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مطالعه خواص طیف  NMRالیگومرهاي -3فلورومتیلپیرول به روش نظریه تابعی چگالی

حسین نیکوفرد
دانشکده شیمی ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود
تاریخ ثبت اولیه ،0190/07/0 :تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ،0190/07/75:تاریخ پذیرش قطعی0195/0/01:
چکیده
در این تحقیق ،خواص طیف رزونانس مغناطیسی هستهای ( )NMRالیگومرهای تشکیل شده از مشتقات -1فلورومتیلپیرول ( )FMPبه روش
محاسبات چگالی تابعی مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج به دست آمده نشان میدهد گزینشپذیری پیکربندی الیگومرهای حاصل از مشتقات
پیرول در فرایند پلیمریزاسیون تحت تاثیر خاصیت القایی ،تقارن و ممانعت فضایی گروه استخالف در موقعیت  1حلقه هتروسیکل قرار دارد.
بررسی جابجایی شیمیایی اتمهای  1Hو  13Cگونههای منومر ،دیمر ،تریمر و تترامر عالوه بر تایید خواص ساختمانی و الکترونی آنها نشان میدهد
كه فرایند هستهزایی شامل زوج شدن منومرها با آرایش ' α-αاست رشد زنجیرهای پلیمری از موقعیت ( αموقعیت نزدیك به استخالف) با احتمال
بیشتری صورت میگیرد .همچنین مشتقات دارای استخالف  CF3با سهولت بیشتری نسبت به سایر گونهها در فرایند پلیمریزاسیون شركت میكنند.
واژههاي کلیدي :نظریه تابعی چگالی ،جابجایی شیمیایی ،فلورومتیل پیرول ،الیگومر.

 .1مقدمه
بیشك امروزه پیشرفت و توسعه روشهای طیفسنجی تاثیر قابل مالحظهای در رشد علوم و فناوری پلیمرهای رسانا داراست .در این میان،
طیفسنجی مادون قرمز ( )IRو رزونانس مغناطیسی هستهای ( )NMRمهمترین روشهای طیفسنجی برای شیمیدانها محسوب میشوند .در
حالی كه طیفسنجی مادون قرمز ساختمان هندسی مولکولها را توصیف مینماید طیفسنجی رزونانس مغناطیسی هستهای اطالعاتی راجع به
طبیعت محیط اطراف اتمهای موجود در یك مولکول را در اختیار قرار میدهد .اغلب مجموع نتایج مطالعات طیفسنجی مادون قرمز و رزونانس
مغناطیسی هستهای برای تشخیص ساختمان یك مولکول كافی است [.]0-7
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در طی دو دهه گذشته خواص الکتریکی و نوری پلیمرهای مزدوج توجه بسیاری از مراكز تحقیقاتی و صنعتی را به خود جلب كرده است .دسته
وسیعی از پلیمرهای رسانا جهت استفاده در ساخت تجهیزات الکترونیکی از جمله اپتیك غیر خطی ،0دیودهای شاتکی ،7دیود های

نشر نور آلی1

( ،)OLEDsترانزیستورهای فیلم نازک میدان موثر )FETs( 0و باطریها به كار گرفته شدهاند [ .[1-5پلیمرهای رسانای متشکل از هتروسیکلها
نظیر پلیپیرول ،پلیتیوفن و پلیآنیلین دارای طیف گستردهای از خواص الکترونیکی و نوری جدید هستند .در این زمینه ،پلیمرهای شامل مونومر
پیرول و مشتقات آن برای بسیاری از كاربردها مورد توجه قرار گرفتهاند.
علیرغم استفاده از پلیمرهای رسانای تهیه شده از مشتقات پیرول در صنایع الکترونیکی ،تجهیزات نوری و بیولوژیکی ،پایداری كم این تركیبات
در شرایط محیطی گسترش كاربرد آنها را محدود ساخته است .یکی از شیوههای مرسوم برای افزایش پایداری این محصوالت ،اتصال گروههای
استخالفی مناسب در موقعیت -1حلقهی پیرول (موقعیت  )است .به دلیل كاربردهای ویژه و گسترده پلیمرهای رسانای الکتریسته تحقیقات زیادی
در زمینه تهیه و سنتز این مواد و بهبود خواص آنها انجام گرفته است كه قریب به اتفاق تجربی و آزمایشگاهی هستند .تحقیقات نظری مبتنی بر
محاسبات مکانیك كوانتومی شیوه جدیدی در مطالعه این مواد میباشد كه در مقابل هزینههای باالی روشهای تجربی و دستگاهی و همچنین
ریسك باالی كار با این گونه مواد ،ناشی از سمیت و آثار زیست محیطی آنها  ،بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
در این تحقیق ،اثر استخالف متیل فلوئوردار شامل  CHF2 ،CH2F ،CH3و  CF3در موقعیت بتای حلقه پیرول مورد مطالعه قرار گرفته است .در
این تحقیق سعی شده است رفتار خواص طیف مغناطیسی هستهای اتمهای هیدروژن و كربن مشتقات الیگومری فلورومتیلپیرول ( )FMPشامل
گونه های دیمر ،تریمر و تترامر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد (شکل  .)0این اطالعات ،عالوه بر تایید نتایج محاسبات ساختمانی و الکترونی
این تركیبات ،میتوانند كمك بزرگی در تشخیص پیکربندی و نوع چینش منومرها در زنجیر پلیمری محسوب شوند كه ویژگی مهمی در رسانایی
الکتریکی و فعالیت الکتروشیمیایی این تركیبات میباشند [.]6
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شکل  )A( .1نمایش ساختار منومر و نماد مولکولهاي مورد مطالعه و ( )Bساختار الیگومر چهارتایی (تترامر).

 .2روش محاسبات
در این تحقیق برای بهینه سازی مقدماتی ساختار مولکول ها از نرمافزار  GaussView 5.0استفاده شده است [ .]4همچنین محاسبات نهایی با
استفاده از نرم افزار Gaussian 2003انجام گردید [ .]1همانطور كه میدانیم انتخاب مجموعه پایه و سطح نظری بهینه در محاسبات  ،ab initioاز
اولین اركان اصلی محاسبات میباشد .اگر چه به كارگیری مجموعه پایههای بزرگ تر قیود روی الکترونها را كاهش میدهد و به دنبال آن
تقریب دقیقتری برای نشان دادن همبستگی اوربیتالهای مولکولی محسوب میشود ولی به طور غیر خطی موجب پیچیدگی محاسبات و طوالنی
شدن زمان آنها میگردد .نتایج مطالعات اولیه نشان داد كه پایداری انرژی الکترونی حاصل از روش  DFT-B3LYPبا مجموعه پایههای بزرگتر
افزایش مییابد ولی با در نظر گرفتن هم زمان دقت و زمان محاسبات ،روش  DFT-B3LYPبا مجموعه پایه ) 6-31G(d,pانتخاب گردید [9و.]01
با محاسبه طیف  1H-NMRو  ،13C-NMRمقادیر ثابت پوشش 0و جابجایی شیمیایی هسته (  ) اتمهای هیدروژن و كربن تركیبات مورد نظر به
روش ) B3LYP/6-31G(d,pمحاسبه گردید .پوشش مغناطیسی ایزوتروپیك و آنیزوتروپیك تركیبات مورد مطالعه با سه روش IGAIM ، CSGT

و  SGOمحاسبه شدند .روشهای  CSGTو  IGAIMنتایج یکسانی برای تمام مولفههای تنسوری ثابت پوشش دادند كه با نتایج روش

SGO

متفاوت است .لذا دادههای مغناطیسی روش محاسبه  IGAIMبرای بررسی نتایج انتخاب شدند .در تمام موارد ،ثابتهای پوششی ایزوتوپیك و
آنیزوتروپیك هستههای هیدروژن و كربن از روی مولفههای تنسوری آنها ،  i ،محاسبه و جابجایی شیمیایی آنها نسبت به تركیب مرجع تترامتیل-
سیالن ( )TMSبدست آمد.
 .3نتایج و بحث
با مطالعه خواص طیف رزونانس مغناطیسييی هسييتهای شييامل يييریب نفورپذیری مغناطیسييی و تنسييورهای جابجایی شييیمیایی 7اتمها میتوان
اطالعات مفیدی راجع به سياختمان مولکولها ،تاثیر جریان حلقه 1و نیز تخمینی از آروماتیسيیته مشتقات فلورومتیلپیرول كسب كرد .همانطور
كه مشيخص اسيت یکی از عوامل موثر در جابجایی شیمیایی اتمها در مولکولهایی با سیستم غیر اشباع اثر جریان حلقه میباشد .به طوری كه با
توسييعه الکترونهای  -πمزدوج در این تركیبات جابجایی شييیمیایی اتمهای آنها نیز بیشييتر میشييود .در شييکل  7دیاگرام تغییرات جابجایی
شیمیایی كربنهای  αو ' αالیگومرهای پیرول (بدون استخالف) نشان داده شده است.

1
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شکل  .2جابجایی شیمیایی کربنهاي  αو ' αالیگوپیرول که به دلیل معادل بودن اتمها بر هم منطبق هستند.

مطابق شکل  7به دلیل معادل بودن موقعیتهای  αو ' αدر منومر بدون استخالف و الیگومرهای حاصل از آن ،جابجایی شیمیایی كربنهای  αو
' αدر یك مکان ظاهر میشوند .همچنین همانطور كه انتظار میرود با افزایش طول زنجیر الیگوپیرول و توسعه سیستم الکترونهای  -πمزدوج،
به دلیل اثر جریان حلقه مقادیر جابجایی شیمیایی به میدانهای باالتر انتقال مییابند .این جابجایی برای گونههای الیگو(فلورومتیلپیرول) نیز دیده
میشيود .جابجایی شيیمیایی هیدروژنهای موقعیت  αو ' αحاصل از طیف  H-NMRدر شکل  1نشان داده شده است .مطابق شکل  ،1جابجایی
شیمیایی هیدروژنهای  αو ' αمنومر پیرول در یك مکان ظاهر می شوند زیرا نشان دهنده محیط شیمیایی یکسان اطراف این دو اتم به دلیل تقارن
سياختمانی مولکول پیرول می باشيد .ولی با ايافه شدن یك استخالف در موقعیت بتای حلقه پیرول ،محیط شیمیایی پیرامون هیدروژنهای فوق
تغییر یافته به طوری كه جابجایی شيیمیایی متفاوتی برای آنها در شيکل  1دیده میشود .این اختالف ،برای گروه الکترونكشنده متیل ،بیشترین
مقدار است و با افزایش اتمهای فلوئور به استخالف متیل مقدار آن كاهش مییابد.
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شکل  .3دیاگرام جابجایی شیمیایی هیدروژنهاي  αو ' αمنومرهاي فلورومتیلپیرول.

به عبارت دیگر ،با ايافه شدن گروه الکترون دهنده  CH3در موقعیت ی حلقه ،جابجایی شیمیایی )   ( H كه نزدیکتر به محل استخالف است
به دلیل پوشش الکترونی بیشتر نسبت به منومر فاقد استخالف پیرول ،به میدان پایین جابجا میشود .در حالی كه جابجایی شیمیایی )   ( H  كه
دورتر از محل استخالف است كمتر تحت تاثیر خاصیت القایی استخالف قرار میگیرد و جابجایی شیمیایی آن در میدان باالتر ظاهر میشود .این
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رفتار ،با ايافه شدن اتمهای فلوئور به استخالف متیل در منومرهای فلورومتیل پیرول تغییر مییابد به نحوی كه با افزایش خاصیت الکترونگاتیوی
استخالف  ( H  ) ،به دلیل پوشش الکترونی كمتر به میدانهای باالتر متمایل میشود .جابجایی شیمیایی )   ( H  كه دورتر از استخالف است
كمتر تحت تاثیر خاصیت الکترونگاتیوی استخالف قرار گرفته و در میدان باالتری نسبت به )   ( H قرار میگیرد .این رفتار میتواند مبین
آمادگی بیشتر هیدروژن '( αنسبت به هیدروژن  )αبرای كنده شدن از منومرها و تشکیل رادیکال كاتیون باشد .همان طور كه مشخص شده است
اولین مرحله در مکانیسم پلیمریزاسیون ان تركیبات ،تشکیل رادیکال كاتیون از منومرها میباشد كه به دنبال آن ،جفت شدن رادیکال كاتیونها و
ایجاد مراكز هستهزایی رخ میدهد [.]6
جدول  .1جابجایی شیمیایی کربنهاي   ،α' ،αو ' منومرهاي
فلورومتیلپیرول.
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دادههيای طیف  13C-NMRمنومرهيای  FMPدر جدول  0ارائه داده شيييده اسيييت .مطابق اطالعات طیفی  13C-NMRبرای جابجایی شيييیمیایی
كربنهيای  αو ' αو كربنهيای  و ' منومرهيا در جيدول  ،0مالحظه میشيييود كه چگالی ابر الکترونی روی كربنهای  αو ' αمولکول پیرول
(مراكز هسييتهزایی در فرایند پلیمریزاسييیون) كمتر از كربنهای  و ' اسييت .این مويييوع تایید كننده نتایج محاسييبات توزیع بار الکتریکی و
چگيالی اسييياین این اتمها نیز میباشيييد [ .]00اثر اسيييتخالف ،موجب از بین رفتن برابری جابجایی شيييیمیایی زوج كربنهای  αو ' αو نیز زوج
كربنهای  و ' میشود .در كلیه منومرها ،كربن ( متصل به استخالف) دارای بیشترین جابجایی به دلیل اتصال مستقیم به استخالف است .اما
همانطور كه مشخص است رشد پلیمر از موقعیت كربنهای  و ' شروع نمیشود [ .]6بنابراین مقایسه عمده بین جابجایی شیمیایی كربنهای α

و ' αاسيت .همانطور كه انتظار میرود جابجایی كربن ' αبیشيتر از كربن  αاسيت كه نقش عمدهای را در انتخاب آرایش فضييایی زنجیر پلیمری
خواهد داشت (به استثنای تركیب  PCH2Fكه این اختالف اندک است و ممکن است به دلیل افزایش زاویه دو وجهی در این مولکول باشد).
مطالعه خواص هندسی و الکترونی سایر مشتقات پیرول نیز نشان دهنده این است كه اتصال استخالف در موقعیت ی حلقه پیرول و از بین رفتن
توازن موقعیتهای  αو ' ،αساختار های هندسی مختلفی را در فرایند پلیمریزاسیون برای دیمر و سایر الیگومرهای باالتر بوجود میآورد .تطبیق
نتایج ساختار-الکترونی و نتایج طیف  NMRتایید كننده این است كه در فرایند پلیمریزاسیون این تركیبات ،احتمال هستهزایی و رشد پلیمر از
موقعیت كربن ' αحلقه هتروسیکل (موقعیت دورتر از استخالف) نسبت به موقعیت ( αموقعیت نزدیکتر به استخالف) بیشتر است .تجزیه و تحلیل
خواص ساختمانی الیگومرها نشان میدهد كه استریوشیمی الیگومرها در فرایند پلیمریزاسیون تحت تاثیر خواص استخالف روی حلقه منومر نظیر
الکترونگاتیوی ،تقارن و بزرگی آن قرار دارد به طوری كه در بیشتر تركیبات ،ساختارهای سندیوتاكتیك از پایداری بیشتری نسبت به سایر
پیکربندیها برخوردارند (شکل  .)B-0جابجایی شیمیایی طیفهای  1H-NMRو  13C-NMRالیگومرهای كوتاه زنجیر شامل دیمر ،تریمر و تترامر
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گونههای  FMPنیز مشابه منومرهای تشکیل دهنده آنها به روش ) B3LYP/6-31G(d,pمحاسبه گردید .به عنوان نمونه ،رفتار جابجایی شیمیایی
كربنهای  αو ' αدر دو سر زنجیر تریمرهای  FMPدر شکل  0مقایسه شده است.

121

119

ppm

) (C
)' (C

120

C) /

117
116
115

( C chemical shift

118

13

114

tri-PCF3

tri-PCHF2

tri-PCH2F

tri-PCH3

113
tri-P

FMP trimers

شکل  .4جابجایی شیمیایی کربنهاي  αو ' αتریمرهاي فلورومتیلپیرول.

مطابق نتایج شکل  ،0جابجایی شیمیایی كربنهای  αو ' αالیگومر متشکل از منومر پیرول فاقد استخالف در یك موقعیت ظاهر میشوند زیرا زوج
كربنهای  αو ' αمعادل هستند و فقط یك پیك برای هر دو كربن انتهایی زنجیر مشاهده میشود .اما عامل استخالف در مشتقات  FMPسبب
میشود تا تعادل بین كربنهای  αو ' αاز بین رفته و كربن نزدیکتر به استخالف یعنی  αاز جابجایی شیمیایی بیشتری برخوردار شود .اگر چه
اختالف جابجایی شیمیایی مشاهده شده بین كربن  αو ' αاندک است ولی این اختالف نیز ناشی از اثر القایی گروه استخالف است .همان طور
كه از شکل  0مشخص است اثر الکترونكشندگی گروه متیل ( )R=CH3موجب كاهش مقادیر جابجایی كربنها نسبت به نمونههای فاقد استخالف
( )R=Hمیشود اما اثر الکتروندهندگی گروه فلورومتیل ( حاوی اتمهای  )Fموجب افزایش مقادیر جابجایی كربنهای  αو ' αمیشود به طوری
كه جابجایی شیمیایی كربن  αبیشتر از كربن ' αاست.
مطالعات گذشته [ ]00در خصوص نتایج توزیع بار الکتریکی و چگالی اساین مشتقات پیرول نشان دهنده این است كه عواملی نظیر تقارن هندسی
گروه استخالفی و ممانعت فضایی ناشی از آن در واحدهای تکراری پلیمر ،موجب میشود رشد زنجیرهای الیگومر از موقعیت ' αكه دورتر از
محل استخالف است صورت گیرد .آرایش فضایی منومرها در طول زنجیر پلیمری به نحوی است كه گروههای استخالفی بیشترین فاصله را از
هم داشته باشند .همانطور كه انتظار میرود الیگومرهایی با آرایش فضایی سندیوتاكتیك (شکل  )0از لحاظ ترمودینامیکی پایدارتر هستند .رفتار
مشاهده شده فوق برای جابجایی كربنهای  αو ' αانتهایی زنجیر تریمر ،برای زنجیرهایی با طول متفاوت (دیمر و تترامر) نیز مشاهده میشود .به
طور كلی در هر مجموعه از الیگومرها شامل دیمر ،تریمر و تترامر ،رفتار )  ( مشابه است و نشان میدهد كه الیگومرهای حاوی استخالف
الکترونگاتیو نظیر  PCF3به میدانهای باالتر جابجا می شوند .البته اثر جریان حلقه و اثر استخالف در این جابجایی همسو هستند زیرا كه يریب
كینونی الیگومرهای شامل  PCF3بیشتر از الیگومرهای دیگر است [ .]07بنابر این پیشبینی میشود كه الیگومرهای  PCF3با سهولت بیشتری
نسبت به سایر تركیبات وارد واكنش پلیمریزاسیون شوند.
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در تمام گونههای الیگومری ،كربنهای  αو ' αبه دلیل نزدیکی به اتم الکترونگاتیو نیتروژن درحلقه پیرول ،از پوشش كمتری برخوردار بوده بنابر
این در میدان باالتری نسبت به كربنهای  و ' ظاهر میشوند كه به دلیل عدم مشاركت كربنهای  و ' در مکانیسم پلیمریزاسیون مقادیر
جابجایی شیمیایی آنها در اینجا آورده نشده است.
بر اساس دادههای طیف  1H-NMRتغییرات جابجایی شیمیایی هیدروژنهای  αو ' αدر دو انتهای زنجیرهای الیگومری محاسبه شدند كه به
عنوان نمونه مقادیر آنها برای زنجیر تترامر در شکل  5نشان داده شده است .همانطور كه از شکل  5مشخص است مقدار جابجایی شیمیایی
هیدروژنهای  αو ' αدر تترامر متشکل از پیرول یکسان است و تنها یك پیك برای آنها مشاهده میشود .این مويوع داللت بر معادل بودن
هیدروژنهای  αو ' αدر پلیمرهای متشکل از پیرول است.
4.4
4.3

4.1
4.0
3.9
) (H
)' (H

H chemical shift ( ) / ppm

4.2

3.8

tet-PCF3

tet-PCHF2

tet-PCH2F

tet-PCH3

3.7
tet-P

FMP tetramers

شکل  .5دیاگرام جابجایی شیمیایی هیدروژنهاي  αو ' αانتهایی تترامرهاي فلورومتیل پیرول.

نتایج طیف  H-NMRنشان میدهد با افزایش خاصیت الکترونگاتیوی استخالف از  CH2Fبه  ،CF3جابجایی هیدروژنهای  αو ' αبه میدانهای
باالتر با پوشش كمتر متمایل میشوند .این مويوع با پیش بینی توسعه سیستم الکترونهای  - مزدوج در استخالفهایی با تعداد اتم فلوئور
بیشتر سازگار است .مقادیر )   ( H و )   ( H  در الیگومرهای متشکل از استخالف  -CH3در میدان پایینتری نسبت به مقادیر متناظر آن در
الیگومرهای متشکل از واحد پیرول دیده میشود .همانطور كه در شکل  5مشخص است در تترامرهای متشکل از منومر  PCF3هم هیدروژن α

و هم هیدروژن ' αبه میدانهای باالتر جابجا میشوند زیرا تحت تاثیر خاصیت الکترون كشندگی گروه فلورومتیل قرار دارند.
 .4نتیجه گیري
نتایج این تحقیق نشان میدهد كه روش مکانیك كوانتومی تابعی چگالی ،B3LYP/6-31G(d,p) ،روش نظری مناسبی جهت محاسبه خواص
طیف رزونانس مغناطیسی هسته مشتقات فلورومتیلپیرول است .نتایج به دست آمده از محاسبات خواص طیف  NMRاتمهای هیدروژن و كربن
این تركیبات نشان دادند كه میتوان نتایج حاصل از مطالعات ساختاری و الکترونی آنها را مورد ارزیابی و تایید قرار داد .مقایسه جابجایی
شیمیایی اتمهای كربن و هیدروژن در موقعیت شاخهزایی و رشد پلیمر (موقعیت  αو ' αحلقهی هتروسیکل) در هر مجموعه از الیگومرها نشان
میدهد كه الیگومرهای حاوی استخالف  CF3با سهولت بیشتری در فرایند پلیمریزاسیون كه شامل كنده شده هیدروژن در موقعیت  αاست شركت

) ( JQCS

مجله شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی

0195  بهار،04  شماره،سال ششم

14

 از مقادیر محاسبه شده، این گونه تركیبات13C-NMR  و1H-NMR  همچنین میتوان قبل از انجام آزمایشات و تهیه تجربی طیفهای.مینمایند
.آنها جهت پیشبینی اولیه موقعیت پیكها استفاده نمود
.
قدردانی
.از حمایتهای دانشگاه صنعتی شاهرود جهت انجام این تحقیق قدردانی میگردد
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