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Bevezetés

Az utóbbi években sikerült először szétválasztani királis fullerének és egyfalú szén

nanocsövek (SWCNT) enantiomereit. Ezzel párhuzamosan nőtt az érdeklődés ezen kirá-

lis szén nanoszerkezetek (CCNS) kiroptikai spektroszkópiás vizsgálatai iránt. Jelenleg

csak elektronikus optikai aktivitás spektrumok érhetők el CCNS-re. Munkánk során

Raman optikai aktivitás (ROA) spektroszkópiával foglalkoztunk, amely a rezgési átme-

netekkel járó, optikailag aktív rugalmatlan fényszórást vizsgálja. ROA mérések még

nem ismertek CCNS-re, az első számításokat pedig a kutatócsoportunkban végeztük el,

melyet a dolgozatban ismertetünk.

A kiroptikai spektrumok legtöbbször csak kvantumkémiai modellezés segítségével

értelmezhetők. A ROA számítás két fő lépése a spektrumvonalak helyének és intenzi-

tásának meghatározása. Az előbbit közismert kvantumkémiai programok segítségével

sűrűségfunkcionál (DFT) módszerrel, harmonikus közelítésben kaptuk. Léteznek al-

goritmusok ROA intenzitás számítására is, melyek az ún. far from resonance (FFR,

rezonanciától távol) közelítésen alapulnak. A közelítés akkor működik jól, ha a beeső

fény frekvenciája (ω) kicsi az elektronikus átmenetek energiájához képest. Az FFR

modellben a ROA intenzitás három polarizálhatóság tenzor (ταβ) normál koordináták

szerinti deriváltjaival fejezhető ki, melyeket az alábbi általános jelölés foglal össze:

ταβ =
∑

ej 6=e0

[

〈e0|d̂α|ej〉〈ej|V̂β|e0〉

ωeje0 − ω
+

〈e0|V̂β|ej〉〈ej|d̂α|e0〉

ωeje0 + ω

]

, (1)

ahol V̂β egy általános multipólus momentum operátor, amely a három tenzor esetén

sorra az elektromos dipólus (d̂β), mágneses dipólus (m̂β) és elektromos kvadrupólus

(Θ̂βγ) lehet. Az (1)-es képletben |e0〉 az alapállapot, míg |ej〉 a gerjesztett állapotok

hullámfüggvényét jelöli, (h̄)ωeje0 = Ej−E0 pedig ezen állapotok energiáinak különbsége.

A jelenlegi ROA intenzitás számító programok egyelőre nem alkalmazhatók több

száz atomos rendszerekre. Ezért az elméleti ROA intenzitások modellezését számítási

költség szempontjából hatékony π-elektron modellekkel végeztük. ROA spektrumok

számításakor (és a π-elektron modellek referencia módszerekkel való összehasonlítása-
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kor) DFT módszerrel kapott egyensúlyi szerkezetet és normál módusokat használunk

és csak a ROA polarizálhatóság deriváltakat számítjuk π-modellekkel.

A legegyszerűbb Hückel típusú modell csak első szomszéd paramétereket tartalmaz.

A kölcsönhatási paraméterek függnek az atomok térbeli helyétől, hogy a normál mó-

dusok szerinti deriválást el lehessen végezni. Az első szomszéd közelítésből adódóan a

Hückel-modell nem alkalmazható nagy görbületű π-elektron rendszerekre.

A görbületi hatások figyelembe vételére bevezettünk egy szélesebb körben alkal-

mazható, általánosított π-elektron modellt (all-π), amelyben már minden atom között

szerepel paraméter. A módszer közvetlen előzménye a laboratóriumunkban korábban

bevezetett Bloch-egyenlet alapú effektív π-modell (Phys. Rev. B, 77:103407, 2008). Az

all-π modellben előrelépést jelent a paraméterek számítási módja (félempirikus helyett

Hartree–Fock (HF) módszerből) és az atompályák átfedésének kezelése.

Amennyiben a beeső fény frekvenciája (közel) egyezik a molekula elektronikus át-

meneteivel, rezonancia lép fel. Rezonancia lépne fel CCNS-re a ROA kísérletekben

alkalmazott 532 nm-en is. Emiatt az (1)-es képlet első tagja nem értelmezhető, mivel

ωeje0 − ω nevező közel nulla értéket vesz fel. A rezonancia kezelésére az ún. short time

approximation (STA, rövid élettartam közelítés) alkalmaztuk, amely feltételezi, hogy a

fény-anyag kölcsönhatás nyomán létrejövő állapot élettartalma jelentősen kisebb, mint

az egyéb folyamatok, pl. rezgési relaxáció karakterisztikus ideje. Az STA polarizálható-

ságok képletei hasonlítanak az (1)-es egyenlet polarizálhatóságára, az egyedüli változás,

hogy a nevezők ωeje0 ± ω ± iΓ alakban már rezonancia esetén sem válhatnak nullává.

A dolgozatban Hückel és all-π módszerekkel, FFR vagy STA közelítésekkel számí-

tottunk ROA spektrumokat fullerénekre. Nanocsövek esetén kihasználtuk azok transz-

lációs szimmetriáját, esetenként a helikális szimmetriáját is. Periodikus rendszerek

spektroszkópiai tulajdonságainak számításakor nehézséget okoz, hogy a fény-anyag köl-

csönhatást leíró multipólus operátoroknak tükrözniük kell az eltolási szimmetriát. Ez a

hagyományos dipólus operátorra nem teljesül. A periodikus szimmetriából következően

a rendszer állapotait komplex hullámfüggvényekkel lehet leírni, amit szintén figyelembe

kell venni a polarizálhatóság számításakor.
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SWCNT normál módusait Koltai János által számolt Hesse mátrixok felhasználásá-

val Biró László segítségével állítottuk elő. A nanocsövek elsőrendű Raman spektrumá-

ban az RBM, vagyis lélegző és a G− és G+ módusokhoz tartozó sávok a legintenzívebbek.

Ezek közül a G− és G+ általában nem karakterisztikusak az adott nanocsőre, az RBM

frekvenciája pedig az átmérővel hozható összefüggésbe. Két hasonló átmérőjű SWCNT

megkülönböztetése pusztán a Raman spektrum alapján nem mindig egyértelmű. A 2-3

nagyságrenddel kisebb intenzitású, ún. intermediate frequency módusok (IFM, átme-

neti frekvenciájú módus), már specifikusabb információt hordoznak a nanocsövekről,

de az irodalomban ezek kevésbé ismertek.

Eredmények, tézispontok

I. ROA spektrumok számítása π-elektron modellekkel [1]

T1: Levezettem és beprogramoztam a ROA intenzitáshoz szükséges mennyiségek kép-

leteit a Hückel és az általánosított π-modellben. A Hückel módszer esetén a szükséges

multipólus mátrixelemeket és geometria szerinti deriváltjaikat az ún. zero differential

overlap (ZDO) közelítéssel számoltam. Ellenőrzési célból két úton (időfüggő perturbá-

ciószámítás és lineáris válasz módszer) végeztem el a levezetést és a programozást is.

Az általánosított π-modellben a polarizálhatóság deriváltakat numerikus deriválással

kaptam, a multipólus integrálokat pedig STO-6G bázissal számítom.

T2: A π-modellek tesztelése céljából referencia számításokat végeztem három királis ful-

lerén (C28, C76 és C84) ROA spektrumaira a Gaussian programcsomaggal, rezonanciától

távoli 1064 nm-es és 4256 nm-es lézer hullámhossznál. Az általunk elérhető legponto-

sabb módszer ROA polarizálhatóság deriváltak számítására a B3LYP sűrűségfunkcionál

valamint az aug(sp)-cc-pVDZ bázis (C28 esetén) és a 3-21G+ bázis (C76 és C84 esetén)

voltak. Az egyensúlyi szerkezeteket, normál módusokat és rezgési frekvenciákat C76 és

C84 esetén a B3LYP/6-31G* módszerrel; illetve C28 esetén a B3LYP/cc-pVTZ mód-

szerrel számítottam. A B3LYP/6-31G*//B3LYP/3-21G+ Raman spektrum jó egyezést
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mutat irodalmi, C76 és C84 fullerénekre végzett Raman mérésekkel.

A π-modelleket a referenciával összevetve azt találtuk, hogy a Hückel módszer na-

gyon jól visszaadja kis görbületű fullerének (C76 és C84) DFT módszerrel kapott Raman

spektrumát. A Hückel ROA spektrumok rosszabb minőségűek, tapasztalataink szerint

csak kis görbületű rendszerek esetén használhatók enantiomer azonosítás céljából. Az

all-π modellel számolt ROA spektrumok – tekintet nélkül a vizsgált fullerének gör-

bületére – pontosan visszaadják a paraméterezéshez használt HF módszerrel kapott

spektrumokat. Emellett elfogadható egyezést találtunk kis görbületű fullerének esetén

a DFT referencia spektrumokkal is.

II. ROA spektrumok számítása periodikus rendszerekre [2]

T3: Levezettem és beprogramoztam félvezető SWCNT rendszerek Hückel ROA inten-

zitásának számítását transzlációs és ellenőrzési célból helikális szimmetria adaptálás

mellett. Az ismert periodikus dipólus operátor mintájára periodikus mágneses dipólus

és elektromos kvadrupólus operátorokat vezettem be. Megmutattam, hogy az általunk

használt mágneses dipólus operátor alakja összhangban van a szilárdtestfizikai iroda-

lomban a periodikus rendszerek mágnesezhetőségének számítására alkalmazott elmélet

képleteivel. Költséghatékonysági szempontból SWCNT-re a polarizálhatóság deriválta-

kat csak a 26 Raman aktív módusra számítjuk ki, numerikus deriválással. Tesztelési

célból az elektromos dipólus polarizálhatóság deriváltjait analitikusan is levezettem és

kiszámoltam.

T4: Kimutattam, hogy félvezető periodikus rendszerek esetén az STA (és FFR) ROA

intenzitás képlet egy további taggal egészül ki, amely az elektromos dipólus–elektromos

kvadrupólus polarizálhatóság elemeinek az antiszimmetrikus kombinációját tartalmaz-

za. Mivel ilyen típusú járulék nem jelenik meg véges molekulák (FFR/STA) ROA

intenzitás képleteiben, periodikus rendszerek mérését javasoljuk az antiszimmetrikus

kombinációk első kísérleti megfigyelésére.
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III. Fullerének és nanocsövek elméleti ROA spektrumai [1,2]

T5: A kísérletileg releváns 532 nm-es fény hullámhosszt használva kiszámoltam a C76 és

C84 fullerének rezonancia ROA spektrumát. Ehhez a B3LYP/6-31G* módszerrel kapott

normál módusokat kombináltam az all-π módszerrel kapott rezonancia polarizálhatóság

deriváltakkal. Az 532 nm-en és 1064 nm-en kapott all-π spektrumok átfedése 0.99 feletti,

tehát a spektrumok alakja keveset változik a hullámhosszal. Az 1064 nm-es all-π és a

B3LYP/3-21G+ spektrum átfedése 0.7 C76 esetén és 0.27 C84 esetén. Utóbbi oka, hogy

jelentős eltérés mutatkozik a referenciával három 30-40 cm−1 széles sávstruktúrában,

amely azonban összességében a spektrumtartomány kevesebb, mint 10 %-át teszi ki. Ez

alapján az all-π rezonancia spektrumokat alkalmasnak találjuk enantiomer azonosításra.

T6: Kiszámítottam hat különböző SWCNT rezonancia ROA spektrumát 532 nm-es

hullámhosszon. A Hückel ROA spektrumokban az RBM, G− és G+ módusok előjele

és intenzitása jelentősen függ a nanocsövek szerkezetétől, ezért két hasonló átmérőjű

minta sávjai nem feltétlen fednek át. A Hückel ROA spektrumokban a Ramannál jó-

val nagyobb az IFM relatív intenzitása. Ezért vonalgazdagabb és előjel információval

is rendelkező ROA spektrumok a Ramannál alkalmasabbak lehetnek SWCNT azono-

sításra. Változtatva a beeső fény frekvenciáját a ROA sávok előjele – a Ramannal

ellentétben – előjelet vált, ahogy ω áthalad az első gerjesztési energián, amit a (6,5)

típusú SWCNT példáján illusztráltam. Ez a jelenség felhasználható eltérő gerjesztési

energiával rendelkező csövek keverék mintáiban, hasonló frekvenciájú, átlapoló sávok

elkülönítésére.

T7: A kapott CCNS ROA intenzitások maximumait összehasonlítottam rutinszerűen

mérhető kis, szerves molekulák intenzitásmaximumaival és azt kaptam, hogy a fulle-

rének 3-4, a nanocsövek 5-6 nagyságrenddel erősebb ROA jelet adnak. Ez ígéretes

eredmény kis enantiomerfeleslegű minták kísérleti vizsgálata szempontjából.
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