267 nm-es
gerjesztési hullámhossznál.17 Ezek a molekulák mind közel azonos, 1 ps élettartamúak, ami
arra utal, hogy a relaxációban nem fontos az N9 vagy N7 atomhoz kapcsolódó csoport. Ez azt
mutatja, hogy ebben a régióban nem az N9-H (vagy más tautomer esetén az N7-H) kötés
disszociációjával járó π-σ* állapoton keresztül tér vissza az alapállapotba a molekula, hanem
valószínűleg az n-π* állapoton keresztül.
Az R2PI (resonant two-photon ionization) módszernél a molekulát lézer impulzussal
gerjesztjük, majd a gerjesztett állapotot egy második lézer impulzussal ionizáljuk. A LIF
(laser induced fluorescence) mérés során lézerrel gerjesztjük a molekulát, majd az
alapállapotba való visszatérés során kibocsátott fluoreszcens fényt detektáljuk. Gázfázisú
adenin R2PI spektrumában18 éles rovibronikus csúcsok jelennek meg, de magasabb
energiáknál egy széles, folytonos csúcs látható, ami 4,50 eV-tól indul, és a maximuma
körülbelül 4,94 eV-nál található (4. ábra). A LIF spektrumban18 szereplő (4. ábra) három
csúcs (C’,D’,E’) összefüggésbe hozható az R2PI spektrum három nagy intenzitású csúcsával
(C,D,E). Az R2PI spektrumban 4,40 eV-nál jelentkező csúcsot (A) az n-π* 0-0 átmenetéhez
rendelték, ennek intenzitása mindössze a huszadrésze a legintenzívebb csúcsokénak. A
fluoreszcens spektrumban is megjelenő C, D és E csúcsot csábító lenne a π-π* átmenethez
rendelni annak nagyobb fluoreszcencia hozama miatt, ez azonban nem lehetséges. Ekkor
ugyanis két átmenet különbsége mindössze 42 cm-1 lenne, ami túl kicsi ahhoz, hogy az adenin
egyik rezgési hullámszáma legyen. Ezért a 4,47 eV energiánál lévő (C) csúcsot az n-π*
átmenethez rendelték, de még így is szokatlanul nagy a csúcs intenzitása az n-π* 0-0
átmenetéhez képest (A), amit azzal magyaráztak, hogy a közel lévő π-π* állapottól
„kölcsönöz” intenzitást. A másik két csúcs közül a 4,48 eV-nál jelentkező D csúcs
valószínűleg a π-π* 0-0 átmenete. A harmadik, 4,49 eV körüli E csúcsot viszont nem sikerült
beazonosítania a szerzőknek, ennek az n-π*, π-π* vagy egy másik π-π* állapothoz való
rendelése csak még több kérdést vetne fel. A nagy energiánál megjelenő széles csúcsot két
állapot keveredése okozza, és mivel az n-π* és π-π* gerjesztett állapotok igen közel vannak
8

egymáshoz, lehetséges, hogy ezek vibronikus csatolódása a felelős érte, de nem zárható ki az
sem, hogy másik két állapot közelségéből ered.

4. ábra A Kim és munkatársai 18 által felvett R2PI (bal oldalt), illetve LIF spektrum (jobb oldalt).

Egy később elvégzett kísérlet19 igazolja, hogy a C és D csúcsok különböző gerjesztett
állapotoktól származnak, az előbbiért feltételezhetően az n-π* állapot egy out-of-plane (síkból
kimozduló) rezgése, az utóbbiért pedig a π-π* 0-0 átmenetének megfelelő in-plane (síkban
maradó) rezgése felel.
Fischer20 és de Vries21 is végzett R2PI méréseket, és a π-π* 0-0 átmenet azonosításában
még egyetértés van, a C csúcsot azonban vagy egy másik, közeli π-π* állapotnak, vagy egy
tautomer jelenlétének tulajdonították. Kleinermanns és munkatársai R2PI, és IR-UV dupla
rezonancia spektroszkópia segítségével megállapították,22,23 hogy a 4,44 eV-nál jelentkező B
csúcs az N7-H tautomerhez tartozik, míg a spektrumban talált többi csúcs az N9-H
tautomerhez rendelhető.22 Továbbá arra a következtetésre jutottak, hogy a D csúcs a C és E
csúcsoktól különböző gerjesztett állapothoz tartozik.23
Pár év múlva Kim és munkatársai nagy felbontású R2PI spektroszkópiával meg tudták
határozni a három nagyobb intenzitású csúcs esetén a forgási sávok kontúrját.24 Ennek alapján
a C és E csúcsot az n-π* átmenethez, a D csúcsot pedig a π-π* átmenethez rendelték.
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1.1.2. Elméleti kémiai vizsgálatok
A deaktiválódás folyamatának megértése érdekében rengeteg elméleti kémiai számolást
végeztek el változatos ab initio, DFT és szemiempirikus módszerekkel. Ezek között a legtöbb
a

vertikális

gerjesztésekre

fókuszál,

de

sok

foglalkozik

az

alapállapottal

való

kereszteződésekkel is. Vannak, amelyek a gerjesztett állapotok közti történésekre
koncentrálnak, és léteznek dinamikai szimulációk is.
Viszonylag olcsó módszer a gerjesztett állapotok vizsgálatára a Configuration Interaction
Singles (CIS) módszer, ami általában jelentősen túlbecsüli a gerjesztési energiákat. Ez annak
köszönhető, hogy a módszer nem tartalmaz dinamikus elektronkorrelációt, emiatt az
alapállapot és gerjesztett állapot dinamikus elektronkorrelációjának különbségét nem veszi
figyelembe. Általában egy empirikus faktorral skálázzák a számolt gerjesztési energiákat,
hogy a kísérletekkel összehasonlítható legyen az eredmény. Broo és Holmén25,26 félempirikus
módszereket

(AM1,

PM3)

és

molekulamechanikát

(MM+)

is

használtak

a

geometriaoptimáláshoz, majd a gerjesztési energiákat INDO/S-CI, valamint CIS módszerrel
számolták ki.
A multireferencia módszerek közül sokan használták az adenin vizsgálatára a MultiConfiguration Self-Consistent Field (MCSCF) módszert Complete Active Space (CAS)
hullámfüggvénnyel,25,27 ami csak statikus elektronkorrelációt tartalmaz, illetve a CASSCF
hullámfüggvényre épülő másodrendű perturbációszámítást (CASPT2).27-34 Ezek hátránya,
hogy az aktív pályák kiválasztásához nagy tapasztalat és a problémára való rálátás szükséges,
és megválasztásuk jelentősen befolyásolhatja az eredményeket. Perturbációszámítással ezen
kívül a Configuration Interaction by Perturbation Selected Iterations (CIPSI) módszerrel is
történtek számolások.35
Egyszerűbben használható és gyors módszer a Time-dependent Density Funcional Theory
(TDDFT),

a

kapott

eredmények

viszont

a

kicserélődési-korrelációs

funkcionál

megválasztásától és az alkalmazott bázistól is függenek.5,35,36 A Multireference Configuration
Interaction DFT (DFT/MRCI) módszert szintén szívesen alkalmazták többen is.5,37,40
Ezen kívül MRCI módszerrel,5,30,39,41,42 és a szemiempirikus OM2/MRCI módszerrel5 is
történtek számítások nemrégiben.
A Coupled-Cluster módszerek közül a CC2,5,36,40,43,44 EOM-CCSD és EOM-CCSD(T)45
módszerekkel végeztek számításokat, ezeknek a módszereknek a leírását a 2. fejezet
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tartalmazza. CC2 módszerrel különböző minőségű bázisokon is meghatározták az S0
minimum geometriáját és a vertikális gerjesztéseket.44 Ezen kívül szemiklasszikus UV
abszorpciós spektrum szimuláció is történt ezzel a módszerrel.43 Az így kapott spektrumban
csak a π-π* átmenetek szerepelnek, és az egyezés viszonylag jó a kísérleti spektrummal, de a
csúcsok számolt átfedése jóval kisebb, mint a mért. Az tapasztalható, hogy a
csúcsmaximumokhoz képest a vertikális energiák körülbelül 0,2 eV-tal el vannak tolódva a
nagyobb energiák felé.
Fontos megemlíteni, hogy a CCSD és CCSD(T) módszereket eddig csak az alapállapot
geometriájának optimálásához és vertikális gerjesztési energiák számítására használták,45 a
gerjesztett állapotok potenciálisenergia-felületének vizsgálatára még nem. Ezek a magas
szintű kvantumkémiai módszerek alkalmasak referencia értékek meghatározására, amelyekre
nagy szükség van, mivel a sokféle módszerrel végzett számolások nagyon eltérő
eredményeket szolgáltatnak.
Az alapállapot egyensúlyi geometriájában még egyetértés van a különböző módszerek
között, a molekula gyakorlatilag síkszerkezetű, egyedül az aminocsoport piramidizálódása
figyelhető meg néhány módszer esetén. A számítási igény csökkentésére több esetben is Cs
szimmetriát alkalmazva történt a vertikális energia és gerjesztett állapotok számolása, 29,31,39 a
piramidizálódás csak kis mértékben befolyásolja az energiát. Matsika azt találta, hogy MRCI
módszert használva a vertikális gerjesztési energiákban a szimmetria figyelembevételével
mindössze 0,01-0,05 eV változás következik be.39
A különböző módszerekkel számolt vertikális gerjesztési energiákban nagy különbségek
figyelhetőek meg. Adott módszeren belül még az alkalmazott bázistól, CASSCF esetén az
aktív tér megválasztásától, DFT módszereknél pedig a kicserélődési-korrelációs funkcionáltól
is függ, hogy milyen sorrendben és mennyire közeli energiáknál kapjuk a gerjesztett
állapotokat.
A számítások nagy része (egyes MRCIS,30 CASPT2,27,30 CIPSI35 és CC244 számítások) nπ*, Lb, La energiasorrendet jósol, ezeknél az első két állapot általában nagyon közel van
egymáshoz, például CIPSI esetén mindössze 0,01 eV az energiakülönbségük.35 Néhány
CASSCF,28,42 DFT/MRCI37 és MRCI42 számolásból az Lb, n-π*, La sorrend adódik,
CASPT2,28 TDDFT,35 EOM-CCSD45 és EOM-CCSD(T)45 számolásoknál pedig előfordult,
hogy az La állapot lett a második állapot.
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Az n-π* állapot egyensúlyi geometriája a legtöbb módszer szerint már jelentősen eltér az
alapállapotétól, a C2 atom a gyűrű síkjából kiemelkedik. Egyes esetekben, bizonyos
TDDFT5,37 és CIS35 geometriaoptimálásoknál, a gyűrű gyakorlatilag síkalkatú maradt, és csak
a kötéstávolságokban történt változás az alapállapothoz képest. Azonban úgy tűnik, hogy
teljes az egyetértés abban, hogy az n-π* átmenet energiája a legalacsonyabb ebben a pontban.
Figyelembe véve, hogy a vertikális gerjesztésnél ezt több módszer is második állapotként
azonosította, ez arra utal, hogy az n-π* a minimuma felé haladva kereszteződik az Lb
állapottal. Ennek megfelel az a tapasztalat is, hogy az n-π* optimálás során egyre jobban
összekeveredik a kétféle gerjesztés,35 és több módszer is az n-π* és π-π* közel azonos arányú
keverékeként írja le az alsó állapotot annak egyensúlyi geometriájában.5,37
Az La állapotnak valószínűleg nincs minimuma, az ide való gerjesztés után gyorsan egy
kónikus átmetszésbe jut a molekula, ennek eredményeként közvetlenül vagy közvetetten az S0
állapotba kerül vissza. Több útvonalat is javasoltak az La állapotból való relaxációra, az egyik
útvonal La → (n-π*) → S0 módon írható fel, de lehetséges az alapállapottal való közvetlen
La → S0 kereszteződés, vagy egy N-H kötés szakadásával járó La → (π-σ*) → S0 útvonal is.38
Az Lb állapot minimumának létezése kérdéses, vannak, akiknek nem sikerült minimumot
találni, csak egy nagyon lapos régiót a potenciálisenergia-felületen,37,25 ugyanakkor más
módszerek egy minimumot jeleznek ezen a területen, az alapállapot egyensúlyi
geometriájához közel.28 Itt a molekula még síkszerkezetű, viszont a hatos gyűrű kötései
torzultak.
A negyedik állapot szintén n-π* karakterű, ez azonban valamivel feljebb helyezkedik el az
első háromnál, és valószínűleg nem vesz részt a deaktiválódásban.
Az La állapotba való gerjesztés után az elméleti kémiai vizsgálatok több utat is
valószínűnek tartanak a deaktiválódásra. Ezek mindegyike a többi gerjesztett állapottal, illetve
az alapállapottal való kónikus átmetszéseken keresztül játszódik le. A relaxáció
mechanizmusát ezeknek a kereszteződéseknek a helyzete, az őket összekötő utak, és az
ezeken fellépő gátak határozzák meg. A rövid élettartam miatt olyan utak jelenlétére
számítunk, amelyeken nagyon alacsony gátak vannak, vagy esetleg nem is lépnek fel.
Több kereszteződést is találtak már a különböző állapotok között, és sokan tanulmányozták
az egyes minimumokból ezekbe, illetve egyik kereszteződésből egy másikba vezető utakat.
Az utak követésére lehet minimális energia útvonalakat (MEP) számolni, vagy a két végpont
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geometriája között lineáris interpolációval pontokat felvenni (LIIC), és ezekben gerjesztési
energiát számolni. A vertikális gerjesztéstől az n-π*, π-π* vagy π-σ* állapot S0 állapottal való
kereszteződéséig rendelkezésünkre áll több MEP és LIIC útvonal is.27-30,33,36
Blancafort az Lb állapotnak tulajdonítja a TRPES mérésekkel meghatározott rövid (100 fs)
élettartamú komponenst, mivel ennek minimumából a számított MEP szerint két gát nélküli út
is kivezet.33 Az egyik közvetlenül az S0 állapotba, a másik pedig az n-π* állapotba vezet,
ahonnan 0,1 eV magasságú gáton keresztül folytatódhat a relaxáció az S0 állapotba. Ennek a
gátnak köszönhető az 1 ps, vagy még hosszabb élettartam. Az La állapot szerinte vagy
közvetlenül az alapállapotba relaxálódik, vagy az Lb vagy n-π* állapot populálásával indirekt
módon járul hozzá az élettartamokhoz.
Az La állapotból az Lb vagy n-π* állapotba való relaxációt még meggyőzőbbé teszi az a
tény, hogy Matsika két hármas kereszteződést is talált az alapállapot egyensúlyi
geometriájának közelében MRCI módszerrel.39 Ezek közül az egyik a három legkisebb
energiájú állapot, az n-π*, az La és az Lb állapot között valósul meg viszonylag alacsony, a 3.
állapot vertikális gerjesztésével összemérhető energiánál.
Garavelli eredményei34 alapján az La állapot energiája monoton csökken a vertikális
gerjesztéstől az alapállapottal való kereszteződésig. A TRPES-sel megfigyelt mindkét
komponenst az La állapothoz köti, és habár az La állapot kereszteződik az Lb és n-π*
állapotokkal is, szerinte mégsem abban az irányban fog lejátszódni a relaxáció.
Sobolewski is egyet ért azzal, hogy az La állapotból gyakorlatilag gát nélküli út vezet az
alapállapottal való kereszteződésig.28 Véleménye szerint a 250 nm-es gerjesztés az La
állapotot populálja, a 277 nm-en való gerjesztés pedig az n-π* és Lb állapotokra történik. Ez
utóbbi állapotokból gátakkal rendelkező utak vezetnek a kónikus átmetszésekig, ami
magyarázza a megnövekedett élettartamot.
A π-σ* állapot más heteroaromás vegyületeknél (pirrol, imidazol, indol) fontos szerepet
játszik a relaxációs folyamatokban,29 adeninnél a jelentősége azonban nem tisztázott. Az
elméleti számítások azt mutatják, hogy habár a π-σ* állapotok az alapállapot egyensúlyi
geometriájában még jóval magasabb energiájúak, léteznek kereszteződések ezek és az La
állapot között.16,29
Barbatti és munkatársai dinamikai szimulációkat végeztek a relaxációs mechanizmusok
vizsgálatára MRCIS módszerrel,41 és az La → S0 út bizonyult dominánsnak. Újabb
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kutatásaikban5 az MRCIS módszeren kívül OM2/MRCI és TDDFT módszereket is
használtak. Az MRCIS és OM2/MRCI kísérletekben pikoszekundumnál rövidebb idő alatt
megy végbe a relaxáció, de a módszerek egymástól eltérő mechanizmusokat jósolnak. Első
lépésben mindkét módszernél az n-π* állapot minimumába jutnak a trajektóriák. Innen
OM2/MRCI esetén egy olyan kereszteződés felé haladnak, ahol a C6 atom mozdul ki
jelentősen a gyűrű síkjából, MRCIS esetén pedig a C2 atom kimozdulásával járó úton mennek
tovább. A TDDFT szimulációk meg se tudják magyarázni a gyors deaktiválódást, mivel a
trajektóriák jóval hosszabb idő alatt érnek vissza az alapállapotba, mint a kísérletileg
megfigyelt élettartam.
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1.2. Célkitűzés
Az adenin UV abszorpciót követő gyors deaktiválódásával sok kutatás foglalkozott már,
de, mint azt az előző fejezetből láthattuk, nincs egyetértés a különböző elméleti kémiai
módszerekkel, de sokszor még az azonos módszerekkel számolt eredmények között sem.
Éppen ezért fontos lenne egy megbízható és pontos módszerrel elvégezni a számításokat,
hogy az így kapott eredmények a későbbiekben referencia értékekként szolgálhassanak.
Kutatásom céljául az adenin gerjesztett állapotainak egy magas szintű kvantumkémiai
módszerrel, az Equation-of-Motion Coupled-Cluster módszerrel való vizsgálatát tűztük ki.
Ilyen méretű rendszerre a számítási igényt nem hagyhatjuk figyelmen kívül a módszer
kiválasztásánál, gerjesztett állapotok geometriájának optimálására a CC2 és a CCSD
módszerek alkalmazása oldható meg. A kisebb számítási igényű CC2 módszert már többen is
használták,5,40 CCSD módszerrel azonban még nem volt példa a gerjesztett állapotok
potenciálisenergia-felületének vizsgálatára.
Munkám során az volt a célom, hogy ezzel a két módszerrel megtaláljam az alapállapot és
az alacsonyan elhelyezkedő szinglett gerjesztett állapotok egyensúlyi geometriáját, majd ezek
ismeretében abszorpciós spektrumot számoljak. Mint azt a későbbiekben látni fogjuk, az
adeninnek igen bonyolult potenciálisenergia-felülete van az alapállapot egyensúlyi
geometriájának közelében. Az első (n-π* jellegű) állapot minimumát sikerült megtalálni, a
második és harmadik gerjesztett állapotnak viszont valószínűleg nincsen minimuma ebben a
régióban. Ezért az UV spektrum rezgési szerkezetet is tartalmazó meghatározása FranckCondon faktorok hiányában nem lehetséges. Így a célkitűzésem a gerjesztett állapotok
potenciálisenergia-felületének vizsgálatára és a közöttük létrejövő kónikus átmetszések
megkeresésére módosult. Ezzel az előző fejezetben összefoglalt, a potenciálisenergiafelületek topológiájára vonatkozó irodalmi adatok megbízhatóságára is fény derülhet.
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2. Használt módszerek
A Hartree-Fock módszer (HF) a hullámfüggvényt a betöltött molekulapályákból felépített
determinánssal, a Slater determinánssal közelíti. A hullámfüggvény alakjából következik,
hogy a módszer az elektronok korrelációját nem képes figyelembe venni, emiatt például
gerjesztett állapotok, illetve kötésdisszociáció, gyenge kötések leírásánál nem szolgáltat
pontos eredményeket. Ezeknek a problémáknak a kiküszöbölésére születtek a post-HartreeFock módszerek, amelyek az elektronkorrelációt például perturbációszámítással (MøllerPlesset Perturbation Theory), vagy Slater determinánsok lineárkombinációjaként felírt
hullámfüggvénnyel (Configuration Interaction, Coupled-Cluster) veszik figyelembe.

2.1. A Coupled-Cluster módszer46
A Coupled-Cluster (CC) hullámfüggvényt a következő alakban írhatjuk fel:
𝐶𝐶 = 𝑒 𝑇 0

(1.)

ahol 0 a referencia hullámfüggvény, ami általában a Hartree-Fock hullámfüggvény, 𝑇pedig
a referencia hullámfüggvényből gerjesztett állapotokat előállító gerjesztési operátor, amit a
következő módon definiálunk:
𝑇 = 𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇3 + ⋯ + 𝑇𝑛

(2.)

𝑇𝑖 operátor a HF-hullámfüggvényből az 𝑖-szeresen gerjesztett Slater determinánsokat állítja
elő, tehát 𝑖 maximális értéke az elektronok számával (𝑛) egyezik meg.
Ennek megfelelően:
𝑜𝑐𝑐 . 𝑣𝑖𝑟𝑡 .

𝑇1 0 =

𝑎

(3.)

𝑎𝑏

(4.)

𝑡𝑖𝑎 𝑖
𝑖

𝑎

𝑜𝑐𝑐 . 𝑣𝑖𝑟𝑡 .

𝑇2 0 =

𝑡𝑖𝑗𝑎𝑏 

𝑖𝑗

𝑖<𝑗 𝑎<𝑏

Ezekben az esetekben a gerjesztés az 𝑖, illetve 𝑗 indexekkel jelölt betöltött (occupied, occ.)
molekulapályáról az 𝑎, illetve 𝑏 betöltetlen (virtual, virt.) pályára történik. A kifejezésben
szereplő 𝑡 koefficienseket amplitúdóknak nevezzük.
Az exponenciális operátort a referencia hullámfüggvényre hattatva, majd a gerjesztéseket
csoportosítva látható, hogy az első tag a HF-hullámfüggvényt, a második az összes
16

egyszeresen gerjesztett állapotot, az első szögletes zárójelben lévő tagok az összes kétszeresen
gerjesztett determinánst állítják elő, és így tovább:
∞

𝑒 0 =
𝑇

𝑘=0

1 𝑘
1
1
𝑇 0 = 1 + 𝑇 + 𝑇 2 + 𝑇 3 + ⋯ 0
𝑘!
2
3!

1
1
1
= 1 + 𝑇1 + 𝑇2 + ⋯ + 𝑇12 + 𝑇22 + 𝑇1 𝑇2 + ⋯ + 𝑇13 + ⋯ + ⋯ 0
2
2
3!
1
1
= 1 + 𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇12 + 𝑇3 + 𝑇1 𝑇2 + 𝑇13 + ⋯ 0
2
3!

(5.)

Az összes gerjesztést figyelembe véve az egzakt hullámfüggvényt kapjuk, tehát ekkor a
CC hullámfüggvény megegyezik a Full-CI hullámfüggvénnyel.
Most helyettesítsük be a Schrödinger egyenletbe a CC hullámfüggvény kifejezését:
𝐻 𝐶𝐶 = 𝐸𝐶𝐶 𝐶𝐶

(6.)

𝐻 𝑒 𝑇 0 = 𝐸𝐶𝐶 𝑒 𝑇 0

(7.)

Innen a CC módszer megoldása variációsan, a CI módszerével analóg módon az energia
várható értékének felírásával nem lenne kivitelezhető, ezért a megoldás más módon történik.
Ehhez az egyenletet 𝑒 −𝑇 –vel szorozzuk meg:
𝑒 −𝑇 𝐻𝑒 𝑇 0 = 𝐸𝐶𝐶 0

(8.)

Ha ezután az egyenletet 𝐻𝐹 ∗ –al szorozzuk, majd integrálunk az elektronok koordinátái
szerint, az energia kifejezéséhez jutunk, míg ha különböző gerjesztett determinánsokkal
szorozzuk, akkor az amplitúdókra vonatkozó egyenleteket kapjuk meg.
Az energiára a következő kifejezést kapjuk:
𝐸𝐶𝐶 = 0 𝐻 𝑒 𝑇 0

(9.)

Fontos jellemzője a Coupled-Cluster módszernek, hogy az exponenciális függvény
tulajdonságainak köszönhetően automatikusan teljesül a méretkonzisztencia, tehát egy nem
kölcsönható részecskékből álló rendszer energiája megegyezik a részrendszerek energiájának
összegével.
Mivel a Hamilton operátor csak egy- és kételektron operátorokat tartalmaz, az
exponenciális sorfejtésből csak a maximum kétszeres gerjesztéseket létrehozó tagok
maradnak meg. Ezek közül a Brillouin tétel miatt 0 𝐻 𝑎𝑖

tagok nullával lesznek

egyenlők, 𝐻𝐹 𝐻 𝑎𝑏
𝑖𝑗 tagokat pedig felírhatjuk a molekulapályák kételektron-integráljaival.

17

𝑜𝑐𝑐 . 𝑣𝑖𝑟𝑡 .

𝑡𝑖𝑗𝑎𝑏 + 𝑡𝑖𝑎 𝑡𝑗𝑏 − 𝑡𝑖𝑏 𝑡𝑗𝑎

𝐸𝐶𝐶 = 𝐸𝐻𝐹 +

𝑖 𝑗 𝑎 𝑏 − 𝑖 𝑗 𝑏 𝑎

(10.)

𝑖<𝑗 𝑎<𝑏

Az energia számolásához tehát a HF megoldáson kívül csak az egyszeres és kétszeres
gerjesztések amplitúdói szükségesek.
Az amplitúdókat a következő nemlineáris egyenletrendszer határozza meg, aminek
megoldása iteratív módon történik:
𝑎𝑖 𝑒 −𝑇 𝐻 𝑒 𝑇 0 = 0

(11.)

−𝑇
𝑎𝑏
𝐻 𝑒 𝑇 0 = 0
𝑖𝑗 𝑒

(12.)

−𝑇
𝑎𝑏𝑐
𝐻 𝑒 𝑇 0 = 0
𝑖𝑗𝑘 𝑒

(13.)

…

A gyakorlatban az összes gerjesztés csak egészen kicsi molekulák esetén vehető
figyelembe, a módszer nagyobb rendszerekre való alkalmazásához a 𝑇 operátor bizonyos
tagjait ezért kénytelenek vagyunk elhagyni. Ekkor a számolt energia már nem lesz egzakt, az
amplitúdókra vonatkozó egyenletrendszerben a magasabb gerjesztéseket tartalmazó tagokat
nem vesszük figyelembe, így az energia számolásához használt 𝑡𝑖𝑎 és 𝑡𝑖𝑗𝑎𝑏 amplitúdók értéke
meg fog változni. Ha kizárólag az egyszeres gerjesztéseket vesszük figyelembe, az nem okoz
javulást a Hartree-Fock módszerhez képest. A Coupled-Cluster Doubles (CCD) módszer csak
a kétszeres gerjesztéseket tartalmazza, ehhez képest alig drágább, viszont jóval pontosabb a
CCSD módszer. Ez utóbbi az egyszeres gerjesztéseket is figyelembe veszi, így a gerjesztési
operátor 𝑇 = 𝑇1 + 𝑇2 alakú lesz. Tovább növekedik a pontosság, ha a háromszoros vagy
négyszeres gerjesztések is szerepelnek, ezek a CCSDT (𝑇 = 𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇3 ) és a CCSDTQ
(𝑇 = 𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇3 + 𝑇4 ) módszerek. Azonban a pontosság növekedésével a számítási igény
is rohamosan emelkedik: míg CCSD esetén a bázisfüggvények számának hatodik hatványával
volt arányos, CCSDT esetén ez a nyolcadik hatványra nő, ami igencsak korlátozza a
vizsgálható rendszer méretét. Léteznek olyan módszerek is, amelyek a legnagyobb
gerjesztéseket perturbációszámítással veszik figyelembe, például CCSD(T), CCSDT(Q). A
CC2 és CC3 módszerek a CCSD, illetve CCSDT módszerek közelítései, melyek az
alacsonyabb rendű gerjesztéseket változatlan módon kezelik, a közelítések a figyelembe vett
legmagasabb rendű gerjesztések leírásánál kerülnek bevezetésre. Ezek a módszerek is a
Coupled-Cluster és a perturbációszámítás hibrid modelljeként foghatóak fel. CC2 esetén a
kétszeres gerjesztések amplitúdó egyenletét úgy közelítjük, hogy csak az első rendig vesszük
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figyelembe a tagokat, így éppen a nagy számítási igényű tagokat hagyjuk el.47 A megoldás itt
iteratív módon történik, szemben a CCSD(T) és CCSDT(Q) módszerek megoldásával, ahol
nem-iteratív módon korrekciót adunk az energiához. A pontosság és a számítási igény a
CC2<CCSD<CCSD(T)<CC3<CCSDT sorrendben növekszik.

2.2. Az Equation-of-Motion Coupled-Cluster módszer48
A gerjesztett állapotokat az Equation-of-Motion Coupled-Cluster (EOM-CC) módszer
segítségével írhatjuk le. Ennek lényege, hogy az 𝑥-edik gerjesztett állapot hullámfüggvényét
egy R

𝑥

= R 0 + R 1 + R 2 + ⋯ + R 𝑛 gerjesztési operátor segítségével állítjuk elő az

alapállapot 𝑔 = 𝑒 𝑇 0 hullámfüggvényéből:
𝑥 = R

𝑔

𝑥

(14.)

Levágott CC módszereknél R 𝑥 operátort is csak a megfelelő rendig vesszük figyelembe,
például CCSD módszerrel számolva R
Kihasználva, hogy R

𝑥

𝑥

= R 0 + R 1 + R 2 alakú a gerjesztési operátor.

és 𝑒 𝑇 operátorok kommutálnak, a gerjesztett állapot Schrödinger

egyenletének 𝑒 −𝑇 -vel való szorzása egy nem-hermitikus sajátérték problémára vezet:
𝐻R

𝑥

𝑒 𝑇 0 = 𝐸𝑥 R

𝑒 −𝑇 𝐻𝑒 𝑇 R
𝐻R

𝑥

𝑥

𝑒 𝑇 0

(15.)

0 = 𝐸𝑥 R 𝑥 0

(16.)

𝑥

0 = 𝐸𝑥 R 𝑥 0

(17.)

A nem-hermitikus operátor (𝐻 ) jobb és baloldali sajátvektorai különbözőek, a baloldali
sajátértékegyenletet
0 L

alakban írhatjuk fel, ahol L

𝑥

𝑥

𝐻 = 0 L

𝑥

𝐸𝑥

(18.)

egy „legerjesztő” operátor.

A gerjesztett állapotokat leíró sajátvektorokat így a következő módon adhatjuk meg:
𝑥 = 𝑒 𝑇 R 𝑥 0
𝑥 ′ = 0 L

𝑥

(19.)

𝑒 −𝑇

(20.)

Az energiát pedig az alábbi várható érték kifejezés határozza meg:
𝐸𝑥 = 0 L 𝑥 𝐻R
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𝑥

0

(21.)

Az EOM-CC eljárás során először az alapállapot CC problémáját oldjuk meg, majd
kiszámítjuk 𝐻 operátor mátrixelemeit, végül a mátrix sajátértékeit iteratív módon
meghatározzuk.

2.3. Gerjesztett állapotok jellemzése
Egy gerjesztés általában nem jellemezhető az elektronnak csupán egy betöltött
molekulapályáról egy virtuális pályára való áthelyezésével, hanem több ilyen betöltöttvirtuális pályapár közti gerjesztés kombinációjaként írható le. Az alapállapot és a gerjesztett
állapot elektronsűrűsége lehetőséget nyújt az ilyen átmenetek jellemzésére. A két állapot
elektronsűrűségének különbségét véve, majd az ehhez tartozó természetes pályákat
kiszámítva látványos és a kémiai szemléletnek jobban megfelelő képet kapunk a
gerjesztésekről. A kapott természetes pályák betöltési száma ad információt arra nézve, hogy
az elektron melyik betöltött természetes pályáról melyik virtuális pályára kerül, a betöltési
szám az előbbi esetben negatív, az utóbbi esetben pozitív érték. Az átmenet típusát a pályák
alakja alapján adhatjuk meg, a π-π* átmenet például síkszimmetrikus π jellegű pályáról
síkszimmetrikus pályára való gerjesztést jelent, míg az n-π* átmenet esetén a gerjesztés egy
nemkötő típusú pályáról történik.

2.4. Geometriaoptimálás
A geometriaoptimálás a GDIIS (geometry optimization by direct inversion in the iterative
subspace) módszer49 segítségével történt. A cél a vizsgált alap- vagy gerjesztett állapothoz
tartozó

potenciálisenergia-felület

minimumának

megtalálása.

A

kezdeti

Descartes

koordinátákról először áttérünk belső koordinátákra (𝑞𝑛 ), majd kiszámítjuk a gradiens vektort
(𝑔𝑛 ), ami az energia belső koordináták szerinti első deriváltja. Az erőállandó mátrix (𝐻) az
energiának a koordináták szerinti második deriváltja, ezt azonban nem számítjuk ki a
geometriaoptimálási lépések során, ehelyett standard értékekkel becsüljük meg a diagonális
elemeit, és ezeket az optimálás alatt nem változtatjuk. Az optimálási lépések során az új belső
koordinátákat a Newton-Raphson módszer segítségével kapjuk:
𝑞𝑛+1 = 𝑞𝑛 − 𝐻 −1 𝑔𝑛

ahol az index az iteráció számára vonatkozik.
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(22.)

A belső koordinátákat ezután visszatranszformáljuk Descartes koordinátákra. Az egyes
lépéseknél figyelembe vesszük azt is, hogy az előző lépések során hogyan változott a
′
geometria. Az előző 𝑚 darab geometria lineárkombinációjaként felírunk egy 𝑞𝑚
+1 vektort,

ebben nagyobb súllyal szerepelnek azok a geometriák, ahol kisebbek az erők, tehát
amelyeknél „jó” irányba történt az ellépés. Ehhez a vektorhoz tartozó gradienst az előző
lépésekben számolt gradiensek lineárkombinációjával állítjuk elő, majd a (22.) egyenlet
szerint generáljuk az új geometriát. A módszer segítségével a konvergencia nagymértékben
meggyorsítható.

2.5. Kónikus átmetszések keresése
Két azonos szimmetriájú állapot N-2 dimenzióban lehet degenerált, ahol N a molekula
belső szabadsági fokainak száma. A kereszteződést ennek az N-2 dimenziós térnek a
minimumával tudjuk jellemezni. Ennek a pontnak a keresése a GDIIS programmal történik, a
geometriaoptimáláshoz hasonlóan, de itt az egyik állapot energiáját azzal a mellékfeltétellel
minimalizáljuk, hogy a két állapot energiájának különbsége és a Hamilton-operátornak a
sajátvektoraikkal vett csatolása 0 legyen.50
Nem-hermitikus módszereknél, így a közelítő hullámfüggvényt alkalmazó Coupled-Cluster
módszereknél is problémába ütközünk a kereszteződések közelében. A teret két részre
oszthatjuk, az egyikben nem degenerált valós sajátértékeket kapunk, a másik régióban viszont
a degenerált valós sajátértékek mellett komplex sajátérték-párok is megjelenhetnek. A valódi
kereszteződés ez utóbbi régiónak egy N-3 dimenziós alterében valósul csak meg. A komplex
sajátértékeknek és sajátvektoroknak nincs fizikai jelentése, de az energiákat korrigálhatjuk a
két állapot sajátvektorának átfedését felhasználva.51 Ilyen módon a potenciálisenergiafelületek alakja helyreállítható, de mivel a vektorok korrigálására még nincs kidolgozva
módszer, az analitikus gradienseket nem tudjuk meghatározni, ezért az átmetszés-keresések
megállnak ezekben a pontokban.

2.6. Potenciálisenergia-felület metszetek
A munkám során több esetben is érdekesnek találtam megvizsgálni, hogy két geometria
között mi történik a gerjesztett állapotok potenciálisenergia-felületeivel. Ezt úgy valósítottam
meg, hogy a két geometriához tartozó koordináták között lineáris interpolációval geometriákat
generáltam, majd ezekben kiszámítottam a gerjesztési energiákat. Az így elkészített metszetek
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nem egyeznek meg a minimális energiájú útvonalakkal, de kvalitatív következtetések
levonására alkalmasak. A metszetek előállításához Descartes koordinátákat használtam,
először a két geometria között maximális átfedést hoztam létre, hogy a molekula elforgatása
ne okozzon gondot, majd a két geometria között egyenletes távolságban kiszámítottam az új
koordinátákat lineáris interpolációval.
Szükség

volt

a

molekulának

egy

nyeregpontból

való

kitérítésére

is,

ezt

a

frekvenciaszámítás során kapott, az imaginárius frekvenciához tartozó normálkoordináta
segítségével végeztem el. A kitérítés során a nyeregponthoz tartozó koordinátákhoz a
megfelelő faktorral szorzott normálkoordinátát adtam hozzá.

2.7. Használt programok
A számításaimhoz a CFOUR programcsomagot52 használtam. A geometriák és természetes
pályák ábrázolása a MOLDEN program53 segítségével történt. A maximális átfedést biztosító
koordinátákat

a

VMD

programmal54

generáltam.

megváltoztatását a BMAT programmal végeztem el.
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Belső

koordináták

értékének

3. Eredmények
Mivel az adenin döntően az N9-H tautomer formájában van jelen oldatban és gázfázisban
is, és a kísérleti eredmények alapján az abszorpciós és emissziós spektrumokban is szinte
kizárólag ez ad jelet,22 munkám során csak ezt a tautomert vizsgáltam.
A geometriaoptimálásokat CC2 és CCSD módszerrel végeztem, a gerjesztett állapotokra a
megfelelő EOM módszert használtam. Az összes számításhoz a cc-pVDZ bázist55
alkalmaztam.
Munkám során először az alapállapot egyensúlyi geometriáját kerestem meg,
kiszámítottam az első négy gerjesztett állapot vertikális gerjesztési energiáját, valamint
meghatároztam az átmenetek jellegét. Ezután a gerjesztett állapotok minimumát próbáltam
megtalálni. A talált minimumpontok között, illetve más érdekes helyeken feltérképeztem a
potenciálisenergia-felületeket, végül a kónikus átmetszéseket kerestem meg.

3.1. Alapállapot geometriája és vertikális gerjesztési energiák
Az alapállapot (S0) energiaminimumához tartozó geometria gyakorlatilag megegyezik CC2
és CCSD módszerrel végzett geometriaoptimálások esetén. Kötéshosszakban a legnagyobb
különbség az N7-C8 és C2-N3 kötésnél figyelhető meg, ezek 0,01 Å nagyságrendűek, míg a
többi kötés esetén 0,001 Å, a kötésszögekben és a torziós szögekben pedig 0,1° nagyságrendű
az eltérés. Az egyensúlyi szerkezet az 5. ábrán látható, a molekula gyakorlatilag síkalkatú,
egyedül az aminocsoport piramidizálódik. A 2. táblázatban látható néhány belső koordináta
értéke CCSD szinten számolva. Matsika MRCI1 eredményeivel39 jó egyezés tapasztalható, a
kötéshosszakban és kötésszögekben kicsi a különbség, de az általam kapott geometriában az
aminocsoport piramidizálódása nagyobb mértékű (5. táblázat). A munkám során nem volt
célom annak megállapítása, hogy az alapállapot egyensúlyi geometriája planáris vagy sem.

5. ábra: Az alapállapot egyensúlyi geometriája CCSD módszerrel számolva.
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Az első négy gerjesztett állapot közül kettő n-π* jellegű, kettő pedig π-π* jellegű. Ezek
közül csak a 2(π-π*) átmenethez (amit La állapotként szoktak jelölni) tartozik nagy
oszcillátorerősség (1. táblázat). Ez a korábbi elméleti vizsgálatok eredményeivel megegyezik.
A vertikális gerjesztési energiákban már nagyobb eltérés van a használt módszerek esetén
(1. táblázat). Míg a CC2 módszer a legalacsonyabb energiájú gerjesztett állapotnak egy n-π*
állapotot jósol, amit két π-π* és egy másik n-π* állapot követ, CCSD esetén az első két állapot
helyet cserél.
1. táblázat Az alapállapot minimumában az első négy gerjesztett állapot jellege és vertikális gerjesztési energiája (eV)
különböző módszerekkel számolva. A zárójelekben az átmenetekhez tartozó oszcillátorerősségek vannak feltüntetve.

CC2

CCSD

MRCI139

MRCIσπ39

1(π-π*)

5,30 (0,002)

5,43 (0,000)

5,68

5,67

1(n-π*)

5,23 (0,004)

5,53 (0,004)

5,85

5,68

2(π-π*)

5,47 (0,263)

5,78 (0,242)

6,55

6,11

2(n-π*)

5,89 (0,001)

6,17 (0,002)

6,30

6,25

Az 1. táblázatból láthatjuk, hogy CC2 és CCSD szinten az első három állapot közel van
egymáshoz, a negyedik egy kicsit távolabb helyezkedik el tőlük, míg az MRCI eredmények
alapján csak az első két állapot van közel egymáshoz. A CCSD esetén kapott sorrend megfelel
az MRCIσπ sorrendnek, az MRCI1 eredmények pedig csak a 3. és 4. állapot sorrendjében
különböznek ezektől. Megfigyelhetjük azt is, hogy a CCSD módszer általában 0,3 eV-tal
magasabb energiákat ad, mint a CC2, egyedül az 1(π-π*) állapot energiája nő ennél kisebb
mértékben.
Az átmenetekhez rendelhető természetes pályák a 6. ábrán láthatóak, az első gerjesztés kétkét pálya kombinációjaként írható le. Mind a négy gerjesztett állapot ugyanannak a betöltött π
és n pályának és két virtuális π pályának a különböző párosításával jellemezhető, ehhez az
első állapot esetén egy újabb fajta betöltött π pálya is hozzájárul.
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1(π-π*)

-0,49

-0,35

0,51

0,36

1(n-π*)

-0,90

0,90

2(π-π*)

-0,81

0,82

2(n-π*)

-0,90

0,90

6. ábra Az S0 minimumban az első négy gerjesztett állapothoz rendelhető természetes pályák és ezek betöltési számai.

3.2. Gerjesztett állapotok
CC2 módszerrel optimálva az 1(n-π*) állapot geometriáját, az iterációs lépések során a
hatos gyűrű elkezdett torzulni, a C2 atom kimozdult a síkból. Végül a 7. ábrán látható
geometriához érkeztem, ahol az elvégzett frekvenciaszámítás megerősítette, hogy egy
minimumpontot találtam (S1 minimum). Ebből a pontból indítva a CCSD módszerrel végzett
geometriaoptimálás pár lépésen belül konvergált, a geometriában történt változás
elhanyagolható.
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7. ábra: Az 1(n -π*) állapot egyensúlyi geometriája CCSD módszerrel számolva.

Az S1 és S0 egyensúlyi geometriát összehasonlítva (2. táblázat), látható, hogy a C2-N3
kötés megnyúlt, a hatos gyűrű kötésszögei és torziós szögei jelentősen megváltoztak, a C2 és
ezzel együtt a H2 atom is kimozdult a síkból. Ez szintén egyezik a más módszereknél
megfigyelt változásokkal.
2. táblázat: Az S0 és S1 egyensúlyi geometriákra jellemző néhány kötéshossz (Å egységben), kötésszög és torziós szög
(fok egységben), CCSD módszerrel számolva.

S0 min.

S1 min.

R(C2-N3)

1,338

1,411

R(C4-C5)

1,399

1,412

R(C5-C6)

1,414

1,445

∠N1-C2-N3

130

113

∠C2-N3-C4

111

118

∠N10-C6-N1

119

121

∠C5-C6-N10

122

121

0

3

∠H12-N10-C6-N1

-21

-30

∠H11-N10-C6-C5

23

23

∠C5-C6-N1-C2

1

-13

∠C6-N1-C2-H2

180

170

∠H9-N9-C4-N3

Az S1 minimumban a többi kutatás eredményéhez hasonlóan az én számolásaim is (CC2 és
CCSD egyaránt) azt mutatják, hogy az 1(n-π*) állapot eltávolodik a másik három állapottól,
és ez lesz a legalacsonyabb energiájú gerjesztett állapot (3. táblázat). Az alapállapot energiája
a geometria torzulása miatt nagyobb mértékben nő meg, mint a 2-4. állapotok energiája, ezért
a gerjesztett állapotok az alapállapothoz lényegesen közelebb helyezkednek el, mint az S 0
minimumban. Itt is megfigyelhető, hogy a CCSD energiák 0,2-0,3 eV-tal nagyobbak a CC2
energiáknál.
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3. táblázat Az alapállapot és az első négy gerjesztett állapot energiája (eV) az S1 minimumban az alapállapot S0
minimumbeli energiájához viszonyítva.

CC2

CCSD

S0

1,22

1,12

1(n-π*)

4,55

4,87

1(π-π*)

5,82

6,07

2(π-π*)

6,00

6,26

2(n-π*)

6,35

6,52

A következő állapot, az 1(π-π*) (szokásos jelölése Lb) optimálása során több probléma is
felmerült. Először a kisebb számítási igényű CC2 módszerrel történt a minimum keresése.
Habár az S0 minimumban és az S1 minimumban is ugyanaz az állapotok sorrendje CC2
szinten, az előbbi geometriánál nagyon közel van az első két állapot, ezért könnyen lehet,
hogy kereszteződnek ennek a pontnak a közvetlen közelében. Problémát okoz az is, hogy az
átmenetekben ugyanazok a betöltött-virtuális molekulapálya párok vesznek részt, ezek
koefficiense jelentősen megváltozik az optimálás során, mindössze a relatív előjelekben van
különbség. A kónikus átmetszés közelében az átmenet jellege is megváltozik, így sokszor
nehéz megmondani, hogy melyik állapot felel meg az optimálni kívánt állapotnak. Mindezek
következtében az optimálás során azt tapasztaltam, hogy a kezdeti π-π* jellegű átmenet szép
lassan átváltozik n-π* jellegűre, és végül az S1 minimumban köt ki a molekula.
Annak érdekében, hogy mégis megtaláljuk az 1(π-π*) minimumot, többféle geometriából
is indítottam optimálást. Az egyik ilyen számolás során sikerült találni egy olyan szerkezetet,
amelynél az 1(π-π*) állapot energiája az 1(n-π*) állapot energiája alá csökkent. Ezután a
számolás sikeresen be is konvergált egy síkszerkezetű geometriába, amiről azonban a
frekvenciaszámítás kiderítette, hogy nem minimumpont, hanem elsőrendű nyeregpont.§ A
nyeregpontban mindenesetre a legalacsonyabb energiájú állapot a π-π* állapot, tehát érdemes
innen folytatni az optimálást. Ez úgy kivitelezhető, hogy a frekvenciaszámításból kapott
imaginárius frekvencia mentén kitérítjük a molekulát, ez az elmozdulás ugyanis csökkenő
energia felé vezet. Ilyen módon kitérítve a molekulát azt tapasztaltam, hogy az energia
§

Ez azért lehetséges, mert ha elég közel kerülünk a nyeregponthoz, az erők elkezdenek csökkenni, és a GDIIS módszer egyre

nagyobb koefficienssel veszi figyelembe ezeket a geometriákat, ezért egyre kisebb lépéseket generál, így végül az átmeneti
állapotba vezeti be a molekulát.
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valóban elkezd csökkenni az optimálás során, azonban bizonyos idő után egyre inkább n-π*
jellegű lesz az átmenet karaktere, és megint az S1 minimumbeli szerkezethez kezd hasonlítani
a geometria. Annak tanulmányozására, hogy mi történik az optimálás alatt, különböző
mértékű kitérítéseket végeztem a nyeregpontból az imaginárius frekvencia mentén (8. ábra).
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8. ábra: Az első két gerjesztett állapot energiája és a természetes pályák, amelyekről a gerjesztés történik, a
nyeregpontból való különböző mértékű kitérítések függvényében. A kitérítés mértékének egysége az imaginárius
frekvenciához tartozó normálkoordinátával való elmozdítás.

A 8. ábrán látható, hogy a természetes pályák karaktere megváltozik a nyeregpontból való
kitérítés közben. A nyeregpontnál az első állapot egyértelműen egy π, a második pedig egy n
jellegű pályáról való gerjesztésnek felel meg. Növelve a kitérítést azonban az előbbi egyre
inkább n jellegű lesz. Arra számítanánk, hogy az átmenetek jellege a kónikus átmetszések
közelében keveredik össze, a kitérítés koordinátája mentén azonban nem kereszteződik a két
állapot, sőt, egyre távolabb kerülnek egymástól.
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A 8. ábrán az alsó görbének minimuma van körülbelül 0,225-szeres normálkoordináta
értéknél. Innen újabb geometriaoptimálást indítottam. Sajnos ez az optimálás nem vezetett
eredményre, néhány lépés után az 1(n-π*) állapotba kerültünk annak ellenére, hogy az első két
gerjesztett állapot nem került közel egymáshoz. Hogy megértsük, hogyan változik a
hullámfüggvény, újabb metszetet generáltam, mégpedig az első optimálási lépésben számított
legnagyobb erők mentén. Az első néhány optimálási lépés során ugyanaz a három belső
koordináta változott számottevően, ezek mindegyike a hatos gyűrű kötésszögeihez tartozik. A
három belső koordináta értékének változtatásával újabb geometriákat generáltam, amihez a
kiválasztott belső koordináták első geometriaoptimálási lépés során történő változását vettem
egységnyinek. Az így kapott potenciálisenergia-felület metszet a 9. ábrán látható.
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9. ábra: Az első két gerjesztett állapot energiája, és a természetes pályák, amelyekről a gerjesztés történik, a 0,225szeres kitérítés geometriájából indulva három belső koordináta értékét változtatva. A belső koordinátáknak a 0,225szeres kitérítésből indított geometriaoptimálás első lépése során történő változása jelenti az egységnyi kitérítést.

Az első állapot karaktere ezen az útvonalon már teljesen megváltozott a nyeregpontbelihez
képest, az utolsó néhány pont alapján n jellegű lett (9. ábra). Az állapotok itt is elég messze,
0,7 eV távolságra vannak egymástól. Tehát annak ellenére, hogy a vizsgált út mellett nincs
átmetszés, az első állapot karaktere n-π*, a második állapoté pedig π-π* jellegűre változott.
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Az S0 és S1 minimum geometriájából indulva az 1(π-π*) felületen fellépő erőket követve
tehát mindig az 1(n-π*) felületre kerültünk le. Ezek az eredmények arra engednek
következtetni, hogy a dinamika miatt érdekes tartományban az 1(π-π*) állapotnak nagy
valószínűséggel nincsen minimuma.
CCSD módszerrel is hasonló karakterváltás történik. Ebben az esetben már az S0
minimumnál az optimálni kívánt 1(π-π*) állapot a legalacsonyabb energiájú gerjesztett
állapot. A geometriaoptimálás során a legnagyobb erők az aminocsoport síkból való kitérítése,
a hatos gyűrű torziós szögei és az N1-C6 kötés mentén lépnek fel, és ezek az erők sok lépés
alatt is csak kis mértékben változnak, miközben az energia folyamatosan csökken, de nem
konvergál. A konvergálás meggyorsítása érdekében ehhez a három belső koordinátához
tartozó erőállandókat lecsökkentettem, így ezek mentén nagyobb lett az ellépés. Ezután az
átmenet jellege és a geometria is egyre inkább az S1 minimuméra kezdett hasonlítani, mint
ahogy az a CC2 számolásoknál is történt.
A 2(π-π*) állapot (La), ami a vertikális gerjesztésnél a 3. gerjesztett állapot, a
geometriaoptimálás során egy olyan pontba jut, ahol a 2. és 3. állapot annyira közel kerül
egymáshoz, hogy a CC2 módszerrel nem is kapunk reális eredményeket. A CCSD számolás
alapján itt az 1. és 2., illetve a 2. és 3. állapot között is 0,1 eV energiakülönbség van, ez azt
sugallja, hogy egy hármas kereszteződés van a közelben. Erről a kereszteződésről a 3.4.
fejezetben lesz még szó. Más módszerek is alátámasztják, hogy az S0 minimumtól az Lb vagy
1(n-π*) állapottal való kereszteződésig az La állapotnak nincs minimuma.

3.3. Potenciálisenergia-felület metszetek
Az előző bekezdésben láthattuk, hogy a geometriaoptimálások során többször is
felcserélődött a gerjesztett állapotok energiasorrendje, tehát kereszteződéseknek kellett
létrejönnie az állapotok között. Érdekes lenne megnézni, hogy hogyan változik az állapotok
energiája az optimálásnál talált geometriák között, és hogy a kereszteződések milyen
geometriáknál és milyen magas energiáknál történnek.
Az alapállapot egyensúlyi geometriájában CCSD szinten az 1(π-π*) állapot a
legalacsonyabb energiájú, az S1 minimumban viszont az 1(n-π*) állapot van alacsonyabban,
tehát a két pont között ezeknek az állapotoknak kereszteződnie kellett. CC2 szinten már az S0
minimumban is az 1(n-π*) állapot a kisebb energiájú, ezért nem számítunk kereszteződésre az
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S0 és S1 minimum közötti úton. Ezen az útvonalon történő változások nyomon követésére a
két minimum CC2 geometriája közt a 2.6. fejezetben leírt módon, egyenletes távolságban
felvett négy pontban kiszámítottam a gerjesztési energiákat mindkét módszerrel (10. és 11.
ábra).
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10. ábra: Az S0 min. és S1 min. közötti úton az S0 minimumbeli energiájához viszonyított energiák CC2 módszerrel
számolva. A vízszintes tengelyen a két minimumpont között egyenlő távolságban felvett, lineáris interpolációval
generált geometriák szerepelnek.
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11. ábra: Az S0 min. és S1 min. közötti úton az alapállapot S0 minimumbeli energiájához viszonyított energiák CCSD
módszerrel számolva. A vízszintes tengelyen a két minimumpont között egyenlő távolságban felvett, lineáris
interpolációval generált geometriák szerepelnek.
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Mint ahogy azt már megszokhattuk, a CCSD (11. ábra) gerjesztési energiák kicsit
nagyobbak, mint a CC2 (10. ábra) energiák, de a görbék alakját tekintve a két metszet
összhangban van. Egyedül az S0 minimum környékén vannak kvalitatív szempontból is fontos
eltérések, ami pedig az állapotok közelségéből ered.
A 11. ábrán szereplő 1. és 2. állapot közti kereszteződésben az energiákat és a geometriát
meg tudjuk becsülni interpolálással. A két degenerált állapot energiája ilyen módon 5,39 eVnak adódik az S0 minimumhoz viszonyítva. A becsült energiákat és a geometriát a 3.4.
fejezetben vetem össze más adatokkal (3. és 5. táblázat).
Az S1 minimumból a nyeregpontba vezető úton CC2 és CCSD módszer esetén is
kereszteződnie kell az alsó két állapotnak (l. 3.2. fejezet). Erről az útvonalról is készítettem
potenciálisenergia-metszeteket, az állapotok energiájának változása a két stacionárius pont
között a 12. ábrán, illetve a 13. ábrán látható. Mindkét módszerrel ugyanazokban a pontokban
számoltam, ezeket pedig a CC2 módszerrel optimált geometriákból állítottam elő.

7
6

ΔE /eV

5

2(n-π*)
2(π-π*)
1(π-π*)
1(n-π*)
 S0

4
3
2
1
0

S1 min.

Nyeregpont

12. ábra: Az S1 minimum és a nyeregpont között egyenlő távolságban felvett, lineáris interpolációval kapott
pontokban az alapállapot S0 minimumbeli energiájához viszonyított energiák CC2 módszerrel számolva.
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13. ábra: Az S1 minimum. és a nyeregpont között egyenlő távolságban felvett, lineáris interpolációval kapott
pontokban az S0 minimumbeli energiájához viszonyított energiák CCSD módszerrel számolva.

A kapott görbék alapján az 1. és 2. állapot kereszteződése a nyeregpont közelében történik,
ez CCSD módszer esetén az S1 minimum felé tolódik el (13. ábra). Itt is megbecsülhetjük az
állapotok energiáját (3. táblázat) és a geometriát (5. táblázat), ezeket a következő alfejezetben
értékelem ki részletesebben. CCSD esetén a degenerált állapotok 5,34 eV energiájúak, ami
szinte ugyanaz, mint az S0-S1 útvonalon becsült érték.

3.4. Kónikus átmetszések
A kónikus átmetszések keresése EOM-CCSD módszerrel történt, a 2.5. fejezetben leírt
módszert használtam, amíg a számítások komplex sajátvektorok miatt le nem álltak. Az így
kapott geometriákban az egyes állapotok energiáját a 4. táblázat tartalmazza. A saját
eredményeimet (geometriákat és energiákat) Matsika eredményeivel hasonlítom össze, aki
hármas kereszteződéseket talált az adenin gerjesztett állapotai között.39
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4. táblázat: A vizsgált állapotok energiája (eV) a kónikus átmetszések közelében, az alapállapot minimumához
viszonyítva. A zárójelben lévő adatok számolása CC2 módszerrel történt az adott geometriában, a *-al jelölt értékek
pedig becslések (3.3. fejezet).
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1-2
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S0

0,21

0,04*

0,13*

0,28 (0,26)

0,27

0,85

1(n-π*)

5,27

5,39*

5,34*

5,44 (5,12)

5,52

6,24

1(π-π*)

5,30

5,39*

5,34*

5,44 (5,39)
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6,24

2(π-π*)

-

5,68*

5,82*

5,46 (5,24)

6,44
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kereszteződő
állapotok

a: S1-S2 közötti átmetszés-keresés eredménye
b: S1-S2 átmetszés S0 min. - S1 min. útvonal alapján becsülve
c: S1-S2 átmetszés S1 min. - nyeregpont útvonal alapján becsülve
d: S2-S3 közötti átmetszés-keresés eredménye
e: S1-S2 átmetszés MRCI1 módszerrel39
f: S1- S2-S3 átmetszés MRCI1 módszerrel39

Az S0 minimumból indítva az 1. és 2. állapot kónikus átmetszésének keresését a gyűrű
síkalkatú maradt, az aminocsoport piramidizálódása gyakorlatilag ugyanolyan mértékű, az S0
minimum geometriájához képest a C4-C5 és C2-N3 kötések változtak meg nagyobb
mértékben. Ezek körülbelül 0,04 és 0,05 Å–el nyúltak meg, az N1-C2-N3 kötésszög 4°-al
lecsökkent, miközben a C2 atom a gyűrű síkjában maradt (5. táblázat). Ebben a pontban az
első két állapot között mindössze 0,03 eV az energiakülönbség (4. táblázat), és ezek. a
vertikális gerjesztési energiáknál (az első állapot esetén 5,43 eV) is kisebb értékek, ami az
MRCI1 módszernél is megfigyelhető.
Már az S0 minimum-S1 minimum közötti út vizsgálatakor (3.3. fejezet) is azt tapasztaltuk,
hogy az első két állapot az alapállapot egyensúlyi geometriájának közvetlen közelében
kereszteződik. Ott azt becsültem, hogy 5,39 eV energiánál lesz degenerált a két állapot, ami
szintén kisebb a vertikális gerjesztési energiáknál. Mivel a vizsgált útvonal nem a minimális
energiájú útvonal, ezért nem meglepő, hogy a kereszteződést is nagyobb energiájúnak jósolja,
mint az átmetszés-keresés. Ugyanez mondható el az S1 minimum-nyeregpont útvonalnál is,
ahol 5,34 eV az 1. és 2. állapot energiája.
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5. táblázat: Néhány belső koordináta értéke (Å, illetve fok egységben) az alapállapot minimumában (a táblázatban S0–
ként jelölt) és a vizsgált kónikus átmetszésekben.
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a-f: a jelölések megegyeznek a 4. táblázatban használt jelölésekkel.
†

MRCI1 módszerrel számolva39

Mint azt a 3.2. fejezetben említettem, az La állapot optimálása során találtam olyan
geometriát a vertikális gerjesztések közelében, ahol az La a 2. gerjesztett állapot, ami nagyon
közel (0,1 eV) van az 1(n-π*) és az Lb állapothoz is. A 2. és 3. állapot tehát időközben
kereszteződött. Az S2-S3 állapot közti átmetszés keresését az S0 minimumból indítottam, ahol
már eleve közel van az első három állapot. A számolás során érdekes volt, hogy szinte végig
közelebb volt a 2. állapot az 1. állapothoz, mint a 3.-hoz, és a sorrendjük is megcserélődött.
Végül eljutottam egy olyan pontba, ahol a 2. és 3. állapotnak komplex sajátértéke van, amit
sikerült konvergáltatni és a korrigált energiákat kiszámítani. A 2. és 3. állapot (La és Lb, a
sorrendjüket nem lehet meghatározni) távolsága így 0,01 eV-nak adódik, az 1(n-π*) állapot
pedig csak 0,004 eV-tal van lejjebb, mint a második állapot (4. táblázat). Ez azt jelenti, hogy
egy hármas kereszteződéshez érkeztünk. Fontos megjegyezni, hogy az MRCI1 módszerrel
talált hármas kereszteződéshez képest sokkal, 0,8 eV-tal alacsonyabban helyezkedik el a
CCSD módszerrel talált kereszteződés. A molekula síkszerkezetű az aminocsoportot
leszámítva, a kötésszögek alig változtak az S0 minimumhoz képest. A kötéshosszakban
viszont jelentős változás történt, a legnagyobb eltérés a C2-N3 kötésben van, ami körülbelül
0,07 Å–el nyúlt meg (5. táblázat).
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Annak vizsgálatára, hogy a CC2 módszer mennyire képes visszaadni ezeket az
eredményeket a hármas kereszteződésnél, kiszámítottam a gerjesztési energiákat ezzel a
módszerrel is, ugyanebben a geometriában. A három állapot közötti távolság CC2 esetén 0,10,15 eV-ra nőtt meg, az állapotok sorrendjén viszont látszik, hogy a két π -π* állapot már
felcserélődött (4. táblázat).
Annak eldöntésére, hogy mennyire jutottunk közel a hármas kereszteződéshez, az
előzőekben bemutatott geometriákat összehasonlítom egymással és az MRCI1 eredményekkel
is. Az 5. táblázat tartalmaz néhány olyan belső koordinátát, amelyek az alapállapothoz képest
nagyobb mértékben változtak meg.
Az MRCI1 számolások azt mutatják, hogy az aminocsoport is síkszerkezetű lesz a
kereszteződésekben, de ez CCSD módszernél nem volt tapasztalható (5. táblázat). Egyedül a
nyeregpont közelében lévő geometriánál figyelhető meg, hogy az aminocsoport kevésbé
piramidizálódott, itt viszont nagyobb energiájú az S1-S2 kereszteződés, mint az átmetszéskereséssel talált pontban.
Az S1-S2 és S1-S2-S3 átmetszéseknél egyaránt megfigyelhető (5. táblázat), hogy az S0
minimumhoz képest a C2-N3, C4-C5 és C5-C6 kötések megnyúlnak. Látható, hogy a hármas
kereszteződésekre a C2-N3 kötés nagymértékű (0,07 illetve 0,12 Å) megnyúlása a jellemző
mind CCSD, mind MRCI1 esetén. A hatos gyűrű néhány kötésszöge megváltozott, de a
gyűrűk síkalkatúak maradtak az összes átmetszés-keresésnél.
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3.5. Összefoglalás
A munkám során Coupled-Cluster módszerekkel vizsgáltam az adenin molekula gerjesztett
állapotainak potenciálfelületeit, azokon jellemző pontokat és metszeteket határoztam meg.
Az alapállapot egyensúlyi geometriájában számított vertikális gerjesztésnél a CCSD
módszer 1(π-π*), 1(n-π*), 2(π-π*), 2(n-π*) sorrendet jósol, míg CC2 esetén az első két állapot
sorrendje megcserélődik.
Az 1(n-π*) állapot egyensúlyi szerkezetében (S1) csak minimális eltérés figyelhető meg
CC2 és CCSD szinten, az alapállapot egyensúlyi szerkezetétől eltérően a gyűrű nem síkalkatú,
a C2 atom síkból való kimozdulása figyelhető meg.
Az S1 minimumban mindkét módszer szerint az 1(n-π*) állapot a legalacsonyabb
energiájú, ebből az következik, hogy a két egyensúlyi geometria között kereszteződnie kellett
az első két állapotnak CCSD szinten. A készített potenciálisenergia-felület metszetek alapján
megbecsülhető ennek a kereszteződésnek a helye. Ez az S0 minimumhoz közeli geometriánál
és a vertikális gerjesztési energiáknál alacsonyabban helyezkedik el.
A két π-π* állapotnak valószínűleg nincs egyensúlyi geometriája a vizsgált régióban. Az
1(π-π*) állapotból geometriaoptimálás során karakterváltás után az S1 minimumba jutottunk,
a 2(π-π*) állapotból pedig egy hármas kereszteződéshez.
Átmetszés-keresések segítségével sikerült az első kettő, illetve három állapot közötti
kereszteződések közelébe jutni. Mindkét esetben a hatos gyűrű torzulása volt megfigyelhető,
egyes kötések jelentősen megnyúltak, de a gyűrű síkalkatú maradt. Az 1(n-π*) és 1(π-π*)
állapot közti átmetszés a vertikális gerjesztési energiáknál alacsonyabban helyezkedik el. Az
1(n-π*), 1(π-π*), 2(π-π*) közötti hármas kereszteződés energiája pedig az első állapot
vertikális gerjesztési energiájával összemérhető, és jóval alacsonyabb, mint amit Matsika
számolásai39 jósolnak.
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3.6. Következtetések a relaxáció mechanizmusára
A

potenciálisenergia-felületek

között

létrejövő

kereszteződések

és

ezek

megközelíthetősége határozza meg, hogy a deaktiválódás milyen úton és mennyire gyorsan
játszódik le. A kísérleti és elméleti kutatások is megegyeznek abban (1.1. fejezet), hogy UV
sugárzás abszorpciója során a nagy oszcillátorerősségű La állapot populálódik. Az általam
talált kereszteződéseknek fontos szerepe lehet a közvetlenül a gerjesztés után lejátszódó
folyamatokban. Az első három gerjesztett állapot közti hármas kereszteződés 0,8 eV-tal
mélyebben helyezkedik el, mint amit Matsika határozott meg.39 A talált átmetszésnek az 1.
állapot vertikális gerjesztési energiájánál mindössze 0,01 eV-tal nagyobb az energiája, tehát
az La állapot energiájánál is alacsonyabban van. Az La állapotból ez alapján könnyen az Lb
vagy 1(n-π*) állapotba kerülhet a molekula. A TRPES mérések13,14,15 szerint is gyors ez a
folyamat, a deaktiváció első lépését az La állapotból az 1(n-π*) állapotba való relaxációval
azonosították, ez a lépés pedig 100 fs-nál is rövidebb idő alatt játszódik le.
Az Lb állapotnak valószínűleg nincs minimuma a deaktiválódás szempontjából fontos
régióban, és erről a potenciálisenergia-felületről, mint a geometriaoptimálásoknál láttuk, az
1(n-π*) állapot minimumába jutunk. Azt, hogy milyen módon kerülünk vissza az
alapállapotba, az befolyásolja, hogy az S1 minimumból az S1 - S0 kereszteződésekhez, vagy
ha az La állapotban marad a molekula, akkor az La - S0 kereszteződésekhez milyen magas
gátakon keresztül vezet az út. Blancafort számításai33 azt mutatják, hogy az Lb állapotból két
gát nélküli út is kivezet, az egyik az S0 állapotba, a másik pedig az 1(n-π*) állapotba, ahonnan
0,1 eV magasságú gát vezet az alapállapotig. Az S0-S1 állapotok közötti gátak okozhatják a
TRPES mérésekkel meghatározott második lépés 1 ps körüli élettartamát Ullrich és
munkatársai szerint is.13,14,15 Az MRCIS és OM2/MRCI dinamikai szimulációk5 is azt
mutatják, hogy gerjesztés után először gyorsan az S1 minimumba történik a relaxáció, és
főként az innen való kijutáshoz szükséges idő határozza meg, hogy milyen gyors a
deaktiválódás. Az eredményeim alátámasztják az La állapotból az 1(n-π*) állapotba történő
relaxációt, a folyamat következő lépése, az alapállapotba történő konverzió azonban a
használt módszerekkel nem vizsgálható.
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Az adenin UV elnyelését és az ezt követő gyors relaxációt több kísérleti és elméleti kutatócsoport
is vizsgálta már, de az eredmények sokszor egymásnak ellentmondóak, ezért nem sikerült egy
egységes deaktiválódási mechanizmust felállítani. Az elméleti számítások eredményei érzékenyek a
használt módszerekre, de sokszor még a számítás részletei, mint az aktív tér, funkcionál és bázis
megválasztása is befolyásolja, hogy milyen a spektrumok értelmezése és a javasolt relaxációs útvonal.
Fontos lenne tudni, hogy az így kapott eredmények a gerjesztett állapotok sorrendjét és a kónikus
átmetszések elhelyezkedését mennyire pontosan tudják visszaadni. Ehhez referenciaértékekre van
szükség, amelyeket magasabb szintű elméleti kémiai módszerekkel számolhatunk.
Munkám során egy ilyen nagy pontosságú kvantumkémiai módszert, az Equation-of-Motion
Coupled-Cluster módszert használtam az adenin gerjesztett állapotainak vizsgálatára. Az egyszeres és
kétszeres gerjesztéseket tartalmazó CCSD és az iteratív CC2 módszerrel cc-pVDZ bázison végeztem
számításokat a domináns tautomer négy legalacsonyabb energiájú szinglett gerjesztett állapotára. A
kapott eredményeket egymással, illetve a szakirodalmi adatokkal is összehasonlítottam.
Az alapállapot egyensúlyi geometriája síkszerkezetű, a használt módszereknél egyedül az
aminocsoport piramidizálódása figyelhető meg. A négy legalacsonyabb energiájú gerjesztett állapot
két -* és két n-* jellegű állapot, ezek sorrendje azonban különbözik a két módszernél. Az első
három állapot közel van egymáshoz, közülük csak az egyik -* jellegű átmenethez tartozik nagy
oszcillátorerősség, ezt La állapotként szokás jelölni, a másik -* állapotra az Lb, az alacsonyabb
energiájú n-* állapotra pedig az 1(n-*) jelölést használhatjuk.
Az 1(n-*) állapot minimumában a hatos gyűrű már nem síkszerkezetű, a legalacsonyabb energiájú
állapot az 1(n-*), ettől kicsit magasabban helyezkedik el az Lb, La majd a 2(n-*) állapot. Az Lb és La
állapotnak valószínűleg nincs egyensúlyi szerkezete a dinamika szempontjából fontos régióban.
Geometriaoptimálás során az Lb állapotból karakterváltás közben az 1(n-*) minimumba jutunk. Az La
állapot optimálása során pedig egy hármas kereszteződés közelébe kerülünk, ami az 1(n-*), Lb és La
állapotok között valósul meg.
Az 1(n-*) minimum és az alapállapot minimuma, valamint az 1(n-*) minimum és egy Lb
nyeregpont között készített potenciálisenergia-felület metszetek alapján az 1(n-*) és az Lb állapot az
alapállapot egyensúlyi geometriájának közelében kereszteződik, a vertikális gerjesztési energiáknál
alacsonyabban.
Kónikus átmetszések keresésével sikerült több kereszteződés közelébe is eljutnom. Az 1(n-*) és
az Lb állapot közötti kereszteződés a vertikális gerjesztési energiáknál és a potenciálisenergia-felület
metszetek alapján becsült energiáknál is alacsonyabban helyezkedik el. Az 1(n-*), Lb és La állapotok
között megvalósuló hármas kereszteződés energiája pedig az 1. állapot vertikális gerjesztési
energiájával összemérhető. Az átmetszésekre síkalkatú gyűrű jellemző, az alapállapot minimumához
képest a hatos gyűrű kötéshosszai változtak jelentősebb mértékben. A deaktiválódás folyamatában
fontos szerepe lehet ezeknek a kis energiáknál, és az alapállapot egyensúlyi geometriájához közel
talált kónikus átmetszéseknek.
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The ultrafast deactivation of adenine after UV photoabsorption has been investigated by many
research groups both experimentally and theoretically. However, in many cases the results are
contradictory, and so far there is no consensus regarding the relaxation mechanism. The theoretical
results are found to be dependent not only on the method, but on the active space, functional and basis
set also. As a consequence, the interpretation of the measured spectra and the proposed decay paths
can differ significantly. It is important to be aware of the accuracy of the calculations, and its effect on
the ordering of excited states and the location of conical intersections. For this purpose benchmark
calculations are needed. These can be performed using high level quantum chemical methods.
For the investigation of the excited states of adenine, a high level ab initio method, the Equationof-Motion Coupled-Cluster method was used in this study. Calculations on the four lowest singlet
excited states of the canonical tautomer were performed using the CCSD method and the iterative CC2
method with cc-pVDZ basis set. The results were compared with each other and with results of
previous studies also.
In the minima of the ground state the molecule is planar except for the amino group, which is
pyramidal at the CC2 and CCSD levels. The four lowest excited states are two -* and two n-*
transitions, but the ordering is different at the two levels of calculation. The first three states lie close
to each other. Only the third state has considerable oscillator strength, this is a -* state, usually
referred as La. The first two states are an n-* and a -* state, referred as 1(n-*) and Lb,
respectively.
In the equilibrium structure of the 1(n-*) state an out-of-plane distortion of the six-membered ring
can be observed. At this geometry the first state is the 1(n-*) state, followed by the Lb, La and 2(n-*)
states at higher energies. It seems that in the region that affects the relaxation dynamics there is no Lb
or La minima. During the geometry optimization of the Lb state the molecule relaxes to the 1(n-*)
minima after a change of character. Minimization of the energy of the La state leads to the immediate
vicinity of a three-state conical intersection of the 1(n-*), Lb and La states.
The profiles of the potential energy surfaces (PES) between the 1(n-*) and ground state minima
and between the 1(n-*) minima and a saddle point on the Lb surface indicate that the 1(n-*) - Lb
crossing takes place close to the ground state minima and has an energy lower than the vertical
excitations.
Searches for the minima on the crossing seams lead to two- and three-state conical intersections.
The intersection between the 1(n-*) and Lb states is located at a lower energy than the vertical
excitation energies and the crossings estimated from the PES profiles. In the three-state intersection
between the 1(n-*), Lb and La states the energy is comparable to the vertical excitation energy of the
first state. The geometry is planar in both intersections, with significant changes in the bond lengths of
the six-membered ring. These conical intersections at low energies and near the ground state minima
can play an important role in the excited state dynamics of adenine.
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