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چکیده
چهارده ایزومر مختلف ترکیب دی سیکلو پنتادی ان به وسیله محاسبات تئوری مورد بررسی قرار گرفته اند .محاسبات ساختار هندسی
مولکولی ایزومرها به روش DFTدر سطح محاسباتی* B3LYP/6-31Gانجام شد .پایداری و خواص ترمودینامیکی (انرژی آزاد ،آنتروپی
وآنتالپی وثابت تعادل) همه ایزومرها گزارش شده است .این محاسبات ،نشان می دهندکه ممانعت فضایی کمتر پایداری ترکیبات را مساعدتر
می سازد .در بین ایزومرها ،دو ترکیب  Cis-cisoid-1,2-cis-Tricyclo[5.2.1.02,6 ]deca-3,8-dienو Cis-transoidپایدارترین ایزومر بوده که
با تجربه سازگاراست.
واژههای کلیدی :نظریه تابعی چگال ،دی سیکلو پنتادی ان ،پایداری ترمودینامیکی ،خواص ترمودینامیکی.

 %9است .از طرفی دیمریزاسیون فوتوشیمیایی سیلکوپنتادی ان منجر
 .8مقدمه

به بوجود آمدن مخلوط برابری از اگزو و اندو میگرردد .عرالوه برر

سیکلوپنتادیان به طور عمده به عنوان مونومر بررای رزیرن هرای

دو ایزومر عمده یاد شده امکان به وجود آمدن دوازده ایزومر دیگرر

هیدروکربنی آلیسیکلیک اسرتااده مریشرود[ .]9ایرن ترکیرب بسریار

ناشی از افزایش [ ]4+8[ ،]8+8و [ ]4+4دو حلقه وجود دارد .بعضی

فعال بوده و اگر در دمای کمترر از -90°Cنگهرداری نشرود ،بره دی

از این ایزومرها از سنتز مستقیم دو حلقه حاصل مری شروند ،ایزومرر

سیکلو پنتادیان تبدیل میشود .دی سیکلو پنتادیان به طور گسترده

شرماره 8و 1از هیدروژناسریون واکررنش سریکلوافزایی( )8+8سریکلو

در زمینههای دارویی ،آفت کشها ،ادویه جات و الستیک مصرنوعی

پنتادی ان با سیکلوپنتانون حاصل می شرود [ ]4دو ایزومرر  9و 91از

به کار برده میشود[ .]8-1ساختار شیمیایی و نام ایزومرها در جدول

تجزیه ی پیش ماده آزا حاصل می شود [ .]9-1ایزومر شماره  94نیز

 9گزارش شده است .محصول دیمریزاسیون همدمای سریکلوپنتادی

از مشتقات کمپلکس کلره حاصل می شرود [ .]9-9در ایرن تحقیرق

و کراکینرگ گرمرایی برره طررور عمرده شررامل دو ایزومررر

مقادیر انرژی و پارامترهای ترمودینامیکی برای چهارده ایزومر دی

اگزو( )8و اندو( )90است که از افزایش [ ]4+8پیوند پرای دو حلقره

سر رییکلو

پنترررادی ان بررره روش DFTدر سرررطح *B3LYP/6-31G

بوجود می آید .نسبت اندو به اگزو در دیمریزاسیون همدما  %89بره

محاسبه شده است.
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شکل فضایی این ایزومرها قابل انتظرار اسرت .چراکره مقرادیر ثابرت

در ابتررردا همررره سررراختارهای مولکرررولی برررا اسرررتااده از برنامررره

تعادل برای این ترکیبات بسیار کوچک است شاید بره همرین علرت

 GaussViewطراحررر ری شرررررد وسرررررپس محاسررررربات DFTبرررررا

هنوز این ترکیبات شناخته نشده انرد .دوایزومرر شرماره( )91و ()94

برنامه ]8[ Gaussian03اجرا شد.پارامترهای ساختاری سریکلوپنتادی

که حاصل از افزایش [ ]4+4دو حلقره هسرتند بره میرزان  89/8و

ان ،فرکانسهای ارتعاشی ،انرژی و پارامترهای ترمودینامیکی واکنش

 99 /9کیلوکالری بر مول بره ترتیرب از پایردارترین ایزومرر ،انررژی

تبدیل سیکلوپنتادی ان به ایزومرهای مختلف دی سیکلوپنتادی ان با

باالتری دارند وتنها در واکنش های فوتوشیمیایی کره ایرن میرزان از

روش ]90-98[ B3LYPوسری پایه* 6-31Gمحاسبه شده اند.

انرژی فراهم می شود ،حاصل می گردند .ثابرت تشرکیل بره ترتیرب
برای این دو ایزومر از مرتبه  -99و -94می باشد.

 .9بحث ونتیجه گیری
انرژی و پارامترهای ترمودینامیکی ایزومرهای مختلف سیکلو
پنتادی ان در جدول  9آمده است .با توجه به مقادیر انرژی نسبی
گزارش شده دو ایزومر اگزو ( )8و اندو ( )90به ترتیب کمترین
مقدار انرژی را دارند و پایدارترین ایزومرها هستند که به طور
تجربی حاصل شده است[ .]94علت آنکه ایزومر اگزو ( )8با داشتن
انرژی پایدارتر به نسبت کمتری در واکنش همدمای دیمریزاسیون
حاصل می شود ،این است که این محصول دارای سد انرژی باالتر
ی نسبت به ایزومر اندو است [ ]94و این موجب می شود که اندو
(محصول سینتیکی واکنش) به نسبت بیشتری حاصل شود سپس به
آهستگی اندو به اگزو تبدیل می شود .در واکنش فوتوشیمیایی به
دلیل فراهم شدن انرژی برای سد انرژی به نسبت برابری از این دو
محصول حاصل می شود.
ایزومرهرررای شرررماره ( )99( ،)9( ،)1( ،)9( ،)4و ( )98بررره ترتیر رب
نامطلوب ترین میزان انرژی را دارند و این ناپایداری با توجه به

ایزومرهای شرماره ( )8و( )1حردودا  1کیلرو کرالری از پایردارترین
ایزومر ،انرژی بیشتری دارند و دو ایزومر ( )9و( )9در حدود  9کیلو
کالری بر مرول از پایردارترین ایزومرر انررژی بیشرتری دارنرد .ثابرت
تعادل ایزومر 1بیشترین مقدار را بعد از دو ایزومر اگزو و انردو دارد
و به همین دلیل در واکنش فوتوشیمیایی به همراه دو محصول اگزو
واندو دیده می شود.
 .1نتایج
ساختار چهارده ایزومر دی سیکلوپنتادیانکه نتیجه دیمریزاسیون
[ ]4+8[ ،]8+8و [ ]4+4سیکلو پنتادی ان می باشد از طریق محاسبات
بهینه شد وپارامترهای ترمودینامیکی برای همه ایزومرها محاسبه شد.
ثابت تعادل محاسبه شده برای ایزومرها هماهنگی خوبی با نتایج
تجربی دارد و دو ایزومر اگزو و اندو باالترین مقدار ثابت تعادل
وکمترین میزان انرژی را دارند که در نتایج تجربی نیز به طور عمده
این دو محصول دیده می شوند.
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 ساختار شیمیایی و پارامترهای ترمودینامیکی ایزومرهای مختلف دی سیکلوپنتادی ان-8 جدول

ساختار شیمیایی

نام شیمیایی

#

cis-cisoid-1,2-cisTricyclo[5.3.0.02,6 ]
deca-3,8-dien
1𝛼, 2𝛼, 6𝛼, 7𝛼tricyclo[5.3.0.02,6 ]
deca-3,8-dien
cis-transoid-1,2-cisTricyclo[5.3.0.02,6 ]
deca-3,8-dien
1𝛼, 2𝛽, 6𝛽, 7𝛼tricyclo[5.3.0.02,6 ]
deca-3,8-dien
cis-cisoid-1,2-transTricyclo[5.3.0.02,6 ]
deca-3,8-dien
1𝛼, 2𝛽, 6𝛽, 7𝛽tricyclo[5.3.0.02,6 ]

9

trans-transoid-1,2transTricyclo[5.3.0.02,6 ]
deca-3,8-dien
1𝛽, 2𝛼, 6𝛽, 7𝛼tricyclo[5.3.0.02,6 ]
deca-3,8-dien
cis-cisoid-1,2-cisTricyclo[5.3.0.02,6 ]
deca-3,9-dien
1𝛽, 2𝛽, 6𝛽, 7𝛽tricyclo[5.3.0.02,6 ]
deca-3,9-dien
cis-transoid-1,2-cisTricyclo[5.3.0.02,6 ]
deca-3,9-dien
1𝛼, 2𝛽, 6𝛽, 7𝛼tricyclo[5.3.0.02,6 ]
deca-3,9-dien
cis-cisoid-1,2-transTricyclo[5.3.0.02,6 ]
deca-3,9-dien
1𝛼, 2𝛽, 6𝛽, 7𝛽tricyclo[5.3.0.02,6 ]
deca-3,9-dien

انرژی نسبی

9 /191911

Δ𝐻 0

Δ𝐺 0

Δ𝑆 0

kcal/mol

kcal/mol

Cal/mol.K

-1/418

9/099

-49/999

9/999× 90 -1

Kp0

8

9 /899919

-9/109

9/911

-49/949

9/108× 90 -9

1

19/ 14098

81/119

19/088

-48/499

9/98×90 -89

4

10/ 8901

41/948

19/099

-90/099

9/191×90-49

9

9/ 911919

-9/889

9/841

-49/911

8/919×90 -9

1

4/999999

-8/894

9/819

-49/499

0/00099

81/149

19/099

-48/481

9/899×90 -89

deca-3,8-dien

9

19/14884
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ساختار شیمیایی

نام شیمیایی

#

انرژی نسبی

Δ𝐻 0

Δ𝐺 0

Δ𝑆 0

kcal/mol

kcal/mol

Cal/mol.K

Kp0

tranc- transoid -1,2trancTricyclo[5.3.0.02,6 ]
deca-3,9-dien
1𝛽, 2𝛼, 6𝛽, 7𝛼tricyclo[5.3.0.02,6 ]
deca-3,9-dien
cis-cisoid-1,2-cisTricyclo[5.2.1.02,6 ]
deca-3,8-dien
1𝛼, 2𝛽, 6𝛽, 7𝛼tricyclo[5.2.1.02,6 ]
deca-3,8-dien

9

9 /191911

41/091

19/089

-90/991

9/989×90 -49

8

0

-91/494

9/891

-99/191

0/019

cis-transoid-1,2-cisTricyclo[5.2.1.02,6 ]
deca-3,8-dien
1𝛼, 2𝛼, 6𝛼, 7𝛼tricyclo[5.2.1.02,6 ]
deca-3,8-dien

90

9/ 909994

-98/198

1/088

-99/948

0/009

cis-transoid-1,2-transTricyclo[5.2.1.02,6 ]
deca-3,8-dien
1,2,6,7tricyclo[5.2.1.02,6 ]
deca-3,8-dien
cis-cisoid-1,2-transTricyclo[5.2.1.02,6 ]
deca-3,8-dien
1𝛼, 2𝛽, 6𝛼, 7𝛼tricyclo[5.2.1.02,6 ]
deca-3,8-dien
cis-cisoid-1,2-cisTricyclo[4.2.1.12,5 ]
deca-3,7-dien
1𝛼, 2𝛼, 5𝛼, 6𝛼tricyclo[4.2.1.12,5 ]
deca-3,7-dien
cis-transoid-1,2-cisTricyclo[4.2.1.12,5 ]
deca-3,7-dien
1𝛼, 2𝛽, 5𝛽, 6𝛼tricyclo[4.2.1.12,5 ]

99

18 /99911

99/149

14/899

-98/199

9/998×90 -81

98

18/ 01989

99/198

14/999

-98/199

8/909×90 -81

91

89/ 88099

9/01

84/914

-94/091

9/888×90 -99

94

99/91881

8/949

99/918

-49/94

9/918×90 -94

deca-3,8-dien
H
H

H
H

deca-3,7-dien
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