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1.  Bevezetés 
 

A fém-halogenidek általában egyszerű, néhány atomot tartalmazó vegyületek. A 

periódusos rendszerben a fémek egész nagy területet fednek le. Az s-mező elemeit a hidrogén 

alatt alkáli-és alkáli földfémekként emlegetjük. A d-mezőbe az átmeneti fémek tartoznak, a f-

mező elemeit lantanidáknak és aktinidáknak nevezzük. Egyedül a p-mezőből hasítanak ki egy 

háromszöget a nem-fémes elemek, valamint az utolsó két oszlopot a halogének és a 

nemesgázok. Összefoglalva meglehetősen népes család adja a fémeket és ekkor még nem is 

beszéltünk a különböző oxidációs- és elektronállapotokról. A halogénekhez csak négy elem 

tartozik.  

Gyakran felvetődik a kérdés, hogy miért érdemes ezeket a kismolekulákat egyáltalán 

kutatni, mi újat mondhatunk még és nem utolsósorban milyen haszon várható a 

megismerésükből? – Előnyüket éppen a kis méretük és szimmetriájuk adja, ez gyakran előnyt 

jelent a különböző hatások „tisztább” vizsgálata szempontjából, mivel kevesebb kölcsönhatást 

kell figyelembe vennünk. Az eredmények átvihetők nagyobb rendszerekre, amelyekben az 

együttes hatásokat nehezebb lenne valamilyen szempont szerint szétválogatni. Ezeknek a 

molekuláknak a szerkezeti és geometriai tulajdonságait a tankönyvekben és kémiai 

kézikönyvekben is tárgyalják, mivel egyszerűbben átláthatóak. 

A fém-halogenid molekulát alkotó atomok jellemzően ionos típusú kötésekkel 

kapcsolódnak egymáshoz. Ez szilárd fázisban és folyékony halmazállapotban ritkán jelenti 

semleges, egyedi molekulák elkülönülését. Előbbire általában ionrács, utóbbira ionhalmazok 

jellemzőek. Kristályaikra jellemző, hogy az egyes atomok vegyértékénél magasabb a 

hozzájuk kapcsolódó atomok száma, ami a koordinációs számmal fejezhető ki. A molekuláris 

állapot vizsgálatára a legtöbb esetben csak gőzfázisban van lehetőség. Azonban a fém-

halogenidek elpárologtatásához szükséges hőmérséklet elérése, a gőz stabilis állapotban 

tartása a mérés időtartamára mind nehezítik a vizsgálatot. Ilyen gázfázisú szerkezetvizsgálatra 

az elektrondiffrakció az egyetlen általános módszer. Az infravörös- illetve Raman 

spektroszkópia, ahol a molekula rezgési színképéből lehet következtetéseket levonni a 

molekulára jellemző szimmetriára és bizonyos szerkezeti tulajdonságokra, szintén fontos. 

Meg kell említeni a mátrix-izolációs technikát a spektroszkópiai módszeren belül, azonban, 

ahogyan azzal csoportunk is találkozott, a mátrixot alkotó – általában nemesgáz – atomok 

képesek kölcsönhatásba lépni a vizsgálandó molekulával és ezért annak mátrix-szerkezete 

nem feltétlenül azonos a gázfázisban találhatóval. A forgási spektroszkópia alkalmazható még 
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nagy pontosságú szerkezet-felderítésre. A módszerrel azonban csak permanens elektromos 

dipólusmomentummal rendelkező molekulák vizsgálhatóak és az általában szimmetrikus 

szerkezetű fém-halogenid molekulák kiesnek ebből a körből. A gőzösszetétel és termokémiai 

tulajdonságok meghatározáshoz fontos mérési módszer a tömegspektrometria. Elméleti 

oldalról a kvantumkémiai számítások segíthetik a gyakran bonyolult rendszerek értelmezését, 

azonban ehhez, ahogyan az a későbbiekben látható lesz, megfelelő minőségű adatok 

szükségesek. 

Csoportunk a hetvenes évek közepétől foglalkozik fém-halogenid molekulák 

vizsgálatával, elsősorban az elektrondiffrakciós technika lehetőségeit használva. Ezt a 

számítástechnika rohamos fejlődésével elérhetővé vált kvantumkémiai alapú szerkezet-

meghatározás egészítette ki. Mivel az elektrondiffrakciós készülék 1999-ben leszerelésre 

került, ma már csak a bonyolultságuk miatt eddig ki nem értékelt felvételek maradtak meg a 

kísérleti korszakból. Célunk hogy ezeket a szerkezeteket az előző bekezdésben ismertetett 

módszerek együttes felhasználásával a lehető legpontosabban meghatározzuk. A csoporton 

belüli feladatom eleinte az elméleti szerkezet-meghatározó számítások elvégzése volt, az idő 

előrehaladtával azonban más alkalmazott módszerekbe is beletanultam. Az időbeli 

korlátokból adódóan a kísérleti körülményekről, az ezzel kapcsolatos technikai nehézségekről 

nincs közvetlen tapasztalatom, a csoport azóta is aktív tagjainak elmondásából és a kísérletek 

dokumentációjából azonban a fontosabb információk a rendelkezésemre álltak. 
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2.  Elméleti áttekintés 
Az alábbi fejezetben a vizsgálataink során felhasznált módszereket tekintem át 

röviden. Ezek a kvantumkémiai számítások, az elektrondiffrakció és a rezgési spektroszkópia. 

 

2.1.  Kvantumkémiai számítások 
A kvantumkémiai számításokról szóló összefoglalás az 1. hivatkozás alapján készült. 

A kvantummechanika alapjait már a 20-as, 30-as években kidolgozták, a gyakorlati és 

széleskörű alkalmazása (ebbe értendő a kvantumkémiai is) csak az utóbbi évtizedekben 

kezdődhetett el a jelentős számítógép kapacitás igények miatt. A rendelkezésre álló 

gépkapacitás növekedésével párhuzamosan a kvantumkémiai módszerek terén ugyanúgy 

jelentős fejlődés zajlik napjainkban is, több esetben új elvi alapokon.  

A Schrödinger-egyenlet zárt, analitikus formában csak a legegyszerűbb 

potenciálfüggvények esetében oldható meg közvetlenül. Molekulák esetében numerikus 

módon elméletileg megoldható, azonban az adatok tárolása kivitelezhetetlen. Mindenképpen 

közelítéseket kell alkalmazni az adatok mennyiségének és az exponenciálisan növekvő CPU 

időnek a csökkentéséhez, a lehetőségekhez képest olyan módon, ami a rendszer fizikai képét 

alig zavarja meg. Tulajdonképpen ebben a közelítési rendszerben az első lépés a bármilyen 

tetszőleges molekulára felírható, nem-relativisztikus Schrödinger-egyenlet a csupán egy 

elektronra felírható, relativisztikus Dirac-egyenletből. Második lépésként az atommagok és 

elektronok mozgásának szétválasztása következik a Born–Oppenheimer tétel alapján. A 

harmadik az egyelektronos közelítés, azaz az elektronok szerinti szétválasztás. Minden egyes 

közelítési lépés hibával terhelt, amelyeket különböző elvi megfontolások alapján igyekszünk 

csökkenteni. 

A Born–Oppenheimer közelítésben az atommagoktól elválasztott elektron-mozgások 

alapján a molekulák atommagjait rögzíthetjük a térben egy geometrián és meghatározhatjuk 

az elektronok kinetikus és potenciális energiáját. Az atommagok elhelyezkedésére elvben 

végtelen számú lehetőség van, amelyek eltérő energiával rendelkeznek. Ezt szemléletesen az 

úgynevezett potenciális energia (hiper)felületen (PES) ábrázolhatjuk az atommagok 

koordinátáinak függvényében. A számunkra fontos, kémiailag értelmezhető állapotok a PES 

valamilyen kitüntetett pontján találhatóak. Ilyenek az energia koordináták szerinti második 

deriváltja alapján meghatározható minimum (egyensúlyi szerkezet) és elsőrendű (átmeneti 

állapot) vagy a magasabb rendű nyeregpontok. A Born-Oppenheimer közelítéssel kapott PES 

alkalmazása nem tartalmazza a molekulák zérusponti energiához tartozó mozgásait. 
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A rendszert alkotó atommagok energiájának meghatározásához jellemzően a variációs 

elvet használjuk, ahol az energiaminimumhoz a rendszert leíró próbafüggvények közül a 

„valódi” hullámfüggvény tartozik. A hullámfüggvény leírásához véges bázisfüggvények 

lineáris kombinációját használjuk. Napjainkban a legelterjedtebben alkalmazott Gauss-típusú 

pályák (GTO) csak közelítik a hidrogénszerű függvényeket, de számítástechnikailag sokkal 

előnyösebbek. Egyrészt analitikusan integrálhatóak, másrészt szorzatuk is Gauss-függvényt 

ad, ezért a 3 és 4 centrumos kételektron-integrálok is gyorsan számíthatóak. A 

bázisfüggvények elhelyezése az atomokon történik, minimális száma a betöltött pályák 

száma. A gyakorlatban ennek többszörösét használjuk (kétszeres, háromszoros, négyszeres, 

stb…). A bázis mérete alapján az egyes báziskészlet-családokon belül hierarchia állítható fel. 

A nehezebb atomok esetében célszerű a báziskészletet két részre bontása, a belső pályákat 

egyszeres függvénnyel, míg a vegyértékhéjat magasabb minőségűekkel leírva; a bázisok 

kiegészíthetők polarizációs és diffúz függvényekkel. Az utóbbi években megjelentek olyan 

kiegészítések is a Dunning típusú báziskészletekhez, amelyekben a vegyérték-vegyérték 

elektron korrelációk mellett vegyérték-törzs korrelációk is szerepelnek, az n-1, azaz a 

vegyérték héj alatti első (legfelső) teljesen betöltött törzshéj figyelembevételével. A véges 

báziskészlet használatának egyik következménye a báziskészlet szuperpozíciós hiba (basis set 

superposition error, BSSE). Ennek alapja, hogy az azonos bázissal leírt rendszer és annak 

egymástól elszigetelt kisebb egységei között a bázisok lineárkombinációja miatt eltérés van, a 

komplex egység bázisa így formálisan nagyobb, mint a komponenseké. A nagyobb bázis a 

variációs elv alapján mélyebb energiát ad, amit korrigálnunk kell az energiák összehasonlítása 

során. 

Az egyelektronos közelítésben a folyamatosan kölcsönható elektronok kezelése helyett 

minden egyes elektron mozgását a többitől függetlenül, de a többi elektron által rájuk 

gyakorolt átlagos hatása alapján közelítjük. Az általános, azonban csak a legegyszerűbb 

esetekre megoldható numerikus HF-módszer (Hartree-Fock) helyett az atomi bázisok 

bevezetése miatt analitikusan megoldható HFR-egyenletek (Hartree-Fock-Roothaan) 

nevezhetőek a kvantumkémiai elektronszerkezet-számítás alapjának. A modell szemléletileg 

és számításilag is tovább egyszerűsíthető, ha az egyelektronos pályákra a rendszerre jellemző 

szimmetriaviszonyokat is alkalmazzuk. Például, ha egy molekula minden betöltött pályájához 

két elektron rendelhető (zárt héj), akkor azok megkülönböztethetetlensége lehetővé teszi a 

megszorításos (restricted) HF-módszer alkalmazását, ahol elegendő csak az egyikre elvégezni 

a számításokat. Ezzel ellentétben nyílt héjú rendszerről beszélünk, ha a molekulának 
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részlegesen betöltött pályái vannak, ekkor megszorítás nélküli (unrestricted) vagy lezárt nyílt 

héjú (restricted open-shell) HF-módszert kell alkalmaznunk. 

A HF-módszer a leírásából adódóan nem veszi figyelembe a teljes elektronkorrelációt 

(pl. Coulomb korreláció) és a relativisztikus hatásokat; ezek közelítéséhez részben az un. 

„post-HF-módszereket” használjuk. Relativisztikus hatások elsősorban a nehéz atomoknál 

jelentkeznek (az aranynál tekintik maximálisnak), ezek közelítő számítására a legegyszerűbb 

módszer a relativisztikus törzspotenciálok alkalmazása, amelynél a feltételezés szerint az 

atomi belső pályák a molekulákban is változatlanok. Ezzel az eljárással a tömeg-sebesség 

korrelációt, a Darwin-korrekciót, a spin-pálya csatolást, illetve a belső és vegyértékpályák 

elektronikus potenciál által indukált megváltozását vehetjük figyelembe, amelyek általában 

jól visszaadják a relativisztikus hatásokat. 

A konfigurációs kölcsönhatás (CI) számítási eljárás lényege, hogy betöltött pályákról 

elektronokat helyezünk át üres pályákra, azaz virtuális állapotokat hozunk létre. Az ebből 

nyerhető hullámfüggvény az egyes konfigurációk közötti kölcsönhatást testesíti meg. A teljes 

CI-hullámfüggvény a nem-relativisztikus Schrödinger-egyenlet megoldása, azonban a 

számítási kapacitás itt is korlátozott. A bázis nagyságára korlátozott CI-sort “full”-CI-nek 

nevezzük, de még ez is csak a legegyszerűbb, néhány atomos rendszerekre oldható meg (az 

alkalmazott bázistól függően). További szűkítéseket kell alkalmazni, ilyen lehetőség a 

gerjesztések száma szerinti csoportosítás, továbbá az egyes konfigurációk teljes 

hullámfüggvényhez való hozzájárulása szerinti. Ez utóbbi szerint egy lehetséges felosztás: 

-  Statikus elektronkorreláció: Általában olyan nyílt héjú rendszerek, amelyek le sem írhatóak 

egy determinánssal.  

-  Nem-dinamikus elektronkorreláció: a magas hozzájárulású koefficiensekkel rendelkező 

tagok figyelembe vétele – például a disszociációk során a növekvő atomtávolsággal a 

gerjesztett állapotok koefficiensei egyre nagyobbak lesznek (tulajdonképpen ez a statikus 

elektronkorreláció alcsoportja, de gyakran külön kezelik) 

-  Dinamikus elektronkorreláció: nagyszámú, de (a CI szerinti) kis hozzájárulású 

koefficiensekkel rendelkező tagok figyelembe vétele – például ezt használják a perturbációs 

módszerek 

Korábban nem létezett olyan eljárás, amely kiválogatná a fontos konfigurációkat (ez jelenleg 

már megoldható), a gyakorlatban az alábbi három út terjedt el: 

- A dinamikus korreláció alapja egy gerjesztési „család” kiválasztása és bevétele a CI 

hullámfüggvénybe  
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- A statikus korreláció alapján a jelentős konfigurációk kiválasztása, ez az alapja az ún. 

multikonfigurációs-CAS módszernek  

- A két fenti módszer kombinációját adják a multireferenciás módszerek (MRCI), 

amelyekben a kiválasztott referenciadeterminánsokat kiegészítjük a megfelelő gerjesztett 

konfigurációk sorozataival 

A csatolt klaszterek módszere (coupled cluster, CC) a gerjesztéseket létrehozó 

operátorokat exponenciális alakban tartalmazza. A CC módszerek között vannak igen 

pontosak (pl. CCSD(T)) azonban a jelentős kapacitásigényük miatt csak kis rendszerekre 

alkalmazhatóak. 

A korrelációs energia könnyen számítható a perturbációs módszer segítségével, ahol 

egy kiindulási zérus-rendű Hamilton-operátorból és egy ahhoz képest kicsi perturbációs 

operátorból áll a számításhoz használt Hamilton-operátor. Gyakorlatilag a HF megoldásból 

indulunk ki, azt tekintjük a nem-perturbált állapotnak. Az ezen alapuló módszert többtest-

perturbációs módszernek hívjuk, a dolgozatban a kifejlesztői után Møller-Plesset perturbációt 

használtam (de léteznek más lehetőségek is, pl.: Epstein-Nesbet vagy Davidson-Kapuy). A 

rövidített MP2, MP3, stb… jelölésben azt jelöljük, hogy hányadik rendig számítjuk a 

perturbációt. A CASSCF típusú számítások esetében is lehetőségünk van például második 

rendig figyelembe venni a perturbációs korrelációs energiát (CASPT2). 

A sűrűségfunkcionál (Density Functional Theory, DFT) módszerek napjainkban egyre 

több területen alkalmazhatóak (pl. atomok, molekulák, szilárd testek, elegyek esetében). Ezek 

a módszerek az első Hohenberg-Kohn tételen alapulnak, amely kimondja, hogy egy adott 

elektronsűrűség a külső potenciált egyértelműen megadja. Az elektronsűrűség alapján csak 

elméletileg van lehetőségünk egzakt módon számolni, mivel a Hohenberg-Kohn funkcionált 

nem ismerjük. A gyakorlatban is használható megvalósításához a Kohn-Sham elméleten 

keresztül jutunk el, ennek eredményeképpen a HF módszerrel analóg módon működő 

módszerhez jutunk, ahol már csak a kicserélődési-korrelációs funkcionál jó közelítését kell 

megoldani. A közelítések a komplexitásuk alapján jelenleg öt csoportba sorolhatóak, az 

egyszerűbbtől a bonyolultabb felé haladva: lokális spin-sűrűség közelítések (local spin density 

approximation, LSDA), szemi-lokális gradiens korrigált közelítések (general gradient 

approximation, GGA, meta-GGA), és nem lokális közelítések, mint hiper-GGA és random 

fázis közelítés (random phase approximation, RPA).2 Az első foknál még csak a lokális 

elektron spin sűrűség szerepel, majd feljebb lépve annak gradiense, a harmadik foknál a 

pozitív pálya kinetikus energia sűrűség figyelembevétele történik, majd az egzakt kicserélési 

energia figyelembe vételével elérjük a teljesen nem-lokális szintet és az ötödik foknál már a 



 7

nem betöltött pályák is szerepet kapnak. Az egymásra épülő szintek jellemzően egyre 

pontosabbak, de egyre költségesebbek. 

A kvantumkémiai számításokban jelenleg a globális hibrid módszerek a 

legnépszerűbbek, amelyek a Perdew-féle beosztás szerint a negyedik szinten lévő hiper-GGA 

szintre sorolhatóak. A hibrid kifejezés onnan származik, hogy a módszerben az egzakt HF 

kicserélődési és a DFT kicserélődési funkcionál lineáris kombinációját alkalmazzák.3 A 

dolgozatban két hibrid funkcionált használtam, (B3PW91 és mPW1PW91) mindkettő a 

Perdew és Wang által kifejlesztett GGA korrelációs funkcionált használja, az első esetben a 

Becke-féle háromparaméteres hibrid funkcionál részeként, a második esetben pedig 

módosított Perdew és Wang hibrid funkcionállal kombinálva. A DFT módszerek nagy előnye, 

hogy a post-HF módszerekkel összemérhető eredményeket nyújtanak jóval alacsonyabb 

gépigény mellett, és kiterjedt rendszerekre valamint szilárd testekre is használható 

eredményeket ad. A hagyományos HF, MP2 vagy CCSD(T) módszerek szilárd testekre nem 

használhatóak, vagy nagyon rossz eredményeket adnak. 

 

2.2.  Az elektrondiffrakció és szerkezetanalízis menete 
Az elektrondiffrakciót röviden a 4. hivatkozás alapján ismertetem. Az elektrondiffrakciós 

kísérlet segítségével, sok más adat mellett, közvetlenül nyerhető információ a vizsgált 

molekulát alkotó atommagok közti távolságokról. A vizsgálandó mintát elpárologtatjuk és a 

fúvókán kiáramló gőzt rá merőleges elektronsugárral ütköztetjük. A meghatározás az 

elektronnyaláb és a gázfázisú molekulák kölcsönhatásán alapul. Az elektronok a molekulák 

töltéssűrűség eloszlásán hajlanak el, amiben a döntő hatást a kis helyre lokalizált pozitív 

atommagok jelentik. Az elhajlás nyomán létrejövő interferencia képet regisztráljuk, és ebből 

határozzuk meg a molekulaszerkezetet (távolságok, rezgési amplitúdók, stb.).  

Az egyszerűség kedvéért az elektronszórási összefüggéseket a független atommodell 

keretében mutatom be. Ebben a közelítésben a molekula atomjait gömbszimmetrikus 

szórócentrumnak tekintjük. A molekula i-edik atomjától származó szórt hullám amplitúdója a 

molekula adott origó pontjától R távolságra lévő megfigyelési pontban: 

( ) ( ) ( ) ( )( )0exp
expi i i

ik R
R KA f i sr

R
ψ ϑ′ =  

ahol K és A konstans, 0kks −= , k0 a beeső elektronsugár hullámvektora, k a szórt sugár 

hullámvektora, ( )if ϑ  az i-edik atom szórási amplitúdója, ri az origóból a molekula i-edik 

atomjához mutató vektor. A teljes szórási amplitúdó így: 
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( ) ( )
1

N

i
i

R Rψ ψ
=

′= ∑ . 

A szórt elektronok tartózkodási valószínűsége arányos a *ψ ψ′ ′  szorzattal. Az I elektronszórási 

intenzitás és az f szórási amplitúdó a szórási szög, valamint az s változó függvénye. Vegyes 

indexű tagokként felírva megkapjuk a térben rögzített helyzetű merev molekulára vonatkozó 

egyenletet: 

( )( )
2

*0
2

1 1
( ) ( ) ( ) exp

N N

i j ij
i j

K II s f s f s i sr
R = =

⋅
= ⋅∑∑  

ahol, I0 a beeső elektronsugár intenzitása. A kísérleti adatok feldolgozásakor a szórási 

intenzitás molekuláris összetevőjét a következő alakban használjuk fel: 
2 2

2 20
2

1 1

sin[ ( )]1( ) ( ) exp
2

N N
a

ij
i j e

K I s r sI s g s l s
R sr

κ
= =

⋅ −⎛ ⎞= ⋅ − ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑∑  

ahol *( ) ( )ij i jg f s f s= , re az i-edik és j-edik atom közötti egyensúlyi atomtávolság, ra az 

elektrondiffrakcióval mérhető átlagos atomtávolság, l az ehhez tartozó közepes négyzetes 

rezgési amplitúdó. A κ aszimmetria paraméter a kétatomos molekulákra vonatkozó Morse-

potenciál a állandójával van kapcsolatban: 
4

4 0
4

1 3 2
6 T

T

lal
l

κ
⎛ ⎞

= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

ahol Tl és 0l  a kísérleti hőmérsékletre és a rezgési alapállapotra vonatkozó közepes rezgési 

amplitúdó. 

A szerkezetanalízis során a vizsgált rendszer kísérleti szórás görbéjéhez a legkisebb 

négyzetes módszeren alapuló iterálással illesztünk elméleti modellt. Ehhez a redukált 

molekuláris intenzitást a következő alakban írjuk fel: 

( ) ( )2 2 2

1

1exp sin
2

K
i

i i i
i i

gM S k l s s r s
r

κ
=

⎛ ⎞ ⎡ ⎤= −⎜ ⎟ ⎣ ⎦⎝ ⎠
∑  

ahol k a kísérleti és elméleti eloszlás közötti arányossági tényező, röviden skálafaktor, K a 

nem-ekvivalens atomtávolságok száma, gi tartalmazza az adott atompár elektronszórási 

függvényét és az atomtávolság multiplicitását. A változtatható paraméterek a fenti 

egyenletben szereplő atomtávolságok (r), a közepes rezgési amplitúdók (l) és az aszimmetria-

konstansok (κ) lehetnek. A molekulakép miatt gyakran célravezetőbb a nem-kötő távolságok 

helyett kötésszögeket és torziós szögeket definiálni. Többkomponensű gőzelegy esetén 

finomíthatjuk az egyes összetevők relatív mennyiségét is. 
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A kiértékelés nehézségét elsősorban az adja, hogy egy tetszőleges N atomos 

molekulában ( )1
2
1

−NN  atomtávolság található, mindegyikhez tartozik egy rezgési 

amplitúdó és aszimmetria-konstans is. Általában a kismolekulák szimmetrikus jellegéből 

adódóan ennél jóval kevesebb független paraméterre van szükségünk a finomítás során, 

megjegyezve, hogy a vizsgálati hőmérsékleten a molekulák szimmetriája rendszerint 

alacsonyabb, mint az egyensúlyi állapotban a hőmozgás következtében. 

A kísérleti információforrás szemléletes jellege miatt a molekuláris intenzitásgörbéből 

Fourier transzformációval számolható radiális eloszlásgörbét is használjuk. Ezt a következő 

módon kapjuk: 

( ) ( ) ( ) ( )max 2

0
exp sin

s
f r sM s as sr ds= −∫  

ahol ( )2exp as−  a csillapítási tényező és smax-ot a kísérletben elérhető legnagyobb szórási 

szög határozza meg. A radiális eloszlás lényegében a molekulán belül előforduló 

atomtávolságok valószínűségi sűrűség-eloszlása. A maximumok az atomtávolságokat, a 

félértékszélességek pedig a közepes rezgési amplitúdókat jellemzik. A görbék két oldala 

közötti eltérés a kötések aszimmetriájára utal, amennyiben az adott atomtávolság jele nem 

lapol át a rendszer más távolságaival. 

Mivel a jelen munkában előforduló anyagok kis illékonyságúak, az elektrondiffrakciós 

kísérletek magas hőmérsékleten5,6 készültek a saját fejlesztésű kombinált ED-kvadrupol 

tömegspektrometriás berendezéssel (módosított EG-100A),7 ahol az elpárologtatás ideje alatt 

a kvadrupol tömegspektrométer ellenőrizte, hogy lejátszódik-e valamilyen nem várt reakció 

például a készülék (elsősorban a fúvóka) anyaga és a vizsgált minta között. Az alkalmazott 

gyorsító feszültség minden esetben 60 kV volt. Az atomi szórásfüggvényeket az irodalomból 

vettük.8 A további rendszerfüggő paramétert az egyes kísérletek leírásánál részletezem. 

 

2.3.  A rezgési spektroszkópia és a rezgési amplitúdók meghatározása 
Az infravörös (IR) és Raman spektroszkópia során a molekulák rezgéseit gerjesztjük. Ez 

elméletileg 3N-6 (lineáris molekulák esetében 3N-5) normálrezgést jelent, azonban a 

módszerekre jellemző kiválasztási szabályok, degenerációk, alacsony intenzitások, felhangok, 

kombinációs és differenciasávok eredményeként a megjelenő sávok összege csak elvétve nem 

tér el a fenti ideális esettől. A rezgéseket a molekulageometria változása alapján két fő típusba 

soroljuk, ezek a vegyérték- és deformációs rezgés, utóbbi további csoportokra bontható a 

rezgésben résztvevő atomok elmozdulása alapján (síkbeli, síkból kilépő, torziós stb…). A 
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kismolekulákra jellemző magasabb szimmetria miatt meg kell még említeni a rezgések 

szimmetrikus és aszimmetrikus felbontását. 

A leggyakrabban használt abszorpció technika során a vizsgált anyag a ráeső IR 

sugárzásból a rezgéseire jellemző frekvenciájú komponenseket elnyeli, ezek intenzitása az 

anyagon való áthaladás után csökken, a spektrumban abszorpciós sáv jelenik meg. A vizsgált 

fém-halogenid molekulák rezgései jellemzően a távoli infravörös tartományba esnek (kb. 300 

cm-1 alatt).  

Ahogyan az elektrondiffrakció bemutatásánál már szerepelt a szerkezet-meghatározásnál 

az atomtávolságok mellett az azok mozgását leíró közepes rezgési amplitúdók is fontos 

információval bírnak. Hagyományosan a rezgési spektroszkópia eredményeiből ezek számos 

esetben rendelkezésre állnak. A spektrumokról leolvashatóak a rezgési frekvenciaértékek és a 

molekula szimmetriája is általában meghatározható. A rezgési frekvenciák szoros 

kapcsolatban vannak az ED kiértékelésnél alkalmazott rezgési amplitúdókkal. Ha ismerjük a 

megfelelő erőállandókat, akkor normálkoordináta analízissel a rezgési amplitúdók 

megadhatók. Azt az L, nem szinguláris mátrixot keressük, melyre fennáll a következő 

egyenlet: 

GFL L= Λ  

 

ahol a G a tömegmátrix, F az erőállandó mátrix, Λ pedig a normálfrekvenciákat tartalmazó 

mátrix. Az F erőállandók és az S szimmetria koordinátákkal leírt független belső koordináták 

a teljes potenciális energiával vannak összefüggésben: 

 

2 ij i j ijk i j k
i j i j k

V F S S F S S S= +∑∑ ∑∑∑ +… 

 

Egy kísérleti spektrum, ahogyan az korábban már szerepelt, gyakran hiányos. Az 

infravörös vagy Raman spektrumok, valamint a gázfázis mellett a mátrix-izolációs technika 

során nyert információk együttes használata sokat segít, azonban még így sem biztosított 

minden esetben a teljes rezgési információ. Ezért a várt szerkezet mellett a rezgési 

frekvenciaértékek, valamint az erőállandók meghatározása is fontos támasz a kvantumkémia 

oldaláról. Ma már – az elérhető magas számítási szintnek köszönhetően – a kísérleti adatok 

helyett közvetlenül a kvantumkémiai számítások eredményeit használjuk fel az amplitúdók 

meghatározásánál, a rendelkezésre álló kísérleti frekvenciákkal való jelentős egyezés alapján.  
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A normálkoordináta analízishez minden rendszer esetében az ASYM209 programot 

használtuk, amit és a DyI3 esetében a SHRINK10 programmal egészítettünk ki. 

 

2.4.  Hibaszámítás 
Az elektrondiffrakciós hibaszámítás során a paraméterek bizonytalansága elsősorban 

két forrásból, egyrészt a rendszeres hibának tekintett kísérleti skálahibából, másrészt pedig a 

szerkezetanalízis során jelentkező véletlen hibából származik. Tapasztalatom szerint a 

világban működő elektrondiffrakcióval foglakozó csoportok eltérő módon számítják/becsülik 

a bizonytalanság mértékét. Ennek következtében a hibaértékek közvetlen összehasonlítása 

tévútra vezethet. A csoportunk által hagyományosan használt számítási módszerrel a nem-

kötő távolságokra általában alacsony hibaértékeket kapunk. Ennek egyik oka, hogy a 

számított paramétereket rendszerint függetlenként kezeljük, azaz csak a variancia résszel 

számolunk. A paraméterek közötti korreláció, azaz a kovariancia elhanyagolásával, 

függetlenül annak erősségétől. Jóllehet minél magasabb a függetlenül finomított paraméterek 

száma, annál erősebb korreláció várható közöttük. Ezeket, a tapasztalat alapján kis értéknek 

minősített hibákat néhány esetben több független, hasonlóan jó eredményt adó finomítás 

paraméter-határértékeinek felhasználásával bővítjük. A teljes hiba számítása így a σt = (2·σLS
2 

+ (c·p)2 + Δ2)1/2 képlet alapján történik, ahol σLS a legkisebb négyzetes finomítás normál 

szórása, p az adott paraméter, c értéke 0.002 távolságokra, 0.02 amplitúdókra és nulla a 

szögekre valamint az aszimmetria paraméterre, Δ-val jelöljük az elfogadható jóságú 

finomítások legnagyobb eltérését a paraméter értékétől. A származtatott, például M
er  

hibájának meghatározásánál a hibaterjedés általános szabályait vettük figyelembe. Az 

elektrondiffrakciós közösségben elfogadott általános jelölést alkalmazom a becsült 

hibaértékek megadására, például a 2.145(8) Å jelentése 2.145 ± 0.008 Å. 
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3.  Az elért eredmények ismertetése 
A dolgozat keretében hat, már közlemény formájában megjelent munkát ismertetek és 

egy az irodalomban megjelent megállapítás helyesbítését a kötések hőmérsékleti 

expanziójáról. A bemutatás sorrendje nem követi azok időrendjét. Egy pusztán elméleti 

munkát vettem előre, amelyben az alumínium-monohalogenideken keresztül mutatom be a 

post-HF módszerek elektronkorrelációval kapcsolatos tapasztalatunkat. Ennek oka, hogy a 

később tárgyalt vizsgálatok során ennek ismeretében jártunk el az ilyen típusú számítások 

kezelésénél. 

Az elektrondiffrakciós szerkezetvizsgálatot is magában foglaló öt közleményből kettő 

az átmeneti fémek halogenidjei közé tartozik. Ezekkel folytatom az eredményeink 

ismertetését. Elsőként a vas-trihalogenidekkel foglalkozom, ebben a vizsgálatban a vas-

triklorid komplex gőzösszetétele jelentett kivívást az ED analízis során. A számítások alapján 

több, az irodalomban ismert tulajdonságot sikerült értelmeznünk. A csoport másik tagja a 

vanádium-kloridok, ebben az esetben egy korábban megjelent téves szerkezetanalízist 

korrigáltunk a kiértékelés óta más módszerekből szerzett ismeretek és a jelenleg elvégezhető 

számítások alapján. A téma érdekességét az adja, hogy a vanádium oxidációs állapota 

könnyen változik, így a mért gőzben nem csak az elpárologtatott VCl2 molekula jelent meg. 

Az utolsó négy témából három szorosan összefügg egymással; a diszprózium három 

trihalogenidjének (Cl, Br és I) szerkezetvizsgálatát végeztük el, az utolsó két esetben rezgési 

spektroszkópiai technikával is kiegészítve a munkát. A számítások oldaláról tekintve a 4f-

pályák kezelésének módjai jelentettek nagy kihívást. A mátrix-izolációs spektrumok 

kiértékelése során egy fontos jelenséget tapasztaltunk; az erősen ionos központi fématom 

képes kölcsönhatásba lépni a mátrixot adó nemesgáz atomokkal. Ide kapcsolható a 

kötéshosszak hőmérsékleti megnyúlását bemutató rész, mivel az eredeti szerzők a LaI3 

molekula példáján vezették le állításukat és más lantanida-trijodid esetében is használták. 

 

3.1.  Az elektronkorreláció hatása az alumínium-monohalogenidek példáján 
Csoportunkban már évtizedek óta folytatnak kvantumkémiai számításokat a kísérleti 

szerkezetmeghatározás kiegészítése céljából.11-15 Ugyancsak témánk volt a különböző 

kísérletekből és a kvantumkémiai számításokból származó geometriai információ fizikai 

tartalmának különbözősége.16 

Az utóbbi időben figyelemre méltó változások történtek az új báziskészletek 

fejlesztésében, ilyen például a nehézatomok hatékony törzspotenciálos leírása, ami lehetővé 
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tette a kísérleti eredményekkel – a fizikai tartalom figyelembevétele után – jobban 

összevethető számításokat. Ma már egyenrangúnak tekinthetjük a kísérleti és elméleti 

módszereket, amelyek együtt megbízhatóbb eredményeket adnak. Ugyanakkor, fontosnak 

találtuk néhány részlet tisztázását, ami a számításos kémikusok számára nyilván egyértelmű, 

azonban az átlagos felhasználók számára hasznos lehet. 

Erre a célra ideálisnak találtuk az alumínium-monohalogenideket, mivel 

mindegyikükre nagy pontossággal határozták meg a kötéshosszaikat forgási 

spektroszkópiával.17,18 Célunk volt egyrészt megtalálni azt a számítási szintet, amelyre a 

kapott kötéshosszak legjobban egyeznek a kísérleti adatokkal, másrészt megvizsgálni, hogyan 

viszonyul ez a tejes báziskészlet (complete basis set, CBS) limithez. 

A számításokat a Gaussian 03 programcsomaggal végeztük el, ez az egyik 

legnépszerűbb kereskedelmi forgalomban kapható szoftver.19 A számításokhoz MP220 és 

CCSD(T)21,22 módszereket használtunk. Az eredményeket két részre bonthatjuk, az AlF és 

AlCl számításokra, amelyekben csak teljes elektronos báziskészleteket használtunk és az AlBr 

és AlI számításra, amelyekben a halogén atomok leírásánál törzspotenciált tartalmazó 

báziskészleteket használtunk. A F, Cl és Al atomokat Dunning-típusú teljes elektronos cc-

pVnZ (n = D, T, Q, 5, 6) bázisokat írtuk le.23-28 A bróm és jód atomokhoz két törzspotenciál 

típust teszteltünk. Az egyik az egyszerűbb SDB-cc-pVnZ (n = D, T, Q) báziskészlet, 

amelyben az úgynevezett nagy-törzsű ECP minden vegyértékhéj alatti (törzs)elektront 

tartalmaz.29,30 A másik a cc-pVnZ-PP (n = D, T, Q, 5) báziskészletek, amelyekben az (n-1) 

legkülső törzshéj a vegyértékbázis, és nem a kis-törzsű ECP része.31 Ugyancsak 

megvizsgáltuk a cc-pwCVnZ(-PP) súlyozott törzs-vegyérték korrelációs báziskészletek 

teljesítőképességét DZ-től 5Z minőségig.32,33 A halogéneken a diffúz (aug) függvények 

hatását is vizsgáltuk. 

Az elektronkorreláció megfelelő szintjének kiválasztása nem egyszerű feladat, a 

mértékének megadására csak az elektronok száma jelent korlátot, illetve célszerű a rendszer 

atomjainak héjait nem felbontani. Ebben a felosztásban a legkisebb elektronkorrelációs szint a 

vegyértékhéj. Ezt bővíthetjük a legkülső törzshéjakkal, amelyek a vegyértékpályákhoz való 

közelségük miatt még befolyásolhatják azok energia-viszonyait és ezzel az adott rendszer más 

paramétereit is. Fokozatosan tovább bővítve a kierjesztést eljutunk az összes elektron 

korrelációba történő bevonásáig. A Gaussian 03 programcsomagban a fenti lehetőségeknek az 

n (összes) törzshéjat záró FC (frozen core), az (n-1) törzshéjat záró FC1 és az (n-n) „full” 

beállítások felelnek meg, azonban lehetőségünk van egyedi módon is beállítani bármilyen 
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elektronkorrelációs szintet (RW, read window). A továbbiakban az elektronkorreláció 

szintjére praktikus okokból a fenti jelölésekkel hivatkozom. 

Az AlF és AlCl molekulák esetében a “full” és az FC1 számítások közötti különbséget 

csupán az Al és Cl atomok 1s elektronjainak korrelációban való részvétele adja, az 

eredményben elhanyagolható különbséget találtunk. Azonban ez a megállapítás nem 

terjeszthető ki általánosan, a különbség nagyban függ a rendszert leíró atomok nagyságától. 

Fontos mégis megjegyezni, az alkalmazott cc-pVnZ(-PP) báziskészletek vegyérték–vegyérték 

korreláció leírására lettek optimálva a fejlesztés során. A cc-pwCVnZ(-PP) báziskészletek 

esetében viszont az előzőn túl az (n-1) héj korrelációban való szerepére történt az optimálás.  

 

3.1.1.  Teljes elektronos számítások 

Az Al–F és Al–Cl kötéshosszak értékét különböző számítási szinteken az 1. ábra 

tartalmazza. A vízszintes vonal jelzi a kísérletileg meghatározott kötéshosszat. Az 1. 

táblázatban a legjobb eredményeket foglaltam össze. A táblázat ugyancsak tartalmazza a 

számított harmonikus rezgési frekvenciákat, ionizációs potenciálokat és disszociációs 

energiákat, összehasonlítva kísérleti értékekkel. 

 

1. táblázat  Az alumínium-monohalogenidek elméleti és kísérleti (exp) molekulaállandói. Az 
alkalmazott elektronkorreláció FC1. Különböző szinteken számított kötéshosszak; 
harmonikus rezgési frekvenciák, ionizációs potenciálok és disszociációs energiák MP2/cc-
pwCVTZ(-PP) szinten. 

 AlF AlCl AlBr AlI 
re(Al–X), Å 1.655a 2.130a 2.295b 2.534b 
re(Al–X), Åc 1.657 2.136 2.297 2.531 
re(Al–X)exp Å 1.65436(2)d 2.13011(3)e 2.29480(3)e 2.53709(3)e 
ωe, cm-1 802.6 483.2 381.7 321.2 
ωe,exp cm-1 802.85(25)d 481.67(14)e 378.19(6)e 316.25(2)e 
IP, eVf 9.4/9.5 9.1/9.2 8.9/9.0 8.7/8.8 
IPexp, eV 9.73(1)g  9.4(3)h 9.3(3)h 9.3(3)h 
De, kcal/mol 163 121 107 96 
De,exp kcal/moli  160(2) 119(2) 102(5) 88(5) 
a CCSD(T)/cc-pwCV5Z. 
b CCSD(T)//cc-pwCVQZ/cc-pwCVQZ-PP. 
c MP2/cc-pwCVTZ. 
d Ref. 17. 
e Ref. 18. 
f Adiabatikus/vertikális ionizációs potenciálok. 
g Adiabatikus ionizációs potenciál, Ref. 34. 
h Megjelenő küszöbpotenciál, Ref. 35. és 36. 
i Ref. 37. 
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Az 1. ábra bal oldalán a cc-pVnZ bázissal számított kötéshosszak láthatóak. Mindkét 

molekulára az FC korrelációs szintű CCSD(T) számítások nagyobb kötéshosszt adnak, mint a 

kísérleti érték; a sorozat a kísérletinél 0.009 Å-mel nagyobb értékhez konvergál. A teljes 

(“full”) elektronkorrelációs számítások a quadruple–ζ bázistól kezdve jó egyezést mutatnak 

az Al–F kísérleti kötéshosszával, ez feltehetően abból adódik, hogy viszonylag kevés 

elektront tartalmazó rendszerről van szó (pl. kisebb relativisztikus hatások). Az alumínium-

kloridra a „full” TZ szint felett a kötéshossz rövidebb a kísérletinél és még nem tapasztalunk 

konvergálásra utaló jelet. 

 

 
1. ábra  Az AlF és AlCl molekulák kötéshosszai. Bal oldali: cc-pVnZ báziskészlet 
eredményei (n). Jobb oldali: cc-pwCVnZ báziskészlet eredményei (wn). A kísérleti 
kötéshosszt vízszintes vonal jelzi (exp), Ref. 17. és 18. 
 

Ez az eredménye annak, hogy több elektron korrelációját várjuk a báziskészlettől, mint amire 

azt kidolgozták. A cc-pVnZ bázisokban csupán a vegyérték-vegyérték korrelációra történt 
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optimálás a fejlesztés során, és a törzsre csupán egyszeres ζ a leírás. Ezért a „full” opcióval 

ennek eredményeként máshonnan „kölcsönöz” a számítás bázisfüggvényeket. Mivel ez a 

megközelítés helytelen, nem várhatunk szisztematikus viselkedést a báziskészlet növelésével, 

kivéve a kellően nagy bázisoknál, ahol a magas függvényszámmal járó megnövekedett 

függvénytér képes a hiányzó törzsfüggvények helyettesítésére. Ezek a számítások 

egyértelműen mutatják, hogy kiterjedtebb elektronkorrelációval, mint amire a fejlesztés 

történt, nagyon furcsa eredmények is születhetnek (QZ báziskészlet az AlCl esetében). 

Az 1. ábra jobb oldali adatai a cc-pwCVnZ báziskészlettel készültek az FC és FC1 

parancsokkal (a “full” adatai gyakorlatilag megegyeztek az FC1 szinttel). Az FC1 szintű 

számítások, különösen a CCSD(T) szintűek, nagyon jó egyezést adnak, és láthatólag a 

kísérleti értékhez konvergálnak. Mivel ezek a bázisok eleve erre az FC1 korrelációs szintű 

alkalmazásra készültek, nevezhetőek „saját” számításoknak. Értelemszerűen az FC és az FC1 

számítások közötti különbséget az atomok (n-1)spd legkülső törzshéjának korrelációban való 

részvétele adja (az alumínium 2s2p pályái, a fluor 1s pályája és a klór 2s2p pályái). A 

kötéshosszak különbségeiben jól látható a törzs-vegyérték korrelációnak a hatása. 

 

3.1.2.  Törzspotenciálos számítások 

Az AlBr és AlI molekulák esetében az alumínium atom leírásához teljes elektronos 

bázisokat, a halogénekre pedig törzspotenciállal kiegészített báziskészleteket használtunk. A 

számítások során észrevettük, hogy a Gaussian 03 beépített parancsai nem ugyanúgy 

működnek, mint a teljes elektronos bázisokra. Az alapbeállítás (FC) során a korrelációban 

minden ECP felett lévő aktív elektron szerepelt. A nagy-törzsű potenciálok esetében ez 

valóban megegyezik a vegyértékhéjjal, azonban kis-törzsű potenciálok használatánál az (n–

1)spd héj is részét képezi a vegyértékbázisnak, és a program ezekre is – helytelenül –

kiterjeszti az FC szintű korrelációt. Ahogyan az várható, ez a kötések rövidülését vonja maga 

után. Ebben az esetben az a probléma, hogy a teljes elektronos bázisból (itt az Al) csak a 

vegyértékhéjra terjed ki a korreláció. Így például az AlBr molekulában a bróm 4s4p és 3s3p3d 

elektronjai (összesen 25 elektron) és az alumíniumból csak a 3s3p pályákról származó 

elektronok (3 elektron) korrelálnak együtt. Ezzel az aszimmetrikus számítással a 

bázisegyensúly is jelentősen sérül. 

Különböző számításokat végeztünk az AlBr és AlI molekulákra, a fontosabb 

eredményeket a 2. ábra foglalja össze. A baloldali sorozat jelzi mindkét molekulára a nagy-

törzsű számítások eredményeit, a középső a kis-törzsű adatokat cc-pVnZ(-PP) báziskészlettel. 

Mindkét esetben a „full” opció, különösen quadruple–ζ bázissal, elfogadhatatlan eredményt 
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adott; a fent már említett okok miatt ez az opció nem ajánlott. Kiszámítottuk a valós FC 

kombinációt (csak a vegyértékhéj korrelációja) a középső sorozatra az RW alparanccsal (kék 

körökkel jelzett görbék), ezek az azonos szintű nagy-törzsű számításokhoz hasonló eredményt 

adnak. A Gaussian 03 alapbeállítása kis-törzsű bázisokkal a kiterjedtebb elektron korreláció 

miatt rövidebb kötéshosszt ad, mint az egzakt vegyérték-korrelációs szint (FC). 

 

 
2. ábra  Az AlBr és AlI molekulák kötéshosszai. Bal oldali: nagy-törzsű számítások (Al: n, 
Br, I: nL); Középső: kis-törzsű számítások cc-pVnZ(-PP) báziskészlettel (Al: n, Br,I: nS); 
Jobb oldali: kis-törzsű számítások cc-pwCVnZ(-PP) báziskészlettel (Al: wn, Br,I: wnS). A 
„default” megnevezés a Gaussian programcsomag alapértelmezett elektronkorrelációs szintjét 
jelzi. A kísérleti kötéshosszt vízszintes vonal jelzi (exp), Ref. 18. 

 

A kötések sokat javulnak a ccpwCVnZ (Al) és cc-pwCVnZ-PP (Br,I) bázisok 

alkalmazásával, amelyekben az (n–1) legkülső törzshéjak is részt vesznek a korrelációban 

mindkét atomból (jobb oldali adatok). Az FC szint megegyezne a középső adatkészlet kék 
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körrel jelzett adatainak, azonban a törzs-vegyérték korrelációra kifejlesztett báziskészlet 

jellegéből adódóan nincs sok értelme a tiszta FC szintű számításnak. A legjobb eredményt, 

nem meglepő módon, a CCSD(T) szintű számításokból kaptuk. Érdemes kiemelni a 

különbséget a default és az FC1 számítások között, az eltérés az alumínium 2s és 2p pályáinak 

figyelembe vételéből adódik, és egyértelműen mutatja a törzs-vegyérték korreláció 

fontosságát a pontos molekuláris állandók meghatározásában. Végezetül említésre érdemes, 

hogy további diffúz függvények alkalmazása a halogéneken (vagy az Al atomon) nem 

eredményeznek észrevehető különbséget a kötéshosszakban, kivéve a dupla–ζ szintet, 

amelyik egyébként sem ad kellően pontos kötéshosszakat ezekre a molekulákra egyik 

módszer/báziskészlet kombinációval sem. 

 

3.1.3.  Következtetések 

A kétatomos alumínium-monohalogenidek számításai azt jelzik, hogy még a 

legegyszerűbb atomokat tartalmazó rendszerek esetében is javasolt a kereskedelmi 

forgalomban kapható kvantumkémiai programok körültekintő használata. Ajánlott a 

báziskészletek eredeti publikációinak ismerete a fejlesztés során figyelembe vett elektron-

korrelációs szint tisztázására és a számítások során ennek megfelelő használatuk. A teljes 

(“full”) elektronkorreláció használata a csak vegyérték-korrelációra kidolgozott bázisokra 

valótlan eredményeket adhat. 

A számítások során ellenőrizni kell, hogy az adott program az adott számítási 

módszerhez milyen elektronkorrelációs szintet rendel. Ez különösen fontos a teljes elektronos 

és törzspotenciálos báziskészletek együttes alkalmazásánál egy rendszeren belül. 

Elért eredményeink alapján javasolt a törzs-vegyérték korrelációt is tartalmazó 

báziskészletek használata a szerkezeti paraméterek kiszámítására, amennyiben az adott 

rendszer atomjaira léteznek ilyenek. 

Az eltúlzott korrelációs szint hatásának demonstrálására az itt bemutatottakon túl a 

diszprózium-trihalogenidek (3.4. fejezet) is alkalmasak, amelyeknél ez a kötéshossz 

elfogadhatatlan rövidülését eredményezte a kísérleti adatokhoz képest. Egy másik példa a 

kvázi-lineáris SrCl2 molekula, amelyre a klór atomok cc-pVQZ báziskészletű leírásánál 

minden elektron figyelembevételének hatására a kvázi-lineáris hajlított egyensúlyi szerkezetű 

molekula (a gát a számítási szintektől függően 1 kJ/mol körüli) lineárissá vált.13  

 Az eredmények alapján a TZ és QZ szintű számítások általában megfelelő 

pontosságúak a kísérleti adatokkal összehasonlítva és ezek számítási ideje ma már 

elfogadható (a rendszer méretétől függően). Ugyanakkor a helytelen korrelációs szintre a QZ 
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szint látszólag a legérzékenyebb, ezért nagyobb körültekintést igényel a használata. A cc-

pwCVnZ(-PP) bázisok használatát szintén csak javasolni tudom, amennyiben a vizsgált 

rendszer minden atomjára hozzáférhetőek.  

 

3.2.  A vas-trihalogenidek gázfázisú szerkezete 
A vas halogenidjei közül a +2 és +3 oxidációs állapotúak a legismertebbek. A 

trihalogenidek stabilitása a halogének méretének növekedésével egyre csökken a 

dihalogenidekhez képest. A következőkben a vas trihalogenidek szerkezetét és termokémiai 

tulajdonságait foglalom össze magas szintű kvantumkémiai számítások alapján, ezt 

kiegészítve az FeCl3 magas-hőmérsékletű elektrondiffrakciós vizsgálatával.  

A felhasználhatóság szempontjából a csoport legfontosabb tagja a vas-triklorid, széles 

körben használják például szennyvízkezelésre, ivóvíztisztításra, katalitikus folyamatokban és 

NYÁK lemezek maratásánál. Továbbá, a klinikai mágneses rezonancia vizsgálatokban a 

képalkotásokhoz a vas-triklorid volt az első orálisan szervezetbe bejuttatott kontrasztanyag.38 

Az FeBr3 Lewis-sav, aromás vegyületek katalitikus halogénezésben használt.  

Az FeF3 csak monomerként párolog meglehetősen magas hőmérsékleten, szerkezetét 

gáz-fázisú ED-vel már meghatározták.39,40,41 Ezzel szemben, a vas-triklorid már viszonylag 

alacsony hőmérsékleten dimer formában párolog, ahogy ezt az tömegspektrometriás 

mérések42,43 és az ED szerkezetvizsgálat44 egyaránt igazolja. A monomer molekulák csak 

magas hőmérsékleten jelennek meg a gőzben és további hőközlés során elbomlanak 

dikloridokra.45 A vas-tribromid szublimációja csak 1 bar-nál magasabb bróm nyomás fölött 

valósítható meg.46 A vas-trijodid szintén nem párologtatható el bomlás nélkül, még szilárd 

halmazállapotban is csak 1988-ban sikerült először előállítani.47 Az FeF3 kristályszerkezete 

romboéderes, ami egy átmenet a közel eső hexagonális és köbös elrendezések között.48,49,50 

Ezzel szemben a vas-triklorid51,52,53 és -tribromid54 réteges, hexagonális szerkezetűek. A vas 

atom mindegyik kristályban oktaéderes koordinációjú. A dimer egység a vas-trihalogenid 

olvadékában is megtalálható, neutron diffrakciós,55 Raman spektroszkópiai56,21 mérésekből és 

olvadék modellezésből57,58,59 származó adatok alapján. Az említett számításos munkákhoz 

sorolható még a vas-trifluorid60,59 és a vas-triklorid monomer61 és dimer62 szerkezetének 

vizsgálata. Azonban a teljes sorozatot felölelő tanulmány ismereteink szerint még nem jelent 

meg.  
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Mátrix-izolációs infravörös (MI-IR) spektroszkópia készült a vas-trifluoridra,63,64 a 

vas-triklorid nagyobb gyakorlati jelentősége miatt, jobban vizsgált. Gázfázisú IR65 és Raman 

(Ra),66,67 valamint MI-IR68 és MI-Ra69 spektroszkópiai elemzés is készült a molekuláról.  

Harminc éve készült csoportunkban a vas-trihalogenid ED vizsgálata 460 K 

hőmérsékleten, ahol a vizsgált gőz csak dimer molekulákat tartalmazott.44 A most bemutatott 

munkánkban megkíséreltük magas hőmérsékleten monomerizálni a gőzt, hogy az FeCl3 

molekula szerkezete is meghatározható legyen. Mivel a korábbi kísérlet eredményeinek 

publikálása idején a vegyértékrezgések anharmonicitásának figyelembe vétele nem történt 

meg, megismételtük a szerkezetanalízist a dimer molekulára is az azóta szerzet tapasztalatok 

és az elvégzett számítások felhasználásával. 

 

 

3.2.1.  Számítási részletek 

A bemutatott számítások túlnyomó része a megszorítás nélküli (unrestricted) 

mPW1PW91 DFT módszerrel készült,70 amely tesztszámításaink alapján jó egyezést mutatott 

a kísérleti adatokkal és az irodalomban is jól teljesített fémet tartalmazó vegyületek számítása 

során.71,72Az egydeterminánsos számításokhoz a Gaussian 03 program csomagot használtuk.17 

A dimer molekulákra az Fe2Cl6 példáján a nyílt elektronhéj következtében kialakulható 

antiferromágneses csatolás ellenőrzéséhez MRCI számításokat végeztünk a MOLPRO 

programcsomaggal.73 A vas atom leírásához 10 elektronra kiterjedő relativisztikus 

törzspotenciált (ECP10MDF)74 tartalmazó báziskészletet használtunk, a hozzá tartozó 

vegyértékbázis (8s7p6d2f1g)/[6s5p3d2f1g] minőségű volt.74,30 A két könnyebb halogén atom 

leírásához a Dunning típusú teljes elektronos cc-pVQZ (F23 és Cl25) bázisokat használtuk, 

illetve a két nehezebbhez a szintén relativisztikus törzspotenciált magában foglaló cc-pVQZ-

PP (Br31 és az újabb kiadású I75) báziskészleteket. A bázisegyensúly szempontjából ezek a 

halogén leírások felelnek meg a vas atom szintjének. A számítások fő tömegét adó DFT 

módszer mellett néhány esetben (FeCl3, Fe2Cl6 és Fe2I6) MP2 számításokat20 is végeztünk. A 

vas-trikloridok esetében ez a kísérleti és irodalmi adatokkal való eredményesebb összevetés 

miatt volt szükséges. A vas-trijodid dimerjének számításakor a DFT módszer hajlított C2v 

szimmetriájú szerkezetnek jelezte az alapállapotot, ennek ellenőrzésére választottuk az MP2 

elméleti szintet. Az MP2 számításokhoz a báziskészleteknek megfelelő vegyérték-vegyérték 

elektronkorrelációt az RW (ReadWindow) opcióval biztosítottuk, ahol 20,0 és 39,0 

paraméterek szabályozták az FeCl3 monomerjére és dimerjére a számított korrelációs szintet, 

valamint 63,0 az Fe2I6-ra.  
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Az egyensúlyi szerkezetek meghatározásán túlmenően további számításokat is 

végeztünk. Meghatároztuk az Fe2Cl6 molekula gyűrűhajlítási potenciálgörbéjét, ami a 

dinamikus ED analízis alapját nyújtotta. A geometriai optimálások során csak ezt a mozgást 

leíró gyűrűtorziós szöget rögzítettük 0–40 fok között, 5 fokos lépésekkel. Boltzmann 

eloszlással határoztuk meg a kísérleti hőmérsékletekre vonatkozó (460 és 900 K) elméleti 

hozzájárulásukat. A vas-triklorid dimer molekulára nagy spinű (11B1g) és kis spinű (1B1g) 

elektronállapotokat határoztunk meg DFT és MRCI elméleti szinteken. A saját és mások 

kísérleti adataiból származó adatok (lásd fent) alapján nem várható a gőzben dimernél 

magasabb tagszámú oligomer megjelenése. A számított szerkezetek hullámfüggvény-

stabilitását ellenőriztük és frekvenciaszámítások (mPW1PW91) eredményét összevetettük az 

irodalmi kísérleti adatokkal. Elméleti számításaink kiterjedtek az NBO76,77 és Mayer 

kötésindex analízisre,78,79 illetve termodinamikai paraméterek meghatározására. A 

vizsgálatunk elsődleges célja, a megbízható szerkezeti információkon túl az volt, hogy 

felderítsük, milyen fontos trendek fedezhetők fel ebben a molekulacsoportban. 

 

3.2.2.  A vas-triklorid ED kísérlete és szerkezetanalízise 

A szilárd vas-triklorid minta 99.99% tisztaságú Aldrich termék volt. A fúvóka platina 

fóliával bevont rozsdamentes acélból készült. A fúvóka-rendszert a kísérlet előtt klór gázzal 

kellett passzíválni, hogy a készüléket az elpárologtatott minta ne támadja meg. A fúvóka 

hőmérséklete 900(50) K volt. A vas-triklorid dimerizációjának ΔG értéke (23.9 kJ/mol, 

mPW1PW91 szinten, BSSE nélkül) alapján a 900 K hőmérséklet a disszociációnak kedvez. 

Mindkét kameratávolságon hat-hat fotólemezt használtunk fel az analízishez. A mérési pontok 

tartománya 1.875 – 13.625 Å-1 (0.125 Å-1 lépésekkel) és 9.25 – 36.00 Å-1 (0. 25 Å-1 

lépésekkel) volt az 50 és 19 cm kameratávolságon. Az alacsony hőmérsékleten (460 K) 4-4 

lemez került kiértékelésre mindkét kameratávolságon. Az 50 cm-es távolságon, az eredeti 

cikk adatainak megfelelően44 két adatsort használtunk azonos súllyal, a mérési tartományok 

ennek megfelelően 2.0 – 12.0 és 2.0 – 13.125 Å-1 voltak s-ben kifejezve, 0.125 Å-1 lépésekkel. 

A 19 cm-hez egy adatsor tartozott 8.5 – 34.25 Å-1 között (0.25 Å-1 lépésekkel). 

Az alacsony- és magas hőmérsékletű kísérletek molekuláris intenzitásgörbéi a 3. ábrán 

láthatók, az ezeknek megfelelő radiális eloszlások pedig a 4. ábrán. A számított erőtereken 

alapuló normálkoordináta analízissel meghatározott alacsony és magas hőmérsékletű rezgési 

amplitúdó adatok kiindulási értékek voltak az ED analízisben. A monomer molekulára ezeket 

a kiindulási amplitúdókat az irodalomban szereplő kísérleti rezgési frekvenciákból66 is 

meghatároztuk, ezekkel jól egyeztek a számított adatok. 
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Első lépésként az alacsonyabb (460 K) hőmérsékletű vizsgálat analízisének44 

megismétlését végeztük el. A vegyértékrezgések anharmonikusságának a hatását is 

figyelembe vettük, amelyre az eredeti vizsgálatban nem került sor. Az analízisben az atomi 

elektronszórási tényezőket egy újabb adatkészletre cseréltük,8 így a két (460 és 900K 

hőmérsékletű) kísérlet adatfeldolgozása egységes lett. Ez azért is fontos volt, hogy a 

hőmérséklet változás hatását a dimer szerkezeti paramétereire meghatározhassuk. A 

paraméterek közötti erős korreláció csökkentésére dinamikus analízist végeztünk a dimer 

molekulára a számított gyűrűtorziós potenciál alapján. Az egyes hajlított modellek közötti 

geometriai eltéréseket az egyensúlyi (D2h szimmetriájú) szerkezet megfelelő paramétereitől 

való különbségekkel jellemeztük. A finomítás során a következő – D2h szerkezetre értendő – 

geometriai paramétereket kezeltük független változóként: a hidas és terminális kötések átlaga, 

ezek különbsége, valamint a terminális és hidas kötésszögek. Az analízis elején az átlagot és a 

különbséget felváltva, később minden független paramétert egyidejűleg finomítottunk. Az 

azonos atompárt jelentő, de a dinamikus leírás miatt eltérő hosszal jellemzett 

atomtávolságokhoz tartozó rezgési amplitúdók és kötésaszimmetria paraméterek 

csoportonként finomodtak. 
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3.ábra  Az elektrondiffrakciós molekuláris intenzitásgörbék (E, kísérleti; T, elméleti) és azok 
különbsége (Δ) a vas-trikloridra a két kísérleti hőmérsékleten. 
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4. ábra  Kísérleti (E) és elméleti (T) radiális eloszlásgörbék, azok különbsége (Δ) és az 
atompár hozzájárulások a vas-trikloridra a két kísérleti hőmérsékleten.  
 

A magas hőmérsékletű kísérletben a dimer egységek jelenléte mellett teszteltük a 

vizsgált anyag bomlástermékeként jelentkezhető FeCl2 molekulák esetleges jelenlétét is. A 

radiális eloszlásgörbén az FeCl2 molekula Cl···Cl hozzájárulásának helyén (4.2 Å) nem 

találtunk érdemi jelet, ezért a jelenlétét kizártuk. Az alacsony hőmérsékletű analízishez 

hasonlóan a dimer szerkezetet dinamikus módon kezeltük azzal a különbséggel, hogy a 
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hajlított szerkezetek hozzájárulását átszámítottuk a magas hőmérsékletre. A rezgési 

amplitúdók kiindulási értékeit az alacsony hőmérsékletű eredményekből vettük át, ehhez az 

ASYM program9 két kísérleti hőmérsékletre számított értékeinek arányát használtuk 

korrekciós tagnak (kb. 1.4). Az analízis során független változók voltak a monomer és dimer 

terminális kötéshosszak átlaga, azok különbsége, a dimer hidas és terminális kötéseinek 

különbsége, a monomer Cl···Cl nem-kötő távolsága, a két dimer kötésszög és a monomer-

dimer arány. A számítások alapján a monomer és a dimer terminális kötéshosszakat kezdetben 

azonosnak tételeztük fel, később teszteltük a paraméter finomíthatóságát, sikertelenül. Éppen 

ezért bizonyos reális különbség-értékek feltételezésével állapítottuk meg a két kötés 

különbségének a bizonytalanságát. A két monomerhez tartozó rezgési amplitúdót, több 

dimerhez tartozó amplitúdóval együtt, csoportokban finomítottuk. A három Fe–Cl kötés 

(monomer és két dimer kötéshossz) aszimmetria paraméterét is összekötve, egy csoportban 

finomítottuk. A szerkezetanalízis során egyértelművé vált, hogy dimer terminális kötésszöge 

nem finomítható, értékét az alacsony hőmérsékleten kapott eredményen rögzítettük. 

Különböző fix értékek beállításával határoztuk meg a más paraméterekre gyakorolt hatását, és 

ezt a hibaszámítás során figyelembe vettük.  

A gőz megközelítőleg egynegyed résznyi dimer mennyisége hozzávetőlegesen a 

kapott szórási intenzitás felét teszi ki. Azonban ennek a monomer szerkezetre való hatása 

csekély, mivel a dimertől származó intenzitások a kis-szögű tartomány után hamar eltűnnek 

(5. ábra). A statikus analízissel elvégzett teszt-szerkezetfinomítás nem mutatott érdemi 

eltérést a fenti módszertől. 

 
5. ábra  Az Fe2Cl6 23%-os hozzájárulása a teljes molekuláris szóráshoz a 900 K-es kísérleti 
hőmérsékleten. 
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3.2.2.  A vas-trihalogenidekre nyert számítási eredmények 

Az 2. táblázatban foglaltuk össze a számított Fe–X (X = F, Cl, Br és I) monomer 

kötéshosszakat az irodalmi (kísérleti és számított) adatokkal. A vas-trifluoridra két magas 

szintű számítást végeztek korábban a CBS limit elérése céljából. DFT szintű számításunk a 

két CCSD(T) érték közé esik; ez az egyezés elfogadható, figyelembe véve a számítási szintek 

különbségét. A becsült kísérleti egyensúlyi kötéshossz, 1.750 Å, csupán néhány ezred Å-mel 

hosszabb, mint a számított érték, azonban ha figyelembe vesszük az 1300 K körüli 

hőmérsékletet és a kísérletből meghatározott egyensúlyi kötéshossz ( M
er ) közelítő jellegét, az 

egyezés jónak mondható. A vas-trikloridra, nagyobb gyakorlati jelentősége miatt, több 

különböző szintű számítás is található az irodalomban, ennek megfelelően a meghatározott 

kötéshosszak értéke viszonylag széles tartományban mozog. 

 

2. táblázat   Az FeX3 (6A1′) monomer molekulák számított kötéshosszai (re, Å-ben). 

 Saját munkák Irodalmi adatok 
Módszer MP2 DFTa ED (exp) a módszert lásd a lábjegyzetben 
F  1.741 1.750(4)b 1.737c, 1.745d 
Cl 2.118 2.122 2.122(6)e 2.144f, 2.139g, 2.144h, 2.144h, 2.105h 
Br  2.265   
I  2.468   

a mPW1PW91/ECP10MDF/cc-pVQZ(-PP). 
b Kísérletből becsült egyensúlyi kötéshossz, M

er ; a hőmérsékletre átlagolt paraméterekből 
számítva a 39. és 41. hivatkozásokból. 
c CCSD(T) szintű számításokból becsült CBS limit (Ref.. 60). 
d CCSD(T) szintű számításokból becsült CBS-KD limit (Ref. 80). 
e Kísérletből becsült egyensúlyi kötéshossz, M

er ; a hőmérsékletre átlagolt paramétereket lásd a 
6. táblázatban. 
f HF/WD95* (Ref. 62). 
g  B3LYP/6-31G* (Ref. 81). 
h B3LYP, QCISD, és MP2 számítási szintek (Ref. 61). 
 

Az MP2 kötéshossz61 túl alacsony; a saját MP2 számításunk is némileg alábecsli a 

kötéshosszt a korábbi tapasztalatoknak megfelelően.82 A további irodalmi adatok 2.14 Å körül 

mozognak, ami 0.02 Å-mel hosszabb, mint a DFT eredményünk; feltehetően az alacsonyabb 

(leginkább kétszeres–ζ) minőségű bázisok következtében, amelyek kétségkívül nem 

elegendőek ilyen rendszerekhez. Annak ellenére, hogy a vas atom nyílt 3d héjjal rendelkezik, 

az öt egyszeres betöltöttség következtében a rendszer kezelése nem igényel az 
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elektronszerkezetre vonatkozó kiegészítő számításokat, a vas-trihalogenidek elektronállapota 

az alapállapotban 6A1, molekulaszerkezete planáris trigonális.  

 

3. táblázat  Az Fe2X6 (11B1g) dimer molekulára számított szerkezeti paraméterek (kötéshossz, 
re, Å-ben, kötésszögek fokban).a 

X módszer Fe-Xt Fe-Xb Xt-Fe-Xt Xb-Fe-Xb Puckering 
F DFT 1.735  1.934 119.7 79.5 0.0 
Cl DFT 2.122 2.336 117.3 91.7 0.0 
 MP2 2.115 2.327 119.5 91.1 0.0 
 Irodalomb 2.135 2.384 120.0 85.0 0.0 
 ED 460 K 2.128(7)c 2.324(7)c       
 ED 900 K 2.122(6)c 2.317(13)c       
Br DFT 2.268 2.484 116.6 94.5 0.0 
I DFT 2.477 2.685 115.4 96.8 15.2 
 MP2d 2.516 2.875 159.4 91.0 23.0 
a  A puckering szög megfelel az Xb⋅⋅⋅Xb tengely körüli gyűrűtorziónak. 
b A 62. hivatkozás legmagasabb szintű számítása. 
c Kísérletből becsült egyensúlyi kötéshossz, M

er ; a hőmérsékletre átlagolt paramétereket lásd a 
6. táblázatban. 
d A többitől eltérő szerkezet magyarázatát lásd az 3.2.4. részben. 
 

A 3. táblázat mutatja a számított (nagy spinű, 11B1g elektronállapotú) geometriai 

paramétereket mind a négy trihalogenid dimerre. Mindegyik szerkezet két halogénhidas, de 

eltérő szimmetriájú. Minden esetben a dimer terminális kötéshossza megközelítőleg azonos a 

monomer Fe-X kötésével, a különbségek 0.01 Å-nél kisebbek. A két különböző dimer 

kötéshossz különbsége 0.2 Å körüli, az általános tapasztalatnak megfelelően.83 A hidas 

vegyértékszög észrevehetően növekszik, 80-ról 97 fokra a jodid felé haladva. Ez könnyen 

magyarázható a négytagú gyűrűben lévő egyre nagyobb méretű halogénatomok térigényével. 

Az Fe2F6 meglehetősen kis (80°) szögében, szintén az atomi méretek miatt, a gyűrűben lévő 

vas atomok taszítása is szerepet játszik. A terminális szögek az hidas szögekkel ellentétben 

kismértékben csökkennek a fluortól (119.7°) a jód (115.4°) felé haladva. Az Fe2I6 szerkezeti 

jellemzése a 3.2.4 fejezetben szerepel.  

Mint mindig, harmonikus frekvenciaszámításokkal ellenőriztük, hogy a szerkezetek 

minimum állapotnak felelnek-e meg. Ezeket a 4.és 5. táblázat tartalmazza, az elérhető 

kísérleti adatokkal együtt. Általánosságba elmondható, hogy a számított értékek a különböző 

kísérleti adatok eltérésén belül vannak. 
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4. táblázat  Számított és kísérleti (Exp) rezgési frekvenciák (cm-1) összefoglalása és azok IR 
intenzitása (km/mol) az FeX3 molekulákra. 

  szimmetria DFT MP2(FC) Exp 
FeF3 ν1 1A′  671.3     (0)   
 ν2 2A′′  117.7   (74)   
 ν3 E′  753.0 (366)  743.6a, 728.5b 
 ν4  159.8   (30)  193a 
FeCl3 ν1 1A′  371.5     (0) 386.8     (0) 370c, 363d 
 ν2 2A′′    96.1   (19) 112.3   (23)   69d, 116e 
 ν3 E′  473.0 (232) 494.7 (320) 450c, 460d, 464.8e 
 ν4  107.5     (2) 112.4     (4) 111c, 114d, 102e 
FeBr3 ν1 1A′  224.0     (0)   
 ν2 2A′′    75.1     (9)   
 ν3 E′  363.1 (154)   
 ν4    67.8   (>1)   
FeI3 ν1 1A′  154.9     (0)   
 ν2 2A′′    61.9     (4)   
 ν3 E′  299.0 (124)   
 ν4    48.3     (0)   
a MI(Ne)-IR, Ref. 63. 
b MI(Ar)-IR, Ref. 64. 
c gáz-R, Ref. 66. 
d MI(Kr)-R, Ref. 69. 
e MI(Ar)-IR, Ref. 68. 
 



 29

 

5. táblázat  Számított és kísérleti frekvenciaértékek (cm-1) és azok IR intenzitása (km/mol) az 
Fe2X6 molekulákra mPW1PW91 szinten. 

  F (D2h) Cl (D2h) Br (D2h)  I (C2v) 
  Számítás Számítás Kísérlet Számítás  Számítás 
    gáz mátrix    
ν1 ag 720.8     (0) 428.7     (0) 422a 426b 314.4     (0) a1 286.2   (90) 
ν2  505.1     (0) 306.6     (0) 305a 314b 192.0     (0)  256.0     (1) 
ν3  254.3     (0) 152.5     (0) 150a 102.4     (0)  138.0     (0) 
ν4  126.8     (0)   80.2     (0)   78a 78b   48.7     (0)    71.3     (0) 
ν5 au   53.8     (0)   53.4     (0)    32.0     (0)    58.0   (<1) 
ν6 b1g 360.0     (0) 222.7     (0)  165.6     (0)    34.0     (0) 
ν7  137.6     (0) 109.9     (0) 112a   76.7     (0)      2.7     (0) 
ν8 b1u 767.2 (330) 470.0 (187) 504c 354.4 (118) a2 146.9     (0) 
ν9  214.4   (17) 126.3  (0.5) 115b   79.0     (0)    57.6     (0) 
ν10    32.8     (2)   16.5  (0.2)  24d     4.8     (0)    24.9     (0) 
ν11 b2g 758.6     (0) 465.2     (0) 450a 459b 350.8     (0) b1 208.3   (16) 
ν12    94.3     (0)   81.8     (0)   82a 86b   57.3     (0)    45.1   (<1) 
ν13 b2u 447.0 (122) 320.2   (48) 397c 328d 245.4   (27)    37.8   (<1) 
ν14  113.4   (47)   87.0     (6)  99d   55.6     (1) b2 283.4     (2) 
ν15 b3g 137.7     (0)   92.8     (0)    56.2     (0)  235.0 (126) 
ν16 b3u 698.6 (173) 409.2 (168) 468c 406d 291.6 (154)  125.9     (6) 
ν17  483.8 (296) 275.1 (102) 268c 280d 176.7   (24)    50.3     (0) 
ν18  157.5   (33) 110.5     (4) 116d   69.8     (1)    44.2     (0) 
a Ref. 67 (Raman). 
b Ref. 69 (Raman). 
c Ref. 65 (IR). 
d Ref. 68 (IR). 
 

3.2.3.  Elektrondiffrakciós eredmények 

Az ED analízis eredményei a 6. táblázatban szerepelnek. Az FeCl3 monomer kísérleti 

(900 K) hőmérsékletre átlagolt kötéshossza (rg) 2.136(5) Å. Annak ellenére, hogy ez  

számszerűen alig különbözik több számított értéktől (lásd 26. oldal, 2. táblázat), közvetlenül 

nem vethetőek össze az eltérő fizikai tartalmuk miatt (az elektrondiffrakciós távolság 

hőmérsékletre átlagolt, míg a számított kötéshossz az egyensúlyi állapotra vonatkozik).16 Az 

analízisből rendelkezésünkre álló adatokból megbecsültük a kísérleti egyensúlyi kötéshossz 

( M
er ) értékét, ami 2.122(6) Å. Az M

eg rr −  különbség 0.014 Å, ez az érték teljesen ésszerű a 

két paraméter eltérő fizikai jelentésének figyelembevételével. A jó egyezés saját számításaink 

és a becsült kísérleti egyensúlyi kötéshossz között, szemben a korábbi számítások 

eredményeivel, az újabb, jobb minőségű báziskészlettel magyarázható. 
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6. táblázat  Az FeCl3 és Fe2Cl6 szerkezeti paraméterei az elektrondiffrakciós finomításból.a  

T = 460K  
korábbi analízis84 jelen munka 

T = 900K 
jelen munka 

Monomer  
gr (Fe−Cl)   2.136(5) 

 M
er (Fe−Cl)   2.122(6) 

l(Fe−Cl)   0.068(2) 
κ (Fe−Cl) x10-5   2.0(3) 

gr (Cl···Cl)    3.642(13) 
l(Cl···Cl)   0.200(7) 

a∠ (Cl−Fe−Cl)b   116.6(6) 
%(monomer)   79(3) 
Dimer 
rg〈 Fe−Cl〉c 2.229(4) 2.229(4)  
Δra(Fe−Clb)-(Fe−Clt)d 0.199(1)e  0.202(3)e 0.212(10) 
Δra(Fe−Cl)M-(Fe−Clt)f   [0.000] 

gr (Fe−Clt) 2.129(4) 2.129(4) 2.136(5) 

l(Fe−Clt) 0.059(1) 0.059(2) 0.067(3)g 
κ (Fe−Clt) x10-5 0 0.2(2)h 1.9(3)h 

gr (Fe−Clb) 2.329(5) 2.333(8) 2.350(12) 

l(Fe−Clb) 0.084(2) 0.084(2) 0.103(9) 
κ (Fe−Clb) x10-5 0 2.0(2)h 10.9(3)h 

a∠ (Clt−Fe−Clt) 124.3(7) 123.5(6) [123.5] 

a∠ (Clb−Fe−Clb) 90.7(4) 90.6(3) 93.5(9) 
Rf(%)i 5.0 4.7 4.0 
a Kötésszögek Å-ben; rezgési amplitúdók (l) Å-ben; kötés aszimmetria paraméterek (κ) Å3-
ben; kötésszögek ( a∠ ) fokban; rg a hőmérsékletre átlagolt kötéshossz, M

er  a hőmérsékletre 
átlagolt kötéshosszból becsült egyensúlyi kötéshossz a Morse típusú anharmonikus 
korrekcióval; Clt jelöli a terminális és Clb a hidas kötésben résztvevő klorid atomokat a 
dimerben. A hőmérsékletre átlagolt rg paramétereket a régi közleményre az ott (Ref. 84) 
publikált ra paraméterekből határoztuk meg. A megadott hibatartományok tartalmazzák a 
legkisebb négyzetes hibákat, a rendszeres hibákat és a rögzítések okozta hibákat a magasabb 
hőmérsékletű kísérletre. 
b Hőmérsékletre átlagolt kötésszögek, megfelelnek az egyensúlyi planáris szerkezetnek. 
c A dimer terminális és hidas kötések hosszának átlaga. 
d A hidas és terminális dimer kötések különbsége. 
e A paraméter hibájának megadása a szokásos eljárás alapján nagyon kis értéket ad, ezért 
megvizsgáltuk, hogy a változtatása milyen hatással van más paraméterekre. Már néhány ezred 
Å eltérés is elfogadhatatlanul rontotta a finomítás jóságát. 
f A dimer terminális és a monomer kötéshossza közötti különbség, a számított értékek alapján 
rögzítve. 
g A megfelelő monomer paraméterrel együtt finomítva. 
h Csoportban finomítva. 
i A finomítás jósági foka. 
 



 31

Az alacsony hőmérsékletű megismételt analízist összevetettük az eredetivel a 6. 

táblázatban. A két eredménylista csak kismértékben különbözik az alacsony hőmérsékleten 

mérsékelt hatású anharmonicitás következtében. Az anharmonicitás hatása a magasabb 

hőmérsékleten jelentősebb, ahogyan ez a 900 K-es adatokból látható. A 900 K-en végzett 

kísérletből is meghatároztuk az Fe2Cl6 dimer szerkezeti adatait, ami lehetővé tette a 

hőmérséklet hatásának vizsgálatát a kötéshosszakra. A terminális kötéshossz 0.007 Å-mel, 

míg a hidas kötéshossz 0.017 Å-mel nagyobb 900 K-en. A hidas kötés jóval nagyobb mértékű 

megnyúlása nem meglepő, hiszen a hidas kötés jóval gyengébb, mint a terminális. 

Érdemes megemlíteni az alacsonyabb hőmérsékletű kísérlet terminális kötésszöge 

(123.5°) és a számított szög (117°) közötti különbséget. A finomítás mindig 124 fok körüli 

értékre állt be, annak kiindulási értékétől függetlenül. A számított értéket rögzítve 

határozottan romlott a finomítás jósági foka. Ezért néhány tesztszámítással modelleztük a 

kérdéses szög változtatásának energiaprofilját. Rögzített 120 és 123.5 fokon a szerkezetek 

energiája 0.05 és 2.6 kJ/mol-lal volt csak nagyobb, mint a 117 fokos egyensúlyi állapot. 

Láthatóan a potenciálgörbe nagyon érzéketlen az Xt−Fe−Xt kötésszögre, így a termikus 

hatásokat is figyelembe véve az ED-ből meghatározott szög teljes mértékben elfogadható. 

 

3.2.4.  Eredmények 

Magas hőmérsékletű gázfázisú ED-val meghatároztuk a vas-triklorid hőmérsékletre 

átlagolt kötéshosszát (2.136(5) Å). Az ebből a Morse-anharmonikus korrekcióval számított 

egyensúlyi kötéshossz, 2.122(6) Å, jól egyezik a számított, 2.122 Å (mPW1PW91), értékkel. 

Természetesen a teljes számszerű egyezés csupán véletlen. Ez, valamint a hasonlóan jó 

egyezés az FeF3 molekulára alátámasztja az alkalmazott módszer/báziskészlet kombináció 

alkalmasságát a nehezebb vas-trihalogenidek szerkezeti meghatározására, amelyekre kísérleti 

kötéshosszak nincsenek a molekulák kis gázfázisú stabilitása miatt. 

A monomerek NBO számításainak eredményei a 7. táblázatban láthatóak. Az FeF3 3d 

pályáinak betöltöttsége 5.7 elektoron, ez 0.7 elektronnal több, mint amit a háromértékű vas 

ionra várunk. A betöltöttség tovább növekszik a halogének méretével (6.0, 6.2 és 6.3 e, a Cl, 

Br és I atomokra). A 3d héj betöltöttségének növekedése összhangban van az erősödő 

kovalens kötésjelleggel, ami szintén a jód felé növekszik (lásd Mayer kötésindexek). 

Mindazonáltal, a több mint hat „d” elektron a nehezebb trihalogenidekben inkább kétértékű, 

mint háromértékű vasnak felel meg. Valóban, a vas-tribromid és -trijodid kristályok már 

enyhe hevítés hatására halogén-vesztés mellett dihalogenidekké bomlanak.45 A vas-tribromid 

erős oxidációs ereje jól magyarázható ezzel az elektronszerkezeti sajátsággal.  



 32

 

7. táblázat  NBO töltések, Mayer kötésindexek és a molekulában levő atomi 
elektronkonfiguráció a központi fématomokra mPW1PW91 számítási szinten. 

 Töltések (e) Mayer index NEC (e) 
 Fe Xt Xb Fe-Xt Fe-Xb  
Monomer FeX3 
F 2.048 -0.683  0.34 4s( 0.18)3d( 5.72)4p( 0.03)4d( 0.02) 
Cl 1.472 -0.491  0.52 4s( 0.39)3d( 6.03)4p( 0.05)4d( 0.03) 
Br 1.268 -0.423  0.58 4s( 0.47)3d( 6.15)4p( 0.07)4d( 0.04) 
I 0.977 -0.326  0.64 4s( 0.57)3d( 6.31)4p( 0.09)4d( 0.05) 
Dimer Fe2X6 
F 2.067 -0.659 -0.750 0.35 0.15 4s( 0.19)3d( 5.71)4p( 0.01)4d( 0.02) 
Cl 1.376 -0.438 -0.501 0.56 0.28 4s( 0.43)3d( 6.11)4p( 0.05)4d( 0.05) 
Br 1.119 -0.356 -0.407 0.62 0.32 4s( 0.50)3d( 6.24)4p( 0.06)4d( 0.07) 
Ia 0.767 -0.249 -0.269 0.69 0.37 4s( 0.59)3d( 6.45)4p( 0.08)4d( 0.11) 

a Az Fe2I6 a C2v pontcsoportba tartozik. 
 

Ez a trend hasonló a dimerekben is, kivéve, hogy az Fe2F6 molekulában a vasatomok kissé 

ionosabb jelleget mutatnak, mint a monomerben. Ezzel szemben a nehezebb halogéneknél az 

erősebben kovalens irányba történik kismértékű eltolódás. A hidas halogének minden esetben 

negatívabbak a terminálisoknál, a legjelentősebb töltés-szétválás a fluoridnál látható (-0.75e 

és -0.66e). A hidas kötések erősebb ionos jellege a terminálisokhoz képest azt jelzi, hogy a 

dimerizáció hajtóereje, legalábbis részben, az elektrosztatikus erők és ez megmagyarázza azt 

is, hogy miért lesz egyre kevésbé előnyös ez a folyamat a vas-trijodid felé haladva.  

Röviden a dimer szerkezetek szimmetriájáról: Az első három tag a várakozásnak 

megfelelően D2h szimmetriájú, azonban az Fe2I6 a számításaink szerint (lásd 27. oldal, 3. 

táblázat) hajlított gyűrűs szerkezetű (C2v), mind DFT, mind MP2 szinten. Az Al2I6 szerkezete 

alapján80 már ismert ez a jelenség. Azonban ott csak az MP2 számítások hajlították meg a 

szerkezetet, a DFT eredmények D2h szimmetriát adtak. A D2h pontcsoport megkötésével 

optimált Fe2I6 molekula elsőrendű nyeregpont és 4.2 kJ/mol-lal kisebb stabilitású, mint az 

alapállapot (MP2 szinten 4.1 kJ/mol). Fontos kiemelni, hogy az MP2 szerkezet (3. táblázat) 

meglehetősen torz. Az Fe-Ib hidas kötés legalább 0.3 Å-mel hosszabb, mint a terminális kötés 

az általános 0.2 Å helyett. Továbbá a terminális kötésszög 159.4°, összehasonlításképpen a 

DFT számítás 115.4 fokot ad. Az NBO és Mayer indexek is nagyon gyenge kölcsönhatásokat 

jeleznek, például az Fe–Ib kötésindexe 0.15, ami kisebb, mint a DFT érték fele (0.37). Úgy 

tűnik, mintha az MP2 módszer az Fe2I6 molekula közelgő disszociációját jósolná. A 6. ábra 

alapján a folyamat úgy képzelhető el, hogy a teminálisokon két elektronszerkezetileg 



 33

megfelelőbb FeI2 molekula leszakad és a hidas kötéseket adó jód atomok valószínűleg 

összekapcsolódnak. 

 
6. ábra  Az Fe2I6 szerkezete MP2 szinten. 

 

A lehetséges kis spinű elektronállapotokat a dimerekben a vas-trikloridra vizsgáltuk 

meg. Ez a szerkezet DFT szinten (1B1g) 380 kJ/mol-lal magasabb energiájú, mint a nagy spinű 

alapállapot. A MOLPRO programmal készült MRCI tesztszámítás még magasabb, 625 

kJ/mol, különbséget jelzett. Ez a nagy energiakülönbség megfelel a kristályok mágneses 

tulajdonságainak, ahol a mágneses momentumok orientációja csak a rétegek között változik, 

azon belül nem.85 

Termokémiai adatokat is meghatároztunk a monomer és dimer molekulákra, követve a 

Gaussian programcsomag által javasolt eljárást:86 A molekula képződéshőjének 0 K-re 

vonatkozó értéke: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 0 0,0 ,0 ,0f f f
atomok atomok atomok

H M K x H X K D M x H X K x X x Mε ε⎛ ⎞
Δ = Δ − = Δ − −⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑ ∑ ∑

 
ahol X jelöli az atomokat, M a molekulát, x az egyes atomtípusok sztöchiometriai 

együtthatója, 0D  a disszociációs állandó és 0ε  a számított elektronenergia. 

A képződéshő szobahőmérsékletre és légköri nyomásra vonatkozó kifejezése: 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ), 298 ,0 298 0 298 0f f M M x x
atomok

H M K H M K H K H K x H K H KΔ = Δ + − − −∑
 
ahol ( ) ( ) ( )298 0M M ZPEH corrH K H K ε ε− = − , azaz a számított hőmérsékleti entalpia és 

zérusponti korrekciók különbsége. A fenti számítással kapott érték a FeCl3 és Fe2Cl6 esetében 

18.4 és 42.6 kJ/mol különbséget ad a kísérleti értékhez képest. Azonban, ha az atomizáció 

számítása során a BSSE korrekciót is figyelembe veszünk minden egyes atomra a szétesés 

során, akkor a fenti eltérések 3.4 és 4.1 kJ/mol-ra csökkennek. Tapasztalatom szerint a 
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perturbációs elektronkorrelációt használó (MP2, CCSD(T)) módszerek a DFT-nél általában 

magasabb BSSE korrekciós energiatagot adnak ugyanarra a molekulára azonos bázisokkal (ez 

magyarázható a módszerek rendszert leíró eltérő megközelítésével), ezért a kísérleti adatokkal 

való összehasonlítás során fontos a korrekció elvégzése. A 8. táblázat mutatja a standard 

képződési entalpiaértékeket mind a négy vas-trihalogenidre, az irodalmi kísérleti adatokkal 

együtt; az utóbbiak a JANAF gyűjteményből származnak.87 A vas-trikloridra az egyezés jó, 

azonban nagy, 126.2 kJ/mol eltérést kaptunk az FeF3-ra. A képződési entalpia csökkenése a 

jodid irányában megfelel a stabilitás csökkenésének.  

 

8. táblázat   Számított (Calc) és kísérleti (Exp) standard képződési entalpiák (kJ/mol) és 
entrópiák (J/mol·K) a monomer és dimer vas-trihalogenidekre, szublimációs entalpiák 
(kJ/mol), entrópiák (J/mol K) és szabadenergiák (kJ/mol) a vas-trifluoridra és trikloridra 
mPW1PW91 számítási szinten.a 

 F Cl Br  I 
 Calc Expb Calc Expb Calc Calc 
FeX3    
ΔfH0 -694.6 -820.9 -249.7 -253.1 -139.0 -22.3 
S0 312.6 304.1 344.8 344.2 380.2 405.9 
ΔHsub

0 347.2  146.4    
ΔSsub

0 214.3  202.6  
ΔGsub

0 283.3  85.9  
Fe2X6    
ΔfH0 -1561.6  -650.3 -654.4 -311.5 -155.5 
S0 463.3  528.8 536.9 608.5 668.0 
ΔHsub

0 522.0  141.7    
ΔSsub

0 266.7  244.4  
ΔGsub

0 442.5  68.9  
a A számításokhoz a 88. hivatkozásból vettük az atomi adatokat. Kristály képződés entalpiái 
(FeF3: -1041.8 and) és entrópiái (FeF3: 98.3 and FeCl3: 142.2 J/mol·K) a 87. hivatkozásból és 
az FeCl3 képződési entalpiája (-396.0 kJ/mol) a. 89. hivatkozásból származnak. 
b Ref. 87. 
 

A szublimációs entalpiát megkaphatjuk a gázfázisú molekulákra és kristályokra 

meghatározott képződési entalpiák különbségeként,89 ezeket az értékeket szintén tartalmazza 

a 8. táblázat. Annak ellenére, hogy a vas-triklorid monomer és dimer szerkezeteire a 

szublimációs entalpia alig különbözik (146.4 és 147.7 kJ/mol), a szublimációs szabadentalpia 

értékeik jelentősen eltérnek az entrópia függés következtében (85.9 és 68.9 kJ/mol), ami 

alapján már nagyobb dimer gőznyomás várható. A vas-trifluoridra a szublimációs 

szabadentalpia és szabadenergia is a monomer párolgásának kedvez. 
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7 ábra  A vas-triklorid trimer és tetramer egységei (relatív elektron energiák kJ/mol-ban) és a 
kristályszerkezet két nézőpontból. A dimer és tetramer egységek alakját kiemeltük a 
kristályban, jelezve a közöttük lévő kapcsolatot. 
 

Számításokkal meghatároztuk az FeCl3 kisebb tagszámú oligomerjeinek a szerkezetét 

is, hogy lássuk, kimutatható-e kapcsolat a kristályszerkezettel. A trimerre négy izomert 

számoltunk (7. ábra). Az alapállapot szerkezete két egymással kapcsolódó négytagú gyűrűt 

tartalmaz és a kilencedik klór a központi vas atomhoz kapcsolódik terminálisként. A két 

gyűrűs szerkezet (C3v és D3h) energetikailag magasabban fekszik, és a negyedik számított 

szerkezet egy nyeregpont. Ezzel szemben a tetramerre három közeli energiájú szerkezetet 

találtunk annak  nyomán, hogy a trimer alapállapotát egészítettük ki a negyedik FeCl3 

egységgel. Az 7. ábrán látható alapállapotnál a központi részhez kapcsolódik az újabb egység, 

amivel a központi vasatom hatos koordinációja megvalósul. A másik két alacsony energiájú 

szerkezet láncként folytatódik a trimer terminális klóratomjaihoz kapcsolódva, cisz vagy 

transz konformérként. Az AlCl3 oligomerjeire többnyire hasonló, de eltérő energia-sorrendű, 

szerkezeteket határoztak meg részben kvantumkémiai90 és olvadékfázisú modellezéssel.91,92 A 

különböző fázisokban megvalósuló szerkezetek összehasonlításából sokat tanulhatunk az 

intermolekuláris és ionos kölcsönhatásokról.93 A fém-halogenideknél, mivel a kristályok 

többnyire ionos jellegűek és a fémek különböző koordinációs számúak az eltérő fázisokban, a 

szabad molekulák szerkezete rendszerint túlságosan különbözik a kristályszerkezettől ahhoz, 

hogy egyértelmű összefüggéseket találjunk köztük. Amennyiben az izolált szerkezeti egység, 

például a dimer, felismerhető a kristályban, az nagy eséllyel megjelenik a gőzben is.93,94 Ez 
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történik a vas-triklorid esetében, ahol a kristály oktaéderei éleken osztoznak (7. ábra). A vas-

trifluorid kristályában viszont az oktaéderek a csúcspontokban találkoznak, ennek gőze nem 

vagy csak minimális dimert tartalmaz. A vas-triklorid dimerje az olvadéktól a magas 

hőmérsékletű gőzig mindenütt megtalálható. A kristályban is felismerhető, lásd a 7. ábrát. Az 

ábrán szintén kiemeltem a három alacsony energiájú tetramer egység alakját a kristályban, 

ezek szintén alkalmas jelöltek a kristályképződés elősegítésére. Figyelembe véve, hogy az 

alapállapot hatos koordinációjú központi egysége viszonylag nehezen tudna kialakulni két 

dimer egységből, a két alacsony energiájú, láncként is azonosítható izomerek esélyesebbek 

ebből a szempontból. Ezek dimerekből való képződése is egyszerűbb. Természetesen a 

kristályosodás folyamata ennél jóval összetettebb, de tény, hogy mind a dimer, mind a 

tetramer egységek felismerhetőek a kristályszerkezetben, azaz a fázisátmenetnél nincs 

szükség jelentős szerkezeti változásra. 

 

3.3.  Egy váratlan eredmény, a VCl2 és VCl3 szerkezetvizsgálata 
A vanádium-diklorid elektrondiffrakciós vizsgálatát először 1985-ben végezték el 

csoportunkban a króm-dikloriddal együtt.95 Mindkét esetben a finomítás hajlított szerkezetet 

jelzett. A 3d-mező fémek-dihalogenidjeinek szerkezetéről abban az időben az volt az 

általános vélekedés, hogy lineáris szerkezetűek, bár ismert olyan spektroszkópiai vizsgálat is, 

amelyben a difluorid molekulákra hajlított szerkezetet találtak.96 Ezzel szemben egy, a TiF2 

rezgési spektrumát bemutató közleményben a szerzők az összes átmeneti-fém-dihalogenidre 

lineáris szerkezetet javasolnak.97 Ugyanakkor, a dikloridokra inkább lineáris szerkezetet 

találtak.98,99 Jelenleg, elsősorban kvantumkémiai számítások alapján úgy tűnik, hogy noha a 

többség valószínűleg lineáris, több alacsony energiájú elektronállapot is létezik és ezek 

szerkezete nem feltétlenül lineáris.83,100 A számítások a króm-dihalogenidek alapállapotára 

hajlított szerkezetet találtak a Renner-Teller torzulás következtében101,102,103 és az 

elektrondiffrakciós analízisek ezzel teljes összhangban voltak.104,105 

Az újabb tömegspektrometriás eredmények azt jelzik, hogy a vanádium-halogenidek 

(VCl2, VCl3 és VCl4) a hőmérséklet függvényében átalakulnak egymásba.106,107 A korábbi 

elektrondiffrakciós analízisben egyszerűbb gőzösszetételt tételeztek fel, ezért indokoltnak 

látszott a vizsgálat megismétlése. Az első lépés a rendszer tesztelése volt. Az egyértelmű volt, 

hogy egy komponenssel (csak VCl2 vagy csak VCl3), nem kaphatunk jó egyezést a kísérleti 

eloszlással. Ugyanakkor, láthatóvá vált, hogy egy kétkomponensű rendszer képes leírni a 

kísérleti adatokat. 
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3.3.1.  Számítási részletek 

A vanádium 3d-pályái mind a diklorid, mind a triklorid esetében részlegesen vannak 

betöltve, ezért az összes lehetséges alacsony energiájú elektronállapotot meg kellett vizsgálni 

az alapállapot kiválasztásához. A VCl2 és VCl3 molekulák esetében a 3d-héj betöltöttsége a 

következő: 

VCl2 +Σ g
4  ( gδ 2

gσ 1), gΠ4  ( gδ 2
gπ 1), gΔ4  ( gπ 2

gδ 1) és gΦ4  ( gδ 1
gπ 1

gσ 1). 

VCl3 3A2 ( 1 1
1 2a a ), 3B1 ( 1 1

1 1a b ), 3E˝ ( 1 1
1a e′ ′′ ) és 3A2ʹ ( 2e′′ ) 

Az elektronállapotok helyes sorrendjét és energetikai viszonyait CASPT2 szintű108 

többdeterminánsos számításokkal határoztuk meg, ahol az aktív térnek a vanádium 

vegyértékpályáit választottuk (3d4s4p) a 3d héjon lévő elektronok számára. Azaz a konvenció 

szerinti leírás (3/9) és (2/9) a VC2 és VCl3 molekulákra. Az elektronkorrelációs számítások 

során a törzspotenciál felett lévő minden elektron figyelembe lett véve.  

A többdeterminánsos számítások csak magas gépigény és időráfordítás mellett 

képesek kellően pontos geometria adatokat biztosítani, ezért az elektronállapotok 

meghatározása után áttértünk az egydeterminánsos módszerekre. MP2,20 néhány DFT és 

CCSD(T)21,22 szintű számítások alapján a további munkához a megszorítás nélküli B3PW91 

DFT elméleti szintet105,109 választottuk. A post-HF számításoknál perturbációs elektron-

korreláció során, a CASPT2 számításhoz hasonlóan minden elérhető elektron figyelembe lett 

véve. A legalacsonyabb energiájú hullámfüggvények sorrendjének megállapításához stabilitás 

vizsgálatra volt szükség, az alacsony energiájú gerjesztett állapotok elektronszerkezetét 

manuálisan értük el a betöltött és üres d pályák cseréjével. Az egydeterminánsos módszerek 

esetében, különösen a DFT szinteken, erős spin-szennyezést tapasztaltunk, de szerkezeti és 

energetikai pontosságuk elfogadható. Ahogyan azt már más molekuláknál is tapasztaltuk, az 

MP2 elméleti szint alulbecsli a kötéshosszakat. 

A vanádium-diklorid dimer esetében csupán a nagy (szepsztet) és kis spinű 

csatolásokat vizsgáltuk tüzetesebben. Néhány tesztszámítás alapján úgy látszik, hogy a 

közbenső spin-állapotok energetikailag a nagy spinű állapothoz állnak közel. Az 

egydeterminánsos számításokat a Gaussian 03,19 míg a többdeterminánsos számításokat a 

MOLPRO programcsomaggal73 végeztük el.  

A vanádium atom leírásához a kis-törzsű relativisztikus törzspotenciált 

(MDF10ECP)74 a (13s12p11d4f3g)/[8s8p7d4f3g] leírású vegyérték bázis egészíti ki.33 A klór 

atomokra Dunning típusú teljes elektronos cc-pVTZ báziskészletet használtunk.25 
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Az ED analízishez szükséges kiegészítő számításokat a B3PW91 szinten végeztük el. 

A VCl2 molekulára meghatároztuk a hajlítási potenciálgörbét az első két alacsony energiájú 

elektronállapotú molekulára. A VCl3 molekulára a síkból kilépő rezgéshez tartozó mozgás 

potenciálgörbéjét számítottuk ki, négy szerkezetre. A két D3h szimmetriájú molekula esetében 

egyszerűbb a potenciálgöbre számítása, mivel a hajlított szerkezet szimmetriája C3v maradt. 

Azaz, az elektronállapot maradhat „degenerált” és a geometriai paraméterek is kötöttek. A két 

Jahn-Teller torzult szerkezetnél, amelyek szerkezete sík C2v, a hajlítás Cs szimmetriát 

eredményez. Ekkor egyrészt nem zárható ki az elektronállapot átrendeződése és egyúttal 

ennek megfelelően a molekulageometria módosulása sem. A fentiek figyelembevételével a 

következő módon jártunk el: A három klór atom által meghatározott síkból (V0) merőlegesen 

mozdítottuk ki a központi fématomot 0.000 – 1.500 Å közötti távolságra 0.1 lépésekkel, ami 

megfelel a 120 és ~90 fok közötti változásnak. Majd a Cln–V–V0 (n = 1-3) belső szögeket 

rögzítettük, így fix behajlítás mellett a V–Cl kötések, valamit a Cl–V–Cl szögek is szabadon 

változhattak az elektronállapot hatásának megfelelően. Természetesen a kötéshosszak a VCl2 

számításoknál sem kerültek rögzítésre. 

A számított potenciálgörbék alapján meghatároztuk a kísérleti hőmérsékletre 

vonatkozó Boltzmann eloszlás szerinti átlagos szerkezeteket; az egyes szerkezetek minimum 

állapotát frekvenciaszámításokkal ellenőriztük. NBO76,77 és Mayer kötésindex analízis78,79 is 

részét képezte a vizsgálatunknak. 

 

3.3.2.  Az elektrondiffrakciós szerkezetanalízis 

A szilárd vanádium-diklorid mintát Harald Schäfer professzortól kaptuk. A fúvóka 

anyaga molibdénből készült, a kísérleti hőmérséklet 1330(50) K volt.7 Mindkét 

kameratávolságon (50 és 19 cm) 4 felvétel alapján történt a kiértékelés. A felhasznált 

intenzitástartomány (s egységben) 2.0 – 13.5 Å-1 volt 0.125 Å-1 lépésekkel az 50 cm-en, és 

9.75 – 28.0 Å-1 0.25 Å-1 lépésekkel a 19 cm-en.  

A jelenlegi analízisnél az előzetes tesztek alapján a VCl2 – VCl3 komplex gőznek 

megfelelő hátteret rajzoltunk. Ennek következtében a 8. ábrán látható módon változott meg a 

kísérleti molekuláris intenzitás (sM(s)). Annak ellenére, hogy a VCl4 molekulák jelenléte nem 

zárható ki teljesen (az atomtávolságok ellenőrző számítások alapján a radiális eloszlásgörbe 

két csúcsába esnének), a tesztfinomításban nem tapasztaltunk érdemi hozzájárulást. 
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8. ábra  A régi (D, VCl2) és az új (A-C, VCl2-VCl3) analízis során használt kísérleti 
molekuláris intenzitás és különbségük az 50 cm fúvóka-fotolemez távolságon. 
 

A rendszeren végzett munkánkból három variációt ismertetek. Az első esetben (A) egy 

diklorid és egy triklorid szerkezetére történt a finomítás. A másodikban (B) ez kiegészült a 

VCl2 dimer szerkezetével is. A harmadik esetben (C) kísérletet tettünk a monomer molekulák 

különböző elektronszerkezeteinek együttes figyelembevételére. Az egyszerűbb 

összehasonlíthatóság okán, elkészült a régi kísérlet radiális eloszlásgörbéje (D) a jelenleg 

használt ábrázolási formában. 

Mindhárom (A-C) szerkezetanalízis során törekedtünk az egységes finomítási sémára. 

A VCl3 molekula V–Cl kötéshosszát választottuk független paraméternek (magasabb 

részarása miatt), a többi közvetlen kötéshosszt ettől számított különbségeikkel írtuk le a 

B3PW91 számítások alapján. Megállapítottuk, hogy a különbségparaméterek finomítása nem 

lehetséges, ezért rögzítettük őket az elméleti számítások értékein (természetesen, átszámítva 

az re paraméterről az ra paraméterre, lásd alább). Továbbá, a B finomításnál a dimer 

szerkezetben lévő terminális és hidas kötések is különbségparaméterekkel kerültek leírásra, 

amelyek értékét szintén rögzítettük. A C finomítás során az egyes elektronállapotok közötti 

megoszlást Boltzmann eloszlással határoztuk meg az energiakülönbségeik alapján.  

Az elméleti számításokból származó egyensúlyi (re) kötéseket átszámítottuk a 

finomítás során használt ra értékekre az 
2 23

2a e T Tr r al l r≅ + −  képletek alapján, ahol a a Morse 

konstans és lT a rezgési amplitúdó a kísérleti hőmérsékleten.110 A kétatomos VCl molekulára 

számított potenciálgörbe alapján határoztuk meg a kiindulási Morse-paramétert. Később a 
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finomított kötésaszimmetria paraméterből számítottuk vissza. Mivel a számított kötéshossz-

különbségek némileg függnek az alkalmazott számítási szinttől, ellenőriztük ezek hatását és a 

hibaszámítás során vettük figyelembe az így tapasztalt bizonytalanságokat. 

Az analízis során független és finomított paraméter volt a VCl3 kötéshossza, mindkét 

monomer kötésszöge, a gőzösszetétel, a κ kötés-aszimmetria paramétereket összekötve egy 

csoportként kezeltük, valamint a két monomerhez tartozó rezgési amplitúdók. Az A és B 

finomításban függetlenül, míg a C esetben egy-egy csoportban finomodtak a VCl2 és VCl3 

amplitúdók. Az analízisek során rendre kisebb amplitúdó értékek adódtak, mint a számításból 

származók. Azonban jó egyezést találtunk az 1200 K-re számított adatokkal, és ez a 

megközelítőleg 100 Kelvinnel alacsonyabb hőmérséklet elfogadható változás, ha figyelembe 

vesszük a különböző átalakulási reakciókat a gőzben. Ugyanis az elpárologtatott vanádium-

diklorid kristályból a kísérlet ideje alatt nagy mennyiségű VCl3 keletkezett. 

 

3.3.3.  Eredmények 

A VCl2 molekula alacsony energiájú elektronállapotainak számított szerkezeti 

paraméterei és relatív energiái a 9. táblázatban láthatóak együtt a korábbi vizsgálatok 

eredményeivel. Minden alkalmazott számítási szint szerint az elektronállapot 

alapállapota +Σ g
4 , azaz a szerkezet lineáris. Az első gerjesztett állapot a gΠ4  (szintén lineáris), 

relatív energiája 14-33 kJ/mol, az alkalmazott módszertől függően. A gΔ4  már jelentősen 

magasabb energiájú stabilis állapot, míg a gΦ4  nyeregpontnak adódott.  

A DFT módszerek több esetben is ellentmondtak a többdeterminánsos számításoknak. 

Például az OPBE hajlított szerkezetet jelzett alapállapotnak, de a választott B3PW91 módszer 

is ilyen Renner-Teller torzulást mutatott, igaz csak a gΠ4  elektronállapot kapcsán. Ez a 

jelenség feltehetően a többdeterminánsos módon meghatározott állapotok helytelen 

kezeléséből adódik, ahol egy mesterséges szimmetriatörés történik az SCF ciklusok során. 

Szintén kiemelendő, hogy a DFT módszerek a degenerált gΦ4  állapotra csak egy képzetes 

rezgést adnak. 
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9. táblázat  A VCl2 molekula alacsonyan fekvő elektronállapotaihoz számított kötéshosszak, 
kötésszögek, relatív energiák és stabilitásuk. 

Módszer Pont- 
csoport 

El. 
állapot 

ΔE 
(kJ/mol) re (Å) α (˚) imaga 

CASPT2(3/9) D∞h 
+Σ g

4  0.0 2.177 180.0  

 D∞h 4Πg 13.9 2.217 180.0  

 D∞h 4Φg 16.1 2.214 180.0  

 D∞h 4Δg 84.1 2.264 180.0  

B3PW91 D∞h 
+Σ g

4  0.0 2.195 180.0 0 

 C2v 4B2 25.0 2.234 167.9 0 

 D∞h 4Πg 25.1 2.235 180.0 0 

 D∞h 4Φg 62.2 2.216 180.0 1 

 D∞h 4Δg 68.7 2.277 180.0 0 

CCSD(T) D∞h 
+Σ g

4  0.0 2.192 180.0 0 

 D∞h 4Πg 33.4 2.237 180.0 0 

 D∞h 4Δg 75.5 2.280 180.0 0 

 D∞h 4Φg 91.5 2.223 180.0 1 

MP2 D∞h 
+Σ g

4  0.0 2.181 180.0 0 
 D∞h 4Πg 29.7 2.231 180.0 0 

 D∞h 4Φg 60.3 2.205 180.0 1 

 D∞h 4Δg 68.5 2.273 180.0 0 

DFTb D∞h 
+Σ g

4  2.181 180.0  

MRCIc D∞h 
+Σ g

4  2.251 180.0  
a Képzetes rezgések száma. 
b Ref. 100. 
c Ref. 111. 
 

A VCl3 számított adatai a 10. táblázatban láthatóak, ebben az esetben is több alacsony 

energiájú elektronállapot lehetséges. Az összes alkalmazott módszer szerint a degenerált D3h 

szimmetriájú 3E′′  elektronállapot Jahn-Teller torzulást szenved. A felhasadás eredménye két, 

szintén sík, de C2v szimmetriájú geometria, 3A2 és 3B1 elektronszerkezettel. A szögváltozások 

miatt ezek hagyományosan Y (3A2) és T (3B1) szerkezeteknek nevezhetőek, azonban ebben az 

esetben a torzulás rendkívül kismértékű a MnF3 vagy AuF3 molekulákhoz 

viszonyítva,112,113,114 ahol a szerkezetek valóban hasonlítanak a két említett betűre. Ez a típusú 

felhasadás lehetővé teszi a kötések axiálisként és ekvatoriálisként való definiálását. A 

felhasadás energetikailag is kis változást eredményez, a 3E′′  állapot alig 3 kJ/mol-lal 
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magasabb, mint az alapállapot. A számítások jeleznek egy nem-degenerált D3h szimmetriájú 

elektronállapotot is ( 3
2A′ ), ennek is csupán 6 – 9 kJ/mol a relatív energiája. Ez azt jelzi, hogy a 

kísérleti hőmérsékleten mindegyik megjelenése várható a gőzben. A csoport korábbi Jahn-

Teller torzulásra irányuló vizsgálataiban csak az alacsonyabb energiájú szerkezet volt stabilis, 

az első gerjesztett állapot és a degenerált állapot is nyeregpontnak adódott. Ezzel szemben 

jelen számításainkban mindhárom szerkezet minimumnak mutatkozik, ez feltehetően 

valamilyen számítási hibára utal a meglehetősen lapos potenciálgörbe következtében. 

 

10. táblázat  A VCl3 molekula alacsonyan fekvő elektronállapotaihoz számított kötéshosszak, 
kötésszögek, relatív energiák és stabilitásuk.a 

Módszer Pont- 
csoport 

El. 
állapot 

ΔE 
(kJ/mol) re, ax (Å) re, eq (Å) αeq-eq (˚) imagb

CASPT2(2/9) C2v 3A2 0.0 2.141 2.157 118.9 

 C2v 3B1 1.2 2.157 2.150 125.9 

 D3h 3E˝ 2.3 2.153   120.0 

 D3h 
3

2A′  6.4 2.168   120.0 

B3PW91 C2v 3A2 0.0 2.152 2.162 114.1 0
  C2v 3B1 0.8 2.169 2.153 124.2 0
 D3h 3E˝ 1.7 2.159   120.0 0
 D3h 

3
2A′  8.5 2.177   120.0 0

CCSD(T)c D3h 3E˝ 2.152   120.0 

MP2 C2v 3B1 0.0 2.138 2.119 128.1 0

 C2v 3A2 1.1 2.112 2.133 114.7 0

 D3h 3E˝ 2.6 2.124   120.0 0

 D3h 
3

2A′  8.4 2.153   120.0 0
a ax: axiális; eq: ekvatoriális halogén atom. 
b Képzetes rezgések száma. 
c Referencia adat a további módszerekhez. 
 

Részben a korábbi kísérletben való felmerülése miatt, számításokkal meghatároztuk a 

V2Cl4 molekula néhány lehetséges nagy és kis spinű szerkezetét. A szerkezeti adatok a 11. 

táblázatban szerepelnek. Két jól elkülöníthető szerkezettípust találtunk, ahogyan az a 9. ábrán 

látható. Az egyikben két, a másikban három halogénhíd alakul ki a két fématom között.  

Az alapállapot antiferromágneses csatolású (kis spinű) C2v pontcsoportba tartozó 

kettős-hidas szerkezet 1A1 elektronállapottal, ahol a központi négytagú gyűrű hajlított. A nagy 
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és kis spinnel jellemzett szerkezetek között viszonylag nagy az energiakülönbség. 

Összehasonlításképpen a Cr2Cl4 esetében ezek megközelítőleg egyformák voltak,104 míg a 

vas-halogenidekben az antiferromágnesesség elhanyagolható a nagy energiakülönbségek 

miatt (3.2.4. pont). 

 

 

11. táblázat  A V2Cl4 molekula alacsonyan fekvő elektronállapotaihoz számított 
kötéshosszak, kötésszögek, relatív energiák és stabilitásuk.a 

Pontcsoport C2v D2h Cs C3v C1 C2v D2h 

El. Állapot 1A1 1A1g 7A" 7E 1A 7A1 7B3u 

ΔE (kJ/mol) 0.0 42.6 43.2 46.7 47.5 54.2 74.2 

1-5 2.207 2.241 2.328 2.304 2.315 2.204 2.197 

2-6 2.207 2.241 2.241 2.242 2.237 2.204 2.197 

1-3 2.370 2.402 2.302 2.304 2.357 2.343 2.327 

2-3 2.370 2.402 2.649 2.555 2.487 2.343 2.327 

2-5 - - 2.483 2.555 2.475 - - 

3-1-4 93.4 90.2 99.8 94.8 97.1 96.3 107.8 

3-2-4 93.4 90.2 83.4 83.1 90.4 96.3 107.8 

3-1-5 127.1 134.9 94.1 94.8 93.6 130.6 126.1 

3-2-5 - - 82.6 83.1 86.7 - - 

3-2-6 127.1 134.9 129.0 130.0 124.8 130.6 126.1 

5-2-6 - - 123.5 130.0 130.7 - - 

1-2-6 - - 176.0 180.0 177.0 - - 

1-3-4-2b 10.8 0.0 - - - 31.1 0.0 
x-2-6c 28.3 0.0 - - - -12.5 0.0 
imagd 0 0 0 0 0 0 1 

a Atomok sorszámát lásd a 9. ábrán. 
b (180- a jelzett szög)/2, az ED puckering (gyűrűtorziós) szögének felel meg. 
c 180 – a jelzett szög. 
d Képzetes rezgések száma. 
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9. ábra  A V2Cl4 molekula két és három halogénhidas szerkezete. 

 

 
10. ábra  Kísérleti (E) és elméleti (T) elektrondiffrakciós radiális eloszlások és azok hibái, 
valamint az egyes kötés-hozzájárulások az A-D modellekben. 
 

A korábban ismertetett három (A-C) finomítás közel azonos jóságú lett, ahogyan ez 

látható is a radiális eloszlásgörbéken (10. ábra). Figyelembe véve a magas kísérleti 

hőmérsékletet és a VCl2 molekula nagy amplitúdójú deformációs rezgését, a hőmérsékletre 
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átlagolt vegyértékszög a számítások alapján 156.6° a +Σ g
4  alapállapotra. Ez megközelítőleg 

4.2 Å-ös Cl···Cl távolságot jelent. A radiális eloszláson egyetlen olyan csúcs van, ami a nem-

kötő atomtávolságoknak fele meg, 3.8 Å körül. A korábbi analízisben (D) ezt a VCl2 

molekulához rendelve, túlságosan kis szöget kaptunk a molekulára.  

 

12. táblázat  Az elektrondiffrakciós analízis eredményei.a 

 Ab Bb Cb,c 
VCl2    
rg(V–Cl) 2.213(21) 2.211(19) 2.211(21) 

Mer (V–Cl)d 2.185(21) 2.187(19) 2.183(22) 
l(V–Cl) 0.087(2) 0.086(2) 0.087(2) 
κ(V–Cl) x 10-5 6.7(3) 5.7(4) 6.8(3) 
∠a(Cl–V–Cl)e 155(8) 155(6) 156(8) 
mennyiség, % 34(8) 32(7) 30(8)/34(8)f 
VCl3    
rg(V–Cl) 2.175(8) 2.173(7) 2.173(8) 

Mer (V–Cl)d 2.149(8) 2.149(8) 2.147(9) 
l(V–Cl) 0.082(2) 0.81(2) 0.082(2) 
κ(V–Cl) x 10-5 5.4(3) 5.0(4) 5.5(3) 
∠a(Cl–V–Cl)g 116.1(7) 115.9(5) 116.1(1) 
mennyiség, % 66(8) 66(7) 21(8)/66(8)f 
V2Cl4    
rg(V–Cl)t   2.211(19)  
rg,(V–Cl)b   2.398(21)  
mennyiség, %  2(1)  
Rf, %h 4.0 3.9 4.0 
a Hőmérsékletre átlagolt kötéshossz (rg) és a becsült egyensúlyi kötéshossz ( Mer ) 
mértékegysége Å, a kötésszögeké fok, az amplitúdóé (l) Å, és a kötés aszimmetria paraméteré 
(κ) Å3. A megadott teljes hiba tartalmazza a legkisebb négyzetes hibákat, a szisztematikus 
hibákat és a paraméter korrelációja okozta hibákat. 
b Az A, B és C finomítások különböző gőzösszetételeknek felelnek meg, lásd 10. ábra. 
c A paraméterek a 4

g
+Σ  és 3E′′  állapotoknak felelnek meg VCl2 és VCl3 molekulákra. 

d A kísérleti egyensúlyi kötéshossz becsléséhez a Morse típusú anharmonikus korrekciót 
használtuk fel. 
e Hőmérsékletre átlagolt kötésszög. A Boltzmann eloszlás alapján számított 156.6° 
hőmérsékletre átlagolt kötésszög ( 4

g
+Σ ) alapján a kísérlet megfelel a lineáris egyensúlyi 

szerkezetnek. 
f Az első szám megfelel a 4

g
+Σ  és 3E′′  elektron állapotú molekuláknak, amelyek szerkezetét a 

C oszlop tartalmazza. A második szám a VCl2 and VCl3 molekulák teljes megoszlásának felel 
meg, lásd 10. ábra (C). 
g Hőmérsékletre átlagolt kötésszög, a számítások alapján mind megfelel a trigonális planáris 
egyensúlyi szerkezetnek (120°). 
h Az illesztés jósága. 
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Ugyanakkor, feltételezve a VCl3 molekulák jelenlétét (A–C), ez a csúcs azonosítható ennek a 

molekulának a Cl···Cl nem-kötő atomtávolságaival. Ebben a modellben a VCl2 nem-kötő 

távolság hozzájárulása csupán egy vállként jelenik meg, valóban 4.2 Å közelében. Az ábrák 

tanulmányozása során megjegyzendő, hogy a VCl3 molekulában három V–Cl közvetlen kötés 

és szintén három Cl···Cl távolság van, amíg a VCl2-ben két V–Cl kötés és csupán egy Cl···Cl 

távolság. Ez az egyik oka annak, hogy miért csak kis vállként jelenik meg a vanádium-

diklorid nem-kötő távolsága; amellett, hogy csak kb. fele akkora a mennyisége a gőzben, mint 

a vanádium-trikloridnak. Nem zárhatjuk ki azt a lehetőséget, hogy a VCl2 kristályból részint 

dimer egységek is kerülnek a gőzfázisba. A lehetséges jelenlétet megvizsgáltuk (B), a 

szerkezeti finomításból a dimer hozzájárulás csupán 1-2%-nak felelt meg. A harmadik 

finomítási változatban (C) egy inkább elméleti érdekességet vizsgáltunk meg. A finomító 

eljárást úgy változtattuk meg, hogy abban szerepeltek az alacsony energiájú gerjesztett 

állapotok is, Boltzmann eloszlásuknak megfelelően. A finomítás jóságát kifejező R-faktor (Rf) 

alapján az A-val megegyező pontosságú. A három finomítás fontosabb paraméterei a 12. 

táblázatban szerepelnek. A fenti adatokból is látható, hogy az elektrondiffrakció ilyen apró 

változások közötti különbségtételre nem alkalmas. Szerencsére ezek a különbségek messze a 

hibahatáron belül hatnak csak a közvetlen kötések értékére, ezért azok elfogadható 

pontossággal határozhatóak meg. 

 

3.3.4.  Összefoglalás 

Minden alkalmazott számítási szint megegyezik abban, hogy a vanádium-diklorid 

molekula lineáris az alap elektronállapotban. A korábbi elektrondiffrakciós vizsgálat 

megismétlésének eredménye szintén erősíti ezt a megállapítást. A kísérleti átlagos kötésszög 

∠a(Cl–V–Cl), 155(8)° a legkisebb frekvenciájú nagy amplitúdójú deformációs rezgés 

következménye, figyelembe véve a magas kísérleti hőmérsékletet (1330 K). Ezzel a behajlási 

mértékkel jól egyezik a +Σ g
4  elektron alapállapotra számított hajlítási potenciálgörbe alapján 

kapott Boltzmann eloszlás szerinti átlagos kötésszög a kísérleti hőmérsékletre vonatkoztatva 

(156.6°). A VCl2 hőmérsékletre átlagolt (rg) kötéshossza 2.213(21) Å és a becsült kísérleti 

egyensúlyi kötéshossz ( M
er ) 2.185(23) Å. A paraméter viszonylag nagy bizonytalanságú, 

azonban a számított értékekben is hasonló nagyságrendű eltéréseket találunk a módszerektől 

függően. Összességében mégis elmondható, hogy a kísérleti és számított kötéshosszak egy 

tartományba esnek. 
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A kísérlet során, noha szilárd vanádium-diklorid elpárologtatása történt, az nagy 

mennyiségben átalakult a magas hőmérsékleten VCl3 molekulákat eredményezve, amelyek a 

gőz fő komponenseként megközelítőleg 66%-ot tettek ki. 

A VCl3 molekulára történt számítások több, közeli energiájú elektronállapotot találtak, 

amelyek közül egy Jahn-Teller torzult C2v szimmetriájú sík szerkezet az alapállapot. Az egy- 

és többdeterminánsos számításokban az elektronállapotok sorrendje megegyezik. Az MP2 és 

B3PW91 számítási szinteken a magas szimmetriájú D3h ( 3E′′ ) szerkezet lokális minimumnak 

adódik.  

Nyilvánvalóan az ilyen kis energiakülönbségek (lásd 42. oldal,10. táblázat) miatt a 

Jahn-Teller hatás csak dinamikus. Ennek kísérleti megfigyelésére nincs esélyünk. Mindkét 

alapállapot (VCl2 ás VCl3) valamint a szerkezetileg alig különböző gerjesztett 

elektronállapotok együttesen alkotják a gőzt, ahol magas hőmérséklet miatt további hőmozgás 

okozta deformációkat is szenvednek. Ennek az összetett rendszernek az „átlaga” amit az ED 

kísérletből láthatunk. A 9% hozzájárulású 3
2A′  gerjesztett állapotot leszámítva a két Jahn-

Teller torzult és azok szülőmolekulája ( 3E′′ ) a hozzájárulásuk szempontjából 

megkülönböztethetetlen (lásd 45. oldal, 12. táblázat és 44. oldal,10. ábra). A számított kb. 6˚ 

alatti Jahn-Teller deformációval nem történik a Cl···Cl távolságoknak olyan mérvű 

felhasadása, ami lehetővé tenné a megkülönböztetést a torzítatlan (120 fokos, D3h) 

szerkezettől. Ezzel szemben a statikus Jahn-Teller torzulások (például MnF3, AuF3) az 

elektrondiffrakcióban egyértelműen meghatározhatóak.112,114 A MnF3 esetében a kb. 14 fokos 

torzulás során a F···F távolságok egyértelmű felhasadása látható a radiális eloszlásgörbén. 

Továbbá a torzult alapállapot és a szülőmolekula között több mint tízszeres energiakülönbség 

található összehasonlítva a VCl3 esetében mért értékkel.  

A VCl3 hőmérsékletre átlagolt kötéshossza (rg) 2.175(8) Å és a becsült egyensúlyi 

kötéshossza ( M
er ) az ED kísérletből 2.149(9) Å.  Az utóbbi jó egyezést mutat a CCSD(T) 

szinten számított értékkel (2.152 Å) a 3E˝ elektronállapotra, ami hozzávetőlegesen megfelel az 

gőz átlagos szerkezetének. 
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13. táblázat  A vanádium atom töltései (NBO), Mayer kötésindexek, és a NEC értékek néhány VCl2, V2Cl4 és VCl3 molekulára B3PW91 
elméleti szinten. 
 PG állapot q (e) Mayer kötésindex NEC (e) 

   V  V-V V–Clax/t V–Cleq/b V 

VCl2 D∞h 
+Σ g

4  1.04   0.77   4s( 0.39)3d( 3.47)4p( 0.03)4d( 0.03) 

  D∞h 4Πg 1.24   0.61   4s( 0.26)3d( 3.43)4p( 0.04)4d( 0.02) 

V2Cl4 C2v 1A1 0.98 0.07 0.80 0.43 4s( 0.32)3d( 3.62)4p( 0.02)4d( 0.05) 

  C2v 7A1 0.85 0.40 0.79 0.47 4s( 0.33)3d( 3.69)4p( 0.05)4d( 0.07)4f( 0.01) 

VCl3 C2v 3B1 0.86   0.95 1.07 4s( 0.34)3d( 3.54)4p( 0.04)4d( 0.08)4f( 0.01)  

  C2v 3A2 0.86   1.09 1.00 4s( 0.34)3d( 3.54)4p( 0.04)4d( 0.08)4f( 0.01)  

  D3h 
3

2A′  1.18   0.88   4s( 0.25)3d( 3.43)4p( 0.04)4d( 0.09)4f( 0.01) 
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Az NBO analízis fontosabb 

eredményei a 13. táblázatban láthatóak. A 

legfigyelemreméltóbb, hogy a 3d pályák 

betöltöttsége mindkét oxidációs állapotban 

nagyobb, mint a várt érték. A +2 oxidációs 

állapotú vanádiumon három elektront 

várnánk, ami helyett a NEC 3.5 elektront 

jelez a 3d héjra. Ez a növekedés jelzi az 

elektronok viszont-koordinációját a klór 

atomok p pályáiról, ami a kötés kovalenses 

jellegének erősödésével jár. Ezt a Mayer 

kötésindex 0.77-es értéke is megerősíti. A 
+Σ g

4  elektronállapotú VCl2 molekula 

vonatkozó molekulapályái a 11. ábrán 

láthatóak. A VCl3 NBO analízise 

meglepőbb. A várt két elektron helyett 

ugyanannyi elektront (3.5e) találunk a 3d 

héjon, mint a VCl2 esetében. A kötés 

kovalenses karaktere ennek megfelelően 

erősebb (1.0 körüli a Mayer index) és a 

vanádium tényleges töltése még kisebb, 

mint a vanádium-dikloridé. A vonatkozó 

MO-kat az 12. ábra mutatja, ahol a 

vanádium 3d pályái részt vesznek a 

kötések kialakításában. Feltehetően a 

vanádium most bemutatott, viszonylag 

állandó 3d betöltöttsége is hozzájárul az 

oxidációs szám egyszerű változásához, ami 

a kísérletileg tapasztalt átalakulási 

folyamatokban jelentkezik.  

 

 

 
 

11. ábra  A VCl2 ( +Σ g
4 ) néhány MO-ja a 

vanádium 3d pályáinak részvételével. 
 

 

 

 
 

12. ábra  A VCl3 (3A2) néhány MO-ja a 

vanádium 3d pályáinak részvételével. 

 

A diklorid dimer egységében a terminális V–Cl kötés kismértékben kovalensesebb, 

mint a monomer kötése, a hidas kötés értelemszerűen ionosabb jelleget mutat. Az kis és nagy 
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spinű állapotok között a fő különbséget a V···V atomok között megjelenő fémes kölcsönhatás 

erőssége adja a C2v szimmetriájú szerkezetekben.  

Összegezve, a vanádium-diklorid szerkezete lineáris, a vanádium-triklorid szerkezetét 

a Jahn-Teller hatás határozza meg, azonban már alacsony energiaszinten is a hőmozgások 

jelentősebbek, mint a Jahn-Teller torzulás. Jelen munka jól mutatja, hogy ilyen bonyolult 

rendszerekre az elektrondiffrakció önmagában nem képes egyértelműen meghatározni a 

szerkezetet. Azonban a kísérleti technika és a magas szintű számítások együttes felhasználása 

alkalmas erre a feladatra. 

 

3.4.  Diszprózium-trihalogenidek vizsgálata 
A következő fejezetben három diszprózium-trihalogeniddel kapcsolatos 

eredményeinket ismertetem. Az egyes molekulák vizsgálatánál eltérő stratégiákat 

választottunk, részben a vizsgálatok során szerzett tapasztalatok és a rendelkezésre álló 

komolyabb számítógép-kapacitás következményeként, részben pedig a különböző kooperáló 

partnerek eltérő szemlélete miatt. Ezért nem lehetett teljesen egységesen tárgyalni a három 

diszprózium-trihalogenid számításának a menetét. Ugyanez az eltérő vizsgálati eljárás 

jellemzi az elektrondiffrakciós kísérlet kiértékelését is, mivel a DyCl3 esetében véletlen 

nehézségekbe ütköztünk. A fontosabb eredményeket azonban a fejezet végén 

összehasonlítom, hogy egységes képet adjak az elért eredményekről, ugyancsak a fejezet 

végén térek ki a kötéshosszak hőmérsékleti expanziójával kapcsolatban történt téves 

megállapítás korrekciójára. 

 

3.4.1.  A diszprózium-trihalogenidek elméleti és gyakorlati szerepe 

A lantanida-trihalogenidek vizsgálata fontos számos ipari folyamatban való 

megjelenésük miatt. Felhasználási területük kiterjed a lantanida fémek magas hőmérsékletű 

extrakciójára és elválasztási folyamataira,115 nukleáris hulladékok tisztítására,116 fém-

halogenid lámpákra,117 de úgy is ismertek, mint szerves kémiai katalizátorok,118,119 valamint 

nagy üreggel rendelkező kalitka-szerű komplexek komponensei.120 A diszprózium-tribromid 

az egyik legfontosabb lantanida-trihalogenid a lámpaipar szempontjából.121 A termodinamikai 

modellezéssel jobban megérthetjük az összetett kémiai kölcsönhatásokat. Az ipari-folyamatok 

tervezésének megbízhatósága nagymértékben függ az alkalmazott kiindulási paraméterek 

minőségétől, amelyek között szerepelnek a gázfázisú molekuláris állandók is. 
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A nehéz fémek trihalogenidjeinek alakja még ma is gyakran vita tárgyát képezi. Az 

elmúlt 40 évben számos kísérletekre támaszkodó tanulmány foglalkozott ennek 

meghatározásával, nevezetesen, hogy sík vagy hajlított szerkezettel rendelkeznek. A 122., 83. 

és 123. irodalmi hivatkozások foglalják össze az eddig elért eredményeket, azonban azóta is 

jelentek meg a területre vonatkozó publikációk, például a 124. és 125. hivatkozások. 

Elméleti szempontból speciális tulajdonságot jelent a periódusos rendszerben betöltött 

helyük, mivel itt indul el a 4f-alhéj fokozatot betöltődése. Bizonyos szempontokból 

összehasonlíthatóak az átmeneti fémekkel, ahol a d-alhéj fokozatos betöltődése történik az 

atomszám növekedésével. Azonban van egy jelentős különbség az átmeneti fémeket és a 

lantanidákat tartalmazó molekulák között. Az átmeneti fémek vegyületeiben a ligandum-

környezet erős hatást gyakorol a fémek elektronszerkezetére és ennek következtében a 

tulajdonságaikra; ez – legalábbis első megközelítésben – nem mondható el a lantanida 

atomokról. A lantanida sor számos tulajdonsága, kezdve a kötéshosszaktól és ionrádiuszoktól 

egészen a gázfázisú ionok hidratációs entalpiájáig, monoton módon változik. Ezt a viselkedést 

arra vezetjük vissza, hogy a magtöltés növekedésével zsugorodás figyelhető meg (lantanida-

kontrakció), de maga a betöltöttség változása nem okoz változást, mert a 4f-alhéj a 

vegyértékhéjnál jóval mélyebben helyezkedik el. 

Egy korábbi, számos lantanida-trihalogenidre végzett, fotoelektron-spektroszkópiai 

vizsgálat azt jelezte, hogy a 4f pályák egy szűk és meglehetősen zárt részt foglalnak el az 

elektronhéjban, jól elkülönülve a vegyértéktartománytól.126 Ezért inkább a radiális 

kiterjedésük a felelős a kémiai közömbösségükért, mint a kötésenergiájuk. Később, 

kvantumkémiai számítások is azt igazolták, hogy ezeknek a fémeknek a 4f-pálya elektronjai 

viszonylag kis teret foglalnak el.127 Mind a kísérleti és a számításos eredmények értelmezése 

alapján megállapítható a 4f-pályák kémiai közömbössége a lantanida vegyületekben. 

Ugyanakkor, a számításos kémia lehetőségeinek növekedésével érdemes ismét megvizsgálni 

ezt a kérdést. 

Számításos munkák különböző lantanida vegyületekre – leginkább a trihalogenidekre 

– már régóta készülnek annak ellenére, hogy meglehetősen nagy kihívást jelentenek a nagy 

elektronszám miatt. A kifejlesztett törzspotenciálok (ECP-k) ezeket a számítási munkákat 

megkönnyítik és a számítások idejét az elfogadható mértékre csökkentik. Több ilyen ECP 

érhető el, amelyek egyik fő különbségét a törzspotenciál és a vegyértékhéj közötti elektron-

megoszlás adja. Az irodalomban megjelent munkák is feloszthatóak az ECP-k típusa szerint, a 

legnagyobb halmazt a nagy-törzsű ECP-s leírás adja, amelyben a 4f elektronok a törzsben 

szerepelnek. Az ECP használatának egy másik előnye, hogy skaláris relativisztikus hatásokat 
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is tartalmaznak, ami nagyon fontos a nehéz atomok esetében. A relativisztikus hatások egy 

fontos része a spin-pálya (SO) csatolással írható le, ezt azonban ezek az ECP-k nem kezelik. 

A lantanida-trifluoridok és -trikloridok esetében Tsuchiya és társai szisztematikusan 

vizsgálták a teljes sort a 4f elektronok betöltődésének függvényében és azok hatásait; ehhez 

kis-törzsű ECP-kel és kétszeres-ζ minőségű bázisokkal írták le a lantanida atomokat.128 

Munkájuk kiterjedt arra is, hogy a molekulák tulajdonságaira a SO csatolás milyen hatással 

van. Úgy találták, hogy a kötéshosszak, a rezgési frekvenciaértékek és a központi fématomok 

töltései függetlenek a 4f héj elektronkonfigurációjától, mivel a számítások szerint az 

alapállapotok és gerjesztett elektronállapotok kötéshosszai és más tulajdonságai is 

gyakorlatilag megegyeztek. 

Ezzel szemben, egy frissebb publikációban a 4f elektronok kötésekben való részvételét 

jelzik a LuF3 molekulában.129 Mivel az irodalom a 4f elektronok és a kötések viszonyában 

nem egységes és a nehezebb diszprózium-trihalogenid molekulákról rendelkezésünkre álltak 

magas hőmérsékletű ED kísérleti, valamint gázfázisú és mátrix izolációs spektroszkópiai 

adatok, úgy gondoltuk, hogy ez egy kiváló lehetőség a szerkezetek részletes vizsgálatára. 

Munkánk fókuszában egyrészt a hőmérséklet geometriára gyakorolt hatásának vizsgálata állt 

az anharmonicitáson keresztül, másrészt pedig a korábban is említett 4f pályák és kémiai 

kötések viszonya. 

A kísérleti technikák mindegyikének – gázfázisú elektrondiffrakció, gázfázisú és 

mátrix-izolációs infravörös és Raman spektroszkópia (ED, IR, Ra, MI-IR, MI-Ra) – 

megvannak a saját korlátai a vizsgálathoz szükséges (általában) magas hőmérsékleten.83 

Például a gázfázisú IR vizsgálatnál a magas hőmérséklet következtében megjelenő gerjesztett 

rezgések a sávok kiszélesedésével gyakran lehetetlenné teszik a molekulaszimmetria 

meghatározását.130,131 A mátrix-izolációs mérésekben a rezgési sávok gyakran eltolódnak a 

gázfázishoz képest és további sávok is megjelenhetnek a mátrix-hatás következtében. Végső 

soron a ν1 vegyértékrezgés hibás azonosítása következtében a molekula szimmetriája is 

hibásan adható meg. A ritkaföldfémek trifluoridjai az MI-IR kísérletek alapján általában 

piramisos szerkezettel azonosíthatóak.132 A klorid, bromid és jodid molekulákra eddig nincs 

olyan spektroszkópiai adat, amely egyensúlyi állapotban a sík szerkezettől való szignifikáns 

eltérést jelezne.  

 

3.4.2.  A számítások ismertetése  

A lantanida-trihalogenidek magas színvonalú számítása meglehetősen összetett 

feladat. Az irodalomból négy eltérő típusú ECP-t tartalmazó báziskészletet ismerünk a 
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lantanida elemek ab initio számításához.133,134 Az alkalmazott törzspotenciálok mindegyike 

magában foglalja a skaláris relativisztikus hatások leírását, de nem kezeli automatikusan a 

spin-pálya csatolást, ami szintén jelentős lehet a lantanida vegyületeknél. A Ross és társai 

által kifejlesztett báziskészlet csak a 4f, 5d, 6s és 6p héjakat kezeli a vegyérték részeként, a 

legkülső 5s és 5p törzspályákat az ECP-be helyezték.135 Dolg és társai két fő csoportba 

sorolható báziskészlet-családot fejlesztettek ki, mindkettő energia-konzisztens kvázi-

relativisztikus hatásokat figyelembe vevő ECP-t tartalmaz, amit gyakran Stuttgart-ECP-nek is 

neveznek.136-139 Az egyik az úgynevezett nagy-törzsű ECP (St LC), ahol a 4f alhéj a 

törzspotenciál része és a vegyértékhéjban az 5s, 5p, 5d és 6s elektronok találhatóak meg.136,139 

Ez a báziskészlet-család nyilvánvalóan nem alkalmasak a 4f pályák betöltöttségének, vagy 

annak bármilyen következményének tanulmányozására. A Stuttgart ECP-k másik típusa a kis-

törzsű (St SC), ahol az ECP-t az 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d törzspályák adják és a vegyértékbázis a 

4, 5 és 6 héjak elektronjait tartalmazza.137,138 Ez utóbbi báziskészlet alkalmas az 

elektronszerkezet nagy pontosságú számítására. Végül az alak-kozisztens Cundari-típusú 

kvázi-relativisztikus ECP 46 elektront tartalmaz (Kr+d10), az 5s, 5p, 4f és 6s elektronokat a 

vegyértékbázis írja le.140 A vegyértékbázis leírása közepes méretű (6s6p3d7f), ezért egy 

viszonylag jó kompromisszum az elfogadható kémiai pontosság és a ráfordított gépkapacitás 

szempontjából. 

A különböző típusú ECP-k molekuláris tulajdonságokra gyakorolt hatásának 

megállapítására számításokat végeztünk a nagy- és kis-törzsű Stuttgart, valamint a Cundari 

típusú ECP-kel. Az St LC ECP-t a DyCl3 esetében két báziskészletben is felhasználtuk, az 

egyik esetben (6s6p5d)/[4s4p4d]+2s1p1d kontrahált vegyértékbázissal,139 a másik esetben az 

előző báziskészletet további két f polarizációs függvénnyel kiegészítve (f1 = 1.158, f2 = 

0.416).141 Az St SC ECP-hez a szegmentált típusú vegyértékbázist138 használtuk a következő 

kontrakciós sémával: (14s13p10d8f6g)[10s8p5d4f3g]. Abban az esetben, amikor a cc-pV5Z 

báziskészletet használtuk a klór atomokra, két h polarizációs exponenssel egészítettük ki a Dy 

atom szegmentált típusú vegyértékbázisát (h1 = 9.6, h2 = 3.0), amelyeket MP2 számítások 

alapján határoztunk meg. A Cundari típusú ECP-vel készült számításokban140 a hozzá tartozó 

[3111,3111,111,52] vegyértékbázist egy g polarizációs exponenssel egészítettük ki. Ehhez 

CASSCF energiaszámításokkal kerestük az alapállapotra a g-függvény minimum 

energiapontját (g = 1.4). 

A klór atomokat a cc-pVnZ (n = T, Q és 5) és cc-pV(T+d)Z báziskészletekkel írtuk 

le.142 A közelmúltban jelent meg a korreláció-konzisztens báziskészlet család egy megnövelt 

pontosságú tagja, rövidítve cc-pwCVnZ, amely leírja a törzs-törzs és törzs-vegyérték 
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korrelációkat is.32 Munkánk során néhány cc-pwCVTZ és cc-pwCVQZ báziskészletű (a Cl 

atomon) számítást is végeztünk. 

A többdeterminánsos számításokban a diffúz függvényekkel megnövelt aug-cc-pVTZ-

PP31 báziskészletet (az SC ECP beleértendő), míg az egydeterminánsos számítások során a cc-

pVTZ-PP bázist használtuk a Br atomok leírására. A Br 3d pályáinak korrelációs vizsgálata 

során az aug-cc-pVTZ-PP báziskészletet további d (4.1557, 1.8326) és f (8.3131, 2.1829) 

függvényekkel egészítettük ki. A jód atomok leírásához az újraszámolt cc-pVTZ-PP 

báziskészletet használtuk (beleértve a SC ECP-t).75 

Annak ellenére, hogy a 4f pályák energetikailag alkalmasak lehetnek kémiai kötések 

kialakítására,126,143 a térkitöltésük ezt nehezen teszi lehetővé, ezért a nem-kötő pályák között 

szerepelnek.128,137 Mivel a 4f pályák radiális kiterjedése kisebb, mint az 5s és 5p pályáké, 

ezért ez utóbbiak egyfajta pajzsként viselkednek. Ugyanakkor a 4f pályák betöltöttségétől 

függően számos alacsony energiájú elektronállapot jelenik meg,128 és a több közeli energájú 

állapot magába foglalja a hullámfüggvények erős multikonfigurációs jellegét, ezért elvben 

azok és a SO csatolás figyelembe vétele szükséges a számítások során. 

A számításaink első lépéseként azt vizsgáltuk, hogy a 4f héjon megvalósuló alacsony 

energiájú elektronállapotok betöltöttsége milyen hatást gyakorol a DyX3 molekulákra. A 

legegyszerűbb megközelítésben a DyX3 megfelel három zárt vegyértékhéjú X– anionnak és a 

központban elhelyezkedő +3 oxidációs állapotú Dy kationnak. Ezért célszerűnek láttuk a Dy+3 

kation elektronszerkezetének a vizsgálatát, majd ezt „helyeztük bele” a klorid ionok 

ligandumterébe. Figyelembe véve a kilenc 4f elektron összes lehetséges betöltöttségét a hét 

pályán, 21 nagy spinű, azaz szextett elektronállapot lehetséges. Ebből 3 2A′′ , 6 E′  és 3 E′′  

planáris trigonális szimmetriájú (D3h) szerkezet következik, vagy hat-hat A1, B1 és B2, és 

három A2 C2v szimmetriájú, ha feltételezzük, hogy Jahn-Teller torzulás következhet be. 

A DyCl3 CASSCF számításaiban öt féle aktív teret használtunk, a legegyszerűbb a 

CASSCF(9/7), ez megfelel a kilenc 4f elektron hét 4f pályán való elhelyezésének, ami 

összesen 21 elektronállapotot jelent. A CASSCF(9/12) esetében a kilenc 4f elektron a Dy 

atom hét 4f és öt 5d pályáján oszlott meg, míg a CASSCF(9/15) esetben a fém 6p pályáját is 

tartalmazta az aktív tér. Mivel a Dy atom 6s és 25d
z

 pályáinak a szimmetriája megegyezik 

( 1a′  a D3h pontcsoportban), a vonatkozó virtuális molekulapályák erősen keverednek. A DyCl3 

alapállapotának tesztszámításai alapján megállapítottuk, hogy a két 1a′  molekulapálya 

figyelembe vétele az aktív térben csak nagyon mérsékelt energianyereséget jelent a csak egy 

1a′  esethez képest, ezért az aktív tér számításában csak egy 1a′  virtuális pályát vettünk 
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figyelembe. A nagyobb CASSCF(15/15) magába foglalta a Dy atom 4f, 5d és az 5p pályáját 

és azok összesen 15 elektronját, míg a CASSCF(17/16) az előzőeken túl az 5s pályát is. Ez 

utóbbi esetben 9·106 konfigurációs állapot-függvény keletkezett.  

Mivel elektrondiffrakciós vizsgálataink mindhárom esetben dimer molekulák 

jelenlétét jelezték a gőzben, számításainkat kiterjesztettük a Dy2X6 szerkezetek 

meghatározására. A dimer molekulákra az aktív tér 18 4f elektront osztott meg a két fématom 

14 4f pályáján (CASSCF(18/14)). A szerkezeti paraméterek meghatározásához MP2 szintű 

számításokat végeztünk. 

Az DyCl3 molekula vizsgálata során az általános CASSCF számításokban mind a 

molekulapályákat, mind a konfigurációs kölcsönhatások (CI) koefficienseit váltakozva 

optimáltuk a specifikus elektronállapotokra a megfelelő tér degenerációval, mivel ez a legjobb 

választás az alapállapot és az alacsony energiájú gerjesztett állapotok megfelelő 

konvergálásához. A magasan fekvő állapotokra a konvergenciát nehéz elérni és az 

energiaszintek sorrendjét így nem lehet egyértelműen meghatározni. Egy alternatív CASSCF 

eljárás alkalmasabb arra, hogy leírja a különböző 4fn konfigurációkból keletkező 

elektronállapotokat. Ez az úgynevezett állapot-átlagolt (state-average CASSCF, röviden SA-

CASSCF) módszer, amelyet először Ortiz és munkatársai javasoltak aktinidákra, majd 

sikeresen vettek át más szerzők is.144,145,146 Ebben a számításban a molekulapályák 

optimalizálása történik, miközben egyenlő súlyokat kapnak az abba tartozó gerjesztett 

elektronállapotok (pl. különböző irreducibilis állapotba tartozók), ezzel szemben a CI a 

diagonalizációt minden egyes állapotra hajtja végre. Ezért egy SA-CASSCF futásban a 

számított energia a figyelembe vett állapotok összességére vonatkozik. A legkisebb aktív térre 

(9/7) használtunk csak SA-CASSCF számításokat, hogy képet kapjunk az összes 4f9 elektron 

konfigurációs állapotról és azok kombinációjáról a SO csatolással. A CASSCF számításokat a 

(9/7), (9/12), (9/15), (15/15) és (17/16) aktív terekkel csak az alapállapotra és az első 

gerjesztett állapotra végeztük el. 

A DyCl3 spin-pálya kölcsönhatásának figyelembe vételére a relativisztikus Breit-Pauli 

Hamilton operátort (BPHO) használta a kooperáló partner (Giuseppe Lanza) a GAMESS 

programba épített egy- és kételektronos tagokkal.147,148,149  

A DyBr3 esetében a bemutatott számításokat már csak a legegyszerűbb CASSCF(9/7) 

aktív téren végeztük el a DyCl3 vizsgálata során szerzett tapasztalatok alapján. Minden más 

molekulapálya kezelése megfelelt a kétszeres betöltöttségnek. Ezek a feltételek 

elektronállapotokként csak egy konfigurációs állapotfüggvényt eredményeztek, ami egy 

állapot-átlagolt Hartree-Fock számítás. Ugyanerre az aktív térre végeztünk számításokat 
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MRCI (és MRCI+Q) elméleti szinten,150-154 ahol a bróm atomok 4s4p és a diszprózium 

5s5p4f6s pályái vettek részt az elektronkorrelációban, ez nagyságrendileg 4 millió változót 

jelent. Az MRCI számítások mellett másodrendű többdeterminánsos perturbációs elméleten 

alapuló (CASPT2) számításokat is végeztünk,155,108 amelyben szintén a fent megadott aktív 

tér szerepelt. Ezen az elméleti szinten a Br atomok 3d elektronjainak korrelációjával járó 

szerkezeti változásokat is megvizsgáltuk. Annak a lehetősége, hogy a lantanida-trihalogenidek 

piramisos, C3v szimmetriájú, szerkezetűek, gyakran jelenik meg az irodalomban. Ezért ilyen 

típusú szerkezetekből is indítottunk geometriai optimálást, ezek minden esetben sík 

szerkezeteket eredményeztek. 

CASSCF és MRCI számításokat végeztünk az St SC báziskészlettel a DyI3 molekulára 

is, az aktív tér szintén (9/7) volt. Az MRCI számításokban Dy atom 5s5p4f6s és a I atomok 

5s5p elektronjaira terjedt ki a korreláció. 

A kooperáló partner (Kirk Peterson) megvizsgálta a spin-pálya csatolás lehetséges 

hatását a DyBr3 molekulára, ezekhez a számításokhoz hatékony egy-elektron operátorokat 

használt. Az állapot-átlagolt CASSCF pályákra az állapot-kölcsönható megközelítést156 

használt, amely magában foglalta a már korábban említett 21 szextett és 18 kvartett 

állapotokat (öt-öt az A1, B1 és B2, és három A2 szimmetriában). Ez összesen 200 spin-pálya 

csatolt sajátállapotot eredményezett. A két kisebb diszprózium-trihalogenid eredményei 

alapján a DyI3 molekulára már nem végeztünk külön SO csatolással kapcsolatos 

vizsgálatokat. 

A statikus elektronkorreláció fontos, ha a 4f elektronok keveredését és az elektron 

hullámfüggvények teljes szimmetriáját akarjuk leírni.128 Ugyanakkor a dinamikus korreláció 

fontos a megbízható geometriai adatok előrejelzéséhez a lantanida-trihalogenidek esetében.15 

Ebből a szempontból a CASSCF számításokra épülő MRCI vagy CASPT2 eredménye fontos, 

azonban ezeknek a számításoknak a költségigénye hatalmas. Esetünkben egyszerűbb 

megoldás a megszorítás nélküli egydeterminánsos módszerek (MP2 és CCSD(T)) használata 

azokra az elektronállapotokra, amelyeket az előbbi módszerekből valóságosnak találtunk. Az 

egydeterminánsos post-HF számításokban a korrelációs számításokban a következő sémákat 

használtuk: vegyértékhéj (FC), az előző kiegészítése a központi fém legfelső fő törzshéjával 

(G2), végül a további kiterjesztés a halogének legkülső törzspályáira (FC1).  

Az elvégzett egy és többdeterminánsos számítások teljesítőképességét összevetettük a 

kísérleti adatokkal. 

Annak ellenére, hogy az irodalomban találunk kis-törzsű báziskészlettel leírt DFT 

számításokat a diszprózium-trihalogenidekre,125 munkánk során nem tudtunk ilyen 



 57

számításokat kivitelezni, mert a 4f héj pályáinak kétszeres és egyszeres betöltöttsége alapján a 

4f héj két csoportra esik szét, amelyek közé energetikailag a halogének p pályáinak 

részvételével kialakított molekulapályák ékelődnek be a kiindulási sorrendtől függetlenül és 

így nem érünk el SCF konvergenciát. Feltehetően a nagyszámú részleges betöltöttség és a 

degeneráció okozta problémák (lásd később) következtében a stabilitásvizsgálat nem jár 

sikerrel, a pályák betöltöttségét manuálisan kell ellenőrizni és a kívánt konfigurációra 

beállítani. Érdekességképpen megemlítem, hogy az első számítások során a Gaussian program 

az egyes molekulapályák szimmetriáját egyáltalán nem (monomer), vagy kisebb részben 

ismeri fel (dimer), azonban az elektronkonfiguráció helyes irányú változtatásával egyre több 

pálya „azonosítása” történik meg. 

A mért gázfázisú és számított síkból-kilépő rezgés közötti eltérés feloldásához 

anharmonikus analízist végeztünk a rezgésre az egydimenziós Hamilton operátoros 

megközelítés segítségével.157 Ez a módszer a magmozgásokat elemzi az úgynevezett 

szétváló/megkülönböztetett koordináták megközelítés keretében, ahol az inverziós utat a 

rezgőmozgást leíró X–Dy–X szögváltozások függvényében határoztuk meg a többi paraméter 

(itt csak a Dy–X kötéshosszak) optimálása mellett.  

A Morse-paraméterek kiszámításához St LC számítással határoztuk meg a kétatomos 

diszprózium-monohalogenidek potenciálgörbéjét MP2 elméleti szinten. 

Szintén nagy-törzsű báziskészletű Dy leírással végeztünk számításokat különböző 

számú Kr atomot tartalmazó DyBr3·Krn komplexekre a spektroszkópiai vizsgálatok 

értelmezéséhez. A Br29 és Kr158 atomokat a stuttgarti RLC ECP-t tartalmazó báziskészletekkel 

írtuk le a hozzájuk tartozó báziskészletekkel. A Dy atom eredeti vegyértékbázisát136 

(f1=0.744; f2=0.182; g=0.231) és a bróm atomok (4s5p)/[2s3p] báziskészletét29 (d1=0.404; 

d2=0.138; f=0.255) polarizációs függvényekkel egészítettük ki egy korábbi munkánk 

alapján.159 

A DyI3 molekulát körbevevő mátrix környezet molekulageometriára gyakorolt 

hatásának feltárására további számításokat végeztünk, amelyekben a molekulát különböző 

számú nemesgáz atommal vettük közre. Ezeknél a számításoknál az St LC ECP-t használtuk a 

Dy atomra (55 elektron, [Kr]4d104f9) kiegészítve a kontrahált (6s6p5d)/[4s4p4d] + 2s1p1d 

vegyértékbázissal.136,139 A jód atomokra is St LC ECP-t használtunk háromszoros zéta (TZ) 

vegyértékbázissal.29,30 A nemesgáz atomok közül a kriptont és a xenont St LC ECP/TZ,30,158 

az argont teljes elektronos cc-pVTZ báziskészlettel írtuk le.25 

NBO76,77 és Mayer kötésindex78,79 analízissel vizsgáltuk a pályák betöltöttségét és a 

kötések jellegét a monomer és dimer molekulákra. A szerkezetek optimálása során, ahol 
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lehetőségünk volt az analitikai gradiens technikát választottuk, a többi esetben az energiák 

alapján manuálisan kerestük meg az egyensúlyi állapotokat. Mindhárom monomer molekula 

esetében mindhárom báziskészlet-páros közül legalább a Cundari típusúval végeztünk 

frekvenciaszámítást, a dimerek esetében az St SC báziskészlettel való számítás kivitelezése 

meghaladta a rendelkezésünkre álló kapacitást. 

A többdeterminánsos számításokhoz a Molpro (DyBr3 és DyI3)és a GAMESS (DyCl3) 

programcsomagokat,73,160 illetve az egydeterminánsos számításokhoz a Gaussian98161 és 

Gaussian0319 programcsomagokat használtuk. A DyI3 komplex szerkezeteinek számítása 

során a „guess(core, always)” parancs használatára volt szükség, mivel a Gaussian03 az 

alapbeállításokkal nem képes a páratlan törzselektron-számot kezelni. 

 

3.4.3.  A Morse paraméter meghatározása DyX kétatomos molekulák segítségével 

A többatomos molekulák kötés anharmonicitásának jellemzésére a kötést alkotó 

kétatomos molekula Morse-konstansát használjuk, ez esetünkben a DyX (X = Cl, Br, I) 

rendszerek számítása. Sipachev mutatott rá, hogy az ilyen paraméterek átvétele komoly 

hibákat eredményezhet a bemutatott (szerves rendszereket ismertető) példák alapján.162 Ez a 

módszer véleményünk szerint jól használható, azokban az esetekben, ahol a vizsgált molekula 

és a kétatomos rendszer kötésjellege nem különbözik jelentő mértékben egymástól. 

Mivel a Morse-paraméter többnyire csak egy közelítő adat a többatomos 

rendszerekhez, ezért elegendő pontosságot adnak az alacsonyabb szintű (nagy-törzsű) 

számítások is. A14. táblázatban az St LC báziskészlettel meghatározott egyensúlyi 

kötéshossz, harmonikus frekvencia és Morse-paraméter (a) értékeket foglaltam össze a három 

monohalogenidekre. 

 

 

14. táblázat  A DyX kétatomos molekulák kötéshosszai, harmonikus frekvenciái és Morse 
paraméterei. 

 re (Å) ωe (cm-1) a (Å -1) 
DyCla 2.414 351.4 1.37 
DyBrb 2.573 235.6 1.38 
DyIc 2.818 178.5 1.26 
a  MP2(G2) Dy: St LC+2f; Cl: cc-pV(T+d)Z. 
b  MP2(G2) Dy: St LC+2f; Br: cc-pVTZ-PP. 
c  MP2(G2) Dy: St LC+2f; I: cc-pVTZ-PP. 
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3.4.4.  Az elektrondiffrakciós és rezgési spektroszkópiai kísérletek 

A felhasznált kísérleti módszerek az elektrondiffrakció (ED), gázfázisú infravörös 

spektroszkópia (gáz-IR) és mátrix izolációs infravörös (MI-IR) és a Raman (MI-Ra) 

spektroszkópia voltak. Mindegyik technikának megvannak a saját korlátai, amelyek részben a 

kísérlet elvégzéséhez szükséges magas hőmérséklet következményei. A gáz-IR esetében a 

gerjesztett rezgési állapotok okoznak gondot sávszélesítő hatásukkal. A mátrix-izolációs 

technika látszólag ezt a problémát megoldja, azonban itt a mátrixhatás jelentkezik, aminek a 

következtében a vizsgált molekula és a mátrix atomjai között kölcsönhatás alakulhat ki, ezzel 

eltolva a mért frekvenciákat a gázfázishoz képest, vagy új sávok megjelenését okozva.163,15 

Több közleményben számoltak már be a nemesgáz atomok és más erősen ionos 

jelleget mutató rendszerek (ionok, molekulák vagy molekulaionok) kölcsönhatásáról a 

nemesgáz mátrix atomjaival. Ezek a rendszerek az erős ionos jellegük miatt képesek a 

nemesgáz atomok zárt héjának elektronfelhőjét polarizálni. Ilyen nemesgázzal való 

kölcsönhatásra példaként szerepelhetnek a főcsoportok elemei, az átmeneti fémek,164-167 a 

lantanidák,168 vagy az aktinidák is.168,169 Egy összefoglaló dolgozatban több ilyen jellegű 

kölcsönhatást említ a szerző, ahol egyértelműen a mátrix és az abba ágyazott molekula 

kölcsönhatásáról van szó.170 Ezeknek a kölcsönhatástípusoknak a vizsgálata kísérleti és 

elméleti módon is folyik.171,172 

Mindhárom diszprózium-trihalogenidre tömegspektrometriás vizsgálatból ismert, hogy 

jelentős mennyiségű dimer molekula is megtalálható a gőzben a monomerek mellett. 173-177 A 

DyCl3 és DyBr3 korábbi elektrondiffrakciós vizsgálatában178,179 azonban a dimer mennyiségét 

elhanyagolhatónak találták és arra a következtetésre jutottak, hogy a monomer valószínűleg 

sík szerkezetű. A DyI3 molekula esetében egy hónap eltéréssel jelent meg az orosz 

kutatócsoport munkája180 a miénktől; amelyben szintén elhanyagolhatónak találták a dimer 

mennyiségét. A monomer Dy–I rg kötéshossza jóval kisebb az általunk számoltnál és a 

közlemény beletartozik abba a cikksorozatba, amelyben az rg – re paraméterek hibahatáron 

belüli különbségére következtetnek – ami teljes ellentmondásban van az ésszerűséggel. A 

dolgozat keretében egy egyszerű módon ismertetem, hogy az orosz szerzők LaI3 példáján 

bemutatott számítási módszere181,182 csak részlegesen veszi figyelembe a kötéshossz 

megnyúlását okozó hatásokat (lásd 3.4.8. fejezet). Az elhanyagolt hatások 

figyelembevételével a kötéshosszak hőmérséklet okozta megnyúlását messze hibahatár 

fölöttinek tapasztaljuk, ahogy az várható. 

A DyBr3 molekula rezgéseire kísérleti információ csak az aszimmetrikus nyújtási 

vegyértékrezgésére (ν3) korlátozódik egy argon mátrixos mérésből.183 A diszprózium-



 60

trijodidra is csupán egy MI-IR vizsgálat ismert,183 amelyben csak a vegyértékrezgések 

tartománya (100 – 600 cm-1) szerepel és egyedül a ν3 aszimmetrikus nyújtási vegyértékrezgés 

került azonosításra. Egy további sáv a dimer egységhez lett rendelve, annak jelenlétére utalva, 

ami megegyezik a gázfázisú tömegspektrometriás adatokkal, ahol szintén kimutatták a dimer 

jelenlétét.176,177 A ν1 rezgés hiánya a szerkezet sík jellegére utalt. 

 

3.4.4.1.  A kísérletek során felhasznált minták 

A kísérlet során felhasznált DyCl3 mintát Thomas M. Klapotke professzortól kaptuk 

(Ludwig Maximilians University, München). A DyBr3 és DyI3 esetében a fém alapján 99.9 

%-os tisztaságú mintát használtunk, amelyeket a Philips Lighting cég biztosított. A mintákat 

további tisztítás nélkül használtuk fel, mivel röntgendiffrakciós ellenőrzés alapján azok 

egységes fázisúak volt.  

 

3.4.4.2.  A DyCl3: elektrondiffrakciós kísérlet és szerkezetanalízis 

A fűtött fúvóka anyaga rozsdamentes acél volt, a diffrakciós kamra klór gázzal volt 

passziválva a kísérlet megkezdése előtt.  A kísérlet hőmérséklete 1270(50) K volt. Öt, illetve 

hat lemezt használtunk az 50 és 19 cm-es kameratávolságokon. A felvett adat-intervallum az 

50 cm-es távolságon s = 2.00 – 14.00 Å−1 volt 0.125 Å−1 lépésekkel, míg a 19 cm-en s = 8.50 

– 26.00 Å−1 volt 0.25 Å−1 lépésekkel. A Dy és a Cl atomok szórásfüggvényének egy véletlen 

egybeesése miatt a molekuláris intenzitásgörbe 24 Å−1 fölött gyakorlatilag eltűnik, ezért a 

kísérleti adatokat s = 21.50 Å−1-től a túl nagy jel-zaj arány miatt nem tudtuk figyelembe 

venni, ami a kiértékelést nagymértékben nehezítette. A molekuláris intenzitás és a radiális 

eloszlás görbéket a 13. és 14. ábrán mutatom be. A kvadrupol tömegspektrumok 

intenzitásának meredek esése miatt a rendszerünk dimer molekuláknak megfelelő ionokat 

nem volt képes érzékelni. Azonban korábbi gőznyomás mérések és tömegspektrometriás 

vizsgálatok jelezték a dimer molekulák jelenlétét a gőzben,173 ami az 1270 K-es kísérleti 

hőmérsékleten megközelítőleg 9–10 %-ra tehető. Ezért a dimer jelenlétének lehetőségét 

figyelembe vettük a szerkezet analízise során. A viszonylag kis mennyiségű dimer számos 

megkötés bevezetését indokolta, ráadásul a fent említett ok miatt nem áll rendelkezésünkre 

olyan intervallumú intenzitás-eloszlás, amely önmagában teljes értékűen biztosítana 

elfogadható pontosságú információt a gőzfázisban jelenlevő molekulákról, vagy részleges 

szerkezeti elemekről. 
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13. ábra  Kísérleti és számított molekuláris intenziteloszlások a három alkalmazott modellre 
(lásd a szövegben) és azok különbséggörbéi a diszprózium-trikloridra. Az üres karikákkal 
jelzett kísérleti pontokat nem használtuk az ED analízisben. 

 
14. ábra  A diszprózium-triklorid kísérleti és három modellünk radiális eloszlása a 13. ábrán 
bemutatott intenzitásgörbék alapján. A különbséggörbék kétszeres nagyításban szerepelnek. 
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A szerkezetanalízis folyamán kezdetben a következő paramétereket rögzítettük: a 

monomer és dimer terminális kötéshosszainak különbsége, a dimer terminális és hidas 

kötéshosszainak különbsége és a dimer kötésszögei; ezen adatokat MP2(FC)//St SC/cc-

pV(T+d)Z számításokból vettünk. Az egyensúlyi kötéshossz-különbségeket átszámítottuk az 

ra elektrondiffrakciós műveleti paraméterre az anharmonikus korrekcióval. 

A dimer molekula rezgési amplitúdóit normál koordináta analízissel határoztuk meg a 

számolt rezgési frekvenciaértékek és erőállandók alapján. Ezek a számítások a D2h 

szimmetriájú alapállapotnak felelnek meg, azonban, mint ahogy ez ismert, a dimer ED 

hőmérsékletre átlagolt szerkezete C2v szimmetriájú. Ennek a problémának a kezelésére több 

megközelítést is alkalmazott csoportunk a múltban. Ilyen például az úgynevezett rα 

reprezentációban (adott hőmérsékleten atommagok átlagos helyzetei közötti távolság) történő 

finomítás, dinamikus (pl. lásd 3.2.2. pont) vagy az egyszerűbb statikus modell használata, 

amelyben az alacsonyabb szimmetriájú hőmérsékletre átlagolt szerkezetet vesszük 

figyelembe.12,184 Az rα reprezentációban történő finomítás során szükséges merőleges 

amplitúdó korrekció-tagok számítása a különböző megközelítések alapján olyan mértékű 

bizonytalansággal terhelt, amely lehetetlenné teszi a modell használatát. A dinamikus modell 

használatának nem volt ilyen elvi akadálya, azonban az alacsony dimer mennyiség miatt 

belátható, hogy semmilyen új információt nem adna a statikus modellhez képest, ezért úgy 

döntöttünk, hogy a statikus analízist használjuk.  

A monomer esetében a Dy–Cl kötéshosszat, a Cl···Cl nem-kötő távolságot és ezek 

rezgési amplitúdóját finomítottuk és a dimert C2v szimmetriájú molekulaként kezeltük. A 

dimer rezgési amplitúdói közül, amelyek nem függenek a gyűrűtorziós (puckering) mozgástól 

a normálkoordináta analízisből vettük át, a többit korábbi tapasztalataink alapján becsültük 

meg. Az ED szerkezetfinomítás különösen érzékeny a nagyon kis frekvenciájú síkból kilépő 

rezgésre. A rezgési spektroszkópia szempontjából is ez az egyik kritikus sáv, mivel egyrészt a 

távoli infravörös tartományban található, ahol a méréseknek nagyobb a bizonytalansága, 

másrészt a magas kísérleti hőmérséklet miatt (ami a minta elpárologtatásához szükséges) 

elegendő energia áll rendelkezésre számos gerjesztett rezgési és forgási szint betöltődésére és 

a rezgés anharmonikussága is fokozott. A számítások során is nehézséget okoz az kis 

frekvenciájú rezgések kezelése, mivel ezek mentén a potenciálgörbe meglehetősen lapos. Így 

nem meglepő, hogy jelentős az eltérés a számított (31 cm-1) és a mért (65 cm-1) ν2 frekvenciák 

értéke között, ezért anharmonikus analízissel becsültük meg a rezgési frekvenciára gyakorolt 

eltolódás mértékét. 
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Az 13. ábrán látható (61. oldal), hogy a molekuláris intenzitás 24 Å−1 körül eltűnik, 

ami a kötésaszimmetria paraméter meghatározását lehetetlenné teszi, mivel az a nagyobb 

szórási szögtartományokra érzékeny és azokban okoz egyre növekvő eltolódást,83 ami ebben 

az esetben nem látható. A kötések anharmonicitásának következtében a radiális eloszlás fő 

csúcsának alakja aszimmetrikus lesz, azonban ugyanilyen hatása van az eloszlásra a dimer 

molekulák hidas kötéseinek a jelenléte, amelyek megközelítőleg 0.2 Å-mel hosszabbak, mint 

a körülbelül egyforma monomer és dimer terminális kötések. Ez nagy korrelációt eredményez 

az említett paraméterek, valamint a gőzösszetétel között, nagymértékben nehezítve a 

szerkezetvizsgálatot.  

Úgy találtuk, hogy az átvett és rögzített aszimmetria paraméter figyelembe vételével 

csökkent a finomítás jósága, finomítva gyakorlatilag nullára vagy negatív értékre csökkent az 

értéke. A legjobb egyezést abban az esetben értük el, mikor az aszimmetria paramétert nullára 

állítottuk. Mindazonáltal, a paraméterek bizonytalanságának meghatározása során figyelembe 

vettük azt az esetet is, amikor a számított aszimmetria paramétert használtuk.  

A monomer molekula kötésszögének meghatározása sem volt egyszerű feladat. A 

radiális eloszlásgörbe második csúcsának paraméterei – a monomer Cl····Cl és a legtöbb nem-

kötő dimer távolság – között erős korrelációt tapasztaltunk. Ennek következtében a monomer 

Cl····Cl távolságának bizonytalansága szintén szokatlanul nagy lett, rg = 4.197(93) Å, a 

szokásos hiba többszöröse. Ugyancsak problémánk volt a dimer hidas és terminális 

kötéskülönbségének a finomításával, ezért csak a számításból átvett és a fizikai tartalmában 

átszámított kötéskülönbséget alkalmaztuk a szerkezetanalízisben.  

Az 13. ábrán látható molekuláris intenzitásgörbe és a 14. ábrán látható, ennek 

megfelelő radiális eloszlásgörbe megfelel a legjobb egyezésű finomításunknak, a (Δ1) 

különbséggörbével. A DyCl3 egy más csoport által történt ED vizsgálatánál a dimer jelenlétét 

elhanyagolhatónak találták (1 – 2%) az általuk alkalmazott kísérleti körülmények között,178 

ezért megvizsgáltuk azt a lehetőséget is, hogy a gőzben csak monomer molekulák vannak 

jelen. Ezt megtettük az aszimmetria paraméter figyelembe vételével és anélkül is. A (Δ2) 

görbe annak az esetnek felel meg, amikor az aszimmetria paraméter finomodott. Az 13. ábrán 

a 19 cm-es görbe egyezése nem rossz, a finomított aszimmetria paraméter „felvette” a dimer 

hozzájárulás egy részét. Azonban az 50 cm-en a Δ1 különbséggörbéhez viszonyítva rosszabb 

az egyezés, ahol a dimer nem-kötő távolságai lennének. Az aszimmetria paraméter nullára 

állításával érjük el a legrosszabb egyezést (Δ3), ezért nyilvánvaló a dimer jelenléte, ami 

megegyezik korábbi gőznyomásos és tömegspektrometriás mérésekkel.173,174 
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Összegezve, számos finomítás után úgy véljük, hogy nem tudunk a dimer molekulára 

elfogadható szerkezetet adni az ED analízis alapján – ehhez nincs elegendő információnk. A 

monomer alakjáról sem tudunk nyilatkozni; megjegyezve azt, hogy a számított sík egyensúlyi 

szerkezet és az ED eredmény megegyezik egymással. Az egyetlen paraméter, amit 

biztonsággal meg tudtunk határozni, az a monomer kötéshossz volt. 

 

3.4.4.3.  A DyBr3: elektrondiffrakciós kísérlet és szerkezetanalízis 

Az 1170(50) K hőmérsékletű fúvóka anyaga molibdén volt.7 Az 50 cm-es távolságon 

7, a 19 cm-es távolságon 4 lemez került feldolgozásra az analízishez. Az intenzitásokat s-ben 

mérve 1.875 – 14.0 Å-1 között 0.125 Å-1 lépésekkel és 8.25 – 28.0 Å-1 között 0.25 Å-1 

lépésekkel vettük fel az 50 és 19 cm-en. A 24 Å-1 feletti pontok súlyát fokozatosan csökkenő 

súllyal vettük figyelembe. A molekuláris intenzitás és radiális eloszlásgörbéket a15. és16. 

ábrákon mutatom be. 

 

 

 
15. ábra  A DyBr3 molekuláris intenzitáseloszlás görbéi. Az „a” és „b” hibagörbék a 
monomer és dimer, illetve a tiszta monomer finomítások különbségét mutatják. Az üres 
karikák fokozatosan csökkenő súlyokat jelentenek 24 Å-1 fölötti s értékeknél. 
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16. ábra  A DyBr3 kísérleti (E) és elméleti (T) radiális eloszlásgörbéje a monomer (vörös) és 
dimer (kék) atompár hozzájárulásokkal. 

 

Tömegspektrometriás vizsgálat eredménye alapján175 teszteltük a dimer szerkezet 

jelenlétét is a gőzben, annak ellenére, hogy a radiális eloszlásgörbe lefutásából nem várható 

jelentős mennyiség. Kezdetben a következő megszorításokkal végeztük az analízist: a 

monomer és a dimer terminális kötéshosszának különbségét, a dimer hidas és terminális 

kötések különbségét és a dimerre vonatkozó kötésszögeket a számításokból származó 

értékeken rögzítettük (MP2/Cundari). Az analízis során az egyensúlyi kötéshosszakat 

anharmonikus korrekcióval átszámoltuk az ra műveleti paraméterekre. A meghatározott 

amplitúdó értékeket kiindulási paraméterekként használtuk az analízis során, később azonban 

a legtöbbjük finomítása csoportokban történt. A vegyértékrezgések anharmonikussága szintén 

fontos paraméter a fém-halogenidek meghatározása során.83 Várható értékének 

meghatározásához (a finomításban kiindulási paraméternek) a ( )4 4 4
01 6 3 2T Tal l lκ = ⋅ − ⋅  

összefüggés alapján a Morse-állandót használtuk.  

A gőzösszetételt és a monomer molekula minden paraméterét finomítottuk. A dimert 

C2v szimmetriájú molekulaként kezeltük az elektrondiffrakciós szerkezet hőmérsékletre 

átlagolt jellege miatt. Az ED analízis különösen érzékeny az alacsony frekvenciájú síkból 

kilépő rezgésekre, ezért megvizsgáltuk a monomer molekula ν2 rezgésesének 

anharmonikusságát is.  
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A finomítás későbbi szakaszában a korábban rögzített paraméterek közül egyeseket 

megpróbáltunk finomítani. Végül arra jutottunk, hogy a kötéskülönbségeket rögzítve és a 

dimer kötésszögeket finomítva további javulást érhetünk el. A végső finomításban az összes 

paraméter értéke reális és figyelembe véve, hogy az ED szerkezet hőmérsékletre átlagolt, az 

egyensúlyi és finomított kötésszögek különbsége elfogadható, különösen akkor, ha a kísérleti 

bizonytalanság mértékét is figyelembe vesszük. 

 

3.4.4.4.  A DyI3: elektrondiffrakciós kísérlet és szerkezetanalízis 

A kísérlet 1150(50) K-en történt a molibdén anyagú fúvóka hőmérséklete alapján.7. A 

kísérlet előtt az elpárologtató jód gőzzel lett passziválva. A szórásképek két kameratávolságon 

készültek Kodak típusú fotolemezekre. Az 50 cm-es távolságon 7, a 19 cm-en 4 felvétel 

alapján történt a kiértékelés. A felhasznált intenzitástartomány (s egységben) 2.0 – 14.0 Å-1 

volt 0.125 Å-1 lépésekkel az 50 cm-en, és 8.75 – 27.25 Å-1 0.25 Å-1 lépésekkel a 19 cm-en. A 

molekuláris intenzitások a 17. ábrán, a radiális eloszlásgörbék a 18. ábrán láthatóak. 

 

 

 
17. ábra  A DyI3 molekuláris intenzitáseloszlás görbéi. Az „a” és „b” hibagörbék a monomer 
és dimer, illetve a tiszta monomer finomítások különbségét mutatják. 
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18. ábra  A DyI3 kísérleti (E) és elméleti (T) radiális eloszlásgörbéje a monomer (vörös) és 
dimer (kék) atompár hozzájárulásokkal. Az „a” és „b” hibagörbék a monomer és dimer, 
illetve a tiszta monomer finomítások különbségét mutatja. 
 

A számított amplitúdókat kiindulási paramétereknek használtuk az ED analízis során. 

A monomer esetében a kísérletből meghatározott frekvenciaértékek alapján is elvégeztük a 

normálkoordináta analízist, ezek jó egyezést mutattak a számított adatokból 

meghatározottakkal. Mivel a tömegspektrometriás vizsgálatok nem elhanyagolható dimer 

mennyiséget jeleztek,176,177 ezért azt figyelembe vettük az ED analízis során. Korábbi 

tapasztalatunk és az előző diszprózium-trihalogenides vizsgálatok alapján halogén-hidas 

dimer szerkezetet feltételeztünk. A paraméterek közötti erős korreláció elkerülése érdekében a 

kiindulási adatokra bizonyos megkötéseket alkalmaztunk. A monomer és a dimer terminális 

kötések, valamint a terminális és hidas dimer kötések különbségét a számításokból vettük át 

és rögzítettük (az re egyensúlyi értékek ra műveleti paraméterre történő átszámításával). A 

dimer vegyértékszögeit szintén a számításokból vettük át. Független változó volt a monomer 

és a dimer terminális kötések átlaga és különbsége, a terminális és a hidas dimer kötések 

különbsége, a monomer kötésszöge, a dimer terminális és hidas kötésszöge, két torziós szög a 

gyűrűmozgás valamint a terminális kötések lengésének leírására és a monomer-dimer arány. 

A monomer és a dimer terminális kötésének a különbségét más paraméterekkel mutatott erős 

korrelációja miatt nem lehetett finomítani. A számítások alapján ez a különbség kicsi, 0.01 Å 

körüli, és néhány teszt alapján az eredményekre elhanyagolható hatással van. A két dimer 

kötés közötti különbségre az UMP2 számítások nagyobb bizonytalansággal adnak eredményt 
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az alkalmazott bázisok függvényében. Mivel ez a paraméter sem volt finomítható, alaposan 

ellenőriztük a többi paraméterre gyakorolt hatását. Azt találtuk, hogy két szélsőséges 

paraméter rögzítése (0.199 Å és 0.216 Å) a monomer kötéshosszát nem befolyásolja, csak a 

két (monomer/dimer) komponens aránya és természetesen a dimer hidas kötés hossza 

változott, a finomítás jósága ugyanaz maradt. A dimer két kötésszögét és a két torziós szögét 

csak felváltva lehetett finomítani. A rezgési amplitúdókat, valamint a kötésaszimmetria 

paramétereket csoportokban finomítottuk. A finomítás utolsó fázisában minden paramétert 

szabadon hagytunk finomodni a szokásosnál jóval kisebb lépésekkel. A rögzített paraméterek 

hatását megvizsgáltuk az eredményekre és azokat figyelembe vettük a hibaszámításokban. 

 

3.4.4.5.  Rezgési spektroszkópiai vizsgálatok 

A rezgési spektroszkópiai vizsgálatokat mindkét molekula esetében Peter Groen 

végezte Hollandiában, ezért a készülékekre és a technikai részleteire vonatkozó információkat 

itt nem részletezem, azok megtalálhatóak a megjelent közleményekben.163,185 A felvett 

spektrumok kiértékelés azonban már közös munka eredménye volt.  

 

3.4.5.  A diszprózium-trihalogenidek elektron és molekulaszerkezete 

 

3.4.5.1.  A DyCl3 és Dy2Cl6  

A DyCl3 molekulát korábban már különböző szerzők kísérleti és elméleti 

módszerekkel is vizsgálták. Meghatározták a gőznyomását,173 tömegspektrometriás vizsgálata 

a monomer és dimer és talán magasabb oligomerek jelenétét is jelezte gőzfázisban.174,186 A 

DyCl3 magas hőmérsékletű infravörös spektroszkópiai vizsgálatát Kovács és társai187,130 

végezték el más lantanida-trikloridokkal együtt, a mátrix-izolációs infravörös spektrumát 

Feltrin és Cesero publikálta.183 Giricheva és társai közölték elsőként a DyCl3 

elektrondiffrakciós szerkezetvizsgálatát.178 A 123. összefoglaló cikk tartalmazza a korábbi 

számításos munkák listáját, egy viszonylag friss publikációban Saloni és társai125 kis-törzsű 

ECP-t és tripla-zéta minőségű báziskészlettel határozták meg a DyCl3 szerkezetét, munkájuk 

azonban a számított ionizációs energiákra koncentrált összevetve a kísérleti adatokkal. 

A mi vizsgálatunk a fentiekhez képest több szempontból is újat jelentett. 

Megvizsgáltuk a 4f pályák és a spin-pálya csatolás molekulaszerkezetre gyakorolt hatását. 

Ilyen vizsgálatot korábban csak Tsuchiya és társai végeztek el jóval kisebb báziskészlettel.128 

Számításaink kiterjedtek a síkból kilépő rezgés anharmonikusságának vizsgálatára is, 

valamint a komplex gőzösszetétel miatt dimer szerkezetét is meghatároztuk.  
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A Dy+3 kation SO csatolást nem tartalmazó 6H alap elektronállapota a D3h 

szimmetriájú ligandumtérben (2L+1) szextetté hasad: 6
2A′′ , 6

2A′ , 6
1A′ , két 6 E′  és két 6 E′′ , 

amíg a hét 4f pálya a következő irreducibilis reprezentációkba tartozik: 2a′′ , 2a′ , 1a′ , e′  és e′′ . 

Az SA-CASSCF(9/7) számításaink alapján a hét állapot 3.8 kcal/mol-os energia-tartományba 

esik (19. ábra). Ez megegyezik azzal az általánosan elfogadott képpel, amely szerint a 4f 

pályák környezete gyengén kölcsönható.128,188 A 6
2A′′  elektronállapot megfelel a 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )4 2 1 1 1
2 2 1e e a a a′ ′′ ′′ ′ ′  4f9 elektronkonfigurációnak (15. táblázat), amely számításaink 

szerint az alapállapot. Az 1 6E′  első gerjesztett elektronállapot ehhez energetikailag nagyon 

közel (0.2 kcal/mol) fekszik. 

 
19. ábra  A DyCl3 energiaszintjeinek adiabatikus felhasadása a ligandumtér következtében. 
 

A különböző állapotokban a CI sorfejtési együtthatók alapján az 2a′′ , e′ és e′′  pályák 

betöltöttsége eredményezi a stabilisabb állapotokat. Ezek azok a pályák, amelyek maximális 

elektronsűrűsége merőleges a molekula síkjára. Ennek következtében a magasabb energiájú 

állapotok esetében az 2a′  és 1a′  betöltött, amelyek maximál is elektronsűrűsége a molekula 

síkjában van. 

A hét eltérő energiájú elektronállapothoz tartozó molekulaszerkezetek geometriái 

azonosak; 2.495 Å-ös Dy–Cl kötéshosszal és 120° Cl–Dy–Cl vegyértékszöggel (16. táblázat). 

Az optimált D3h egyensúlyi szerkezetből kiindulva egyszerű energiaszámításokkal 

megvizsgáltuk a C3v és C2v szimmetriát eredményező síkbeli és síkból kilépő torzulások 

lehetőségét, amelyek rendre magasabb energiát mutattak az egyensúlyi állapothoz képest. A 

síkból kilépő hajlítás potenciális energiagörbéje a három legalacsonyabb energiájú állapotra 

( 6
2A′′ , 6 E′  és 6 E′′ ) megközelítőleg egybeesik, amíg a magasabb energiájú gerjesztett  
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15. táblázat  A DyCl3 első hét alacsony energiájú elektronállapotainak szimmetriája, relatív 
energiája (kcal/mol) és CI koefficiensei (>0.3) az SA-CASSCF(9/7) számításokból. 

Állapota ΔE Koefficiens a2" a1' a2' e' e' e" e" 
6

2A′′  0.0 0.82 1 1 1 2 2 1 1 
  0.57 1 1 1 1 1 2 2 

1 6 E′  0.2 0.56 1 1 1 2 1 1 2 
  0.56 1 1 1 1 2 2 1 
  -0.53 2 1 1 2 1 1 1 

1 6 E′′  0.8 0.85 2 1 1 1 1 1 2 
  0.37 1 1 2 2 1 1 1 
  -0.37 1 2 1 1 2 1 1 

6
1A′  1.6 0.78 2 1 2 1 1 1 1 

  -0.44 1 1 1 2 1 1 2 
  0.44 1 1 1 1 2 2 1 

6
2A′  1.6 0.78 2 2 1 1 1 1 1 

  0.44 1 1 1 2 1 2 1 
  0.44 1 1 1 1 2 1 2 

2 6 E′′  2.7 -0.71 1 2 1 2 1 1 1 
  0.71 1 1 2 1 2 1 1 

2 6 E′  3.8 0.71 1 2 1 1 1 2 1 
  0.71 1 1 2 1 1 1 2 

a A degenerált állapotokra csak az egyik komponenst adjuk meg. 
 

16. táblázat  A DyCl3 alap és első gerjesztett állapotának egyensúlyi kötéshossza (Å), 
kötésszöge (fok), relatív energiája (kcal/mol) és harmonikus rezgési frekvenciái (cm-1) 
különböző CASSCF aktív terek esetében.  

 Dy-Cl Cl-Dy-Cl ΔE ν1 ν2 ν3 ν4 
CASSCF(9/7)        

6
2A′′  2.495 120.0 0.0 328.1 47.7 344.3 79.1 

1 6 E′  2.495 120.0 0.8 328.0 47.1 344.0 77.1 
CASSCF(9/12)        

6
2A′′  2.497 120.0 0.0 328.1 48.6 344.5 77.7 

1 6 E′  2.497 120.0 2.0 327.8 47.7 343.6 73.7 
CASSCF(9/15)        

6
2A′′  2.495 120.0 0.0 328.6 51.2 345.3 78.4 

1 6 E′  2.496 120.0 6.2     
CASSCF(15/15)        

6
2A′′  2.503 120.0 0.0 327.0 53.2 344.1 75.9 

1 6 E′  2.503 120.0 1.8     
CASSCF(17/16)        

6
2A′′  2.503 120.0      
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állapotokhoz tartozó görbék, ahol az 2a′  és 1a′  pályák betöltöttek, kevésbé meredeken 

emelkednek (lásd 20. ábra). A 4f pályák nem-kötő jellegének ellenére a részleges betöltöttség 

következtében némileg befolyásolják a kisfrekvenciájú síkból kilépő rezgést. A DyCl3-ra a 4f 

pálya betöltöttségének eltérése nem képes megváltoztatni az alapállapot sík jellegét, azonban 

kevésbé merev lantanida-trihalogenideknél, például a CeCl3-nál189 a molekula alakja függhet 

az elektronállapottól. 

 

20. ábra  A DyCl3 síkból kilépő rezgésének potenciálgörbéi a 6
2A′′ , 6

1A′  és 
62 E′ elektronállapotokra SA-CASSCF(7/9) számítások alapján SO csatolás nélkül. 

 

A spin-pálya csatolás hatására a DyCl3 alapállapota és egyensúlyi geometriája nem 

változik, azonban az alacsony energiájú gerjesztett állapotokra a Jahn-Teller torzulás 

megszűnik. 

A 6
2A′′  és 6 E′  elektronállapotok az SA-CASSCF(9/7) számítás alapján 0.2 kcal/mol-

lal különböznek (15. táblázat), ezért érdekes volt részletesebben megvizsgálni a két állapot 

energiaviszonyát és szerkezeti paramétereinek változását az aktív tér változtatásának 

függvényében (16. táblázat). Mindegyik esetben a 6
2A′′  elektronállapot maradt az alapállapot, 

megtartva a D3h szimmetriát. Ugyanakkor, az egyes állapotokra történő CASSCF számítások 

jelentősebb energiakülönbséget jeleznek a két állapot között, mint az SA-CASSCF 
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számítások, ami azt jelzi, hogy kvantitatív jellegű leírás szempontjából fontos az egyes 

állapotok egyenkénti kezelése. 

Az aktív tér növelésének hatására az egyensúlyi kötéshosszak kismértékben változtak, 

azonban a 6
2A′′  és 6 E′  elektronállapotok viszonyában nem tapasztaltunk változást közöttük. 

Fontos kiemelni, hogy a degenerált 6 E′ elektronállapot más ilyen jellegű 

molekulákhoz hasonlóan (CeF3, CeCl3, PrF3, SmX3 és TmX3) nem mutat Jahn-Teller 

torzulást,128,189 mivel az SO csatolás következtében a pályák degeneráltsága megszűnik, így a 

torzulás létre sem jöhet. Azonban az SO csatolás nélküli számításokban a degenerált állapotok 

jelen vannak, ennek megfelelően a JT torzulás feltétele adott, ami mesterségesen csökkenti a 

hullámfüggvények térszimmetriáját és ennek következtében a molekula szimmetriája is 

csökkenhet a valós állapothoz képest. A tapasztalt viszonylag kismértékű változások miatt ezt 

elkerülhetjük, ha a molekula szimmetriáját rögzítjük.  

 

17. táblázat  A DyCl3 számított és kísérleti kötéshosszai (Å). A számított értékek a 6
2A′′  

alapállapotra vonatkoznak (D3h). 

ECP és báziskészleta  MP2 CCSD(T)
Dy Cl FC G2 FC1 “full”-FC1(Cl)b  

St LC cc-pV(T+d)Z 2.517 2.486 2.483   
St LC+2f cc-pV(T+d)Z 2.502 2.463 2.460  2.473c

Cundari cc-pV(T+d)Z 2.444 2.439 2.436  2.457d

St SC cc-pV(T+d)Z 2.430 2.428 2.420 2.417 2.444c

St SC cc-pV(Q+d)Z 2.421  
St SC cc-pV(5+d)Z 2.416  
St SC cc-pwCVTZ 2.418  
St SC cc-pwCVQZ 2.420  
Kísérleti kötéshossz 
rg (Dy–Cl)e 2.459(11) 
re (Dy–Cl)f 2.443(14) 
rg (Dy–Cl)g 2.454(5) 
re (Dy–Cl)f 2.439(10) 

a Részleteket lásd a 3.4.2 pontban.  
b Az automatikus FC1 szint a törzspotenciálos Dy atom teljes vegyértékleírását korreláltatja. 
c G2 
d FC1 
e Az ED kísérlet hőmérsékletre átlagolt kötéshossza 1270(50) K hőmérsékleten. 
f A Morse típusú anharmonikus korrekcióval becsült egyensúlyi kötéshossz az ED kísérletből, 
Ref. 178. 
g Az ED kísérlet hőmérsékletre átlagolt kötéshossza 1160(10) K hőmérsékleten, Ref. 178. 
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Annak ellenére, hogy a CASSCF módszer alkalmas a különböző elektronállapotok 

többdeterminánsos jellegének leírására, a szűk aktív tér miatt nem számol 

elektronkorrelációval. Ezért, ha a célunk elsősorban a molekula geometriai paramétereinek a 

meghatározása, más módszerre van szükségünk. Mivel a 6
2A′′  nem-degenerált elektronállapot 

CI koefficiense alapján ez az állapot egydeterminánsos módon is leírható, megszorítás nélküli 

MP2 és CCSD(T) számításokkal lehetőségünk van figyelembe venni az elektronkorrelációt. 

Az MP2 és CCSD(T) számítások eredményeit a 17. táblázat tartalmazza együtt a 

kísérleti adatokkal. Mindegyik számítás trigonális sík szerkezetet eredményezett. A CASSCF 

(lényegében HF) számításokhoz képest a Dy–Cl kötéshosszak nagymértékben rövidültek 

(Cundari báziskészlet), amit a kis-törzsű stuttgarti báziskészlet tovább csökkentett 0.010 – 

0.015 Å-mel mindegyik számítási szinten. A klór bázisának növelésére a kötéshosszak 

ingadozva változtak. Korábbi tapasztalatunk alapján a kiterjedtebb korrelációs tér használata, 

mint amire az adott báziskészlet fejlesztése történt, gyakran irreálisan megváltoztatja a 

kötéshosszat (3.1. fejezet vagy 190. hivatkozás). Ennek a hatásnak az ellenőrzésére különböző 

elektronkorrelációs szinteken végeztünk számításokat. Kétségkívül a kiterjedtebb korreláció 

csökkenti a kötéshosszakat, a kérdés ebben az esetben inkább az, hogy ez a rövidülés meddig 

tekinthető valóságosnak és mettől egy mesterségesen okozott hibának? (Mivel a cc-pVnZ 

báziskészlet csak a vegyérték-korreláció leírására készült, a mélyebben fekvő elektronok 

korrelációja elfogadhatatlanul rövid kötéseket eredményezhet.) Ennek eldöntésére a 

kísérletből megbecsült egyensúlyi kötéshosszhoz való viszonyuk alapján van lehetőségünk. 

Ennek értéke 2.443(14) Å a saját vizsgálatunkból, ami a megadott hibák figyelembevételével 

jól egyezik az irodalomban található adattal, 2.439(10) Å.178 Az MP2 kis-törzsű, különösen az 

FC1 és “full” elektron korrelációs számítások alulbecsülik a kötéshosszat, míg a CCSD(T) 

módszer (tripla-zéta báziskészlettel a klór atomokon) a Dy atom (n-1) főhéjának elektron 

korrelációban való figyelembevételével 2.444 Å, ami kiválóan egyezik a kísérleti adattal. 

A táblázat eredményei alapján egy másik fontos kérdést is megvizsgálhatunk, 

mégpedig a nagy-törzsű báziskészlet teljesítőképességét a kis-törzsűhöz viszonyítva. Ehhez a 

nagy-törzsű számításokban kétféle báziskészletet használtunk. Az eredeti báziskészlettel136 

jelentősen romlott a kötéshossz értéke, az FC korrelációs szinten 0.087 Å a különbség. 

További két f polarizációs függvény hatására 0.02 Å a javulás mértéke. Természetesen, az 

összehasonlítás során nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a számításokban nem csak az 

4f elektronok vegyérték/törzs felosztása változott, hanem más héjak kezelése és a bázisok 

mérete is. Talán az St LC és a Cundari típusú számítások összehasonlítása ebből a 
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szempontból valamivel szerencsésebb, mivel ott némileg kisebb a két báziskészlet 

különbsége, ami elsősorban a kérdéses 4f héj kezeléséből adódik. A legjelentősebb változás 

az FC számításban a Dy–Cl kötéshossz 0.058 Å-mel való rövidülése, ami G2 korrelációs 

szintnél 0.024 Å-re csökken.  

A számított és kísérleti eredmények jó egyezése alapján az alábbi következtetésre 

juthatunk. A molekuláris szerkezeti tulajdonságok leírása szempontjából a stuttgarti kis-törzsű 

báziskészlet megfelelő, amennyiben a központi Dy atom 5s, 5p és 4f pályáira kiterjesztjük az 

elektron korrelációt. Ez arra vezethető vissza, hogy az s-mezőhöz és feltételezésem szerint a 

d-mező első (pl. Sc-csoport) tagjaihoz hasonlóan a kialakított ionos kötések következtében a 

fém vegyértékpályái közel üressé válnak és a legkülső törzshéj veszi át a vegyértékhéj 

szerepét. A mélyebb 4s, 4p és 4d pályák korrelációban való szerepeltetése azonban a 

szükségesnél nagyobb mértékben csökkentik a kötéshosszakat.  

Az ED hőmérsékletre átlagolt kötéshossza egy jól meghatározott paraméter, ami a 

kísérletünkből 2.459(11) Å és jól egyezik a korábban meghatározottal, 2.454(5) Å.178 A 

számítások minden szinten azt mutatják, hogy az egyensúlyi szerkezet sík és a kísérletileg 

meghatározott átlagosan piramisos jelleg a hőhatás következménye. A behajlás pontosabb 

megismeréséhez a síkból kilépő mozgás anharmonikus analíziséből becsültük meg a kísérleti 

hőmérsékletre várható értékét (116.5°), ami jól egyezik mind a saját, mind az irodalmi 

adattal.178 

A gőz összetételét viszonylag nagy bizonytalansággal tudtuk csak meghatározni, a 

monomer mennyisége 84(11) %. A paraméterek nagy korrelációja és ennek következtében a 

jelentős bizonytalanság miatt a dimer kísérlettel meghatározott szerkezetét nem tárgyalom.  

 

18. táblázat  A DyCl3 6
2A′′ alapállapotára számított harmonikus és kísérletileg meghatározott 

rezgési frekvenciái (cm-1). 

MP2/Báziskészlet [korr. szint] ν1 ν2 ν3 ν4 
Cundari + cc-pV(T+d)Z [FC1] 340.0 42.9 362.9 76.9 
St SC + cc-pV(T+d)Z [FC1] 346.9 25.2 369.4 77.7 
St SC + cc-pV(T+d)Z [FC] 331.1 30.5 355.6 78.6 
St SC + cc-pwCVTZ [FC1] 346.4 24.3 368.3 77.9 
           
IR gázfázisa  65  340   
IR Argon mátrixb   340.2  
IR/Raman Xenon mátrixc 318  324.2  
a Ref. 187. és 130. 
b Ref. 183. 
c Ref. 191. 
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Az 18. táblázatban több számítással meghatározott rezgési frekvenciaértékeket 

gyűjtöttünk össze. A CASSCF→MP2(Cundari)→MP2(St SC) sorban a kötéshossz 

csökkenésével növekednek a ν1 és ν3 vegyértékrezgések és csökken a ν2 síkból kilépő rezgés 

értéke. A ν4 síkbeli deformáció látszólag független az alkalmazott bázistól és az 

elektronkorreláció mértékétől. A számított és kísérleti vegyértékrezgések viszonylag jól 

egyeznek, azonban a ν2 esetében nagy eltérést tapasztalunk.187,130,183,191 Ezt a frekvenciát a 

legnehezebb mindegyik technikával meghatározni. A számítások hajlamosak alulbecsülni, 

mégis, ebben az esetben a jelentős eltérés magyarázatra szorul. A gázfázisú kísérleti 

spektroszkópiai érték 1400 K-re vonatkozik és ezért magába foglalja a gerjesztett rezgési és 

forgási frekvenciákat is. A legvalószínűbb, hogy a ν4 frekvencia nem elhanyagolható 

intenzitással (a degeneráció miatt a ν2 intenzitásának 30%-a) ugyanabban a sávban van, mint 

a ν2, ezért a megfeleltetés nem nyilvánvaló. Az anharmonicitás várhatóan szintén fontos 

szerepet játszik, ezért megvizsgáltuk annak mértékét MP2(FC)/St SC/cc-pV(T+d)Z 

számítások alapján. A 0→1 átmenet (31.4 cm-1) elég közel van a ν2 rezgéshez (30.5 cm-1). 

Ahogyan azt vártuk, a rezgés anharmonicitása jelentősen nő a kvantumszámmal. A ν→ν+1 

átmenetek Boltzmann eloszlása a kísérleti hőmérsékletre 39.5 cm-1-t ad. Ez az érték 9 cm-1-rel 

nagyobb, mint a harmonikus frekvencia értéke. Ezért okkal feltételezhetjük, hogy a gázfázisú 

spektrumból meghatározott érték is magába foglalja az anharmonikusság, a gerjesztett rezgési 

és forgási szintek hatását és a ν4 sáv jelenlétét. Ezért valószínű, hogy a DyCl3 valós gázfázisú 

ν2 rezgésének értéke, hasonlóan más lantanida-trihalogenidek kísérletileg meghatározott 

értékéhez,130 alacsonyabbnak adódna egy felülvizsgálat során. 

Az ED kísérletből az úgynevezett „shrinkage” is képes lenne a síkból kilépő rezgés 

becslésére, azonban a paraméterek nagy bizonytalansága miatt erre nem volt lehetőségünk.  

A Dy2Cl6 egy halogén-hidas D2h szimmetriájú szerkezet, ahol a fématomok környezete 

torzult tetraéder. A két Dy+3 kation 6H alap elektronállapota ( )( )2 1 2 1L L⎡ ⎤+ +⎣ ⎦ , azaz 121 

állapotra hasad fel, ha a két kation öt-öt párosítatlan elektronjának megegyezik a spin 

orientációja. Amennyiben a Dy+3 kationok párosítatlan elektronjai ellentétes irányúak, akkor 

242 singlett állítható elő. A felsorolt két eset adja meg a spin multiplicitás két szélső értékét, 

amelyek várhatóan a legalacsonyabb energiájúak. A közbenső multiplicitású állapotokkal 

munkánk során nem foglalkoztunk. 

Mivel a dimer esetében szerkezeti paraméterekre volt szükségünk a kísérleti szerkezet 

meghatározás segítéséhez, tovább szűkítettük a vizsgált elektronállapotok körét a 
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legstabilisabb elektronállapotokra, amelyeket a 19. táblázatban foglaltam össze. Ezek 

mindegyike a CASSCF(18/14) számítások alapján a D2h pontcsoportba tartozik. A nagy spinű 

számításokban az alapállapotnak két izoenergiájú elektronállapot fele meg (11B2g és 11B1u) és 

az 1.5 kcal/mol-lal magasabban fekvő első gerjesztett állapotnak négy elektronállapot fele 

meg (11B3g, 11Au és két 11B3u). A következő gerjesztett állapot szintén két izoenergiájú 

elektronállapotból áll (11B2u és 11B1g) 4.0 kcal/mol-lal magasabban, mint az alapállapot és így 

tovább. 

 

19. táblázat  A Dy2Cl6.kilenc nagy spinű alacsony energiájú elektronállapotának relatív 
energiái (kcal/mol) és a 4f pályák betöltöttsége. 
Állapot ΔE au b3g ag b3u b1g b2u b2g b1u b2g b1u b1g b2u ag b3u 

11B2g 0.0 1.49 1.49 1.50 1.50 1.51 1.51 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
11B1u 0.0 1.49 1.49 1.50 1.50 1.51 1.51 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
11B3g 1.5 1.49 1.49 1.51 1.51 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
11Au 1.5 1.49 1.49 1.51 1.51 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

1 11B3u 1.5 1.49 1.49 1.51 1.51 1.49 1.49 1.51 1.51 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

2 11B3u 1.5 1.49 1.49 1.51 1.51 1.49 1.49 1.51 1.51 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
11B1g 4.0 1.30 1.30 1.59 1.59 1.34 1.34 1.38 1.38 1.32 1.32 1.03 1.03 1.04 1.04 
11B2u 4.0 1.30 1.30 1.59 1.59 1.34 1.34 1.38 1.38 1.32 1.32 1.04 1.04 1.03 1.03 
11Ag 4.8 1.53 1.53 1.42 1.42 1.41 1.41 1.40 1.40 1.14 1.14 1.06 1.06 1.05 1.05 

 

Az első hat elektronállapot elektronkonfigurációja megegyezik abban, hogy nyolc 

pályára összesen másfél elektronhányad jut, míg a maradék hat pálya egyszeresen töltött: 

(au)1.5(b3g)1.5(ag)1.5(b3u)1.5(b1g)1.5(b2u)1.5(b2g)1.5 

(b1u)1.5(b2g)1.0(b1u)1.0(b1g)1.0(b2u)1.0(ag)1.0(b3u)1.0. 

A két 4.0 kcal/mol-os elektronállapotok is lényegében azonos 4f betöltöttséget mutatnak: 

(au)1.3(b3g)1.3(ag)1.6(b3u)1.6(b1g)1.3(b2u)1.3(b2g)1.4 

(b1u)1.4(b2g)1.0(b1u)1.0(b1g)1.0(b2u)1.0(ag)1.0(b3u)1.0, 

azonban a két csoport elektronkonfigurációja különbözik egymástól. 

Meg kell jegyezni azonban, hogy az így összesített elektronkonfigurációk egyezése 

ellenére az egyes elektronállapotok erős multikonfigurációs jellege miatt azok betöltöttsége 

eltér egymástól (19. táblázat). Az erős multikonfigurációs jelleg egy másik következménye, 

hogy általában az egydeterminánsos módszerekkel nincs lehetőségünk a valós 

elektronállapotok reprodukálására, ezért az ilyen számítások önmagukban félrevezetőek 

lehetnek. 
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A 11B2g állapot frekvenciaszámítása igazolta, hogy a kapott D2h szerkezet a 

potenciálfelület egy minimum pontja egy, a gyűrűtorzió szempontjából lapos felületen (19.4 

cm-1). A dimer molekulák képződése ΔE = -44.9 kcal/mol energianyereséggel jár (BSSE 

korrekció figyelembe vételével), amit a zérusponti energia és a hőmérsékleti energiakorrekció 

némileg csökkent, ΔH (1270 K) = -39.8 kcal/mol. A magas hőmérséklet az entrópián 

keresztül hat a dimer képződés folyamatára, ezt jelzi a pozitívvá váló ΔG (1270 K) = +5.6 

kcal/mol értéke, ami már a gőzben lévő dimer egységek szétesését jelzi.  

Noha a termokémia adatokat a CASSCF(18/14) számításokból vettük, amelyek, 

ahogyan azt eddig is tárgyaltuk, az elektronkorreláció hatásával csekély mértékben 

számolnak, viszonylag jó egyezést mutatnak a korábbi kísérletekből megbecsült ΔG értékkel 

(+6 kJ/mol), amelyek megközelítőleg 10% dimer jelenlétet jeleznek a kísérletünkre érvényes 

1270 K hőmérsékletre.173,174 

A két alapállapotnak megfelelő izoenergiájú 11B2g és 11B1u elektronállapotok 

geometriája is azonos, lásd 20. táblázat. A terminális kötéshossz 0.01 Å-mel rövidebb, mint a 

monomer Dy-Cl kötéshossza, a hidas és terminális kötés közötti különbség 0.23 Å. Az alap és 

gerjesztett állapotok között a kötéshosszak változása elhanyagolható, a legnagyobb különbség 

a terminális szög értékében tapasztalható, ami a 4f elektronok konfigurációjának hatását jelzi 

a molekulaszerkezetre. 

 

 

20. táblázat  A Dy2Cl6 alacsony energiájú elektronállapotainak paraméterei (relatív energiák 
kcal/mol-ban, kötéshosszak Å-ben, kötésszögek fokban) CASSCF(18/14) számításokból. 

Állapot ΔE r(Dy-Clt) r(Dy-Clb) ∠(Clt-Dy-Clt) ∠(Clb-Dy-Clb) 
11B2g, 1B2g 0.0 2.485 2.712 120.1 82.5 
11B1u, 

1B1u 0.0 2.485 2.712 120.1 82.5 
11B3g, 1B3g 1.5 2.483 2.714 116.0 81.8 
11Au, 1Au 1.5 2.483 2.714 115.9 81.8 

11B3u 1.5 2.482 2.714 115.9 81.8 
2 11B3u 1.5 2.482 2.714 115.9 81.8 

11B1g, 1B1g 4.0 2.484 2.713 118.5 82.2 
11B2u, 1B2u 4.0 2.484 2.713 118.5 82.2 

11Ag 4.8 2.484 2.713 118.0 82.1 
1Ag

 0.0 2.485 2.712 120.1 82.5 
1B3u

 4.8 2.486 2.717 117.5 81.7 
Harmonikus rezgési frekvenciák (cm-1) a 11B2g elektronállapotra: 

19.4(b2u), 33.6(au), 39.2(b1g), 52.7(b1u), 59.3(ag), 61.0(b2g), 66.7(b3g), 73.5(b3u), 
95.4(b2u), 103.7(ag), 195.2(b2g), 234.2(b3u), 235.3(b1u), 250.3(ag), 333.5(b3u), 
343.2(ag), 344.8(b1g), 348.5(b2u) 
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A singlett multiplicitású számításokkal meghatározott relatív energiákat és geometriai 

adatokat szintén a 20. táblázat tartalmazza. Hat esetben úgy találtuk, hogy a nagy és kis 

spinnel jellemzett elektronállapotok közötti váltás nincs hatással a molekulaszerkezetre és 

azok energiájára. Két másik esetben az 1Ag állapot stabilitása megnőtt a 11Ag-hez képest, 

illetve az 1B3u stabilitása csökkent a nagy spinű párjához képest. Az atomokra érvényes Hund 

szabály értelmében általában azt várjuk, hogy a nagy spinű állapotokhoz tartozó szerkezetek 

stabilisabbak legyenek az alacsony spinű állapotoknál. Ebben az esetben, a B3u esetet 

leszámítva ezt nem tapasztaltuk, ami azt jelzi, hogy a molekula két fématomja között 

antiferromágneses hatás alakulhat ki, sőt a többnyire azonos energiák miatt a ferromágneses 

és az antiferromágneses állapot között nincs semmilyen gát. A valós helyzet 

feltérképezéséhez azonban mágneses tulajdonságokat mérő berendezés szükséges. 

Mindenesetre, érdemes megjegyezni, hogy több lantanida – beleértve a Dy-t is – komplexben 

mértek antiferromágneses csatolást.192,193 Ez a viselkedés nem meglepő, ha figyelembe 

vesszük a 4f pályák elhelyezkedését az elektronszerkezetben, a legalább két egymással 

csatoló héjak viszonylag elszigeteltek egymáshoz képest, ezért szabadabban variálódhatnak és 

rendszerint gyengébb az okozott kölcsönhatás, mint az átmenti fémekben tapasztalt. 

Az elektronkorreláció hiánya miatt a CASSCF(18/14) megközelítés (Cundari 

báziskészlettel) jelentősen nagyobb kötéshosszakat ad, hasonlóan a monomerhez. Ezért a Dy 

atomokat St SC és a Cl atomokat cc-pV(T+d)Z báziskészlettel leírva MP2 számítást 

végeztünk annak érdekében, hogy pontosabb geometriát nyerjünk. Több számítás alapján, 

figyelembe véve a CASSCF eredményeket, úgy találtuk, hogy a következő 

elektronkonfiguráció adja a legalacsonyabb energiát: 

(au)1(b3g)1(ag)2(b3u)2(b1g)2(b2u)2(b2g)1 

(b1u)1(b2g)1(b1u)1(b1g)1(b2u)1(ag)1(b3u)1 

ami megfelel a 11B3u elektronállapotnak. Ez ellentmondásban van a CASSCF eredményekkel, 

ahol az 11B3u az első gerjesztett állapotok között szerepel; az eltérést az egydeterminánsos 

megközelítés adja. Mindenesetre, ahogyan azt a CASSCF számításokból láttuk, a 4f 

elektronok különböző konfigurációja okozta változás a paraméter esetében vagy 

elhanyagolható, vagy jól definiálható módon jelentkezik. Ezért az MP2 számítások 

feltehetően elfogadható adatokkal szolgálnak. A CASSCF és az MP2 számításokat összevetve 

a 11B3u elektronállapotra azt tapasztaljuk, hogy a kötésszögek eltérése kicsi (115.9° – 116.5° 

és 81.8° – 83.7°), azonban, ahogyan azt vártuk, a kötéshosszak jelentős mértékben csökkentek 

(2.482 Å – 2.412 Å és 2.714 Å – 2.613 Å). A UMP2 számítások alapján a dimerizációs 
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termokémiai adatok kissé az exoterm irányba tolódtak (ΔG(1270 K) = +2.5 kcal/mol, BSSE 

korrekcióval). 

 

3.4.5.2.  A DyBr3 és Dy2Br6 

A D3h és C2v szimmetriájú optimált szerkezetek geometriai adatait és relatív energiáját 

a 21. táblázatban foglaltuk össze CASSCF, CASPT2 és MRCI+Q elméleti szinteken a DyBr3 

molekula alacsony energiájú elektronállapotaira. Ezekhez a számításokhoz az St SC 

báziskészletet használtuk, ahol a bróm atomokat aug-ccpVTZ-PP bázissal írtuk le. Mivel ezek 

az állapotok lényegében csak a Dy atom 4f betöltöttségétől függenek, nem meglepő, hogy a 

szerkezetek geometriai adatai alig különböznek egymástól. Ez egybevág a DyCl3 hasonló, de 

más elméleti szinten számított adataival (3.4.5.1. fejezet). Ahogyan a 21. táblázatból látható, a 

monomer alapállapota D3h szimmetriájú, 2
6 A ′′  elektronállapottal. A C2v és C3v szimmetriájú 

szerkezetekből indított számítások optimálása is ezt a szerkezetet igazolta. Az alacsonyan 

fekvő (és az alapállapottól alig különböző) gerjesztett állapotok energiája és szerkezeti 

paraméterei maximum 0.002 Å-mel, 1.0°-kal és 0.08 kJ/mol-lal különböznek a 

kötéshosszakban, a vegyértékszögekben és az energiában egymástól. Az post-HF módszerek 

elektron korrelációjának fontosságát nagyon szépen mutatja az MRCI+Q által számított 

kötéshosszak 0.05 Å-mel való csökkenése a CASSCF elméleti szinthez képest (21. táblázat). 

A gerjesztési energia azonban csak kis mértékben változik. Az adatokból levonható az a 

következtetés, hogy a CASPT2 módszer az MP2 módszerhez hasonlóan szisztematikusan 

rövidíti a kötéshosszt (~0.03 Å-mel). 

Az MRCI+Q elméleti szinten a DyBr3 szerkezetre a 2
6 A ′′  alapállapothoz képest 

számított vertikális (geometriai változás nélküli) gerjesztési energiákat a 22. táblázatban 

foglaltuk össze. Összesen hat gerjesztett állapot található a 17 kJ/mol-os energia-

intervallumban, ahol az első (1) E′6  állapot gerjesztési energiája csupán 0.75 kJ/mol. A 

következő nagyobb szextett csoport 70 – 85 kJ/mol-lal magasabban helyezkedik el, mint az 

alapállapot. A 22. táblázatban nem szereplő számos kvartett 305 kJ/mol-nál található 

(CASSCF elméleti szinten). 
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21. táblázat  A DyBr3 alacsony energiájú elektronállapotainak optimált geometriái és 
energiakülönbségei CASSCF, CASPT2, MRCI+Q és CASSCF–SO elméleti szinteken.a  

Állapot Energia r(Dy–Br)1
b r(Dy–Br)2

b Br–Dy–Br  ΔE 
CASSCF, C2v      

    6B1 -2128.676614 2.6507 2.6507 120.0 0.00 
    6A1 -2128.676428 2.6509 2.6506 119.3 0.50 
    6B2 -2128.676428 2.6505 2.6508 120.7 0.50 
    6A2 -2128.675719 2.6512 2.6504 120.1 2.34 
(2)6B1

 -2128.675719 2.6501 2.6510 119.9 2.34 
CASPT2, C2v      

    6B1 -2130.034906 2.5743 2.5740 120.0 0.00 
    6A1 -2130.034641 2.5720 2.5756 118.1 0.71 
    6B2 -2130.034246 2.5733 2.5723 121.4 1.71 
    6A2 -2130.032433 2.5740 2.5717 120.2 6.48 
(2)6B1 -2130.034088 2.5732 2.5761 119.9 2.13 

MRCI+Q, D3h      
    2

6 A ′′  -2129.910623 2.6008 2.6008 120.0 0.00 
    6E′  -2129.910415 2.6008 2.6008 120.0 0.54 
    6E′′  -2129.909460 2.6008 2.6008 120.0 3.05 

MRCI+Q, C2v      
    6B1 -2129.910623 2.6008 2.6008 120.0 0.00 
    6A1 -2129.910452 2.6004 2.6010 119.0 0.46 
    6B2 -2129.910449 2.6010 2.6007 120.9 0.46 
    6A2 -2129.909461 2.6019 2.6003 120.2 3.05 
(2)6B1 -2129.909477 2.5996 2.6013 119.8 3.01 

CASSCF–SOc      
1 -2128.703076 2.6508 2.6508 119.99 0.00 
2 -2128.702834 2.6509 2.6509 120.00 0.63 
3 -2128.702298 2.6509 2.6509 119.99 2.06 
4 -2128.701326 2.6509 2.6509 119.99 6.60 

a Az energiák Hartree-ban, a kötéshosszak Å-ben, kötésszögek fokban, a relatív energiák 
kJ/mol mértékegységben. 
b A Jahn-Teller torzult, C2v szimmetriájú molekulák kötéshosszai eltérnek. 
c Minden állapot kétszeresen degenerált. 
 

 

22. táblázat  A DyBr3 vertikális gerjesztési energiái (kJ/mol) az egyensúlyi geometriájú 6
2A′′  

alapállapottól MRCI+Q elméleti szinten. 

 n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 
(n) 6E′  0.75 16.78 82.30 339.41 
(n) 6

2A′′  0.00 82.38 357.23  
(n) 6E′′  3.64 12.97 82.47  
(n) 6

1A′  7.41 69.75   

(n) 6
2A′  7.15 77.99   
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A többdeterminánsos számítások fontosságát az ilyen rendszerekre a következő 

megszorítás nélküli HF teszt-számítások mutatják, ahol a Jahn-Teller torzulás194 lehetséges 

hatását vizsgáltuk. A Dy 4f héjának különböző betöltöttségével számolva (9 elektron a 7 

pályán) az energiaminimum, valóban, Jahn-Teller torzulást mutat, a szimmetriát C2v-re 

csökkentve. Ezekben a számításokban a legalacsonyabb D3h szimmetriájú gerjesztett állapot 

( 2
6 A ′′ ) 17 kJ/mol-lal magasabban jelenik meg, mint a C2v alapállapot. Ki kell azonban emelni, 

hogy ez az UHF-alapú megközelítés önmagában nem alkalmazható az ilyen típusú molekulák 

szimmetriájának és elektronállapotának meghatározására.195 Ilyen számítások során – 

nyilvánvalóan csak azokra az esetekre érvényes, ahol a 4f héj a vegyértékpályák részét képezi 

– a választott aszimmetrikus 4f betöltöttség mesterségesen megtöri a hullámfüggvények 

térszimmetriáját és ennek következtében a kiindulási D3h degenerált elektronállapotból a 

molekula szerkezete is kilép. Ezzel szemben a CASSCF számítások figyelembe veszik az 

összes lehetséges betöltöttséget a megadott aktív térben, és megbízható eredményeket adnak, 

ami az elektronállapotok szimmetriáját is érinti.  

Ahogyan azt már bemutattuk, a CASSCF és MRCI+Q számítások D3h szimmetriájú 

szerkezetet eredményeztek az alapállapotra, még azokban az esetekben is, amikor C2v volt a 

kiindulási szerkezet. Az alap elektronállapot nem-degenerált 2
6 A ′′  (21. táblázat). Az első két 

gerjesztett állapot ( 1
6 A  és 2

6 B ) közel degenerált, megfelelve a E′6  állapot Jahn-Teller 

torzulásának, energetikailag alig magasabban, mint az alapállapot (0.46 kJ/mol). A harmadik 

és negyedik gerjesztett állapot is csupán 3 kJ/mol-lal van magasabban az alapállapotnál és 

megfelelnek a E ′′6  állapot torzulásának ( 2
6 A  és 1

6 B ). 

A spin-pálya csatolás hatását figyelembe véve a Jahn-Teller hatás az alacsony 

energiájú szerkezetek esetében teljesen kioltódik (21. táblázat), a SO csatolás alapállapotra 

gyakorolt hatása elhanyagolható. Továbbá, az összes állapot lényegében egy kötéshosszal 

jellemezhető (2.651 Å) a CASSCF elméleti szinten. 

További számításokat végeztünk MP2 elméleti szinten a felsorolt báziskészletekkel a 

monomer és dimer molekulákra. A monomerre vonatkozó számításokat a 23. táblázatban 

foglaltuk össze a kísérletből megbecsült egyensúlyi kötéshosszakkal együtt. Két korrelációs 

szintet vizsgáltunk meg mind a három báziskészlet kombinációra (FC és G2).  

Korábbi tapasztalatainkkal összhangban, az elektronkorreláció fontossága itt is 

nyilvánvaló, ahogy ez a CASSCF és az MRCI+Q számítások összehasonlításból látszik. 

Hasonló fontosságú a 4. és 5. héjak elektronjainak vegyértékelektronként való kezelése; 

látható, hogy minden St LC számítás jelentősen növeli a kötéshosszakat. 
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23. táblázat  A báziskészletek és a korrelációs szint hatása a kötéshosszakra (Å) a DyBr3 
molekulában. 

 Korr. szint 
Módszer/bázis FC G2 G2+3d
MP2/St LC 2.664 2.637  
MP2/Cundari 2.596 2.580  
MP2/St SC 2.581 2.571  
CCSD(T)/St SC  2.592  
CASPT2/St SC +2d2f  2.573 2.562 
MRCI+Q/St SC  2.601 2.590a 
Elektrondiffrakció 

M
er

b 2.591(8) 
M

er
b  2.591(5) 

a A CASPT2 számítás alapján becsült korrekció alapján. 
b A Morse típusú anharmonikus rezgési korrekcióval becsülve, Ref. 196. 

 

A legjelentősebb különbséget az St LC-ről Cundari típusú bázisra történő átmenetnél 

észleltük, a kötéshossz megközelítőleg 0.06 – 0.07 Å-mel csökkent. A két bázis közötti 

lényegi különbséget a 4f héj törzsben vagy a vegyértékhájban való szerepeltetése adja.  

A Cundari-ról a St SC bázisátmenethez tartozó kötéshossz-csökkenés 0.01 Å körüli. A 

St SC számítás valamivel rövidebb kötéshosszt ad MP2 szinten, mint a kísérleti adat. A 

CCSD(T) szintű számítással kapott geometria kísérlettel való egyezése kiváló. CASPT2 

szintű számításokkal megvizsgáltuk a Br atomok 3d héjának korrelációs hatását a módosított 

St SC bázissal, ez 0.011 Å rövidülést hozott. Amennyiben ezt kombináljuk az MRCI+Q 

kötéshosszal (G2 szint) szintén kiváló egyezés érhető el a kísérleti egyensúlyi kötéshosszal. 

A lantanida-trihalogenidek szerkezete kapcsán fontos kérdés a molekulák szimmetriája 

(D3h vagy a C3v). Megvizsgáltuk a piramisos szerkezetek lehetőségét, de minden optimálás sík 

szerkezettel végződött. Az elektrondiffrakcióval meghatározott hőmérsékletre átlagolt 

szerkezet piramisosként jelenik meg az alacsony frekvenciájú nagy amplitúdójú hajlító 

rezgőmozgás következtében. A hőmérsékletre átlagolt kísérleti kötésszög értéke 115.6(21)° 

megegyezik a mások által javasolt értékkel (24. táblázat).179 A rezgéshez tartozó mozgás 

potenciálgörbéje és a kísérleti hőmérséklet ismeretében a számítás alapján is megbecsültük a 

várható behajlást, ami 114.6 fok, egyezve az elektrondiffrakciós eredményekkel. 
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24. táblázat  A DyBr3 elektrondiffrakciós analízisének eredménye.a 

 rg (Å), ∠ (fok) ℓ (Å-1) κ  x10-5(Å3) 
Monomer    
Dy–Br 2.606(8)a 0.093(4)b 4.4(10)  
Br···Br 4.428(64) 0.316(29)  
∠a

c 115.6(21)   
∠d 114.6   
Dimer    
Δ(M–Dt)e [0.018]   
Δ(Db–Dt)f [0.220]   
Dy–Brt 2.589(10) 0.096(4)b 5.1(10) 
Dy–Brbr 2.832(20) 0.141(4)b 25g 
∠(Brt–Dy–Brt) 120(17)   
∠(Brb–Dy–Brb) 84(5)   
%dimer 17(4)   
Rf (%)h 4.18   

a 2.609(5) Ref. 196. 
b Egy csoportban finomítva. 
c Hőmérsékletre átlagolt kötésszög az ED-ből. 
d A számított potenciálgörbe alapján becsült hőmérsékletre átlagolt kötésszög. 
e A dimer terminális és a monomer kötéshosszának különbsége re reprezentációban. Az 
értéket a számításokból vettük át és az ra műveleti paraméterre átszámolva rögzítettünk. 
f A dimer hidas és terminális kötéshosszának különbsége re reprezentációban. Az értéket a 
számításokból vettük át és az ra műveleti paraméterre átszámolva rögzítettünk. 
g Nem finomított. 
h A finomítás jósági foka. 
 

A korábbi Dy2Cl6 molekulára történt CASSCF számításaink alapján CASSCF alapú 

geometria optimálást végeztünk az DyBr3 dimer molekula alacsony energiájú nagy spinnel 

jellemzett gerjesztett elektronállapotaira. A 25. táblázatban szereplő eredmények hasonlóak a 

Dy2Cl6 adataival, itt ugyancsak nagyon hasonló szerkezetű és azonos energiájú csoportokat 

látunk. Ugyanúgy, mint a Dy2Cl6-nál a nagy spinnel jellemzett alap-elektronállapota megfelel 

a 11B2g és 11B1u párnak a Dy2Br6 esetében. Az első gerjesztett állapotnak négy izoenergiájú 

szerkezet (2x11B3u, 11B3g és 11Au) felel meg 6.2 kJ/mol-lal az alapállapot felett. Fontos 

megjegyezni, hogy az egydeterminánsos számítások az alapállapotot 11B3u-nak látják. 

Az MP2 szintű számításokat (25. táblázat) mindhárom báziskészlettel elvégeztünk. A 

molekula D2h szimmetriájú, két halogén híddal. Ez megfelel az általános fém-trihalogenid 

dimer szerkezetnek.83 CASSCF számításokat végeztünk az kis spinű singlett 

elektronállapotokra is. Hat állapotra a kapott geometria és energia megegyezik a nagy spinű 

állapotokkal, míg két szerkezet esetében eltérést találunk. Az 1Ag megfelel az alapállapotnak, 
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a 1B3u a legmagasabb energiájú és az elektronállapotok sorrendje többé-kevésbé megfordul a 

nagy spinhez képest, ahogyan ez a 25. táblázatban látható. Mivel az kis és nagy spinnel 

jellemzett állapotok energiái a Dy2Cl6-hoz hasonlóan megegyeznek, itt is lehetőség van az 

antiferromágneses csatolásra.  

A diszprózium-tribromid gőze viszonylag kis, de nem elhanyagolható mennyiségű 

dimer molekulát is tartalmaz. A kis mennyiség ellenére megkíséreltük meghatározni a 

szerkezetét az elektrondiffrakciós kísérletből (24. táblázat). A DyCl3-hoz képest ez 

szerencsésebb eset; egyrészt szélesebb tartományban volt értékelhető intenzitásadat, másrészt 

a bróm atomok erősebb szórása is segített. 
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25. táblázat  A Dy2Br6 alacsony energiájú elektronállapotaira számított geometriai és energetikai paraméterek.a  

Módszer/bázisb Korr. szint El. állapot ΔE Dy–Brt Dy–Brb  Βrt–Dy–Brt Brb–Dy–Brb 

MP2/St LC FC 11B3u  2.650 2.871 117.5 86.1 
  FC1 11B3u  2.615 2.820 117.9 86.9 
MP2/Cundari FC 11B3u  2.582 2.799 117.4 86.7 
  G2 11B3u  2.564 2.771 115.8 87.6 
MP2/St SC FC 11B3u  2.566 2.775 115.8 87.4 
  FC1 11B3u  2.538 2.730 115.5 88.7 
CASSCF        
nagy spin áll.  11B2g, 11B1u   0.0 2.643 2.871 120.1 85.5 

 (2x) 11B3u, 
11B3g, 11Au 

  6.2 2.642 2.870 116.3 84.8 
 11B1g, 11B2u 16.4 2.642 2.871 118.7 85.2 
 11Ag 20.0 2.643 2.870 118.2 85.1 

kis spin áll.  1Ag, 1B2g, 
1B1u 

  0.0 2.643 2.870 120.1 85.5 

  1B3g, 1Au   6.2 2.642 2.870 116.3 84.8 
  1B1g, 1B2u 16.4 2.642 2.872 118.6 85.2 
  1B3u 20.0 2.642 2.780 118.2 85.1 

a Kötéshosszak Å-ben, kötésszögek fokban és a relatív energiák kJ/mol-ban. 
b Részletekért lásd a 3.4.2 pontban. 
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3.4.5.3.  A DyI3 és Dy2I6  

A DyI3 alapállapotára ( 6
2A′′ ) és a Dy2I6 legalacsonyabb egydeterminánsos módon 

számítható elektronállapotára (11B3u) a 26. táblázatban foglaltam össze a számított geometriai 

paramétereket a megszorítás nélküli számításokból. Az St SC és Cundari típusú bázisokat 

összehasonlítva, az utóbbi adja a hosszabb kötéseket – különösen a hidas kötést – MP2 

szinten, ez megfelel az eddigi tapasztalatunknak. A monomer Dy-I kötéshossza a 

legmagasabb alkalmazott CCSD(T) szinten, 2.812 Å, és MP2 szinten 2.810 Å; ezek jól 

egyeznek a kísérletből megbecsült egyensúlyi kötéshosszal, 2.808(9) Å.  

 

 

26. táblázat  A DyI3 monomer és dimer molekuláinak geometriai paraméterei különböző 
számítási szinteken. 

Számítási szint Monomera Dimerb 
 Dy–I (Å) Dy–It (Å) Dy–Ib (Å) αt (˚) αb (˚) 
MP2(FC)/Cundari 2.825 2.814 3.030 117.6 90.8 
MP2(FC)/St SC 2.810 2.796 2.995 120.0 92.3 
CCSD(T)(G2)/St SC 2.812     
B3LYPc 2.820     
B3P86d 2.835 2.824 3.036 115.3 90.8 
MP2e 2.878 2.866 3.076 117.6 91.1 
MCSCFf 2.88     
Kísérlet ( M

er )g 2.808(7) 2.794(9) 2.993(22)   

a Az összes számítási módszer szerint a monomer sík szerkezetű. 
b αt és αb megfelel a terminális és hidas kötésszögeknek a dimerben. 
c Ref. 125. 
d Ref. 197. 
e Ref. 198. 
f Ref. 145. 
g A kíséret alapján becsült egyensúlyi kötéshossz. 

 

 

Az ED analízis eredményei a 27. táblázatban láthatóak. A tömegspektrometriás 

vizsgálatok alapján176,177 nem elhanyagolható dimert jelenlétet vártunk a vizsgált gőzben. Az 

ED vizsgálat körülményei között 17(3) % dimer hozzájárulást találtunk, ami több paraméter 

között nagy korrelációt eredményezett. A radiális eloszlásgörbe alakjából nem következik 

automatikusan a dimer jelenléte (lásd 67. oldal, 18. ábra), mivel azon alapvetően csak két 

csúcsot látunk, amelyek közül az egyik megfelelhet a monomer Dy–I kötéshosszának, a másik 

pedig a nem-kötő I···I távolságának. Mégis, az analízis során csak monomer molekulákat 
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feltételezve nagyon rossz egyezést kaptunk, 9.1% szemben a dimer figyelembevételével 

elérhető 5.4%-al, lásd a 17. és 18. ábra „a” és „b” különbséggörbéje. A kötések meglehetősen 

erős anharmonikusságára utal az aszimmetria paraméter értéke, annak elhagyása 

elfogadhatatlanul rontja az elérhető jósági fokot. Minden számítás D3h szimmetriájú 

egyensúlyi állapotot határozott meg a DyI3-ra. A hőmérsékletre átlagolt kötésszög, 

116.4(18)°, az ED kísérletből megfelel a sík szerkezetnek, a „shrinkage” hatás figyelembe 

vételével. Ez az adat szintén jól egyezik a számításokból Boltzmann eloszlás segítségével 

meghatározott kísérleti hőmérsékletre átlagolt kötésszög értékével, 116.5°. Mindkét módszer 

szerint a DyI3 molekula sík szerkezetű. 

 

 

 

27. táblázat  A DyI3 és Dy2I6 geometriai paraméterei az elektrondiffrakciós analízisből. 

 rg(Å), ∠a (˚) l (Å) κ (Å3) × 10-5 
Monomer    
Dy–I 2.828(6) 0.101(3)a 7(1)b  
I···I 4.829(45) 0.371(32)  

a∠ (I–Dy–I)c 116.4(18)   
%(monomer) 83(3)   
Dimerd    
Dy–It 2.816(8)e 0.106(3)a 8(1)b 
Dy–Ib 3.029(20)f 0.157(5)a 29(1)b 

a∠ (It–Dy–It) 120(36)   

a∠ (Ib–Dy–Ib) 92(5)   
Rf (%)g 5.4   

a Egy csoportban finomítva. 
b Egy csoportban finomítva. 
c Hőmérsékletre átlagolt kötésszög, megfelel a sík egyensúlyi molekulaszerkezetnek; A 
számított hőmérsékletre átlagolt kötésszög 116.5°. 
d Két halogénhidas szerkezet.  
e A monomer kötéshossztól számított különbségét rögzítettük a számított re 
(MP2(FC)(Stuttgart)) értéknek (-0.014 Å) megfelelő ra reprezentációban  
f A dimer terminálistól való kötéshossz különbségét rögzítettük a számított re 
(MP2(FC)(Stuttgart)) értéknek (0.199 Å) megfelelő ra reprezentációban  
g A finomítás jósági foka.  
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3.4.6.  A spektroszkópiai adatok értelmezése  

Ebben a részben csak egy rövid összefoglalást adok az elvégzett munkáról, a részletes 

ismertetés az értekezés alapját adó közleményekben megtalálhatóak.  

 

3.4.6.1.  A DyBr3 gázfázisú infravörös spektruma 

A DyBr3 molekula 1245K-en készült IR spektruma a 21. ábrán látható. Az észlelt 

sávkontúr alatt a monomer és dimer molekulák számított spektrumát ábrázoltuk. 

Összehasonlítva a sávalakokat, megállapítható, hogy a kísérleti spektrum közel 20% dimer 

molekulát tartalmaz. A kísérleti és számított frekvenciaértékek (az IR intenzitásokkal) a 28. és 

29. táblázatban láthatóak. 

 

 

 
21. ábra  A DyBr3 gáz fázisú infravörös spektruma 1245 K-en és az 25–100 cm-1 tartomány 
1320 K-en (piros). Alatta a 80 % monomert és 20 % dimert összetételű, valamint a tiszta 
komponensek számított spektrumai. 
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28. táblázat  A DyBr3 ( 6
2A′′ ) molekulára számított harmonikus rezgési frekvenciák (cm-1, 

zárójelben az IR intenzitásokkal [km mol-1]) és a kísérleti rezgési frekvenciák. 

Módszer/bázis ν1 ν2 ν3 ν4 
MP2(FC1)/(St LC) 200.1 (0) 27.4 (20) 247.8 (126) 48.0 (2) 
MP2(FC)/(St LC) 195.4 (0) 30.0 (20) 242.1 (134) 47.6 (2) 
MP2(FC)/Cundari 200.2 (0) 26.9 (21) 250.1 (134) 49.7 (4) 
MP2(FC)/ (St SC) 202.5 (0) 20.5 (18) 253.7 (124) 50.5 (2) 
IR (gáz)a  41 243 50 
MI(Ar)-IR (Ref. 199)   243.1  
MI(Kr)-IR 211.5  237.2  
MI(Kr)-Raman 211  237  
MI(Xe)-IR 206.1  229.4  
MI(Xe)-Raman 206  230 52 
Javasolt gázfázisú értékek 204±7 35±5 245±5 50±5 

a A táblázatban szereplő gázfázisú frekvencia értékek az 1245 K hőmérsékleten készült 
spektrumról leolvasott sávokat jelölik a gerjesztett rezgési és forgási átmenetek korrekciója 
nélkül. 
 

29. táblázat  MP2(FC)/Cundari harmonikus rezgési frekvenciák (cm-1, zárójelben az IR 
intenzitásokkal [km mol-1]) és a kísérleti rezgési frekvenciák a Dy2Br6 és Dy2I6 molekulára 
(11B3u). 

   X = Br  X = I  

Szimm. Mód Karaktera Számítás IR (gáz) Számítás IR (gáz) 

Ag ν1 νs Dy-Xt 235.5     (0)  184.4    (0)  
 ν2 νs Dy-Xb 162.1     (0)  120.7    (0)  
 ν3 βs Xb-Dy-Xb 76.5     (0)  56.5    (0)  
 ν4 βs Xt-Dy-Xt 37.3     (0)  25.8    (0)  

Au ν5 δas Xt-Dy-Xt 23.7     (0)  22.1    (0)  
B1g ν6 νas Dy-Xt 248.4   (<1)  199.9    (0)  

 ν7
 βas Xt-Dy-Xt

 27.1     (0)  23.3    (0)  
B1u ν8 νas Dy-Xb 175.1   (26) 170±10 144.9  (23)  

 ν9 δs Xt-Dy-Xt 28.3   (10)  24.8    (4)  
B2g

 ν10
 νas Dy-Xb 129.1     (0)  112.2    (0)  

 ν11 δas Xt-Dy-Xt 39.7     (0)  33.3    (0)  
B2u ν12 νas Dy-Xt 252.3 (115) 245±5 202.1  (86)  

 ν13 gy puckering 55.8     (1)  37.7    (0)  
 ν14 θ Dy-Xb-Dy-Xb 8.2   (<1)  3.8    (0)  

B3g ν15 gy csavarodás 31.3     (0)  27.5    (0)  
B3u ν16 νs Dy-Xt 224.6   (98) 220±10 173.8  (86) 171 

 ν17 νas Dy-Xb 155.1   (41) 155±10 114.5  (16)  
 ν18 βas Xt-Dy-Xt 47.3     (3)  33.9    (1)  

a A ν, β, δ, θ, s, as, gy szimbólumok és rövidítések jelentése sorrendben a következő: 
vegyértékrezgés síkbeli deformáció, síkból kilépő deformáció, torzió, szimmetrikus, 
aszimmetrikus és gyűrű. 
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A legerősebb sávot 243 cm-1-nél a ν3 aszimmetrikus vegyértékrezgéshez rendeltük. A 

síkból kilépő deformációs rezgés (ν2) pontosabb meghatározásához felvettük a 

normálrezgéshez tartozó potenciálgörbét az MP2(FC)/Cundari szintű számítások alapján a 
6

2A′′  elektronállapotra és a Hamilton függvény egydimenziós megoldásával megbecsültük a 

gerjesztett rezgési állapotok okozta átlagos anharmonicitást.200 Számításaink szerint 6 cm-1 az 

eltolódás a kísérleti hőmérsékleten, amit felhasználtunk az alaprezgés meghatározásához. A 

DyCl3 molekulánál tapasztaltuk, hogy az eltérő elektronállapotok síkból kilépő hajlítási 

potenciálgörbéi eltérnek egymástól (lásd 71. oldal, 20. ábra), azonban ezt nem vettük 

figyelembe az anharmonicitás vizsgálata során. Ez feltehetően pár tizeddel növelné az 

anharmonicitás mértékét a gerjesztett állapotok laposabb potenciálfelületének következtében. 

 

3.4.6.2.  A DyBr3 mátrix-izolációs spektrumai, a szimmetriacsökkenés 

A DyBr3 mátrix-izolációs IR és Raman spektrumait Kr és Xe nemesgázban a 22. ábra 

mutatja (lásd még 28. táblázat). Az IR spektrumokban a legerősebb elnyelési sáv a monomer 

ν3 aszimmetrikus vegyértékrezgésének felel meg. A Raman spektrumokban a ν3 elég 

gyengén, de látható. Itt a legerősebb sáv a monomer ν1 szimmetrikus vegyértékrezgése. 

Érdekes módon ez a sáv megjelenik az IR spektrumban, annak ellenére, hogy a feltételezett 

D3h szimmetriájú geometriára ez az átmenet tiltott. Ebből arra következtethetünk, hogy a 

molekula a mátrixban piramisos alakú. Ennek a lehetőségét megvizsgáltuk a számítások 

segítségével is. Különböző számú nemesgáz atommal (Kr) vettük körbe a DyBr3 egységet és 

modelleztük azok hatását (30. táblázat). Azt tapasztaltuk, hogy a mátrixképződés során 

aszimmetrikus környezetben a központi fém-halogenid egység valóban piramisos szerkezetű 

lesz és a kialakult szerkezetek stabilisak. Ennek oka, hogy az erősen ionos atomok vagy 

molekulák képesek a nemesgázatomok zárt elektronfelhőjét polarizálni, ahogyan az már a 

3.4.4. pontban szerepelt.  
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22. ábra  A DyBr3 molekula mátrix izolációs IR (A) és Raman (B) spektruma xenonban és 
kriptonban. 
 

 

A korábban már felvett izolált molekulához tartozó ν2 rezgést leíró potenciálgörbe 

néhány pontján kiszámítottuk a rezgési frekvenciákat és a ν3-ν1 különbségek alapján 

megbecsültük a sík molekulához tartozó ν1 értékét (lásd 89. oldal, 28. táblázat). 

 

 

 

 

Kr mátrix Xe mátrix 
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30. táblázat  DyBr3 geometriája, stabilizációs energiája és rezgési frekvenciái különböző Kr mátrixokban. 

Mátrix szerkezeta 0,0 1,0 1,1 3,0 3,1 4,0 4,1 3,3 4,3 4,4 
Szimmetria D3h C3v D3h C3v C3v C3v C3v C3h C3v D3h 
re (Å)  2.620 2.624 2.632 2.625 2.637 2.622 2.632 2.633 2.637 2.632
αBr-Dy-Br (fok) 120.0 119.0 120.0 111.8 116.5 116.9 120.0 120.0 116.8 120.0
A mátrix stabilizációs energiájab 
ΔE (kJ/mol) 0.0 -34.3 -62.7 -65.7 -78.2 -61.1 -87.4 -74.4 -104.1 -118.8
A DyBr3 molekula módosított frekvenciái (cm-1) és zárójelben IR intenzitásai (km/mol) a Kr mátrix hatására 
ν1 208.2 (0) 207.4 (2) 202.8 (0) 215.6 (12) 205.1 (6) 210.5 (5)     
ν2 24.5 (18) 36.4 (13) 48.3 (14) 55.8 (7) 48.7 (3) 41.1 (7)     
ν3 259.2 (64) 255.7 (59) 252.3 (57) 246.5 (61) 244.8 (59) 253.3 (58)     
ν4 47.2 (1) 47.4 (1) 47.8 (1) 55.9 (2) 58.5 (1) 52.5 (2)     

a A Kr atomok száma a DyBr3 molekula két oldalán.  
b ΔE = E(komplex) – E(DyBr3) – n·E(Kr),  (n = Kr atomok száma), BSSE korrekció nélkül. 
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3.4.6.3.  A DyI3 gázfázisú infravörös spektruma 

A DyI3 molekula gáz-IR, MI-IR és MI-Ra spektrumaiból meghatározott frekvencia 

értékeket a 29. (89. oldal) és 31. táblázatban foglaltam össze a monomer és dimer 

molekulákra, együtt a számított adatokkal. A 23. ábrán látható a DyI3 gőz IR spektruma 1240 

K hőmérsékleten. A legerősebb sávot 195 cm-1-nél a ν3 aszimmetrikus vegyértékrezgéshez 

rendeltük. 

A 25 – 75 cm-1 deformációs 

tartományban egy alacsony intenzitású 

sávot látunk, amit levág a mérési 

tartomány vége. A sáv közepét 32 ± 5 

cm-1-re becsültük és a síkból kilépő 

(�2) rezgésként azonosítottuk korábbi 

tapasztalatok alapján.130,131,201,191 

Hasonlóan a többi diszprózium-

trihalogenidhez, a gerjesztett rezgési és 

forgási állapotok jelentős betöltöttsége 

miatt megvizsgáltuk a ν2 rezgés 

egydimenziós anharmonikusságát. 

Ehhez az UMP2(FC)(Cundari) 

báziskészlettel történt számítások 

alapján a 3.4.6.1. pontban ismertetett 

módon 4 cm-1 frekvencianövekedést 

becsültünk meg az anharmonikusság 

hatására. A gerjesztett állapotok 

hatását az anharmonicitásra ebben az 

esetbe sem vettük figyelembe. A 

spektrumon látható további sávok a 

dimer molekulához vagy DyI3-

aeroszolhoz rendelhetőek. 

 

 

 

 

 

 

 
23. ábra  A DyI3 gőz IR spektruma 1240 K-en. 
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31. táblázat  Számított harmonikus frekvenciaértékek (cm-1) a zárójelben szereplő IR 
intenzitásokkal (km/mol) és a kísérleti rezgési frekvenciák a DyI3 molekulára. 

Módszer ν1 ν2 ν3 ν4 
MP2(FC)(Cundari) 142.1 (0) 25.0 (12) 201.6 (103) 35.3 (1) 
gáz-IR a  ~32 195  
MI(Ar)-IRb   189.5  

MI(Kr)-IR 164.4  192.3 
196.5  

MI(Kr)-Raman 164 (C3v) 
143 (D3h) 

 192  

MI(Xe)-IR 159.5  185.1 
187.8  

MI(Xe)-Raman 160 (C3v) 
138 (D3h) 

 185  

Javasolt gázfázisú értékek 151±7 28±5 195±5 35±10 
a A sorban a spektrumról leolvasott értékek szerepelnek korrekció nélkül. 
b Ref. 183. 
 

3.4.6.4.  Egy különleges eset, a DyI3 mátrix-izolációs spektrumai 

A mátrix-izolációs spektrumok a 24. ábrán láthatóak (lásd még 31. táblázat). A 

vegyértékrezgések tartományában (200 cm-1 körül) az A és C görbén az erős kettős sávot a 

monomer ν3 rezgéseként azonosítottuk. A MI-Ra spektrumokban (B és D) a ν1 rezgés 160 cm-

1 körül látható. Az IR és Ra spektrumok összehasonlításában látható, hogy az IR 

spektrumokban kis intenzitással megjelenik egy sáv ott, ahol a Ra spektrumokban a 

szimmetrikus nyújtási frekvencia jelenik meg, arra utalva, hogy a molekula piramisos. 

A Raman spektrumokon megjelenik még egy nem azonosított sáv 140 cm-1 közelében. 

Ennek jelenlétét több módon is megpróbáltuk megmagyarázni, szennyezéssel, reakció vagy 

bomlástermékkel, Fermi rezonanciával, azonban egyik megközelítés sem volt sikeres. 

Ugyanakkor, a számított ν1 (142.1 cm-1) közelsége alapján azt is feltételezhetjük, hogy a ezek 

a sávok D3h szimmetriájú DyI3 molekuláktól származnak. Ez alapján azt feltételezhetjük, hogy 

a monomer molekulák egy része megmarad síknak, és egy jelentősebb hányada piramisossá 

(C3v) torzul a mátrix hatására. Ezt az elképzelést az MI-IR spektrumok ν3 sávjainak a 

felhasadása is alátámasztja (A és C görbéken 200 cm-1-nél). A MI-Ra spektrumokban (B és 

D) ez a felhasadás nem tapasztalható, mivel a D3h rezgés intenzitása gyakorlatilag nulla. 
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24. ábra  A DyI3 IR és Raman spektrumai nemesgáz mátrixban. A: IR xenonban, B: Raman 
xenonban, C: IR kriptonban, D: Raman kriptonban. 
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32. táblázat  A DyI3·Ng komplexek szerkezeti paraméterei (kötéshosszak Å-ben, kötésszögek 
fokban) és stabilizációs energiájuk (kJ/mol-ban) MP2 számítási szinten.a 

DyI3⋅Nga,b 
(a,b = 0,1,3) DyI3·Ar1,0 DyI3·Ar1,1 DyI3·Ar3,0 DyI3·Ar3,1 DyI3·Ar3,3

b 
 C3v D3h C3v C3v D3h 
Dy–I 2.862 2.868 2.861 2.863 2.862 
I–Dy–I 119.0 120.0 114.0 114.9 120.0 
Dy–Ar(ax) 3.028 3.091 - 4.039 - 
Dy–Ar(eq) - - 3.351 3.380 4.125 
ΔE0

c  -16.4 -28.0 -20.1 -24.2 -25.4 
 DyI3.Kr1,0 DyI3.Kr1,1 DyI3.Kr3,0 DyI3.Kr3,1 DyI3.Kr3,3

b 
Dy–I 2.863 2.870 2.864 2.865 2.863 
I–Dy-I 119.0 120.0 112.8 113.9 120.0 
Dy–Kr(ax) 3.130 3.196 - 4.170 - 
Dy–Kr(eq) - - 3.429 3.450 4.177 
ΔE0

c -22.3 -38.6 -32.0 -37.9 -37.0 
 DyI3.Xe1,0 DyI3.Xe1,1 DyI3.Xe3,0 DyI3.Xe3,1 DyI3.Xe3,3

b 
Dy–I 2.864 2.874 2.867 2.868 2.866 
I–Dy–I 118.8 120.0 111.4 112.3 120.0 
Dy–Xe(ax) 3.304 3.375 - 4.476 - 
Dy–Xe(eq) - - 3.598 3.611 4.369 
ΔE0

c -29.3 -50.4 -45.0 -52.7 -50.7 
a Ng = Ar, Kr és Xe; az a és b megfelel a DyI3 egység egy-egy oldalán elhelyezett nemesgáz 
atomok számának (lásd 25. ábra). Az egyensúlyi számított DyI3 planáris trigonális molekulára 
számított Dy–I kötéshossz 2.895 Å, számítási részleteket lásd a szövegben. Az ax és eq 
jelölések megfelelnek az axiális és ekvatoriális halogéneknek. 
b A DyI3⋅Ng3,3 (Ng = Ar, Kr, Xe) komplexek legalább elsőrendű nyeregpontok a számított 
frekvenciák alapján. 
c Zérusponti energiákból számított stabilizációs energiák. ΔE0=E0(DyI3.Nga,b) – E0(DyI3) – 
(a+b)*E0(Ng) (Ng=Ar, Kr és Xe; a + b = DyI3 körüli nemesgáz atomok száma), BSSE 
korrekció figyelembe vételével. 

 

Számítások segítségével meghatároztunk több, a DyI3 egység és az azt körülvevő 

nemesgázatomok alkotta komplex szerkezetet. Ezek relatív energiái és szerkezeti paraméterei 

a 32. táblázatban szerepelnek. A számítások alapján a nemesgázzal képzett komplexek 

képződése kedvez a DyI3 egység piramisossá válásának (lásd 25. ábrán is). Azonban a DyBr3-

dal ellentétben, (3.4.6.2. pont) a DyI3 egységet síknak hagyó komplexek között is találunk 

hasonló stabilizációs energiával rendelkező eredményeket. A számított modellek alapján 

érthető, hogy a piramisos és sík szerkezetű DyI3 egyidejűleg van jelen a komplexekről felvett 

spektrumokban. Ilyen típusú komplexek csak alacsony hőmérsékleten léteznek, a 

szobahőmérsékletre számított szabadenergiák alapján már szétesnek. 
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25. ábra  A DyI3·Xe komplexek számított szerkezete. 

 

3.4.7.  A DyX3 molekulák összefoglalása 

A diszprózium-trihalogenidek közül a három nehezebb halogénnel alkotott 

molekulákat vizsgáltuk. Ahogyan az egyes munkák ismertetése során már bemutattam, nem 

egységes séma alapján kezeltük a rendszereket, de az eredmények alapján már lehetőségünk 

van trendeket vizsgálni a halogén változásának függvényében. A számítások terén különösen 

a bromid és a jodid hasonló kezelése miatt a tapasztalt különbségek feltehetően jól egyeznek a 

valós változásokkal. 

A DyX3 molekulákra többdeterminánsos számításokkal határoztuk meg az alap és 

alacsony energiájú gerjesztett elektronállapotok energia-sorrendjét és azok 

molekulageometriáját. Az energia-sorrendet a 33. táblázatban mutatja be. A táblázat adataiból 

látható, hogy az elektronállapotok sorrendje megegyezik a három molekulában és az 

energiakülönbségek is hasonlóak, bár a jodid felé egy enyhe csökkenés megfigyelhető. Ez 

lehet a növekvő ligandum-távolság kisebb felhasító erejének a következménye. Az 

alapállapotra és a gerjesztett állapotokra meghatározott fém–halogén kötéshosszak kevesebb, 

mint 0.002 Å-mel különböznek egymástól mindhárom halogén esetében.  
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33. táblázat A diszprózium-trihalogenidek alacsony energiájú elektronállapotainak relatív 
energiái (kJ/mol). 

 DyCl3
a DyBr3

b DyI3
c,d 

6
2A′′    0.0 0.0   0.0   0.0   0.0 

6E′    0.8 0.5   0.5   0.6   0.5 
6E′′    3.4 2.4   3.1   2.0   2.5 
6

1A′    6.7     4.2   5.8 
6

2A′    6.7     4.9   5.9 
6E′′  11.3     7.0 10.1 
6E′  15.9     10.6 14.1 
a CASSCF(9/7) számítás. 
b Bal: CASSCF(9/7), jobb: MRCI+Q(9/7). 
c Bal: CASSCF(9/7), jobb: MRCI(9/7). 
d re(Dy–I) = 2.828 Å az MRCI(9/7) szinten. 

 

 

34. táblázat  A Dy2X6, dimer molekulák alacsony energiájú elektronállapotainak relatív 
energiája (kJ/mol) és azok terminális kötésszöge (fokban) CASSCF(18/14) elméleti szinten.a 

Dy2X6 Dy2Cl6 Dy2Br6 Dy2I6 
 ΔE Clt–Dy–Clt ΔE Brt–Dy–Brt  ΔE It–Dy–It 
nagy spin állapot       
11B2g, 11B1u   0.0 120.1   0.0 120.1   0.0 118.9 
(2x)11B3u   6.3 115.9   6.2 116.3   0.0 118.9 
11B3g, 11Au   6.3 115.9   6.2 116.3   3.6 116.7 
11B1g, 11B2u 16.7 118.5 16.4 118.7 15.7 118.3 
11Ag 20.1 118.0 20.0 118.2 18.2 117.8 
kis spin állapot       
1B2g, 1B1u, 1Ag   0.0 120.1   0.0 120.1   0.0 118.9 
1B3g, 1Au   6.3 115.9   6.2 116.3   3.6 116.7 
1B1g, 1B2u 16.7 118.5 16.4 118.6 15.7 118.3 
1B3u 20.1 117.5 20.0 118.2 18.3 117.8 
a Minden dimer két halogénhidas D2h szimmetriájú. 

 
Az ED kísérlet során mindhárom diszprózium-trihalogenid főleg monomer formájában 

párolgott el, de nem elhanyagolható mennyiségben dimer molekulák is voltak jelen. A kapott 

gőzösszetételek (16-17 %) megfelelnek a korábbi tömegspektrometriás eredményeknek, 
176,177,202,203,175  figyelembe véve a kísérlet hőmérsékletét. Ezért mindhárom esetben szükséges 

volt a dimer szerkezet számításos meghatározása. A 34. táblázat foglalja össze a dimer 

molekulákra vonatkozó többdeterminánsos számításokat. Mindhárom dimer D2h szimmetriájú 

halogén-hidas szerkezet. A molekulák elektronállapotainak sorrendje a monomerhez 

hasonlóan azonos trendet mutat és a relatív energiákban is hasonló csökkenést tapasztalunk a 
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jodid felé. A nagy és kis spinnel jellemzett állapotok között sem tapasztalunk eltérést. Az 

elektronállapotok változása okozta szerkezeti eltérések elsősorban a dimer terminális 

kötésszögek változásában jelentkeznek, ami a 4f pályák geometriára gyakorolt hatását jelzi. A 

4f pályák a legmagasabban fekvő betöltött nem-kötő pályák, ezeket megvizsgálva arra 

jutottunk, hogy a különböző elektronállapotokhoz tartozó pályák betöltöttsége között lévő 

változások okozhatják a szögeltérést. Ezt leegyszerűsítve és szemléletesen a 26. ábra mutatja 

be, ahol a ( )24 xzf  és ( )24 yzf  pályák lebenyeinek elhelyezkedése alapján belátható, hogy 

azok merre kényszerítik a kötések elmozdulását. Ez a hatás más, számos 4f gerjesztett 

elektronállapottal rendelkező lantanida atomra is várható a háromdimenziós ligandumtérbe 

ágyazva. 

 

 
 

26. ábra  A 4f pályák különböző betöltöttségének egyszerűsített hatása a 
molekulageometriára a dimer molekulák esetében (Dy2Br6). 

 

Az ilyen nehéz atomokból álló molekulák számításánál különösen fontos szempont a 

megfelelő módszerek és báziskészletek kiválasztása, mivel könnyen rossz 

költséghatékonyságot érhetünk el. Ha a célunk a jó minőségű szerkezet, akkor két fontos 

dolgot kell szem előtt tartanunk. Egyrészt a részlegesen betöltött pályák számításához 

elengedhetetlen a többdeterminánsos módszerek használata. Elsősorban CASSCF 

módszerekkel határoztuk meg a valós elektronállapotokat és azok energetikai sorrendjét. 

Másrészt az elektronkorreláció megfelelő figyelembe vétele szükséges az elfogadható 

geometriai adatok számításához, ehhez célszerűbb egydeterminánsos számításokat végezni az 

alacsonyabb költségek miatt. Azonban szem előtt kell tartani azt, hogy önmagukban az 

egydeterminánsos módszerek téves eredményre is vezethetnek mind az elektronállapot, mind 

pedig a molekulaszimmetria vonatkozásában. A DyX3 molekulákra az ilyen számítások Jahn-

Teller torzult C2v szimmetriájú szerkezetet adnak alapállapotként. A CASSCF alapú 
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számítások alapállapotnak egy nem-degenerált elektronállapotot eredményeznek a D3h 

szimmetriájú molekulára, ahol nem jelentkezhet a Jahn-Teller torzulás. Továbbá a SO csatolás 

figyelembe vétele kioltja az alacsony energiájú elektronszerkezetek Jahn-Teller torzulását is. 

A 35. táblázatban készítettem egy összefoglalást a különböző módszerek és 

alkalmazott korrelációs szintek teljesítőképességéről. Nyilvánvaló, hogy a CASSCF számítás 

nem ad elfogadható geometriát, az elektronkorreláció fontosságát legjobban az MRCI 

eredmények jelzik a CASSCF-fel összehasonlítva. Az MP2 számítások, mint ismert, 

rendszerint alulbecslik a kötéshosszakat, míg a CCSD(T) számítások, megfelelő bázisokkal, 

általában jól egyeznek a kísérleti adatokkal.  

 

35. táblázat  A DyX3 molekulák különböző számításokból származó kötéshosszainak (Å) 
összehasonlítása a kísérleti adatokkal. 

Számítás DyCl3 DyBr3 DyI3 
CCSD(T)(G2)/St SC 2.444 2.592 2.812 
CCSD(T)(G2)/Cundari 2.457   
MP2 (FC)/Cundari 2.444 2.596 2.825 
MP2 (FC)/St SC 2.430 2.581 2.810 
CASSCF(9/7) 2.495 2.651 2.878 
MRCI/St SC  2.601a 2.828b 
  2.590c  
ED kísérlet    

M
er    2.443(14) 2.591(8) 2.808(7) 
M

er    2.439(10)d 2.591(5)e 2.808(6)f,g

rg 2.459(11) 2.606(8) 2.828(6) 
rg 2.454(5)d 2.609(5)e 2.812(6)f  
a MRCI+Q(9/7), az alkalmazott elektronkorrelációt lásd a 3.4.2. pontnál. 
b MRCI(9/7), az alkalmazott elektronkorrelációt lásd a 3.4.2. pontnál. 
c MRCI+Q(9/7), az alkalmazott elektronkorrelációt lásd a 3.4.2. pontnál. 
d Ref. 178. 
e Ref. 179. 
f Ref. 180. 
g Saját számítás a közlemény adatai alapján. 
 

A számított és kísérletileg meghatározott kötéshosszak egyértelmű 

összehasonlításához először azokat azonos fizikai jelentésű kötéshossz paraméterre kell 

átszámolni.16 A Morse-típusú anharmonikus korrekcióval hőmérsékletre vonatkozó rg 

kötéshosszból megbecsült egyensúlyi re kötéshossz a hőmérséklettől függően 0.01 – 0.02 Å-

mel rövidebb, mint a hőmérsékletre átlagolt érték. A 35. táblázat adatai alapján a magas szintű 

számítások a kísérletből megbecsült egyensúlyi kötéshosszal egyeznek és nem a 
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hőmérsékletre átlagolt kötéshosszakkal. Ezt fontos kiemelni, mivel az irodalomban gyakran 

találkozunk különböző fizikai jelentésű paraméterek direkt összehasonlításával, ami helytelen. 

 

36. táblázat  A DyX3 molekulák NBO töltései (e), Mayer kötésindexei és a központi fém 
fontosabb NEC értékei (e). 

 q (Dy) Mayer 
kötésindex 

NEC (Dy) 

Cl 2.450 0.32 6s(0.12)4f(8.95)5d(0.42) 
Br 2.348 0.36 6s(0.18)4f(8.93)5d(0.45) 
I 2.208 0.42 6s(0.26)4f(8.93)5d(0.50) 
 

A három monomer molekulára végzett NBO számításokat a 36. táblázat foglalja össze. 

A Mayer kötésindexek alapján mindhárom molekula erősen ionos. A kötéseknek a jodid felé 

növekvő kovalenses jellege a Dy 5d és a halogén p pályák átlapolásának az eredménye. A Dy 

atom 4f betöltöttsége a ligandumok cseréjének hatására nem változik, ezek a nem-kötő 

molekulapályák közé tartoznak (27. ábra). Ezzel együtt, a vegyértékhéjban való figyelembe 

vételük fontos a megbízható geometriai paraméterek számításához. A dimer molekulákra 

vonatkozó adatok a 4f héjon hasonlóan nagy betöltöttséget mutatnak, tehát nem-kötő 

pályaként okoznak szerkezeti változásokat.  

 

 
27 ábra  A DyCl3 néhány molekulapályája. (a) A Dy atom részvételével kialakított MO-k. (b) 
A Dy néhány nem-kötő 4f pályája. 
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A mátrix spektrumok kiértékelése a DyBr3 és a DyI3 molekulák enyhe piramisosságát 

jelezte, ezért számításokkal megvizsgáltuk a mátrix atomok hatását a lantanida-trihalogenid 

molekulák alakjára. Vizsgáltuk továbbá a molekulák síkból kilépő deformációs rezgésének 

anharmonicitását, hogy a kísérleti és számított értékek közötti eltérést értelmezzük. Ennek 

értéke a Cl – I sorban: 9, 6 és 4 cm-1 a kísérleti hőmérsékleteken. 

Ahogy korábban már említettem, a megbízható és a kísérleti adatokkal összemérhető 

szerkezeti paraméterek meghatározása magas költség-igényű; a számítási idők 

összehasonlítása iránymutató a hasonló jellegű munkákat tervezőknél. Az egyes számítási 

eljárásokhoz megadott idők csak nagyságrendeket jelölnek, mivel a számítások nem azonos 

gépeken történtek. Nyilvánvalóan a nagy-törzsű báziskészlet használata (a Dy atomon) a 

leggyorsabb; a geometriai optimálás kevesebb, mint fél óra MP2 szinten. A Cundari 

báziskészlettel ez megközelítőleg másfél óráig tart, míg a kis-törzsű stuttgarti báziskészlettel 

ugyanerre a feladatra egy napnyi idő szükséges. Ez utóbbi esetben a rezgési 

frekvenciaszámításokhoz két hétre volt szükség. Továbbra is a kis-törzsű stuttgarti 

báziskészletnél maradva, a legkisebb aktív terű CASSCF(9/7) optimálások 

elektronállapotokként negyed óráig tartanak, a dimerre ez az érték másfél-két óra. A monomer 

MRCI szintű optimálása (továbbra is a 9/7 aktív téren és vegyérték korrelációval) 

nagyságrendileg fél nap, a legnagyobb G2+3d korreláció ideje közel egy heti munka CASPT2 

szinten. Természetesen a számítógépek kapacitásának fejlődésével ezek az értékek 

csökkennek.  

 

3.4.8.  A kötéshosszak hőmérsékleti expanziója 

Az irodalomban 2006-ban jelent meg két közlemény, amelyben a szerzők a lantán-

trijodidra végzett kvantumkémiai számításaik alapján a kötéshosszak hőmérséklettől való 

függetlenségét állapították meg az rg,számított (1242 K) és re (0 K) adatok egyezése 

alapján.181,182 Ez az állítás, már az alapvető kémiai ismereteknek is ellentmond, azonban 

amennyiben helyesnek bizonyul súlyos következményekkel járna a szerkezeti adatbankokra 

nézve. Ezért a terület egyik nagy tekintélyével (Lawrence S. Bartell) együttműködve 

megvizsgáltuk a közleményben szereplő számítások helyességét. 

A fenti cikkek szerzői kvantumkémiai számításokkal meghatározták a molekula 

normálrezgéseinek (ν1, ν2, ν3a, ν3b, ν4a és ν4b) potenciálgörbéit a LaI3 molekulára. A ν2 síkból 

kilépő deformációs mozgás modellezésére több megoldást vizsgáltak a mozgás különböző 

koordináták szerinti leírása alapján. Ebből végül azt az esetet fogadták el, amikor a 

kötéshosszakat optimálták minden egyes rögzített piramisos állapotban. Mivel magának a ν2 
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mozgásnak a leírása változatlanul hagyja a kötéshosszakat, az így kapott kötéshossz 

változások valójában a síkból kilépő deformációs rezgés és a vegyértékrezgések (átlagolt) 

csatolása, ami egy fontos paraméter. A PES alapján a kísérleti hőmérsékletre Boltzmann-

eloszlással meghatározott érték (-0.007 Å) kötésrövidülést jelez. A degenerált mozgások 

(aszimmetrikus nyújtások és síkbeli deformációk) okozta kötéshossz változásokat elvi 

megfontolásból elhanyagolták. Az idézett munkák leírásának végére a szimmetrikus 

vegyértékrezgést (ν1) hagytam; számításaik szerint a „lélegző” mozgás 0.006 Å megnyúlást 

eredményez. Összességében a fentiek szerint a két hőmozgás kioltja egymást, a kötéseknek 

nincs hőmérsékleti expanziója. Az idézett szerzők által végzett számítások önmagukban jók, 

azonban nem teljes a kép. Ezt vezettük le és igazoltuk saját számításainkkal. 

A teljes potenciális energia (10. oldal) szimmetria-koordináta szerinti deriváltjaiból 

kiszámíthatjuk a különböző rezgéstípusok szerinti geometriai változásokat. A levezetés során 

szimmetria okokból bizonyos csatolási tagok kiesnek, de korántsem mindegyik; ilyen a 

szimmetrikus vegyértékrezgés esetében a F133 erőállandóval jellemzett (jelentős) ν1 és ν3 

rezgések csatolása:  

( )2 2 2133111
1 1 3 3

11 11

3 a b
FFS S S S

F F
= − − + . 

A közepes négyzetes rezgési amplitúdókat az 2
i iiS kT F≅  egyenlet alapján számolhatjuk ki, 

ahol k a Boltzmann állandó és T a hőmérséklet. A közleményben található további 

levezetések204 mellőzésével a fenti egyenletből a megnyúláshoz való hozzájárulás 0.018 Å. 

Hasonló tagok szerepelnek a deformációs rezgések és vegyértékrezgések csatolásaként, 

azonban ezek kötéshossz változását egyszerűbb a deformációs rezgések PES számítása során 

a kötéshosszak optimálásával meghatározni, ahogyan azt az orosz szerzők is tették a ν2 rezgés 

esetében (-0.007 Å). A síkbeli deformáció rezgések csatolásai együttesen mindössze 0.001 Å 

megnyúlást okoznak. A ν3 degenerált vegyértékrezgésre is levezethető a kötéshossz változás 

(0.007 Å).204 Végül, a teljes hőmérsékleti (1142 K) változás az LaI3 molekulára a rezgések 

alapján 0.019 Å. Egy furcsa egybeesés, hogy az említett orosz szerzők végezték el a LaI3 

molekula elektrondiffrakciós vizsgálatát is,205 és a közleményben az összes szükséges 

paraméter rendelkezésre áll az rg-re különbség kiszámításához, ami 0.013(8) Å. 

Végeredményben, az aszimmetrikus vegyértékrezgések hatásának figyelembevételével 

(elsősorban a szimmetrikus vegyértékrezgéssel való csatolás következtében) a molekula 

hőmérsékleti expanziója valós. 
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3.5.  Hogyan tovább? 
Lezárásként néhány gondolat a jövőről. Ahogyan az a jelen munka eredményeiből is 

látható, a kvantumkémiai számítások pontossága elérte a kísérleti adatok hibahatárát. A 

számítástechnika fejlődésével a korábban csak nagyon kevés elektront tartalmazó 

molekulákra alkalmazható elméleti szintek és báziskészletek egyre nagyobb rendszerek 

kezelésére is alkalmassá válnak. Ugyanakkor, ha lehetőség van rá, mindenképpen össze kell 

vetni az elért eredményeket kísérleti adatokkal, mert könnyen félrevezető információhoz 

juthatunk támpontok nélkül. 

Csoportunk elektrondiffrakciós munkája a lezárás felé közeledik, a készülék több mint 

tíz éve nem üzemel. A fém-halogenidekről készült felvételek közül 4-5 kiértékelése maradt 

még hátra, azok bonyolultága miatt, illetve néhány esetben a már közölt eredmények 

újravizsgálatát is tervezzük. Jelen ismereteink alapján még a nagyon komplex rendszerek 

szerkezetvizsgálata is megoldható, ha számításokkal ezt elősegítjük és alátámasztjuk. 

Az re és rg paraméterek hibahatáron belüli egyezésének publikációja a lantán-trijodidra 

2006-ban jelent meg. Amit a szerzők azóta is konzekvensen állítanak más nehézfém-

trihalogenidek vizsgálata során. Ennek a tévedésnek a korrigálása fontos, amit már 

elkezdtünk, azonban a téma terjedelme miatt előreláthatólag több közleményben publikálunk.  

Egy érdekes témakör a gáz és szilárd halmazállapotban található szerkezetek 

összevetése. Oligomerek szerkezetének számításával a kristályosodás folyamatának, azaz, 

annak a vizsgálata, hogy hogyan jutunk el a kristályrácsban található szerkezetekhez, 

izgalmas kihívás. 
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4.  A kutatási eredmények összefoglalása 
A PhD értekezés keretében fém-halogenid molekulák szerkezetmeghatározásával és az 

azokhoz kapcsolható molekuláris sajátságokkal foglalkoztam kísérleti és elméleti technikák 

együttes alkalmazásával. A kutatómunka főbb, általánosabb eredményeit az alábbi 

tézispontokban foglalom össze, zárójelben a cikkek irodalomjegyzéki számával.  

 

1. Meghatároztuk kilenc fém-halogenid molekulaszerkezetét (kötéshosszak, rezgési 

amplitúdók, kötésszögek) kísérleti és elméleti szerkezetvizsgálati módszerek együttes 

alkalmazásával. (2–6) 

 

2. Szemben azzal az elgondolással, hogy az elektronkorrelációs szint növelésével javítjuk 

egy báziskészlet teljesítőképességét, megállapítottuk, hogy elsősorban nehézatomok 

esetében ennek az eljárásnak a megbízhatósága csökken, mivel a pontatlanabb leírású 

pályák hatása kiszámíthatatlan. (1, 4–5) 

 

3. Számítási adatok alapján megállapítottuk, hogy a VCl3 molekula szerkezetét a Jahn-Teller 

torzulás határozza meg, amelynek következtében a szimmetria csökken. (3) 

 

4. Számítások alapján kimutattuk, hogy a 4f pályák betöltöttségétől függő elektronállapotok 

elektronsűrűsége hatással van a lantanida atom körüli ligandumok elhelyezkedésére, 

szemben azzal az általános elképzeléssel, hogy a 4f alhéj nem befolyásolja azt. (4–6) 

 

5. Számítások alapján megállapítottuk, hogy a lantanida atomok vegyértékhéja alatt 

elhelyezkedő 4f alhéjak között ferro- és antiferromágneses kölcsönhatás is lehetséges az 

alhéjak egymástól való elszigeteltségének következtében. (4–6) 

 

6. Kísérleti és elméleti módszerek együttes alkalmazásával meghatároztuk a diszprózium-

tribromid és -trijodid molekulák rezgési frekvenciáit. (5, 6) 

 

7. Megállapítottuk, hogy a mátrix-izolációs technikában a nemesgázatomok képesek 

kölcsönhatásba lépni a lantanida-trihalogenidek központi fématomjával, ezzel 

megváltoztatva a molekulaszerkezetet. (5, 6) 
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8. Megállapítottuk, hogy a vas-trihalogenid molekulák sorában tapasztalt jelentős 

stabilitáscsökkenést a központi fématom 3d héjának betöltöttség-növekedése magyarázza, 

miáltal a vas-dihalogenidekéhez hasonló betöltöttség alakul ki és a rendszer 

halogénvesztéssel stabilizálódik. (2) 

 

  9. Kijavítottunk egy, a kötések hőmérsékleti megnyúlását megkérdőjelező téves irodalmi 

megállapítást; az eredeti szerzők által elhanyagolt rezgési csatolások figyelembevételével 

a vizsgált kötések hőmérsékleti megnyúlása megfelel a kísérletből meghatározható 

értéknek. (7) 
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5.  A dolgozatban használt rövidítések  
 

b  bridging; hidas 

BSSE  basis set superposition error;  báziskészlet szuperpozíciós hiba 

CASSCF complete active space SCF;  teljes aktív tér SCF 

CASPT2 másodrendben perturbált CASSCF 

CBS  complete basis set; teljes báziskészlet 

CC  coupled cluster; csatolt klaszter 

DFT  density functional theory; sűrűségfunkcionál elmélet 

ECP  effective core potential; effektív törzspotenciál 

ED  electron diffraction; elektrondiffrakció 

FC  frozen core; lezárt törzs 

FC1  frozen inner noble gas core; lezárt belső nemesgáz törzs 

f(r)  radial distribution; radiális eloszlásgörbe 

G2  FreezeG2; lezárt belső alhéjú nemesgáz törzs 

HF  Hartree–Fock 

IR  infrared; infravörös 

LC  large core, nagy-törzs(ű) 

MI  matrix-izolation; mátrix-izoláció 

MO  molecular orbital; molekulapálya 

NBO natural bonding orbitals; természetes kötőpályák 

NEC  natural electron configuration; molekulában levő atomi elektronkonfiguráció 

PES  potential energy surface; potenciális energiafelület 

Ra  Raman 

RW  read window; beolvasott ablak 

SC  small core; kis-törzs(ű) 

SCF  self-consistent field; önmagával összhangban levő tér 

sM(s)  molecular intensity; molekuláris intenzitáseloszlás 

SO  spin-orbit, spin-pálya 

St  stuttgarti (típusú) 

t  terminal; terminális 
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