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1. BEVEZETÉS
A porfirinek a természetben is előforduló, jól ismert vegyületek, amelyek négy
pirrolgyűrűből, illetve a gyűrűket összekötő metinhidakból épülnek fel. A négy gyűrű által
közbezárt üreg fémionok kiváló kötőhelye, a fémionok a nitrogénekkel erős koordinatív
kölcsönhatást tudnak kialakítani. A szabad porfirin térszerkezetét az 1. ábrán láthatjuk. A
nitrogénhez kötődő hidrogéneket cserélhetik le az általában két vegyértékű fémionok.
A fémporfirinek az élővilág létfontosságú vegyületei. Ezekben a molekulákban az
alapváz β- és mezo-szénatomjai változatosan szubsztituáltak. A hem molekula ̶ amely a
vérben az oxigént szállító fehérje, a hemoglobin prosztetikus csoportja ̶ az egyik példája a
keringési

rendszerrel

porfirinvegyületeknek.

rendelkező

élőlények

nagy

része

számára

nélkülözhetetlen

A Fe2+ porfirinkomplexe, amely a központi fémionon oxigén

megkötésére képes, biztosítja a szervezetben az oxigénszállítást.
A biológiai szempontból fontos klorofill-a alapváza a klorin, amely csak annyival tér el
a porfirinváztól, hogy kettővel kevesebb π-elektronja van, tehát telítettebb. A klorofill-a a
fotoszintézis során a fényenergia elnyeléséért felelős legfontosabb pigment [1], a
fotoszintetizáló sejtek tilakoid membránjában található. A zöld fényt visszaveri, de a kék és
vörös tartományban erős elnyelése van.
A porfirinvegyületek erős abszorpciójuk és biológiai jelentőségük miatt a fotokémia
széles körben vizsgált vegyületei. Mivel az UV-látható tartományban több elektrongerjesztési
sávjuk van, ezért könnyen mérhetők. Spektrumuk nagyon érzékeny a komplexálódó fémion
sajátságaira, illetve a gyűrű szubsztituenseire [2,3,4,5]. A porfirinek elektrongerjesztésének
értelmezésére használatos Gouterman-féle modell jól leírja az abszorpciós sávok kialakulását,
de a spektrumvonalak eltolódására nem ad magyarázatot [6,7]. Kísérleti tapasztalatok alapján
a spektrumot leginkább a gyűrű torzulása befolyásolja, és ez alapján kialakult egy
csoportosítás, amely a fémion torzító hatása alapján kategorizálja a fémporfirineket [3,4,5].
Munkám során a kísérleti eredményeken alapuló feltevésekből kiindulva a torzulás okozta
spektrumeltolódást vizsgáltam különböző átmenetifém-komplexekre, illetve a méret
hatásának további elemzése érdekében három alkáliföldfém-komplexre.
A porfirinvegyületek vizsgálata nemcsak biológiai jelentőségük miatt fontos, hanem azért
is, mert gyakorlati jelentőségük is van. A spektrumuk fémion sajátságaira való
érzékenységének köszönhetően ugyanis fémionok méretszelektív kimutatására alkalmazhatók
az analitikában [5], továbbá hangolható szenzibilizátorként is használhatók.
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
2.1. A porfirinek térszerkezete
A porfirinek szerkezetét az 1. ábra mutatja: megkülönböztethetjük a szabad porfirint,
ahol két szemközti pirrolgyűrű nitrogénjéhez egy-egy hidrogénatom kapcsolódik (az ábrán
látható módon), ez szimmetriája alapján a D2h pontcsoportba tartozik, illetve a formálisan
sónak tekinthető porfirinkomplexeket, amelyeknél a gyűrű belsejében fémion helyezkedik el a
nitrogénekhez kötődő hidrogének helyett, ezek magasabb, D4h szimmetriájúak. (Illetve, ha a
fémion nem a gyűrű belsejében helyezkedik el, hanem a gyűrű C4 tengelyén, akkor C4v
szimmetriájúak, de a gyűrű torzulása miatt vannak az előbbiektől eltérő pontcsoportokba
sorolható porfirinek is. [4]) Az alapváz β-, illetve mezo-helyzetben szubsztituált is lehet.
Ennek megfelelően igen változatos vázak léteznek a természetben, illetve a laboratóriumi
mérésekben is gyakran a metinhidakon fenilezett vagy a β-szénatomokon alkilezett,
halogénezett származékokat vizsgálnak [3,5]. Porfirineknek nevezzük az eddig megemlített
vegyületek redukálásával kapott származékokat is [6]. Az eggyel kevesebb kettős kötést
tartalmazó porfirin alapvázát klorinnak, a két szemközti pirrolgyűrű redukciójával kapottat
bakterioklorinnak, két szomszédos gyűrű redukciójából származtathatót izobakterioklorinnak
nevezzük [8]. Régebben a redukálatlan porfirinekre a porfin elnevezést alkalmazták a
szakirodalomban [6].

1. ábra
A szabad porfirin térszerkezete

2

2.2. A porfirinek spektruma
A porfirinek UV-látható spektrumát az alapváz π→π* átmenetei határozzák meg [9]. A
spektrum
3

egyik
4

jellemző
-3

sávja

az

500-600

nm

körüli,

kevésbé

intenzív

-1

(ε = 10 -10 mol·dm ·cm nagyságrendű) Q-sáv. A sávban általában két csúcs figyelhető
meg 1250 cm-1 (ebben a tartományban 30-40 nm) távolságban egymástól [2], ezek különböző
rezgési átmenetek. A 400 nm körüli B- vagy Soret-sáv intenzívebb (ε = 105 mol·dm-3·cm-1
nagyságrendű). Nagy felbontású műszereknél a B(1,0)-sáv is megjelenik, a B(0,0)-tól
1250 cm-1-re. A szabad porfirinben a sávok két továbbira hasadnak fel, a Qx és Qy sávra
valamint a Bx és By sávra. Spektrofotometriás mérésekben általában csak a Qx és Qy sáv
különíthető el, a B-sáv felhasadása nem észlelhető [2]. A Bx és By sávot Rimington és
munkatársai azonosították nagyon tiszta porfirin alacsony hőmérsékleten történő vizsgálatával
[10]. C4 forgástengellyel rendelkező fémporfirinekben nem tapasztalható ez a felhasadás,
ebből

arra

következtethetünk,

hogy

a

szabad

porfirin

esetén

a

felhasadást

a

szimmetriacsökkenés okozza, mivel a molekula síkjában megkülönböztethetővé válik a
hidrogénekhez kötődő szemközti nitrogének által kijelölt x, és a másik két nitrogén által
kijelölt y irány. A sávokban továbbá rezgési felhangok is azonosíthatók [2]. Az
UV-tartományban további, N, M, L jelű átmeneteket is azonosítottak [9]. Az N-sáv 325 nm
körül jelentkezik, az M 215 nm körül, az L az előbbi kettő között elhelyezkedő, gyengébb sáv
[2]. A spektrumsávok csoportosítása és elnevezése Platt munkásságához köthető [11,12]. A
legtöbb vizsgálat a Q- és B-sávokra irányul, főként jelentősen eltérő intenzitásuk, illetve a
különböző fémionok esetén tapasztalt változatos eltolódásuk miatt. A spektrum sávjainak
helye és intenzitása függ a porfiringyűrű szubsztituenseitől és a négy N-atomhoz
koordinálódó fémion természetéről, ezért érdemes a porfirinvegyületek fotofizikai és
fotokémiai tulajdonságait UV-látható spektroszkópiai módszerekkel vizsgálni.
2.3. A porfirinkomplexek kategorizálása spektrumuk szerint
A korábbi kutatások eredményei alapján a porfirinkomplexeket aszerint szokás
csoportosítani, hogy milyen spektroszkópiai tulajdonságaik vannak. Az abszorpciós spektrum
kémiai módosításokkal perturbálódhat. A kémiai módosításokat Gouterman kategorizálta [2],
azok spektrummódosító hatása a szakirodalomban széles körben tárgyalt. A csoportosítás a
következő:
1. Külső

szubsztituensek,

szubsztitúciója:
származékok.

a

jellemzőek
A

pirrolgyűrűk
a

szubsztitúció

vagy

a

tetrafenilporfirin,
a

térbeli
3

torzító

metinhidak

hidrogénatomjainak

oktaetilporfirin,
hatása

ismert

karboxiporfirin
[4,13],

de

a

spektrumeltolódással való kapcsolata még nem teljesen tisztázott, bár kísérleti eredmények
már születtek [4].
2. A π-konjugációt is befolyásolhatják a kémiai módosítások: a négy pirrolgyűrűhöz
kapcsolódó benzolgyűrűk, például a tetrabenzoporfirinben; a nitrogénatom az alapvázban a
metinhidak helyén a tetraazaporfirinben [14,15,16] vagy a ftalocianinban; illetve a
redukció valamely kettős kötésen [17].
3. A belső szubsztituens, vagyis a koordinálódó fémion változtatása is jelentős spektrumbeli
eltolódást okozhat.
4. Többmagvú porfirinkomplexek, amelyek központi üregének két oldalán helyezkedik el
egy-egy fémion.
Munkám során a 3. pontbeli kémiai változtatás következményeit, azaz azt vizsgáltam,
hogy a spektrum sávjainak helyzete hogyan változik meg a komplexálódás hatására. A
legfontosabb kérdés az, hogy a spektrum eltolódását a komplexek fémion által befolyásolt
térszerkezete vagy a fémion sajátságai befolyásolják.
Gouterman csak a fémionok sajátságaival foglalkozott [2]. A spektrumnak a fém
elektron–gyűrű elektron kölcsönhatás általi perturbációját tárgyalta. Ez alapján a fémion
elektronkonfigurációja a fontos. Azonos központi ion esetén a koordinációs szféra eltérő
ligandumai és az ion különböző oxidációfoka okozhatják a spektrum eltolódását.
Összességében két fontos típusba sorolta a fémionok porfirinkomplexeit. A reguláris
porfirinek központi fémionjainak minden héja betöltött, nem okoznak jelentős változást a
spektrumban: optikai abszorpciós és emissziós spektrumukat a π-kötések határozzák meg, a
központi szubsztituens csak kis perturbációt okoz a váz elektronszerkezetében. A másik
csoport, az irreguláris porfirinek fémionja betöltetlen héjú, jelenléte nagy változást okozhat a
spektrumban. Az általa vizsgált porfirinkomplexek Q- és Soret-sávja is vörösbe tolódik a
következő sorrendben:
Pd2+<Co2+<Ni2+<Cu2+<Zn2+<V(IV)O2+<Mg2+.
Az utóbbi négyet tekintette normál spektrumúnak, ezekhez képest a többi, irreguláris
porfirin fémionja hipszokróm eltolódást okoz.
Az irreguláris porfirinek két jellemző csoportra oszthatók. Azok a fémionok, amelyek
d6-d9 elektronkonfigurációjúak, tehát dπ-pályáik betöltöttek, jellemzően a spektrum kékbe
tolódását okozzák, ennek megfelelően spektrumukat hipszo spektrumnak nevezte. Egyes
fémionok esetén a λ>320 nm tartományban a szokásos sávokon kívül mások is megjelennek
az emiatt hyper elnevezésű spektrumban. A határ azonban nem éles, a koordinációs szféra
ligandumai befolyásolhatják a fémionok spinállapotát, pályaenergiáit, újabb, töltésátviteli
4

jellegű abszorpciós sávokat eredményezhetnek a ligandum pályáinak részvételével [18]. Erre
példa a Fe2+-ion, amely karbonil-ligandummal hipszo, de piridinnel hyper spektrumot is
eredményezhet [18]. Hipszo spektruma van a Co3+, Rh3+, Ir3+ komplexeinek, ám ezek nem
érzékenyek az axiális ligandumokra. Az oxidációs szám hatására jó példa, hogy a Co2+, Rh2+
komplexe hipszo, de a Co+-é és a Rh+-é hyper [2]. Az sem mindegy, hogy oxidáció során a
dx2-y2 vagy a dz2 pályáról távozik-e az elektron, például a TPPCo(II)-höz képest a TPPCo(III)+
spektuma vörösbe [19], az OEPAg(II)-höz képest az OEPAg(III)+-é kékbe tolódik [20]. A
külső szubsztituensek is ellentétes előjelű eltolódást eredményezhetnek a normál porfirinek
sávjaihoz képest. Az oldószerhatás is jelentős befolyásoló tényező. Összességében tehát a
spektrum eltolódása szerinti csoportosítás nem történhet kizárólag a fémionok sajátságai
szerint. A hyperporfirinek spektrumában megjelenő extra sáv eredete alapján p-típusúak az
Sn2+, Pb2+, As3+, Sb3+, Bi3+ komplexek, a megjelenő átmenet fémion-ligandum töltésátviteli
jellegű [a2u(npz)(fémion)→eg(π*)(gyűrű)]. A d1-d5 elektronkonfigurációjúak, amelyek
betöltetlen dπ-pályával rendelkeznek, illetve alacsonyabb oxidációs állapotuk is viszonylag
stabil, a d-típusúak, jellemző a1u(π),a2u(π)(gyűrű)→eg(dπ)(fémion) átmenettel.
Barnes és Dorough is kategorizálta a porfirinek fémkomplexeit [21]. A csoportosítást a
vegyületek kinetikai stabilitása alapján végezték. Az első csoportba azokat a porfirineket
sorolták, amelyekben a fémionok erősen kötődnek a porfirinvázhoz. A csoportba kétértékű
kisméretű fémionok − Zn2+, Ni2+, Cu2+, Mg2+, Sn2+ − porfirinkomplexei tartoznak. A Cu2+
komplexe például csak olyan drasztikus módszerrel bontható, amely egyben a porfirinváz
bomlását is eredményezi. Ezek a porfirinek spektrumuk szempontjából is hasonlóak. A másik
csoportba a porfirinvázhoz gyengén kötődő fémionok komplexei tartoznak − Hg2+, Pb2+,
alkálifémek −, amelyek már vízben vagy híg ecetsavoldatban is könnyen visszaalakulnak
szabad porfirinné. A csoporton belül stabilitási sorrend állítható fel az előbb említett
összehasonlítás alapján. Spektrumuk hasonló, a mezo-helyzetben tetrafenilezett Pb2+-, Hg2+és alkálifém-komplexek spektrumának jellemzője a széles abszorpciós sáv vörösbe tolódva,
amelynek helye és alakja is jelentősen eltér az első csoportba tartozókétól. A fémionok között
stabilitási sorrendet állítottak fel a stabilitás csökkenő sorrendjében:
kisméretű, kétszeres töltésű ionok > nagyméretű kétszeres töltésű ionok > alkálifémionok.
Stabil komplexnek azt tekintették, amely oldatfázisú fémion-kicserélési reakciók során
egy másik fémkomplexből létrejött vagy eredeti formájában megmaradt. Utóbbi két
kategóriában az ionméret növekedésével csökken a stabilitás, így az alkálifémek közül a Li+
komplexe a legstabilabb, a másik csoportban például a Hg2+ komplexe stabilabb az Pb2+
5

komplexénél. A stabilitás változatosságát két okra vezették vissza. Az első csoport ionjai
kovalens kötést alakíthatnak ki a nitrogénatomokkal, amíg az alkálifémionok ionos kötést.
Elképzelésük szerint a méret hatását is figyelembe kell venni, az Pb2+ az Sn2+-nál, a Hg2+ a
Zn2+-nél és Cd2+-nál azért is képez kevésbé stabil komplexet, mert nem fér el a gyűrű
síkjában. Emiatt pályáik kevésbé fednek át a porfirinváz pályáival.
A vízoldható porfirinek vizsgálata során Horváth és munkatársai is azt tapasztalták,
hogy a fémionok porfirinkomplexei kétféle csoportba oszthatók [3,4,5]. Csoportosításukkal a
Barnestól és Doroughtól származó kategorizálást [21] fejlesztették tovább. Az általuk normál
porfirinnek nevezett komplexek általában nehezen képződnek és fotokémiailag stabilak. A
másik csoportba tartozó porfirinkomplexek könnyen képződnek, a spektrum sávjai vörös
eltolódást mutatnak. A gerjesztés feltevésük szerint töltésátviteli jellegű, amire abból
következtettek, hogy a fémion könnyen leválik a porfiringyűrűről. Feltételezték, hogy a
komplex fotokémiai viselkedését az szabja meg, hogy a fémion hol helyezkedik el a
porfirinvázhoz képest, ezért az utóbbi csoportot gyűrű feletti elhelyezkedésű (sitting-atop,
SAT), vagy síkon kívüli (out-of-plane, OOP) porfirineknek nevezték. Elképzelésük szerint azt
pedig, hogy a fémionok hol helyezkednek el, alapvetően az ionok sugara határozza meg. A
80 pm-nél kisebb ionsugarú fémionok a négy nitrogénatommal egy síkban helyezkednek el,
ekkor az egész porfirinváz síkalkatú, ezek a normál porfirinek. A nagyobb ionsugarúak a
feltevésük szerint a porfirinvázon kívül helyezkednek el, ezeket tekintik SAT vagy OOP
komplexeknek. (Az ionok méretét a Shannon-féle táblázatban [22] található 6-os
koordinációjú ionsugárral jellemezték.) A fémion mérete és a spektrum eltolódása alapján
egyszerre történő kategorizálás miatt be kellett vezetniük egy harmadik típust, amit kérdéses
típusúnak neveztek el, amelybe a méretük alapján normál, spektrumuk alapján pedig SAT
típusú fémkomplexek tartoznak (például: MgP, ZnP, Mn(II)P). Tapasztalatuk az volt, hogy a
szabad porfirin Q- és B-sávjához képest a normál porfirineknél hipszokróm, a SATporfirineknél pedig batokróm eltolódás figyelhető meg.
Azt, hogy a porfirinek spektrumát alapvetően a fémionok elhelyezkedése határozza
meg, két feltételezésre alapozzák: egyrészt a síkon kívül elhelyezkedő fémionok torzítják a
porfirin ligandum szerkezetét, másrészt a porfirin síkjában elhelyezkedő fémion pályái jobban
átfedhetnek a ligandum molekulapályáival, ezzel módosítva a spektrumot. A normál típusú
porfirineknél tapasztalt változatos mértékű kékeltolódását magyarázzák ezzel. Úgy gondolják,
hogy az átmenetek energiája azért tér el egymástól a különböző fémionok esetén, mert azok
máshogy perturbálják a porfirinváz elektronszerkezetét. Ezzel szemben a SAT porfirinek közé
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sorolt komplexek esetén csak három különböző hullámhosszú abszorpciós maximumot
mértek.
A poláros közegben jól oldódó 5,10,15,20-tetrakisz(4-szulfonátofenil)-porfirin-anionnal
képzett fémkomplexeket vizsgálták spektrofotometriával. Az abszorpciós spektrumok
felvétele során oldószerként vizet alkalmaztak. A porfiringyűrű torzulását kétféleképpen érték
el: egyrészt a pirrolgyűrűk szubsztituálásával, másrészt a fémion hozzáadásán túl axiális
ligandummal való komplexképzéssel, amely a fémiont a porfirinváz síkjából még inkább
kihúzza, ezáltal torzítva a gyűrűt. A porfirinváz kiterjedt konjugált π-kötésrendszerrel
rendelkezik, így alapvetően sík szerkezetű. A fémkomplexekben azonban többféle torzulás
tapasztalható.

Fodros

vagy

nyerges

szerkezetet

okoz

a

perifériális

okta-

vagy

dodekabrómozás, a pirrolgyűrűk nitrogénjének protonálása vagy alkilezése, illetve a 2 Å -nél
rövidebb fém-nitrogén kötés. Kúpos torzulásra vezet a fémion nagy sugara (75-90 pm
tartomány felett) és az, ha síknégyzetes koordinációra nem hajlamos fémion helyezkedik el a
korlátolt méretű üregben, továbbá az, ha a fémion egyéb tulajdonságai alapján az üregbe
beilleszkedne, de axiális ligandum koordinációja miatt kiemelkedik a porfirin síkjából.
Annak felderítésére, hogy a porfiringyűrű nagymértékű nyerges torzítása hogyan
változtatja a porfirinek spektrális tulajdonságait, előállították a Cd2+-porfirinek oktabrómozott
származékait, amelyekben a pirrolgyűrűk β-szénatomjainak brómozása idéz elő nyerges
gyűrűtorzulást [4]. A Cd2+-komplexek (rCd2+= 95 pm) is SAT porfirinként viselkednek,
spektrumuk a szabad porfirinéhez képest vörösbe tolódik. A szerkezet torzulása nyilvánvaló,
hiszen a brómatomok térigénye sokkal nagyobb, mint a szubsztituálatlan porfirin H-atomjaié.
Emellett azt, hogy a fémion sajátságainak vagy a szerkezetváltozásnak van-e nagyobb hatása,
úgy vizsgálták, hogy axiális ligandumot (OH-) koordináltak a Cd2+-porfirinhez a pH
növelésével (pH=8-ra). Azt tapasztalták, hogy a spektrum sávjainak eltolódása kisebb, amikor
a szabad porfirinből a Cd2+-porfirin képződik, mint amikor az utóbbi továbbalakul egy axiális
ligandum felvételével. Ebből arra következtettek, hogy a torzulás jelentősebben befolyásolja a
spektrum eltolódását, mint magának a fémionnak a sajátságai.
Az, hogy alapvetően melyik hatás érvényesül a spektrum kialakulásában, még nem
tisztázott. Gouterman szerint alapvetően a fémion elektronszerkezete határozza meg a
spektrumok alakulását [6]. A spektrum leírását szolgáló úgynevezett négypályás modell a
Hückel-módszeren alapszik, alább részletesen bemutatom. A fémporfirinek kategorizálása a
modell alapján nem magyarázza a komplexek fent bemutatott stabilitási viszonyait és sokszor
különleges fotokémiai viselkedését.
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2.4. A gerjesztések áttekintése a molekulapályák szempontjából
2.4.1. Az elméleti modell alapjai
A

porfirinek

spektrumát

a

Gouterman-féle

négy-molekulapálya

elméletből

(4-MO elmélet) kiindulva magyarázza a szakirodalom [6,7]. A modell szemiempirikus, nem
magyaráz meg minden kísérleti tapasztalatot, de a későbbi ab initio számítások bizonyították,
hogy alapvetően jól alkalmazható [21]. A modell kidolgozásának az volt a célja, hogy meg
lehessen magyarázni, miért van két abszorpciós sáv az UV-látható tartományban, illetve ezek
intenzitása (azaz a két abszorpciós sáv maximumában meghatározott abszorpciós együttható)
miért tér el két nagyságrenddel egymástól. Az elmélet elnevezése onnan ered, hogy a
spektrumok eltolódásának és az intenzitásbeli különbségnek a megértéséhez elegendő a
porfirinnek a két legfelső betöltött és két legalsó betöltetlen molekulapályáját figyelembe
venni. A D4h szimmetriájú porfirinekben a megfelelő átmenetek Eu szimmetriájúak, azaz két
ekvivalens, x és y irányú dipólus átmenetből áll.
2.4.2. A Gouterman-féle 4 MO-modell
A 4-pálya modellben szereplő négy molekulapályának (HOMO, HOMO-1, LUMO,
LUMO+1) megfelelő hullámfüggvény-amplitúdókat a 2. és 3. ábrán tüntettem fel.
Az alapállapotban betöltetlen pályák eg szimmetriájúak porfirinkomplexek esetén,
jelölésük: eg1 (c1), illetve eg2 (c2). Az alapállapotban legfelső betöltött molekulapályák a2u (b1)
illetve a1u (b2) szimmetriájúak. Zárójelben a pályák általános jelöléseként használt
szimbólumokat tüntettem fel. A modell szerint a Q- és B-sáv kialakulása az elektronok a1u és
a2u pályákról a degenerált eg1, illetve eg2 pályákra való gerjesztésével történik. A porfirinek
esetében a modell alapfeltevése szerint az a1u és a2u pályák véletlenül közel degeneráltak, így
az a1u1eg1 és a2u1eg1 gerjesztett konfigurációk is. Ezen degeneráció miatt erős konfigurációs
kölcsönhatás lép fel, amely egy alacsony és egy magas energiájú állapot létrejöttét
eredményezi. A Q- és B-sávnak az alapállapotból ezen állapotokba való átmenetek felelnek
meg, melyek közül az első tiltott, és csak vibronikus úton nyer valamelyes intenzitást, míg a
második nagy intenzitású. Ha az a1u és a2u pályák nem lennének degeneráltak, akkor a B- és
Q-sávokat tisztán a b1→c1,c2 és b2→c1,c2 átmenetekhez köthetnénk, és a két átmenet
intenzitásának közel azonosnak kellene lennie. Erre a porfirazinok esetén – amely
vegyületcsaládnál a metinhidak helyett azahidak kapcsolják össze a pirrolgyűrűket – találunk
példát: ott a Q-sáv is erős, ugyanis megszűnik az a1u és az a2u pályák degeneráltsága [16].
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2. ábra
Az alapállapotban betöltött HOMO (a1u) illetve HOMO+1 (a2u) pályák
kontúr ábrázolása. Kontúrérték: 0,04 (ebohr-3)1/2

3. ábra
Az alapállapotban betöltetlen degerált LUMO-k (eg1, eg2) kontúr
ábrázolása. Kontúrérték: 0,04 (ebohr-3)1/2

A degeneráció megszűnésével az a1u1eg1 és a2u1eg1 gerjesztett konfigurációk kölcsönhatásának
lehetősége is lecsökken.
A fémionok minőségét a modellben úgy veszik figyelembe, hogy azok jelenléte miatt a
molekulapályák energiája a fémion elektronegativitása függvényében szisztematikusan
eltolódik. Ezekkel a feltételezésekkel a modell segítségével a legtöbb fémion esetén
értelmezni lehet az elnyelési sávok eltolódását.
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3. CÉLKITŰZÉS
Amint bemutattam, Horváth és munkatársai [3,4,5] a vízoldható porfirinek vizsgálatakor
azt tapasztalták, hogy a porfirinkomplexek a fémion természetétől függően általuk normál
vagy SAT típusúnak nevezett csoportba oszthatók. A kétféle viselkedést azzal magyarázták,
hogy a fémion a komplexben a porfiringyűrű síkjában helyezkedik-e el vagy a síkon kívül. A
kategorizálásban azonban maradtak nyitott kérdések. Egyes esetekben az ionsugarak alapján
nyilvánvaló, hogy a fémion nem fér be a négy N-atom közé (pl. Hg2+, illetve Hg22+). Az ilyen
típusú komplexek SAT viselkedést mutatnak. A korábbi kvantumkémiai (DFT) számítások
azt mutatták, hogy a fémion valóban a porfiringyűrűn kívül helyezkedik el, és a gyűrű
kúposan torzul [23]. Vannak azonban olyan, spektrumuk eltolódása alapján SAT típusú
komplexek is, amelyekben a fémion mérete megengedi, hogy a gyűrű síkjában
helyezkedjenek el (pl. Zn2+), és az ilyen komplexekben a fémion kvantumkémiai számítások
szerint várhatóan valóban ott is van [23]. Itt tehát annak ellenére tapasztalható SAT
viselkedés, hogy nincsen síkon kívüli torzulás.
A munkám célja az volt, hogy kiderítsem, hogy a fémkomplexekben a gyűrű torzulása
indokolhat-e akkora változást, amekkora a normál és a SAT típusú viselkedés között
tapasztalható, illetve, hogy van-e egyértelmű megfelelés a spektroszkópiai SAT viselkedés és
a komplex síkbeli, illetve síkon kívüli torzulása között.
Ehhez a Be2+, Mg2+, Ca2+, Zn2+, Cd2+, Hg2+ sorozatot és néhány más fémion komplexét
vizsgáltam. Elsősorban az átmenetifém-ionokkal foglalkoztam, de a vizsgálatot később
kiegészítettem alkáliföldfém-ionokkal is. A kísérleti tapasztalatok szerint a Cd2+ és Hg2+
komplexe egyértelműen a SAT viselkedésű kategóriába tartozik, a Mg2+-é és Zn2+-é átmeneti
viselkedésű, a Be2+-é pedig a fémion kis mérete miatt a normál porfirin viselkedést képviseli.
Az ion sugara alapján a Ca2+-porfirin is SAT típusú. Ezeknek az ionoknak a kiválasztása azért
volt célszerű, mert egyrészt, mivel mindegyik ion töltése azonos, nem kell az
összehasonlításkor töltés-effektusokra figyelni, másrészt a kapott porfirinkomplexek
zárthéjúak, így a gerjesztett állapotok számítása kevesebb nehézségbe ütközik.
A vizsgálathoz először kvantumkémiai módszerekkel kiszámítottam fémporfirinek
gázfázisú molekulaszerkezetét. A következő lépésben a porfiringyűrű geometriáját
optimáltam úgy, hogy a fémiont fokozatosan távolítottam a négy N-atom síkjától a C4v
szimmetria megtartása mellett. A molekulageometriai paraméterek és az összenergia
változásának követésével a fémion torzító hatását lehet figyelemmel kísérni. Az így kapott
szerkezeteknél TDDFT módszerrel kiszámítottam a molekula elektrongerjesztési spektrumát.
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A Q-sáv és a B-sáv helyzetének eltolódását összehasonlítottam a szabadbázisú porfirin
spektrumával, hogy látni lehessen a gyűrűtorzulás következtében fellépő effektust.

11

4. SZÁMÍTÁSI MÓDSZEREK
A kvantumkémiai módszereknek két alapvető típusa van, a hullámfüggvényen és az
elektronsűrűségen alapulók. A vizsgált rendszerek ̶ atomok, molekulák ̶ jellege miatt
mindkét típus közelítő. A hullámfüggvénnyel dolgozó módszerek alapja a független
elektronokra felírt Hartree-Fock egyenletek iteratív megoldása és ez után a céljuk az
elektronkorreláció minél pontosabb közelítése. A legjobb közelítés határa a teljes
konfigurációs kölcsönhatás (full CI). A sűrűségfunkcionál-elméleti módszerek az energiát az
elektronsűrűség funkcionáljaként írják fel. A közelítések ebben az esetben empirikus
jellegűek, amelyek nem feltétlenül kísérleti, hanem sokszor számítási eredményeken
alapulnak.
Egy adott rendszerre az azt felépítő atomok jellege, száma alapján a pontosság és a
számítási igény figyelembevételével alkalmazhatók az egyes módszerek. A spektrumok
számítására multikonfigurációs, csatolt klaszter, CI, vagy perturbációs módszerekkel történik.
Az átmenetifém-komplexek vizsgálatára az elektronállapotok közelsége miatt a tapasztalatok
szerint a sűrűségfunkcionál-elmélet a legalkalmasabb. Az általam vizsgált rendszerek mérete
miatt is DFT módszert alkalmaztam. Az elektronspektrumok számítására az elektronok nagy
száma és a releváns aktív tér nagysága miatt esetünkben az időfüggő sűrűségfunkcionálelmélet, TDDFT jöhetett szóba. A következőkben e módszerek elméleti alapjait mutatom be.
A számításokat a Gaussian 03 programmal végeztem [24]. A geometria optimálásoknál
B3LYP funkcionálkombinációt és LANL2DZ bázist használtam, és a spektrumok számítását
is a B3LYP/LANL2DZ DFT szintem végeztem.
4.1. A sűrűségfunkcionál-elmélet
4.1.1. A Hohenberg-Kohn tétel
A sűrűségfunkcionál-elmélet (Density Functional Theory, DFT) alapja a két
Hohenberg-Kohn-tétel [25]. Az első tétel szerint egy rendszer alapállapotának energiáját – a
Born-Oppenheimer közelítés [26] értelmében az energia elektronokra vonatkozó részét –
egyértelműen meghatározza az elektronsűrűség.
Ugyanis a rendszer Hamilton-operátora:
^

^

^

^

H  T  V ee  V ext ,

(1)

amelyben a kinetikus és elektron-elektron kölcsönhatási operátor minden rendszerre ugyanaz,
a különböző molekulák esetén a Hamilton-operátor az általában tisztán magpotenciállal
egyenlő külső potenciálban tér el. Indirekt módon bebizonyították, hogy egy adott
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elektronsűrűséghez nem tartozhat két különböző külső potenciál. Ez azt jelenti, hogy egy
adott elektronsűrűség esetén egyértelműen felírható a Hamilton-operátor, amellyel így
egyértelműen meghatározható az alapállapot energiája [25]. E. B. Wilson intuitív módon
magyarázta meg, hogy az elektronsűrűség egyértelműen meghatározza a rendszert [27]: a
sűrűség integrálja a teljes térre megadja az elektronok számát, a sűrűségbeli csúcsok
meghatározzák a magok helyét, a csúcsok tulajdonságai pedig a magok töltését. Ezek
ismeretében már fel lehet írni a Hamilton-operátort. A második Hohenberg-Kohn tétel az
energiafunkcionál variációs tulajdonságára vonatkozik: az energiafunkcionál akkor és csak
akkor adja vissza az alapállapot energiáját, ha az alapállapot elektronsűrűségét, azaz ρ0-at
helyettesítjük be. Tehát minden próba sűrűségfüggvényre fennáll:

E  ρ0   E  ρ 
A

sűrűségfunkcionál-elmélet

a

hullámfüggvényeket

(2)
alkalmazó

kvantumkémiai

módszerekhez képest egyszerűbb abban a tekintetben, hogy változóinak száma független a
rendszer méretétől. Egy n elektronból álló rendszer hullámfüggvényének ugyanis 4n változója
van (elektrononként 3 térbeli és egy spinkoordináta), az elektronsűrűség pedig csak a tér 3
koordinátájától függ. Az elmélet egyetlen, de alapvető problémája, hogy az elektronsűrűséget
és az energiát összekötő funkcionál nem ismert. Ezért a DFT módszerfejlesztések célja, hogy
elméleti megfontolások és gyakran intuíció segítségével olyan funkcionálokat dolgozzanak ki,
amelyekkel a lehető legpontosabb eredményeket kaphatjuk az optimálásban felhasznált
rendszerek családjára.
4.1.2. Az energiafunkcionál
A DFT módszer keretében az alapállapot energiafunkcionálja a következőképpen írható
fel [27,28]:

E0  ρ0   T  ρ0   Eee  ρ0   Ene  ρ0  ,

(3)

ahol T[ρ0] a kinetikus energia, az Eee[ρ0] az elektron-elektron taszítási energia, ezek minden
rendszerre univerzálisan alkalmazhatók, Ene[ρ0] pedig a mag-elektron vonzási energia, amely
a minden egyedi rendszerre más [29]. (A mag-mag taszítási energia a Born-Oppenheimer
közelítés keretében konstans.) A kinetikus és elektron-elektron kölcsönhatási energiát ezért
külön kezelik általában:

F  ρ0   T  ρ0   Eee  ρ0  .

(4)

Az Eee[ρ] felbontható egy Coulomb-kölcsönhatási és egy kicserélődési-korrelációs energiát
tartalmazó tagra.
13

Eee  ρ  J  ρ  K  ρ

(5)

A Coulomb-kölcsönhatási energiát a mag-elektron vonzásra és az elektron-elektron
taszításra a következőképpen írhatjuk fel:
N mag

Ene  ρ     

Z mag ( Rmag ) ρ(r )
Rmag  r

N 1

(6)

dr

1 ρ(r ) ρ(r' )
drdr'
2  r  r'

J  ρ 

(7)

A kinetikus és a kicserélődési-korrelációs energiafunkcionál alakja azonban ismeretlen.
4.1.4. A Kohn-Sham módszer
A kinetikus és kicserélődési tagok funkcionáljának felírásához korábban a homogén
elektrongáz modellre érvényes formulákat alkalmazták. A Thomas-Fermi modellben a
kinetikus, illetve Thomas-Fermi-Dirac modellben a kinetikus és kicserélődési energia is az
elektronsűrűség explicit funkcionálja [30,31,32,33]. Ezek a formulák azonban csak a
rendszerek kvalitatív jellemzésére voltak alkalmasak. Pontatlanok voltak, hiszen az energia
jelentős részét képező kinetikus energiát is csak közelítő funkcionállal számították [29], és a
kémiai kötéseket leírására sem voltak alkalmasak.
A DFT módszert a Kohn-Sham elméletnek köszönhetően vált a kvantumkémiai
számításokban alkalmazhatóvá. A módszerben újra bevezetik az elektronpályákat (ezzel
megemelik a változók számát) és független elektron közelítést alkalmaznak. A Hartree-Fock
módszerre alapozva visszatérnek a kinetikus energia független elektronokra felírt alakjához:

TS 

n elektron


i 1

1
φi   2 φi .
2

(8)

Azt a kinetikus energia járulékot, amely az elektronok közötti kölcsönhatás figyelmen
kívül hagyása miatt kimarad az így felírt energiából, a kicserélődési-korrelációs tagba építik
bele. Hangsúlyozni kell, hogy továbbra sem ismert a kinetikus energia funkcionálja, de ebben
az esetben csak kisebb nagyságrendű energiajárulékra kell közelítő energiafunkcionált
keresni.
A φi elektronpályák egy olyan referenciarendszert alkotnak, amelyekre az
elektronsűrűség a valódi rendszer elektronsűrűségével egyenlő. Ezek a pályák az
egyelektronos

Kohn-Sham-egyenletek

megoldásai.

A

Hamilton-operátorban

bevezetünk egy effektív lokális potenciált az egyes, nem kölcsönható elektronokra:
^

Hs  

1 N 2 N
 i  i Vs (ri ) ,
2 i
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(9)

ekkor

A Hamilton-operátor az egyelektronos KS-operátorok összege:
^ KS

f

1
   2  Vs (r ) .
2

(10)

A Vs(r) effektív lokális potenciált úgy választják meg, hogy a kapott φi pályákra fennálljon:
N

ρs (r )   φi (r , s ) ρ0 (r ) .
i

2

(11)

φi  εi φi .

(12)

s

A Kohn-Sham-egyenletek tehát:
^ KS

f

Az így kapott rendszer energiafunkcionálja a következőképpen írható fel:

E  ρ  Ts  ρ  J  ρ  Exc  ρ  Ene  ρ ,

(13)

Exc  ρ   T  ρ  - TS  ρ    Eee  ρ  - J  ρ 

(14)

ahol

lényegében a korrekciós tagokat, a kicserélődési-korrelációs energiát és a kinetikus energia
maradékát foglalja magába.
Pályákra kifejtve:

E  ρ  

2 1
2
1 N
1 N N
2
φ
φ
φj (r2 ) 


dr1dr2 φi (r1 )


i
i

r12
2 i
2 i j
N

M

Z
2
+ Exc  ρ     dr1 A φi (r1 )
r1A
i
A
A variációs elvet alkalmazva azokat a φi

,

(15)

pályákat keressük, amelyek a (13)

energiafunkcionált minimálják azzal a mellékfeltétellel, hogy a φi pályák ortonormáltak. Így
jutunk el a következő egyenletekhez:
M
 1 2 
ρ(r2 )
Z 
 Vxc (r1 )   A   φi
      dr2
r12
A r1A  

 2
.
1


    2  Vs (r1 )  φi  εi φi
 2


(16)

A Vs effektív potenciál a Coulomb-tag miatt (illetve a Vxc tag miatt is) függ az
elektronsűrűségtől, így a Kohn-Sham-egyenleteket a Hartree-Fock-egyenletekez hasonlóan
iteratív módon kell megoldani. A Vxc potenciál ismeretlen, a kicserélődési-korrelációs
energiafunkcionál funkcionális deriváltjaként származtatjuk.
Vxc 

Exc
.
ρ
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(17),

Exc-re pedig közelítő funkcionálokat keresnek. Ha ismernénk a pontos Exc funkcionált, akkor
a (13) energiafunkcionál ρ0-ra a rendszer egzakt alapállapoti energiáját adná vissza. Az
egyetlen közelítés tehát az Exc funkcionál.
Az Exc funkcionál két részre bontható:

Exc  ρ  Ex  ρ  Ec  ρ ,

(18)

a kicserélődési Ex[ρ] és a korrelációs Ec[ρ] tagra.
Az Exc-t felírhatjuk az energiasűrűséget, azaz energia/elektronsűrűség hányadost kifejező εx és
εc segítségével:
Exc  ρ   Ex  ρ   Ec  ρ    ρ  r    x  ρ( r )  dr +  ρ  r    c  ρ( r )  dr .

(19)

A kicserélődési energia csak az azonos spinű elektronok funkcionálja, így a két tag a
következőképpen írható fel:
Ex  ρ   Ex  ρ   Ex  ρ  és

(20)

Ec  ρ   Ec  ρ   Ec  ρ   Ec  ρ , ρ  .

(21)

A továbbiakban ezt a két energiafunkcionált keressük. A B3LYP módszer a következő
kicserélődési-korrelációs energiafunkcionált alkalmazza:
E xcB3LYP  (1  a )  E xLSDA  a  E xexact  b  E xB88  (1  c )  EcLSDA  c  EcLYP .

(22)

4.2. Az időfüggő sűrűségfunkcionál-elmélet
Az időfüggő sűrűségfunkcionál-elmélet (TDDFT: time dependent density functional
theory) alkalmas arra, hogy egy molekuláris rendszer időbeli fejlődését leírja. Így rendszer
időben változó tér (például fény) hatására bekövetkező fejlődése is szimulálható vele. Ezért
alkalmas spektrumok számítására [34]. Az elmélet alapja a Runge–Gross tétel [35], amely
szerint egyértelmű összefüggés van a külső potenciál (Vext(r,t)) és egy Ψ0 hullámfüggvényű
kezdőállapotról gerjesztett többelektronos rendszer egy elektron koordinátáitól függő
elektronsűrűség (ρ(r,t)) között [36]. Pontosabban, ha adott a rendszer hullámfüggvénye a t=0
időpillanatban, akkor a ρ(r,t) minden további t>0 pillanatban – egy időfüggő potenciál erejéig
– egyértelműen meghatározza a Vext(r,t) külső potenciált. A Vext(r,t) pedig a Hamiltonoperátoron keresztül egyértelműen meghatározza a rendszer Ψ(r,t) hullámfüggvényét. (Ez
hasonló a sűrűségfunkcionál-elmélet fundamentális Hohenberg-Kohn tételéhez.) A KohnSham közelítésben az elektronsűrűség [34]:
Nσ

ρ(r1 , t )   φi (r1 , t ) ,
i
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2

(23)

ahol A φiσ-k az egyelektronos időfüggő Kohn-Sham egyenletek (24) megoldásai, az első
Nσ dbpályára végezzük el az összegzést.

 1 2

   φs (r1 , t )  f i ( r1 , t )  i  φi ( r1 , t )
t
 2


(24)

A pályák a vsσ(r1,t) KS potenciál hatására változnak, amely a külső tér (vext(r1,t)) és az
elektron-elektron kölcsönhatási potenciál (velσ(r1,t)) összege. A velσ(r1,t) a sűrűségfunkcionálelméletben felírt potenciállal azonos módon Coulomb- és kicserélődési-korrelációs potenciál
(vcoul, illetve vxc) összegeként adódik, ahol a kicserélődési-korrelációs potenciál sűrűségfüggő
funkcionálja ismeretlen, a cél a megfelelő rendszert jól leíró közelítő funkcionálok keresése.
Először a vsσ(r1) (időfüggetlen) potenciállal felírt egyenletet oldjuk meg. A (25)
megoldásfüggvényeknek csak egy fázisfaktora oszcillál időben. A helyfüggő rész az
időfüggetlen KS egyenlet megoldása, ebből kaphatjuk meg a pályaenergiákat is (26).
φi ( r1 , t )  φi ( r1 )  e  iεi t

(25)

 1 2

   νext (r1 )  νCoul (r1 )  νxc (r1 )  φi (r1 )  εi φi (r1 )
 2


(26)

A TDDFRT azzal foglalkozik, hogy az alapállapotú elektronsűrűség hogyan válaszol
elsőrendben a külső potenciál időfüggő perturbációjára. (Az elnevezésben az R rövidítés
jelentése response, azaz válasz.) Ez általában harmonikus perturbáció egy adott t0 időpontban
bekapcsolva (27). A fény is egy ilyen harmonikus perturbáció, ezért alkalmas a módszer
abszorpciós spektrum számítására.
δvext ( r1 , t )  δvext ( r1 ) cos(ωt )Θ (t  t0 )

(27)

Most is független elektron közelítést alkalmazunk.
A KS potenciál az eredeti és a perturbáló potenciál összege, a KS pályák pedig a (25) pontban
kapott pályák és egy elsőrendű perturbációs tag összegeként adódnak. Behelyettesítve a 0-ra
rendezett (24) egyenletbe:

 1 2
 iε t
    νs (r1 , t )  δνs (r1 , t )  i    φi (r1 )  e i  δφi (r1 , t )   0
t 
 2

(28)

További levezetéssel megkapjuk az elektronsűrűség frekvenciafüggő válaszfüggvényét,
δρσ(r,ω)-t δρσ(r,t) Fourier-transzformációjával. Majd a spektrum kiszámításához további
algebrai átalakításokkal a (29) sajátérték-egyenlethez jutunk, ahol az ωk2 sajátértékek a
gerjesztési energiák négyzetei. A Függelékben részletezem a levezetés lépéseit.
ΩFk  ωk2 Fk
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(29)

A mátrix elemei a (30) összefüggéssel fejezhetők ki. Az i, j indexek betöltött, az a, b indexek
betöltetlen pályákat jelölnek. A σ és a τ a spint jelölik. Az elsőrendű TDDFT-ben, azaz ha
csak az első tagot vesszük figyelembe, akkor tisztán a Kohn-Sham pályák energiakülönbségét
kapjuk vissza. A Kiaσ,jbτ csatolási mátrixszal vesszük figyelembe az elektronok csatolását, így
a valódi gerjesztési energiákat kapjuk.
Ωia, jb  δ δab δij ( εb  ε j ) 2  2 εa  εi K ia , jb εb  ε j

(30)

Kiaσ,jbτ csatolási mátrix elemei Coulomb- és kicserélődési-korrelációs tagokból áll (31-33).
xc
Kij,kl (ω)  KijCoul
,kl (ω)  Kij,kl (ω)

K ijCoul
 ,kl (ω)   φi ( r1 )φj ( r1 )

1
φk (r2 )φl (r2 )dr1dr2
r12

K ijxc ,kl (ω)   φi ( r1 )φj ( r1 ) f xc ( r1 , r2 , ω)φk ( r2 )φl ( r2 )dr1dr2

f xc (r1 , r2 , t  t ') 

δvxc (r1 , t )
δρ (r2 , t ')

(31)
(32)
(33)
(34)

Az f xc a kicserélődési-korrelációs potenciál funkcionális deriváltja. A TDDFT módszerek a
DFT-módszerrel azonos energiafunkcionálokat, illetve azok funkcionális deriváltjait
alkalmazzák.
Az oszcillátorerősségeket is megkaphatjuk a következő képlettel:
3

f k   rl S 1/2 Fk .

(35)

rlij   φi ( r1 ) rl φ ( r1 )dr1 ,

(34)

2

l 1

Az rl+ a következő mátrix adjungáltja:

ahol rl a Descartes-féle koordinátarendszer x, y vagy z iránya.
A DFT számításokhoz hasonlóan B3LYP funkcionált alkalmaztam a spektrumok esetén is.
4.3. A báziskészletek
A LANL2DZ bázist alkalmaztam számításaimnál. A bázis az átmenetifémekre nagyon
jól alkalmazható, az atomtörzs elektronjait effektív atomtörzs-potenciálként veszi figyelembe,
amely az átmenetifémeknél szükséges relativisztikus korrekciót is tartalmazza. A vegyértékelektronokra kétszeres zeta függvényeket alkalmaz. [37,38] Ez a bázis a nemfémes atomokra
nem tartalmaz polarizációs függvényeket, de a korábbi tapasztalatok szerint nagyon jó
egyezés kapható a kísérleti eredményekkel. Az LANL2DZp bázis polarizációs függvényeket
is tartalmaz, de az általunk vizsgált rendszerre túlkomplikált, amely SCF konvergencia
problémákhoz vezet [4]. Ellenőrzésképpen az alkáliföldfémekre és a fémion nélküli
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porfirinekre 6-311G** bázissal is elvégeztem a számításokat. A 6-311G** split-valence
típusú bázis, amelyben a belső héjak egyszeres zéta, a külső héjak háromszoros zéta
minőségűek, a hidrogénatomokra 3 db p-típusú, a többi atomra 6 db d-típusú (lineárisan nem
független) polarizációs függvényt használ [39].
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5. EREDMÉNYEK
5.1. Az alapállapotú komplex energetikai és geometriai tulajdonságai
5.1.1. Energetikai tulajdonságok
A fémionnak a 4 N-atom síkjától mért távolsága függvényében vizsgáltam a
porfirinkomplexek szerkezetét és energiáját. A hat vizsgált fémiont a következő szempontok
alapján választottam ki: közülük valamennyi jellemzően kétszeresen pozitív töltésű ion
formájában képez komplexet; a Zn2+, Cd2+ és a Hg2+ a periódusos rendszerben azonos
csoportban helyezkedik el, így a méret hatását tudtam vizsgálni. Mivel ezeknek az ionoknak
minden héjuk betöltött, ezért komplexeik Gouterman kategorizálása szerint reguláris
porfirinek.

Ez

is

lehetővé

tette,

hogy

elsősorban

a

térszerkezet

változásának

spektrummódosító hatását értékelhessem. Ezek esetében kísérleti adatok is rendelkezésemre
álltak. A Be2+ és a Mg2+ a kisméretű fémionokat képviseli. A Ca2+-ionnal is elvégeztem a
számításokat, így kaptam egy sorozatot az alkáliföldfémekre is. A fémionok 6-os
koordinációban érvényes Shannon-féle ionsugarát az 1. táblázat mutatja, amely a fémionok
méretének összehasonlítását szolgálja. Amikor egy fémionhoz négyes koordináció esetén csak
a tetraéderes elrendeződéshez ismert az ionsugár, reálisabb az oktaéderes koordinációra
megadott érték használata.
1. táblázat
A vizsgált fémionok ionsugara Shannon [40] szerint

Ion
Be2+
Mg2+
Ca2+
Zn2+
Cd2+
Hg2+

Sugár 6-os
koordinációban
/Å
0,45
0,72
1,00
0,74
0,95
1,02

A továbbiakban a felsorolt fémionok porfirinkomplexeit a következőképpen fogom
jelölni: Be2+: BeP, Mg2+: MgP, Ca2+: CaP, Zn2+: ZnP, Cd2+: CdP, Hg2+: HgP. A fémionok
általános jelölésére M-et használok.
A molekulaszerkezettel kapcsolatos vizsgálataim célja az volt, hogy kiderítsem, az
egyes fémkomplexek esetén egyensúlyi állapotban hol helyezkedik el a fémion a ligandum
síkjához képest, illetve hogy valóban jelentős szerepet játszik-e a ligandum torzulása a
spektrum eltolódásában. A négy nitrogénatomot egy síkban rögzítettem, valamint a további
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atomokat is úgy helyeztem el a térben, hogy a C4v szimmetriát megőrizze a molekula. Ezzel a
korábban említett, fémion által okozott kúpos torzulás lehetőségét vizsgáltam. A fémiont
fokozatosan távolítottam a porfiringyűrű négy N-atomja síkjától 0,1 Å-ös lépésekben 0 Å-től
6,1 Å-ig. Minden lépésben kétféleképpen optimáltam a porfiringyűrű geometriáját:
1. A gyűrű síkjának kúpos torzulását megengedve: az optimálást úgy végeztem, hogy a
porfiringyűrű atomjainak összes Descartes-koordinátája szabadon változhatott a fent említett
szimmetria megtartása mellett.
2. A gyűrűt sík geometriába kényszerítve: az optimálás ebben az esetben úgy történt, hogy a
fémion adott helyzeténél a ligandum egyik atomja sem mozdulhatott ki a nitrogének síkjából,
de a ligandum gyűrűjének atomjai a síkon belül „igazodhattak” a fémion hatásához. A
négy N-atom az x-y síkot határozza meg az 1. ábrán látható módon, ezt Nsík-nak fogom
nevezni. Ehhez képest a fémion a z-tengely mentén mozoghatott.
A komplexek energiáját a fémionnak a négy N-atom síkjától mért távolsága, d(M-Nsík)
függvényében a 4. ábrán tüntettem fel. Az energiaskála 0 pontjának minden esetben az utolsó
lépésben kapott energiát tekintettem, tehát azt az esetet, amikor a fémion már 6,1 Å távolságra
helyezkedik el a nitrogének síkjától. Ezzel közelítettem az egymástól végtelen távolságra
elhelyezkedő fémionból és a nitrogénatomokhoz kötődő hidrogént nem tartalmazó szabad
porfiringyűrűből álló rendszer energiáját.
A 4. és 5. ábra alapján azt láthatjuk, hogy csak a két legnagyobb ionsugarú ion, a Ca2+
és a Hg2+ esetén van minimuma az energia–d(M-Nsík) görbének. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált
ionok közül csak a Ca2+ és a Hg2+ képez SAT szerkezetű porfirinkomplexet. Természetesen
oldatban a fémionhoz koordinálódó további ligandum (pl: Cl-, OH-, illetve az oldószer
molekulája) okozhatja a fémion kitérését a síkból. Ezért geometriaoptimálást végeztem olyan
porfirinekkel, amelyekhez a nitrogének síkjára merőlegesen egy kloridion is koordinálódik.
Mind a normál típusú BePCl-, mind a kérdéses típusú ZnPCl- és a SAT típusú HgPCl- esetén
kihúzza a váz síkjából a kloridion a fémiont (d(M-Nsík) az optimált geometriáknál rendre:
0,4 Å; 0,6 Å; 1,1 Å), így valóban elképzelhető, hogy a kísérletek során egyes fémionok kissé
a váz felett helyezkednek el. Az egyensúlyi és a disszociált geometria közti energiakülönbség
a komplex termodinamikai stabilitását jellemzi. A kapott stabilitási sorrend a következő:
BeP>ZnP>MgP>>CaP>>CdP>>HgP. Fontos azonban, hogy a Be, Mg és Zn komplexeinek
disszociációs energiája nagyon közel van egymáshoz (mindegyik 1020 és 1060 kJ·mol-1 közé
esik), ezzel szemben a CaP-é 850 kJ·mol-1, CdP-é 640 kJ·mol-1, a HgP-é pedig
csak 410 kJ·mol-1 körüli. Figyelembe kell azonban venni, hogy a fémion fokozatos távolítása
során a hullámfüggvény természete nem változik, és a komplexben nagy d(M-Nsík) esetén
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mindkét fragmensben gyakorlatilag 0 a Mulliken-töltés. Ezért kiszámítottam a komplex
egyensúlyi szerkezete és a különálló ionokként kezelt fragmensek energiájának különbségét.
Ezen számítások alapján is a BeP, a MgP és a ZnP bizonyult a legstabilabbnak. A nagy
stabilitáscsökkenés szignifikánsnak tekintendő, még akkor is, ha figyelembe vesszük, hogy a
számításaimban a molekula „vákuumban” van, míg a valóságban poláros oldószerben az
oldószerhatás, főleg a disszociált ionok, elsősorban a fémionok szolvatálódása erősen
befolyásolja az energiakülönbséget.

4. ábra
A porfirinkomplexek energiája a fémion-porfirinsík távolság függvényében,
a végtelen távolságra elhelyezkedő fémion-porfirin rendszer energiájához viszonyítva
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5. ábra
A CaP és HgP energiája a fémion-porfirinsík távolság függvényében, a végtelen távolságra elhelyezkedő
fémion-porfirin rendszer energiájához viszonyítva. Az ábrák a minimum körüli tartományt mutatják.

A komplexek disszociációs energiái alapján megállapítható, hogy a normál, illetve
átmeneti viselkedésű komplexek termodinamikailag sokkal stabilabbak, mint a kísérletekben
SAT viselkedést mutató CdP és HgP (illetve CaP), és az utóbbi kategórián belül jelentős a
stabilitásbeli különbség. A tipikusan SAT jellegű porfirinek kísérletileg tapasztalt
viselkedését, mégpedig, hogy könnyen lecserélhető a fémionjuk, megmagyarázhatjuk a kis
termodinamikai stabilitásukkal, amely nincs feltétlenül kapcsolatban azzal, hogy a fémion a
porfiringyűrű síkján kívül helyezkedik-e el. Az ionmérettel való összefüggés azonban a
vizsgált két csoport esetén helytálló, az ionsugár növekedésével az alkáliföldfémek és a
cinkcsoport ionjainak komplexei instabilabbá válnak.
5.1.2. Geometriai tulajdonságok
A geometria optimálások eredményeit ábrázoltam a 6. ábrán. Mivel a korábbi kutatások
alapján feltételezték, hogy a gyűrű síkon kívüli torzulásának mértéke alapvetően
meghatározza az UV-látható spektrum eltolódását és a fotokémiai viselkedést [3], ezért a
torzulás mértékét legjobban jellemző geometriai paramétereket vizsgáltam. A porfirinek z
irányú, a molekula ,,síkjára” merőleges torzulását a Cα illetve Cβ szénatomok síkjai és a
nitrogének síkja közti távolsággal jellemeztem. Ez a geometriai paraméter a porfirinek
fentebb ismertetett kategorizálásának alapja, hiszen a normál porfirinekben a síkból való
kitérés 0, míg a SAT típusúakban az irodalmi feltételezések [3,4,5,23] szerint értéke 0-tól
különböző. A kúpos szerkezetű porfirinekben a nitrogének síkja kerül közelebb a fémionhoz a
Cα illetve Cβ szénatomok síkjaihoz képest. Ez érthető, hiszen a torzulás oka, hogy a rendszer
energiája szempontjából kedvező, ha a nitrogének a fémionhoz koordinálódnak. Az
egyértelműség kedvéért a koordinátarendszer megválasztásától függetlenül a távolság
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abszolút értékét tüntettem fel az ábrákon. (Kúpos torzulás esetén a fémion és a C-atomok a
négy N-atom síkjának két ellenkező oldalán helyezkednek el.) A gyűrű belsejében a
N-atomok között elhelyezkedő üreg méretét a szemközti nitrogének távolságával jellemeztem.
Ez azért is fontos paraméter, mert a korábban említett kategorizálás alapját képezi az az elv,
amely szerint a SAT porfirinek esetében azért helyezkedik el a fémion a nitrogének síkján
kívül, mert sugara túl nagy ahhoz, hogy a nitrogének üregében elférjen. A szemközti Cαatomok távolsága szintén az x-y síkbeli torzulás jellemzője. A szabad porfirin-anionnal való
könnyebb összehasonlíthatóság érdekében a N–N és C–C távolságokat minden esetben a
d(M-Nsík)=6,1 Å távolságban számítotthoz viszonyítva tüntettem fel, ezzel közelítve a
végtelen távolságra elhelyezkedő porfirin-anion és fémion esetét. Végtelen távolságnál
ugyanis mind a hat vizsgált rendszer esetén a ,,disszociált komplex” geometriai paraméterei
gyakorlatilag megegyeznek a szabad anion paramétereivel.
A 6. ábrán látható, hogy a N-N és a Cα-Cα távolság nem tér el jelentősen a kúpos
torzulást megengedő és a sík porfiringyűrűt kikényszerítő optimált geometriák esetén. A BeP,
a MgP és a ZnP esetén a síkban elhelyezkedő fémion összehúzza a porfirinváz üregét, a
CaP-ben, a CdP-ben és a HgP-ben a N-N és Cα-Cα távolság nagyobb, mint a szabad
porfirinben. A váz síkjában elhelyezkedő fémionok tehát méretüknek megfelelően torzítják a
váz üregét, illetve az egész vázat, ami abból látszik, hogy a Cα-Cα távolság is változik a
fémion méretének megfelelően.
A két legnagyobb rendszámú fémion esetén is érvényesül az „összehúzó” hatás, amikor
a fémion távolsága a N-atomok síkjától meghaladja a kb. 1 Å-öt. Az üreg mérete kisebb lesz,
mint a szabad porfirin-anionban, mintha ezek a nagyméretű fémionok is összehúznák a
porfirinvázat. Figyelembe kell venni azonban, hogy ilyenkor a gyűrű is meglehetősen messze
lesz a sík szerkezettől, a gyűrű kúpja hegyesebb lesz, ez eredményezi a N-atomok
közeledését. A CaP esetén a N-N távolság nem csökken a porfirin-anionbeli távolság alá, de
ennek a távolságnak is van lokális minimuma 2 Å körül. Az üreg mérete a fémion
távolodásával a BeP és a CaP kivételével minden vizsgált porfirinkomplex esetén először
csökken, majd egy adott, 1-2 Å közötti minimumtól kezdve növekszik. A CaP esetén is csak
egy kis lokális maximum van 0,2 Å körül, de ettől eltekintve a viselkedése a többi MP-hez
hasonló. A BeP esetén monoton növekedés észlelhető, amint a síkszerkezet torzítását
megkezdjük, ami nem meglepő, tekintettel a Be2+ által okozott extrém nagy gyűrűfeszülésre.
A Nsík és a fémion távolsága függvényében a gyűrű kúpos torzulásának is maximuma van,
ennek oka a nitrogének és a fémion közötti erős koordinációs kölcsönhatás. Ennek a
torzulásnak a mértékét az α- és β-helyzetű szénatomok síkja és a Nsík közti távolság egyaránt
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jól jellemzi: a két görbe lefutása azonos. A β-helyzetű szénatomok távolsága a Nsík-tól a
fémiontól függően egy kb. konstans faktorral nagyobb, mint az α-helyzetűeké.

6. ábra
Az α- és β-helyzetű C-atomok és a N-atomok síkjának távolsága,
valamint a N-N és a Cα-Cα távolság a fémion és a nitrogénatomok
síkja közti távolság függvényében a MP komplexekben

A gyűrű z-irányú torzulásának maximumhelye a két sorozatban külön-külön a nagyobb
rendszámú fémek ionjai felé haladva egyre kisebb lesz, amit a 6. ábra is jól szemléltet. A
jelenség magyarázata, hogy a fém-nitrogén távolság kétféleképpen csökkenthető: egyrészt az
üreg szűkítésével, másrészt a kúposodással. Így azoknál az ionoknál, amelyek az üreget
összehúzzák, az üreg méretének növekedésével párhuzamosan a kúpos torzulás biztosítja a
koordináció szempontjából fontos megfelelő távolságot. A z-irányú torzulás tehát akkor
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jelentkezik nagyobb mértékben, ha a fémion már messzebb van a porfirinváz síkjától. A
térszerkezet és a torzulás következtében nyert energia kapcsolatát a 7. ábra szemlélteti.
A 7. ábrán azt tüntettem fel, hogy az egyes porfirinek energiája mennyivel magasabb,
ha nem engedjük meg a gyűrű atomjainak síkból való kitérését ahhoz az esethez képest,
amikor ez a kitérés is megengedett az optimálások során. Az ábrán látható a kúpos torzulást
megengedő optimálások esetén tapasztalt z-irányú gyűrűtorzulás mértéke is, a szokott módon
a Cα-Nsík távolsággal jellemezve. Megállapíthatjuk, hogy az energiakülönbség maximumhelye
minden fémion esetén 1,1-1,3 Å közé esik, a nagysága pedig függ attól, melyik fémion
koordinálódik. A BeP:MgP:CaP:ZnP:CdP:HgP sorban a maximális energianyereség nagysága
12:25:44:14:20:16 arányban változik.

7. ábra
A gyűrű kúpos torzulása és a torzulás megengedése következtében
fellépő energianyereség a fémionnak a N-atomok síkjától mért
távolsága függvényében
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A porfiringyűrű kúpos torzulásának maximumhelye eltér az egyes fémionok esetén,
ennek magyarázatát az előbbiekben beláttuk. Energetikailag két ellentétes hatás érvényesül:
egyrészt a komplexálódás, amely energetikailag kedvező, ez okozza a váz síkból való
kitérését, másrészt a ligandum torzulása, ami kedvezőtlen. Ezen belül az atomok kimozdulása
a konjugált π-kötésrendszernek a sík szerkezetéből nem kedvez a konjugált π-kötésrendszer
kialakulása szempontjából, mert így az atomok pz pályái ̶ főleg a Cm és Cα atomoké ̶ kevésbé
fednek át. Ezek együttes hatása befolyásolja a térszerkezetet. A kétféle görbe összehasonlítása
alapján megállapíthatjuk, hogy nincs egyértelmű kapcsolat a gyűrű z-irányú torzulása és a
torzulás

által

elérhető

energianyereség

között.

Az,

hogy

az

energiakülönbségek

maximumhelye közel azonos M-Nsík távolságnál van, arra utal, hogy az 1,1-1,2 Å
tartományban a legkedvezőbb a torzulás lehetősége a komplexálódás szempontjából a sík
szerkezetbe kényszerített rendszerhez képest. Ennél nagyobb távolságoknál már egyre jobban
érvényesül a gyűrűtorzulás kedvezőtlen hatása, végül pedig megszűnik a komplex.
A z-irányú torzítás és az energianyereség maximumértéke az ionméret növekedésével
növekszik, a BeP < MgP<CaP, illetve a ZnP < CdP < HgP sorrendben. Az abszolút ionméret
szerint azonban nem állítható fel ez a sorrend. A görbéket célszerű úgy tekintenünk, hogy
azok két részből, a Be-Mg-Ca és a Zn-Cd-Hg szakaszokból állnak. A két szakasz különbsége,
hogy a II. főcsoportbeli vizsgált elemek esetén nincs lehetőség a d-pályák részvételére a
koordinációban

illetve

az

esetleges

viszontkoordinációban,

szemben

a

vizsgált

átmenetifémekkel.
5.2. A gerjesztések vizsgálata TDDFT módszerrel
5.2.1. A TDDFT módszerrel és a kísérletek során kapott spektrumok összehasonlítása
Valamennyi általam vizsgált porfirinkomplex a spektrumában a Q- és Soret-sáv is
megtalálható, a korábban említett módon jelentősen eltérő intenzitással. Az alapállapot
egyensúlyi szerkezetéhez tartozó geometriáknál számított elektrongerjesztések hullámhosszát
a 2. és 3. táblázatban tüntettem fel. Ahol mérési adat is rendelkezésre állt, összevetettem az
eredményeket. A mérési adatok az 5,10,15,20-tetrakisz(4-szulfonátofenil)-porfirinkomplexek
vizes oldatban mért abszorpciós maximumához tartoznak, a TDDFT-s számításokat pedig
szubsztituálatlan, gázfázisú porfirinekre végeztem. Ennek megfelelően az összehasonlítás
célja a spektrumeltolódással kapcsolatos tendenciák megfigyelése volt.
A táblázat mérési adatai ugyanazon kutatócsoporttól, különböző közleményekből
származnak.
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2. táblázat
A Q-sávra számolt és mért adatok

A porfirin
jelölése

Az ionsugár
6-os
koordinációban
[30]
rM 2 / Å

Számított
hullámhossz
λabsz / nm

Mért
hullámhossz
[4]
λabsz / nm

Számított
oszcillátorerősség
f

Kísérleti
oszcillátorerősség [3]
f

BeP
MgP
CaP
ZnP
CdP
HgP

0,45
0,72
1,00
0,74
0,95
1,02

505,21
523,14
539,45
518,65
525,93
528,37

596
596
594

0,0025
0,0000
0,0012
0,0000
0,0004
0,0007

0,0205
0,0251
0,0222

3. táblázat
A Soret-sávra számolt és mért adatok

A porfirin
jelölése

Az ionsugár
6-os
koordinációban
[30]
rM 2 / Å

Számított
hullámhossz
λabsz / nm

Mért
hullámhossz
[4]
λabsz / nm

Számított
oszcillátorerősség
f

Kísérleti
oszcillátorerősség [3]
f

BeP
MgP
CaP
ZnP
CdP
HgP

0,45
0,72
1,00
0,74
0,95
1,02

345,79
354,29
366,44
354,72
360,76
365,75

421
421
421

0,9621
0,8945
0,7195
0,8907
0,8261
0,7806

1,472
1,324
1,306

Horváth és munkatársai a mért adatok kiértékelésének eredményeként az általuk SAT
porfirinnek nevezett porfirinekre a spektrum sávjainak vöröseltolódását tapasztalták a normál
porfirinekhez képest. A mérési adatok abból a szempontból megfelelnek a számított
eredményeknek, hogy a kis ionsugár alapján a normál porfirinek közé sorolható BeP-hez
képest a nagyobb sugarú fémionok maximális abszorpcióhoz tartozó hullámhossza a vörösbe
tolódik. A kérdéses típusú (ZnP) és SAT porfirinnek tartott (CdP, HgP) vegyületeknél
azonban a kísérletek a Q- és Soret-sávban is azonos (vagy közel azonos) hullámhosszú
abszorpciós maximumot eredményeztek. A számítások alapján azonban a kérdéses illetve
SAT típusú porfirinnek tartott MgP, ZnP, CdP, CaP, HgP esetén is változik az abszorpciós
hullámhossz, általában a fémion méretének növekedésével.
Az általam vizsgált fémkomplexek közül kizárólag a HgP-nél és a CaP-nél bizonyult a
fémion valóban síkon kívüli elrendezésűnek, a CdP és a többi vegyületnél nem. Az
elképzelést, miszerint a SAT típusú komplexek spektruma a fémion síkon kívüli
elhelyezkedése miatt jellegzetes, a fémion egyensúlyi helyzetére, illetve a SAT komplexek
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spektrumvonalának eltolódására végzett számítások sem támasztják alá. A számított
oszcillátorerősségek megfelelnek a korábbi elméleti megfontolásoknak és kísérleti
tapasztalatoknak, a Q-sáv közel tiltott, a Soret-sáv pedig egy megengedett gerjesztéshez
tartozik. A 2. és 3. táblázatban a Q-sávra megadott kísérleti és számított adatok között
nagyságrendi eltérések vannak, ennek ellenére a két sáv jelentős intenzitásbeli különbsége jól
megmutatkozik. A Q-sáv intenzitását a számítások alulbecsülik, ugyanis a mért adatok azt a
jelenséget is tükrözik, hogy a sávhoz tartozó átmenet vibronikus effektuson keresztül
intenzitást nyer, amelynek a figyelembevétele nem volt a számításaink célja.
5.2.2. A gerjesztési energiák és a geometria kapcsolata
Az összes vizsgált fémionra igaz, hogy ha nem a porfirinsíkban helyezkedik el, a gyűrűt
eltorzítja úgy, hogy az nem marad síkszerkezetű. Az α- és β-szénatomok 0,1-0,2 Å-re, illetve
0,2-0,4 Å-re távolodnak el a nitrogének síkjától, amely a pirrolgyűrűk Cα-Cα-tengelyek körüli
elfordulását jelenti. Ez a már korábban említett kúpos torzulás. TDDFT számításokat
végeztem a léptetések során kapott, síkban és kúpos torzulással optimált porfirinekre a
geometria optimálás első tíz lépésére, a d(M-Nsík) = 0-0,9 Å tartományban. Azért ezeknél a
távolságoknál vizsgáltam a spektrumot, mert a SAT porfirinek esetén is ebben a
távolságtartományban helyezkednek el a fémionok [3]. Ezenkívül még egy másik sorozatra is
végeztem spektrumszámítást: a fémionok léptetésével kapott geometriákra, de úgy, hogy a
fémiont kivettem a gyűrűből. A d(M-Nsík) távolság 0-0,9 Å tartományában történtek a
TDDFT számítások ezekre a vázszerkezetekre is. A kapott UV-látható spektrumok
eltolódásából következtettem arra, hogy a SAT porfirinek spektrumának eltolódását a
gyűrűtorzulás, a fémion sajátságai vagy ezek együttes hatása okozza-e.
5.2.2.1. A spektrumok összehasonlítása különböző fémionok esetén
Elsőként a különböző fémionok sajátságainak hatását vetettem össze. A 8. ábra alapján
megállapíthatjuk, hogy a fémionok változtatásával akár több mint 45 nm, de ha csak az
átmenetifémeket hasonlítjuk össze, akkor is 10 nm a legnagyobb eltolódás mindkét sávban. A
fémion-nitrogén távolság léptetése ezzel szemben a Q-sávban a BeP és a CaP kivételével
mindössze 1-2 nm, a Soret-sávban viszont 5-10 nm eltolódást is eredményezhet. Az ionméret
növekedésével a spektrum vörösbe tolódása figyelhető meg. Mint ahogy már említettem, a
BeP, a MgP és a CaP az átmenetifém-ionoktól különböző sorozatot alkot. Ezzel
magyarázható, hogy a Q-sávban a komplex spektrumvonalát erősebben a vörösbe tolja a
Mg2+-ion, mint a nagyobb rendszámú Zn2+-ion, illetve hogy a Hg2+-ionnal összemérhető
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8. ábra
Az abszorpciós hullámhossz és a fémion-nitrogén sík távolság
kapcsolata a vizsgált hat fémionra a Q- és Soret-sávban

sugarú Ca2+-ion a Q-sávban jelentős, több mint 20 nm-es, a Soret-sávban pedig körülbelül
6 nm-es vörös eltolódást eredményez a nagyobb sugarú fémion spektrumához képest.
A BeP sajátságai eltérnek a többi fémionétól, ennek oka kis mérete, illetve hogy nincsen
d pályája. Így esetében kétféle hatás érvényesülhet: jobban torzítja a porfirinvázat, mivel az
üreget nagymértékben összehúzza illetve az, hogy d pályák hiányában nem tud a porfirinváz
molekulapályáival kölcsönhatni. Az átmenetifém-ionok és a magnézium hasonlóan
viselkednek, 517-530 nm között változik a Q-sávhoz tartozó gerjesztésük hullámhossza, de
fémiononként mindössze 2-3 nm-t tolódik el, így levonhatjuk a következtetést, hogy a fémion
mérete vagy elektronkonfigurációja jelentősebben befolyásolja a spektrum eltolódását, mint a
síkon kívülisége.
5.2.2.2. A sík és kúpos szerkezetű porfirinek spektrumának összehasonlítása
A geometria torzulásának a spektrumra való hatását úgy is tanulmányoztam, hogy
összehasonlítottam a spektrumvonalak eltolódásának mértékét a két optimálási sorozatra: a
síkban és kúpos torzulással optimált szerkezetekre. Ezt az összehasonlítást azért érdemes
elvégezni, mert ha fémiononként vetjük össze a spektrumokat, akkor kiküszöböljük a fémion
sajátosságait (a torzítás szempontjából természetesen a fémion a meghatározó), és a
térszerkezeti hatások kerülnek előtérbe. Mivel a síkban való torzulás mindkét esetben
megengedett, és a 6. ábrán láthattuk, hogy a két vizsgált síkbeli torzulást jellemző paraméter
(a N-N és a Cα-Cα távolság) a kétféle optimálás esetén nem tér el jelentősen, a legfontosabb
eltérés a kúpos torzulás mértéke a sík alakú porfirinvázéhoz képest.
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9. ábra
A Q-sávhoz tartozó gerjesztések hullámhosszai a fémion-nitrogén sík
távolság függvényében

Elsőként a Q-sávot vizsgálom a 9. ábra alapján. Az átmenetifémeknél a sáveltolódás az
első pár lépésben egyre inkább a nagyobb hullámhosszak felé történik, majd az eltolódás
mérséklődik. Az átmenetifém-ionok okozta eltolódásnak maximuma van tehát a vizsgált
tartományon, amely a geometriai paraméterek és az eltolódás kapcsolata alapján értelmezhető.
A geometria hatására a későbbi pontokban térek ki. A hullámhossz-változás értéke nem
jelentős, 2-3 nm a síkba kényszerített porfirineknél, a kúpos szerkezeteknél rendre 1,1 nm,
0,9 nm, 1,6 nm. Az alkáliföldfémek nem azonos módon befolyásolják a spektrumot. Ennek
oka részben a változatos ionméret lehet. A MgP viselkedése hasonlít a cinkcsoportbeliekére
abban a tekintetben, hogy kismértékű változást okoz a vizsgált tartományban. Ezzel szemben
a Be2+ és a Ca2+ a porfiringyűrű jelentősebb térszerkezet-változását okozza, ugyanis sugaruk a
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váz belsejében ideálisan elférő Zn2+-tól körülbelül 0,3 Å-mel eltér. Ez okozhatja a síkból való
kilépés után a gyors monoton változást. A síkban elhelyezkedő fémion esetéhez képest a
vöröseltolódás nagysága nagyobb (a CaP kivételével, de ott sem jelentősen kisebb), amikor a
gyűrű síkba van kényszerítve, mint amikor a tér bármely irányában relaxálhat. Ennek alapján
megállapíthatjuk, hogy a Q-sáv eltolódásának meghatározását nem okozhatja pusztán a
gyűrűnek a síkon kívüli torzulása, sőt a síkszerkezet térbeli relaxációja tompítja a fémion
eltávolításának hatását.
A kísérleti adatokkal összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy az átmenetifémek (és a
magnézium) esetében a porfirinváz geometriájának torzulása nem okoz olyan mértékű
eltolódást a spektrumban, mint amekkorát a SAT porfirin kategóriába sorolt vegyületek esetén
a síkalkatú porfirinekhez képest mértek, és amely változást a kúpos torzulás
következményének tekintettek.
A Soret-sáv eltolódása a 10. ábrán látható módon alakul.
A Soret-sáv esetében is megfigyelhető az, hogy a síkban elhelyezkedő fémionnal
rendelkező porfirinekhez képest eltolódik a gerjesztési energia a nagyobb hullámhosszak felé.
Itt egyedül a CaP mutat a többi komplextől eltérő viselkedést. Az eltolódás 0,9 Å-ös M-Nsík
távolságig monoton nő. A Soret-sáv abszolút eltolódása jelentősebb, mint a Q-sávé. A kúpos
torzulású porfirineknél a maximális eltolódás: BeP: 25,4 nm; MgP: 6,4 nm; ZnP: 12,5 nm;
CdP: 7,8 nm; HgP: 5,8 nm.
A CdP ábráján a 0,4-0,7 Å, a MgP ábráján pedig 0,9 Å távolságban nem tüntettem fel
adatokat. Az állapotok energiáit vizsgálva azt találtam, hogy a nitrogénsík-fémion távolság
növelésével a Soret-sávnak megfelelő átmenethez energiában egyre közelebb kerül egy
kétszeresen degenerált, b2→eg1, illetve b2→eg2 típusú, közel tiltott átmenet. A TDDFT
módszer pedig nem alkalmazható jól, ha két átmenet energiája közel áll egymáshoz.
Ellenőrzésképpen az alkáliföldfém-komplexekre az első tíz geometria-lépésben
6-311G** bázissal is optimáltam a geometriákat, majd TDDFT módszerrel ugyanezen bázist
alkalmazva számítottam spektrumot. Ahogy a 11. és 12. ábrákon látható, a polarizációs
függvények hiánya nem okoz számottevő eltérést sem a Q-, sem a Soret-sáv csúcsainak
abszolút hullámhosszában, sem pedig az eltolódás lépésenkénti változásának tendenciájában.
A Ca esetén a legnagyobb az eltérés, maximális értéke 8, illetve 6 nm. Ez a TDDFT
módszerben nem számottevő eltérés, számunkra pedig inkább a tendencia a fontos.
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10. ábra
A Soret-sávhoz tartozó gerjesztések hullámhosszai a fémion-nitrogén
sík távolság függvényében
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11. ábra
Az LANL2DZ és a 6-311G** bázisokkal számított Q-sávbeli abszorpciós hullámhosszok összehasonlítása

12. ábra
Az LANL2DZ és a 6-311G** bázisokkal számított Soret-sávbeli abszorpciós hullámhosszok összehasonlítása
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5.2.2.3. A spektrumok összehasonlítása a fémion nélküli porfirin-anionokra
A fémion mérete által okozott geometriatorzulás hatását a fémion nélküli torzított váz
spektrumán keresztül vizsgáltam. Így a fémionok közvetlen hatását kiiktatva csak a
térszerkezet változásának következményeit értelmezhettem.

13. ábra
Az abszorpciós hullámhossz és a fémion-nitrogén sík távolság
kapcsolata a vizsgált hat fémion üres porfirinvázára a Q- és Soretsávban. A jelölések arra utalnak, hogy melyik fémion jelenlétében
optimált geometriához tartozik a gerjesztés

A HgP esetében d(M-Nsík) =0,4 Å-nél és a d(M-Nsík)=0,5 Å-nél, illetve a CaP esetében 0,5 Ånél a TDDFT módszer nem alkalmazható, mivel a Soret-sávot egy tiltott átmenet nagyon
megközelíti energiában ezeknél a távolságoknál. Valószínűleg ez okozza a CaP vázához
tartozó spektrumpontok egyenetlen változását is.
A fémion eltávolítása komplexből a porfirin gyűrűtorzulásának megtartásával a
spektrumvonalak vörösbe tolódását okozza. A 13. ábrán megfigyelhető, hogy a spektrum
eltolódásában a Q-sávnál maximálisan 60 nm, a Soret-sávnál 12 nm a különbség a különböző
fémionok által előidézett gyűrűtorzulás esetén. Azt tapasztaljuk tehát, hogy a fémion vázra
kifejtett torzító hatása jelentősen befolyásolja a spektrumot. Arra következtethetünk, hogy
nem a fémion pályáinak kölcsönhatása okozza az eltolódást, hanem annál sokkal jelentősebb a
ligandum geometriájának hatása. Ezért érdemes a továbbiakban azt tanulmányozni, hogy
melyik geometriai paraméter változására vezethető vissza a spektrumvonalak eltolódása.
5.2.2.3. A spektrumeltolódás és az alapállapot geometriájának kapcsolata
Ettől a ponttól kezdve érdemes a fémporfirineket és az üres porfirineket párhuzamosan
tárgyalni, hiszen láttuk, hogy a fémion főleg a mérete által okozott torzuláson keresztül
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befolyásolja a spektrumot. Először a SAT típusú porfirinek spektrumeltolódásának leginkább
feltételezett kiváltó tényezőjét, a kúpos torzulást vizsgálom.

14. ábra
A kúpos torzulás és a Q-, illetve Soret-sáv abszorpciós
hullámhosszának kapcsolata a fémporfirinekben

15. ábra
A kúpos torzulás és a Q-, illetve Soret-sáv abszorpciós
hullámhosszának kapcsolata az üres porfirinekben

A 14. ábra alapján látható, hogy fémporfirinek esetén a kúpos torzulás mértéke és a
spektrum eltolódása nem korrelál egymással sem a Q-, sem a Soret-sáv esetén. A Q-sáv
esetén egyértelműen látszik tehát, hogy valamilyen más tulajdonság sokkal fontosabb kell,
hogy legyen. Ugyanezt az effektust tapasztaljuk az üres porfiringyűrű esetén is, ami azt
jelenti, hogy a torzulás és a sáveltolódás kapcsolatában nem játszik szerepet, hogy a fémion a
porfirin pályaenergiáit befolyásolja. Az 5.2.2.2. pontban említett eltolódási maximumokat
vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az átmenetifém-ionok közül egyedül a Hg esetében esik
egybe az eltolódás maximuma a d(Cα-Nsík) maximumával, de a távolság ismételt
csökkenésével nem ugyanazok az eltolódások térnek vissza, mint a maximum helye előtt,
azaz nincs egyértelmű kapcsolat a kúpos torzulást jellemző d(Cα-Nsík) és az eltolódás mértéke
között. A Soret-sávban sem tapasztalható korreláció a két feltüntetett mennyiség között, amíg
az elnyeléshez tartozó hullámhossz a lépések során monoton nő, addig a HgP-nél a d(Cα-Nsík)
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távolság a maximumán áthaladva ismét csökkenni kezd. A CdP a korábban említett
problémák miatt nem követhető jól nyomon. A vizsgált tartományban a többi fémionnál a
d(Cα-Nsík) függvényében a sáv helyzete monoton változik, de a görbék sem a helyükben, sem
a meredekségükben nem egyeznek. A CaP kivételével igaz, hogy a fémion jelenlétében az
első pár lépés során a d(Cα-Nsík) növekedésével valóban nő az abszorpciós hullámhossz, de az
üres porfirinekre a BeP kivételével ez az összefüggés is a feltételezésekkel ellentétes módon
alakul. Érdekes még, hogy a fémion nélküli porfirinben a Soret-sáv eltolódásának a
geometriai paraméterekkel való összefüggése jobban hasonlít a Q-sávéra, mint a fémionos
porfirin Soret-sávéra. Ez valószínűleg azzal indokolható, hogy a gerjesztésben ugyanazok a
molekulapályák vesznek részt, és most nem érvényesül a fémion perturbáló hatása.

16. ábra
A nitrogén-nitrogén távolság és a Q-, illetve Soret-sáv gerjesztési
hullámhosszának kapcsolata a fémporfirinekben

17. ábra
A nitrogén-nitrogén távolság és a Q-, illetve Soret-sáv gerjesztési
hullámhosszának kapcsolata az üres porfirinekben

A nitrogén-nitrogén távolság változásának függvényében vizsgálva az abszorpciós
hullámhosszok eltolódását, azt vehetjük észre, hogy az üres porfirinekben közel lineáris az
összefüggés a két mennyiség között. A görbék ,,elkanyarodása” és az, hogy nem folytonos az
átmenet a nitrogén-nitrogén távolságban egymást követő, különböző fémionokkal optimált
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geometriáknál, természetesen utal arra, hogy nem tekinthetjük ezt a változót a
spektrumvonalak eltolódásának egyetlen befolyásoló paraméterének. Azonban a síkbeli
torzulásnak mindenképpen döntő szerepe van a sáveltolódás mértékének meghatározásában.
Horváth és munkatársai a fémion sugarát tekintették a spektrumeltolódás szerinti
kategorizálás egyik alapjának. A most kapott eredmény azt bizonyítja, hogy javaslatuk
valóban nagyon fontos tényezőre hívja fel a figyelmet. A fémion méretének növekedése a
tapasztalataink szerint azonban csak szélsőséges esetekben okozza azt, hogy a fémion (axiális
ligandum nélkül) a gyűrű síkján kívül helyezkedjen el. A TDDFT számítások eredményei arra
utalnak, hogy a sávok helyzetének meghatározásában a gyűrű kúpos torzulásánál a síkbeli
torzulás jelentősebb: a legtöbb esetben az eltolódás mértéke jobban korrelál a síkbeli, mint a
kúpos torzulás mértékével. Megjegyzendő, hogy a fémkomplex Soret-sávjának eltolódása
egy-egy fémion esetén monoton változik a nitrogén-nitrogén távolsággal, de nincs a
fémionokon átívelő közös tendencia, amely még további vizsgálatok tárgyát képezi.
5.2.3. A gerjesztések vizsgálata a molekulapályák szempontjából
5.2.3.1. A molekulapályák energetikai vizsgálata
A Q-sávban a d(M-Nsík)=0,0-0,9 Å tartományban mind az öt vizsgált fémkomplex
esetén csak a HOMO-1, HOMO → LUMO, LUMO+1 molekulapályák közötti átmenet vesz
részt, ahol a LUMO és LUMO+1 valójában egy kétszeresen degenerált pályapár. Előfordul,
hogy a megfelelő szimmetriájú betöltött molekulapálya, amely a gerjesztésben részt vesz, a
HOMO-1 helyett a HOMO-2, de ez csak a pályaenergiák sorrendjének változására utal
(pontosabban az eredetileg a legmagasabb két betöltött, a1u és a2u szimmetriájú π-pálya közé
egy másik pálya ékelődik, amely más paraméterek esetén alacsonyabb energiájú volt).
A Soret-sávban a fent említett átmenetek mellett még két-két alacsonyabb energiájú
molekulapályáról is történik gerjesztés a LUMO, LUMO+1 pályákra. A gerjesztett állapotok
tehát összetett gerjesztésekből adódnak, a hullámfüggvény gerjesztett Slater-determinánsok
lineárkombinációja lesz. A 4. táblázatban az említett molekulapályák energiáit és
szimmetriáját foglaltam össze, térbeli ábrázolásukat pedig a 2. és 3. ábrán jelenítettem meg.
Természetesen az átmenet energiája nem tisztán a megfelelő molekulapályák energiájának
különbségeként és nem is az energiakülönbségek gerjesztéshez való hozzájárulás szerinti
súlyozásaként adódik, hiszen a rendszer Hamilton-operátora kicserélődési (és korrelációs)
tagot is tartalmaz, az energia nem csupán a pályaenergiák összege. Ennek ellenére a
pályaenergiák változásának tendenciái általában tükröződnek a sávok helyzetének
változásában. Így az, hogy a molekulapályák energiái hogyan függenek különböző
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4. táblázat
A gerjesztésben résztvevő betöltött és virtuális molekulapályák tulajdonságai

Pálya
d(M-Nsík)=0,0 Å
d(M-Nsík)=0,5 Å
Betöltött (O)
Pálya
Pályaenergia
Pálya
Pályaenergia
Fémion
/ Virtuális
szimmetria
/ Eh
szimmetria
/ Eh
(V)
-0,20029
-0,19984
Be2+
Mg2+
-0,20194
-0,19471
Ca2+
-0,20398
-0,18959
a1
a1u
O
2+
Zn
-0,20313
-0,19677
Cd2+
-0,20534
-0,19360
2+
Hg
-0,19811
-0,19651
2+
Be
-0,20155
-0,19934
Mg2+
-0,19679
-0,19967
Ca2+
-0,19129
-0,20020
a2u
a2
O
Zn2+
-0,19830
-0,20138
2+
Cd
-0,19744
-0,20043
Hg2+
-0,20698
-0,20484
Be2+
-0,08744
-0,08665
2+
Mg
-0,08950
-0,08717
Ca2+
-0,09249
-0,08882
eg1
e1
V
Zn2+
-0,09013
-0,08847
2+
Cd
-0,09227
-0,08761
Hg2+
-0,09376
-0,09184
Be2+
-0,08744
-0,08665
2+
Mg
-0.08950
-0,08717
Ca2+
-0,09249
-0,08882
eg2
e2
V
Zn2+
-0,09013
-0,08847
Cd2+
-0,09227
-0,08761
2+
Hg
-0,09376
-0,09184
A csak a Soret-sáv gerjesztésében résztvevő pályák
2+
-0,26664
-0,26460
Be
Mg2+
-0,26155
-0,25957
Ca2+
-0,25538
-0,25367
a1
a2u
O
Zn2+
-0,26263
-0,26108
2+
Cd
-0,26090
-0,25737
Hg2+
-0,26094
-0,25949
b1
-0,24724
-0,24464
Be2+
2+
Mg
-0,24704
-0,24352
2+
Ca
-0,24564
-0,24211
b2u
O
b2
Zn2+
-0,24853
-0,24563
2+
Cd
-0,24914
-0,25048
2+
Hg
-0,25036
-0,24834
*Megjegyzés: a Cd2+ esetén a 10. ábra kapcsán említett okból kifolyólag

nem 0,5 Å-nél, hanem

d(M-Nsík)=0,8 Å-nél szerepelnek az adatok. Ekkor természetesen a többi fémionnal való összevetés nem
lehetséges, de a d(Cd-Nsík) változásának következményét elemezhetjük. Az e szimmetriájú pályáknál az alsó
indexben szereplő számot csak a pálya számozására használom.
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paraméterektől, kvalitatív következtetések levonását teszi lehetővé. Kétféle szempontból
vizsgálom, hogy tapasztalható-e tendencia a pályaenergiák alakulásában: egyrészt a fémion
sajátságainak, másrészt a torzítás mértékének hatására. Az utóbbit úgy veszem figyelembe,
hogy a fémion N-síkból való 0,0 és 0,5 Å-ös kitérésénél vizsgálom a pályaenergiákat.
A pályaenergiák tekintetében nem vonhatunk le egyértelmű következtetést sem a
fémion sajátságaival, sem az energia d(M-Nsík) távolságfüggésével kapcsolatban. A HgP-nél a
betöltött, Q- és Soret- gerjesztésben is résztvevő pályák a többi ionhoz képest
energiasorrendben helyet is cserélnek. Ha a BeP-hez hasonlítjuk, a Gouterman [5, 6] által
említett változást figyelhetjük meg: a nagyobb elektronegativitású ion az a2u pálya energiáját
csökkenti, az a1u-val viszont nem tudnak pályái kölcsönhatni, így azt nem perturbálja. Ám a
többi ion esetén nem figyelhető meg ez a változás, sőt éppen ellenkezőleg változik az energia.
Az e pályák energiája a rendszám növekedésével mélyül, ami spektrumvonal vöröseltolódását
okozná, ha a beltöltött pályák energiái nem, vagy csak kisebb mértékben csökkennének.
(Megjegyzendő, hogy az e pályák energiája csökkenésének maximális értéke 0,17 eV körüli,
amely megfelel a spektrum eltolódási értékének E(QBeP)= 2,4541 eV, E(QHgP)= 2,3507 eV
illetve E(BBeP)= 3,5856 eV, E(BHgP)= 3,4004 eV). Azonban ezzel sem magyarázható a
vöröseltolódás, hiszen ekkora pályaenergia-csökkenéseket a betöltött pályák esetén is
tapasztalunk. Összességében tehát azok az elméletek, amelyek a molekulapályák energiáinak
külön-külön való eltolódására alapoznak, nem magyarázzák helyesen a vöröseltolódást.
A molekulapályákat az LCAO-MO elmélet keretében az atompályák koefficiensei
szempontjából is vizsgáltam. Szimmetria okokból a fémionok elektronpályái közül csak az s,
d, és pz pályák járulhatnak hozzá az a2u, eg1, eg2, illetve a1, a2, e1 és e2 molekulapályákhoz.
A gerjesztésekben résztvevő molekulapályák mindegyikénél a porfiringyűrű valamely
atomcsoportjára (pl. Cα-k) kapott együtthatók mellett elhanyagolható koefficienst kaptam a
fémion pályáira. Ebből arra következtethetünk, hogy a fémion pályái nem adnak járulékot a
gerjesztésben résztvevő molekulapályákhoz, így közvetlenül nem vesznek részt a
gerjesztésben.
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A gyűrűtorzulás hatása az átmenetifém-ionok porfirinkomplexeinek
látható és ultraibolya spektrumára. Elméleti kémiai vizsgálatok
Böőr Katalin, 3. évfolyamos kémia alapszakos hallgató
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Témavezető:

Dr. Lendvay György egyetemi tanár
MTA TTK Kémiai Kutató Központ Anyag- és Környezetkémiai Intézet

A porfirinvegyületek biológiai jelentőségük, valamint látható és ultraibolya tartományban mutatott
jellegzetes abszorpciójuk miatt széleskörű UV és látható spektroszkópiai vizsgálatok tárgyát képezik.
Kiemelt fontosságú az 500-600 nm körüli Q-sáv és a 420 nm körüli Soret-sáv, amelyek a gyűrű π→π*
átmeneteihez tartoznak. A fémionok porfirinkomplexeinek spektrális és fotokémiai tulajdonságai
lényegesen változnak a fémion sajátságainak függvényében.
Horváth és munkatársai átmenetifém-ionok porfirinkomlexeinek vizes oldatát vizsgálva azt
tapasztalták, hogy a fémionok méretének növekedésével az abszorpciós spektrumok Q- és Soretsávjainak maximumai vörösbe tolódnak [1,2]. A kísérleti megfigyelések értelmezése során felmerült
annak lehetősége, hogy a fémionnak a porfiringyűrű síkjához viszonyított helyzete és a gyűrű
torzulása adhat magyarázatot a megfigyelésekre. A feltételezések alapja, hogy a nagyméretű fémionok
(pl. Cd2+, Hg2+) nem férnek el a ligandum üregében, ezért a gyűrű felett elhelyezkedve, annak a
molekula síkjára merőleges torzulását okozzák. A spektrum eltolódását elsősorban ennek a torzulásnak
tulajdonították.
Elméleti kémiai vizsgálataim célja az elnyelési spektrumok eltolódását befolyásoló tényezők
felderítése volt. Ehhez a cinkcsoport elemeinek (Zn, Cd, Hg) és az alkáliföldfémek egy sorozatának
(Be, Mg, Ca) ionjaira sűrűségfunkcionál-elméleti (DFT) módszerrel kiszámítottam, hogy az
egyensúlyi szerkezetben hol helyezkedik el a fémion. A geometriai paraméterek változásának
vizsgálatához a gyűrű mesterséges torzítását úgy értem el, hogy a C4v szimmetriát megtartva a fémiont
kifelé léptettem a gyűrű síkjából. Az így kapott optimált szerkezetekre időfüggő DFT (TDDFT)
módszerrel számítottam a látható/UV elnyelési spektrumot. A TDDFT számításokat a fémionokkal optimált szerkezetek fémion nélküli porfirin-anionjára is elvégeztem, hogy közvetlenül a geometria hatását vizsgálhassam. A spektrumok eltolódását összevetettem a geometriai paraméterek változásával.
Számításaim alapján az a következtetés vonható le, hogy a feltételezésekkel ellentétben a viszonylag nagyméretű fémionok (pl. Cd2+) is elférnek a négy nitrogénatom közti üregben, a gyűrűnek csak a
síkbeli elrendezését torzítják. A spektrum a két sorozaton belül a fémion méretének növekedésével
valóban vörösbe tolódik, de nincsen monoton kapcsolat, ha az összes vizsgált fémiont tekintjük. A
porfirin-anionra kapott eredmények azt mutatják, hogy a térszerkezet változása ténylegesen befolyásolja a spektrumot. A spektrum sávjainak eltolódása és a gyűrű síkon kívüli torzulása között azonban
nincs egyértelmű kapcsolat, ezzel szemben jobb korreláció figyelhető meg a síkon belüli torzulással,
amit szintén a fémion sugara határoz meg. A fémionok jelenléte sem elhanyagolható, ugyanis a
porfirin-anionra és a fémkomplexekre kapott eredmények a geometriai paraméterek függvényében
jelentősen eltérő tendenciát is mutathatnak.
A számítások eredményei arra utalnak, hogy a fémporfirinek spektrumának értelmezésében több
szempontot egyszerre kell szem előtt tartani, és nem várható, hogy a spektrum változását egy-egy
tényező ̶ például a fémion mérete ̶ következményeként értékeljük.
Irodalom
[1] Valicsek, Zs., Horváth, O., Microchem. J., 107, 46-62 (2013)
[2] Horváth, O., Huszánk, R., Valicsek, Zs., Lendvay, G., Coord. Chem. Rev., 250, 1792-1803 (2006)
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Metalloporphyrins have widely been examined because of their important role in biology and
peculiar UV-Vis spectra. Most studies focus on the Q- and Soret-bands near 500-600 nm and 420 nm
which have both π→π* nature. The peculiarities of the metal ions in the centre of the porphyrin cavity
cause significant changes in the spectral and photochemical properties of the complexes.
Horváth et al. have observed in their experiments with water-soluble porphyrins that the peaks of
the Q- and Soret-bands are red-shifted as the size of the central ion increases [1,2]. They proposed that
the reason for this phenomenon, the distortion of the ring is caused by the metal ion. Namely, if the
ionic radius of the metal is too large, it does not fit in the cavity of the ligand and will in fact be
situated on top of the ring. This way it causes an out-of-plane distortion of the ring, which, they
proposed, is the main parameter that determines the shift in the spectrum.
The aim of my theoretical studies was to examine the factors influencing the spectral shift. Using
density-functional theory (DFT) methods, I calculated the position of the metal ion in the equilibrium
structure for two series of porphyrin complexes, Zn2+, Cd2+ and Hg2+, as well as Be2+, Mg2+ and Ca2+.
The geometry of the ring was also optimized when the distance of the metal ion from the plane of the
four N atoms of the ligand was increased, fixing the symmetry at C4v. The UV-Vis spectra of these
structures were obtained with the time-dependent DFT (TDDFT) method. In order to eliminate the
direct effects of the metal ions and concentrate on only the effects of the geometry, I also performed
TDDFT calculations on the porphyrin anions at the distorted geometries, but leaving out the metal ion.
My calculations show that metal ions with even as large radius as Cd2+ has, comfortably fit in the
cavity and they only cause in-plane distortion of the ring. Although within the two groups, the
magnitude of the spectral red shift increases with increasing ion radius, there is no unequivocal
connection between ion size and red shift. The distortion of the uncomplexed porphyrin anion also
influences the spectrum. However, there is no definite correspondence between the out-of-plane distortion and the spectral shift. Instead, better correlation can be found between the in-plane distortion
(also determined by the radius of the metal ion) and the magnitude of the red shift. As compared to the
tendencies seen for the bare ligand, the presence of the metal ions also changes the relationship
between the geometry parameters and the spectral peak locations.
From the results we can conclude that several aspects need to be considered when interpreting the
spectra of metalloporphyrins. The shifts cannot be treated as the consequence of only one factor.
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FÜGGELÉK
F1. A B3LYP funkcionál
A B3LYP kicserélődési-korrelációs funkcionál a következő tagokból áll:
ExcB3LYP  (1  a )  ExLSDA  a  Exexact  b  ExB88  (1  c )  EcLSDA  c  EcLYP .

(1)

Az alábbiakban értelmezem, hogy milyen közelítéseket tartalmaz.
1. A Local Density Approximation (LDA) keretében feltesszük, hogy az
elektronsűrűség lokálisan homogén elektrongázként kezelhető, ekkor a kicserélődési
energiafunkcionál a Dirac-formula alapján adható meg:

E

LDA
x

3 3
 ρ    
4

1

3

4

 ρ 3 (r )dr ,

(2)

ahol ρ az összes, azonos számú α- és β-spinű elektron sűrűsége. Abban az esetben, ha az α- és
β-spinű elektronok száma nem egyezik meg, a Local Spin Density Approximationt (LSDA)
alkalmazzuk, és a (18) képletet külön-külön felírjuk a különböző spinű elektronokra:

E

LSDA
x

3 3
 ρ   2 3   
4
1

1

3

 ρ

4



3

4



(r )  ρ 3 (r ) dr .

(3)

2. Az LSDA közelítésnél pontosabb, ha megpróbáljuk az elektrongáz inhomogén voltát
figyelembe venni. A gradiens-korrekciós módszerekben a kicserélődési és korrelációs
energiatagokat az elektronsűrűség gradiensével is kapcsolatba hozzuk. Az ilyen módszereket
általánosított gradiens-közelítésnek (Generalized Gradient Approximation, GGA) nevezzük.
Az egyik legnépszerűbb GGA funkcionál a B88 funkcionál [1]:
εxB88  εxLDA  εxB88

εxB88  ρ

1

x2
,
1  6x sinh 1 x

3

(4)
(5)

ahol
x

ρ
ρ

4

(6)

3

a β-t pedig a nemesgázatomokra nagypontosságú hullámfüggvény-alapú módszerekkel kapott
adatok alapján illesztik az x dimenziómentes változó felhasználásával. A GGA módszer az
LSDA módszerhez képest két nagyságrenddel csökkenti a hibát.
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3. A korrelációs energiára az egyik népszerű funkcionál a bonyolult Lee, Yang és Parr
(LYP) funkcionál [2,3]. A benne szereplő 4 paraméter, (a, b, c, d) hélium mérési adatokból
származik.
Az LYP funkcionált sokszor a B88 funkcionállal kombinálják, ez a BLYP funkcionál.
4. A Hartree-Fock módszerben a kicserélődési kölcsönhatást egzaktul megkapjuk
(Ex

exact

), és ha a KS módszerrel kapott hullámfüggvények megegyeznének a HF-módszerrel

kapottakkal, akkor ebben az esetben is ezt kapnánk a megfelelő integrálást elvégezve. A
hibrid módszerek kombinálják az egzakt kicserélődési energiát a DFT módszerekkel kapható
korrelációs és gradiens korrekciós kicserélődési energiafunkcionálokkal. Így jutunk a (17)
formulához a B3LYP módszer esetében. Az a, b és c paraméterek a választott GGA
funkcionáltól függenek, a jellemző értékeik: a≈0,2; b≈0,7; c≈0,8.

F2. Az időfüggő sűrűségfunkcionál-elmélet alkalmazása UV-látható abszorpciós
spektrumok számítására [4]
F2.1. Az időfüggő sűrűségfunkcionál-elmélet alapjai
Az időfüggő sűrűségfunkcionál-elméletben elsősorban az elektronsűrűség időben változó
külső potenciálra való válaszát próbáljuk meg kiszámítani. Ehhez felírjuk az időfüggő
Kohn-Sham-egyenletet (7).

 1 2

    νs ( r1 , t )  φi (r1 , t )  i  φi (r1 , t )
t
 2


(7)

A Kohn-Sham közelítésben az elektronsűrűség a spinpályákból fejezhető ki:
Nσ

ρ (r1 , t )   φi (r1 , t )

2

.

(8)

i

A φiσ(r1,t) pályák az időfüggő egyelektronos Kohn-Sham egyenlet (7) megoldásai, az első
Nσ db pályára végezzük el az összegzést. A pályák a vsσ(r1,t) KS potenciál hatására változnak,
amely a külső tér (vext(r1,t)) és az elektron-elektron kölcsönhatási potenciál (velσ(r1,t)) összege.
A velσ(r1,t) a sűrűségfunkcionál-elméletben felírt potenciállal azonos módon Coulomb- és
kicserélődési-korrelációs

potenciál

(vcoul, illetve vxc) összegeként adódik, ahol a

kicserélődési-korrelációs potenciál sűrűségfüggő funkcionálja ismeretlen, csak közelítő
funkcionálok ismertek.
Először

a

vsσ(r1)

(időfüggetlen)

potenciállal

felírt

egyenletet

oldjuk

meg.

A

megoldásfüggvényeknek (9) csak egy fázisfaktora oszcillál időben. A helyfüggő rész az
időfüggetlen KS egyenlet megoldása, ebből kaphatjuk meg a pályaenergiákat is (10).
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φi (r1 , t )  φi (r1 )  e  iεit

(9)

 1 2

   νext (r1 )  νCoul (r1 )  νxc (r1 )  φi (r1 )  εi φi (r1 )
 2


(10)

Ezt követően bekapcsolunk egy ̶ általában harmonikus ̶ időfüggő perturbációt egy adott t0
időpontban (11). A fény is egy ilyen harmonikus perturbáció, ezért alkalmas a módszer
abszorpciós spektrum számítására.
δvext (r1 , t )  δvext (r1 ) cos(ωt )Θ(t  t0 )

(11)

Most is független elektron közelítést alkalmazunk.
A KS potenciál az eredeti és a perturbáló potenciál összege, a KS pályák pedig a (9) képletben
megadott pályák és egy elsőrendű perturbációs tag összegeként adódnak. Behelyettesítve a 0ra rendezett (7) egyenletbe:

 1 2
 iε t
    νs (r1 )  δνs (r1 , t )  i    φi (r1 )  e i  δφi (r1 , t )   0 .
t 
 2

(12)

A pálya megváltozása kifejthető a perturbálatlan pályák bázisán:
δφi ( r1 , t )   cij (t )φj ( r1 )  e

 iε j t

.

(13)

j i

Ezt behelyettesítve a (12) egyenletbe és megfelelően csoportosítva a tagokat:

 1 2
 iε t
 iε t
   νs (r1 )  i   φi (r1 )  e i  δνs (r1 , t )φi (r1 )  e i 
2

t



 1
 iε t
,
  cij (t )   2  νs (r1 )  i   φj (r1 )  e j 
t 
 2
j i
 i

dcij
dt

j i

φj (r1 )  e

 iε j t

(14)

δv(r1 ,t )δφi (r1 , t )  0

amely a következőképpen egyszerűsödik: az első és a harmadik tag a (7) összefüggés miatt 0,
az utolsó tag pedig elsőrendű közelítésben elhanyagolható:


j i

dcij

φj ( r1 )  e

dt

 iε j t

 iδνs (r1 , t )φi (r1 )  e  iεit .

(15)

Az egyenletet k -gal szorozva, majd az egész térre, illetve időre is integrálva megkapjuk a

cij együtthatókat (17), mivel a bal oldalon:

 dr φ


1 k

(r1 )φj  δ jk

t

cij  i  dt '  dr1φj (r1 )δvs (r1 , t ')φi (r1 )  e


Így megkaphatjuk a sűrűség válaszát a perturbációra:
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(16)
i ( ε j  εi ) t'

.

(17)

N





δρ (r1 , t )   φi (r1 )eiεit δφi (r1 , t )  δφi (r1 , t )φi (r1 )e-iεit 
i

t

N



i

 i  dr2  dt ' δvs (r2 , t ') (φi (r1 )φj (r1 )φj (r2 )φi (r2 )  e

 i ( ε j  εi )( t t ')

 (18)

j i

 φi (r1 )φj (r1 )φj (r2 )φi (r2 )  e

 i ( εi  ε j )( t t ')

)

Minket a válasz érdekel a frekvencia függvényében, amelyet az időfüggő válasz
Fourier-transzformáltjaként kaphatunk meg:


δρ (r1 , ) 

 δρ (r , t )  e


it

1

dt .

(19)



A frekvenciafüggő válasz első tagja:


N

i  dr2  φi (r1 )φj (r1 )φj (r2 )φi (r2 )  dt  e  iωt
j i

i



N

t

 dt '









0

 i  dr2  φi (r1 )φj (r1 )φj (r2 )φi (r2 )  dt  e iωt  dp 
i

j i

N



1
 i ( ε  ε )( t t ')
dω2 δv(r2 , ω2 )  e-iω2t'  e j i


2π 


1
i ( ε ε ) p
dω2δv(r2 , ω2 )  e-iω2 (t- p )  e j i 

2π 


 i  dr2  φ (r1 )φj (r1 )φ (r2 )φi (r2 )δv(r2 , ω)  dp  e

i

j i

i


j

 i ( ε j  εi ) p iωp

N

 i  dr2  φi (r1 )φj (r1 )φj (r2 )φi (r2 )δv(r2 , ω)lim
i

e



0

η 0

j i

i
(ε j  εi )  ω+iη

ahol a δv(r2,t)-t a δv(r2,ω) Fourier-transzformáltjaként írtuk fel,

(20)

p=t-t’ változócserét

végeztünk és felhasználtuk, hogy:


1
e-i ( ω2 ω)t dt = δ (ω2  ω) ,

2π 

(21)

és így


 δv(r ,ω )  e
2

2

iω2 p

δ (ω2  ω)dω =δv(r2 ,ω)  eiωp ,

(22)



illetve a Fourier-transzformációt egy e-ηp szorzótényezővel tettük elvégezhetővé, felhasználva
a következő összefüggést, ahol Θ(p) Heavyside-függvény, amely lényegében megváltoztatja
az integrálás alsó határát:


lim
η0

 Θ( p)  e

 i ( ε j  εi ) p iωp -ηp

i
.
η  0 ω  iη  ( ε  ε )
j
i

e e dp = lim



Definiáljuk a χσs lineáris válaszfüggvényt, amellyel felírható a ρ(r1,ω):
δρ( r1 , ω)   χ s ( r1 , r2 , ω)δvs ( r2 , ω)dr2 .
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(23)

 φi (r1 )φj (r1 )φj (r2 )φi (r2 )
χ (r1 , r2 , ω)  lim  

η 0
ω
iη
(
ε
ε
)



i j i 
j
i



N

s


φi (r1 )φj (r1 )φj (r2 )φi (r2 ) 

ω  iη+ (ε j  εi )


φi (r1 )φj (r1 )φj (r2 )φi (r2 )
 lim   (ni  n j )
η0
ω  iη  (ε j  εi )
j
i


,

(24)

ahol niσ és njσ a pályák betöltési számai, értékük 0 vagy 1. Eddig i szerint csak a betöltött
pályákra, j szerint pedig az i kivételével minden pályára összegeztünk. Belátható, hogy a
betöltési számok bevezetésével ez nem változik. Csak akkor kapunk járulékot, ha az egyik
pálya betöltött, a másik betöltetlen, amely az összegzés szempontjából megfelelő, hiszen ha j
is 1 és Nσ közötti szám, akkor az i és j felcserélése az összegzésben a tagok nullázódásához
vezet. A következő segédmennyiségekkel egyszerű alakra hozható a válaszfüggvény (27):

δPij (ω)  χijs  (ω)δvsji (ω)
χ ijs  (ω) 

(Az η

ni  n j
ω  ( ε j  εi )

.

(25)
(26)

0 miatt az iη tagot elhanyagolhatjuk.)
δρ( r1 , ω)   δPij (ω)φi ( r1 )φj ( r1 )

(27)

i, j

A perturbáló potenciált is két tagra bontjuk. Mivel az elektronsűrűség változása
megváltoztatja az elektronok közötti potenciált, ezért az külön kezelendő.
ij
δvsij (ω)  δvext
(ω)  δvelij (ω)

(28)

A külső potenciál ij mátrixeleme:
ij
δvext
(ω)   φi (r1 )δvext (r1 , ω)φj ( r1 )dr1 .

(29)

Ezzel szemben az elektron kölcsönhatási potenciál függ a sűrűség válaszától is. Emiatt iteratív
módon lehet megkapni a sűrűség válaszát. A belső potenciál és a sűrűség válasza Kijσ,klτ
csatolási mátrixon keresztül kapcsolható össze. A Kijσ,klτ Coulomb- és kicserélődésikorrelációs tagokból áll (31).

δvelij (ω)   Kij,kl (ω)δPkl (ω)

(30)

xc
Kij,kl (ω)  KijCoul
 ,kl (ω)  K ij,kl (ω)

(31)

kl


K ijCoul
 ,kl (ω)   φi ( r1 )φ j ( r1 )
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1
φk ( r2 )φl ( r2 )dr1dr2
r12

(32)

K ijxc ,kl (ω)   φi ( r1 )φj ( r1 ) f xc ( r1 , r2 , ω)φk ( r2 )φl (r2 )dr1dr2

(33)

Az f xc a kicserélődési-korrelációs potenciál funkcionális deriváltja.
f xc ( r1 , r2 , t  t ') 

δvxc ( r1 , t )
δρ ( r2 , t ')

(34)

F2.2. Gerjesztési energia és oszcillátorerősség számítása TDDFT-vel

A TDDFT módszer úgy számít elektromos gerjesztési energiát és oszcillátorerősséget, hogy
nem számítja ki a gerjesztett állapotok elektronsűrűségét, hanem az alapállapotú sűrűség
külső harmonikus potenciál hatására bekövetkező perturbációjával számol. Az egzakt
sűrűségválasszal dolgozik, így elvileg az egzakt gerjesztési energiákat és oszcillátorerősséget
kapjuk meg.
A gerjesztési energiák meghatározásához elegendő a valós KS-pályákat tekinteni [4]. Ahogy
korábban említettem a χσs lineáris válaszfüggvény (24) alakjánál, csak azon tagok adnak
járulékot az összeghez, amelyekben az egyik molekulapálya betöltött, a másik betöltetlen,
ezért a továbbiakban a betöltött pályákat i,j, a betöltetleneket a,b indexszel jelölöm.
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(37)

A sűrűségválasz tagokat bal oldalra rendezve, a külső potenciál tagot jobb oldalon tartva
rendezve, a megfelelő algebrai átalakításokat elvégezve, felhasználva a (38) összefüggést az
M és S mátrix felírásához a (37) egyenlet (41) alakját kapjuk. A δPjb válaszfüggvény (37) ∞,
ha az ω pontosan az εiσ és az εaσ – azaz egy betöltött és betöltetlen – pályaenergiák
különbsége, tehát közelítően a molekula egy gerjesztési energiája, mivel ekkor a (37)
kifejezés nevezőjében 0 áll. A külső perturbáció viszont infinitezimális, így a (41)
összefüggésben a bal oldali kifejezésnek 0-nak kell lennie minden j,b-re. A kifejezést két
oldalra rendezve, két oldalról S-1/2-nel szorozva a (42) sajátérték-egyenletet kapjuk, amelynek
megoldásai a gerjesztési energiák négyzetei.
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(38)

M ia , jb (ω)  δ δab δij ( ε j  εb )  2 K ia, jb (ω)

Sia , jb (ω) 

  M
jb

ia , jb

(39)

δ δab δij

(40)

ε b  ε j 

ia
(ω)  ω2 Sia, jb  δPjb (ω)  δvext
(ω)

(41)

Mátrix alakban felírva:

M +ω2S  P  0

(42)

S 1/2M +ω2S1/2  P  0

(43)

S 1/ 2 P  F

(44)

S 1/ 2 MS1/ 2 F  ω 2 F

(45)

ΩFk  ωk2 Fk

(46)

Ω  S 1/ 2 MS 1/ 2 .

(47)

Ωia , jb  δ δab δij ( εb  ε j ) 2  2 εa  εi K ia , jb εb  ε j

(48)

Az Ω mátrixelemei tehát:

Ezen a sajátérték-egyenlet megoldásával nem egyszerűen a φjτ és a φbτ független-elektron
közelítésben kapott molekulapályák energiakülönbségét, hanem a valódi gerjesztési
energiákat kapjuk meg.
A

TDDFT

alkalmas

oszcillátorerősségek

számítására

is.

A

rendszer

dinamikus

polarizálhatósága ugyanis felírható az állapotok feletti összegzéssel a következőképpen
kapható meg. Egyrészt felírható, hogy
αav (ω)  
k

fk
,
ω  ω2

(49)

2
k

az fk oszcillátorerősségekkel, másrészt
2

3 r  S 1/2 F
2
l
k
αav (ω)  
.
2
3 k l1 ωk  ω2

(50)

Az rl+ a következő mátrix adjungáltja:
rlij   φi (r1 ) rφ
l  ( r1 )dr1 .

(51)

ahol rl a Descartes-féle koordinátarendszer x, y vagy z iránya. Így az oszcillátorerősség a
következő szorzat eredménye:
3

f k   rl S 1/2 Fk .
2

l 1

52

(52)
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