
Biomolekulák szerkezetvizsgálata
mátrixizolációs spektroszkópiával és lézeres

technikákkal

Doktori értekezés

Bazsó Gábor

Témavezető: Dr. Tarczay György, egyetemi docens, DSc

ELTE Kémia Doktori Iskola,
Elméleti és fizikai kémia, anyagszerkezetkutatás doktori program

Iskolavezető: Dr. Inzelt György, egyetemi tanár, DSc
Programvezető: Dr. Surján Péter, egyetemi tanár, DSc

Szervetlen Kémiai Tanszék

Kémiai Intézet

Eötvös Loránd Tudományegyetem

2016



Tartalomjegyzék

1. Bevezetés 7

2. A mátrixizolációs módszerek 9
2.1. Általános ismertetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.1.1. A mátrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.1.2. Az izolált részecske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1.3. Mátrixhatások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.1.4. Reakciók mátrixban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.1.5. Spektroszkópiai mérések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3. A citozin mátrixizolációs vizsgálata 15
3.1. Motiváció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.2. Irodalmi előzmények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.3. Célkitűzések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.4. Kísérleti munka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.5. Tautomerarányok meghatározása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.6. Eredmények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

4. Lézerbesugárzással kombinált mátrixizolációs spektroszkópia 26
4.1. UV és VIS besugárzás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.2. NIR besugárzás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

5. 2-klórpropionsav konformációs vizsgálata 30
5.1. Bevezetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5.2. Motiváció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5.3. Spektroszkópiai vizsgálatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5.4. Eredmények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

5.4.1. Besugárzásos kísérletek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.4.2. A lecsengés vizsgálata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

6. Aminosavak konformációs vizsgálata 44
6.1. A glicin konformációs vizsgálata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

1



6.1.1. Irodalmi előzmények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
6.1.2. Elvégzett kísérletek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

6.1.2.1. NIR lézerbesugárzás . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
6.1.2.2. UV-lézeres kísérletek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6.1.2.3. Rövid élettartamú konformer . . . . . . . . . . . . . 54

6.2. Az alanin konformációs vizsgálata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
6.2.1. Irodalmi előzmények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
6.2.2. Elvégzett kísérletek és kiértékelésük . . . . . . . . . . . . . . . 66

6.2.2.1. Besugárzásos kísérletek . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
6.2.2.2. A VI-os konformer élettartamának mérése . . . . . . 70

6.3. További aminosavak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
6.3.1. Cisztein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
6.3.2. Szerin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

6.4. Összegzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

7. Lézerindukált fluoreszcencia és diszperz fluoreszcencia spektrosz-
kópia 78
7.1. Lézerindukált fluoreszcencia spektroszkópia . . . . . . . . . . . . . . . 79
7.2. Mérési eredmények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

7.2.1. Ciklopentanon LIF spektrumának mérése . . . . . . . . . . . . 81
7.2.2. Tropolon LIF spektrumának mérése . . . . . . . . . . . . . . . 81
7.2.3. Tropolon DF spektrumának mérése . . . . . . . . . . . . . . . 83

8. Összefoglalás 85

9. Köszönetnyilvánítás 86

Függelék 87

A. A mátrixizoláció gyakorlata 88
A.1. A mátrixizolációs spektroszkópia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

A.1.1. A mérőfej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
A.1.2. A hűtőrendszer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

A.1.2.1. A hőfokszabályozó-rendszer . . . . . . . . . . . . . . 91
A.1.3. A vákuumrendszer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
A.1.4. Mintaelőkészítő-rendszer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
A.1.5. Mintabeeresztő-rendszer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

A.1.5.1. Effúziós mintabeeresztő . . . . . . . . . . . . . . . . 93
A.1.5.2. Gázsugaras mintabeeresztő . . . . . . . . . . . . . . 93
A.1.5.3. Kis gőznyomású minták mérése . . . . . . . . . . . . 94

2



B. A citozin tautomerarányainak meghatározása 96

C. Lézerbesugárzással kombinált mátrixizolációs spektroszkópia gya-
korlata 98
C.1. NIR spektroszkópiai mérések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

C.1.1. Mátrixizolációs NIR mérések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
C.2. A mérőrendszer felépítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

C.2.1. Pumpalézer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
C.2.2. OPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
C.2.3. SHG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
C.2.4. Tükörrendszer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
C.2.5. Mátrixizolációs mérőfej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

D. 2-klórpropionsav spektrumának hozzárendelései 105

E. Aminosavak spektrumainak hozzárendelései 108
E.1. Glicin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
E.2. Alanin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

F. Lézerindukált fluoreszcencia spektroszkópia gyakorlata 121
F.1. Lézerrendszer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

F.1.1. Pumpalézer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
F.1.2. Festéklézer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
F.1.3. HG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

F.2. Vákuumkamra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
F.2.1. Mintabeeresztő rendszer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

F.3. Optika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
F.4. Detektorrendszerek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
F.5. Időzítő rendszer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
F.6. Vezérlő számítógép . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

F.6.1. Mérőprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
F.7. A DF mérés gyakorlata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

3



Rövidítésjegyzék

Betűszavak

2D 2 Dimension

ASCII American Standard Code for Information Interchange

DNS DezoxiriboNukleinSav

FT Fourier Transform

IR InfraRed

LSF Least Squares Fitting

MIR Middle InfraRed

Nd:YAG Neodymium-doped Yttrium Aluminium Garnet; Nd:Y3Al5O12

NIR Near InfraRed

PES Potential Energy Surface

RS-232 Recommended Standard 232

SI Système International d’Unités

UV UltraViolet

VIS VISible

Elméleti kémiai módszerek

B3LYP Becke 3 parameter Lee-Yang-Parr

CC Coupled Cluster

CCSD Coupled Cluster Singles and Doubles

CCSDT Coupled Cluster Singles Doubles and Tripples

DFT Density Functional Theory

LVC Linear Vibronic Coupling

4



MP2 2nd order Møller Plesset perturbation

SQM Scaled Quantum Mechanical

Berendezések

CCD Charge Coupled Device

HG Harmonic Generator

HR Highly Reflecting

ICCD Intensified CCD

MCT Mercury Cadmium Telluride

OPA Optical Parametric Amplifier

OPO Optical Parametric Oscillator

PC Personal Computer

PID Proportional Integral Derivative

PMT PhotoMumtiplier Tube

SHG Second Harmonic Generator

THG Third Harmonic Generator

Spektroszkópiai módszerek

ESR Electron Spin Resonance

FTIR Fourier Transform InfraRed

FTMW Fourier Transform Micro Wave

IRPTS IR Population Transfer Spectroscopy

LIF Laser Induced Fluorescence

MMW MilliMeterWave

REMPI Resonance Enhanced MultiPhoton Ionisation

UPS Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy

VCD Vibrational Circular Dicroism

XPS X-ray Photoelectron Spectroscopy

Fizikai mennyiségek

γ konstans

5



λ hullámhossz

ν normálrezgés

τ élettartam

ν̃ hullámszám

A abszorbancia

E energia

I intenzitás

k reakciósebességi együttható

t idő

t1/2 felezési idő

x móltört

Spektrális jellemzők

br broad

m medium

s strong

sh shoulder

vs very strong

vw very weak

w weak

Mértékegységek

sccm standard cubic, centimetre per minute

Egyéb rövidítések

DCM [2-[2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethenyl]-6-methyl-4H-pyran-4-ylidene]-
-propanedinitrile

LDS 722 4-[4-[4-(dimethylamino)phenyl]-1,3-butadienyl]-1-ethyl-pyridinium per-
chlorate; Pyridine 2

6



1. fejezet

Bevezetés

Kedves Olvasó! Doktori kutatásaim során elsősorban biomolekulák spektroszkó-
piai vizsgálatával foglalkoztam mátrixizolációs és lézerspektroszkópiai módszerekkel.

Az élő szervezeteket alkotó makromolekulák szerkezetét, és ezáltal biológiai funk-
cióját elsődlegesen az azokat felépítő építőkövek szerkezete, másodsorban a köztük
fellépő kölcsönhatások határozzák meg. A makromolekulák konformációjának, tér-
szerkezetének megértéséhez vezető út első lépcsője, hogy megértsük az azokat felépí-
tő kis molekulák viselkedését. Ezen kis molekulák mind kísérleti, mind kvantumké-
miai módszerekkel jól vizsgálhatók, gyakori tapasztalat azonban, hogy a kísérleti és
elméleti eredmények nincsenek teljes összhangban. Doktori kutatásaimban néhány
ilyen „problémás” rendszert vizsgáltam.

Doktori munkám során kezdetben a DNS felépítésében jelentős egyik bázis, a cito-
zin tautomerarányainak meghatározásával foglalkoztam mátrixizolációs spektroszkó-
piával. Ez a téma a diplomamunkámban elkezdett ilyen irányú kutatásom folytatása,
melynek motivációja az volt, hogy citozin esetében a kísérleti és elméleti módszerek-
kel meghatározott tautomerarányok jelentősen eltértek. Ezt követően a kutatómun-
kát az ELTE frissen alapított lézerlaboratóriumában folytattam, lézerbesugárzással
kombinált mátrixizolációs spektroszkópiával. Ekkor érdeklődésem a fehérjéket fel-
építő aminosavak konformációs viszonyainak vizsgálata felé fordult. Célom eddig
meg nem figyelt, de elméletileg jósolt konformerek előállítása, és a könnyűatom-
alagúteffektus stabilitásra gyakorolt hatásának vizsgálata volt. Első kísérletképp a
vizsgálati módszert egy egyszerűbb modellrendszeren, a 2-klór-propionsavon végzett
mérésekkel teszteltem.

Dolgozatomban először ismertetem az alkalmazott vizsgálati módszereket, majd
minden egyes témánál, az irodalom áttekintése után, tárgyalom az elvégzett vizsgá-
latok eredményeit, és az azokból levonható következtetéseket.

A munkához segítséget nyújtottak kvantumkémiai számítások is. Ezek elvégzésé-
vel, illetve az eredmények értelmezésével azonban legtöbbször nem én foglalkoztam.
A dolgozatban igyekszem a saját munkám ismertetésére szorítkozni, ezért csak a
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számítások végeredményeit közlöm, a részleteikkel nem foglalkozom, de ezek termé-
szetesen megtalálhatók a dolgozathoz kapcsolódó publikációkban.

Doktori munkám jelentős részét – a kísérleti munka mellett – műszerépítéssel, és
a meglévő berendezések fejlesztésével töltöttem. Technikai problémákkal foglalkoz-
tam, amely szigorú értelemben nem tudományos tevékenység, inkább mérnöki vénát
kíván. Ezért a fejlesztések ismertetésétől, valamint az egyes berendezések felépíté-
sének, működésének tárgyalásától a dolgozat fejezeteiben tartózkodom. Azonban
a részletek iránt érdeklődő, műszaki érdeklődésű olvasó számára a dolgozat végén
található függelékekben mindezeket jól elkülönítve, részletesen tárgyalom.
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2. fejezet

A mátrixizolációs módszerek

2.1. Általános ismertetés

A mátrixizoláció egy kondenzált fázisú kísérleti módszer, mely elsősorban kis mo-
lekulák vizsgálatára alkalmas. Az izoláció a minta molekuláinak valamilyen közeg
(ezt nevezzük mátrixnak) segítségével történő térbeli elkülönítését jelenti. Az első
ilyen próbálkozások az 1930-as években, fagyott oldatokban (éter-izopentán-etanol
oldószerelegyben) történő vizsgálatokkal kezdődtek [1]. Mátrixizolációról ténylege-
sen attól kezdve beszélhetünk, amikor a szilárd mátrixot gáz halmazállapotú keverék
kondenzációjával hozzuk létre, ily módon ugyanis elvileg lehetséges tökéletesen izo-
lált mintamolekulákat tartalmazó mátrixot előállítani, az oldatfázissal ellentétben
gázfázisban ugyanis könnyen elkerülhető, illetve megszüntethető a mintamolekulák
asszociációja. Ezen „fagyott-gáz” mátrix technika alapötlete és első megvalósítása
George C. Pimentel nevéhez fűződik [2], aki ezt a módszert eredetileg reaktív ré-
szecskék vizsgálatára dolgozta ki, de sok előnye miatt elterjedten használják stabil
molekulák tanulmányozására is. A mátrixizolációs módszer alkalmazható prepara-
tív célokra is, különleges körülmények között végbemenő szintézisekben (pl. tetra-
t-butil-tetrahedrán előállítása [3]). Munkám során preparatív célú mátrixizolációval
nem foglalkoztam, így a dolgozatban csak a szerkezetkutatás oldaláról mutatom be
a manapság elterjedt, általunk is használt „fagyott-gáz” mátrix technikát. A kísér-
leti berendezés felépítésének ismertetése és a technika gyakorlatának részletei az A.
függelékben olvashatók.

A minta molekuláinak izolációja úgy valósul meg, hogy a vizsgálandó anyag gőzét
nagy hígításban tartalmazó gázkeveréket egy hideg felületre kondenzáltatjuk. Ezt
az eljárást szokás leválasztásnak nevezni, a hideg felület hőmérsékletét pedig levá-
lasztási hőmérsékletnek. A gáz halmazállapotban statisztikusan elhelyezkedő min-
tamolekulák a keverék gyors megfagyásának köszönhetően a kondenzált fázisban is
elszórtan, izoláltan helyezkednek el (2.1. ábra). Az izoláció mellett, az alkalmazott
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alacsony hőmérsékletnek köszönhetően lehetőség nyílik instabil molekulák eltartá-
sára, csapdázására, felhalmozására, és – elsősorban spektroszkópiai – vizsgálatára.

2.1. ábra. A mátrixban izolált molekulák.

A mátrixizoláció előnyeinek megértéséhez meg kell vizsgálnunk a mátrix és az
izolált molekulák tulajdonságait, valamint a közöttük fellépő kölcsönhatásokat.

2.1.1. A mátrix

A mátrixot alapvetően kétféle – amorf, vagy kristályos – szerkezetűnek feltéte-
lezhetjük. Tulajdonságai és előállításának módja miatt legvalószínűbb és leginkább
elfogadott a mikrokristályos szerkezet [4]. Amorf szerkezet esetén ugyanis a mátrix
nagy viszkozitású folyadékhoz hasonlóan befolyásolná a vizsgált molekula tulajdon-
ságait, vagyis a spektrumvonalak kiszélesedését okozná, a tapasztalat azonban ezzel
ellentétes. A gyors, viszonylag nagy felületre történő hirtelen kondenzálás pedig nem
az egykristály szerkezetnek kedvez, hanem sok kristályképződési gócon megindulva
apró kristályok növekedését segíti elő. Továbbá a kondenzáló gáz kis mennyiségű
szennyezőt tartalmaz (ez maga a minta), ezért nem nőhet tökéletes kristály, a kon-
denzáció során a vendégmolekulák helyén rácshibák alakulnak ki.

A kísérletek célja dönti el az alkalmazott közeg minőségét. Olyan mátrixot hasz-
nálhatunk, amely nem zavarja az alkalmazott vizsgálati módszert. Emellett álta-
lában igyekszünk a vizsgálandó részecske szempontjából inert anyagot választani:
elterjedten használnak mátrixalkotóként nemesgázokat (Ne, Ar, Kr, Xe), de sok eset-
ben előnyösen alkalmazhatók egyéb anyagok is (para-H2, O2, N2, CH4, SF6). Speciális
esetekben kimondottan reaktív – vagy reakcióképes összetevőt (pl.: CO, O3 mole-
kulákat, O, Cl, Br atomokat) is tartalmazó – mátrix használata előnyös. Ilyen eset
az, ha valamilyen reakciót szeretnénk véghezvinni, és ennek lefutását, valamint a
reakció termékeit szeretnénk vizsgálni.

A leválasztási hőmérsékletet általában a lehető legkisebb értéknek szokás vá-
lasztani, ezzel biztosítható ugyanis a gyors kondenzáció, a mátrix gőznyomásának
minimalizálása, valamint a szilárd fázisú diffúzió lelassítása. Esetenként egyéb, a
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vizsgálati módszerre, vagy magára a kísérletre jellemző szempontok miatt (pl.: szán-
dékosan nem szeretnénk tökéletes izolációt, vagy jobb optikai tulajdonságokat sze-
retnénk elérni) az elérhető minimumnál valamivel nagyobb hőmérsékletet célszerű
alkalmazni. Néhány „ökölszabály” és a kémiai intuíció a segítségünkre van, azonban
általában próbálgatással lehet optimumot vagy kompromisszumot találni.

A mátrix kristályszerkezetét befolyásolhatja a leválasztáshoz használt felület, elő-
fordulhat hogy két eltérő hordozóra eltérő kristálymódosulat kezd növekedni. Ezért
a mátrix anyaga mellett meg szokás adni a leválasztáshoz használt hordozó anyagát,
és ügyelni kell rá, hogy annak felülete a mátrix növesztése előtt tiszta, vagy legalább
jól reprodukálható legyen.

2.1.2. Az izolált részecske

A vizsgálandó részecske izolációja tehát úgy valósul meg, hogy az a mátrix rács-
hibájában – melyet mátrixüregnek (röviden üreg) szoktunk nevezni – helyezkedik
el (2.1. ábra). Tökéletes izolációról akkor beszélünk, ha egy üregben csak egy ré-
szecske van. Ezt az ideális esetet jól meg lehet közelíteni, ha kellően nagy (tipikusan
legalább 1 000-szeres) hígítást alkalmazunk [4].

Az alacsony hőmérséklet (∼8–15 K) miatt nem jut a molekulák konformációs sza-
badsági fokaira annyi energia, amennyi elegendő volna a nem túl kis konformációs
gátakon (≥ 500 cm−1) való átjutáshoz, így „befagy” a molekulák konformációs moz-
gása. Továbbá a mátrix előállítási módja – hirtelen megfagyasztás – miatt a lehűtés
igen rövid ideje alatt gyakorlatilag nem változnak meg a konformációs viszonyok, így
első közelítésben a beeresztés körülményei közt fennálló konformerarányokat találjuk
a mátrixban is.

Konformációs átalakulásra klasszikus mechanizmussal csak nagyon kis konformá-
ciós gátaknál van mód, nem túl kis gátaknál azonban gyakorlatilag csak alagúteffek-
tussal következhet be konformációváltozás, izomerizáció. A módszer ezért alkalmas
alagúteffektus révén végbemenő reakciók vizsgálatára. A meghatározó mechaniz-
musra a konformációs gátak ismerete nélkül a reakciósebesség hőmérsékletfüggésé-
ből, és az izotópeffektus nagyságából lehet következtetni.

Amennyiben a mátrix inert – vagyis elhanyagolhatók kölcsönhatásai a vendég-
molekulával – az izolált részecskék tulajdonságai jól közelíthetők a gázfázisú, köl-
csönhatásmentes állapottal. Ennek nagy előnye, hogy az izolált molekulák mérhe-
tő jellemzői, pl. molekulaspektrumuk jól összevethetők a kvantumkémiai számítá-
sok eredményeivel. Az elméleti számítások egyrészt segítséget nyújtanak a kísérleti
spektrumok értelmezésében, másrészt a módszerrel az elméleti számítások jóslatai
kísérletileg ellenőrizhetők.

11



2.1.3. Mátrixhatások

A gyakorlatban a mátrix sosem ideális, mindig van kölcsönhatás a mátrix és
a mátrixba fagyasztott molekulák között. Ezen kölcsönhatások egy része kedvező,
egy részük azonban nemkívánatos. Az egyik fontos hatás, hogy az üregbe beékelő-
dő molekula forgása gátolt. Ennek fontos következménye, hogy – néhány kivételes
esettől (CO, H2O) eltekintve – a befagyott molekulák forgási átmenetei nem ger-
jeszthetők, ami jelentősen egyszerűsíti a spektrumukat: pl. a gázfázisra jellemző
bonyolult rezgési-forgási átmenetek helyett egyszerű rezgési gerjesztések jelennek
meg az infravörös spektrumban.

A mátrixszal való kölcsönhatás szinte kivétel nélkül csupán kismértékben módo-
sítja a molekula mért tulajdonságait az idealizált gázfázishoz képest. Ez az eltérés
elegendően kicsi, tipikusan a jelenleg elérhető kvantumkémiai számítások hibájának
nagyságrendjébe esik, ezért kísérlet és elmélet ezen a területen kéz a kézben jár,
az eredmények jól összevethetők. Spektroszkópiai szempontból elsődleges hatás a
mátrix-eltolódás (melyre az angol irodalom a „matrix shift” elnevezést használja),
vagyis a mátrixba fagyott molekula átmenetei kismértékben eltolódnak a gázfázishoz
képest.

Fontos, de kedvezőtlen hatás, hogy a vendégmolekuláknak gyakran többféle
diszkrét orientációja valósulhat meg a befogadó kristályhoz viszonyítva (melyekre
az angol irodalom a „site” megnevezést használja), ez pedig kismértékben eltérő
környezetet eredményez. A szimmetria megbomlása miatt a színképvonalak felha-
sadhatnak, bonyolítva a spektrumot. Ilyenkor a felhasadás mértékéből, és a spekt-
rumnak a mátrix anyagától való függéséből lehet valószínűsíteni, hogy az ún. üreg-
effektus okozta felhasadásról (angolul „site splitting”) van-e szó, hiszen felhasadást
más is okozhat. Segít továbbá a spektrumnak a mátrix hőkezelése során bekövetke-
ző változása (lásd 2.1.4. pont), ekkor ugyanis a mátrix fellazulása lehetőséget ad a
molekulák orientációjának megváltozására. A felhasadás értéke függ a molekulától,
és attól is hogy egy adott molekula melyik rezgéséről van szó, de 10 cm−1-nél csak
ritkán (pl. CH nyújtási rezgés esetén) nagyobb. Mivel nincs a területnek magyar iro-
dalma, nincs a „site” megnevezésére bevett magyar elnevezés. A jobb olvashatóság
érdekében a dolgozatban üregtípusként hivatkozok rá. Ez nem teljesen korrekt elne-
vezés, hiszen nem feltétlenül az üreg geometriája különbözik, gyakran csak az üreg
és a benne található molekula kölcsönös helyzete eltérő. Annyiban azonban helyes
a megnevezés hogy a molekula különböző üreget (potenciált) érez maga körül, füg-
getlenül attól, hogy tényleg más az üreg alakja, vagy csupán a molekula orientációja
más a kristályrácshoz viszonyítva.

Érdemes megjegyezni még, hogy a szilárd halmazállapot miatt nem túl nagy a
szomszédos üregek távolsága. A szomszédos üregekben található molekulákkal való
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gyenge kölcsönhatás pedig kismértékben befolyásolja a mintamolekula helyén a külső
potenciált. Ez azt okozza, hogy még kísérleti szempontból tökéletes izoláció esetén
is egész kismértékben függ a spektrum a mátrix töménységétől (növelve a hígítást
tart a végtelen híg mátrixban mérhető színképhez).

2.1.4. Reakciók mátrixban

Már említettem, hogy a mátrixban lehetőség van reakciók kivitelezésére is, olyan
esetekben, amikor a reakció nem végezhető el hagyományos eszközökben, illetve ha-
gyományos körülmények között (pl.: a túl reaktív, vagy bomlékony kiindulási anya-
gok, illetve termékek miatt). Ilyenkor kiaknázható a mátrix tulajdonságainak hő-
mérsékletfüggése. Alacsony hőmérsékleten a mátrix merev, szilárd rácsként stabilan
izolál, a diffúzió gyakorlatilag teljesen gátolt. Magasabb hőmérsékleten a szerkezet
fellazul, megindul a kisebb molekulák diffúziója, így ha a reakciópartnerek egyi-
ke gyorsan diffundál a mátrixban, az addig izolált reakciópartnerek találkozhatnak.
A hőmérséklet emelésének határt szab a mátrix gőznyomásának növekedése, ezért
gyors reakciót akkor várhatunk, ha kicsi a reakció aktiválási gátja (pl. gyök-gyök,
gyök-molekula reakciók, komplexképzés). Nagyobb hőmérsékleten kis konformációs
gátak esetén lehetőség nyílhat továbbá a konformerarányok megváltozására is.

A mátrixizolációs körülmények ideálisak fotokémiai reakciókhoz (pl. UV fotolí-
zis), amely kiválóan alkalmazható izomerizációra, és fotodisszociáció kiváltására. Ez
utóbbi esetben azonban számolni kell annak a lehetőségével, hogy a termékek nem
feltétlenül tudnak eltávolodni egymástól, hanem közös üregben maradhatnak. Ezt
szokás üregeffektusnak (angol irodalomban „cage effect”) nevezni. Ezért a gázfázis-
sal ellentétben reaktív termékek esetén előfordulhat, hogy az üregbe zárt reakció-
termékek továbbreagálnak egymással. Az üregeffektus csökkentésére lágy (para-H2)
mátrix használatával van lehetőség, melyben a fotodisszociáció során keletkező nagy
energiájú termékek el tudnak távolodni egymástól.

Ezeket a lehetőségeket nagy méretben alkalmazva preparatív eszközhöz jutunk,
kis méretben pedig a szerkezetkutatásban, új molekulák előállítására használhatók.

2.1.5. Spektroszkópiai mérések

A mátrixizolációs technika a mátrixban izolált molekulák korábban felsorolt tu-
lajdonságai miatt jól használható számos szerkezetvizsgáló módszer érzékenységé-
nek, felbontóképességének, pontosságának növelésére, a vizsgálható molekulák kö-
rének bővítésére. Elterjedten használják UV-VIS, IR, Raman, valamint ESR spekt-
roszkópiai vizsgálatoknál, emellett alkalmazható különlegesebb módszerek, pl. VCD
spektroszkópia esetében is. A mátrixizolációs berendezés mérőfejét – melyben a
mátrix előállítása történik – minden esetben az alkalmazni kívánt mérési módszer-
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nek megfelelően kell kialakítani. Ez rokon (pl. optikai spektroszkópiai) módszerek
közötti váltásnál a mérőfej kis átalakítását (A. függelék), ESR mérés esetén azonban
az adott módszerhez egy teljesen új berendezés építését jelenti.
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3. fejezet

A citozin mátrixizolációs vizsgálata

Doktori munkám kezdetén a citozin tautomerarányainak meghatározásával, és
ultraibolya spektrumának vizsgálatával foglalkoztam. Ezen kutatásokat az ELTE
Elméleti Kémiai Laboratóriumával együttműködésben végeztem. A kísérleti mun-
kával és a spektrumok kiértékelésével én foglalkoztam, az elméleti számításokat,
modellezéseket társszerzők végezték.

3.1. Motiváció

Régóta ismert, hogy a genetikai kód tárolásáért felelős nukleobázisok mindegyike
hajlamos a tautomerizációra. Mivel az egyes tautomerek szerkezete jelentősen eltér,
teljesen különböző hidrogénkötés-rendszer kialakítására képesek, ezért a bázisok ta-
utomerizációja a genetikai kód sérülésének egyik lehetséges forrása [5]. A tautomeri-
záció egy feltételezhető mechanizmusa, hogy elektrongerjesztett állapoton keresztül
megy végbe, mely magyarázhatja azt a jól ismert tényt, hogy a DNS bázisainak
UV abszorpciója mutációt okozhat [6]. Ezen kérdések vizsgálatához fontos a bázi-
sok gerjesztett elektronállapotainak ismerete, melyeket elméleti úton kvantumkémiai
számításokkal, és kísérletileg UV spektroszkópiával szerettünk volna tanulmányozni.
Én a citozin vizsgálatával foglalkoztam, erről számolok be a továbbiakban.

3.2. Irodalmi előzmények

Magas szintű kvantumkémiai számításokat izolált molekulákra tudunk végezni,
ezért a számítások ellenőrzéséhez a kísérleteket is izolált molekulákon, vagy jó kö-
zelítéssel izoláltnak tekinthető molekulákon kell végezni. Az irodalomból jól ismert,
hogy mind szilárd fázisban, mind oldat fázisban a citozin gyakorlatilag csak az oxo-
(1) formában van jelen. Gázfázisban azonban mind a kísérleti, mind az elméleti
vizsgálatok eredményei alapján több tautomerrel kell számolni, ráadásul a hidroxi-
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(2b) forma dominál. Ezért a gázfázisú spektrumok szimulációjakor figyelembe kell
venni az összes jelen levő, kis energiájú tautomert (3.1. ábra).
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3.1. ábra. A citozin három legstabilabb tautomere: oxo(-amino) (1), hidroxi(-amino)
(2), és (oxo-)imino (3), valamint azok OH, illetve NH rotamerei (a, illetve b).

Citozinról az irodalomban ezidáig nem állt rendelkezésre gázfázisú számításokkal
összevethető UV spektrum. Egyetlen eldugott, régi, rossz minőségű mátrixizolációs
UV spektrum [7] volt csupán, melyről ráadásul saját méréseinkből kiderült, hogy
valamilyen szennyező jeleit is tartalmazza. A legfrissebb REMPI mérések [8, 9] pe-
dig csupán a spektrum egy kis részletét fedik le, ezért korábbi elméleti munkákban
a szilárd fázisú kísérleti spektrumokat használták a gázfázisú számításokkal való
összevetésre, természetesen csak az oxo (1) forma spektrumát használva a szimulá-
ciókhoz.

Az irodalomban fellelhető nagyon pontos gázfázisú elméleti számítások jelentő-
sen eltérő arányokat jósoltak az egyes tautomerekre (3.1. táblázat). Úgy találtuk,
hogy az eltéréseket elsősorban a relatív szabadenergiaértékek eltérése okozza, ezek
ugyanis a zéruspont-rezgési energián keresztül nagyon érzékenyek a rezgési frekven-
ciák pontos értékére. A legnagyobb bizonytalanság a 3a tautomer esetén figyelhető
meg, ennek relatív mennyisége széles tartományban mozog.

A gázfázisú kísérleti munkákban jelentősen változott az is, hogy mely tautome-
rek jelenlétét sikerült egyáltalán kimutatni (3.2. táblázat). Itt az eredményeket
óvatosan kell kezelni, hiszen a gázsugaras kísérletekben a minta nincs termodina-
mikai egyensúlyban. A tautomerarányok szempontjából a mátrixizolációs mérések,
és a gázfázisú mérések tekinthetők relevánsnak. Ezek közül pedig azon két mérés,
melynek során megkísérelték a tautomerek arányának meghatározását, jó egyezést
mutat, azonban a 3a tautomer aránya számottevően nagyobbnak adódott az elmélet
által jósoltnál (3.2. táblázat).

A számítások abban egyetértenek, hogy a citozin öt legkisebb energiájú tauto-
mere (3.1. ábra) közül négy energiája közel esik egymáshoz [10–14, 26]. Az ötödik
legkisebb energiájú (3b) tautomer azonban jóval az első négy felett található, ezért
az általunk alkalmazott kísérleti körülmények között elhanyagolható a jelenléte. El-
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3.1. táblázat. Néhány korábbi elméleti számítás eredménye citozin tautomeraránya-
ira (móltörtjeire).

Módszer T / K 1 2a 2b 3a 3b

CCSD(T)a[10] 298 0,35(0,21) 0,30(0,18) 1(0,60) 0,02(0,01) 0,00(0,00)
CCSD(T)b[11] 298 0,23(0,13) 0,28(0,16) 1(0,57) 0,25(0,14) —
MP2c[12] 490 0,39(0,20) 0,47(0,24) 1(0,51) 0,10(0,05) 0,02(0,01)
CCSD(T)d[13] 473 0,72(0,31) 0,47(0,20) 1(0,43) 0,12(0,05) —
DFTe[14] 490 0,73(0,42) — 1(0,57) 0,02(0,01) —
CCSDf [15] 582 0,69(0,24) 0,57(0,20) 1(0,35) 0,46(0,16) 0,14(0,05)
a Energia: CCSD(T)/∞ bázisra extrapolált; geometria: RI-MP2/TZVPP; frek-
venciák: HF/6-31G(d,p).

b Energia: CCSD(T)/cc-pVTZ; geometria: CCSD/TZP; frekvenciák: MP2/TZP.
c Energia: MP2/6-311++G(2d,2p); geometria és frekvenciák: MP2/6-31G(d).
d Energia: CCSD(T)/aug-cc-pVTZ (+ZPE); geometria: MP2/6-31G+(d,p); frek-
venciák: B3LYP/6-31+G(d,p).

e MPWB1K/aug-cc-pVDZ.
f Energia: CCSD/cc-pVTZ; geometria és frekvenciák: RI-MP2/6-311+G(d,p).

3.2. táblázat. Korábbi kísérleti eredmények citozin tautomerarányairaa.

Módszer 1 2a 2b 3a

MW, gázsugaras [16] 1 1 0,25
MW, gázsugaras [17] + + + +b

IR, Ar mátrix [18] + + −
IR, Ar mátrix [19] 0,45 1,00 ≤ 0,05
IR, Ar mátrix [20] 0,4–0,5 (+) 1,00 0,1–0,05
IR, Ar mátrix [21] + + + +
IR, He-csepp [22–24] + + + −
REMPI, gázsugaras [8, 9] + + −
UPS, gázfázisú [15] (+) + (+)
XPS, gázfázisú [25] + + +

a A legstabilabb, 2b tautomer mennyiségéhez viszonyít-
va. Azokban az esetekben, amikor nem kíséreltek meg
mennyiségi meghatározást, a + jelek az adott tautomer
észlelését, zárójelben bizonytalan azonosítását jelentik. A
− jel azt jelöli, ha nem sikerült az adott tautomer jelen-
létét igazolni.

b 3b tautomert is azonosították.

fogadott továbbá, hogy az egyes tautomerek között jelentős energiagát (14 000 cm−1)
van, tehát a tautomerizáció alacsony hőmérsékleten nem mehet végbe.
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3.3. táblázat. Citozin tautomereinek számított mólarányai (móltörtjei) az alkalma-
zott kísérleti körülmények között.

Módszer T / K 1 2a 2b 3a 3b

CCSD(T)a 450 0,78(0,29) 0,46(0,17) 1(0,37) 0,46(0,17) —
a Energia: CCSD(T)/cc-pVQZ; geometria: CCSD/cc-pVTZ; frekven-
ciák: MP2/6-311++G(2d,2p). CC számításokban all-electron (ae),
MP2 számításban frozen core (fc) korreláció.

3.3. Célkitűzések

A munkám célja egy jó minőségű UV spektrum felvétele volt a citozinról argon-
mátrixban, mely alkalmas a magas szintű kvantumkémiai számítások eredményeivel
szimulált spektrummal történő összevetésre. A rotációs gátakra végzett számítások
8–9 000 cm−1-es gátmagasságokat adtak, amely kizárja a klasszikus mechanizmussal
történő konformációs átalakulásokat, azonban az irodalomban ismert, hogy ennél
a molekulánál alagúteffektussal lassú átalakulás figyelhető meg az egyes rotamerek
között [27]. Mivel ez az átalakulás lassú, ezért a mérés aránylag rövid ideje alatt a
mátrixban várhatóan megőrződnek a gázfázisú tautomer- és konformerarányok, így
a mátrixizolációs UV spektrum szimulációjához szükség van a kísérleti körülmények
között tapasztalható tautomerarányokra. A tautomerarányok meghatározását meg-
kíséreltük egy a korábbiaknál pontosabb elméleti számítással meghatározni, ekkor
azonban a korábbi elméleti, sőt az azokat jócskán túlbecslő kísérleti eredményekhez
képest is nagyobb arányt kaptunk a 3a tautomerre (3.3. táblázat). Ennek okát ne-
héz biztosan megmondani, az egyik lehetőség, hogy az elméleti számítás pontatlan,
de az is megtörténhet, hogy a kísérleti körülmények között nem áll be a termodi-
namikai egyensúly. Munkám második része ezért a kísérleti körülményeink között a
citozin tautomerarányainak minél pontosabb meghatározása volt, melyet szintén az
általam mért mátrixizolációs IR spektrum segítségével terveztem elvégezni.

3.4. Kísérleti munka

A mátrixizolációs UV mérések során a citozint annak kis gőznyomása miatt fűt-
hető cellából párologtattam a 8–10 K hőmérsékletű kvarc ablakra. A 30 min levá-
lasztási idő alatt a mintabeeresztési hőmérséklet (430± 5) K volt, az argon áramlási
sebességét pedig 0,3 sccm értéken tartottam. Az UV spektrumot Varian Cary 3E
UV-VIS spektrométeren, deutérium lámpával 190–400 nm hullámhossztartomány-
ban mértem. Sok ismételt mérés során derült ki, hogy a minta valamilyen szennyezőt
tartalmaz, mely a citozinnál illékonyabb, ezért mennyisége időről időre csökkent. A
szennyezőhöz rendelhető – rezgési finomszerkezettel rendelkező – 280–310 nm közötti
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sáv az egyetlen irodalmi mátrixizolációs spektrumban [7] jelentős intenzitású. Több
mérést végezve a szennyező lassan elfogyott a mintából, és már valóban a citozinra
jellemző mátrixizolációs UV spektrumot tudtam mérni (3.2. ábra).
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3.2. ábra. A citozin szennyezőjétől származó sáv 280–310 nm közötti tartományban.
(•) a kísérletsorozat elején mért spektrum, még jelentős mennyiségben van jelen
szennyező; (•) a később mért spektrum, a szennyező aránya a citozin sávjaihoz ké-
pest csökkent. (Hasonló mintázatot okozhat interferencia, ez azonban jelen esetben
kizárható, ugyanis az interferencia miatti hullámzás az egész spektrumra kiterjed,
és a leválasztás során változik a maximumok helye.)

A mátrixizolációs mérésnél – különösen UV tartományban – a minta abszorp-
cióján kívül a mátrix szórását is mérjük, mely egy hullámhosszfüggő alapvonalat
eredményez. Mivel az UV sávok szélesek, ezért az alapvonal kompenzációját kísér-
leti úton kellett megoldanom. A spektrum felvétele után a mátrixot HPK 125 W
típusú nagynyomású higanygőzlámpa fényével fotolizáltam, mely a minta bomlását
eredményezte. Fél órás fotolízis után a mátrixról mért spektrum állandósult. Mivel
ebben a tartományban a fotolízistermék (zömében HCN) nem rendelkezik jelentős
UV elnyeléssel, és tapasztalataim szerint a fotolízis hatására a mátrix szórása sem
változik számottevően, ezért a fotolízist követően mért spektrummal lehetséges volt
a szórást korrigálni, hiszen a besugárzás előtt és azt követően mért spektrumok kü-
lönbsége gyakorlatilag a citozin spektruma. A 3.3. ábrán látható a közvetlenül mért,
és a szórás kompenzációját követően kapott spektrum.

A tautomerarányok meghatározásához felvettem a citozin IR spektrumát argon
mátrixban. Citozin esetén az infravörös tartományban nagyságrendekkel kisebb in-
tenzitású átmenetek vannak, mint az UV tartományban. Ennek következtében nem
lehetett egészen pontosan ugyanolyan beeresztési körülményeket alkalmazni. A je-
lentősen eltérő körülmények alkalmazása nem lett volna szerencsés, hiszen akkor az
IR spektrum mérésekor jelentősen eltérhetett volna a tautomerarány az UV színkép
mérési körülményeinél fennálló tautomeraránytól. Végül a (450± 5) K hőmérsékle-
tet választottam kompromisszumként. Így 1,2 sccm gázáramlási sebesség mellett 3 h

leválasztási idővel szép spektrumot (3.4. ábra) kaptam, alacsonyabb hőmérsékleten
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3.3. ábra. A citozin argon mátrixban mért UV spektruma. (•) a szórást is tartalmazó
spektrum; (•) a szórás levonása után kapott spektrum.

azonban aránytalanul hosszabb leválasztási idővel kellett volna számolni.
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3.4. ábra. A citozin argon mátrixban mért IR spektruma.

3.5. Tautomerarányok meghatározása

A komponensek arányának IR spektrum alapján történő meghatározására koráb-
ban az a megközelítés volt jellemző, hogy egy-egy hasonló rezgés (főként csoportrez-
gés) esetén az átmenet intenzitása hasonló szerkezetű molekulákban megközelítőleg
azonos, ezért a kísérleti csúcsintenzitások aránya jó közelítéssel megadja a kompo-
nensek arányát. Ilyen esetben felmerül a probléma, hogy ha két különböző (de a két
molekulában azonos) csoportrezgés segítségével meghatározzuk az arányokat, akkor
általában eltérő értékeket kapunk, az eredmény tehát függhet attól, melyik sávot
használjuk.

Pontosabb eredményt úgy várhatunk, ha az átmenetek intenzitásait is figyelembe
vesszük, nehézséget jelent azonban ezek pontos meghatározása. Citozin esetén az
irodalomban fellelhető legpontosabb mátrixizolációs tautomerarány-becslések ilyen
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módon, számított intenzitások figyelembevételével készültek [19, 20], továbbra is
egy-egy sávot használva az arányok meghatározásához.

Ezekben a mérésekben azonban benne van a számított intenzitások – eseten-
ként jelentős – hibája. A mátrixizolációs körülmények között jól bevált skálázott
DFT számítások a rezgési frekvenciákat jól visszaadják, az intenzitásokban azonban
a legtöbb normálrezgésre a hiba 0,5–2-es szorzófaktoron belül van, de egyes rezgé-
si módusokra jelentkezhet akár nagyságrendi eltérés is. Ezen egy empirikus meg-
gondolással úgy segíthetünk, hogy ha a molekulának sok normálrezgése van (ami
biomolekulákra teljesül) akkor megtehetjük, hogy nem egy-egy csúcsterületből és
számított intenzitásból határozzuk meg a mólarányokat, hanem a teljes kísérleti IR
színképből (vagy legalábbis annak minél nagyobb részéből), az egyes komponensek
számított spektrumait felhasználva. Azzal a feltételezéssel élünk, hogy a számított
intenzitások hibái bár nagyok, de véletlenszerűek, így várhatóan kompenzálni fogják
egymást. A komponensarányok meghatározásának alapja egy túlhatározott lineáris
egyenletrendszer:

γ
∑

i

x(i)I ν̃(i) =
∫
Aν̃dν̃ (3.1)

Az egyenletek jobb oldalán az Aν̃ („ ν̃ hullámszámnál található”) spektrumrész-
let (sáv, sávcsoport) integrálja, a bal oldalán pedig az egyes i komponensek x(i)

moltörtjeinek és az adott spektrumrészlethez rendelt átmeneteik számított I ν̃(i) in-
tenzitásainak szorzata szerepel az összes komponensre összegezve. γ egy illesztett
paraméter, mely az ismeretlen kísérleti körülményeket (abszorbanciamérésnél alkal-
mazott fényút, és mintakoncentráció szorzatát) tartalmazza.

A módszert a gyakorlatban úgy használhatjuk, hogy a kísérleti spektrum alá
Lorentz-görbéket illesztünk, majd ezekhez a görbékhez az elméleti rezgési spekt-
rum frekvenciaértékeit rendeljük (3.5. ábra). Ezt követően az egyes Lorentz-görbék
görbe alatti területét (illetve több Lorentz-görbe esetén ezek összegét) tekintjük
az adott spektrumrészlet integráljának, és ezen Lorentz-görbékhez rendelt rezgések
intenzitásainak lineárkombinációja kerül az adott spektrumrészletet leíró egyenlet
bal oldalára. Az így összeállított egyenletrendszer legjobb közelítő megoldása ad-
ja a mólarányokat. Jelentős munkaigénye van tehát a módszernek, előnye viszont,
hogy mivel egyszerre nagyon sok (elvileg akár az összes) átmenet figyelembe vehe-
tő, ezért a kísérleti hibákat jól tolerálja. A nagyszámú csúcs esetén néhány hibás
hozzárendelés nem okoz számottevő hibát, bizonytalan hozzárendelés esetén pedig
csúcscsoportokhoz rendelhetünk átmenetcsoportokat, így nem kell lemondanunk az
adott csúcs által hordozott információ egészéről.

A módszer legnagyobb bizonytalansága abban rejlik, hogy a számított intenzi-
tások pontatlanok. Mivel csak feltételeztük hogy a hibák kompenzálják egymást,
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3.5. ábra. A tautomerarányok meghatározásához használt módszer szemléltetése né-
hány spektrumrészleten. (•) A citozin mátrixizolációs IR spektruma; (•) az illesztett
Lorentz-görbék; (•) az illesztett spektrum. A vonalspektrum az egyes tautomerek
számított rezgési átmeneteit ábrázolja (1, 2a, 2b, 3a.); az egyes tautomerekhez
rendelt Lorentz-görbéket a nyilak jelölik.

semmi sem garantálja hogy ez tényleg így is van. Elméleti alapunk sincs ezt fel-
tételezni, biztosítani tehát nem tudjuk. A hibák kompenzálódásának ellenőrzésére
azonban több teszt is kínálkozik. Egyrészt el lehet végezni a számításokat több szin-
ten, azaz több elméleti módszerrel és többféle bázissal, így ellenőrizhető a végered-
mény érzékenysége a számítási szintre. Társszerzők DFT (B3LYP funkcionállal),
és MP2 számításokat is végeztek, több bázison (6-311++G(d,p) . . . aug-cc-pVTZ).
Mindegyik számított spektrumot használva néhány %-os eltérésen belül ugyanazt a
tautomerarányt kaptam. Továbbá érdemes ellenőrizni, hogy nem a spektrum egy
markáns részlete határozza-e meg döntően a végeredményt. Erre alkalmas teszt,
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3.4. táblázat. A citozin kísérletileg meghatározott tautomerarányai (móltörtjei).

Módszer 1 2a 2b 3a

IR, Ar mátrixa 0,50(0,22) 0,59(0,26) 1,00(0,44) 0,18(0,08)
a B3LYP/6-31++G(d,p) intenzitások használatával. (MP2/6-
31++G(d,p) intenzitásokat használva 0,47(0,21), 0,53(0,24),
1,00(0,46) és 0,18(0,08) értékeket kaptunk).

hogy a spektrum különböző részletein (akár tartományokon, akár véletlenszerűen vá-
lasztott szakaszokon) külön végezzük el a komponensek arányának meghatározását
(természetesen minél kisebb részletet választunk, annál nagyobb hibát várhatunk).
Ha egymástól független, nagyobb részletek jó közelítéssel ugyanolyan arányokat ad-
nak, valamint a spektrumból véletlenszerűen kisebb részleteket elhagyva a kapott
arányok nem változnak számottevően (esetemben ez volt a helyzet), akkor feltéte-
lezhetjük, hogy a meghatározott arányok helyesek.

Az összes felhasznált csúcs, és az egyenletrendszer mátrixa a B függelék B.1.
táblázatában látható. A 3.4. táblázat tartalmazza az egyenletrendszer legjobb meg-
oldását, vagyis a meghatározott tautomerarányt.

3.6. Eredmények

A citozin mátrixizolációs IR színképe alapján meghatározott tautomerarányok-
kal sikerült a kísérleti UV spektrummal jó egyezést mutató ultraibolya spektru-
mot szimulálni (3.6. ábra). A spektrum szimulációját LVC modell segítségével
társszerzők végezték, az eddigi legpontosabb számításokat használva. A geometria
optimalizáció CCSD/cc-pVTZ, az energiaszámítás CCSD(T)/cc-pVQZ, az alapálla-
pot rezgési frekvenciáinak számítása CCSD/cc-pVDZ, az állapotok közötti csatolás
EOMEE-CCSD/cc-pVDZ szinten történt, a szimulációhoz szükséges átmeneti mo-
mentumokat CC3-LR/aug-cc-pVDZ számítások fc (frozen core) közelítéssel adták.
A szimuláció a 3 legalacsonyabb energiájú állapotot, és a 10 legfontosabb rezgési
módust felhasználva készült.

Az egyes tautomerek számított spektrumait (3.7. ábra) megfigyelve az is vi-
lágosan látszik, hogy csupán egy tautomert használva nem lehetett volna a mért
spektrumot jól reprodukálni.

Feltételezhető, hogy ez a módszer a sok normálrezgéssel rendelkező molekulák-
nál az egyes izomerek mólarányának, és a beeresztés hőmérsékletének ismeretében
akár relatív szabadenergiájának meghatározására is alkalmas. A módszer magában
rejti annak lehetőségét is, hogy amennyiben a komponensek egy részének az aránya
ismert, akkor azt beépítsük az egyenletrendszerbe, hátránya viszont hogy a legnehe-
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3.6. ábra. A citozin argon mátrixban mért UV spektruma, valamint a szimulált UV
színkép az egyes tautomerek járulékaival. (•) a mért spektrum; (•) a szórás levoná-
sával kapott spektrum; (•) a szimulált spektrum; (•), (•), (•), az egyes tautomerek
(1, 2a, 2b, 3a) hozzájárulása az UV spektrumhoz.

zebb, és legmunkaigényesebb feladatok – a spektrum illesztése, és a hozzárendelés –
nem automatizálhatók.
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3.7. ábra. A citozin tautomereinek a három legkisebb energiájú állapot figyelembevé-
telével számított UV spektrumai (folytonos vonalak). (•) oxo(-amino) (1) tautomer;
(•) hidroxi(-amino) (2b) tautomer; (•) oxo(-imino) (3a) tautomer spektruma. A
szaggatott vonalak: (•) első; (•) második; (•) harmadik gerjesztett állapot hozzájá-
rulása a spektrumokhoz.
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4. fejezet

Lézerbesugárzással kombinált
mátrixizolációs spektroszkópia

Doktori kutatásaim egyik fontos eszköze egy olyan mérési összeállítás volt, mely-
ben lehetőség van a hagyományos mátrixizolációs mérést a mátrix lézeres besugár-
zásával kombinálni. A berendezés vázlata látható a C.1. ábrán. A mátrix besugár-
zására egy multimódú OPO NIR, illetve VIS kimenete, valamint a látható fényének
második harmonikusa (UV) használható. Egy – a spektrométer detektora elé helye-
zett – aluláteresztő optikai szűrő alkalmazásával lehetőség nyílik a lézerbesugárzás
alatti MIR mérésre is.

4.1. UV és VIS besugárzás

Az ultraibolya fotolízis nem igényel különösebb magyarázatot, elsősorban foto-
kémiai reakciók kiváltására alkalmas. Azonban a hagyományos lámpákkal szemben
a lézernek szigorúan monokromatikus fénye van, és (a működési tartományán belül)
tetszőleges hullámhosszra hangolható. Továbbá a lézerfény nagyon intenzív, ezért
többfotonos folyamatok kiváltására is alkalmas lehet. Ezen túl a VIS, és az UV
kimenet egyaránt használható fluoreszcencia-, illetve foszforeszcencia-spektrumok
mérésekor gerjesztő forrásként.

4.2. NIR besugárzás

A közeli IR tartományban a molekulák nyújtási rezgéseinek felhangjai, valamint
kombinációs sávok találhatók. Ezek besugárzása elsősorban konformációs átalakítá-
sokra használható. Ennek működését a következő egyszerű modell segítségével szem-
léltethetjük. Tekintsünk egy hipotetikus molekulát, melynek van több (esetünkben
pl. három) konformere. Ezek mindegyike egy-egy minimum a potenciális energia
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felületen. A könnyebb ábrázolás kedvéért tekintsük a sok dimenziós PES egy olyan
metszetét, melyet a konformereket összekötő legkisebb energiagátú reakciókoordiná-
ták mentén veszünk fel (4.1. ábra). Ez esetünkben egy három-minimumú görbe,
melyen minden konformer egy-egy minimum. Az ábrán feltüntettem a reakciókoor-
dináta mentén történő rezgések rezgési nívóit, valamint egy erre ortogonális másik
normálrezgés rezgési nívóit is. Az egyik konformer egyik rezgési felhangját gerjesztve
az felkerül egy, akár a konformációs gát magasságánál nagyobb energiájú gerjesz-
tett állapotba. Ekkor a gerjesztett molekulának több energiája van, mint amennyi
a gáton való átjutáshoz szükséges, de mivel ez az energia egy olyan szabadsági fo-
kon van, mely ortogonális a reakciókoordinátára, ezért legnagyobb valószínűséggel
a molekula elveszti a fölös energiáját, és mintha mi sem történt volna, visszakerül
a rezgési alapállapotba. Van azonban egy egészen kis esély arra, hogy belső rezgési
relaxáció révén energia kerüljön arra a szabadsági fokra, mely a reakcióhoz tartozik.
A molekula így átkerülhet a gát túloldalára, és ott elveszítve a többletenergiát egy
másik konformer minimumába érkezhet, ami azt jelenti hogy az egyik konformert
át lehet átalakítani egy másik konformerré. Természetesen egy ilyen folyamatnak
igen kicsi a valószínűsége (a kvantumhasznosítási tényező 10−2–10−5 nagyságrendű).
Mivel azonban monokromatikus fényt használunk, az a gát túloldalára került mole-
kulát már nem gerjeszti, hiszen annak máshol vannak a rezgési átmenetei. Emellett
legtöbbször a néhány K kőmérsékletű mátrixban a konformációs gátak is átjárha-
tatlanok, ezért ha folytatjuk a besugárzást, a konverzió apránként akkumulálódik,
így elérhető hogy egy konformert más konformerré/konformerekké alakítsunk át.

A konformációs átalakításhoz a fent vázolt képben az szükséges, hogy a gerjesz-
tési energia teljes mennyisége, vagy egy része átkerüljön a reakciókoordinátára, így
vagy klasszikus „gát feletti” mechanizmussal vagy a magasan gerjesztett rezgési ní-
vók egyikéről alagúteffektus révén [28] már végbemehet a reakció. A spontán rezgési
relaxáció izolált molekulánál azért történhet meg, mert a molekula – harmonikus
közelítésben értelmezett – normálrezgései a potenciál anharmonicitása miatt valójá-
ban csatolnak. Ez egy nagyon gyenge csatolás, de lehetőséget teremt a belső rezgési
relaxációra. A felhangok és kombinációs rezgések esetén egyrészt erősebb a csatolás
(hiszen a potenciál itt egyre jobban eltér a harmonikustól), másrészt több energia
juthat a reakciókoordinátára, így a felhangok gerjesztésénél nagyobb kvantumhasz-
nosítási tényezőt várunk. A felhangok abszorpciós hatáskeresztmetszete azonban
kisebb mint az alaphangoké, de ezt a hátrányt a lézer nagy fényereje kompenzálja.
Ha a molekulát nem izoláljuk, gázfázisban az ütközések okozta perturbáció előse-
gíti a belső rezgési relaxációt, de egyúttal megteremti a nemradiatív energiavesztés
lehetőségét is. Szilárd fázisban a kristályráccsal való kölcsönhatás befolyásolja a ger-
jesztéskor kapott energia újraeloszlását a különböző normálrezgések között, emellett
a nemradiatív energiavesztés valószínűsége itt is megnő. Fontos továbbá, hogy a
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4.1. ábra. Lézerbesugárzással kiváltott konformációs átalakítás alapelve.

szilárd mátrix egy külső potenciált jelent, mely gátolja a konformációs mozgásokat.
Ezért nehéz megjósolni, hogy gázfázisban, vagy kondenzált fázisban megy végbe
nagyobb valószínűséggel a konformációs átalakulás. Kísérletileg ezt a folyamatot
gázfázisban sokkal nehezebb kimutatni, mivel ilyenkor akkumulációra nincs mód, a
besugárzás hatására bekövetkező kis intenzitásváltozásokat kell mérni (pl. IRPTS
[29] technikával).

Előfordulhat természetesen, hogy akár a „klasszikus” kinetikával, akár alagútef-
fektussal a gáton keresztül az „átkonvertált” molekula átjut a kiindulási (vagy egy
másik) konformer energiaminimumába. Ekkor az átalakulás sebessége és iránya –
valamint a rendelkezésre álló kísérleti módszerek – döntik el, hogy milyen folyamatot
tudunk megfigyelni.

A módszernek természetesen vannak alkalmazási korlátai, ugyanis a többmódusú
OPO vonalszélessége nagyságrendileg akkora, mint a mátrixban a spektrumvonalak
szélessége, a konformerek rezgési sávjai pedig gyakran közel esnek egymáshoz, át-
fednek, így esetenként nem tökéletesen szelektív a besugárzás. Ilyen esetben a lézer
kismértékű félrehangolásával lehet javítani a szelektivitáson. Javíthat a helyzeten
egy egymódusú OPO használata, mely lényegesen kisebb vonalszélessége révén nyújt
nagyobb szelektivitást. Ennek beszerzése azonban költségesebb, kezelése nehezebb,
és jelenleg jóval kisebb teljesítményű kivitelben gyártanak ilyen berendezéseket.

A másik korlát magából a mátrixüreg véges méretéből ered. A leválasztás során
létrejövő üreg ugyanis elég „szűk”, a molekula nem tud tetszőlegesen nagy mozgá-
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sokat végezni benne, így a nagy térigényű konformációváltozásoknak nagyon kicsi a
valószínűsége, ami ezek megfigyelését lehetetlenné teszi, ugyanakkor a folyamatok
értelmezését egyszerűsíti, mivel ezeket az átalakulásokat első közelítésben kizárhat-
juk a lehetséges reakcióutak közül. Ez az oka annak, hogy „lágy” para-H2 mátrixban
a konformációs átalakítások sokkal effektívebbek [30] mint nemesgáz-mátrixokban.

A módszer tehát elvben lehetőséget teremt arra, hogy a mátrixban csapdázott
molekulák konformációs eloszlását – akár szelektíven egy konformer kárára – meg-
változtassuk. Mivel az egyes konformerek minden egyes sávja együtt változik a
konformer mennyiségének változásával arányosan, ezért szelektív besugárzás esetén
a besugárzott konformer sávjai kísérletileg egyértelműen elkülöníthetők, és egy re-
akcióút esetén a keletkező konformer sávjai is egyértelműen azonosíthatók. Több,
eltérő hullámszámnál végzett besugárzással az egyes konformerek akár olyan esetek-
ben is szétválogathatók, ha nem tudunk tökéletesen szelektív besugárzást végezni.
Ez egyértelmű hozzárendelést tesz lehetővé olyan esetekben is, amikor sok konfor-
mer van jelen, illetve az egyes konformerek sávjai túlságosan közel esnek egymáshoz,
ezért a kvantumkémiai számítások eredményei önmagukban nem nyújtanak elegendő
információt az azonosításhoz. Eldönthető továbbá egy felhasadásról, hogy többfé-
le üregtípus jelenléte okozza („site-splitting”), vagy egyéb, a molekula szerkezetéből
adódó effektus következménye. Az egyes orientációkban található molekulák megfe-
lelő sávjai összerendelhetők, mivel ezek – bár tudjuk, hogy egy konformerhez tartoz-
nak – „külön életet élnek” a besugárzás során. A felhasadás elegendően nagy lehet
(akár 10 cm−1) ahhoz, hogy az eltérő orientációban található molekulákat szelektí-
ven, vagy eltérő hatásfokkal tudjuk besugározni, és esetenként az eltérő orientációk
közötti konverzió is bekövetkezhet.
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5. fejezet

2-klórpropionsav konformációs
vizsgálata

Doktori kutatásaim iránya különböző biomolekulák konformációs viszonyainak,
valamint a könnyűatom-alagúteffektus konformációs viszonyokra gyakorolt hatásá-
nak tanulmányozása felé fordult, melyhez lézerbesugárzással kombinált mátrixizo-
lációs technikát kívántam használni. A módszert elsőként egy alkalmasnak vélt kis
molekulán, a 2-klórpropionsavon teszteltem.

5.1. Bevezetés

Az alagúteffektus a kvantummechanika egyik jól ismert eredménye. Annak, hogy
az anyagi részecskék mozgását nem klasszikus pálya, hanem egy valószínűségi hullám
írja le, egy első pillanatban meglepő következménye az alagúteffektus. A klasszikus
mechanikában egy véges magasságú potenciálgáton egy részecske csak abban az eset-
ben juthat át, ha a részecske energiája meghaladja a gát magasságát, és ekkor az
áthaladás bizonyosan be is következik. A kvantummechanikában egy véges magassá-
gú potenciálgát belsejében a részecske valószínűségi függvényének értéke nem nulla,
hanem egy véges érték, ennek egyenes következménye, hogy a gát magasságánál ki-
sebb energiájú részecske áthaladási valószínűsége egy véges szélességű gáton szintén
véges, nem nulla érték. Ezt a jelenséget nevezzük alagúteffektusnak, azzal a klasszi-
kus hasonlattal élve, hogy a részecske nem „megmássza” a potenciálgátat, hanem egy
véges valószínűséggel nyitott kvantummechanikai „alagúton” keresztül tud átjutni a
potenciálgát „alatt”.

Egy szintén meglepő, de kevésbé emlegetett következménye a valószínűségi hul-
lámnak, hogy a klasszikus mechanikával ellentétben a gátmagasságnál nagyobb ener-
giájú részecske átjutási valószínűsége sem egységnyi, hanem a részecske véges, nem
nulla valószínűséggel visszapattan a gátról.
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Néhány egyszerű modell, pl. „szögletes” potenciálgát, és egy, a gátnak ütköző
síkhullám esetén analitikusan le lehet vezetni a gáton történő átjutás valószínűségét
leíró függvényt. Reális rendszerek esetén is matematikailag jól kezelhető, analiti-
kusan megoldható modellek (pl. Eckart-gát [31]) segítségével próbáljuk leírni az
alagúteffektust, meghatározni az „alagutazó” rendszer élettartamát, mivel egy kémi-
ai rendszer időfüggő kvantummechanikai kezelése jóval nehezebb.

A kémiában hosszú időn át egyeduralkodó elképzelés volt a reakciók potenci-
álgátak sorozatán, klasszikus (gát felett haladó) soklépéses reakciómechanizmussal
történő magyarázata. Ezekben a leírásokban kulcsfontosságúak a kiindulási és ter-
mékmolekulák mellett az intermedierek, valamint a gátak tetején (nyeregpontokban)
található átmeneti állapotok. Az utóbbi időben azonban számos olyan eredmény lá-
tott napvilágot, mely azt feltételezi, illetve bizonyítja, hogy a fenti mechanizmuson
túl az alagúteffektus számos kémiai reakciónál játszik kulcsfontosságú szerepet. Te-
hát nem, vagy nem csak a gát felett, átmeneti állapoton keresztül megy végbe a
reakció, hanem a kiindulási anyagok a gát „megmászása” nélkül, alagúteffektussal is
átjuthatnak a termékeknek megfelelő minimumba. Ilyen mechanizmust javasoltak
többek között a glicin világűrben történő keletkezésére HNCH2 és HCOOH moleku-
lákból [32]. Jól ismert továbbá, hogy az enzimkatalizált reakciók mechanizmusát sem
lehet tökéletesen megérteni az alagúteffektus szerepvállalásának feltételezése nélkül
[33, 34].

Mind elméleti, mind gyakorlati szempontból fontos tehát az alagúteffektus minél
részletesebb vizsgálata. Az elméleti modellek fejlesztésén túl elengedhetetlen azok
teszteléséhez, finomításához szükséges kísérleti adatok szolgáltatása.

Az alagúteffektus kísérleti tanulmányozásának egyik, kismolekulák vizsgálatánál
használatos módszere a mátrixizolációs technika, mivel legtöbb esetben az alacsony
hőmérséklet miatt a klasszikus reakcióutak elérhetetlenek.

Ezidáig számos kismolekulán sikerült kimutatni olyan reakciót, mely klasszi-
kus úton nem mehet végbe. Az első ilyen kísérletekben kis vonalszélességű NIR
sugárzással állítottak elő nagy energiájú konformereket allil-alkoholt [35], illetve
1,2-etándiamint [36] tartalmazó mátrixokban. Az OH–, illetve NH2–csoportok ro-
tamerizációja révén feldúsított nagyobb energiájú konformer spontán visszaalaku-
lását alagúteffektussal lehetett magyarázni. Räsänen és munkatársai – a konfor-
mációs változást NIR lézeres, vagy ultraibolya besugárzással előidézve – vizsgálták
rövid szénláncú karbonsavak (hangyasav [28, 37–46], ecetsav [42, 46–49], propion-
sav [42, 50] és propargilsav [51]) cisz és transz konformerei közötti átalakulását.
Megfigyelték, hogy a szénlánc hosszának növekedésével a kevésbé stabil cisz kon-
former élettartama jelentősen csökken, valamint hogy egy adott konformer élettar-
tama erősen függ a mátrix anyagától. Klórecetsav esetén a gyenge hidrogénkötés-
sel stabilizált cisz formát már stabilnak találták [52]. UV besugárzással kiváltott
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konformációs átalakításra számos példát ismerünk az irodalomból, melyeknél szin-
tén könnyűatom-alagúteffektus volt megfigyelhető (hidrokinon és származékai [53–
55], 1,2-dimetilhidrazin [56], 2-hidroxi-3-nitropiridin [57], 2-klórbenzoesav [58], para
szubsztituált benzoesav származékok [59], hidroxifenilbenzoxazol származékok [60],
tio-[61] és szelenokarbamid [62]). Ditiooxamid [63] esetén alagúteffektussal végbe-
menő kettős protontranszfert is sikerült kimutatni [64]. Több példa ismert az iroda-
lomból (anti-anti-2-formilfenil(kloro)karbén [65], számos hidroxikarbén), melyeknél
a mátrixban csapdázott karbén [66–70] molekula bizonyítottan alagúteffektus révén
reagált tovább a stabil (ketén, illetve aldehid) végtermékké.

Vizsgálták a mátrixnak a reakció sebességére gyakorolt hatását is. Míg hidroxi-
metilén izomerizációs reakciójában nem tapasztaltak számottevő mátrixfüggést [66],
addig a metilhidroxikarbén esetén argon, és xenon mátrixban tapasztalt élettarta-
mok között fél [69], a hangyasav cisz-transz átalakulásánál pedig két nagyságrend
különbséget mértek [39].

Fausto és munkatársai végezték az első, biológiai szempontból is kiemelkedő je-
lentőségű molekula, a citozin OH rotamerei között alagúteffektussal végbemenő át-
alakulás vizsgálatát NIR lézerbesugárzással kombinált mátrixizolációs technikával,
melynek során a tapasztalt nem egyszerű exponenciális lecsengést diszperzív kineti-
kával magyarázták [27].

5.2. Motiváció

A munka motivációja az volt, hogy egy több stabil konformerrel rendelkező mole-
kula konformációs átalakulási útvonalait feltérképezve újabb ismereteket szerezzünk
az alagúteffektusról. Választásunk azért esett a 2-klórpropionsavra, mert korábban
laboratóriumunkban végzett mátrixizolációs IR és VCD vizsgálatok révén jól ismer-
tük a konformációs viszonyait (két transz és egy cisz konformere van, mely utóbbi
gyenge hidrogénhíd-kötéssel rendelkezik [71, 72]). A konformerek közötti nagy kon-
formációs gátak miatt pedig hosszú élettartamot vártunk, ami a kinetikai vizsgálatok
szempontjából tűnt érdekesnek.

Az α-szénatomhoz kapcsolódó klóratommal kialakított gyenge hidrogénkötés kis-
mértékben stabilizálja a cisz konformert, melynek következménye klórecetsav esetén
az, hogy a cisz forma gyakorlatilag stabil. Ugyanakkor a karbonsavakra vonatkozó
korábbi irodalmi adatok [42] alapján úgy véltük, hogy a szintén három szénatomos
propionsav élettartamánál a 2-klórpropionsav cisz konformerének élettartama je-
lentősen nagyobb, de a klórecetsavval ellentétben még mérhető nagyságrendbe esik.
Ugyanezt a következtetést vonhatjuk le, ha összevetjük a 2-klórpropionsav számított
(B3LYP/6-311++G**) 2 849 cm−1-es cisz-transz átalakulási gátját néhány karbon-
savra számított gátmagassággal, és az ezekkel jó korrelációt mutató kísérleti felezési
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5.1. táblázat. Néhány karbonsav számított cisz-transz konformációs gátmagassága
és cisz konformerének felezési ideje 15 K-en.

Karbonsav Eb
a/ cm−1 t1/2

b/ s

HCOOH 2 676 3,5 · 102

CH3 COOH 2 308 1,4 · 101

CH3 CH2 COOH 2 290 3,5 · 101

CH2(Cl) COOH 3 122 ∞
a MP2/6-311++G** [42]
b Argon mátrix.

időkkel (5.1. táblázat). Ezek alapján is valószínűsíthető, hogy a kevésbé stabil
konformer alagúteffektussal belátható időn belül visszaalakulhat a stabilabb konfor-
merré.

5.3. Spektroszkópiai vizsgálatok

A mátrixizolációs vizsgálatokat 99 %-os tisztaságú 2-klórpropionsavval végeztem,
melyből előzőleg az illékony szennyezőket vákuum segítségével szobahőmérsékleten
végzett forralással távolítottam el. A minta kis gőznyomása miatt a mátrixot alkotó
argon gázt, és a 2-klórpropionsavat külön forrásból eresztettem a vákuumrendszerbe.
A minta és az áramlásszabályozón keresztül bevezetett argon gáz áramlási sebessé-
gének arányát a minta gőznyomásának, és a mintatartó cella csapjának megfelelő
beállításával értem el. Az argon áramlási sebességét 1.2 sccm értéken tartottam, a
minta hőmérsékletét 0 ◦C-on (jeges vízben) tartva megfelelő keverési arányt lehetett
elérni. Miután a minta gőze a viszonylag nagy nyomású, szobahőmérsékletű argon-
nal való keveredés után még egy hosszabb szobahőmérsékletű csőszakaszon keresz-
tülhaladva éri el a hidegablakot, ezért a beeresztés egyensúlyi hőmérséklete biztosan
nem 0 ◦C. Ha beáll a konformerek közötti egyensúly, akkor a beeresztés egyensú-
lyi hőmérséklete szobahőmérséklet, de az is megtörténhet, hogy a minta nem kerül
termodinamikai egyensúlyba. A konformációs egyensúlynak ezeknél a vizsgálatok-
nál nem volt jelentősége, hiszen az egyes konformerek között alagúteffektus révén
bekövetkező konverziót akartunk megfigyelni, és ehhez a konformerarányokat a le-
választott mátrixban mesterségesen (NIR besugárzással) kívántuk megváltoztatni.

A közeli infravörös spektrumok felvételét követően a legstabilabb (1-es) konfor-
mert mindkét üregtípusban, valamint a 2-es konformer sávját is csaknem tökéletesen
szelektíven tudtam besugározni. Végeztem besugárzást az OH nyújtási felhangon,
valamint a CO és OH nyújtás kombinációs sávján is. A besugárzást a NIR és MIR
spektrumokon egyaránt követtem. A visszaalakulás követésénél hosszú lecsengési
idők mérésekor a spektrométer sugárforrását kitakartam, és csupán a mérések ideje
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alatt érte a mintát infravörös sugárzás, és az így mért lecsengési időket egy be-
kapcsolt sugárforrás mellett mért lecsengési idő alapján korrekcióba lehetett venni.
Az alagúteffektus szerepét a folyamatban az élettartamok hőmérsékletfüggésének
vizsgálatával igazoltam.

5.4. Eredmények

A csoportban korábban végzett elméleti számítások révén ismert volt a 2-klórpro-
pionsav három konformerének relatív energiája és az azokat elválasztó konformációs
gátak magassága (5.1. ábra). Mátrixizolációs kísérleteinknek [72] köszönhetően már
tudtuk azt is, hogy mindhárom konformer jelenléte kimutatható argon mátrixban.
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5.1. ábra. Az S -(–)-2-klórpropionsav konformerei. (•) az egyes konformerek szá-
mított (B3LYP/aug-cc-pVTZ) ZPVE korrigált relatív energiái, és a konformerek
közötti konverziós gátmagasságok; (•), (•) az egyes konformerek OH-nyújtási rezgé-
sének első (v=1), illetve második (v=2) gerjesztett energiaszintjei argon mátrixban.

5.4.1. Besugárzásos kísérletek

Argon mátrixban minden esetben effektívnek találtam a besugárzásokat, az al-
kalmazott 2–3 ns/10 Hz, 10–15 mJ/pulzus besugárzó teljesítmény néhány 10 min-es
időtartam alatt jelentősen megváltoztatta a konformerarányokat (5.2.).
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5.2. ábra. A 2-klórpropionsav NIR besugárzása. (•) Az 2-klórpropionsav NIR, és
MIR spektrumának OH nyújtási tartománya a leválasztást követően; (•) a 3-as
konformer 6 947, és 6 959 cm−1-es egymást követő besugárzásával történő dúsítását
követően mért spektrum. (A mátrixban található víz sávjait * jelöli.)

5.2. táblázat. 2-klórpropionsav konformereinek (1, 2, 3) Ar mátrixban mért OH
nyújtási alap és felhangjai a kísérletileg észlelhető üregtípusokban.

Konformer Üregtípus ν̃ / cm−1

v=0→v=1 v=0→v=2

1 a 3 560 6 947
1 b 3 566 6 959
2 c 3 572 6 971
3 a 3 491 6 779
3 b 3 497 6 799
3 c 3 514 —

Mivel egy szelektív besugárzás során a besugárzott konformer sávjai egyszerre,
és azonos mértékben csökkennek, a keletkező konformer(ek) sávjai pedig egyszerre,
és konformerenként azonos mértékben nőnek, ezért lehetőség nyílt a korábban más
módszerrel elvégzett hozzárendelés pontosítására, az egyes konformerek, és az ész-
lelhető üregtípusok egyértelmű azonosítására (D.1–D.3. táblázatok). Egyértelműen
el lehetett dönteni azt is, hogy az 1-es konformer OH felhangjának felhasadásáért
korábban az irodalomban feltételezett Fermi-rezonancia [71] és többféle üregtípus
jelenléte [72] közül az utóbbi a felelős.

A besugárzások révén kísérletileg összerendelhetők a rezgési alap és felhangok
(5.2. táblázat). A tapasztalt nagy konverziós hatásfokkal összhangban van az, hogy
a rezgési felhangok nívói jóval a konformációs gátak felett találhatók (5.1. ábra).

A besugárzásos kísérletek során tapasztalt változásokat (5.3. ábra) összefoglalva
úgy értelmezhetjük, hogy az 1-es és 3-as konformerek egyaránt két-két jól elkü-
lönülő üregtípusban (a és b) fordulnak elő az argon mátrixban, melyek közül az
1a–3a illetve 1b–3b megfeleltethetők egymásnak (az egyik besugárzásakor a másik
nő, és fordítva), de ez a szelektivitás nem tökéletes, kismértékű 1a–1b illetve 3a–
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3b konverzió szintén megfigyelhető. Ez a tapasztalat azzal magyarázható, hogy a
2-klórpropionsav 1-es és 3-as konformere egyaránt kétféle orientációban ékelődhet
egy üregbe, és ez az orientáció a besugárzás során csak nagyon kis valószínűséggel
változhat meg, hiszen ennél a molekulánál az egyes konformerek térszerkezete na-
gyon hasonló, az átalakuláshoz nincs szükség jelentős konformációs mozgásra, így
az orientáció megváltozásának valószínűsége is csekély.
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5.3. ábra. A 2-klórpropionsav néhány reprezentatív MIR spektrumrészletének vál-
tozása a NIR besugárzások hatására. (•) A leválasztott minta spektruma; (•)
6 947 cm−1 besugárzást követően mért MIR spektrum; (•) további 6 779 cm−1-es NIR
lézerbesugárzást követően mért MIR spektrum. (•) A leválasztott minta spektruma;
(•) 6 959 cm−1 besugárzást követően mért MIR spektrum; (•) további 6 799 cm−1-
es NIR lézerbesugárzást követően mért MIR spektrum. (•) A leválasztott minta
spektruma; (•) 6 971 cm−1-es NIR lézerbesugárzást követően mért MIR spektrum.

A 2c-vel jelölt szerkezet (c típusú üregben található 2 konformer) besugárzásakor
a 3-as konformer a és b üregben egyaránt észlelt kismértékű növekedése mellett
egy meglepő változást figyeltünk meg a spektrumban. Olyan sávok megjelenését
észleltük ugyanis, melyek nem voltak jelen a leválasztott mátrixban, ráadásul a
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besugárzás megszüntetését követően nagyon gyors, teljes visszaalakulást figyeltünk
meg. Mivel a megjelenő új OH nyújtási rezgés vöröseltolódást mutat, ezért ez a
konformer is hidrogénkötött kell legyen, a gyors visszaalakulás magas energiára, a
3 konformer csekély növekedése pedig a korábban is feltételezett üregben történő
relaxáció gátolt voltára enged következtetni. Ezek alapján feltételezhető hogy a 2-
es konformer számára ideális üregbe, vagy orientációba kényszerített, s emiatt kissé
feszített, de a 3-as konformerhez közeli geometria rendelhető hozzá.

5.4.2. A lecsengés vizsgálata

A 3-as konformer visszaalakulását az a, illetve b típusú üregben található mole-
kulához rendelt OH nyújtási sáv, és a legnagyobb intenzitású 1 340 cm−1-es (ν̃10) sáv
lecsengésén, valamint az a illetve b üregtípusban található 1-es konformer felfutá-
sán keresztül egyaránt követtem. Sajnos a legjobban elkülönülő OH nyújtási tarto-
mányban sem szeparálódnak az egyes konformerek, illetve adott konformer esetén az
üregtípusok kellőképpen, ezért az egyes sávok csúcsterületét illesztett Lorenzt-görbék
segítségével határoztam meg, így tudtam az OH nyújtási tartományban az egyes sá-
vok intenzitásváltozását külön-külön követni. Az 1 340 cm−1-es hullámszámnál a
nagyon közeli sávok átlapolása miatt az előbbi módszert nem lehetett megbízhatóan
használni, így a teljes integrált csúcsterület változását tudtam csak követni.

A lecsengésekre alapvetően elsőrendű kinetikát ((5.1). egyenlet) feltételeztem,
de a kísérleti paraméterek bizonytalansága miatt minden paramétert illesztettem.

A′t (νx(3)) = A′0 (νx(3)) exp(−kt) + A′∞ (νx(3)) x = 1, 10 (5.1)

Az (5.1). egyenletben szereplő A′ az (5.2). egyenlet szerint normált intenzitás
(csúcsterületre integrált abszorbancia), νx(3) a 3-as konformer x. normálrezgéséhez
rendelt sáv k pedig a folyamat sebességi együtthatója, melyből az (5.3) egyenlet
szerint számítható a felezési idő.

A′ =
A

A∞ + A0

(5.2)

t1/2 =
ln 2

k
(5.3)

Az 1-es konformer (a és b üregtípusának együttes) felfutására az elsőrendű ki-
netika termék képződését leíró függvényét ((5.4). egyenlet) illesztettem, melyben A′

az (5.5). egyenlet szerint normált intenzitás (integrált abszorbancia).

A′t (ν1(1)) = A∞(1− exp(−kt)) (5.4)
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5.3. táblázat. 2-klórpropionsav 3-as konformerének lecsengését leíró exponenciális
függvény paraméterei((5.1)–(5.3). egyenletek), illetve az 1-es konformer felfutását
((5.3)–(5.5). egyenletek) leíró exponenciális függvények illesztett paraméterei.

Illesztett sáv t1/2 / s A′∞

ν10(3) (2,48± 0,06) · 105 0,26± 0,13
ν1(3ab) (2,49± 0,28) · 105 0,10± 0,07
ν1(1) (1,34± 0,14) · 105 0,42± 0,01

A′ =
A− A0

Amax − A0

(5.5)

Az 1 340 cm−1-es (ν̃10) sávra valamint az a és b típusú üregben található 3-as
konformerek elkülönülő OH nyújtási sávjainak integrált összterületére illesztett ex-
ponenciális görbék gyakorlatilag azonos élettartamokat adtak, a felfutás pedig nagy-
ságrendileg egyezett velük (5.3. táblázat). Az OH nyújtási sáv esetén elvégeztem
az illesztett Lorentz-görbék összterületére is az illesztést, akkor is nagyságrendileg
azonos eredményt kaptam (t1/2 (ν10(3ab)) = (1,80± 0,14) · 105 s). Az eltérés való-
színűleg azzal magyarázható hogy a vizsgált spektrumrészletet nem lehet tökéletesen
leírni két Lorentz-görbével. Az volt a meglepő, hogy az irodalomban eddig jellemző
(és általunk is várt) elsőrendű lecsengéssel ellentétben azt tapasztaltunk, hogy az
illesztett exponenciális görbe aszimptotája nem a nulla abszorbancia értéknél van,
hanem egy nem elhanyagolható véges értéknél (5.4. ábra, 5.3. táblázat).

A nem egyszerű exponenciális lecsengés magyarázataként több feltételezés is kí-
nálkozik. Az irodalomban 2-klórbenzoesav esetén tapasztaltak hasonlót, melyet két
eltérő (egy reaktív és egy nem reaktív) üregtípus jelenlétével magyaráztak [58]. Ké-
sőbb Fausto és munkatársai a citozin rotamereinek átalakulását követve nagyon
pontos mérések segítségével megmutatták, hogy az elsőrendű kinetika nem írja le
jól a reakciót [27], ellenben a mérési adatokra diszperzív kinetikai görbét illesztve
tökéletes egyezést kaptak [73–75].

Esetünkben teljesen logikus lenne az a magyarázat, hogy az a és b típusú üregben
található molekulák eltérő sebességgel relaxálnak, és ez okozza a torzulást. Azonban
az OH nyújtási tartományban az a és b típusú üregben található 3-as konformerhez
rendelt sávokra külön-külön exponenciális görbét illesztve szintén azt tapasztaltuk,
hogy a görbék nem tartanak nullához (5.4. ábra, 5.4. táblázat).

Az a és b típuson túl további üregtípusok feltételezése helyett modell hiányában
célszerű rögtön a folytonosan változó mikrokörnyezetek együttes relaxációját leíró
diszperzív kinetikát ((5.6)–(5.8). egyenlet) illeszteni.

A′t (ν1(3y)) = exp
(
−B(3y)tα(3y)

)
y = a,b (5.6)
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5.4. ábra. 2 klórpropionsav 3-as (cisz) konformerének lecsengése argon mátrixban a
„relaxált” a illetve b üregtípusokban. (•) a ν10(3) sávjának lecsengése; (•) a ν1(3a)
+ ν1(3b) sávok összegének lecsengése; (•) az ν1(1) sávjának felfutása. Az a és b
szerkezetekre együtt illesztett elsőrendű kinetikai görbék (5.3. táblázat). Az intenzi-
tások a 3a + 3b, illetve 1a + 1b, kísérleti intenzitásösszegek normált értékei. (•) a
ν1(3a) sávjának lecsengése; (•) a ν1(3b) sávjának lecsengése. Az a és b szerkezetekre
külön-külön illesztett elsőrendű kinetikai görbék (5.4. táblázat). (•) ν1(3a) sávjának
lecsengése; (•) a ν1(3a) sávjának lecsengése. Az a és b szerkezetekre külön-külön
illesztett biexponenciális kinetikai görbék, az intenzitásarányokat a 35Cl, és 37Cl ter-
mészetes izotóparányának megfelelően, az aszimptotát pedig nullának rögzítve (5.5.
táblázat). A szaggatott vonalak ábrázolják a biexponenciális görbék komponen-
seit. (•) A ν1(3a) sávjának lecsengésére illesztett diszperzív kinetikai görbe (5.5.
táblázat).
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5.4. táblázat. 2-klórpropionsav 3a, és 3b szerkezetének lecsengésére külön-külön
illesztett exponenciális függvények paraméterei ((5.1)–(5.3). egyenletek).

Illesztett sáv t1/2 / s A′∞

ν1(3a) (1,61± 0,24) · 105 0,43± 0,05
ν1(3b) (2,15± 0,66) · 105 0,11± 0,17

5.5. táblázat. 2-klórpropionsav 3a szerkezetének lecsengését leíró diszperzív kinetikai
paraméterek ((5.6)–(5.8). egyenletek).

Illesztett sáv t1/2 / s α

ν1(3a) (2,2± 0,1) · 105 0,764± 0,023

5.6. táblázat. 2-klórpropionsav 3a és 3b szerkezetének lecsengésére külön-külön il-
lesztett biexponenciális függvények paraméterei ((5.3), (5.9). és (5.10). egyenletek).

Illesztett sáv t1/2(
35Cl) / s t1/2(

37Cl) / s

ν1(3a) (7,0± 0,5) · 105 (9,1± 1,2) · 104

ν1(3b) (3,3± 0,7) · 105 (1,3± 0,7) · 105

A′ =
A

A0

(5.7)

t1/2 = α

√
α

B
ln 2 (5.8)

A b típusú szerkezethez rendelt sáv intenzitásának nagy bizonytalansága miatt
csupán az a üregtípushoz rendelt sávra tudtam ezt az illesztést elvégezni (5.4. ábra,
5.5. táblázat), a b esetén irreálisan nagy volt az illesztett paraméterek hibája.

Feltételezhető még, hogy a mindkét üregtípusban megtalálható, és a spektrum
alapján megkülönböztethetetlen 35Cl és 37Cl tartalmú molekulák az izotópeffektus
miatt eltérő reaktivitásúak. Ezen modell alapján is végeztem illesztést, mindkét
üregtípusban található molekula sávjaira biexponenciális lefutást feltételezve, de a
két exponenciális görbére a kiindulási pontban a természetes izotóparánynak megfe-
lelő arányt rögzítve (5.4. ábra, 5.6. táblázat, az (5.9). és (5.10). egyenlet alapján).

Megjegyzendő, hogy a természetes izotóparány feltételezése nem teljesen indo-
kolt, hiszen elvileg lehet különbség a konverziós hatásfokban az egyes izotopológok
esetén, mivel azonban hatékony konverziót tapasztaltunk, nem várható jelentős kü-
lönbség.

A′t (ν1(3y)) = 0,75 exp
(
−k(3y, 35Cl)t

)
+ 0,25 exp

(
−k(3y, 37Cl)t

)
y = a,b (5.9)
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5.7. táblázat. 2-klórpropionsav 3c szerkezetének lecsengését ((5.1)–(5.3). egyenle-
tek), illetve az 1-es konformer felfutását ((5.3)–(5.5). egyenletek) leíró felezési idők.

Illesztett sáv t1/2 / s

ν10(3c) (5,47± 0,10) · 102

ν1(3c) (5,56± 0,50) · 102

ν1(2c) (5,47± 0,37) · 102

A′ =
A

A0

(5.10)

A mérési adatok nagy hibája miatt a diszperzív és a biexponenciális kinetika
között nem lehet dönteni, azonos számú paramétert tartalmaz mindkét modell, és
az illeszkedés is gyakorlatilag azonos jóságú volt.

Megemlíthető még, hogy szintén magyarázatot adhat a nem egyszerű elsőrendű
kinetikára, ha a relaxációs folyamat két egymást követő, jelentősen eltérő sebessé-
gű lépésben megy végbe. Jelen esetben ezek az „alagutazás”, majd az azt követő
geometria relaxáció, mely a mátrix üregében előfordulhat, hogy csak lassan tud
végbemenni. Egy ilyen folyamatnak nincs analitikus megoldásfüggvénye, ezért szi-
mulálni lehetne csak a lecsengést, de ennek jelen esetben nem volt létjogosultsága.
A mérési adatok nagy szórása miatt ugyanis jobb illeszkedés ettől a modelltől sem
várható.

A 3c szerkezet esetén a várt egyszerű exponenciális lecsengést, illetve felfutást
kaptuk (5.5. ábra, 5.7. táblázat). Ezeknek a felezési ideje három nagyságrenddel
kisebb a 3-as konformer a, illetve b típusú üregben tapasztalt felezési idejénél.

Annak ellenőrzésére, hogy a konformációs átalakulás nem a klasszikus „gát felet-
ti” mechanizmussal, hanem alagúteffektussal megy végbe, megvizsgáltam az élettar-
tamok hőmérsékletfüggését is. Klasszikus mechanizmus esetén exponenciális függést
mutat a reakciósebesség hőmérsékletfüggése, mely a mátrix nagyon kis hőmérsék-
lete miatt drasztikusan nagy kellene legyen. Ezzel szemben az „alagút”-kinetikára
jellemző kis hőmérsékletfüggést tapasztaltunk (5.6. ábra). A 3c szerkezet esetén
az élettartam kísérleti hibán belül gyakorlatilag lassú, monoton csökkenést mutat a
hőmérséklet emelésével.

A várttól eltérő lefutást kaptam a 3a és 3b szerkezetekre, a reakciósebesség-
nek ugyanis minimuma volt 15 K-nél. Feltételezhető, hogy a hőmérséklet növelése
a mátrixban megkönnyíti a geometriai relaxációt, vagyis a kissé nagyobb energiájú,
kedvezőtlen (ezáltal gyorsabban reagáló) 3a és 3b szerkezetek átjuthatnak stabi-
labb, kisebb energiájú relaxált szerkezetbe, mely emiatt már lassabban alakul vissza.
Ennek ellenőrzésére megismételtem a 12,5 K-es mérést úgy, hogy előtte – a relaxá-
ciót elősegítendő – fél órás hőkezelést alkalmaztam. Bár az egyértelmű monoton
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5.5. ábra. A 3c szerkezet 2c szerkezetté történő visszaalakulásának követése 15 K-
en. (•) 3c (ν10) sávjának lecsengésére illesztett elsőrendű kinetikai görbe; (•) a 2c
(ν1) sávjára illesztett elsőrendű kinetikai görbe. Az illesztett paramétereket az 5.7.
táblázat tartalmazza.

változást nem kaptam meg, mind a biexponenciális, mind a diszperzív kinetikából
kapott élettartamok növekedését tapasztaltam, ami alátámasztani látszik a feltéte-
lezés helyességét. Ettől függetlenül a reakciósebesség a hőmérséklet emelésével nem
mutatott nagyságrendi változást, ezért a klasszikus mechanizmust kizárhatjuk, csak
alagúteffektussal mehetett végbe mindegyik spontán folyamat.
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5.6. ábra. Az argon mátrixban mért felezési idők hőmérsékletfüggése. (•):
t1/2(3a,

37Cl), (•): t1/2(3a, 35Cl), (•): t1/2(3a) diszperzív kinetika alapján kapott ér-
tékek, (•): t1/2(3c). A 12,5 K-es adatpontok esetén (◦) jelöli a hőkezelés nélkül mért
felezési időket, míg (•) a hőkezelés után mért felezési időket.

43



6. fejezet

Aminosavak konformációs vizsgálata

A fehérjék térszerkezetének, működésének megértéséhez vezető út első lépcsője
az azokat felépítő aminosavak szerkezetének megismerése. Ezek a molekulák fle-
xibilisek, és nem túl nagy méretük lehetővé teszi konformációs viszonyaik pontos
elméleti kémiai módszerekkel történő vizsgálatát. Az irodalomban számos amino-
savakkal foglalkozó elméleti munka jelent már meg, melyek legtöbbször gázfázisú
molekulákra vonatkoznak, ezért az elméleti adatokat vagy gázfázisú mérések (pl.:
lézerspektroszkópiai, mikrohullámú spektroszkópiai), vagy mátrixizolációs kísérle-
tek eredményeivel lehet összevetni.

Számos természetes aminosavról (glicin [76–82], alanin [83–85], valin [86], leu-
cin [87], izoleucin [88], prolin [89, 90], szerin [91–93], fenilalanin [94], tirozin [95],
triptofán [96], cisztein [97], aszparaginsav [98] és lizin [99]) jelent már meg mátrix-
izolációs tanulmány is. Általános tapasztalat, hogy az elméletileg jósolt nagyon sok
konformerhez képest gyakran csupán néhány konformer jeleit sikerül megfigyelni a
kísérletekben, ilyen esetben felmerül a kérdés, miért nem észlelhető a többi konfor-
mer. Sok konformációs szabadsági fokkal rendelkező aminosavaknál ugyanakkor még
így is nagyon sok konformer van jelen, ekkor a túlzsúfolt, sok közeli sávot tartalma-
zó spektrumok kiértékelése nehéz, az egyértelmű hozzárendelés, egyes konformerek
jelenlétének igazolása egy egyszerű mátrixizolációs mérés segítségével gyakorlatilag
lehetetlen. Ilyen esetekben a kiértékelést segítendő szükség van valamilyen kiegészítő
módszerre, mely lehetővé teszi a konformerarányok megváltoztatását. Ezekben a kí-
sérletekben a mintabeeresztő hőmérsékletének változtatásával, gázsugaras-hűtéssel,
vagy a mátrix utólagos manipulálásával (hőkezeléssel, vagy valamilyen szélessávú
besugárzás (elsősorban UV fotolízis) alkalmazásával) lehetett a konformerek ará-
nyának megváltozását elérni. Ezen módszerek nem szelektívek, ezért gyakran nem
nyújtanak elegendő többletinformációt a spektrumok értelmezéséhez.

Laboratóriumunkban azzal az elképzeléssel kezdtünk bele különböző aminosa-
vak vizsgálatába, hogy a klórpropionsavnál bevált lézeres besugárzás alkalmazásá-
val lehetőség nyílhat az egyes konformerek sávjainak szétválogatására, a korábbi
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publikációkban megjelent eredmények ellenőrzésére, szükség esetén pontosítására.
Továbbá lehetőség nyílhat új konformerek előállítására, valamint az alagúteffektus
konformációs viszonyokat befolyásoló hatásának vizsgálatára is.

A dolgozat beadásáig laboratóriumunkban a glicin, az alanin, a cisztein és a
szerin vizsgálatát végeztük el. Ezek közül a glicin és az alanin vizsgálata jelentette
doktori kutatásaim harmadik témáját, a ciszteinnel és szerinnel végzett kísérletekben
már főként segítőként vettem részt, így ezekről részletesen nem számolok be, csupán
a legfontosabb eredményeinket ismertetem.

6.1. A glicin konformációs vizsgálata

A glicin a legegyszerűbb aminosav, oldallánca egyetlen H-atom, ugyanakkor az
irodalomban mátrixizolációs körülmények között lézerbesugárzással vizsgált moleku-
láknál lényegesen bonyolultabb konformációs térképpel rendelkezik. A konformációs
viszonyokat tovább bonyolítja az oldallánc hozzáadása, ezért érdemes a vizsgálato-
kat a legegyszerűbb rendszer tanulmányozásával kezdeni, és lépésről lépésre haladni
a bonyolultabb molekulák felé, fokozatosan bővítve, ellenőrizve az ismeretek körét.

6.1.1. Irodalmi előzmények

A glicin konformációs viszonyait már régóta kutatják, számos elméleti és kísérleti
cikk jelent meg a témában. Az egyik legpontosabb elméleti munka Balabin nevéhez
fűződik [100], mely alapján az általa meghatározott kis energiájú szerkezetek (6.1.
ábra) közül a kísérleti körülmények ismeretében legalább négy konformer jelenlétét
várjuk a gázfázisban (∼60 % a legkisebb energiájú ttt/Ip, és egyaránt ∼10–20 % az
ccc/IIn, a gtt/IVn valamint tct/IIIp mennyisége).

Mikrohullámú spektroszkópiával ezidáig csupán a ccc/IIn [101–104] és a ttt/Ip
[105] konformer jelenlétét sikerült igazolni, a fennmaradó két konformert nem tudták
kimutatni [106–108].

Gáz-elektrondiffrakciós mérések igazolták a ttt/Ip konformer jelenlétét, és felté-
telezték, hogy kisebb mennyiségben a ccc/IIn, illetve tct/IIIp konformerek keve-
réke lehet mellette jelen [109].

Az első mátrixizolációs méréseket 16–17 K leválasztási hőmérsékleten végezték,
ekkor a ttt/Ip és ccc/IIn konformer volt csak kimutatható [76, 77]. Később igazo-
lást nyert, hogy 13 K alatt végezve a leválasztást a tct/IIIp konformer is csapdáz-
ható [78–82, 110, 111], mely a mátrix hőkezelésével a ttt/Ip konformerré alakítható
[78, 82]. Megmutatták azt is, hogy a tct/IIIp konformer aránya a mátrix UV be-
sugárzásával növelhető [80, 81]. Hélium-csepp technikával is csupán a fenti három
konformert lehetett kimutatni [110].
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ttt/Ip (0) ccc/IIn (224)

gtt/IVn (430) tct/IIIp (616) gct/Vn (937)

ttc/VIp (1700) tcc/VIIp (2060) gtc/VIIIn (2130)

6.1. ábra. A glicin nyolc legkisebb energiájú konformere, és az irodalomban haszná-
latos jelöléseik. Zárójelben az egyes konformerek relatív energiái [100] szerepelnek
cm−1 egységben.

Az egyes konformerek hiányának értelmezéséhez Miller és munkatársai végez-
tek számításokat [112, 113], melyek eredményeként az derült ki, hogy a gtt/IVn
→ttt/Ip és tct/IIIp→ttt/Ip konformációs gátak gyakorlatilag azonosak, ugyanak-
kor az előbbi folyamatban a klasszikus mechanizmus mellett az alagúteffektusnak is
számottevő hozzájárulása van, míg az utóbbi csak klasszikus mechanizmussal megy
végbe. Továbbá kimutatták, hogy az infravörös spektrumban a gtt/IVn konformer
rezgései közül egyedül a CH nyújtás frekvenciája tér el jelentősen az ttt/Ip kon-
formertől. Ezen eredmények alapján Linder és munkatársai az 520 K-es gázfázisú
spektrumban talált 2 868 cm−1-es vállat a gtt/IVn konformerhez rendelték [114].

Balabin szintén azonosította a gtt/IVn konformert gázsugaras mintahűtésű Ra-
man spektroszkópiával a fúvóka közvetlen közelében, és azt tapasztalta, hogy a tá-
volság növelésével a koncentrációja drasztikusan csökken [115]. Ezen mérések során
kimutatta az ttt/Ip és ccc/IIn konformerek jelenlétét, ugyanakkor nem sikerült
a tct/IIIp konformer nyomára bukkannia. Később, az egyensúlyi gázfázisú és a
gázsugárban mért spektrumok összevetésével, egy széles sáv szerkezetének elemzésé-
ből azt tudták valószínűsíteni, hogy mind a négy konformer jelen van a gázfázisban
[116].
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6.1.2. Elvégzett kísérletek

Az irodalmi előzmények fényében célom elsősorban a gtt/IVn, és további nagy
energiájú konformerek előállítása és vizsgálata volt mátrixizolációs körülmények kö-
zött. A csapdázott konformereket NIR lézerbesugárzással próbáltam átalakítani az
eddig ismeretlen konformerekké. Vizsgáltam a NIR gerjesztés által kiváltott át-
alakulást az egyes konformerek szelektív besugárzásával. Mivel a molekula OH és
NH nyújtási felhangján egyaránt végezhető besugárzás, lehetőségem nyílt annak ta-
nulmányozására, hogy van-e irányító hatása a reakcióra annak, hogy ugyanazon
molekula melyik rezgési felhangján (kémiai szemlélettel a molekula melyik „részén”)
végezzük a besugárzást. Próbálkoztam továbbá UV besugárzással is annak vizs-
gálatára, hogy milyen konformációs átalakulásokat lehet így előidézni. A mátrix
szerepének vizsgálatához a kísérleteimet mind Ar, mind Kr mátrixban elvégeztem.

A mátrixizolációs mérések mérési körülményei csupán annyiban tértek el a klór-
propionsavnál alkalmazottaktól, hogy ez esetben a citozin mérésénél is használt fűt-
hető cellát alkalmaztam a minta párologtatására. A közeli infravörös mérésekhez a
szokásosnál töményebb mátrixot használtam, melyet úgy állítottam elő, hogy a MIR
tartományban optimálisnak talált (407± 5) K beeresztési hőmérsékletet alkalmaz-
tam, de a gáz áramlási sebességét a MIR mérésnél használt 1,2 sccm-ről 0,3 sccm-re
csökkentettem. A töményebb mátrixban esetleg már előforduló asszociátumok nem
okoznak problémát a NIR mérésnél, ugyanis ezek jóval kisebb mennyiségben van-
nak jelen mint a monomer, melynek jelei még töményebb mátrixban is nagyon kis
intenzitásúak voltak.

6.1.2.1. NIR lézerbesugárzás

Felvettem a glicin NIR spektrumát mind Ar mind Kr mátrixban (6.2. ábra), majd
a spektrumban észlelt átmenetek alapján végeztem besugárzást a nem hidrogénkö-
tött OH-nyújtási felhangokon, NH nyújtási felhangokon, valamint a hidrogénkötött
OH nyújtási tartományban. OH nyújtási tartományának hosszas besugárzásával si-
került a ttt/Ip konformer jelentős hányadát a ccc/IIn konformeré alakítani (6.2.
ábra).

Mivel egy konformer sávjai mind együtt változnak, több besugárzásos kísérlet le-
hetőséget teremtett az egyes sávok konformerekhez, illetve azon belül üregtípusokhoz
történő egyértelmű hozzárendelésére, az alap és a felhangtartományban egyaránt. A
sávok beazonosítását elsőként a további besugárzások tervezésében fontos OH és NH
nyújtási rezgések alap- és felhangtartományában végeztem el (6.1. táblázat).

Mivel a besugárzások a klórpropionsavhoz képest kevésbé voltak effektívek, ezért
a spektrumban bekövetkező változásokat különbségspektrumok segítségével követ-
tem. Ez egyúttal lehetővé tette hogy egyazon mátrixon egymás után elvégzett be-
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6.2. ábra. A glicin MI-NIR és MI-MIR spektruma 8 K-en (•) Ar és(•) Kr mátrixban
a leválasztást követően mérve. A ttt/Ip konformer nagy részének ccc/IIn konfor-
merré alakítása után (•) Ar és (•) Kr mátrixban mért spektrumok.

6.1. táblázat. A glicin ttt/Ip, ccc/IIn és tct/IIIp konformereinek OH és NH nyúj-
tási alaprezgései és első felharmonikusai Ar és Kr mátrixban.a

Hozzárendelés ν̃Ar / cm−1 ν̃Kr / cm−1

v=0→v=1 v=0→v=2 v=0→v=1 v=0→v=2

νOH(ttt/Ip) 3 569 6 965 3 568 6 944
3 566 6 961; 6 958 3 558 6 935
3 563 6 957 3 551 6 930
3 558 6 946 3 550 6 924

νNH(ttt/Ip) 3 413 6 615 3 405 6 594
3 408 6 606 3 349 6 562

3 359; 3 355 6 573

νOH(ccc/IIn) 3 201 5 059 3 208 5 042
3 187 5 052

νNH(ccc/IIn) 3 447 6 669 3 434; 3 442; 3 440 6 639
3 442 6 657

νOH(tct/IIIp) 3 558 6 949 3 545 6 928
3 555 6 942 3 535 6 922

a Az egy sorban lévő párokat kísérletileg egy üregtípushoz lehetett rendelni.
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sugárzások hatásait is látványosan érzékeltessem (6.3. és 6.4. ábrák).
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6.3. ábra. (•) A glicin MI-MIR spektruma argon mátrixban 8 K-es leválasztás után
mérve; A besugárzást követően, és azt megelőzően mért MI-MIR spektrumok kü-
lönbsége: (•) 25 min besugárzás 6 606 cm−1-en; 25 min besugárzás 6 959 cm−1-en; (•)
25 min besugárzás 6 606 cm−1-en; 25 min besugárzás 6 957 cm−1-en; (•) a tct/IIIp
konformerben dúsított mátrix 25 min-es besugárzása 6 947 cm−1-en.

Argon mátrixban a ttt/Ip konformer több üregtípusban fordul elő, melyek jól
elkülönülnek egymástól. Az egyik üregtípusban található ttt/Ip konformer besugár-
zása (6 957; 6 959 és 6 967 cm−1 felhangokon) annak csökkenése mellett a ccc/IIn és
a tct/IIIp konformerek mennyiségének növekedését, valamint a többi üregtípusban
található ttt/Ip konformer mennyiségének növekedését idézte elő. A 6 957 cm−1-es
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6.4. ábra. (•) A glicin MI-MIR spektruma argon mátrixban 8 K-es leválasztás
után mérve; A besugárzást követően, és azt megelőzően mért MI-MIR spektru-
mok különbsége: (•) a ccc/IIn konformerben dúsított mátrix 50 min-es besugárzása
5 051 cm−1-en; (•) 25 min-es besugárzás 6 606 cm−1-en; (•) a ccc/IIn konformerben
dúsított mátrix 25 min -es besugárzása 6 665 cm−1-en. A mátrix kismértékű párol-
gása miatt hosszabb besugárzásnál észrevehető intenzitáscsökkenés tapasztalható a
lézerfény által nem gerjesztett konformerek – pl. (•) esetben a tct/IIIp – esetében
is.

besugárzás főképp a ccc/IIn konformer mennyiségét, míg a 6 959 cm−1-en végzett
besugárzás leginkább a tct/IIIp konformer mennyiségét növelte. Ezzel szemben
a 6 967 cm−1-en végzett besugárzás elsősorban az ttt/Ip konformer mennyiségének
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növekedését idézte elő a másik két üregtípusban, valamint kismértékben növelte a
ccc/IIn konformer mennyiségét is. Erre a jelenségre a legvalószínűbb magyará-
zat az, hogy a lézer véges vonalszélessége és a két konformer OH felharmonikus
sávjainak átfedése miatt nem csupán a ttt/Ip konformert gerjeszti, hanem a pontos
frekvenciától függő mértékben a tct/IIIp konformert is. Mivel garantáltan szelektív
besugárzást nem tudtam végezni, ezért ezen mechanizmus kizárólagos voltát kísér-
letileg nem tudtam igazolni. További hipotetikus reakcióutakat kémiai szemléletünk
segítségével állíthatunk fel, kézenfekvő módon azt feltételezve, hogy a geometriailag
közeli szerkezetek tudnak könnyen egymásba alakulni.

Elképzelhető ugyanis, hogy a ttt/Ip →tct/IIIp átalakulással párhuzamosan
azért megy végbe a ttt/Ip→ccc/IIn mellékreakció is, mert a gerjesztett állapotban
képződő tct/IIIp →ccc/IIn konformer tovább alakulhat. Ha ugyanis a tct/IIIp
konformer elegendő ideig gerjesztett állapotban marad, belső rezgési relaxációval
energia juthat az NCCO torziós mozgásra. Továbbá egy másik független útvonal is
elképzelhető, melynek során a ttt/Ip →ttc/VIp →ccc/IIn átalakulás megy a fő
reakcióval párhuzamosan. Ennek során szintén az NCCO elfordulás jelenti a nehéz-
séget, merev mátrixban ugyanis a nagy térigényű torziós mozgások gátoltak.

Az előbbi utolsó mechanizmus jelenléte azért feltételezhető, mert a ttt/Ip kon-
former besugárzása közben mérve a spektrumot egy apró sáv megjelenésére let-
tem figyelmes 1 256,6 cm−1 hullámszámnál. A besugárzás közben mért spektrum-
mal szemben a besugárzás után mért spektrumban ez a sáv nem volt jelen. Az
egyes konformerek számított frekvenciái alapján a ttc/VIp és gtc/VIIIn konfor-
mereknek volt ehhez a sávhoz rendelhető intenzív átmenete. A kísérletet oly módon
megismételve, hogy az egymás után besugárzással, és anélkül mért spektrumok kü-
lönbségét képeztem. Sok ilyen spektrum átlagolásával az első pillanatban észlelt
sáv mellett még további, – besugárzás után szintén nem látható – kevésbé intenzív
sávok is megfigyelhetővé váltak (6.5. ábra). Kvantumkémiai számítások eredményei-
vel összevetve a kísérleti spektrumot, az a ttc/VIp konformer rezgési frekvenciáival,
és intenzitásaival mutatott jó egyezést, mely összhangban volt azzal is, hogy kémiai
szemléletünk szerint a ttc/VIp konformer a ttt/Ip konformerből kiindulva könnyen
elérhető, hiszen csupán a karboxil OH csoport térállásában különböznek.

Kripton mátrixban a ttt/Ip konformer 6 930 cm−1-es sávját kissé félrehangolt lé-
zerrel besugározva eltérő folyamatokat tapasztaltam: 6 931 cm−1-nél a tct/IIIp kon-
former és a ccc/IIn konformer mennyisége egyaránt növekedett, ellenben 6 928 cm−1-
nél a tct/IIIp konformer csökkenését figyeltem meg, a ccc/IIn növekedése mellett.
Az eltérés azzal magyarázható, hogy a 6 928 cm−1-es besugárzás a tct/IIIp konfor-
mert is gerjeszti a lézer 5–7 cm−1 vonalszélessége miatt.

Argon mátrixban a tct/IIIp konformer 6 947 cm−1-es besugárzása a ccc/IIn
konformer dúsulását idézte elő – mely a korábban feltételezett első mechanizmus
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6.5. ábra. A 6 957 cm−1-es besugárzás alatt és a lézer kikapcsolása után mért spekt-
rumok különbségeinek átlagolásával kapott spektrum. A nyilak jelzik a tct/VIp
konformer jól elváló sávjait.

meglétét igazolta –, valamint kismértékben növelte a ttt/Ip konformer mennyiségét.
Kripton mátrixban a tct/IIIp konformer 6 923 cm−1-es sávján végezve a besugárzást
a tct/IIIp konformer a 6 928 cm−1-es sávnál tapasztalttal ellentétben nem a ccc/IIn
konformerré, hanem a ttt/Ip konformerré alakult át.

Argon mátrixban a ccc/IIn konformer OH nyújtási felhangját besugározva (5 059

és 5 052 cm−1 hullámszámoknál) a ccc/IIn konformer nagyon lassú visszaalakulását
idézte elő a ttt/Ip konformerré.

Argon mátrixban a ttt/Ip konformer NH nyújtási rezgését besugározva 6 606 cm−1-
nél nagyon rossz hatásfokkal volt csak képes konformációs átalakulást előidézni,
csupán kismértékben növekedett a ccc/IIn, és még kevésbé a tct/IIIp konformer
mennyisége.

Reményeimmel ellentétben a gtt/IVn konformert nem sikerült kimutatható meny-
nyiségben előállítani (besugárzás közben sem tapasztaltam a jelenlétére utaló nyo-
mokat). A gtt/IVn konformer egyetlen, a ttt/Ip konformertől jelentősen eltérő
rezgési frekvenciával rendelkezik 2 880–2 875 cm−1 között [113, 117], azonban ebben
a tartományban sem találtam bizonyítékot a jelenlétére.

Kripton mátrixban a ttt/Ip konformer NH nyújtási rezgését besugározva ugyan-
ezen rezgés Ar mátrixban végzett gerjesztésénél valamivel effektívebbnek bizonyult.
Elsősorban a ttt/Ip→ccc/IIn átalakulás ment végbe, emellett a ttt/Ip→tct/IIIp
átalakulás alig volt megfigyelhető.

Argon mátrixban besugározva a ccc/IIn konformer NH nyújtási felhangját (6 669

és 6 657 cm−1 hullámszámoknál), az főképp ccc/IIn →tct/IIIp átalakulást, és csak
kismértékben ccc/IIn →ttt/Ip átalakulást idézett elő. Ezen NH besugárzások az
OH nyújtási felhang besugárzásánál effektívebbek voltak.

Kripton mátrixban besugározva a ccc/IIn konformer NH nyújtási sávját főképp
a ttt/Ip konformer, és melléktermékként a tct/IIIp konformer keletkezése volt meg-
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figyelhető.
Mindezen kísérletek lehetővé tették az egyes konformerekhez tartozó sávok egy-

értelmű azonosítását, a korábbi hozzárendelések pontosítását a ttt/Ip, a ccc/IIn és
a tct/IIIp konformer esetén (E.1, E.3, E.5. és E.7. táblázatok), valamint a rövid
élettartamú ttc/VIp konformer kimutatását, és legintenzívebb sávjainak azonosítá-
sát.

Megvizsgálva az egyes konformerek szerkezetét arra a következtetésre juthatunk,
hogy a hiányzó nagyobb energiájú konformerek mind átalakíthatók a megfigyelt négy
konformerré az NH2 csoport esernyőinverziójával, melyről jól ismert, hogy alagútef-
fektussal végbemehet. Ezen ismeretek fényében érthető, miért nem sikerült további
konformereket előállítani. A hiányzó konformereknek valószínűleg rendkívül rövid
élettartamuk van, így ha keletkeznek is, nagyon kis koncentrációban, és az FTIR
mérés karakterisztikus idejéhez képest túlságosan rövid ideig vannak jelen. Mindez
persze nem zárja ki, hogy a gázfázisú Raman mérések során kimutatható mennyiség-
ben jelen legyen a gtt/IVn konformer [115, 116], hiszen a beeresztés hőmérsékletén
a kis konformációs gátak miatt könnyedén populálódhat, így a mátrixizolációval
ellentétben ilyen körülmények között várható a jelenléte. Az alagúteffektussal jól
magyarázható az is, hogy az idézett kísérletben a gázsugaras hűtés révén a gtt/IVn
konformer rendkívül rövid idő alatt képes átalakulni a ttt/Ip konformerré (a fúvóka
közvetlen közelében még kimutatható, távolabb azonban már nem).

6.1.2.2. UV-lézeres kísérletek

Irodalmi adatok alapján lehetőség van a glicin konformerarányainak UV-besu-
gárzással történő megváltoztatására [80, 81]. Felvettem a glicin UV spektrumát Ar
mátrixban, majd a NIR kísérletek során szerzett tapasztalatokat használva a ttt/Ip
és a tct/IIIp konformert besugározva a mintát dúsítottam a ccc/IIn konformerben.
Várakozásaimnak megfelelően a spektrum kismértékben eltért a leválasztáskor mért
spektrumtól (6.6. ábra).

Több hullámhosszon is megkíséreltem konformációs átalakítást, az abszorpci-
ós sáv vörös végén (240 és 235 nm hullámhosszaknál), valamint a lézerrendszer által
szolgáltatott legkisebb hullámhosszon, 213,5 nm-en. A 240 nm-en végzett besugárzás
során a tct/IIIp konformer gyors fogyását, valamint a ttt/Ip konformer mennyi-
ségének lassú csökkenését figyeltem meg. Eközben a ccc/IIn konformer mennyi-
sége az egyik üregtípusban gyakorlatilag állandó volt, a másik üregtípusban lassú
növekedés mutatott (feltehetőleg az UV fény okozta konformációs átalakulás mi-
att). Ennél kisebb hullámhosszon már megindult az etil-amin keletkezéséhez vezető
dekarboxileződés, mely a konformációs átalakulásnál mindhárom konformer esetén
gyorsabb volt, így 235 nm-en már az összes konformer mennyisége csökkent – leg-
gyorsabban a ttt/Ip konformeré. A lézer által szolgáltatott legrövidebb, 213,5 nm-es
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6.6. ábra. (•) A glicin argon mátrixban mért MI-UV spektruma. (•) A ttt/Ip
konformer ccc/IIn konformerré történő átalakítása után és azt megelőzően argon
mátrixban mért UV spektrumok különbsége.

hullámhosszon már párhuzamos reakcióban vízvesztés révén amino-ketén képződését
is tapasztaltam.

6.1.2.3. Rövid élettartamú konformer

Korábban számos kis molekulánál vizsgálták már az alagúteffektus jelenségét [28,
35–51, 53–63, 65–67, 69, 70, 118–121], ezeknek azonban csak igen kis hányada volt
biomolekula. Ugyanakkor jól ismert, hogy az enzimek működését az alagúteffektus
szerepének feltételezése nélkül nem lehet tökéletesen megérteni [33, 34], ezért kü-
lönösen fontosnak tartottam a glicin ttc/VIp konformerénél észlelt alagúteffektus
részletes vizsgálatát.

A rövid élettartamok mérése technikai kihívást is jelentett, hiszen a rendelkezés-
re álló FT-IR készülék mechanikus mozgó alkatrészei miatt eleve viszonylag lassan
képes spektrumot felvenni, melyet tovább lassít az interferogram feldolgozásának
számítási ideje. A siker végül annak volt köszönhető, hogy a spektrométer ren-
delkezik időfelbontott üzemmóddal, mely lehetővé teszi, hogy ∼4 s-es gyakorisággal
felvegyen, és tároljon egy-egy interferogramot. Ilyenkor tehát csak interferogramokat
kapunk, melyeken utólag kell a Fourier-transzformációt (és minden egyéb manipu-
lációt) elvégezni. A kísérleti nehézséget az jelentette, hogy az elfogadható jel/zaj
viszonyhoz nagy számú mérést kell végezni, méghozzá a lézer ki-be kapcsolásával
szinkronban, amelyet a rendelkezésre álló berendezésekkel csupán kézi erővel lehe-
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tett megvalósítani.
A gyakorlatban először blokkoljuk a lézert, majd egy méréssorozatot indítunk,

melyben tipikusan 30 egymást követő spektrumot mérünk, melyek ∼4 s-es időközön-
ként követik egymást. Figyeljük, hogy a spektrométer hányadik spektrumot méri,
és közben az első 10 spektrum felvétele után elkezdjük a besugárzást (megszüntet-
jük a lézer blokkolását), majd a következő 10 spektrum felvétele után – amikorra
a ttc/VIp konformer koncentrációja gyakorlatilag állandósul – ismét kitakarjuk a
lézert. Miután végzett a spektrométer a sorozat hátralévő 10 spektrumának fel-
vételével, az előbbieknek megfelelően újabb mérési sorozatot indíthatunk, melynek
során ugyanígy járunk el, így több „párhuzamos” mérést kapunk. Kellően sok mé-
rési sorozat összetartozó pontjaiban az interferogramokat átlagoljuk, majd a FT-t,
és abszorbancia számítást követően a ttc/VIp konformer legintenzívebb sávjának
integrálját ábrázolva láthatjuk, hogyan fut fel, és cseng le ennek a konformernek a
mennyisége a lézerfény be-, illetve kikapcsolását követően (6.7. ábra). Kísérleteim
során 16 sorozatot mértem, majd átlagoltam. Ez már elfogadható jel/zaj viszonyt
adott, de még az emberi teljesítőképesség határain belül maradt.

Elvileg lehetséges a fenti kísérletsorozat automatizálása, mellyel lehetőség nyílna
hosszabb mérési sorozatok, s ezáltal jobb jel/zaj viszony elérésére, ez azonban a
mérőrendszer továbbfejlesztését igényelné.
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6.7. ábra. A ttc/VIp konformer keletkezése és lecsengése 8 K-es argon mátrixban.
(•) 1 257 cm−1-es sáv abszorbanciaértékének integrálja, (•) A besugárzás alatt mért
sávintenzitás időbeli változására illesztett exponenciális görbe; (•) a lézer kikapcso-
lását követően mért sávintenzitás időbeli változására illesztett exponenciális görbe.

A mátrix hatásának vizsgálatához elvégeztem a kísérleteket Ar, Kr, Xe valamint
N2 mátrixban. Ar, Kr és Xe esetén a polarizálhatóság növekedésével karbonsavak
esetén a cisz forma egyre jobban stabilizálódik az átmeneti állapothoz képest, ami
az élettartam növekedését okozza. N2 mátrixban a nitrogén molekula kvadrupólus
momentuma miatt ez a stabilizáló hatás még erősebb. A polárosabb cisz formával a
N2 stabilabb komplexet képez mint a kevésbé poláros átmeneti állapottal, és a transz
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formával. Ennek következtében a komplexképzés a konformációs gát növekedését,
és ezzel párhuzamosan a cisz forma élettartamának jelentős növekedését okozza.

Az alagúteffektus befolyásolásának másik eszköze az érintett H-atom D-ra törté-
nő cseréje. Az OD nyújtási frekvencia jó közelítéssel 1/

√
2-szerese az OH nyújtási

frekvenciának, ezért a zéruspont rezgési nívó mélyebbre kerül a potenciális energia-
felületen, ami a gátmagasság növekedését eredményezi. A potenciálgát megválto-
zása révén a H–D csere mind a klasszikus mechanizmussal, mind alagúteffektussal
végbemenő reakció esetén jelentősen csökkentené a reakciósebességet, azonban az
alagúteffektus esetén jelentősen megváltozik (kétszeresére nő) az alagutazó részecs-
ke tömege is, ezért ilyen esetben a reakciósebesség drasztikusan (sok nagyságrenddel)
lecsökken.

A glicin NIR méréssorozatát a deuterált formával való összevetés céljából kibő-
vítettem Xe és N2 mátrixban végzett NIR méréssel, és felvettem az N,N,O-d3-glicin
(a továbbiakban d3-glicin) mátrixizolációs NIR spektrumát is Ar, Kr, Xe, valamint
N2 mátrixban (6.8. ábra).

Kibővítettem a NIR lézerbesugárzásos kísérletek körét is a deuterált formára,
és az eddig nem vizsgált mátrixokra. Az elvégzett besugárzásos kísérletek révén
elsőként az ezekben kulcsfontosságú OH és NH nyújtási felhangok hozzárendeléseit
bővítettem az Ar-ban és N2-ben kapott adatokkal illetve egészítettem ki az OD,
valamint ND nyújtási felhangok értékeivel (6.2. táblázat).

A ttt/Ip konformer besugárzása során, a glicin esetében Ar, Kr és Xe mátrixban
több folyamatot figyeltem meg, mint N2 mátrixban, vagy mint a deuterált forma
esetén (6.9–6.9. ábrák). Meglepő módon ez utóbbi esetekben csaknem tisztán a
ttc/VIp konformer keletkezik a besugárzásnál, ez azonban önmagában nem szabad,
hogy messzemenő következtetésekre adjon okot az átalakulási folyamatok mecha-
nizmusára vonatkozóan. Ezek a kísérletek lehetővé tették N2 mátrixban a glicin
ttc/VIp konformeréhez rendelhető sávok (E.7. táblázat) valamint a d3-glicin esetén
az összes vizsgált mátrixban a ttc/VIp konformer sávjainak egyértelmű azonosítását
(E.8. táblázat), továbbá ugyanezen mátrixokban a ttc/VIp konformer előállításá-
hoz használt ttt/Ip konformer sávjainak azonosítását is (E.1. és E.2. táblázatok).

A glicin ttt/Ip konformerének besugárzása Ar és Kr mátrixhoz hasonlóan Xe
mátrixban is több párhuzamos folyamatot eredményezett. Ez ugyan megnehezí-
tette a spektrumok értelmezését, de ezekben a kísérletekben a ttc/VIp konformer
visszaalakulásának követése (6.12. és 6.13. ábra) mellett a konformerarányok meg-
változása révén lehetőség nyílt további konformerekhez tartozó sávok azonosítására
is (E.1–E.6. táblázatok).

A megnövekedett élettartamnak köszönhetően nem volt szükség a korábban be-
mutatott emberpróbáló módszerre sem a deuterált forma élettartamának mérésekor,
sem pedig a nitrogénben végzett méréseknél. A N2 mátrixban végzett kísérletek
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6.8. ábra. A glicin és d3-glicin MI-NIR spektruma. (•) Ar mátrix; (•) Kr mátrix;
(•) Xe mátrix; (•) N2 mátrix. (A ccc/IIn konformer vöröseltolódott OH nyújtási
sávja kívül esik az ábrázolt tartományon.) A nyilak jelzik a ttc/VIp konformer
előállításánál használt lézerhullámszámot.

során a besugárzással előállított ttc/VIp konformer egyik sávjának lecsengését kö-
vettem az idő függvényében, miközben a mintát a forrás NIR fényétől aluláteresztő
szűrővel védtem. A deuterált forma élettartamának mérésekor a hosszú mérési idő
miatt ezen felül a mérések közötti szünetekben az infravörös forrást teljesen ki is
takartam.

A glicin ttc/VIp konformerének relatív intenzitásváltozását követve (6.14. áb-
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6.2. táblázat. A glicin és d3-glicin ttt/Ip valamint ccc/IIn konformerének O(H/D)
és N(H/D) nyújtási felhangjaia Ar, Kr, Xe és N2 mátrixban.

Mátrix ν̃ / cm−1

glicin d3-glicin

2νO(H/D)(ttt/Ip)
Ar 6 961; 6 965; 6 958; 6 957; 6 946 5 175; 5 167; 5 160
Kr 6 944; 6 935; 6 931; 6 924 5 159; 5 150; 5 144
Xe 6 931; 6 906; 6 896 5 150; 5 136; 5 127
N2 6 933; 6 922 5 148; 5 140

2νN(H/D)(ttt/Ip)
Ar 6 615; 6 606; 6 573 5 077; 5 067; 5 060; 5 048
Kr 6 593; 6 562 5 066; 5 036
Xe 6 573; 6 537 5 058; 5 031
N2 6 624; 6 586 5 063

2νO(H/D)(ccc/IIn)
Ar 5 059; 5 052
Kr 5 040b

Xe 5 035b

N2

2νN(H/D)(ccc/IIn)
Ar 6 669; 6 657 5 092b

Kr 6 635b 5 081b

Xe 6 620b 5 074b

N2 6 680b

a A többféle üregtípus miatt minden esetben több sávot észleltünk.
A d3-glicin esetében néhány kevésbé intenzív sáv (pl. 4 900 és
4 837 cm−1 (Ar mátrix), 4 890 és 4 830 cm−1 (Kr mátrix), 4 874 és
4 813 cm−1 (Xe mátrix) valamint 4 899 és 4 839 cm−1 (N2 mátrix))
nagy valószínűséggel kombinációs átmenetekhez, vagy a szennye-
zőként jelen levő d2-glicin valamelyik átmenetéhez rendelhető. 12–
14 K alatt leválasztott mátrixban a tct/IIIp konformer jelei is
megfigyelhetők voltak a NIR spektrumban.

b Bizonytalan hozzárendelés.

ra) Ar, Kr és Xe mátrixban meghatároztam a besugárzás kezdetén tapasztalható
tranziens alatt a felfutás karakterisztikus idejét (6.3. táblázat), mely jó közelítéssel
megegyezett a lézer kikapcsolását követően mért lecsengések (6.15. ábra) karak-
terisztikus idejével (6.4. táblázat). A ttc/VIp konformer mennyiségének követé-
sét a legintenzívebb O(H/D), és CO nyújtási, valamint CO(H/D) hajlítási sávokat
használva egyaránt elvégeztem, és kísérleti hibán belül azonos élettartamot kaptam
mindegyik sávra.

N2 mátrixban nagyon jó (∼50–60 %-os) konverziót lehetett elérni a ttc/VIp kon-
formerre nézve 30–40 min besugárzással. A ttc/VIp konformer mindkét jól elkülö-
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6.9. ábra. (•) a glicin spektrumának O H nyújtási, C O nyújtási és C O H hajlí-
tási/C O nyújtási tartománya, valamint a d3-glicin O D nyújtási, C O nyújtási és
C O D hajlítási/C O nyújtási tartománya Ar mátrixban mérve. (•) a ttt/Ip kon-
former OH nyújtási felhangjának 6 946 cm−1-nél végzet ∼0,5 min-es, illetve d3-glicin
OD nyújtási felhangjának 5 167 cm−1-nél végzett ∼1,5–2 h-s besugárzása után, és azt
megelőzően mért spektrumok különbsége.

6.3. táblázat. A glicin ttc/VIp konformer mennyiségének felfutása során mért ka-
rakterisztikus idők (t1/2) 12 K-en Ar, Kr, Xe mátrixokban (a kis konverzió miatt a
felfutás karakterisztikus ideje gyakorlatilag megegyezik a képződő konformer lecsen-
gésének karakterisztikus idejével).

Mátrix t1/2/s

Ar 5,3± 0,2
Kr 4,2± 0,2
Xe 2,3± 0,2

nülő üregtípusban mért időállandója a vártnak megfelelően kb. két nagyságrenddel
megnőtt nitrogénben (6.4. táblázat), mely lehetővé tette a ttc/VIp konformer ki-
sebb intenzitású sávjainak azonosítását is (E.7. táblázat). A mérés során 25 min-es
időközönként mért 50 spektrum átlagán követtem a ttc/VIp konformer visszaala-
kulását (6.16. ábra).

Az alagúteffektus szerepének ellenőrzésére további megbízható módszer a reak-
ciósebesség hőmérsékletfüggésének vizsgálata. Klasszikus mechanizmus esetén egy
elemi lépés sebessége jó közelítéssel exponenciális hőmérsékletfüggést mutat, ezzel
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6.10. ábra. (•) a glicin spektrumának O H nyújtási, C O nyújtási és C O H hajlí-
tási/C O nyújtási tartománya, valamint a d3-glicin O D nyújtási, C O nyújtási és
C O D hajlítási/C O nyújtási tartománya Kr mátrixban mérve. (•) a ttt/Ip kon-
former OH nyújtási felhangjának 6 931 cm−1-nél végzet ∼0,5 min-es, illetve d3-glicin
OD nyújtási felhangjának 5 150 cm−1-nél végzett ∼1,5–2 h-s besugárzása után, és azt
megelőzően mért spektrumok különbsége.

szemben alagúteffektussal végbemenő folyamatnál a reakciósebesség hőmérsékletfüg-
gése sokkal kisebb, Arrhenius-ábrázolásban a nagy hőmérsékleteken mérhető egyenes
a kis hőmérsékletek felé haladva „elgörbül”.

Nitrogén mátrixban lehetőség nyílt a reakciósebesség hőmérsékletfüggésének vizs-
gálatára is, a kapott görbék (6.17. ábra) az irodalmi adatokkal [45, 46] jó egyezést
mutattak.

A d3-glicin OD nyújtási rezgésének besugárzása kevéssé volt effektív, 2 h alatt
sikerült 20 %-os konverziót elérnem. A deuterált forma visszaalakulását csupán ar-
gon, kripton és xenon mátrixban tudtam követni, N2 mátrixban a d3-glicin ttc/VIp
konformere gyakorlatilag stabil volt. A vártnak megfelelően azonos körülmények
között glicinhez képest majdnem három nagyságrenddel nagyobb élettartamot (6.4.
táblázat) tapasztaltam, ezért 8 h-ás időközönként mért 64–256 spektrum átlagán
követtem az átalakulást (6.18. ábra).

Mind a glicin, mind a d3-glicin esetén az Ar, Kr és Xe mátrixban tapasztalt
élettartamok nagyságrendileg megegyeznek (6.4. táblázat), de a várttal [39, 118] el-
lentétben nem a polarizálhatósági sorrendnek megfelelően nő az élettartam. Hasonló
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6.11. ábra. (•) a glicin spektrumának O H nyújtási, C O nyújtási és C O H haj-
lítási/C O nyújtási tartománya, valamint a d3-glicin O D nyújtási, C O nyújtási
és C O D hajlítási/C O nyújtási tartománya Xe mátrixban mérve. (•) a ttt/Ip
konformer OH nyújtási felhangjának 6 931 cm−1-nél végzet ∼0,5 min-es, illetve d3-
glicin OD nyújtási felhangjának 5 150 cm−1-nél végzett ∼1,5–2 h-s besugárzása után,
és azt megelőzően mért spektrumok különbsége.
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6.12. ábra. A glicin spektrumának C O H hajlítási tartománya, és a d3-glicin spekt-
rumának C O D hajlítási tartománya Ar mátrixban. (•) közvetlenül a 6 946 cm−1-es
besugárzást követően mért spektrumok; (•) ∼30 s-el a lézer kikapcsolását követően
mért spektrum; (•) 48 h-val a lézer kikapcsolását követően mért spektrum.
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6.13. ábra. A glicin spektrumának O H és C O nyújtási tartománya N2 mátrix-
ban (•) 6 922 cm−1-es besugárzást követően mért spektrum; (•) ∼2,5 h-val a lézer
kikapcsolását követően mért spektrum.
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6.14. ábra. A glicin ttc/VIp konformer stacionárius koncentrációra viszonyított
relatív mennyiségének növekedése Ar, Kr és Xe mátrixban a lézer bekapcsolását
követően.

0 5 10 15 20 25 30
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

t / s

I r
el
.

6.15. ábra. A glicin ttc/VIp konformerének lecsengése (•) Ar, (•) Kr és (•) Xe
mátrixban. (A pontok a mérési adatok, a folytonos görbék pedig az illesztett expo-
nenciális függvények.)
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6.16. ábra. A glicin ttc/VIp konformerének lecsengése N2 mátrixban, a kísérletileg
megkülönböztethető két – (•)A és (•)B – üregtípusban. (A pontok a mérési adatok,
a folytonos görbék pedig az illesztett exponenciális függvények.)
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6.17. ábra. A glicin ttc/VIp konformerének élettartama a hőmérséklet függvényé-
ben a N2 mátrixban megkülönböztethető két – (•) A és (•) B – üregtípusban.
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6.18. ábra. A d3-glicin ttc/VIp konformerének lecsengése (•) Ar, (•) Kr és (•)
Xe mátrixban. (A pontok a mérési adatok, a folytonos görbék pedig az illesztett
exponenciális függvények.)

viselkedés nem ismeretlen az irodalomban sem [49, 118], általában a különböző mát-
rixokban található molekulákban eltérő rezgési csatolásokkal, és a mátrixnak történő
energiaátadás eltérő sebességével magyarázzák [39, 118]. Glicin esetén az élettar-
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6.4. táblázat. A glicin és d3-glicin ttc/VIp konformerének felezési ideje 12 K-en Ar,
Kr, Xe és N2 mátrixokban, a kísérletileg megkülönböztethető (A, B) üregtípusokban.

Mátrix Üregtípus t1/2(glicin) / s t1/2(d3-glicin) / s

Ar 4,4± 1,0 (1,93± 0,04) · 105

Kr 4,0± 1,0 (1,73± 0,04) · 105

Xe 2,8± 1,0 (3,57± 0,07) · 105

N2 (A) (1,38± 0,04) · 104 —
N2 (B) (6,69± 0,10) · 103 —

tam Xe mátrixban a legrövidebb, ami abból is adódhat, hogy az Ar, Kr, Xe sorban
a nemesgázatomok méretének növekedésével az üregek mérete is egyre nagyobb, így
az üregbe zárt molekula konformációs mozgásai is egyre kevésbé gátoltak.

6.2. Az alanin konformációs vizsgálata

A legegyszerűbb aminosavat megvizsgálva rögtön felmerül a kérdés, vajon az
oldallánc hozzáadása hogyan befolyásolja a molekula viselkedését? Egy biztos, a
konformerek számát jelentősen növeli, hiszen az alapváz konformációja mellett az
oldallánc lehetséges konformációi miatt megjelennek újabb szabadsági fokok. A má-
sodik legegyszerűbb természetes aminosav, az alanin esetén az oldalláncnak még
nincsenek konformációs szabadsági fokai, jelenlétével csupán a molekula szimmet-
riáját csökkenti. Ezért nem drasztikus különbségeket, újszerű viselkedést, hanem
a glicinnél tapasztalt törvényszerűségek független megerősítését vártam ezektől a
kísérletektől.

6.2.1. Irodalmi előzmények

Az alaninról a glicinhez hasonlóan számos elméleti cikk jelent már meg [122–
127], jól ismert tehát kis energiájú konformereinek szerkezete (6.19. ábra). A már
említett kisebb szimmetria miatt a glicinnél megfigyelhető alapvázak zömében páro-
sával jelennek meg. Az a, b párok csupán az NH2 csoport térállásában különböznek
kismértékben. Egyes esetekben (pl. IIa és IIb) a párok energiája nagyon közel esik
egymáshoz, máskor (pl. IIIa esetén) – az alkalmazott számítási szinttől függően –
hiányozhat a páros egyik tagja [126]. A glicinnel kapcsolatos tapasztalatok alapján
valószínűsíthető, hogy alagúteffektus révén a párok közül a nagyobb energiájú szer-
kezet az általunk alkalmazott alacsony hőmérsékleten átalakulhat kisebb energiájú
párjává.

Számos kísérleti munka is foglalkozott az alanin konformációs vizsgálatával [83–
85, 114, 128–135]. Gáz-elektrondiffrakciós [128, 129] kísérletekkel és gázfázisú IR
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6.19. ábra. Az alanin kis energiájú konformerei [125]. Alacsonyabb számítási szinten
egy további (IIIa) konformer is energiaminimum [123].

mérésekkel [114] csupán a legstabilabb I-es konformert sikerült kimutatni. MMW
és FTMW vizsgálatokban megfigyelték mind az I, mind a IIa konformer jelenlé-
tét [130–133]. Az első mátrixizolációs kísérletben [83] csupán az I, a második ilyen
publikációban [84] azonban már a IIa konformer kimutatásáról is beszámolnak. A
legutóbbi mátrixizolációs vizsgálatban a IIIb konformert [85] is észlelték, a hoz-
zárendeléseket azonban nem támasztották alá megfelelő kísérleti bizonyítékokkal.
Balabin és munkatársai [135] gázsugaras mintahűtésű Raman spektroszkópiával ki-
mutatták az I, a IIa, a IIb és a IIIb [136] konformer jelenlétét, és azt tapasztalták,
hogy a IIb valamint a IIIb konformerek mennyisége a fúvókától mért távolság nö-
velésével drasztikusan csökken, mert vélhetően az ütközések során az alacsonyabb
energiájú I illetve IIb konformerekké alakulnak.

Az alanin esetén is az tapasztalható tehát, hogy az elméletileg jósolt nagyszá-
mú konformerrel szemben a kísérletekben jóval kevesebb konformer figyelhető meg.
Célom ezúttal is eddig ismeretlen konformerek előállítása volt, a glicinnél is alkal-
mazott NIR lézeres besugárzással. Továbbá a konformerarányok megváltoztatásával
nyerhető többletinformációk alapján pontosítani kívántam az eddigi hozzárendelé-
seket.
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6.2.2. Elvégzett kísérletek és kiértékelésük

A kísérleti berendezés megegyezett a glicin vizsgálatánál alkalmazott elrendezés-
sel. A párologtatás hőmérsékletének (410± 5) K-t találtam ideálisnak. A méréseket
elvégeztem argon, kripton és nitrogén mátrixban is, ez utóbbi ugyanis glicin esetén
hasznosnak bizonyult a rövid élettartamú cisz konformer stabilizálásában.

Az irodalmi adatok segítségével az általam mért MIR spektrumban (6.20. ábra)
az I konformer intenzív jelei mellett kis mennyiségben jelen levő IIa konformer
sávjait tudtam azonosítani.
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6.20. ábra. Az alanin MI-MIR spektrumának OH nyújtási, CO nyújtási és ujjlenyo-
mattartománya (•) Ar, (•) Kr és (•) N2 mátrixban.

A NIR spektrumok (6.21. ábra) felvétele lehetővé tette az I-es konformer OH és
NH felhangjainak beazonosítását (6.5. táblázat).

6.2.2.1. Besugárzásos kísérletek

Argon mátrixban 6 948 és 6 958 cm−1, míg kripton mátrixban 6 919 cm−1 hullám-
számnál végeztem besugárzást. A lézer bekapcsolása után új sávok jelentek meg a
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6.21. ábra. Az alanin MI-NIR spektrumának OH nyújtási tartománya (•) Ar; (•) Kr;
és (•) N2 mátrixban. A nyilak a besugárzásnál használt lézerhullámszámokat jelzik.

6.5. táblázat. Az alanin I-es konformer OH és NH nyújtási rezgéseinek Ar, Kr, és N2

mátrixban mért felhangjaia

Hozzárendelés ν̃Ar / cm−1 ν̃Kr / cm−1 ν̃N2 / cm−1

2νOH(I) 6 958 6 926,1 6 933,8
6 947,7 6 923,8
6 940,7 6 918,5

6 911,6

2νNH(I) 6 576 6 566 6 585
6 539 6 528 6 557

a Mind az OH, mind az NH nyújtási felhangok felhasa-
dását üregeffektusok okozzák.

spektrumban, melyek maximális intenzitásukat kb. 0,5–1 min-el a besugárzás kez-
detét követően érték el, és a lézer kikapcsolását követően rövid időn belül teljesen
eltűntek a spektrumból. A besugárzás közben, és azt megelőzően mért spektru-
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mok sorozatának különbségeit átlagolva tudtam a keletkező konformerről elfogad-
ható jel/zaj viszonyú spektrumokat előállítani (6.22. és 6.23. ábra). A megjelenő
új sávok mindhárom esetben – a glicinnel analóg módon – a VI-os konformerhez
rendelhetők. Argon mátrixban a két eltérő üregtípusban található I-es konformer
besugárzása kismértékben eltérő spektrumot eredményez, mely azzal magyarázható,
hogy a keletkező VI-os konformer is különböző üregtípusban helyezkedik el.
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6.22. ábra. Az alanin I-es konformerének OH nyújtási felhangján végzett besugárzás
követése argon mátrixban.(•) a leválasztott minta MIR spektruma; (•) az 1-es üreg-
típusban 6 948 cm−1-en végzett besugárzás közben, és azt megelőzően mért spektru-
mok különbsége; (•) a 2-es üregtípusban 6 958 cm−1-en végzett besugárzás közben,
és azt megelőzően mért spektrumok különbsége. A spektrum felvétele a lézer bekap-
csolása után rövid (∼0,5–1 min) várakozási időt követően indult. A negatív sávok
az I-es konformerhez, a pozitív sávok pedig a VI-os konformerhez rendelhetők.

Hosszabb ideig folytatva a besugárzást, a IIa konformer lassú keletkezését tud-
tam megfigyelni (6.24. ábra). Ez a folyamat lehetővé tette a kiindulási I-es, és a
rövid élettartamú VI-os konformerek mellett a IIa konformer sávjainak beazonosí-
tását is argon és kripton mátrixban (E.9–E.11. táblázatok).
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6.23. ábra. Az alanin I-es konformerének OH nyújtási felhangján végzett besu-
gárzás követése kripton mátrixban. (•) a leválasztott minta MIR spektruma; (•)
6 926 cm−1-es besugárzás közben, és azt megelőzően mért spektrumok különbsége.
A spektrum felvétele a lézer bekapcsolása után rövid (∼0,5–1 min) várakozási időt
követően indult. A negatív sávok az I-es konformerhez, a pozitív sávok pedig a
VI-os konformerhez rendelhetők.

A IIIb konformer nem volt jelen a mátrixban, és a glicinnel ellentétben nem
is sikerült előállítani. Mivel az irodalomban [85] a IIIb konformerhez rendelt leg-
intenzívebb sávot nem tudtam megfigyelni, a többi IIIb-hez rendelt sáv pedig kis
intenzitású, ezek feltehetően az I-es konformer kis intenzitású alaprezgései, vagy
kombinációs rezgései lehetnek.

Nitrogén mátrixban mindhárom jól elkülönülő üregtípus besugárzása (6 919; 6 934

és 6 912 cm−1) az argon és kriptonmátrixhoz hasonlóan új sávok megjelenését idéz-
te elő, melyek intenzitása ∼0,5 h besugárzás után állandósult. A besugárzás során
megjelenő új sávok (6.25. ábra) mindhárom esetben a VI-os konformerhez rendel-
hetők. Az egyes besugárzásoknál itt is kismértékben eltérő spektrumokat kaptam,
mely az argonos méréshez hasonlóan azzal magyarázható, hogy az I-es konformert
három különböző üregtípusban besugározva a VI-os konformer is három különböző
üregtípusban keletkezik. Argon és kripton mátrixszal ellentétben nitrogénben nem
tapasztaltam a IIa konformer keletkezését, így nitrogén mátrixban csupán az I-es és
VI-os konformer sávjait tudtam egyértelműen azonosítani (E.9. és E.10. táblázat).
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6.24. ábra. Az alanin I-es konformerének OH nyújtási felhangján (•) argon mát-
rixban 6 948 cm−1-en az 1-es üregtípusban végzett ∼1 h besugárzást követően és
azt megelőzően mért spektrumok különbsége; (•) kripton mátrixban 6 926 cm−1-en
végzett ∼30 min besugárzás után és azt megelőzően mért spektrumok különbsége.
A besugárzás utáni spektrumfelvételt a lézer kikapcsolása után ∼1–2 min várako-
zási idő előzte meg, mely alatt a rövid élettartamú VI-os konformer jelei eltűntek
a spektrumból. A spektrumokban a negatív sávok az I-es, a pozitív sávok a IIa
konformerhez rendelhetők.

6.2.2.2. A VI-os konformer élettartamának mérése

A glicinnél ismertetett módon mind a felfutást (6.26. ábra), mind a lecsengést
(6.27. ábra) követve elvégeztem az alanin VI-os konformerének élettartam-mérését
argon és kripton, valamint nitrogén mátrixban.

Az alanin VI-os konformerének élettartama argon és kripton mátrixban a glicin
ttc/VIp konformerének élettartamával nagyságrendileg megegyezik (6.6. táblázat).
Nitrogén mátrixban a vártnak megfelelően ennél kb. három nagyságrenddel na-
gyobb élettartamot kaptam, mely kísérleti hibán belül nem függött attól, melyik
üregtípusban mértem (6.6. táblázat). Ugyanakkor a klórpropionsavhoz hasonlóan
nem egyszerű exponenciális lecsengést tapasztaltam, ezért elvégeztem az illesztést
az inhomogén közeget legegyszerűbben figyelembe venni képes diszperzív kinetika
feltételezésével is, mely jó közelítéssel azonos élettartamot ((2 100± 50) s) adott.
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6.25. ábra. Az alanin I-es konformerének OH nyújtási felhangján végzett besugár-
zás követése nitrogén mátrixban. (•) a leválasztott minta MIR spektruma; (•) Az
1-es üregtípusban 6 919 cm−1-en végzett besugárzás közben, és azt megelőzően mért
spektrumok különbsége; (•) a 2-es üregtípusban 6 934 cm−1-en végzett besugárzás
közben, és azt megelőzően mért spektrumok különbsége; (•) a 3-as üregtípusban
6 912 cm−1-en végzett besugárzás közben, és azt megelőzően mért spektrumok kü-
lönbsége. A spektrum felvétele a lézer bekapcsolása után rövid (∼15 min) várakozási
időt követően indult. A negatív sávok az I-es konformerhez, a pozitív sávok pedig a
VI-os konformerhez rendelhetők.
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6.26. ábra. Az alanin VI-os konformer mennyiségének növekedése a lézer bekapcso-
lását követően Ar mátrixban (•) 1-es és (•) 2-es üregtípusban; (•) Krmátrixban és
N2 mátrixban (•) 1-es, (•) 2-es és (•) 3-as üregtípusban.
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6.27. ábra. Az alanin VI-os konformerének lecsengése Ar mátrixban (•) 1-es és (•)
2-es üregtípusban, (•) Kr mátrixban, és (•) N2 mátrixban.

6.6. táblázat. Az alanin, VI-os konformerének felezési ideje 12 K-en Ar, Kr és N2

mátrixokban, a kísérletileg megkülönböztethető üregtípusokban (1,2).

Mátrix Üregtípus t1/2(VI) / s

Ar 1 5,7± 1,0
Ar 2 2,8± 1,0
Kr 7,0± 1,0
N2 (2,80± 0,12) · 103

6.3. További aminosavak

A lézerbesugárzással kombinált mátrixizolációs technika határait feszegetve a ku-
tatások irányát a bonyolultabb, még több stabil konformerrel rendelkező aminosavak
felé fordítottuk, a módszer ugyanis a konformációs analízisben reális vetélytársának
tűnt a jelenlegi leghatékonyabb mikrohullámú spektroszkópiai módszereknek. A leg-
több aminosavat ugyanis vizsgálták már mátrixizolációs technikával, azonban a sok
konformer miatt jelenlevő rengeteg közeli sávból többletinformáció nélkül gyakorla-
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tilag lehetetlen az egyes konformereket egyértelműen azonosítani. A szelektív lézeres
besugárzás azonban kis szerencsével lehetővé teszi a részletes konformációs analízis
elvégzését.

Figyelmünk olyan aminosavak felé fordult, melyek esetén az oldalláncon is van
– NIR besugárzással előidézett konformációváltás szempontjából – „aktív” csoport.
Érdekes, ezidáig megválaszolatlan kérdés volt ugyanis, hogy lehetséges-e az oldal-
láncon végzett gerjesztéssel szelektíven oldallánckonformációt módosítani?

6.3.1. Cisztein

Első ilyen kísérletünk a cisztein vizsgálatára irányult. Bár sikerült számos kon-
formert beazonosítani, és a glicin ttc/VIp alapvázának megfelelő rövid élettartamú
konformert előállítani N2 mátrixban, sajnos az oldallánc besugárzása nem volt effek-
tív. Ennek okai az SH felhang kis abszorbanciája, és az alacsony frekvencia miatt
már rossz hatásfokkal működő OPO kis fényintenzitása lehettek. Nehezítette továb-
bá a munkát a minta kis hőstabilitása is, az általunk használt cellával nem lehetett
bomlásmentesen gázfázisba juttatni. Szerencsére a mintának csak kis hányada szen-
vedett hőbomlást, a besugárzásnál pedig különbségspektrumokat képeztünk, így a
bomlástermékek jelenléte sem okozott problémát.

6.3.2. Szerin

Második bonyolultabb aminosavunk a szerin volt. Azért esett a választás erre
a molekulára mert az oldallánc OH csoportja elvileg a karboxil-OH-hoz hasonlóan
besugározható, moláris elnyelése is ahhoz hasonló, és az OH felhang tartományban
a lézer teljesítményével sem lehetnek gondok, így szerencsés esetben sikerülhet a
ciszteinnél tervezett szelektív oldallánc-átalakítás.

A legfőbb nehézséget a szerin rengeteg konformere jelentette, melyeknek eseten-
ként nagyon közel esnek a rezgési felhangjai, így egy besugárzáskor gyakran több
konformert egyszerre gerjesztünk. A sok konformer rezgési alaphangjai is gyakran
átfednek, ekkor pedig ha mindkét konformer mennyisége változik egy besugárzás-
nál, akkor csak az eredő változást látjuk, ami sok esetben megtévesztő, hiszen akár
a várttal ellentétes irányú is lehet egy-egy sávnál.

Szerencsére a szerin esetén elfogadhatóan hatékony volt a besugárzás mind a
karboxil-OH tartományban, mind az oldallánc-OH tartományban. A sok konformer
miatt azonban abba a nehézségbe ütköztünk, hogy nagyon sok eltérő különbségi
spektrumunkban rejlő rengeteg információt egyszerűen nem lehetett átlátni (6.28.
ábra).

Erre a nehézségre a megoldást 2D spektrum [137] előállítása jelentette. Esetünk-
ben ez – a különbségspektrumokból képzett – diszkrét spektrumhalmaz (dinamikus
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6.28. ábra. (•) 6 960,6 cm−1-es besugárzás; (•) 6 950,6 cm−1-es besugárzás; (•)
6 941,4 cm−1-es besugárzás; (•) 7 162,3 cm−1-es besugárzás; (•) 7 152,0 cm−1-es
besugárzás; (•) 7 082,4 cm−1-es besugárzás; (•) 6 964,5 cm−1-es besugárzás; (•)
6 933,9 cm−1-es besugárzás.

spektrum) vektorainak skalárszorzata, mely a normálási lehetőségtől eltekintve a
(6.1). egyenlet szerint számítható.

C(νi, νj) =
∑

n

An(νi)An(νj) (6.1)

Az egyenletben szereplő C(νi, νj) a 2D spektrum értéke a νi és νj frekvenciáknál,
An(νi) és An(νj) az n-edik különbségspektrum abszorbanciaértéke a νi, illetve νj
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frekvenciánál. Ennek a 2D spektrumnak (6.29. ábra) az a jellemzője, hogy egyfajta
statisztikát ad a mérési adatokról, azt mutatja meg, mekkora hasonlóság (korreláció,
illetve antikorreláció) van az egyes spektrumpontok között, egyszerre vizsgálva az
összes besugárzás hatását. Megjegyzendő, hogy ez a definíció matematikailag meg-
egyezik a folytonos dinamikus spektrumon értelmezett általánosított 2D korrelációs
analízis [138] esetén bevezetett szinkron spektrummal. Mivel egy ilyen kísérletso-
rozatban az egyes spektrumok függetlenek, a sorrendjük nem hordoz információt,
ezért az ún. aszinkron spektrum ilyen esetben nem értelmezhető.
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6.29. ábra. A szerin besugárzása során kapott különbségspektrumokból számított
2D spektrum. (•) (> 0) értékek, (•) (< 0) értékek.

A 2D spektrum diagonális metszete megmutatja azokat a sávokat, melyeket a
besugárzások nem hagytak érintetlenül (6.30. ábra), a leválasztott mátrix spektru-
mához képest sokkal jobban felbontott jeleket tartalmaz, és első ránézésre feltűnően
jobb jel/zaj viszonya van, mint az előállításához használt különbségspektrumoknak,
hiszen a zaj nem korreláló komponens a spektrumban. A 2D spektrum egy adott
sávnál vett metszetében a kiszemelt sávval azonos előjelű, nagy intenzitású sávok
azzal korrelálnak, vagyis nagy valószínűséggel összetartozó sávokról van szó. Az
antikorreláló sávok pedig olyan konformerekhez tartoznak, melyekből a kiszemelt
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konformer keletkezik, vagy amelyekké átalakul (6.30. ábra). Tehát az összes spekt-
rumban lévő információt egyszerre tudjuk kezelni, kiemelhetjük belőle a markáns
vezérfonalat, ráadásul az egyszerű próbálgatásnál egzaktabb, és kényelmesebb mó-
don. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy amilyen egzaktnak tűnik a módszer,
olyan becsapós is lehet, hiszen csupán statisztikát szolgáltat a sávok „viselkedéséről”.
Átfedő sávok esetén egyik komponenssel való korreláció sem garantált, ami jelen-
tősen megnehezíti a kiértékelést. A kiértékelésben az segít, ha összehasonlítjuk a
valószínűségeket tartalmazó 2D spektrum metszetét a különbségspektrumokkal. Ha
találunk olyat, melyben a korreláló sávok mind csökkennek, akkor annál a besugár-
zásnál valószínűleg szelektíven a kiszemelt konformert sugároztuk be. A szelektív
besugárzások révén néhány jellemző konformer beazonosítható, a nem szelektív be-
sugárzások különbségspektrumai pedig ezt követően már könnyebben értelmezhetők,
hiszen ki tudjuk belőlük válogatni a még be nem azonosított sávokat.

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,00

0,01

0,02

3600 1800 1700
-0,005

0,000

0,005

0,0

0,2

0,000

0,001

0,002

1600 1400 1300
-0,002

0,000

0,002

ν̃ / cm−1

∆
A

∆
A

A

6.30. ábra. (•) a szerin leválasztás után mért mátrixizolációs spektruma (Ar mátrix);
(•) a 2D spektrum diagonális metszete; (•) a 2D spektrum metszete 3 565,2 cm−1-nél.

Ezen kísérletek végső konklúziója az volt, hogy a gerjesztés bár nem tökélete-
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sen szelektív, de főképp a molekula azon részén okoz konformációs változást, amely
részével az energiát közöltük. Ez pedig egy fontos kémiai szemléletnek megfelelő
eredmény, mely hasonlóan bonyolult esetekben segítheti a kísérleti adatok kiértéke-
lését.

6.4. Összegzés

Aminosavakkal kapcsolatos kutatásainkból levonható néhány általános következ-
tetés. Az elméletileg jósolt nagyobb energiájú, klasszikus értelemben kinetikailag
stabil konformerek esetén az alagúteffektus következtében számos konformer képes
alacsony hőmérsékleten (pl.: mátrixizolációs és gázsugaras kísérletekben) alacso-
nyabb energiájú konformerekké alakulni. Ezért a nagyobb energiájú konformerek
megfigyelésére sok esetben nincs mód. Alacsony hőmérsékletű méréseknél az NH2

csoport térállása alagúteffektus révén könnyen megváltozhat, valamint a karboxil-
csoport cisz-transz átalakulása is könnyen bekövetkezik, amennyiben nincs extra
stabilizáló körülmény (pl. cisz forma esetén hidrogénkötés).

A lézeres besugárzások rendelkeznek kismértékű pozicionális szelektivitással: fő-
képp a molekula azon részén okoznak konformációváltozást, ahol a molekulát a ger-
jesztés érte, de a szelektivitás nem tökéletes. Ennek egyik oka, hogy a rezgési energia
a molekulán belül átjuthat egy másik rezgésre, és ott is kiválthat konformációs át-
alakulást. Ez a legújabb eredmények fényében elsősorban merev vázú molekuláknál
nagyon effektív [139, 140]. Egy további lehetséges ok, hogy a besugárzott csoport
(pl. NH2 csoport) alagúteffektussal nagyon gyorsan visszajut az eredeti konformá-
cióba (pl. glicin NH2 besugárzásnál, és tiocisztein [139] esetén), vagy a besugárzott
csoport eleve nem is képes konformációváltásra (pl. 6-metoxi-indol [140] esetén), így
csak a távoli változásokat tudjuk észlelni, a közvetlenül besugárzott csoport konfor-
mációváltását nem. A képet tovább bonyolíthatja, hogy egy konformációs átalakulás
egy másik csoport térállását is kedvezőtlenné teheti (pl. hidrogénkötés-felhasadása
miatt) így az érintett csoport is konformációt válthat (pl. szerin vizsgálatánál ta-
pasztaltunk ilyet).

Megállapítható továbbá, hogy a lézerbesugárzással kombinált mátrixizolációs
spektroszkópia, szükség esetén kiegészítve 2D korrelációs módszerekkel, hatékony
eszköz bonyolultabb molekulák térszerkezetének, konformációs viszonyainak feltér-
képezésében, valamint az alagúteffektus stabilitást befolyásoló hatásának tanulmá-
nyozásában.
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7. fejezet

Lézerindukált fluoreszcencia és
diszperz fluoreszcencia
spektroszkópia

Mátrixizolációs körülmények között számos gázfázisban jelentkező probléma (pl.:
kis mintakoncentráció, bonyolult forgási szerkezet) kiküszöbölhető, valamint a többi
kondenzált (pl.: szilárd, folyadék, oldat) fázisú méréshez képest sokkal jobb felbontás
jellemző. A módszer hátrányait elemezve kiderül azonban, hogy a minta és a mát-
rix gyenge kölcsönhatásai miatt a gázfázishoz képest lényegesen rosszabb felbontás
érhető el, valamint számolni kell a sávok kismértékű eltolódásával és felhasadásával
is. Igazán nagy felbontású mérések emiatt csak gázfázisban végezhetők. Törekedni
kell tehát ilyen kísérleti lehetőségek megteremtésére is.

Gázfázisú méréseknél az egyik nehézség, hogy a forgási átmenetek nagyon sű-
rűn helyezkednek el a spektrumban, felbontásukhoz nagyfelbontású FTIR készülék,
vagy nagyon kis (0,001 cm−1) vonalszélességű lézer szükséges. Ha ez rendelkezésre is
áll, gázcellás méréseknél az egyik nehézség, hogy a forgási átmenetek nagy száma a
spektrumot rettenetesen bonyolulttá, nehezen értelmezhetővé teszi. A másik problé-
ma az hogy kis nyomáson a „ritka” minta miatt kicsi az érzékenység, nagy nyomáson
pedig a gyakori ütközés miatt nagy a sávkiszélesedés. A nagy hőmérséklet miatt
gondot jelent a mintamolekulák mozgásából származó Doppler-kiszélesedés is. Ha
nem célunk a forgási átmenetek felbontása, akkor pedig abba a nehézségbe ütközünk
hogy a közepes (0,05 cm−1) felbontású mérés során a forgási átmenetek összeolvad-
nak, nagy mintahőmérséklet esetén nagyon nagy sávszélességet eredményezve.

Aminosavak vizsgálatánál komoly problémát jelent azok kis gőznyomása, és hő-
érzékenysége. Ezek vizsgálatára ezért nagy érzékenységű, gázsugaras-mintahűtésű
lézerspektroszkópiai módszerek alkalmasak, itt ugyanis a kis mintakoncentrációt a
fényforrás nagy intenzitása kompenzálja. A gázsugaras hűtés pedig – a magasan
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gerjesztett forgási energiaszintek kiürítésével – lehetővé teszi a vonalszélesség csök-
kentését. Aromás oldalláncú aminosavak esetén, amennyiben a fluoreszcencia kvan-
tumhasznosítási tényezőjük elegendően nagy, vizsgálatuk lehetséges lézerindukált
fluoreszcencia spektroszkópiával.

A mátrixizolációs kísérleteimmel párhuzamosan egy ilyen mérésekre is alkalmas
LIF spektrométer építésével foglalkoztam. Mivel új tudományos eredmény ebből a
munkából még nem született, csupán irodalmi spektrumok reprodukcióját végeztem
el a berendezés építése, beállítása és tesztelése során, ezért csak egy rövid fejezetet
szánok a bemutatására.

7.1. Lézerindukált fluoreszcencia spektroszkópia

A gázfázisú LIF spektroszkópia alapötlete, hogy a molekulák csak akkor fluo-
reszkálnak, ha gerjesztett elektronállapotba kerültek. A fénnyel történő gerjesztés
feltétele, hogy a besugárzó fényt a molekula elnyelje. Ha tehát monokromatikus
fényt használunk a gerjesztéshez, csak akkor fogunk fluoreszcenciát tapasztalni, ha
a gerjesztő fény energiája pontosan megfelel a molekula valamely megengedett át-
menetének. A gerjesztő fény energiájának függvényében mérve a fluoreszcens fény
intenzitását, a kapott spektrum a molekula lehetséges átmeneteit tartalmazza.

A legtöbb molekulánál az elektrongerjesztés ultraibolya fénnyel valósítható meg,
ezért kis vonalszélességű, hangolható UV lézerrel (általában egy VIS festéklézer má-
sodik harmonikusa) végezzük a gerjesztést. A molekulák a beeresztés hőmérsékle-
tén gyakorlatilag elektron alapállapotban vannak, ahonnan a fotonabszorpció ered-
ményeképp az egyik gerjesztett elektronállapot valamely rezgésileg és forgásilag is
gerjesztett állapotába kerülnek. Mivel a gerjesztett és az alapállapotban egyaránt
nagyon sok rezgési-forgási szint van, ezért rengeteg átmenet lehetséges. Azért, hogy
a spektrum értelmezhető legyen, az átmenetek számát igyekszünk minimalizálni oly
módon, hogy a molekulákat a gerjesztés előtt az elektron-alapállapot rezgési alapál-
lapotába juttatjuk. Így a gerjesztések kiinduló energiaszintje minden esetben ugyan-
az a rezgési (alap) nívó lesz. Ezért a gerjesztett elektronállapot rezgési nívóinak az
alap rezgési nívótól való távolságát látjuk csak a spektrumban, az ún. forró sávok
eltűnnek. Az elektrongerjesztés esetén a rezgési kvantumszám változására szigorú
megkötés nincs, ezért a spektrum még így is összetett: nem csupán egykvantumos,
hanem többkvantumos, kombinációs átmeneteket is látunk. A forgási gerjesztésekre
vonatkozó ∆J = 0, ± ±1 kiválasztási szabály határozza meg a lehetséges forgási
átmeneteket. Nagyobb molekuláknál a forgási nívók nagyon sűrűn helyezkednek el,
ezért az UV spektrumban legtöbbször nem bomlanak fel, a forgási finomszerkezetből
csupán a forgási kontúrt észleljük. A kiválasztási szabály miatt a kiindulási állapot
forgási szintjeinek populáltsága határozza meg a forgási kontúr, ezáltal a sávok, szé-
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lességét. A sávok tehát kiélesíthetők, ha sikerül a kiindulási állapotban a forgásokat
„lehűteni”.

A gerjesztett forgási és rezgési szintek kiürítését, hűtését a mátrixizolációs minta-
beeresztők között is ismertetett gázsugaras-mintahűtési technikával (angol irodalom-
ban „ jet”) lehet megvalósítani. Ennek lényege, hogy a molekulákat nagy nyomásról
egy kis furatú kónikus fúvókán keresztül vákuumba eresztjük. Ennek eredményeképp
a kezdetben minden irányban véletlen sebességvektorokkal rendelkező molekulák
mind egyirányú mozgásra kényszerülnek, a gáztömeg haladási irányába fog mutatni
a sebességvektoruk. Ez úgy valósul meg, hogy a gáz tágulása során ütközések révén
a molekulák keresztirányú transzlációs szabadsági fokairól a gáztömeg haladási irá-
nyába mutató transzlációs szabadsági fokra kerül az energia. Az ütközések, kisebb
hatékonysággal ugyan, de a rezgési és forgási szabadsági fokokról is képesek átjut-
tatni a transzlációba az energiát, melynek eredményeképp a rezgések néhány 10 K,
a forgások néhány K, a keresztirányú transzlációs szabadsági fokok néhány tized K

hőmérsékletre hűthetők. Az elérhető hőmérséklet függ az alkalmazott nyomástól,
a beeresztés hőmérsékletétől, a pulzus által megtett úttól és a fúvóka geometriai
méreteitől. Ezeket a paramétereket kísérletenként szokás optimalizálni. A techni-
ka további előnye, hogy a mérés pillanatában a gázban már kis nyomás uralkodik,
ezért az ütközések miatti vonalkiszélesedés csekély, a kis sebességű keresztirányú
transzláció miatt pedig a Doppler-kiszélesedés is elhanyagolható.

A lézerindukált fluoreszcencia spektrométer kiegészíthető egy diszperz fluoresz-
cencia mérésre is alkalmas detektorral, mely egy monokromátor és egy vele összekap-
csolt ICCD kamera segítségével monokromatikus gerjesztés esetén az emittált fény
színképének mérésére alkalmas. Mivel ilyen esetben az emisszió egy kiválasztott
energiaszintről történik, ezért a színkép szerkezetét az elektron alapállapot rezgési
szintjei határozzák meg. A DF mérés tehát a LIF spektrumot kiegészítő többletin-
formációt szolgáltat. Amíg a LIF mérés a gerjesztett elektronállapot, addig a DF
mérés az elektron alapállapot rezgési nívóinak feltérképezését teszi lehetővé.

Munkám során egy ilyen mérőrendszer összeállításával, beállításával és teszte-
lésével, valamint egy kevéssé illékony minták mérését lehetővé tevő fűthető cellás
gázsugaras mintabeeresztő tervezésével és építésével foglalkoztam. A készülék fel-
építését és működését a F. függelékben tárgyalom. Itt a már működő berendezéssel
végzett tesztmérésekről számolok be.

7.2. Mérési eredmények

A készüléket irodalmi adatok reprodukálásával teszteltem, biológiai szempont-
ból érdekes molekulák vizsgálatára nem maradt időm. Ezen méréseknél ugyanis
nem a spektrum felvétele, hanem a megfelelő mérési körülmények optimalizálása
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vesz rengeteg időt igénybe, és egy eddig még nem vizsgált molekulánál előre nehéz
megmondani, eredményes lesz-e a kísérlet.

7.2.1. Ciklopentanon LIF spektrumának mérése

Az optika beállításához, valamint az első tesztekhez egy kellően illékony folya-
dékmintát, ciklopentanont használtam. Ennek az irodalomban ismert volt a LIF
spektruma, az alkalmazott kísérleti körülményekkel együtt.

A spektrumot (7.1. ábra) DCM festék segítségével előállított monokromatikus
lézerfény második harmonikusával mértem. Az 5–6 bar nyomású hélium vivőgázt
ciklopentanont tartalmazó szobahőmérsékletű fém buborékoltatón átvezetve telítet-
tem annak gőzével. A gerjesztéshez 2–3 mJ energiájú lézerimpulzusokat használtam,
melynek fúvókától mért távolsága 4–5 mm volt. A pásztázás során 0,1 cm−1 lépés-
közzel mértem, a pontonként 16 impulzus fluoreszcencia-jelét átlagolva.
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7.1. ábra. A ciklopentanon LIF spektrumrészlete.

A spektrum egy jellegzetes részletét (7.2. ábra) az irodalmi spektrummal [141]
összevetve megállapítottam hogy a publikáltnál kisebb sávszélességet – tehát jobb
hűtést – sikerült elérnem, mely annak volt köszönhető hogy nagyobb hélium nyo-
mást, és kisebb telítési hőmérsékletet használtam. A körülmények ilyen irányú
módosítása a mintakoncentráció csökkenését okozza, ezt azonban kompenzálta az
érzékenyebb detektorrendszer és a lézer nagyobb fényintenzitása.

Egymás után (azonos kísérleti körülmények között) végzett mérésekkel (7.3. áb-
ra) teszteltem a mérés reprodukálhatóságát és a mérőrendszer stabilitását is.

7.2.2. Tropolon LIF spektrumának mérése

A szilárd mintabeeresztő megépítését követően egy viszonylag illékony, tehát csu-
pán enyhe fűtést igénylő mintával akartam tesztelni azt. A terület irodalma alapján
a tropolonra esett a választás, ugyanis intenzív fluoreszcenciája miatt egyúttal a DF
mérés tesztelésére is alkalmas volt.

81



30640 30630 30620 30610 30600 30590 30580

ν̃ / cm−1

I r
el
.

7.2. ábra. A ciklopentanon LIF spektrumának egy jellegzetes részlete, melyen jól
megfigyelhető a gázsugaras hűtés hatékonysága. A forgási oldalsávok mindössze
2–3 cm−1 félértékszélességet okoznak.
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7.3. ábra. A ciklopentanon 00
0 átmenete. A reprodukálhatóság szemléltetésére két,

azonos körülmények között mért spektrumot ábrázolva.

A spektrumok méréséhez LDS 722 festékkel előállított lézerfény második harmo-
nikusát használtam. A mintatartó cellát irodalmi adatok alapján 60 ◦C-ra fűtöttem,
a szelepet pedig a minta kondenzációjának elkerülésére 70 ◦C-on tartottam. A puf-
fergáz 2–3 bar nyomású hélium volt, mely a cellában keveredett a fűtött minta gőzé-
vel. A 2–3 mJ energiájú lézerimpulzus a fúvókától 3–4 mm távolságban keresztezte
a mintanyalábot.

Mivel ez esetben a fűthető cellát akartam tesztelni, és nem a lehető legjobb
spektrumot mérni, így nem optimalizáltam túlságosan a mérési körülményeket (a
spektrumban maradtak még forró sávok). A szórt lézerfény kiszűrésére sem állt ren-
delkezésre ideális üvegszűrő, melynek következtében nagyobb háttérintenzitás ter-
helte a fotoelektron-sokszorozót, ami zajosabb alapvonalat eredményezett. Mind-
ezen problémák kezelése nélkül is sikerült a fűthető cella segítségével egy kevéssé
illékony anyagról elfogadható spektrumot felvenni. A 0,25 cm−1 lépésközzel mért
spektrum(7.4. ábra) az irodalmi spektrummal [142] a forró sávokat, és a nagyobb
vonalszélességet leszámítva jó egyezést mutat.
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7.4. ábra. A tropolon LIF spektrumrészlete.

A mérés reprodukálhatóságát és a mérőrendszer stabilitását ezúttal is ellenőriz-
tem (7.5. ábra).
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7.5. ábra. A tropolon 00
0 átmenete. A reprodukálhatóság szemléltetésére két, azonos

körülmények között mért spektrumot ábrázolva.

Megjegyzem, hogy a dolgozatban kivétel nélkül a mért spektrumokat ábrázoltam,
simítás nélkül csupán a kozmikus sugárzás okozta „tüskék”-et vágtam ki. Ezek az
intenzív, nagyon éles csúcsok könnyen felismerhetők mivel a gyakorlatban mindig
véletlenszerűen elhelyezkedő adatpontokat torzítanak el, ami több egymást követő
méréssel ellenőrizhető, az ugyanis valószínűtlen, hogy kétszer a spektrum azonos
pontjának mérésekor okozzon kozmikus részecske kiugró adatpontot.

7.2.3. Tropolon DF spektrumának mérése

A tropolon diszperz fluoreszcencia spektrumának felvételét a legintenzívebb 00
0

átmenet – 27 025 cm−1-en végzett – gerjesztése során kíséreltem meg. A kísérle-
ti körülmények, beállítások megegyeztek a LIF mérésnél alkalmazottakkal, azzal
az egyetlen különbséggel, hogy a mintakoncentráció növelése érdekében a hélium
nyomását lecsökkentettem 0,5 bar-ra. Az előzetes tesztek alapján a monokromátor
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belépő rését 100µm-re nyitottam, ugyanis eddig növelve a rés szélességét jelentős
intenzitásnövekedés volt megfigyelhető, a vonalszélesség pedig csupán kismértékben
nőtt. A teljes spektrumot négy részletben mértem, minden egyes részletnél tíz, egy-
mást követően mért 500 lézerimpulzus alatt exponált spektrumot átlagoltam. Az
ICCD kamera erősítője maximális (100-szoros) erősítéssel üzemelt, a fluoreszcens jel
időtartamát magában foglaló annál jóval hosszabb (1 000 ns-os) kapuablakkal. Így
a fluoreszcens és a szórt fényt egyaránt akkumuláltam. A kapott spektrum (7.6.
ábra) az irodalmi spektrumot [142] az ilyen típusú mérési összeállítástól [143, 144]
elvárható (∼20–22 cm−1 vonalszélességgel reprodukálta.
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7.6. ábra. A tropolon DF spektruma. Az egyes színek a külön-külön mért, kismér-
tékben átfedő spektrumrészleteket jelzik.

A spektrométer a gyártó adatai szerint a belépőrés szélességének csökkentésével
ennél sokkal jobb (a tropolon mérésénél használt tartományban ∼4 cm−1) felbon-
tásra is képes lenne, ez azonban a fényintenzitás jelentős csökkenése miatt a mérési
idő drasztikus növekedésével járna együtt. A kamera ilyen formán történő haszná-
latánál felmerül az a nehézség, hogy túlságosan kis fényintenzitás mérésekor a CCD
sötétárama nagyon nagy zajjal terheli a mérést.

A spektrométert ezért a felbontás javítása érdekében egy – a monokromátor má-
sodik kimenetnére szerelt – fotoelektron-sokszorozóval célszerű kiegészíteni. Ez a
detektor ugyanis a CCD kameránál jóval érzékenyebb, és lényegében nincs sötétára-
ma, ezért fotonszámláló üzemmódban tetszőlegesen hosszú akkumulációs időt tesz
lehetővé, önmagában azonban hátránya hogy csak pásztázva lehet vele spektrumot
mérni.

A két detektor együttes alkalmazásával azonban ötvözhetővé válnak azok elő-
nyei. Az ICCD kamerával gyorsan lehet nagyobb tartományokról kis felbontású
spektrumot mérni, míg a fotoelektron-sokszorozó segítségével pásztázva az érdekes
spektrumrészletekről kaphatunk nagy felbontású DF spektrumot.
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8. fejezet

Összefoglalás

Doktori értekezésemben biológiai szempontból érdekes kismolekulák mátrixizo-
lációs körülmények között végzett szerkezetvizsgálatáról számoltam be.

Elméleti és mátrixizolációs kísérleti eredmények együttes felhasználásával meg-
határoztam a citozin tautomerarányait, mely lehetővé tette a mátrixizolációs körül-
mények között mért UV spektrum pontos szimulációját.

Kutatásaimat lézerbesugárzással kombinált mátrixizolációs spektroszkópiával foly-
tattam. Elsőként egy egyszerűbb modellmolekula, a 2-klór-propionsav konformáci-
ós viszonyait térképeztem fel, és a konformációs átalakítást követően vizsgáltam a
rendszer alagúteffektus révén végbemenő spontán visszaalakulását. Ezt követően a
modellmolekulán bevált módszert sikeresen alkalmaztam aminosavak – lényegesen
bonyolultabb – konformációs viszonyainak feltérképezésére. Ennek során sikerült
előállítani mind glicin, mind alanin esetén egy-egy új (ezidáig ismeretlen) rövid élet-
tartamú konformert, és megmérni azok élettartamát.

A spektroszkópiai vizsgálatok mellett az ezek elvégzéséhez szükséges műsze-
res háttér megvalósításával, valamint gázfázisú vizsgálatokat lehetővé tevő LIF/DF
spektrométer építésével és tesztelésével foglalkoztam.
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9. fejezet

Köszönetnyilvánítás

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik munkámat segítet-
ték. Témavezetőmnek a kihívásokat jelentő témákért, és a munkához nyújtott segít-
ségéért, Szalay Péternek, Fogarasi Gézának, Góbi Sándornak, Magyarfalvi Gábor-
nak és Najbauer Eszternek a témákhoz kapcsolódó elméleti számításokért, és Vörös
Tamásnak a dolgozathoz kapcsolódó hasznos meglátásaiért.

Köszönettel tartozom továbbá családomnak és barátaimnak a szeretetükért és
támogatásukért.
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Függelék
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A. Függelék

A mátrixizoláció gyakorlata

A.1. A mátrixizolációs spektroszkópia

A mátrixizolációs berendezés (A.1. ábra) felépítését és működését az egyes rész-
egységek bemutatásán keresztül ismertetem.

A.1. ábra. A mátrixizolációs berendezés felépítése. (•) zártkörös He-hűtőgép; (•)
mérőfej; (•) elővákuum-szivattyú; (•) turbomolekuláris-szivattyú; (•) kézi vákuum-
szelepek; (•) biztonsági mágnesszelep; (•) nyomásmérők; (◦) vákuum-line; (•) tef-
lonszelepek; (•) gázpalack; (•) áramlásszabályzó.

A berendezés felépítése lényegében vizsgálati módszertől függetlenül minden eset-
ben azonos. A különbség csupán a mérőfej kialakításában van, így először bemuta-
tom az általam használt IR és UV spektroszkópiára alkalmas mérőfejek felépítését,
majd az összes többi részegységet.
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A.1.1. A mérőfej

A mérőfejben (A.2. ábra) történik a mátrix előállítása, a mátrixon végrehajtott
manipulációk, valamint a spektroszkópiai mérés. Lényegében egy hűthető mintatar-
tót magában foglaló vákuumkamra, amelyet az alkalmazott vizsgálati módszernek
megfelelően alakítanak ki.

.

A.2. ábra. A mátrixizolációs mérőfej keresztmetszete. (•) vákuumkamra; (◦) ab-
lakok; (•) hűtött ablaktartó keret; (•) sugárzási pajzs ; (•) mintabeeresztő; (•) A
spektrométer sugárútja; (•) besugárzáshoz használt sugárút

A legelterjedtebb, IR spektroszkópiához használt mérőfej külső része egy – kör-
beforgatható – vákuumkamra, melyen a mintabeeresztő-rendszer csatlakoztatására,
valamint ablakok beépítésére alkalmas csatlakozó felületek találhatók. Az infravö-
rös sugárzás be- illetve kivezetésére két átellenes KBr ablak szolgál. Egy harmadik –
kvarcból készült – ablak lehetőséget nyújt a mátrix fénnyel történő besugárzására.

Középen található a hűthető vörösréz ablaktartó keret, melybe indium tömítés
közbeiktatásával rögzíthető a mátrix leválasztási felületéül szolgáló „hidegablak”. A
hidegablakkal szemben támasztott legfőbb követelmény, hogy a vizsgált IR tarto-
mányban áteresztő legyen, és kibírja a 10 K körüli hőmérsékletre történő hűtést,
továbbá minél jobb hővezető legyen. Leggyakrabban CsI-ból készült egykristály ab-
lakot használunk. A CsI az IR tartományban általában használt KBr-al ellentétben
puha, nem reped el, míg a KBr a lehűtés során ébredő belső feszültség következtében
a kristálysíkok mentén elhasad. IR spektroszkópiai méréskor általában a spektro-
méter sugárútjával 45°-os szöget bezárva rögzítjük az ablakot, amely lehetővé teszi
a spektrométer sugárútjára merőleges irányból történő mintaleválasztást, valamint
fotolízist a mérőfej mozgatása nélkül.

A mintatartó és a kamra fala között – szintén hűtött – sugárzási pajzs helyezkedik
el, mely a környezetből érkező hősugárzás árnyékolására szolgál.
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A CsI nagy hátránya, hogy 250 nm alatt nem ereszt át, és sérülékenysége mi-
att az optikai tulajdonságai sem túl jók. Ezért UV spektroszkópiai mérésekhez a
CsI-ablakot kvarc-, vagy BaF2-ablakra cseréljük. A kvarc ablak olcsóbb, és gyakorla-
tilag érzéketlen a hőmérséklet ingadozására, szinte tönkretehetetlen. Nagy hátránya
azonban, hogy rossz hővezető, ezért minél kisebb ablakot kell használni, csak így
biztosítható ugyanis egyenletes hőmérséklet az ablak teljes felületén. Részben a ki-
sebb ablakméret, részben pedig a jobb optikai tulajdonságok miatt 90°-os elrendezést
használunk, és a mintaleválasztás során a mérőfejet 90°-kal elforgatjuk. Az esetleges
fotolízis is csupán lényegesen kényelmetlenebb módon, a spektrométer sugárútjával
megegyező irányból végezhető. A vákuumkamra külső KBr ablakait is célszerű kvarc
ablakokra cserélni, a kvarc jobb fényáteresztő képessége miatt. A levegő nedvessége,
és a tisztítás ugyanis apró sérüléseket okoz a KBr ablakok felületén, melyek idővel
opálosak lesznek. Ez az IR tartományban nem jelent komoly problémát, azonban az
UV tartományban a jelentősebb szórás miatt számottevő intenzitásveszteséget okoz.

A.1.2. A hűtőrendszer

A mátrix leválasztásához szükséges alacsony hőmérsékletet (esetünkben 8–10 K)
egy kriosztát állítja elő, amely lényegében egy hőfokszabályozóval felszerelt zártkörös
hélium-hűtőgép.

A.3. ábra. A zártkörös He-hűtőgép felépítése. (•) He-kompresszor; (•) hőcserélő
(He-hűtő); (•) olajleválasztó; (•) nyomásbiztosító szelep; (•) adszorber; (•) fej me-
chanikáját hajtó villanymotor; (•) szelepek; (•) hőcserélőt tartalmazó dugattyúk
(„displacer”-ek).

A gyakorlatban a Gifford-McMahon rendszerű (A.4. ábra) hűtőgépek használato-
sak, ezek előnyös tulajdonsága, hogy két fő egységből épülnek fel (A.3. ábra). Egy
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A.4. ábra. A Gifford-McMahon hűtőgép elvi felépítése és idealizált körfolyamata.
(•) nagy nyomású hideg He; (•) nagy nyomású meleg He; (•) kis nyomású hideg He;
(•) kis nyomású meleg He.

kisméretű expanziós „fej”-ben történik a hélium kiterjesztésével a hűtés, melyben
a működéshez szükséges nyomáskülönbséget egy lényegesen nagyobb és súlyosabb
kompresszor biztosítja. Ezt a két részegységet csaknem tetszőleges távolságra he-
lyezhetjük el egymástól, melynek köszönhetően a berendezés kényelmesen kezelhető
és szerelhető. A fej egy elektromos áramot és hélium-táplálást igénylő 8–10 kg töme-
gű egység. Ebben foglal helyet a többfokozatú tágulási tér, a hőcserélő dugattyúk
(„displacer”-ek), a szeleprendszer és az ezeket működtető elektromos motorral haj-
tott mechanika. A fej működéséhez elektromos tápellátást és héliumnyomást biz-
tosító kompresszor-egység fő részegységei a hélium-kompresszor, a hélium sűrítést
követő hűtéséről gondoskodó hőcserélő, az olajleválasztó, a biztonsági nyomáskorlá-
tozó szelep, és az olajgőzt megkötő adszorber. A két egység között a hélium oda-
és visszavezetését öntömítő csatlakozókkal ellátott flexibilis fémcsövek biztosítják
(melyek nyomás alatt oldhatók és csatlakoztathatók). Az általam használt két mát-
rixizolációs berendezésen – melyek közül az egyiket magam építettem, a másikon
pedig jelentősebb átalakításokat végeztem – egy-egy kétfokozatú CTI 22 berendezés
működik, CTI 8200 típusú kompresszorral. A mérőfej vákuumkamrájába nyúló el-
ső fokozat hűti a mintatartó sugárzási pajzsát, míg a második fokozat („hidegujj”)
végén helyezkedik el a hidegablakot tartó keret.

A.1.2.1. A hőfokszabályozó-rendszer

A mintatartó hőmérsékletének követésére, valamint a hőmérséklet szabályozásá-
ra a hűtőgéphez digitális PID hőfokszabályozó rendszer csatlakozik. Az ablaktartó
keret hőmérsékletét szilícium diódahőmérő méri, a mintatartó fűtéséről pedig egy, a
hidegujj végére rögzített CrNi fűtőszál gondoskodik, a hőfokszabályzást LakeShore
321 típusú vezérlőegység végzi. A leválasztási hőmérsékletet annak megfelelően vá-
lasztjuk meg, hogy milyen kísérletet végzünk. A lehető legideálisabb izolációhoz a
hőmérsékletet az elérhető legalacsonyabb 8–10 K körüli értéken tartjuk, ekkor na-
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gyon gyors a kondenzáció, nincs közben lehetőség diffúzióra. Komplexképződés elő-
segítésére gyakran valamivel nagyobb hőmérsékleten végezzük a leválasztást. Egy
másik ok lehet a hőmérséklet emelésére, ha fontos a jó optikai tulajdonságú mátrix
(UV és NIR mérésnél). Gyakorlati tapasztalat, hogy 8–10 K között opálos, erősen
szóró mátrixot kapunk. A leválasztási hőmérséklet növelésével egy darabig javulnak
az optikai tulajdonságok (akár víztiszta, egyáltalán nem szóró mátrix is készíthető),
majd egy ponton túl ismét romlani kezdenek. Argon esetén 14–15 K között, kripton
esetén ∼16 K xenon esetén 18 K körül van az optimum.

A.1.3. A vákuumrendszer

Az alacsony hőmérséklet eléréséhez és fenntartásához szükséges hőszigetelést
nagyvákuumrendszer biztosítja, amely egyben garantálja az idegen anyagok (le-
vegő, olajgőz) távoltartását is. Esetünkben 10−6 mbar nagyságrendű végvákuum
elérését 12 m3 h−1 szívási sebességű TUNGSRAM DP 12 típusú, kétfokozatú ro-
tációs elővákuum szivattyú és egy 80 l s−1 szívási sebességű Pfeiffer HiPace 80 tí-
pusú turbomolekuláris szivattyú teszi lehetővé. Az elővákuum szivattyú egyben a
mintaelőkészítő-rendszer vákuumszivattyúja is. A nagyvákuumrendszerben a nyo-
mást Pirani és Penning nyomásmérőkkel mérjük. A nyomásmérők és a hőmérők
távolról történő ellenőrzését számítógépes adatgyűjtő-rendszer biztosítja. A két szi-
vattyú, valamint a mérőfej és a turbomolekuláris szivattyú között kézi működtetésű
szelepek találhatók. A rotációs szivattyú szívócsonkjára egy biztonsági mágnessze-
lepet építettem, mely a szivattyú esetleges leállása esetén azonnal lezár és megaka-
dályozza a szivattyúolaj visszaáramlását az elővákuumrendszerbe.

A.1.4. Mintaelőkészítő-rendszer

Amintaelőkészítő-rendszer esetünkben egy kellően nagy térfogatú puffertartállyal
felszerelt, szelepekkel, nyomásmérőkkel ellátott fém vagy üveg csőrendszer (angol
irodalomban „vacuum line”). Kellően nagy (min. 1 mbar) gőznyomású minta ese-
tén a gázkeverék piezorezisztív-nyomásmérő segítségével készíthető el, majd a min-
tabeeresztő-rendszeren keresztül a hidegablakra juttatható. Amennyiben a minta
gőznyomása szobahőmérsékleten túl kicsi, akkor a mintaelőkészítő-rendszer csupán
pufferpalackként működik, azaz a beeresztett gázmennyiség és a beeresztési sebesség
nyomonkövetését szolgálja. Ilyen esetben a mintát más úton – a vákuumrendszer
egy kisebb nyomású részében – juttatjuk a gázáramba.
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A.1.5. Mintabeeresztő-rendszer

A mintabeeresztő-rendszer feladata a mintát tartalmazó gázkeverék hidegablakra
juttatása – a véges hővezetés és hűtőkapacitás miatt – kellően kis beeresztési sebes-
séggel. A gázelegy bevezetésére egyszerű effúziós, vagy gázsugaras mintabeeresztőt
lehet használni.

A.1.5.1. Effúziós mintabeeresztő

Az effúziós rendszerben lassú, folytonos a beáramlás, a gázáram közel termikus
egyensúlyban van. A legegyszerűbb mintabeeresztő-rendszer egy tűszelep – mellyel
szabályozható az áramlási sebesség – és a gázáramot a hidegablakra vezető csőrend-
szer. A tűszelepes megoldásnál jóval kényelmesebb és kifinomultabb az áramlássza-
bályozó berendezések használata. Míg tűszelepet használva az áramlási sebességet
– a pufferpalack nyomásának változása miatt – időről időre ellenőrizni kell (a puf-
ferpalack nyomásesése alapján) és szükség esetén a szelep óvatos utánállításával kell
korrigálni, addig az áramlásszabályozó-rendszer közvetlenül az áramlási sebességet
mérve úgy állítja be a benne lévő apró szabályozószelepet, hogy az áramlási sebesség
az általunk beállított értéknek feleljen meg. A laboratóriumban működő mátrixizo-
lációs berendezésen egy MKS 1179A típusú 10 sccm maximális áramlási sebességű
szabályozó működik, MKS 350D típusú négycsatornás kiolvasóegységgel, amelynek a
váltás megkönnyítésére minden egyes csatornáját egy-egy gyakran használt áramlási
sebességre állíthatjuk. A MIR méréseknél 1–1,2 sccm, az UV, és NIR mérések során
a mátrix optikai tulajdonságainak javítása, valamint a minél homogénebb mátrix
biztosítása érdekében, általában 0,3–0,5 sccm áramlási sebességértéket használunk.

A.1.5.2. Gázsugaras mintabeeresztő

A gázsugaras mintabeeresztés lényege, hogy nagy nyomásról egy kis fúvókán ke-
resztül engedjük a mintát a nagyvákuumba, melyben ezáltal felborul a termikus
egyensúly, a gyakori ütközések révén a többi szabadsági fokról a molekulák egyirá-
nyú transzlációs mozgására adódik át az energia. Ennek az a következménye hogy
a molekulák többi szabadsági foka lehűl. A molekulák közötti gyakori ütközésnek
köszönhetően a keresztirányú transzlációs szabadsági fokokon túl a forgási és belső
– konformációs, rezgési (disszociációs), belső rotációs – szabadsági fokok is lehűlnek.
A tágulás során a molekulák gyors eltávolodása miatt az ütközési szám lecsökken,
az egyensúly nem tud visszaállni, ezáltal a molekulák nemegyensúlyi hűtése való-
sul meg [145]. Ez a módszer lehetővé teszi disszociációra hajlamos részecskék (pl.
gyenge komplexek) stabilizálását, valamint a gázkeverékben fennálló konformerará-
nyok megváltoztatását. Legjobban a transzlációs (néhány tized K-ig) és rotációs
(néhány K-ig) szabadsági fokok, legkevésbé a rezgési szabadsági fokok (néhányszor

93



10 K-ig) hűthetők. A véges hűtési teljesítmény és a hidegablak, valamint a mát-
rix véges hővezetése miatt ezt a fajta beeresztési módszert csak impulzus üzemben
használhatjuk, így biztosítható, hogy időátlagban a beáramlási sebesség kellően kicsi
legyen. A technika gyakorlati kivitelezése egy elektromágneses szeleppel egybeépí-
tett fúvókával valósítható meg. A laboratóriumban egy Parker General Valve típusú
impulzus üzemű szelep működik, Parker Iota One típusú vezérlővel.

A gázsugaras technika kombinálható az áramló gázelegyben – közvetlenül az
expanzió előtt – nagy nyomáson végzett pirolízissel (A.5. ábra), vagy elektromos
kisüléssel. Ezek segítségével reaktív részecskék generálhatók és a néhány µs-os ex-
panziós idő alatti hűtéssel a további reakciók (esetleges disszociáció, átrendeződés)
elkerülhetők.

A.5. ábra. Pirolizátorral összeépített impulzusüzemű gázbeeresztő. (•) vízhűtött
vörösréz tömb; (•) sugárzási pajzs (•) SiC kapilláris; (•) grafitgyűrűk; (•) Mo elekt-
romos hozzávezetés; (◦) kerámia kemencetest; (•) Összefogató gyűrű; (•) impulzus-
üzemű szelep.

A.1.5.3. Kis gőznyomású minták mérése

Amennyiben a minta gőznyomása nem elég nagy ahhoz, hogy gázkeveréket lehes-
sen készíteni, akkor a mátrixalkotó gázra és a mintára két külön effúziós beeresztőt
alkalmazunk. A minta gőzét ilyenkor egy hűtött edénykéből egy kis szelepen keresz-
tül vezetjük a hidegablakhoz vezető csőrendszerbe. Ekkor a minta gőznyomásának
(hőmérsékletének), valamint a gáz áramlási sebességének összehangolásával érhető
el a megfelelő keverési arány. A beeresztés hőmérséklete ilyenkor a mintabeeresztő-
rendszer kialakításától függően vagy a minta hőmérséklete, vagy a labor hőmérsék-
lete, de előfordulhat az is, hogy a minta nem kerül termodinamikai egyensúlyba.

Ennek az eljárásnak egy speciális esete, amikor a minta annyira kevéssé illé-
kony, hogy nagyvákuumban is csak szobahőmérséklet felett párologtatható el. Ilyen
esetben a mintát egy Knudsen-cellába (A.6. ábra) helyezve közvetlenül az ablakra
párologtatjuk, miközben külön forrásból vezetjük az ablakra a mátrixot alkotó gázt.
Ekkor a cella megfelelő kialakításával elérhető, illetve segíthető, hogy a minta ter-
modinamikai egyensúlyba kerüljön a cellában. Amennyiben ez sikerül, a beeresztés
hőmérsékletének a cella hőmérséklete feleljen meg, mert nagyvákuumban a minta-
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molekulák és a mátrixot alkotó gázrészecskék lényegében ütközés nélkül jutnak el az
ablakig, ahol a gyors kondenzáció miatt általában befagy a beeresztés hőmérsékletén
beállt egyensúlyi (pl. konformer-) összetétel.

A.6. ábra. Saját építésű fűthető effúziós mintabeeresztő (Knudsen-cella). (•) gázbe-
vezető csővel ellátott fémház; (•) fűthető cella; (•) fűtőszál; (•) elektromos átvezetés;
(•) vörösréz tömítések; (•) kerámia távtartó; (•) teflon gázterelő; (◦) üveg minta-
tartó.

Megemlítem még, hogy kevéssé illékony mintáknál is alkalmazható a gázsuga-
ras hűtés. Az egyik elterjedt módszer, hogy a mintatartó cellát és a közvetlenül a
cellához kapcsolódó beeresztő szelepet egyaránt fűtjük a minta gőznyomásának növe-
lése, illetve a minta kondenzációjának megakadályozása céljából. A másik lehetőség,
hogy lézerablációval kombinált impulzus üzemű gázbeeresztést használunk. Ilyenkor
a mintát egy forgó céltárgyról a ráfókuszált lézerimpulzus párologtatja a lézerimpul-
zussal szinkronban nyitott szelep gázsugarába. Ez utóbbi módszer jól használható
pl. hőérzékeny minták vizsgálatánál, a mintát ugyanis csak nagyon rövid ideig éri
hőterhelés.
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B. Függelék

A citozin tautomerarányainak
meghatározása

B.1. táblázat. A citozin tautomerarányainak meghatározásához használt kísérleti
és elméleti adatok.

ν̃fit (
∑

)
∫
A

ν̃fit
fit dν̃ I ν̃(1) I ν̃(2a) I ν̃(2b) I ν̃(3a) γ

∑
x(i)I ν̃(i)a

/ cm−1 / cm−1 / kmmol−1 / cm−1

709,2; 710,8 37,1 — 5,4 5 — 49,4

716,8 135,8 36,2 — — — 110,8

743 74,7 — — — 34,4 37,3

747,2 40,1 5,3 — — — 16,3

751,2 10,2 — — — 5,7 6,2

767,3 57,2 6,6 — — — 20,2

780,7; 782,0 301,1 39 16 10,4 — 239,4

806,3; 807,6 417,9 — 48,3 51,5 — 484,5

818,1; 820,9 124 — — — 92,3 99,8

1 082,4; 1 083,7 373,8 — 20,1 48,7 — 365,9

1 087,4; 1 090,3 166,7 50,2 — — — 153,8

1 107,7; 1 110,3 210,9 — 29 37,5 — 330,4

1 124,6 166,6 — — — 162,6 175,9

1 195,2; 1 210,3; 1 223,5 1 036,9 47,1 170,3 30,3 74,1 1 018,5

1 243,1 92,2 27,7 — — — 84,8

1 251,2; 1 256,8 215,3 — — 16,8 — 101,2

1 292,3 47,7 — — — 25,1 27,1

1 303,1; 1 319,8; 1 332,7 1 038,7 — — 222,8 — 1 344,2

1 337,5 225,5 65,3 — — — 200

1 372,8; 1 374,3; 1 379,0 587,2 — 60,3 52,1 23,3 556,2

1 381,3; 1 382,8; 1 385,1
1 417,1; 1 419,3; 1 422,5 1 807,3 85,8 441 — 103,4 1 958

1 426,0; 1 428,1
1 437,6; 1 439,4 2 017 — — 376,5 — 2 271,5

1 474,5 817,9 171,9 — — 68,2 600,5

1 492,2; 1 496,0 571 — 60,4 41,1 — 464,4

1 538,5 354,4 148,8 — — — 455,9

1 561,1; 1 569,1; 1 574,2 1 190,3 — 131,9 62,6 — 851,4

1 589,3; 1 594,4; 1 599,2 1 980 111,4 273,7 256,2 — 2 869,4

1 612,8; 1 620,8; 1 623,4 4 976,7 — 392,3 497,4 30 4 441

1 655,8 1 237,7 479,7 — — — 1 470,2

folyt.
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ν̃fit (
∑

)
∫
A

ν̃fit
fit dν̃ I ν̃(1) I ν̃(2a) I ν̃(2b) I ν̃(3a) γ

∑
x(i)I ν̃(i)a

/ cm−1 / cm−1 / kmmol−1 / cm−1

1 666,0; 1 671,9; 1 674,4 574,9 — — — 478,4 517,4

1 716,9; 1 719,8 2 400,2 737,1 — — — 2 259,1

1 747,3; 1 751,8; 1 757,1 735,8 — — — 791,6 856,2

3 440,8; 3 445,6; 3 452,1 1 617,1 80,2 55,7 62,6 62,5 891,2

3 470,7 359,6 — — — — 223,2

3 496,1 142,1 — — — 110,7 119,8

3 560,4; 3 563,4; 3 565,8 1 014,4 47,4 40,4 43,1 — 550,3

3 592 966,3 — — 96,1 — 579,6

3 600,9 182,5 — 84,1 — — 302

a A legjobb közelítő megoldás alapján kapott intenzitások az egyes sávokra, illetve sávcsoportokra.
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C. Függelék

Lézerbesugárzással kombinált
mátrixizolációs spektroszkópia
gyakorlata

C.1. NIR spektroszkópiai mérések

Szigorú értelemben nem tartozik a besugárzással kombinált mátrixizolációs mé-
réshez, de nélkülözhetetlen előfeltétele a NIR besugárzásnak, hogy ismerjük a min-
tánk NIR spektrumát. Ugyanis ennek ismeretében lehet megtervezni, hogy milyen
hullámszámra érdemes a lézert hangolni. A rezgési felhangok ugyanúgy éles sá-
vok mátrixban, mint az alaphangok, a rezgések anharmonicitása miatt azonban
nem pont a rezgési alaphang kétszeresénél, hanem annál jóval kisebb hullámszám-
nál találhatók. Így a felhangok helyének pontos ismerete nélkül próbálgatva szinte
lehetetlen, de gyakorlatban biztosan nem effektív a kísérletezés.

Laboratóriumunkban nem volt közeli infravörös spektroszkópiai mérésre alkalmas
műszer, de a MIR mérésekhez használt Bruker IFS55 típusú FTIR spektrométert né-
hány átalakítással alkalmassá tudtam tenni abszorpciós NIR mérésekre. Mivel a ké-
szülékhez egy 1 064 nm-es Raman modul csatlakozik, ezért az átalakítás nem igényelt
komoly anyagi ráfordítást, megvolt ugyanis a NIR tartomány méréséhez szükséges
CaF2 sugárosztó. A közeli infravörös spektroszkópiához InGaAs detektorokat szokás
használni, mivel a NIR tartományra szelektívek, és nagy az érzékenységük. Ennek
beruházási költségét szerettem volna megspórolni, ezért a spektrométer meglévő fo-
lyékony nitrogénnel hűtött MCT detektorát használtam, mely NIR tartományban
is érzékeny. Mivel a detektor hideg, ezért elektromos zaja kicsi (bár esetünkben
nem ez a meghatározó), érzékenysége pedig nem sokkal rosszabb, mint egy InGaAs
detektoré. Sugárforrásként egy hagyományos (íróasztali lámpákban és egyéb ház-
tartásokban előforduló fényforrásokban használatos) 20 W-os tűlábú halogénizzót
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építettem a globar (MIR) forrás helyére. (Ez némi műhelymunka árán stabilan rög-
zített, állítható magasságú foglalatot kapott, és mivel külön szerelőlapra került, így
viszonylag könnyen cserélhetővé vált a gyári MIR és az általam tervezett NIR for-
rás.) Az MCT detektor azon hátrányából, hogy nem szelektív a NIR tartományra,
sikerült előnyt kovácsolni, ez az összeállítás ugyanis 2 500–8 000 cm−1 tartományban
tesz lehetővé spektrumfelvételt. Vagyis a MIR spektrum nagyfrekvenciás tartomá-
nyát (a számunkra érdekes OH és NH rezgési alaphangok tartománya) látjuk a közeli
infravörös mérés során is, így NIR üzemmódban is alkalmas a készülék a mátrix le-
választásának nyomonkövetésére, valamint lehetőséget teremt a NIR mérés során
teszt besugárzások elvégzésére. További fejlesztésre a MIR spektrumtartomány fel-
adásával lenne mód. Egy NIR tartományra szelektív, érzékeny, Peltier-hűtött In-
GaAs detektorral valószínűleg számottevő javulást lehetne elérni, hiszen több fotont
lehetne az érdekes spektrumtartományban detektálni, ez azonban jelentős anyagi
ráfordítást igényelne. Elvileg javítható a műszer jel/zaj viszonya egy felüláteresztő
szűrő alkalmazásával is, mely a MIR tartományt és a NIR tartomány érdektelen
részét levágná, így ezek nem terhelnék feleslegesen a detektort. Felmerülhet az ol-
vasóban, hogy a Raman-modulban található, szintén NIR tartományban érzékeny
Ge-detektort is használhatnánk, ez azonban túlságosan érzékeny, ami első hallásra
nem tűnhet gondnak. A nagy érzékenységgel azonban együtt jár, hogy a dinamikus
tartománya nagyon szűk, vagyis nem terhelhető nagy fényintenzitással. Ez emissziós
méréseknél nem okoz gondot, hiszen 1 064 nm környékén a Raman-szórásnak nincs
nagy intenzitása. Abszorpciós spektrumot azonban a háttérintenzitás csökkenése
alapján mérünk, ezért a forrás jelentős fényintenzitása terheli a detektort a mérés
során, melyre még lineáris választ kell adnia, nem torzíthat, és nem mehet telítésbe,
ezért ilyen típusú mérésekre ez a detektor nem alkalmas.

C.1.1. Mátrixizolációs NIR mérések

Mátrixizolációs közeli infravörös spektrumok mérésekor komoly nehézséget jelent
az, hogy az ebbe a tartományba eső átmenetek (rezgési felhangok és kombinációs
rezgések) nagyon kis intenzitásúak. Az abszorpciós spektrum jel/zaj viszonyának
javításához kis intenzitású átmenetek esetén minél nagyobb abszorbancia értéket
kell elérni, vagyis (a lehetőségekhez mérten) tömény és vastag mátrixot kell növesz-
teni. A mátrix vastagságának növelése azonban növeli a mátrix szórását, mely a
rövidebb hullámhossz miatt eleve jelentősebb, mint a MIR tartományban. Ez a
csökkenő fényintenzitás miatt az alapvonal emelkedésén túl annak zaját is növeli.
A helyzeten némileg segít, ha a leválasztási hőmérsékletet az UV spektrumokhoz
hasonlóan a szórás minimalizálására optimalizáljuk (argon esetén kb. 14 K), és las-
sabb gázáramot (0,3 sccm) alkalmazunk. A leválasztás során folyamatosan követni
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kell az alapvonal változását, és 0,2–0,3 abszorbancia fölé nem érdemes számottevően
növelni. Ekkor már ugyanis a fényintenzitás kb. kétharmadára–felére csökken, ami
(a spektrométer zaját elhanyagolva) azt jelenti, hogy másfélszeres illetve kétszeres
mérési idővel kapunk a mintán a háttérrel azonos jel/zaj viszonyt. A jelenlegi elren-
dezéssel 2 000 háttérspektrumot, illetve 2 000–4 000 mintaspektrumot átlagolva nem
túlságosan tömény mátrixszal ∼2–3 h leválasztási idővel megfelelő minőségű közeli
infravörös spektrum kapható.

C.2. A mérőrendszer felépítése

A lézerbesugárzással kombinált mátrixizolációs mérésekhez szükséges kísérleti el-
rendezés (C.1. ábra) felépítését és működését a készülék részegységei szerint tárgya-
lom. A mérőrendszer főbb részei a korábban ismertetett mátrixizolációs mérőberen-
dezés, melynek mérőfeje a spektrométer mintaterében foglal helyet, a fényforrásként
szolgáló optikai parametrikus oszcillátor (OPO), az OPO pumpálását végző Nd:YAG
lézer, az opcionálisan használható harmonikus generátor, mely az OPO kimenetéből
képes a második harmonikus előállításra, valamint az OPO fényének a mátrixizo-
lációs mérőfejhez történő vezetésére szolgáló tükörrendszer, végezetül (funkciójától
függően a mérőfej elé vagy mögé) a spektrométer sugárútjába helyezhető szűrő.

C.1. ábra. A lézerbesugárzással kombinált mátrixizolációs mérési elrendezés. (•)
Nd:YAG lézer; (•) HG egység; (•) OPO; (•) uvScan; (•) FTIR spektrométer; (•)
mátrixizolációs mérőfej; (•) NIR filter.

C.2.1. Pumpalézer

A besugárzáshoz használt fényt egy nagy teljesítményű, impulzusüzemű lézer fé-
nyéből egy optikai parametrikus oszcillátor segítségével állítjuk elő. Az OPO pum-
pálását egy Spectra Physics QuantaRay LAB 150-10 típusú Nd:YAG lézer THG
kimenetével végezzük. A lézer 1 064 nm-es IR alaphangjából nemlineáris optikai ele-
mekkel állítjuk elő kétszerezés, majd az alaphang és a kétszerezett fény keverése
révén a 355 nm-es UV fényt, melyet közvetlenül használunk az OPO pumpálására.
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A lézer 220–230 mJ energiájú 2–3 ns-os pulzusokat szolgáltat 10 Hz ismétlési frek-
venciával.

C.2.2. OPO

A folytonosan hangolható lézerfény előállítását egy multimódú OPO segítségével
végezzük. Ez a berendezés lényegében egy rezonátorba helyezett OPA, amely egy
nemlineáris és egy kompenzáló kristályból áll. A pumpáló fényt egy, a rezonátor-
ban elhelyezett 355 nm-es HR tükör segítségével vezetjük a kristályba, a rezonátor
kicsatoló tükréről visszaverődő fény újra áthalad a kristályon, majd a pumpálással
megegyező úton visszatükröződik a pumpalézer felé, melytől egy, a HG és a lézer
rezonátora között elhelyezett 45°-os HR tükör védi meg a Nd:YAG-lézer rezonátorát.

A nemlineáris kristály optikai parametrikus erősítés révén felerősít két olyan
hullámot („Signal” – VIS, és „Idler” – NIR), melyre az optikai parametrikus erősítés
fáziskritériumai teljesülnek. A rezonátor a pozitív visszacsatolást biztosítja. A ki-
lépő hullámokat ugyanis visszatükrözi, így azok többször haladnak át a kristályon,
eközben a pumpafény kárára a két keltett hullám felerősödik (az oszcillátor „beger-
jed”). Egy pumpáló fotonból két kisebb energiájú foton keletkezik, melyek energiá-
jának összege megegyezik a pumpáló foton energiájával. A két foton energiájának
pontos értékét a fáziskritériumokkal lehet beállítani, vagyis a kristály forgatásával
folytonosan hangolható a „Signal” (és vele együtt az „Idler”) kimenet hullámhossza.
A laborban működő optikai parametrikus oszcillátor egy igen egyszerű berendezés,
ezért a rezonátorban egyszerre több közeli módus is gerjesztődik, ami viszonylag
nagy sávszélességet (5–7 cm−1) eredményez. Kialakítható olyan rezonátor, melyben
egyszerre csak egy-egy kitüntetett „Signal” és „Idler” módus megengedett, mely le-
hetővé teszi nagyon kis vonalszélességű lézerfény előállítására alkalmas egymódusú
(angol irodalomban „single-mode”) OPO építését. Egy ilyen OPO-ban a bonyolul-
tabb oszcillátor kis teljesítményét több erősítőfokozat (OPA) segítségével kell erő-
síteni a kívánt kimenő teljesítmény elérése érdekében. Ezek a berendezések tehát
jóval összetettebbek, érzékenyebbek, nehezebben kezelhetők, emellett jóval kisebb
kimenő teljesítményre is képesek multimódusú társaiknál.

A laboratóriumban egy GWU VersaScan MB-ULD 240 típusú OPO működik,
melynek „Signal” kimenete a látható tartományban 710–412 nm között hangolható,
miközben az „Idler” a közeli infravörös tartományban 710–2 550 nm között változik.
A két nyalábot az eltérő hullámhossztartomány révén dikroikus sugárosztó választ-
ja szét, így külön kimeneten lépnek ki a berendezésből. A NIR kimeneten egy
aluláteresztő szűrő gondoskodik a sugárosztón átjutó kevés látható fény blokkolásá-
ról. Mivel nem létezik tökéletesen diszkrimináló sugárosztó, a tartomány közepén
a szeparáció nem lehet tökéletes, 710 nm közelében mindkét kimenet spektrálisan
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szennyezett a másik komponenssel, ráadásul az Idler kimenetből még sokat blokkol
az aluláteresztő szűrő, ezért itt a kimenőteljesítmény is jóval kisebb.

C.2.3. SHG

Az ultraibolya fény előállításának lehetőségét a „Signal”, vagy „Idler” kimenetből
történő felharmonikus generálással lehet megteremteni, melyet a laboratóriumban
egy GWU uvScan fantázianevű berendezés biztosít. A berendezésben a nemlineá-
ris, és kompenzáló kristály funkcióját is egy-egy eltérő szögben metszett nemlineáris
kristály látja el, így a két kristály együtt a „Signal” kimenet kétszerezésével a 213–
354 nm-es tartományt képes lefedni. A tartomány egyik felén az egyik kristályban, a
másik felén a másik kristályban teljesíthetők a fáziskritériumok. Az inaktív kristály
pedig kompenzátorként működik, vagyis a nyaláb elmozdulását kompenzálja. Az
eddigi lehetőségekkel le nem fedhető 354–412 nm-es tartomány az „Idler” kétszere-
zésével állítható elő, ehhez azonban szükség lenne még egy – az „Idler” („Signal”-ra
merőleges) polarizációs síkját megfelelő irányba forgató – λ/2-es kettőstörő kristály-
ra („waveplate”), így jelenleg ez a hullámhossztartomány nem érhető el. A kétszerező
egység után egy Pellin-Brocca prizma segítségével az alaphang és a felhang elválaszt-
ható, a készülékből a kilépő résen csak a felhangot vezetjük ki.

A készülékegyüttes beszerzésekor a kristályokat mikrométercsavar segítségével
kellett állítani, a hullámhossz pontos beállítása a közeli infravörös spektrumok és a
szisztematikusan végzett besugárzások eredményei alapján készített kalibráció segít-
ségével történt. Később ez – a léptetőmotoros kristályvezérlő beépítésének köszönhe-
tően – lényegesen kényelmesebbé vált. Jelenleg – a bővítéskor létrehozott kalibrációs
adatok alapján – a számítógépes vezérlés a beépített motorok segítségével a kívánt
hullámhossznak megfelelően állít be minden kristályt. Ennél a megoldásnál csupán
a kétszerező kristályokat szükséges időnként újrakalibrálni, az UV kimenő teljesít-
ménye ugyanis nagyon érzékeny a fáziskritériumok pontos teljesítésére. A kétszerező
kristályok kalibrációjának kismértékű pontatlanságát a labor hőmérsékletének válto-
zása miatti hőtágulás, a kristályok törésmutatójának hőmérsékletfüggése, valamint
a mozgató mechanika lassú kopása okozza.

C.2.4. Tükörrendszer

A mérőrendszer kialakításának fontos eleme volt, hogy a besugárzás közben is
lehetővé tettem a spektroszkópiai mérést. Ehhez a spektrométerben helyet foglaló
mérőfejbe kellett vezetni a lézerfényt, egy erre alkalmas, a szűk mintatérben a mérő-
fej mellett elférő „periszkóp” segítségével. Ezen túl szükség esetén az UV fény meg-
felelő sugárútra tereléséhez további tükrök alkalmazására volt szükség. A lézernya-
lábot úgy kellett beállítani, hogy a nyaláb vízszintesen, a spektrométer nyalábjára
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merőlegesen haladjon a mintatérben, és a spektrométer nyalábjának fókuszpontjá-
ban keresztezze azt. A spektrométer nyalábja a fókuszban kisebb keresztmetszetű
mint a lézernyaláb, ezért elvileg elérhető, hogy a mátrix mért részét a lézernyaláb
annak teljes felületén besugározza. Mivel az FTIR készülék működését zavarná a
detektorba jutó szórt lézerfény, ezért a detektor elé egy aluláteresztő szűrőt helyez-
tem, így már végezhető besugárzás közben is FTIR mérés. Emellett a besugárzások
kényelmesek, és pontosak lettek, hiszen a mérőfejet nem kellett megmozdítani két
spektrum felvétele között, vagyis garantáltan a mátrix ugyanazon részét mértük a
besugárzás előtt, közben és után. Ez egyben kis változások megbízható mérését is
lehetővé tette, tehát érzékenyebb is lett a rendszer. Ennek jelentőségét érzékelteti,
hogy a technikát jelenleg használó hét–nyolc csoport közül még csupán két–három
helyen adott a besugárzás közben történő mérés lehetősége.

C.2.5. Mátrixizolációs mérőfej

A besugárzásos kísérletekhez a mérőfejen nem kellett számottevő módosítást vé-
gezni. A beállításhoz egy teflon céltárgyat készíttettem, mely beilleszkedik a besu-
gárzó fény bevezetésére szolgáló ablaktartóba. A közepén található furat segítségével
a mérőfej függőleges, valamint az IR nyaláb irányába történő vízszintes beállítása
megoldható. (A besugárzó lézernyaláb közepére kell essen a céltárgyon lévő furat).
A harmadik koordináta mentén pedig a spektrométer segítségével mért maximális
fényintenzitáshoz lehet a fej pozícióját állítani. Ez a beállítás nem tökéletesen kor-
rekt, mivel nem veszi figyelembe a nyalábok 45°-os ablakon történő áthaladásakor
bekövetkező irányváltozását, valamint azt, hogy az ablak sem pontosan a fej közép-
pontjában van. (Az ablak leválasztáshoz használt felülete pedig még kevésbé esik a
fej középpontjába). Emiatt előfordulhat, hogy esetleg a minta egy részét nem éri a
lézersugárzás (C.2. ábra).

C.2. ábra. Az egymásra merőleges nyalábok (•;•) útja 45°-os szögben optikailag
sűrűbb lemezbe (ablak) vezetve. Azonos nyalábkeresztmetszet esetén a nyalábok
teljes átfedése csak az ablak egyik oldalán érhető el, kellően eltérő nyalábátmérők
esetén azonban akár az ablak mindkét oldalán egyszerre megvalósítható.

103



Ez azonban a gyakorlatban nem okoz problémát, mivel a nyalábok viszonylag
nagy keresztmetszetűek, és rövid utat tesznek meg a hidegablakban. A nyalábok el-
csúszása csak akkor lenne számottevő, ha az ablakot nagymértékben kimozdítanánk
a mérőfej közepéből. Mivel a lézernyaláb nagyobb keresztmetszetű a spektrométer
nyalábjánál, ezért véges ablakmozgáson belül biztosított a nyalábok átfedése.

Amiatt, hogy eleve sincs igazán mód a lézernyaláb irányával párhuzamos pontos
pozicionálásra, nem érdemes ennél nagyobb pontosságra törekedni. A gyakorlatban
a fent vázolt beállítás megfelelt, mert jól reprodukálható volt és az ablak mindkét
oldalán végzett leválasztásnál effektív besugárzást tett lehetővé.

104



D. Függelék

2-klórpropionsav spektrumának
hozzárendelései

D.1. táblázat. 2-klórpropionsav 1-es konformerének számított (B3LYP/aug-cc-
pVTZ, SQM) rezgési frekvenciái és intenzitásai, valamint a mátrixizolációs körül-
mények között – Ar mátrixban, a kísérletileg megfigyelhető a és b üregtípusban –
mért rezgési frekvenciái.

(2-klórpropionsav 1)

Normálrezgés
ν̃ I ν̃Ar / cm−1

/ cm−1 / kmmol−1 a ba

ν1 3 573,3 78 3 560 3 566

ν2 3 028,7 5 3 020

ν3 3 004,6 7 3 005

ν4 2 997,2 4 3 000

ν5 2 934,5 10 2 943

ν6 1 766,1 288 1 783 1 781

ν7 1 453,7 7

ν8 1 449,7 9 1 447

ν9 1 389,0 6 1 385

ν10 1 372,8 46 1 381

ν11 1 288,5 4 1 283

ν12 1 224,5 21 1 233 1 230

ν13 1 138,3 173 1 148

ν14 1 084,0 51 1 094 1 092

ν15 1 067,1 68 1 073 1 071

ν16 983,5 13 998

ν17 809,1 9 829

ν18 789,9 8 778

ν19 662,0 98 658 655

ν20 619,0 31 606

ν21 562,6 31

ν22 476,5 22 483

ν23 310,8 1

ν24 269,8 2

ν25 233,4 0

ν26 189,1 2

ν27 49,6 2

a A hiányzó értékek vagy nem voltak észlelhetők, vagy az
a szerkezethez rendelt sávokkal egybeestek.
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D.2. táblázat. 2-klórpropionsav 2-es konformerének számított (B3LYP/aug-cc-
pVTZ, SQM) rezgési frekvenciái és intenzitásai, valamint a mátrixizolációs körül-
mények között – Ar mátrixban, a kísérletileg megfigyelhető c típusú üregben – mért
rezgési frekvenciái.

(2-klórpropionsav 2)

Normálrezgés
ν̃ I ν̃Ar / cm−1

/ cm−1 / kmmol−1 c

ν1 3 578,2 83 3 572

ν2 3 033,3 5

ν3 3 016,1 3

ν4 2 995,3 8 2 993

ν5 2 930,1 10 2 940

ν6 1 758,9 330 1 773

ν7 1 459,7 5

ν8 1 451,4 13 1 456

ν9 1 386,8 6

ν10 1 339,2 39 1 362

ν11 1 317,1 2

ν12 1 242,7 22 1 254

ν13 1 170,8 145 1 171

ν14 1 084,5 2

ν15 1 043,8 89 1 046

ν16 967,5 28 980

ν17 808,4 5 827

ν18 787,3 9 777

ν19 687,6 64 690

ν20 599,9 46 596

ν21 570,6 74 551

ν22 470,6 3

ν23 304,4 2

ν24 253,7 0

ν25 244,9 0

ν26 190,8 2

ν27 41,5 2
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D.3. táblázat. 2-klórpropionsav 3-as konformerének számított (B3LYP/aug-cc-
pVTZ, SQM) rezgési frekvenciái és intenzitásai, valamint a mátrixizolációs körül-
mények között – Ar mátrixban kísérletileg megfigyelhető a, b és c üregtípusban –
mért rezgési frekvenciái.

(2-klórpropionsav 3)

Normálrezgés
ν̃ I ν̃Ar / cm−1

/ cm−1 / kmmol−1 a ba ca

ν1 3 504,6 139 3 491 3 497 3 514

ν2 3 018,7 5

ν3 3 013,7 5

ν4 2 998,7 4 3 003

ν5 2 940,8 7 2 950

ν6 1 776,9 286 1 791 1 802

ν7 1 460,5 3 1 453

ν8 1 454 15 1 448

ν9 1 380,8 16 1 377

ν10 1 330,8 365 1 348 1 345 1 334

ν11 1 292 11 1 288

ν12 1 226,4 28 1 241 1 240

ν13 1 180,2 3

ν14 1 075,9 12

ν15 1 067,2 11

ν16 965,2 35 992 976

ν17 817,1 2

ν18 747,9 5

ν19 692,6 46 695

ν20 609,2 58 589 570

ν21 578,7 12

ν22 413,6 9

ν23 339,3 8

ν24 283,7 2

ν25 245,9 16

ν26 233,4 1

ν27 43,8 6

a A hiányzó értékek vagy nem voltak észlelhetők, vagy az a szerke-
zethez rendelt sávokkal egybeestek.
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E. Függelék

Aminosavak spektrumainak
hozzárendelései

E.1. Glicin

E.1. táblázat. A glicin ttt/Ip konformerének számított (B3LYP/aug-cc-pVTZ,
SQM) rezgési frekvenciái és intenzitásai, valamint a hozzájuk rendelt, mátrixizolá-
ciós körülmények között – Ar, Kr, Xe és N2 mátrixokban a kísérletileg észlelt (A, B)
üregtípusokban – mért rezgési frekvenciák.

(glicin ttt/Ip)

ν̃ I ν̃Ar ν̃Kr ν̃Xe ν̃N2
/ cm−1

/ cm−1 / kmmol−1 / cm−1 A B

3 570 57 3 569w; 3 558w; 3 552,2m 3 547,0s 3 551,8s
3 566m; 3 551m;
3 563m; 3 550m;
3 558w 3 548m

3 425 6 3 413w; 3 405w 3 415,3w 3 415,8w
3 408w

3 348 1 3 359vw; 3 362,1vw; 3 362,1vw;
3 355vw 3 346,1vw 3 346,1vw

2 964 6 2 943vw 2 969,4vw 2 965,9vw
2 927 17 2 937vw 2 941,5vw 2 937,5vw
1 761 312 1 783s; 1 778vs 1 774,4s 1 779,3s; 1 773,9s;

1 780vs 1 767,1s 1 765,9s
1 641 26 1 608w 1 605w 1 604,3w 1 635,7w 1 636,9w
1 426 17 1 430w; 1 426w 1 422,3m 1 420,2w 1 417,0w

1 428w
1 372 15 1 410w; 1 405w 1 380,0w 1 387,7w

1 405w
1 357 0

1 278 21 1 297vw
1 160 1 1 166vw 1 171,0vw; 1 172,1vw

1 183,2vw
1 136 111 1 131s 1 126s 1 124,3m 1 138,0s 1 143,5s

1 102s; 1 197,7vs 1 108,3vs 1 109,7vs
1 100vs

folyt.
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(glicin ttt/Ip)

ν̃ I ν̃Ar ν̃Kr ν̃Xe ν̃N2
/ cm−1

/ cm−1 / kmmol−1 / cm−1 A B

1 094 192 1 093w 1 099vs;
1 097s

903 3 929vw; 909w 907,3w 914,8w 914,1w
912vw;
908vw

885 128 883s; 880m; 875,6m 881,9m 882,0m
880m 876s

796 99 802s; 796s; 794,7vs 803,0m 807,6s;
799s; 791w 800,9w;
797w 813,4w

641 103 620s; 618s; 615m 637,8s;br 635,8s;br
618s 616s

632 5 615w
500 37

460 31

257 11

226 52

65 5
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E.2. táblázat. A d3-glicin ttt/Ip konformerének számított (B3LYP/aug-cc-pVTZ,
SQM) rezgési frekvenciái és intenzitásai, valamint a hozzájuk rendelt, mátrixizolá-
ciós körülmények között – Ar, Kr, Xe és N2 mátrixokban – mért rezgési frekvenciák.

(d3-glicin ttt/Ip)

ν̃ I ν̃Ar
a ν̃Kr

a ν̃Xe ν̃N2
/ cm−1 / kmmol−1 / cm−1

2 964 6 2 961,5vw; 2 963,5vw 2 958,1vw 2 971vw
2 971,1vw

2 927 17 2 940,0w; 2 939,5vw 2 922,8vw 2 943w
2 946,8w

2 598 38 2 630,2m; 2 621,8m; 2 616,4m; 2 617m
2 633,5m;sh 2 635,4w 2 622,7w
2 627,3m;
2 638,4w

2 525 4 2 550,0w; 2 544,8w 2 538,3vw
2 546,3w

2 422 2 2 430,2vw 2 422,5vw
1 753 292 1 768,8vs; 1 766,8vs; 1 761,8vs; 1 769vs

1 772,8m;sh 1 775,3w; 1 767,5w;
1 780,0w 1 772,7w

1 426 15 1 426,9m; 1 423,1w 1 418,5m 1 428w;
1 425,1w 1 405w

1 370 12 1 373,7w; 1 371w; 1 379w
1 365,2vw 1 373w

1 282 0

1 220 134 1 220,2s 1 214,9vs 1 222,7w; 1 225s
1 213,8s

1 202 85 1 218,2s; 1 212,0m 1 209,8w 1 221s
1 216,0s

1 063 2 1 078,8w 1 077,5w
1 061 19 1 064,0w 1 064,2vw;

1 062,2vw
988 101 996,9s; 996,6s; 996,8s; 1 006m

995,7m;sh; 998,9m; 994,2s
1 001,4w;sh 991,7w

805 26 818w;br 816,6w; 814,9vw 825vw;br
813,6vw

777 4 784,2wv 779,9vw 783vw
780,6vw

682 99 682,9s; 680,1s; 678,6s 684s
685,9m 683,6w

574 0

570 24

434 37

407 54

239 12

176 26

57 5

a További észlelt sávok (felhangok, kombinációs rezgések és rezonanciák): Ar:
2 781,9vw; 2 723,3w; 2 513,2w; 2 344,8w; 2 340,0vw; 1 413,3w; 1 376,9m;
1 228,5w; 867,4vw; 722,9vw Kr: 2 775,4w; 2 716,8w; 2 340,8w; 2 336,8vw;
2 205,5vw; 1 411,6vw; 1 396,5w; 865,0vw; 720,6vw; 716,7vw; 704,2vw
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E.3. táblázat. A glicin ccc/IIn konformerének számított (B3LYP/aug-cc-pVTZ,
SQM) rezgési frekvenciái és intenzitásai, valamint a hozzájuk rendelt, mátrixizolá-
ciós körülmények között – Ar, Kr, Xe és N2 mátrixokban – mért rezgési frekvenciák.

(glicin ccc/IIn)

ν̃ I ν̃Ar ν̃Kr ν̃Xe ν̃N2
/ cm−1 / kmmol−1 / cm−1

3 457 18 3 447w; 3 434w; 3 420,3w
3 442w 3 432w;

3 430w
3 374 0,3 3 381vw;

3 376vw
3 297 293 3 201vs;br; 3 190vs;br; 3 180s;br 3 150s;br

3 187vs;br 3 182vs;br
2 987 5 2 968vw;

2 958vwa

2 941 13 2 941vwa 2 948vw
1 791 371 1 795vs; 1 791vs 1 787,9vs; 1 793,2vs;

1 791vs 1 790,0m 1 791,4m
1 624 40 1 623m 1 622m 1 629,4m
1 435 8

1 386 398 1 392m; 1 383m; 1 377,4m
1 374m 1 369m

1 332 9 1 340w 1 339m; 1 338,9w
1 329m

1 305 10 1 322vw; 1 306w; 1 324,4m
1 294vw 1 290w

1 184 26 1 189w 1 192w; 1 189,1m
1 188w

1 142 2

1 039 18 1 059w; 1 060w; 1 059,9w
1 057w 1 057w

911 28

873 97 867s 866s; 864,1s 875m/
865s 860mb

853 111 810s; 809s; 799,1mb

808s 802s
797 35 787s 783s; 785,5s

786s
645 7

539 6

504 2

316 17

257 14

56 1

a Bizonytalan hozzárendelés.
b Más konformerek közeli sávjai miatt bizonytalan hozzárendelés.
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E.4. táblázat. A d3-glicin ccc/IIn konformerének számított (B3LYP/aug-cc-pVTZ,
SQM) rezgési frekvenciái és intenzitásai, valamint a hozzájuk rendelt, mátrixizolá-
ciós körülmények között – Ar, Kr, Xe és N2 mátrixokban – mért rezgési frekvenciák.

(d3-glicin ccc/IIn)

ν̃ I ν̃Ar ν̃Kr ν̃Xe ν̃N2
/ cm−1 / kmmol−1 / cm−1

2 988 5

2 941 14

2 551 11

2 441 0

2 400 158 2 408,9m;br; 2 395,6m;br 2 378m;br
2 392,1m;br

1 783 379 1 788,6vs 1 787,8vs 1 785,2vs 1 787,2vs
1 436 9

1 324 17

1 274 268 1 283,8m 1 284,7m 1 279,0m 1 291,4m;
1 280,4m

1 255 16 1 273,0m 1 270,2w 1 268,4w
1 204 50

1 039 3

994 15

986 29 987,4w 986,9w
847 41 858,6w
771 5

667 37

623 50

596 30

532 7

495 2

290 14

202 8

50 1
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E.5. táblázat. A glicin tct/IIIp konformerének számított (B3LYP/aug-cc-pVTZ,
SQM) rezgési frekvenciái és intenzitásai, valamint a hozzájuk rendelt, mátrixizolá-
ciós körülmények között – Ar, Kr, Xe és N2 mátrixokban – mért rezgési frekvenciák.

(glicin tct/IIIp)

ν̃ I ν̃Ar ν̃Kr ν̃Xe ν̃N2
/ cm−1 / kmmol−1 / cm−1

3 571 66 3 558m; 3 545m
3 555m

3 436 6 3 430vw;
3 424vw

3 356 2

2 970 5 2 968vwa

2 933 16

1 755 312 1 774vs; 1 766vs 1 763,9vs 1 767,4vs
1 768vs

1 639 35 1 624w
1 424 4

1 356 0

1 334 20 1 362w;
1 352w

1 320 53 1 325w
1 164 1 1 177vw
1 142 219 1 138m; 1 131m; 1 115,2s

1 127w; 1 120m
1 122m

1 102 43 1 101w
895 3 903vw;

900vw
858 148 852s 851s; 851,6m

849s;
845s

774 93 777m; 773m 772,1m
772m

671 117 648m 649m
596 51 594w
508 27

493 13

265 53

261 3

26 0

a Bizonytalan hozzárendelés.
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E.6. táblázat. A d3-glicin tct/IIIp konformerének számított (B3LYP/aug-cc-
pVTZ, SQM) rezgési frekvenciái és intenzitásai, valamint a hozzájuk rendelt, mát-
rixizolációs körülmények között – Ar, Kr, Xe és N2 mátrixokban – mért rezgési frek-
venciák.

(d3-glicin tct/IIIp)

ν̃ I ν̃Ar ν̃Kr ν̃Xe ν̃N2
/ cm−1 / kmmol−1 / cm−1

2 970 5

2 933 16

2 598 42 2 623,0m 2 617,3m 2 611s 2 616sa

2 534 4

2 427 3

1 747 299 1 754,6vs 1 752vs 1 754vs 1 754,6vs;
1 751,7m

1 424 4

1 343 28 1 343w 1 341,5w 1 340w
1 289 0

1 263 208 1 268s 1 265,3s 1 265,7s 1 271sa

1 208 6

1 059 2

1 056 22

978 86 977m 976,8m; 974m 976,6m
976,2m

789 32

773 5

659 102 662,2m; 656,7m; 662,6m
658,0m 659,9w;

652,6w
580 31

536 42

476 22

426 48

241 3

201 28

24 0

a Más konformerek közeli sávjai miatt bizonytalan hozzárendelés.
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E.7. táblázat. A glicin ttc/VIp konformerének számított (B3LYP/aug-cc-pVTZ,
SQM) rezgési frekvenciái és intenzitásai, valamint a hozzájuk rendelt, mátrixizolá-
ciós körülmények között – Ar, Kr, Xe és N2 mátrixban a kísérletileg megfigyelhető A
és B üregtípusokban – mért rezgési frekvenciák.

(glicin ttc/VIp)

ν̃ I ν̃Ar ν̃Kr ν̃Xe ν̃N2
/ cm−1

/ cm−1 / kmmol−1 / cm−1 A B

3 604 42 3 602,1w; 3 600,1vw 3 576,8w 3 590,4w 3 588,9w
3 606,1w

3 425 8 3 447,3vw; 3 445,8vw;
3 409,9vw 3 411,3vw

3 348 3

2 937 12 2 956,5vw 2 952,0vw
2 899 28 2 912,7vw 2 921,0vw
1 795 256 1 804,7s; 1 803,4s 1 799,7m 1 801,1s; 1 805,0s;

1 807,7s 1 895,8w 1 794,0w
1 642 29 1 652,8w 1 650,8w
1 434 8 1 430,1w; 1 430,1w;

1 403,5w 1 403,5w
1 365 0 1 369,7w 1 369,7w
1 352 20 1 343,4w 1 349,8w
1 253 376 1 256,6vs; 1 257,4vs 1 256,3s 1 273,5vs; 1 280,7vs

1 259,3s 1 266,7vs
1 156 0

1 132 5

1 092 44 1 109w/ 1 109,5w 1 119,1w 1 118,8w
1 101wa

906 1 919,2 919,2

884 180 883,8ma 884,3m 881,3m 888,4m 889,6m
805 33 808,1m 821,5m 816,8m
643 16

558 14

459 2

435 95

259 30

216 72

72 7

a Más konformerek közeli sávjai miatt bizonytalan hozzárendelés;

115



E.8. táblázat. A d3-glicin ttc/VIp konformerének számított (B3LYP/aug-cc-pVTZ,
SQM) rezgési frekvenciái és intenzitásai, valamint a hozzájuk rendelt, mátrixizolá-
ciós körülmények között – Ar, Kr, Xe és N2 mátrixban – mért rezgési frekvenciák.

(d3-glicin ttc/VIp)

ν̃ I ν̃Ar ν̃Kr ν̃Xe ν̃N2
/ cm−1 / kmmol−1 / cm−1

2 937 11 2 950,6w 2 941,9w
2 900 28 2 927,7w 2 922,0w 2 917,0w
2 624 27 2 658,7s; 2 655,7s 2 645,8s; 2 651,7s;

2 661,6w; 2 640,0w 2 655,9w;
2 666,7w 2 645,0w

2 524 6

2 422 3

1 788 271 1 804,3vs 1 802,4s; 1 795,5vs 1 802,4m;
1 798,9m 1 799,5s;

1 791,9s;
1 787,6m

1 434 7

1 357 9 1 343,7w 1 340,0w
1 290 0

1 216 53

1 185 283 1 196,3vs; 1 198,2vs; 1 199,3s; 1 210,7vs;
1 193,4s 1 194,5w 1 197,8sh 1 205,4m

1 064 54 1 084,8w 1 081,7w 1 080,5w
1 058 1

918 2

806 52 827,3m 827,5m 826,8m 823,1m
779 2

718 59 715,5m 712,9w 715,7m 720,4m
603 24 604,4w 604,2w
533 0

425 2

335 57

241 30

169 38

64 7
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E.2. Alanin

E.9. táblázat. Az alanin I-es konformerének számított (B3LYP/aug-cc-pVTZ,
SQM) rezgési frekvenciái és intenzitásai, valamint a hozzájuk rendelt, mátrixizo-
lációs körülmények között – Ar, Kr és N2 mátrixokban a kísérletileg észlelt (1,2,3)
üregtípusokban – mért rezgési frekvenciák.a

(alanin I)

ν̃ I ν̃Ar / cm−1 ν̃Kr ν̃N2
/ cm−1

/ cm−1 / kmmol−1 1 2 / cm−1 1 2 3

3 566,6 54,9 3 558,6s 3 564,1s 3 549,3s 3 546,3vs 3 552,8vs 3 542,7vs
3 413,8 3,8 3 407,4vw
3 335,2 1

3 014,2 12,5 2 998,4vw 2 996,2vw
2 992,6 22,4 2 987,6w 2 985,0vw 2 980,5w
2 936,9 13,2

2 920,2 14,6

1 753,3 309,2 1 775,1vs; 1 774,1vs; 1 174,5vs; 1 771,2m; 1 769,0vs; 1 771,7vs;
1 771,5s 1 769,8s 1 167,1vs 1 767,7s 1 765,2vs 1 767,6vs

1 634,4 28,3

1 467,2 8,5 1 462,8vw 1 460,9b

1 461,5 8,4 1 455,5vw 1 455,3w 1 455,3w 1 457,2b

1 388,9 7,4 1 396,0b

1 368,8 1,8

1 329,1 21,1 1 337,7vw 1 335,0vw
1 265,4 4,4

1 250,3 1,7

1 142,6 27,5 1 157,3vw 1 157,0vw 1 153,0vw 1 151,2vw 1 158,7w 1 150,3w
1 102,5 276,8 1 111,9vs; 1 111,8s; 1 109,0vs; 1 118,4s; 1 118,4m; 1 120,6vs;

1 106,4s; 1 104,7s 1 099,9m 1 115,8s 1 114,8vs 1 115,8m
1 103,7s

1 061,3 24,9 1 064,9m 1 062,7w 1 063,9m 1 066,3b

999,1 1,4 1 002,7vw 1 002,9vw
898,1 0,7

867,9 152,5 852,9s 853,2s 850,3vs 857,0b 859,9b 855,9b

772,4 33,5 783,0m; 781,1s 781,6s 782,8s 785,7s 787,1vs;
779,9w 782,5m

738,1 34,4 736,7w 741,8m 733,0w 752,1m;br 737,4m 756,2w;
753,6w;
746,6vw

629,3 13 632,8vw 633,0w;br
589,9 103,3 603,6w 604,8w

596,6w
493,2 16,8

377,7 14,6

297,4 9,7

237,3 1,7

226,8 7,3

216,1 39,4

43 2,3

a A táblázatban csak a különbségspektrumokban egyértelműen látható sávok szerepelnek, a leválasztott
mátrixon mért spektrum kis intenzitású, de valószínűleg az I-es konformerhez rendelhető sávok nem.
Több sáv hozzárendelése az egyes üregtípusokban mért frekvenciákat jelenti.

b A VI-os konformer sávjainak közelsége miatt bizonytalan hozzárendelés.
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E.10. táblázat. Az alanin VI-os konformerének számított (B3LYP/aug-cc-pVTZ,
SQM) rezgési frekvenciái és intenzitásai, valamint a hozzájuk rendelt, mátrixizolá-
ciós körülmények között – Ar, Kr és N2 mátrixokban a kísérletileg észlelt (1,2,3)
üregtípusokban – mért rezgési frekvenciák.a

(alanin VI)

ν̃ I ν̃Ar / cm−1 ν̃Kr ν̃N2
/ cm−1

/ cm−1 / kmmol−1 1 2 / cm−1 1 2 3

3 612,3 38,8 3 615,7m 3 605,5m 3 597,9m 3 594,0s 3 594,0s 3 593,3s
3 411,2 5 3 430,6vw; 3 430,6vw; 3 430,6vw;

3 391,5vw 3 391,5vw 3 402,1vw;
3 391,5vw

3 334 2,1 3 332,2vw 3 328,1vw
3 009,8 12,2 2 995,5vw 2 994,1vw 2 995,7vw
2 986,5 25,9 2 981,3w 2 974,0w 2 981,8w 2 983,0vw 2 983,3vw;

2 977,4vw
2 920,7 16,8 2 944,9vw; 2 944,4vw; 2 944,9vw;

2 933,3vw; 2 933,8vw 2 933,3vw;
2 923,1vw 2 923,1vw

2 894,3 24,8 2 882,9vw 2 882,7vw 2 882,2vw
1 786 254,8 1 801,4vs 1 800,2vs 1 797,3vs 1 792,0vs 1 792,0vs 1 792,1vs
1 636,9 31,9 1 652,7vw 1 651,6vw
1 468,9 12,1 1 463,0vw 1 465,4vw 1 461,6vw 1 464,2w 1 463,5w 1 464,2w
1 455,1 7,4 1 449,3vw 1 448,7vw 1 452,4vw 1 452,3vw 1 452,2w
1 390 4,5 1 377,2w 1 382,7w 1 382,9w;

1 394,1vw 1 383,0w
1 377,9 2,7 1 368,7vw 1 374,3w 1 374,3vw 1 374,1w
1 308 77,2 1 316,9s; 1 313,5s 1 315,2s 1 323,2s 1 323,7m; 1 323,9s;

1 314,2w 1 318,8w; 1 318,1m
1 310,4vw

1 260,1 68,5 1 267,9s; 1 266,5m; 1 267,2s 1 292,8w; 1 277,1w; 1 292,8w;
1 265,3m 1 263,1s 1 282,4m; 1 285,6m; 1 282,4m;

1 275,7m 1 293,8w 1 277,1m
1 240,7 228,1 1 251,5m 1 254,0s; 1 250,0m 1 258,5w; 1 257,6w; 1 258,3w;

1 246,8m 1 246,7sh; 1 246,2m; 1 246,5sh;
1 239,5m; 1 239,0w; 1 242,9m;
1 233,9sh 1 232,5sh 1 232,5w

1 139,8 8,9 1 122,4w 1 119,2w 1 124,5w 1 131,2m 1 133,6m; 1 131,3m
1 131,5m

1 096,2 53,5 1 104,9b 1 121,0b 1 120,8b 1 117,2b

1 057,2 33,4 1 060,8m 1 058,1m 1 058,9m 1 062,7m 1 063,7m; 1 062,5m
1 061,5w

999,2 1,4 1 007,5vw 1 006,5vw
894,8 2,4 907,5vw 899,0vw 908,4vw
873,4 158,6 858,7vs 856,8vs 856,3vs 866,2m; 865,7m; 875,6b;

860,2b; 856,8b 867,4m;
853,4b 860,9b

852,0b

776 10,3 790,5w 788,1w 789,5w 794,8w; 794,6w 794,8w
726,9 1 736,9vw
635,5 12,5 641,2vw 642,2w 641,2vw
494,8 5,9

471,2 93,8

379,9 15

301,1 14,6

folyt.
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(alanin VI)

ν̃ I ν̃Ar / cm−1 ν̃Kr ν̃N2
/ cm−1

/ cm−1 / kmmol−1 1 2 / cm−1 1 2 3

241,9 15,6

218,5 0,7

205 54,6

51,9 7,6

Nem azonosított sávok
1 194,2w; 1 186,7w; 1 282,9vw; 3 634,6vw; 3 545,3w; 3 568,5vw;
1 189,3vw; 1 151,7w; 1 192,2vw 3 568,0vw; 3 542w; 3 551,8w;
1 153,2vw 1 151,7w 1 158,9vw 1 749vw; 3 547,7w;

1 041,3vw 1 150vw; 1 159,4vw;
928,9vw 1 041,9vw; 1 041,8vw;

931,1vw 929,6vw

a Az 1-es 2-es és 3-as üregtípusok Ar és N2 mátrixban az I-es konformer eredeti üregtípusaival egyeznek meg.
Egyazon alapmódushoz azért rendeltünk több sávot, mert a VI-os konformer különböző üregtípusokban
képződött a besugárzás során.

b Az I-es konformer sávjainak közelsége miatt bizonytalan hozzárendelés.

E.11. táblázat. Az alanin IIa konformerének számított (B3LYP/aug-cc-pVTZ,
SQM) rezgési frekvenciái és intenzitásai, valamint a hozzájuk rendelt, mátrixizo-
lációs körülmények között – Ar, Kr és N2 mátrixokban a kísérletileg észlelt (1,2)
üregtípusokban – mért rezgési frekvenciák.a

(alanin IIa)

ν̃ I ν̃Ar / cm−1 ν̃Kr
/ cm−1 / kmmol−1 1 2 / cm−1

3 440,4 12,2 3 424,0vw 3 416,2vw
3 357,6 0,4

3 292,4 277,1 3 198br 3 194br;
3 175br

3 017 6,3

2 981,6 24,4 2 975,5w
2 926,5 16,7

2 916,1 17,8

1 785,1 340,5 1 792,3vs 1 791,0vs 1 787,7vs
1 619,5 40,8

1 468,5 11,6

1 464,4 4,1

1 385,4 350,1 1 377,2vs; 1 362,5vs 1 376,0w;
1 362,2sh; 1 367,3vs
1 365,6vs

1 376,3 31,2

1 333,4 38,2 1 329,9m; 1 330,4m; 1 322,2w
1 317,3w 1 339,3m

1 302,1 12,6 1 289,1w
1 242,5 3,5 1 207,2vwb 1 207,3vwb

1 178,3 15,8 1 179,8w; 1 179,4w; 1 181,1w;
1 164,1w 1 157,5w 1 188,9w

1 103,6 13,3

1 033,2 32,6 1 038,7m 1 037,4m 1 038,4m
989,2 1,6

917,3 52 925,2m; 924,1w 925,3w;
922,1w 921,2m

folyt.
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(alanin IIa)

ν̃ I ν̃Ar / cm−1 ν̃Kr
/ cm−1 / kmmol−1 1 2 / cm−1

867,5 84,2 c c c

833,2 80,8 835,9s 836,3m 831,7s
781,9 8,8 804,7m 804,7m;

796,0w
727,3 15,7 729,2vwb; 728,3m;

719,1vwb 720,3m
628,9 5,6

523,8 1,8

391,3 0,9

335,1 13,1

269,1 25,8

252,6 1,9

234,9 1,4

59,1 1

a A táblázatban csak a különbségspektrumokban egyértelműen lát-
ható sávok szerepelnek, a leválasztott mátrixon mért spektrum
kis intenzitású, de valószínűleg a II-es konformerhez rendelhető
sávok nem. Az 1-es és 2-es üregtípus Ar mátrixban az I-es kon-
former megfelelő üregtípusához tartozik, adott rezgési módushoz
azért rendelhető több sáv, mert a VI-os konformer a besugárzás
során különböző üregtípusokban keletkezik.

b Kis intenzitású sávok, bizonytalan hozzárendelés.
c Nagy intenzitású sáv, de a különbségspektrumban az I-es kon-
former sávjainak közelsége miatt nem észleltük.
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F. Függelék

Lézerindukált fluoreszcencia
spektroszkópia gyakorlata

A lézerindukált fluoreszcencia spektrométer (F.1. ábra) legfontosabb részegy-
ségei a festéklézer, a harmonikus generátor, a mintabeeresztő rendszerrel ellátott
vákuumkamra, a lézerfényt a kamrába vezető, valamint a fluoreszcens fényt onnan
kivezető optika, a detektorrendszerek, az egész mérés időzítéséért felelős vezérlő
elektronika, valamint a mérésvezérlő és adatgyűjtő rendszer. A készülék működését
részegységein keresztül ismertetem.
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F.1. ábra. A LIF/DF spektrométer felépítése. (•) Nd:YAG lézerek; (•) HG egysé-
gek; (•) festéklézer; (•) vákuumkamra; (•) mintabeeresztő; (•) PMT; (•) digitális
oszcilloszkóp; (•) monokromátor; (•) ICCD kamera; (•) időzítő elektronika; (•) PC.

F.1. Lézerrendszer

A lézerrendszer feladata a méréshez szükséges nagyon kis (0,05–0,1 cm−1) vonal-
szélességű, intenzív, hangolható UV fény előállítása. (A kereskedelemben elérhető
festéklézerek skáláján ez közepes vonalszélességet jelent, a nagyfelbontású rendsze-
rekben alkalmazott egymódusú gyűrűlézerek 0,001 cm−1 vonalszélességet is elérnek.)
A monokromatikus UV-fényt egy VIS festéklézer fényéből állítjuk elő frekvenciakét-
szerezéssel.

F.1.1. Pumpalézer

A festéklézer működéséhez szükséges optikai pumpálásról egy PRO 250-10 típusú
Q-kapcsolt Nd:YAG lézer második, vagy harmadik harmonikusa gondoskodik az

122



alkalmazott festéktől függően. A lézer fénye a néhány ns időkésleltetést jelentő
optikai késleltető sugárút megfelelő pontjairól sugárosztók és nyalábformáló lencsék
közvetítésével gerjeszti a küvettákban található festékoldatokat.

F.1.2. Festéklézer

A laboratóriumban egy Sirah PrecisionScan LG-18 típusú festéklézer működik. A
festéklézer erősítő közege egy fluoreszcens festékoldat, mely a festék emissziós tarto-
mányában képes indukált emisszióval fényerősítésre. A festékben a lézerműködéshez
szükséges populációinverziót optikai pumpálással érjük el, melynek lényege, hogy a
festékmolekulákat a szingulett alapállapotból szingulett gerjesztett elektronállapot-
ba juttatjuk. Ennek során a gerjesztett elektronállapot egyik rezgésileg gerjesztett
szintjére kerül a festékmolekula, ahonnan a gerjesztett elektronállapot rezgési alap-
állapotába kerül sugárzásmentes relaxációval, melynek során többletenergiáját az
oldószernek adja át. (Az oldószer tehát melegszik). Ekkor az elektrongerjesztett
állapot rezgési alapállapota és az elektron alapállapot nem populált rezgésileg ger-
jesztett szintjei között populációinverzió jön létre. A működési hullámhosszt egy, a
rezonátorba épített rácsból, és állítható szögű tükörből álló nagyon kis vonalszélessé-
gű monokromátor határozza meg, mely mindössze 2–3 longitudinális módust választ
ki a rezonátorban. A lézer vonalszélességét lényegében ezen módusok viszonylag
nagy távolsága limitálja. A spontán emisszióval keletkező fotonokat a festékoldat a
rezonátorban történő többszöri körüljárás alatt indukált emisszióval erősíti a rezo-
nátor által kiválasztott néhány módusnak megfelelő hullámhosszon, melynek során
a festékmolekulák az alap elektronállapot rezgésileg gerjesztett állapotába jutnak.
A molekulák a többletenergiától sugárzásmentes relaxációval szabadulnak meg és
jutnak vissza az alapállapotba, melynek során ismét az oldószert melegítik. A lézer-
működést kísérő káros folyamatok (a festékmolekulák egy részének triplett állapotba
kerülése és az oldat melegedése) minimalizálása érdekében a festékoldatot egy na-
gyobb festéktartály és a küvetta között keringtetjük. Ezáltal van ideje az oldatnak
lehűlni, és a triplett állapotba került molekulák is visszajuthatnak foszforeszcenciával
az alapállapotba. A rezonátor kicsatoló tükrén kilépő nagyon gyenge fényimpulzust
előerősítés után, nyalábformáló optika közvetítésével egy végerősítőfokozat segítsé-
gével erősítjük maximálisan 50 mJ körüli impulzus energiáig. A rezonátort gyárilag
kalibrálják, így a lézert külső kalibráló eszköz nélkül pontosan a kívánt hullámhosszra
lehet állítani.

F.1.3. HG

Az ultraibolya fényt a lézer házán belül található kétszerező egység állítja elő a
látható alaphangból. Ez egy cserélhető nemlineáris kristályt és egy kvarcból készült

123



kompenzáló kristályt tartalmaz, mely a pásztázás során kompenzálja a lézernyaláb
elmozdulását. Ezt követi egy 2 vagy 4 Pellin-Brocca prizmát tartalmazó szeparátor,
mely elválasztja az alaphangot a felhangtól, és egy nyalábosztó, melyen a fény nagy-
része átjut majd kilép a lézerből. A nyalábosztóról visszaverődő fény egy osztott
piroelektromos szenzorra vetül, mely lehetővé teszi a kimeneti teljesítmény mérését
és a kétszerező kristály pásztázás közben történő automatikus utánállítását („autot-
racking”).

F.2. Vákuumkamra

A gázsugaras mintahűtés lényege, hogy a gázimpulzus vákuumban terjed ki,
szükség van tehát egy alkalmas méretű vákuumkamrára, mely elegendő puffertér-
fogatot jelent, hogy a szelep nyitási ideje alatt a háttérnyomás ne nőjön meg túlsá-
gosan. A kamra nyomását egy nagyteljesítményű rotációs szivattyú, és egy Roots
szivattyú tartja 10−3 mbar körüli értéken. A kamrán a lézerfény be- és kivezetésére
két Brewster-szögű ablak, a fluoreszcens fény kivezetésére merőlegesen további két
90°-os ablak található. A mérés a kamra középpontjában történik, ott kell tehát
kereszteznie egymást (egymásra merőlegesen) a mintanyalábnak és a lézerfénynek.
Továbbá mindkét nyalábra merőlegesen kell a fluoreszcens fényt a kamrából kivezetni
a detektorokhoz.

F.2.1. Mintabeeresztő rendszer

Gázsugaras mintabeeresztés során a minta gőzét nagy mennyiségű, legtöbbször
hélium vagy neon puffergázzal keverve terjesztjük ki. A neon jobb hűtést tesz lehe-
tővé, de a hélium jóval olcsóbb, ezért leggyakrabban ezt alkalmazzuk. A gázelegyet
egy gyors elektromágneses szelep segítségével engedjük a vákuumba, a szivattyúk
véges kapacitása miatt impulzus üzemben, a lézerimpulzushoz szinkronizálva.

Kellően nagy gőznyomású minta esetén a gázpalack reduktoráról közvetlenül
nyert néhány bar nyomású gázt egy hűthető buborékoltató cellán vezetjük át. Kisebb
gőznyomású minták esetén azonban szükség van egy fűthető cellára (F.2. ábra),
melyet közvetlenül a szelep előtt helyezünk el. A minta gőzének kondenzációját a
szelep fűtésével akadályozzuk meg. A cellát és a szelepet körülvevő fűtőköpenyek
hőmérsékletét termoelemek mérik, a hőfokszabályzásról külön-külön PID szabályozó
gondoskodik.

A szelep a vákuumkamra leemelhető fedelének egyik nyílásán, egy kisebb fedélen
a kamrába vezetett cső végén helyezkedik el. A cső kihúzásával, illetve beengedésé-
vel állítható a szelep pontos magassága, ezáltal a fúvókának a lézernyalábtól mért
távolsága. A kis fedelet rögzítő csavarok segítségével pedig vízszintes síkban lehet a
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F.2. ábra. Saját tervezésű fűthető cellás impulzus üzemű gázbeeresztő felépítése. (•)
fűthető cella; (◦) üveg mintatartó; (•) sugárzási pajzs; (•) fűtőköpeny; (•) fűtőszál;
(•) impulzus üzemű szelep.

fúvóka pozícióját kismértékben állítani. Erre azért lehet szükség, mert a hőmérsék-
let a terjedő gázsugár közepén a legalacsonyabb, így ennek a résznek kell a lézerfény
útjába esnie, a lézerfény pedig feltétlenül a kamra közepén kell áthaladjon, ott van
ugyanis a detektáló optika fókuszpontja.

F.3. Optika

A lézerfényt a kamrába két Brewster-szögű kvarc ablakon keresztül vezetjük be,
illetve ki. A fénynyalábot egy fókuszáló lencsén, majd két eltérítő prizmán vezet-
jük keresztül. A lencse a fényt a kamra közepén fókuszálja, a prizmák segítségével
pedig lehetséges a nyaláb pozíciójának beállítása. A kamrában feketére festett csö-
veken belül halad a nyaláb, melyekbe a szórt fény elnyelésére reflexiós fénycsapdák
helyezhetők.

Fotolízises kísérleteknél a gázsugárban található prekurzort a mérés előtt a má-
sik YAG-lézer (Spectra Physics QuantaRay LAB-150/10) harmadik (355 nm), vagy
negyedik (266 nm) harmonikusával fotolizálhatjuk. Ilyenkor a fotolizáló lézer fényét
a mérés pozíciója felett keresztezzük a mintanyalábbal.

A szórt lézerfény intenzitásának minimalizálása érdekében a fluoreszcens fényt a
gerjesztő lézernyaláb irányára merőlegesen gyűjtjük össze. Erre szolgál a kamrába
nyúló, belül feketére festett csövek végén, közös optikai tengelyen elhelyezett két
közös fókuszpontú gyűjtőlencse. A fluoreszcens fényt a lencsék párhuzamos nya-
lábbá alakítják. Mivel a mérés során a lézerfény jelentős része is szórást szenved,
ezért a szórt fény nagy részének kiszűrésére a párhuzamos nyalábot a gyűjtő lencse
után egy cserélhető aluláteresztő szűrőn vezetjük át. Ez a gerjesztésre használt hul-
lámhossztartományban elnyel, azonban a fluoreszcens fény nagyobb hullámhosszú
komponenseit átereszti. A kamrából történő kivezetés után a két nyalábot egy-egy
második lencse a detektorok belépő résére fókuszálja.
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F.4. Detektorrendszerek

A kamrához két külön detektor tartozik. Az első egy nagyon érzékeny fotoe-
lektron-sokszorozó, mellyel a teljes fluoreszcens fényintenzitást mérhetjük. Ezt a
detektort használjuk a LIF méréseknél. A fotoelektron-sokszorozó kimenetén elhe-
lyezett 50 Ω-os terhelő ellenálláson (mely egyben a kábel lezárására is szolgál) eső
feszültségimpulzust Tektronix TPS 2024 típusú digitális oszcilloszkóp segítségével
mintavételezzük, majd megfelelő számú impulzus átlagolását követően RS-232-es
porton keresztül számítógép segítségével olvassuk ki. Abban az esetben, ha a flu-
oreszcens fény spektrumát akarjuk mérni, akkor a fotoelektron-szokszorozó segítsé-
gével optimalizáljuk a kísérleti körülményeket. Ezután a másik detektálási irány-
ban elhelyezett Princeton Instruments Acton SP 2300 monokromátor és egy nagy
érzékenységű Princeton Instruments PI-MAX3 Unigen2 ICCD kamera segítségével
lehetséges a diszperz-fluoreszcencia spektrum felvétele, melyet a monokromátor és a
spektrométer gyári programjával vezérelhetünk.

F.5. Időzítő rendszer

A lézerimpulzus mindösszesen 2–3 ns ideig tart és az ezt követő fluoreszcens fény
is néhány 100 ns alatt lecseng. Amennyiben fotolízises kísérletet kívánunk végez-
ni, akkor a két lézer (egyenként néhány ns-os) impulzusának pont olyan időkéséssel
kell a gáznyalábba találnia, hogy a minta mozgása során az időkésés alatt megtett
távolság a lézerimpulzusok térbeli távolságával egyezzen meg. Az egész rendszert
tehát nagyon pontosan időzíteni kell. Erre szolgál egy négy csatornás ns felbontá-
sú Quantum Composers 9514+ típusú digitális impulzus-generátor. Mivel minden
berendezésnek van saját belső késleltetése, ezért az időzítést úgy volt érdemes vezé-
relni, hogy a leghosszabb késleltetésű eszköz, a mechanikus szelep adja az órajelet.
Ennek nyitásához és a gázáram stabilizálódásához ∼200µs idő szükséges. A sze-
lepvezérlő 10 Hz-es ismétlési frekvenciával, 400µs nyitási idővel üzemel, és ennek
szinkronizáló kimenőjele indítja az impulzusgenerátort. A lézerek a vezérlő jel meg-
érkezéséhez képest ∼178µs-os késleltetéssel villannak. Az impulzusgenerátor belső
programja lehetővé teszi azt, hogy a késleltetési referenciacsatorna nem csak az in-
dító jelbemenet, hanem bármelyik kimenet is lehet. Így – mindaddig, amíg az csak
a külső indító jel utáni eseményt eredményez – lehetséges „negatív késleltetést” is
beállítani, mely az időzítés kényelmes átprogramozását teszi lehetővé: a detektálás-
hoz az oszcilloszkóp indító jelét, valamint a kamera kapujelét az impulzusgenerátor
egyik csatornája adja, melyhez képest a festéklézer késleltetése kb. −178µs. Így a
detektálás késleltetése „magával viszi” a lézerimpulzust is. Ennek azért van jelen-
tősége, mert a pontos időzítéseket (különösen több lézeres kísérleteknél) nem lehet
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előre ismerni, hiszen a kábelek, fényutak több 10 ns-os késleltetést okozhatnak. Így
próbálkozva kell „megkeresni” a jelet, ami ésszerűen választott időzítési paraméterek
esetén könnyebb.

F.6. Vezérlő számítógép

A mérőrendszer vezérlését, és a mérési adatok feldolgozását egy személyi szá-
mítógép végzi. A mérőrendszer legtöbb részegysége programozható, de a program
első verziójában csupán a feltétlenül szükséges eszközök (festéklézer, oszcilloszkóp)
vezérlését integráltam.

F.6.1. Mérőprogram

A mérőprogramot LabVIEW fejlesztőkörnyezetben írtam, a hardware eszközök
gyári függvénykönyvtárainak (pontosabban azokból a hibák javítása után kapott
saját átiratok) felhasználásával. A programot igyekeztem minél átláthatóbbá és
könnyebben kezelhetővé tenni, ezért a kezelőfelületről (F.3. ábra) csak a feltétlenül
szükséges beállítási lehetőségek érhetők el.

A program elindulása után felparaméterezi a méréshez az oszcilloszkópot, majd
lekérdezi, és folyamatosan frissíti a gerjesztő lézerfény hullámszámát. Ez utóbbi
akár a lézer kezelőfelületén keresztül manuálisan, akár a programból átállítható. A
program folyamatosan kiolvassa az oszcilloszkóp által mért jelet is, melyet a felső ab-
lakban rajzol ki. Az oszcilloszkóp fontosabb aktuális mérési paramétereit (üzemmód,
átlagolások száma), állíthatjuk a programból és az oszcilloszkóp kezelőfelületéről is.
A kezelőfelületen eszközölt beállításokat azonban nem frissíti a program az ablak-
ban azért, hogy a méréshez használt beállításokat véletlenül ne tudjuk elrontani,
miközben az optimalizálás során üzemmódot váltogatunk.

A mérés indításához meg kell adni a mérendő spektrumtartomány kezdő- és vég-
pontját, valamint a lépésközt. A program figyel arra, hogy a lézerben lévő mechanika
holtjátéka miatt szükséges vörös → kék irányban enged csak pásztázni. A LIF jel
ablakában található függőleges kurzorok segítségével kijelölhető a jel integrálásának
tartománya, valamint – célszerűen a jel előtt – egy olyan tartomány, mely alapvo-
nalnak tekintendő.

A program rendelkezik néhány kényelmi funkcióval: többféle mértékegység hasz-
nálható a fotonenergiára, lehetőség van kiválasztani azt is, hogy az alaphangot, vagy
a lézer felhangját használjuk, így a mért spektrumot rögtön a kiválasztott egységben
tárolhatjuk.

A START gombra kattintva a mérőprogram zárolja a lézer és az oszcilloszkóp
saját kézi kezelőfelületeit, majd újra betölti a programban megadott mérési beállí-
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F.3. ábra. A LIF mérőprogram kezelőfelülete.

tásokat az oszcilloszkópba. Ezt követően elmenti a csúszkákkal beállított integrálási
határokat, garantálva, hogy mérés közben a csúszkák tekergetésével már ne tudjuk
elrontani a mérést. Ezt követően a lézert a pásztázási hullámhossztartomány első
pontjára küldi és megvárja, míg a lézer végez a hullámhossz beállításával. Ezt követő-
en elindítja az oszcilloszkóppal az első ponton a fluoreszcens jel mérését. Megvárja az
akkumuláció végét, majd a mért görbét átmásolja az oszcilloszkóp egyik belső regisz-
terébe. Innen indul egy ciklus, mely a lézert a lépésköz alapján számított következő
pontra küldi, megvárja míg végez a beállítással, elindítja a második pont mérését. A
második pont mérése közben az oszcilloszkóp belső regiszteréből kiolvassa a koráb-
ban oda másolt, előző ponthoz tartozó görbét. Ezt követően a beállított integrálási
tartományoknak megfelelően integrálja a jelet, elvégzi az alapvonalkorrekciót, végül
az előző pont fotonenergia értékéből és az integrál értékéből (pontosabban annak
1010-szereséből) képzett adatpárt tárolja. Mérés közben folyamatosan frissíti a mért
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spektrumot a spektrumablakban. Az eltolt mérés és kiolvasás oka, hogy a soros
porton történő kommunikáció lassú. Ezért ha szekvenciálisan végeznénk az adatok
mérését követően azok kiolvasását, az nagyon sok holtidőt eredményezne, lassítaná
a mérést, és a lézerimpulzusok jelentős részét elpazarolnánk. Ezzel a módszerrel
viszont lehetőség van a folyamatos mérésre, hiszen 16 impulzus felett már biztosan
egy pont mérése tart tovább, és nem az adatkiolvasás. Amikor a ciklus a mért tarto-
mányon kívülre ér (vagyis tárolja az utolsó ponthoz tartozó LIF jel értékét), kilép a
ciklusból, feloldja az oszcilloszkóp és a lézer kezelőfelületének zárolását, majd meg-
kérdezi, akarjuk-e menteni a spektrumot. Ha kérjük a mentést, akkor az általunk
megadott néven a kiválasztott helyre szöveges ASCII file-ként elmenti a hullámszám-
integrál értékpárokat (pontosabban az integrál-értékek SI egységben igen kis volta
miatt azok 1010-szeresét).

A mérőciklus a STOP gombra kattintva mérés közben bármikor leállítható, a
program ekkor még befejezi az utolsó pont mérését és felajánlja az addig mért spekt-
rumrészlet mentésének lehetőségét. A program futását az EXIT gombra kattintva
állíthatjuk le.

Megjegyzendő, hogy a spektrum hullámszámskáláján mindig az a hullámszám
található, melyre a lézert a mérőprogram küldi, nem pedig az amit ki lehet olvasni a
lézerből. Ennek mindössze az a szerepe, hogy kényelmesebbé teheti a spektrum utó-
lagos manipulációját. A lézer ugyanis a belső kalibrációból számolja ki a megadott
értékhez legközelebbi léptetőmotor pozíciót. A pontos hullámszám érték pedig, me-
lyet a lézer kiolvasáskor az aktuális pozícióból és a kalibrációból számol, a véges
lépésköz miatt nem feltétlenül esik egybe az általunk megadott értékkel. A két ér-
ték eltérése gyakorlatban az utolsó visszaadott jegyben van, és jóval kisebb eltérést
jelent a lézer belső kalibrációjának hibájánál (mely néhány cm−1), a paraméterek
alapján számított hullámszám tárolása tehát mérés pontosságát nem befolyásolja,
viszont garantálja, hogy mindig ekvidisztáns hullámszám-értékek szerepelnek a mé-
rési file-ban.

A program a tesztmérések alatt szerzett tapasztalatokból okulva dupla hibake-
zelő rendszert kapott. A gyakorlatban a hardware-eszközökkel való kommunikáció
során történhet hiba, ha ilyesmi fordul elő akkor a program futása leáll, és egy üze-
netablakban különféle, felhasználóbarátnak nem éppen nevezhető hibaüzeneteket
kapunk. A mérés közben előfordult egy olyan hiba, mely a festéklézer firmware-
hibájából adódik. Néha a lézert egy adott hullámhosszra küldve arra a kérdésre,
hogy mozognak-e még a motorok, hibaüzenettel válaszol. Ez hiba nem volt nagyon
gyakori (néhány 100 pont mérésekor ritkán jött elő), hosszabb mérések esetén azon-
ban rendre leállította a program futását. Ha a hibaüzenetet figyelmen kívül hagyjuk
és újra kérdezünk, másodszorra már nem kapunk ilyen üzenetet, és gond nélkül foly-
tatható a pásztázás. Az ilyen jellegű hibákat ezért külön kezelem és naplózom majd
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a mérés végén tájékoztatom róluk a felhasználót. Valószínűleg a probléma firmware-
frissítéssel orvosolható lenne, mivel azonban ez elég kockázatos, és nem kritikus
hibáról van szó, inkább a fenti megoldás mellett döntöttem.

A mért spektrum feldolgozására gyakorlatilag bármilyen spektroszkópiai kiérté-
kelő program használható, ezek mind alkalmasak ASCII file-ok beolvasására és a
kiértékelésnél felmerülő feladatok elvégzésére.

F.7. A DF mérés gyakorlata

A diszperz-fluoreszcencia spektrum mérésekor lényegében a LIF spektrum méré-
sével azonos módon járunk el, azonban nem pásztázunk, hanem a LIF spektrumban
található egyik vonalra állunk a gerjesztő lézerrel. Ezután a spektrumot a monokro-
mátor és az ahhoz kapcsolt ICCD kamera segítségével vesszük fel. Ekkor egyszerre
egy néhányszor 10 nm-es tartományt láthatunk. A spektrumrészlet akkumulációjá-
nak ideje – a fluoreszcens fény intenzitásától függően – néhányszor 10 min-től néhány
óráig terjedhet. Az ICCD kamerával lehetőség van a bejövő fényjel időbeli kapuzá-
sára, de ezzel DF mérésekkor lényegében nem diszkriminálunk, a LIF jel várható
érkezése előtt indul az expozíció, és annak teljes lecsengéséig tart. A szűk kapu elvi-
leg segít a beszűrődő fotonok elnyomásában (hiszen csak akkor exponálunk, amikor
feltétlenül szükséges), azonban mivel a kamrába lényegében nem tud kívülről fény
bejutni, így a kapuzás pontos beállítása nem kritikus. A DF méréseknél az igazi
gondot a detektor sötétárama okozza, mely az expozíciós időt ∼15 min-re limitálja.
Ilyen hosszú mérésnél az egyes képpontok eltérő érzékenysége mellett az eltérő söté-
táram is torzítja a spektrumot, melyet ugyan tudunk elvileg korrigálni, azonban a
sötétáram zaja a spektrum zaját jelentősen megnöveli. Szükség esetén több egymást
követő expozíció átlagolásával lehet a jel/zaj viszonyt javítani.
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