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Introducciá

Les interaccions intermoleculars febles són importants, no només en l'estructura de molts

complexos en fase gas; esdevenen, de fet, les responsables de l'existencia de líquids i de solids.

En l'ambit de la química orgánica supramolecular, aquestes interaccions són les que mantenen

unides les molecules dels cristalls organics moleculars. Aquestes estructures depenen d'una

complicada interconnexió d'interaccions intermoleculars de propietats diferents, entre les quals la

més forta (i alhora millor coneguda) és el pont d'hidrogen.

És evident que per entendre l'estructura deIs cristalls organics cal tenir un coneixement

precís de la naturalesa de les interaccions intermoleculars que hi tenen lloc. Una manera

d'obtenir informació, tant energética com geométrica, sobre les propietats de les interaccions

intermoleculars febles ens la proporcionen els rnetodes de cálcul ah initio de la química

quántica. Malauradament, avui dia el tractament computacional d'un model que simuli

l'estructura del salid molecular (:::: 100 - 300 átorns, depenent del sistema) és lluny de l'abast de

les tecniques estandard de calcul ah initio. És per aixo que cal emprar sistemes molt simplificats
per estimar les propietats de les interaccions febles que determinen l'estructura del cristall, amb el

conseqüent risc de perdre informació sobre molts aspectes d'aquestes interaccions. Per altra

banda, aquesta metodologia suposa la simulació de les propietats d'una interacció intermolecular

en fase gas, és a dir, en el cas extrem que aquesta no estigués afectada pels atoms i grups del seu

entorn (efectes inductiu i cooperatiu) i lliure de l'acció del camp cristal.lí. Malgrat tot, el calcul
ah initio en un model senzill és un bon punt de partida per coneixer la naturalesa d'una

determinada interacció intermolecular.

En molts casos l'estudi ah initio en un sistema senzill es pot contrastar amb els resultats

experimentals existents sobre el mateix sistema en fase gas, obtinguts mitjancant tecniques

espectroscopiques d'infraroig o de microones d'alta resolució. Per rnitja d'aquestes tecniques, les

quals han experimentat un espectacular avene en els darrers anys, s'han determinat propietats

(com ara la geometria, l'energia de dissociació o la dinámica respecte al moviment intern) d'un

gran nombre de dímers senzills [1]. Entre els més estudiats destaquen la majoria de dímers
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Introducció

d'hidrurs constituits per átoms del segon període, molts dels quals presenten interaccions per

pont d'hidrogen fort [(H20h, (HFb (NH3h, (HCN)(HF), etc)]. Recentment s'han resolt

espectres de dímers amb interaccions molt més febles i que requereixen unes tecniques molt més

sensibles (com ara (CH4)(H20) [2]).

Un altra manera d'obtenir informació (encara que únicament geométrica) sobre les

interaccions intermoleculars febles consisteix en l'estudi de l'estructura de cristalls organics, tant

una analisi detallada d'un cristall o un conjunt reduít de cristalls, com una analisi (des d'un punt

de vista estadístic) sobre un nombre elevat d'estructures cristal.lines, que sovint es realitza amb

l'ajut de bases de dades cristal.lografiques. Les analisi estadístiques tenen, empero, l'inconvenient

que els resultats obtinguts sobre les característiques geometriques d'una determinada interacció

poden estar influits per l'efecte d'altres interaccions properes més fortes. Per exemple, seria inútil
extreure informació sobre les preferencies geornetriques de la interacció C-H-"O en una mostra

de cristalls integrats per molecules amb grups carboxílics (R-COOH), ja que la geometria de les

interaccions C-H···O vindria donada per la formació d'interaccions O-H-"O=C, molt més fortes

[3]. Tot i que la contribució dels estudis estadístics en el coneixement d'aspectes estructurals

sobre un gran nombre d'interaccions és inqüestionable [4], alguns treballs ab initio recents [5]
han posat en dubte algunes de les interpretacions d'aquest tipus d'analisi i, alhora, s'ha fet palesa
la alta sensibilitat dels resultats de les análisis estadístiques respecte a la població escollida per al

mostreig.

Altrament, cal remarcar que les interaccions intermoleculars febles no són únicament

importants des d'un punt de vista estructural. Moltes d'aquestes interaccions tenen un paper molt

decisiu en les propietats físiques del cristall (propietats electriques, magnetiques, optiques, etc.).
Per exemple, en el cas particular dels cristalls orgánics de la família del tetratiofulvale (TTF), la

conductivitat eléctrica esta molt relacionada amb el nombre i orientació de les interaccions

intermoleculars S"'S, ja que la última banda ocupada del salid prové d'un únic orbital molecular

(l'orbital HOMO), el qual esta concentrat majoritariarnent sobre els atoms de sofre de les

molecules organiques, Com a conseqüencia, la forma de les bandes HOMO depen fortament de

les interaccions S···S entre aquestes molecules,

El treball que hem realitzat en aquesta memoria esta dividit en dues parts principals. La

primera part (capítols 1 - 5) esta centrada en el cálcul d'interaccions intermoleculars en

complexos senzills, mitjancant els metodes estandard de cálcul ah initio (en particular el metode

Meller-Plesset). El conjunt de sistemes que estudiarem inclou complexos constiturts per H20 i

HF; dímers formats per H20 (o bé H2S) i una molecula d'hidrocarbur (CH4, C2H4 o bé C2H2), i
dímers de fórmula R2S·· ·SR2 (on R és un grup rt-electroacceptor). Mitjancant l'estudi d'aquests
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Introducció

complexos pretenem entendre les propietats d'interaccions intermoleculars febles que pertanyen
a tres grups diferents: interaccions per pont d'hidrogenfort (com ara F-H···O i O-R··O),
interaccions per pon! d'hidrogen feble (com ara e-R··O) i interaccions no enllacants (com ara

S···S).

La segona part d'aquesta memoria (capítols 6 - 8) esta dedicada a l'estudi de les propietats
estructurals i electroniques de cristaIls organics moleculars, en particular els de la família del

tetratiofulvale (TTF). EIs cristalls organics que veurem pertanyen a dos tipus: donadors

moleculars neutres i sals de transferencia de cárrega. Tant els uns com els altres estan constitui'ts

per molecules entre les quals s'estableixen interaccions intermoleculars febles del tipus analitzat

en la primera parto El nostre estudi es centrara a analitzar la relació entre l'estructura cristal.lina

(interaccions intermoleculars), l'estructura electrónica de bandes (que calcularem mitjancant el
metode Extended Huckel Tight Binding) i les propietats electriques d'aquests materials.

Referéncies

[1] K. R. Leopold, G. T. Fraser, S. E. Novik, W. Klemperer, Chem. Rev. , 94, 1807 (1994).

[2] R. D. Suenram, G. T. Fraser, F. J. Lovas, Y. Kawashima, J. Chem. Phys., 101, 7230 (1994).

[3] C. V. Sharma, K. Panneerselvam, T. Pilati, G. R. Desiraju, J. Chem. Soco Perkin Trans., 2.,

2209 (1993).

[4] (a) P. Murray-Rust, J. Glusker, J. Am. Chem. Soc., 106, 1018 (1984). (b) R. Taylor and O.

Kennard, J. Am. Chem. Soc., 104, 5063 (1982). (c) "Structure Correlation", H.-B. Bürgi, J.

D. Dunitz, VCH, Weinheim (1994).

[5] S. L. Price, J. Lucas, A. Thornley, S. Rowland, A. J. Stone, J, Am. Chem. Soc., 116, 4910

(1994).
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Primera Part

Contingut

La primera part d'aquesta memoria esta encaminada a l'obtenció de dades energetiques i

geometriques sobre diferents interaccions intermoleculars. Així, després d'un primer capítol que
resumeix els conceptes teórics més importants, en el següent estudiarem les propietats energetiques,
estructural s i vibracionals de les interaccions per pon! d'hidrogen fort X-H ...y (X = 0, F, Y = 0, F)
en trímers moleculars constituíts per H2° i HF. L'objectiu principal d'aquest segon capítol és ajudar
en la interpretació de I'espectre d'infraroig d'una barreja d'H2° i HF. Al mateix temps, els resultats

obtinguts ens serviran de punt de referencia en I'estudi d'altres interaccions més febles que portarem
a terme alllarg deis capítols 3 - 5.

El capítol 3 esta dedicat a I'estudi de les propietats energetiques i direccionals, així com

l'espectre vibracional de la serie de complexos (CH4)(H20), (C2H4)(H20) i (C2H2)(H20). Les
interaccions presents en aquests dímers, Ctspn t-Hr-O i O-H···C(spn) (n = 1, 2, 3), són del tipus pon!

d'hidrogen feble . Aquest estudi esta molt relacionat amb el que realitzarem en el capítol 4, en que
estudiarem la serie (CH4)(H2S), (C2H4)(H2S) i (C2H2)(H2S). En aquest capítol analitzarem els

canvis que experimenten les tres propietats principals que ens interessen (energia d'interacció,

geometria i freqüencies vibracionals) amb la presencia d'un atorn del segon període (l'atom de sofre).

Finalment, en el capítol 5 deixem de banda les interaccions per pont d'hidrogen per centrar-nos

en l'estudi de les interaccions no enllacants, en particular la interacció intermolecular S···S. Aquesta
interacció s'ha considerat sovint com a isotropica i de carácter repulsiu (especialment en treballs de

determinació estructural de cristalls organics), El nostre estudi, que sera realitzat en principi sobre el

dímer (H2Sh i després extes a sistemes més grans, té com a objectiu analitzar la naturalesa d'aquesta
interacció (principalment I'energia d'interacció i la seva anisotropia) des d'un punt de vista no

empírico

Globalment, en la primera part d'aquesta memoria ens proposem realitzar un estudi sistematic i

uniforme que proporcioni resultats comparables (principalment energétics) per a les diferents

interaccions estudiades. Per altra banda, el fet que realitzem un estudi estructural i energetic complet
deis complexos moleculars esmentats ens permetra abordar problemes específics relacionats amb la

química d'aquests complexos en fase gas.
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Fonaments teorics

1.1. L'ENERGIA D'INTERACCIÓ

L'energia d'interacció interrnolecular (M) d'un complex A¡"'A2"'An es pot definir com

el guany energetic associat a la seva forrnació a partir de les molecules Ai aíllades.

n L1E
I,Ai � A¡".A2 ,,·An
i=¡

1.1

Malgrat que la distinció entre interaccions interrnoleculars fortes i febles no té una frontera

clara, en general es consideren com a fortes, aquelles en les quals almenys una de les molecules

esta carregada. Aquestes interaccions solen tenir energies superiors a 15 kcal/mol (per exemple,

ilEexp (H20"'H30+) = -31.6 kcal/mol [1]). Per altra banda, les interaccions intermoleculars

febles són les que involucren molecules neutres i, en general, són d'estabilitat inferior a 15

kcal/mol. Com a exemples extensivament estudiats, podem destacar els dímers (HFh i (H20)2
(ilEexp = -4.56±0.29 kcal/mol [2] i -5.4±0.7 kcal/mol [3], respectivament). Dins d'aquest
segon tipus, ¡ les interaccions per pont d'hidrogen constitueixen un grup específic, tant els ponts

d'hidrogen forts -que s'estableixen entre atoms molt electronegatius (O-H"'O, F-H-"O, etc.)- com
els febles -alhora que menys estudiats en la literatura- que tenen lloc entre atorns poc

electronegatius (C-H .. ·O, C-H"·S, etc.). Un altre grup important d'interaccions intermoleculars

febles és el format per les anomenades interaccions de van der Waals o no enllacants. Aquestes,
són les que s'estableixen entre qualsevol parell d'atorns (per exemple Ne+Ne, S"'S, etc) i, a

diferencia de les interaccions per pont d'hidrogen, són poc direccionals.

Tot i la simplicitat conceptual de la relació 1.1, el calcul d'energies d'interacció amb un

nivell de precisió acceptable, que s'estableix generalment quan l'error respecte al valor

experimental de L\E és menor d'un 10%, és una tasca difícil. Com a exemple il.lustratiu, per a un

sistema relativament senzill com és el dímer (H20)2' el marge de valors calculats compren

resultats des de -4.1 fins a -6.1 kcal/mol [4], fins i tot havent desestimat els obtinguts amb bases

deficients o metodes de baixa qualitat. Un fet sorprenent, i malauradament forca freqüent, és que

el conjunt de valors calculats es troba en un interval més gran que el marge d'error experimental.
La situació s'agreuja enorrnement en el cas de les interaccions més febles. Per una banda, com

més feble és la interacció més acurat haura de ser el seu calcul, per tal de que les diferents fonts

1 Totes les interaccions que tractarem en la primera part d'aquesta memoria pertanyen a aquest tipus.
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CapítolI

d'error no suposm un percentatge elevat sobre el valor de L\E. Per l'altra, la determinació

experimental d'interaccions molt febles requereix tecniques molt més sensibles, la qual cosa fa

que siguin poques les interaccions d'aquest tipus que han estat caracteritzades experimentalment
amb la precisió adequada.

1.2. METODES TEORICS PER A LA DETERMINACIÓ
D'ENERGIES D'INTERACCIÓ

Hi ha dues importants metodologies per a la determinació d'energies d'interacció

intermoleculars: l'esquema de la supermolécula i l'esquema pertorbacional.

1.2.1. L'esquema de la supermolécula

Aquest esquema, que és el que emprarem en aquesta memoria i també el de més

acceptació en la literatura [5], consisteix a avaluar l'energia d'interacció segons la diferencia

1.2

on EA i EB són les energies de les molecules A i B ai1lades, respectivament, obtingudes amb el

mateix metode emprat pel cálcul de L\E.

Entre els avantatges d'aquest esquema cal destacar el fet que és válid a qualsevol distancia
entre les molecules, la seva aplicació senzilla i directa (amb la possibilitat d'emprar els paquets de

programes estandard de calcul de química quántica) i la incorporació exacta de tots els efectes de

bescanvi electronic en la funció d'ona.

Pel que fa als seus inconvenients, essencialment tots deriven del fet que l'energia
d'interacció és un valor molt petit, obtingut com a diferencia entre dos nombres molt grans. Com

a conseqüencia, una petita descompensació entre l'exactitud amb que calculem cadascun deis dos

termes de la resta (EAB per una banda i EA +EB per l'altra) es pot traduír en un error important
en el valor de l'energia d'interacció. Un deis principals problemes que poden apareixer és

l'anomenat error de superposició de base (BSSE). Val la pena dedicar una secció a part a la

descripció d'aquest problema, ja que sera objecte de discussió en els capítols següents (en base als

nostres resultats).
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Fonaments teorics

1.2.1.1. L'ERROR DE SUPERPOSICIÓ DE BASE (BSSE)

La manera més fácil d'aplicar l'expressió 1.2 per al calcul de L1E consisteix a emprar una

base de funcions per al dímer que és la suma directa de la base deIs monomers,

.1E = E base{XA íBXB}
_ E base{XA}

_ E base{XB}
AB A aillat B aillat ' 1.3

on les energies EA ¡EB es calculen en la geometría óptima de les molecules A i B aíllades,

respectivament. Tanmateix, el cálcul de la diferencia energética mitjancant l'expressió 1.3

introdueix una descompensació important, ja que suposa la descripció del dímer amb una base

més gran ({XAíBXB}) que l'emprada per descriure cada monorner ({XA} o bé {XB}). Com a

conseqüencia, l'energia del dímer pot ser artificialment inferior (més estable). El fenomen en

conjunt es coneix amb el nom d'error de superposiciá de base (BSSE).

El BSSE es pot també definir com la sobreestimació del valor de l'energia d'interacció que

es produeix quan, en el calcul d'EAB ' les funcions de base d'una de les molecules actua com a

extensió de la base de l'altra molécula. Per tant, aquest problema esta associat al fet que la base

de funcions que descriu cada molécula és incompleta; l'error és més gran com més deficient és la

base i seria nul en el cas d'emprar una base límit Hartree Fock (HFL).

El metode de més acceptació per corregir aquest error és l'anomenat métode de

Counterpoise (CP) [6], basat en la idea que tant els monomers com el dímer han de ser descrits

amb la mateixa base de funcions (i, per tant, centrades en les mateixes posicions de l'espai). El
metode CP proposa la fórmula alternativa següent:

1.4

on,

base {XA íBXB}E és l'energia de la molécula A calculada en la geometria que adopta aquestaAenAB

molécula en el dímer. Aquesta energia es calcula emprant un primer conjunt de funcions de base

centrat en la molécula A, {XA} i un segon conjunt de funcions centrades en punts de l'espai que
corresponen a la posició de la molécula B en el dímer A··B. EIs orbitals d'aquest segon conjunt
de funcions s'anomenen generalment "orbitals fantasma".

La diferencia entre l'energia d'interacció calculada segons les expresions 1.4 i 1.3 és una

estimació del BSSE associat al resultat sense la correcció CP, és a dir,
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BSSE= t1Eep - t1E

1.5

Val la pena remarcar que aquest metode porta implícita l'assumpció que la geometria dels

monómers no varia significativament en la formació del complex iAoillat == A en AB). En

aquest cas, la fórmula 1.5 dóna directament l'error associat a la descompensació de la base.

Altrament, en aquells casos on hi ha una deformació important de la geometria dels fragments, la
fórmula 1.5 perd validesa a l'hora d'estimar el BSSE.

Tot i que la relació 1.4. sembla, d'entrada, una manera més natural de calcular la diferencia

energética 1.2, el metode de Counterpoise ha estat objecte de controversia des de que va ser

proposat. EIs principals arguments en contra d'aquest esquema es basen en el fet que permet que

cada monórner empri funcions de base corresponents a orbitals ocupats del dímer, la qual cosa

porta a dues critiques sovint acceptades. La primera és que el metode CP sobreestima el valor real

del BSSE i, la segona, que pot representar una violació del principi d'exclusió de Pauli.

Tanmateix, molts dels treballs en que es basen aquestes afirmacions han estat realitzats amb bases

de baixa qualitat i, per aquesta raó, és possible que l'error en els resultats s'hagi confós amb un

defecte de la base [7]. Cal tenir en compte que el metode de Counterpoise permet obten ir el

valor de l'energia d'interacció, lliure de BSSE, que s'obtindria "per una base i un metode

deterrninats". És evident que el valor de LlEcp s'aproximará al valor real de l'energia d'interacció

en la mesura que el metode i la base siguin adients per descriure la interacció, pero no pot

corregir defectes de la base o del metode emprats. Per altra banda, esquemes altematius basats en

l'ús de no tots els "orbitals fantasma" de la segona molécula (només aquells que corresponen a

orbitals virtuals del dímer, amb l'objectiu d'evitar la suposada violació del principi de Pauli) han

donat uns resultats molt poc satisfactoris [8]. Avui dia, l'ús de bases de qualitat cada vegada

superior permet reduir relativament el BSSE i la correcció de Counterpoise no és tan

questionada. Val la pena remarcar que alguns treballs recents han demostrat analíticament la

validesa d' aquest metode [8]. Si més no, la "filosofia de la sobrecorrecció" és encara

sorprenentment popular [8]. Com veurem en els capítols propers, els nostres resultats

proporcionen una demostració numérica de la validesa del metode CP.

Per últim, cal tenir en compte que el BSSE depen de la geometria, és a dir, no tots els punts

de la superfície de potencial per a una interacció genérica A···B tenen el mateix error. Ates que

els algoritmes estandard d'optimització estan basats en la minimització de l'energia total (i no del

valor de t1Eep)' la no uniformitat del BSSE respecte a algunes variables pot portar a mínims

fictícis quan s'empren bases deficients.
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1.2.1.2. METODES PER AL CÁLCUL D'ENERGIES ABSOLUTES

Entre els metodes per al calcul d'energies absolutes, dins de l'esquema de la supermolecula
(1.2), el metode de Mf/Jller-Plesset [9] és un deIs més acceptars.? En aquest metode, l'energia
d'un sistema s'avalua mitjancant la Teoria de Pertorbacions de Raleigh-Schrodinger i s'empra
com a Hamiltonia d'ordre zero l'operador de Hartree-Fock corresponent. Considerant com a

exemple el calcul de l'energia d'un dímer, (EAB)' els diferents termes del desenvolupament
pertorbatiu tindrien l'expresió següent (fins a segon ordre):

E(O) + E(l) - EHFAB AB- 1.6

1.7

on Ea,Eb,Er i Es són les energres dels orbital s moleculars <Pa' <Pb' <Pr i <Ps del dímer,

respectivament, i lf'�b és una excitació doble respecte al determinant d'Slater de l'estat

fonamental, 'I'AB.

L'expresió de E�� és més complexa, tot i que només inclou excitacions dobles del tipus
lf'�b. Les excitacions triples i quadruples intervenen a partir del quart ordre. Si cadascun deIs

termes de la relació 1.2. es determinen mitjancant el metode de Meller-Plesset, l'energia
d'interacció obtinguda admet la descomposició següent.I

1.8

on L1ECOR és l'anomenada energia d'interacció de correlació. Aquest terme conté les n

excitacions sobre 'I'AB (diexcitacions en el cas d'emprar el metode MP2) i es pot dividir en una

contribució intramolecular (L1Ei��:)' que contingui les n-excitacions dins d'un mateix monomer,
i una contribució 'intermolecular', que englobi les n-excitacions dins del dímer (quan els

electrons excitats pertanyen a orbitals d'un i altre monomer),

El principal avantatge deIs metodes MPn (Mf/Jller-Plesset fins a ordre n) és provablement la
bona relació entre la qualitat del resultat i el cost computacional que comporten. És conegut que

2 Aquest és el metode que emprarem en aquesta memoria.
3 Aquesta descomposició (o una de semblant) seria també valida en cas d'emprar altres metodes (com ara IC o

MCSCF), si més no és interessant introduirla en aquest punt ja que, en els propers capítols, farem sovint
referencia a aquesta descomposició dins del marc del métode de M011er Plesset.
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en molts casos, la truncació a segon ordre (MP2) recupera la major part de l'energia d'interacció

de correlació [10]. Per altra banda, s'ha demostrat que l'ús d'altres metodes monoreferents (per

exemple els metodes lC truncats) o multireferents (MCSF + MP2 o ClPSl) no modifica

substancialment el valor de l'energia d'interacció calculat a nivell MP2 [11] si la separació
HaMO-LUMa de les molecules interaccionants és petita i, per tant, la funció d'ona exacte és

essencialment monoreferent. En canvi, el seu cost computacional d'aquests metodes altematius

és molt superior. Cal esmentar que aquests s' empren sovint com a test per verificar la

conveniencia de la serie MPn, en especial de la truncació a segon ordre.

A part del metode emprat en el calcul de les energies, un factor molt important en la

qualitat del resultat és l'elecció d'una base adient. Encara que la millor base és sovint la més

extesa possible (dins de les nostres limitacions computacionals), val la pena tenir en compte

algunes prescripcions importants, en funció de la naturalesa de la interacció que pretenem

estudiar. Per exemple, és conegut que les funcions difuses són essencials en el calcul

d'interaccions per pont d'hidrogen (ja que milloren la descripció de la densitat electrónica

associada al parell electronic no enllacant de l'atorn acceptor del protó). Per altra banda,

depenent del tipus de pont d'hidrogen, cal incloure un conjunt més o menys complet de

funcions de polarització. En general, per tal d'obtenir un resultat correcte, cal que la base

emprada descrigui correctament les regions deIs orbitals properes i llunyanes als nuclis, per a

totes les distancies intermoleculars (el que habitualment s'anomena una "base ben compensada").
Com veurem al llarg d'aquesta memoria, és útil realitzar una analisi preliminar respecte al

comportament de la base abans de cornencar a estudiar una determinada interacció.

1.2.2. L'esquema pertorbacional

Aquest esquema consisteix a avaluar l'energia d'interacció mitjancant la Teoria de

Pertorbacions de Raleigh-Schrodinger emprant com a Hamiltonia d'ordre zero la suma deIs

hamiltonians de les molecules ai1lades ( HA + HB ) i com a operador de pertorbació el terme

d'interacció intermolecular ( VAB) [12].

A A A

HAB
= HA + HB + VAB 1.9

La funció d'ona d'ordre zero és el producte de funcions d'ona de les molecules aíllades,

p��) = PA . PB (una de les aproximacions de la implementació computacional d'aquest metode

consisteix a suposar que PA i PB són les funcions d'ona exactes). El fet d'emprar la Teoria de

Pertorbacions porta implícit que el terme pertorbatiu ( VAB) és petit respecte a la resta de

l'Hamiltonia, la qual cosa només pot ser estrictament cert per a separacions intermoleculars grans
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(quan les distribucíons de carrega de les rnolecules es veuen molt poc afectades per la

interacció). Fixeu-vos que en aquest esquerna+, l'energia a un determinat ordre (> O) sera

directament l'energia d'interacció.

El primer i segon termes del desenvolupament pertorbacional tenen l' expressió següent (en
el cas de la contribució a segon ordre, només s'inclouen eIs termes més importants):

� energía de referencia: 1.10

L1E (1)
= ('FA 'FB IVI 'FA 'FB)o o AB o o � component electrostática 1.11

f./ND

� components d' inducciá

i de dispersiá
1.12

La introducció del desenvolupament multipolar de VAB en les fórmules 1.11 i 1.12 porta
a expressions per a EEL, E/ND i ED/S en funció de les propietats electriques de les molecules

interaccionants. Així, es pot demostrar [13] que la component EEL és proporcional a la

magnitud deIs moments multipolars permanents de les molecules interaccionants i que la

component E/ND ho és a aquests i alhora a les polaritzabilitats de les molecules. Per altra banda,
la component ED/S presenta una forta dependencia amb les darreres.

Els diferents termes del desenvolupament (les diferents components a l'energia
d'interacció) tenen, dones, un significat físic ciar, la qual cosa facilita la interpretació dels

resultats. Aquest és un dels principals avantatges de l'esquema pertorbatiu. Entre els seus

inconvenients cal destacar el fet que la separació de termes només és estricta en el límit de

distancies intermoleculars molt grans, mentre que a la distancia d'equilibri de molts complexos,

apareixen termes de barreja que poden ser importants. A més, a distancies curtes existeix un

problema addicional; les funcions d'ona d'ordre zero de les expressions anteriors ('F: i 'F(�) no

estan antisimetritzades respecte el bescanvi deIs electrons entre una molécula i l' altra (només ho

estan respecte al bescanvi electronic dins d'una mateixa molécula). En conseqüencia, cal

4 Noteu la diferencia en la partició de l'Hamiltoniá respecte a la que es considera en métode de Meller-Plesset,
descrit en I'apartat 1.2.1.2.
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transformar les funcions IJI: i IJI: cap a funcions convenientment antisimetritzades, la qual cosa

porta a l'aparició de nous termes, anomenats de repulsió de bescanvi (tER), la qual augmenta
amb el solapament entre les dues distribucions de carrega [13], és a dir, a mesura que la partició

segons les fórmules 1.10 - 1.12 perd validesa.

1.2.3. Relació entre l'esquema de la supermolécula l l'esquema
pertorbacional

La relació entre els termes del desenvolupament pertorbacional i els que provenen de

l'esquema de la supermolecula depen del nivell de teoria emprat per al calcul de les energies en

aquest últim procediment. En cas d'utilitzar el rnetode MPn, es pot considerar la següent

assignació de termes (només s'incIouen les contribucions de més pes):

1.13

.1ECOR "" 1.14

on t;Ei t;ER són les correccions a segon ordre (en l'esquema pertorbacional) a les components

electrostática (EEL) i de repulsió de bescanvi (EER), respectivament.

Cal esmentar que el metode pertorbacional s'empra de vegades per a la interpretació

qualitativa dels resultats obtinguts mitjancant el metode de la supermolecula [12b]. Per altra

banda, és important notar que l'energia d'interacció calculada a nivell HF (�HF) no incIou la

component de dispersió (ED1S), la qual constitueix la part majoritária a l'energia d'interacció de

correlació (�COR).

EIs termes dominants de la interacció intermolecular en el cas de molecules molt polars
són les components de repulsió de bescanvi i l'electrostática (EER i EEL, respectivament) i, en

aquest sentit, aquest tipus d'interaccions es poden descriure correctament a nivell HF. En canvi,

les components dominants en interaccions entre molecules apolars són les components repulsiva
i de dispersió (EER i EDIS, respectivament). En aquest cas l'ús del metode HF, que no inclou la

descripció de la contribució de dispersió, no donara un resultat correcte i cal incloure la

correlació electrónica en el calcul. La majoria d'interaccions intermoleculars febles, tanmateix, es

troba entre aquestes dues situacions extremes (per exemple les interaccions per pont d'hidrogen),
amb la qual cosa és important introduir la correlació electrónica en el cálcul per tal de descriure

correctament la naturalesa de la interacció.
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1.2.4. Models aproximats

A part dels procediments que hem esmentat fins ara, basats en metodes ab initio, hi ha

altres models per estudiar les interaccions intermoleculars, especialment indicats en el cas de

sistemes grans, on un estudi ab initio resulta inviable.

A partir de l'expressió de I'energia d'interacció en el metode pertorbacional, es pot deduír

una expressió simplificada per calcular I'energia d'interacció d'un complex,

L1E "" L1Erepulsió ( oc e-r) + L1Eelectrostiitica ( oc q. r
-n

, n = 1,2,3) + L1Edispersió ( oc r-6) 1.15

Aquesta expressió és la base de molts models aproximats [14], els quals difereixen en les

expressions analítiques concretes (que incIouen parametres) emprades per a cadascun deIs tres

sumands . Aquesta fórmula permet interpretar l'estabilització d'un complex en base a la

contribució principal a I'energia d'interacció i s'aplica no només en calculs moleculars, sinó

també en la simulació de propietats de cristalls basada en un potencial d'interacció atom - atom

[15] .

Un altre grup important de models aproximats, molt emprats, són els anomenats "models

electrostatics", basats en el calcul (únicament) de les components electrostática i repulsiva de

l'energia d'interacció. Un deIs que ha tingut més acceptació és l'anomenat análisi de multipols
distribuüs (DMA) [16]. Aquest metode, que es fonamenta en el desenvolupament multipolar de

l'energia d'interacció, té la particularitat que simula cada molécula com un conjunt de centres als

quals associa un conjunt de multipols permanents. Cal destacar que aquests models han

contriburt de manera important a la determinació de les estructures d'equilibri de molts

complexos moleculars, principalment aquells en els quals la contribució electrostática a l'energia
d'interacció és la més rellevant.

1.3. INFORMACIÓ EXPERIMENTAL

Gran part de la informació experimental existent sobre interaccions intermoleculars febles

prové d'estudis sobre complexos en fase gas, realitzats mitjancant tecniques espectroscopiques

d'infraroig o de microones d'alta resolució [17]. EIs més sofisticats d'aquests estudis són capac¡:os

de proporcionar dades no només sobre els parametres geometrics, la constant de forca (kj),

l'energia d'interacció (Do), així com I'energia de punt zero vibracional (ZPE), sinó també

informació referent a la dinámica del moviment intem (alcades de barrera per al moviment

respecte a determinats pararnetres geornetrics, etc.). En alguns casos, mitjancant I'ajust de les
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dades experimentals a expressions analítiques del potencial, s'ha pogut descriure tota la superfície
de potencial de la interacció [18].

Un conjunt important de dades geometriques sobre complexos en fase gas prové deIs

estudis espectroscopios realitzats en sistemes senzills amb interaccions per pont d'hidrogen fort

(X-H···Y, on X, Y són dos atorns electronegatius, en general del primer període). Fruit de tota la

investigació referent a aquests dímers va ser l'extracció al 1987, per part de A. C. Legon i D. J.

Millen, d'una serie de regles per predir la geometria angular de dímers amb interaccions per pont

d'hidrogen [19]. Aquestes regles es coneixen amb el nom de regles de Legan i Millen. Per a a

una interacció del tipus X-H···Y en una molécula A"B, estableixen el següent:

i) L'eix de l'enllac X-H es troba en la direcció del parell d'electrons solitaris de la

molécula B.

ii) Si B no conté parells solitaris pero conté un parell d'electrons en un orbital re, l'eix X-H

es troba en la direcció que intersecta l'eix internuclear deis átoms que formen l'enllac n i

és perpendicular al pla de simetria de l'enllac n.

iii) En cas de que B contingui tant parells solitaris com electrons en orbitals n, la primera
regla (i) té preferencia sobre la segona (ii).

Aquestes regles han tingut un gran éxit en la predicció de la geometria d'un gran nombre

de dímers en fase gas. Si mes no, cal remarcar que pot ser arriscat considerar les regles de Legon
i Millen generals per a qualsevol dímer amb una interacció per pont d'hidrogen, ja que l'obtenció

d'aquestes regles prové de l'observació de la geometria de complexos amb un tipus específic
d'interacció, els quals tenen un marcat carácter electrostátic. De fet, la justificació teórica de les

regles de Legon i Millen es basa en arguments electrostatics; en particular, en la variació del

potencial electrostatic al voltant de l'atom Y. Un deIs aspectes que tractarem en els capítols 2 - 4

sera, precisament, comprovar la validesa d'aquestes regles en el cas d'interaccions per pont

d'hidrogen més febles i de carácter menys electrostatic,

Una altra font d'informació experimental (únicament geométrica) sobre interaccions

intermoleculars febles prové d'estudis estructurals sobre cristalls moleculars neutres. Les

molecules d'aquests cristalls es mantenen unides per interaccions intermoleculars febles,

principalment de tipus pont d'hidrogen i no enllacant . En particular, els estudis basats en

I'análisi d'un gran nombre d'estructures (estudis estadístics) han contribuít substancialment al

coneixement de les propietats direccionals d'interaccions per pont d'hidrogen [20]. Tanmateix,

per tal d'extreure la máxima informació respecte a les característiques d'una interacció particular
(X"'Y) dins d'un cristall, és important analitzar tant la geometría que adopta aquesta interacció

en el cristall com les interaccions que actuen al seu voltant [21].
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CAPíTOL 2

INTERACCIONS DE TIPUS PONT

D'HIDROGEN FORT EN TRíMERS
CONSTITUITS PER H20 I HF



Pont d'hidrogenfort en trimers d'H20 i HF

2.1. INTRODUCCIÓ

Com a un primer pas en l'estudi de l'enllac d'hidrogen, és important entendre les propietats
de sistemes representatius, coneguts amb detall, com ara els dímers (H20)z, (HF)z o (H20)(HF)
[1]. Les molecules que integren aquests dímers també es poden trobar formant part de sistemes

més grans i amb propietats relacionades, com per exemple el trímer (HF)3 o els clusters (H20)n
(n=3,5,6), dels quals també hi ha un nombre important d'estudis teorics [2]. En canvi, els

sistemes mixtos de tipus (H20)n(HF)rn són molt menys coneguts. EIs únics complexos d'aquest
tipus que es coneixen són els de fórmula H20(HFh i (H20)2HF. Aquests complexos foren

proposats per Andrews i Johnson en un estudi espectroscópic [3], encara que el seu treball no

permet concloure quina és l'estructura d'aquests trímers dels quals, per altra banda, no existeix

cap estudi teoric complet [4].

L'estudi experimental d'Andrews i Johnson consisteix en l'analisi de l'espectre IR d'una

barreja d'HF i H20 diluits en matriu d'Ar a 12K. Aquesta analisi suggereix la presencia de tres

complexos mixtos d'H20 i HF amb pont d'hidrogen: el trímer H20"'(HF)z i els dímers H20"'HF
i HOH-··FH. L'estructura proposada experimentalment per a aquests complexes es la que es

mostra en la figura 1: El trímer H20"'(HF)z té una estructura oberta H20···HF···HF. El dímer

H20"'HF té una estructura en que l'átom d'H de la molécula d'HF esta situat en la direcció d'un

deIs dos parells electronics solitaris de la molécula d'H20, és a dir, la molécula d'H20 fa el paper

de donador electrónic o, equivalentment, de base. Finalment, en el dímer HOH-··FH (identificat

per la freqüencia d'estirament de l'enllac H-F a 3915.5 crrr l) és la molécula d'HF la que actua de

donador electrónic i el complex resultant és anomenat complex reverso Tot i que no apareix cap

senyal en l'espectre que l'identifiqui, els autors també preveuen la presencia del complex
(H20)z"'HF, probablement eclipsat per les absorcions corresponents al dímer (H20h

L'estructura del dímer H20···HF es conerx amb detall tant teoricament [lc] com

experimentalment! per l'espectroscopia de microones [5]. En canvi, no hi ha cap estudi teoric ni

experimental que demos tri l'existencia del complex revers HOR-··FH. Cal remarcar que els

resultats de l'espectre IR d'Andrews i Johnson són insuficients per demostrar I'existencia del

complex reverso Si a més es té en compte que l'estudi teoric mostra que aquest complex no és

estable, tot fa pensar que la freqüencia a 3915.5 cm! de l'espectre IR sigui deguda a un altre

1 Més endavant, en la secció 2.3.2, es mostrara l'estructura í energía experimentals per a aquest dímer.
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tipus s'associació entre H20 i HF. Un estudi previ del grup va demostrar que no és un mínim en

la superfície de potencial d'interacció entre H20 i HF [lc], sinó que evoluciona cap a la forma

H20 .. ·HF, més estable. Aquest capítol té com a objectiu principal l'estudi ab-initio sisternatic de

l'estructura, estabilitat i espectre vibracional de trímers de tipus (H20)2'''(HF) i (H20)"'(HF)2 per

tal d'ajudar a la interpretació de l'espectre d'IR abans esmentat. Al mateix temps, aquest estudi

ens permetra investigar si l'estructura del complex revers es pot trobar formant part d'un trímer

constituit per d'H20 i HF.

,
,
,

H
"
O-H

,.O---H-F,
H\\\'l ",# H-FH

,.O---H-F

H"7
H

H-F,

HF···HOH

Figura 1. Estructures espectroscopiques proposades per als complexos H20"'(HF)2,
H20"'HF i HOH .. ·FH

Les interaccions que estabilitzen aquests trímers són ponts d'hidrogen del tipus 0-H .. · F,

O"'H-F i F-H .. ·F. Com es va veure en el capítol anterior, els trets que identifiquen les interaccions

per pont d'hidrogen provenen de generalitzacions sobre una serie de dímers amb estructura ben

coneguda, tant teoricament com experimentalment, que contenen una interacció X-H .. ·Y on tant

l'atorn donador electronic (Y) com l'acceptor (X) són d'electronegativitat elevada-. Aquestes

generalitzacions es poden resumir en els punts següents:

i) Geometria de contacte: La interacció X-H· ..Y verifica les regles de Legon i Millen,3 és a dir,

l'enllac X-H se situa sobre l'eix que conté el parell d'electrons solitaris de l'atom Y.

ii) Energia: L'energia d'interacció (LlE) sol ser de l'ordre de 2-15 kcal/mol. Les principals
contribucions a LlE, en ordre d'importancia, són: EEL i EER > E1ND» ED1S i és la component

electrostática (EEL) la que governa la dependencia de LlE amb la geometria.

iii) Freqüéncies vibracionals: La freqüencia d'estirament de l'enllac X-H, anomenada Vs. es

desplaca a freqüencies més baixes respecte al seu valor en la molécula amada. Aquest efecte es

coneix com a desplacament al vermell de v.,

2 Per exemple, els tot sovint esmentats (H20)2 , (HF)2 i (H20)HF. Altres casos es poden trobar en el primer
capítol.
3 En el capítol anterior trobareu la definició de les regles de Legon i Millen (pág. 21)
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En principi, aquestes tres característiques s'haurien de manifestar clarament en les

interaccions per pont d'hidrogen que estudiarem en aquest capítol, ja que també involucren

atorns d'electronegativitat elevada. En aquest sentit, esperem que els ponts d'hidrogen en els

trímers (H20)2"'(HF) i (H20)"'(HF)2 donin lloc a geometries d'interacció que coincideixin amb

el mínim de la interacció electrostática o, equivalentment, es verifiquin les regles de Legon i

Millen. En aquest primer capítol, paral.lalement a l'estudi ab-initio d'uns sistemes que tenen un

interés per si mateixos, es fara especial atenció en la descripció de tota una serie d'aspectes
relacionats amb el cálcul d'un tipus representatiu d'interaccions intermoleculars, com ara les

interaccions per pont d'hidrogen fortes. Entre aquests aspectes podem esmentar, per exemple, la
influencia del metode i de la base; la necessitat de corregir l'error de superposició de base

(BSSE); el paper de la correlació electrónica; l'efecte cooperatiu, i la validesa de l'aproximació
harmónica en el calcul de les freqüencies vibracionals. EIs resultats pel que fa a cadascun

d'aquests aspectes ens seran de molta utilitat en la comparació amb els que s'obtinguin en els

capítols 3, 4 i 5, dedicats a l'estudi d'interaccions molt més febles i de les que es coneixen poques

dades experimentals en fase gas.

Per altra banda, és freqüent trobar cristalls de conductors organics que contenen anions

d'atorns d'halogens (F, el, Br) o d'oxigen (per exemple, els anions eF3.S03, Re04.H20, Gael4,
Hg2Br6.PhBr o Hg2eI6.Phel, entre d'altresj+, Aquests átoms formen ponts d'hidrogen forts amb

atorns d'hidrogen de molecules organiques que són del tipus que analitzarem en aquest capítol.
Encara que aquestes interaccions tenen lloc entre molecules amb cárrega [es poden
esquematitzar com (A-H)+n···(X-Brn (X= F, el, Br, 0, etc)], aquesta cárrega es troba sovint prou
deslocalitzada sobre la totalitat de la molécula que no afecta les característiques de la interacció

H ··X. En alguns casos aquestes interaccions fortes determinen l'empaquetament cristal.lí i,
indirectament, influencien l'estructura electrónica de bandes del cristall. És en aquests casos on

els resultats que obtinguem en aquest capítol es podran aplicar en la interpretació de

l'empaquetament cristal.lí i, consequentment, de l'estructura electrónica de bandes.

L'organització d'aquest capítol és la següent: En l'apartat 2.2 es descriuen els detall s deIs

cálculs que seran realitzats en els apartats següents. En particular es discutirá i justificara quin és

el metode i la base que s'han considerat adients per al nostre problema, alhora que es descriura

l'estrategia seguida en I'exploració de la superfície de potencial d'interacció deis trímers que ens

interessen. En l'apartat 2.3 es mostren els resultats obtinguts i la seva discussió en l'ordre següent:

geometries oprimes de les estructures que corresponen a mínims (apartat 2.3.1), valors de

l'energia d'interacció segons diferents metodes i bases, incloent la correcció del BSSE i del punt
zero vibracional (ZPE) per a cadascún deis mínims (apartat 2.3.3), i freqüencies vibracionals

harmoniques (2.3.4). Per últim, en l'apartat 2.4 es resumeix el que hem apres en aquest capítol i

4En la segona part d'aquesta memoria analitzarem l'estructura cristal.lina i electrónica d'alguns cristalls organics.
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les conclusions a les quals s'ha arribat [5].

2.2. DETALLS DEL CALCUL

2.2.1. Proves preliminars

Es pot considerar com a base "adient" per al calcul aquella que no recuperi menys del 90%

del valor de l'energia d'interacció calculat, amb el mateix metode, amb una base quasi Hartree
Fock límit (NHFL). la que - com hem indicat anteriorment -, és d'esperar que les interaccions

que estudiarem en aquest capítol tinguin una gran contribució electrostática, una base adient

haura de contenir un conjunt de funcions que garanteixi una bona descripció deIs moments

multipolars permanents (principalment el moment dipolar) de les molecules d'H20 i HF. Per

altra banda, és un fet conegut que les funcions difuses són essencials en interaccions per pont

d'hidrogen [6]. Aquestes funcions permeten la descripció correcta de la distribució de carrega
associada als parells electronics solitaris de l'atorn acceptor i disrninueixen el BSSE associat a una

incorrecta descripció d'aquesta densitat electrónica. Les bases de tipus DZ que incloguin
funcions difoses i de polarització (abreviada com DZ+P) són freqüentment emprades en la

literatura per a estudiar interaccions per pont d'hidrogen fort.

Per tal de justificar el bon comportament de les bases de tipus DZ+P, és interessant en

aquest punt mostrar els resultats d'un estudi que hem realitzat sobre l'efecte de la base en

l'energia d'interacció en els dímers HF···HF, H20···HF i H20···H20, com a representant
d'interaccions per pont d'hidrogen fort [8]. Encara que no presentarem l'estudi en detall, farem

un resum d'aquells aspectes que són importants per a l'análisi que s'esta realitzant en aquest

capítol. En l'esmentat estudi s'ha calculat el valor de l'energia d'interacció amb i sense la

correcció del BSSE (�E i �cP' respectivament), a nivells tant HF com MP2 i emprant un

conjunt de bases de diferent qualitat. Aquest estudi té una doble finalitat: a) Establir quin tipus
de bases tenen la qualitat mínima per descriure la interacció. b) Analitzar el comportament de

� i �cp a mesura que augmenta sistematicament la dimensió de la base. En la taula 1 es poden
veure alguns resultats pel cas del dímer H20···HF. La base NHFL ha estat construida (per als

atorns d' oxígen i hidrogen) a partir de la base [lOs 7p 3d / 7 s 2p] de Lee i Shaefer [9a] i

addicionant les funcions de polarització [4d 3f / 4p 3d] de la base aug-cc-PVQZ de Dunning i

col. [9b,c].
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Taula l. Valors de les energies d'interaeeió eorregides pel BSSE a nivells
HF (L1E!{/) i MP2 (fill:JP2), en keal/mol) en la geometria
experimental del dímer H2Ü···HF.

Base fillHF fillMP2
cp cp

6-31G** -8.21 -8.33

6-31++G** -8.06 -8.13

6-31++G(2d,2p) -7.63 -8.07

NHFL -7.61 -8.54

experimental" -8.44 ± 1.6

a Segons la ref. [6] i l'estimaeió teórica de la eorreeeió del punt zero
de la ref. [le]

Els resultats MP2 de la taula 1 mostren que amb qualsevol de les primeres tres bases bases

es recupera més del 90% del valor que s'obté amb la base NHFL. Per tant, una base de tipus
DZ+P, i en particular les bases 6-31G**, 6-31++G** i 6-31++G(2d,2p), és l'adient per a

descriure una interacció per pont d'hidrogen fort. Per altra banda, la concordanca entre els

valors calculats i l'experimental corrobora la fiabilitat del metode MP2 respecte a un nivell de

teoria superior. També és important observar que, per a una base determinada, els resultats HF

són molt propers als MP2, la qual cosa indica que les components principal s de l'energia
d'interacció són les incIoses en el terme HF (EEL, EER i E1ND, com s'ha assenyalat en la secció

anterior). En la figura 2 es mostra la representació deIs valors de L1E i L1Eep a nivell MP2 en

funció de la dimensió de la base (N). EIs 18 punts representats corresponen als resultats de 18

bases diferents que s'han considerat. La línia horitzontal continua que talla la figures indica el

valor límit, representat pel resultat de la base NHFL, mentre que la línia horitzontal discontínua

indica la posició del valor experimental.

Es pot observar que per a un N donat, el resultat corregit és sempre més proper al resultat

límit i a l'experimental. També es pot apreciar que, encara que a valors petits de N (N < 70 en la

gráfica, aproximadament) els valors es desvien erraticament del valor límit, els resultats corregits
mostren una millor convergencia a mesura que augmenta la dimensió de la base. Per tant,

podem fer les següents constatacions respecte a les interaccions per pont d'hidrogen fort:

1) El métode CP és valid i la correcciá del BSSE a l'energia d'interacciá és absolutament

necessaria. és a dir, els resultats corregits ( I1Ecp) són millors que els no corregits ( l1E ).

2) El resultat de I1Ecp sera millor com més gran sigui la base, sempre que aquesta tingui una

qualitat mínima per a descriure la interaccio que ens interessa.

Tot i que no es detallin aquí, cal dir que els resultats HF mostren el mateix tipus de
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comportament i que les mateixes conclusions es poden extreure de l'análisi dels resultats pel cas
dels dímers HF···HF i H20···H20. En els capítols següents realitzarem análisis similars per a

l'estudi d'interaccions d'un tipus de naturalesa diferent (interaccions per pont d'hidrogen feble i

interaccions no enllacants), amb la qual cosa sera particularment interessant veure si s'arriba a les

mateixes conclusions. Ates que els dímers HF"HF, H20"'H20 i H20···HF contenen interaccions

que formen part dels trímers que ens interessen en aquest capítol, podem esperar que les mateixes

conclusions hi seran aplicables. En aquest sentit, els calculs d'aquest capítol es portaran a terme

amb 1es tres primeres bases de la taula 1. Les optimitzacions seran realitzades a nivells HF i també

MP2 per tal de tenir en compte les correccions de segon ordre a t:EL, t:ER i E1ND, així com la

component de dispersió (ED1S)5 que, si bé són contribucions minoritáries respecte el valor de

l'energia d'interacció, no són menyspreables.
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respecte el nombre de funcions de la base (N).

2.2.2. Estrategia

5Recordeu que la contribució de dispersió no es pot descriure a nivell HF.
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Per tal d'explorar les superfícies de potencial de les interaccions (H20)Z"'(HF) i

(H20)"'(HF)2 hem plantejat en primer lloc una serie d'estructures candidates a mínims locals

deIs trímers H20"'(HF)2 i (H20)r'HF, ajudant-nos de les regles empíriques de Legon i Millen, i
hem optimitzat sistemáticament la seva estructura. Aquestes estructures, que identifiquem com a

1-8, es poden veure en la figura 3.

1 2

HH
'1

H
•
F

3 4

5 6

7
8

Figura 3. Estructures de partida emprades en les optimitzacions.
Les estructures 1-5 són representatives del trímer H20···(HFh , mentre que les estructures
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6-8 ho són del trímer (H20)2···HF. És fácil identificar-hi en elles les estructures H20"'HF i

HOH .. ·FH de la figura 1. En totes aquestes estructures s'ha realitzat una primera optimització
geométrica a nivell HF/STO-3G, seguit d'un altre a nivell HF/6-31G**. És un fet comú en el

tipus d'interaccions que estudiem en aquesta memoria (interaccions febles) que la geometria
interna deIs fragments experimenti poc canvi respecte al de geometría intermolecular. És per

aixo que la geometría de les molecules d'H20 i HF s'ha mantingut fixa en aquestes primeres
optimitzacions (0-H=O.9554Á; <HOH=109.5°; F-H=O.957Á, que són els valors experímentals),
de manera que només s'han optimitzat les variables intermoleculars. Partint de les estructures

optimes HF/6-31G* * amb els fragments fixos, hem realitzat optimitzacions relaxant totes les

variables, a diferents nivells de teoría i en l'ordre següent:

< HF/6-31++G(2d,2p)
HF/6-31G** -HF/6-31++G**

MP2/6-31++G**

Els resultats de l'optimització a cada pas proporciona una bona estructura de partida per a

l'optimització en l'etapa següent. EIs calculs MP2 s'han realitzat sense incIoure els electrons del

cor deIs átorns d'oxigen i fluor en la correlació electrónica. Per a tots els calculs s'ha emprat el

programa de calcul ab-initio GAUSSIAN-92 [19].

2.3. RESULTATS 1 DISCUSSIÓ

2.3.1. Geometria deis mínims locals

En la taula 11 es representa esquernáticament el resultat de les optimitzacions que s'han

realitzat partint de cadascuna de les estructures 1-8. Com es pot veure en la columna de la dreta,
les úniques estructures que corresponen a mínims del trímer H20"'(HF)2 són les estructures 4 i

5. Pel que fa al trímer (H20)2· .. HF, l'estructura 7 és la única que correspon a un mínimo És a dir,

un cop alliberat de les restriccions que imposen La seva geometría, cadascun deLs trimers 1-8

evoLuciona cap a una estructura on es formen eL maxim nombre de ponts d'hidrogen.

En la figura 4 es pot veure l'estructura deis mínims amb els atoms numerats per tal de

facilitar la descripció de la seva geometría. És important observar que cap deis mínims conté

una molécula d'HF que faci el paper de base (interacció H-F"'H), sinó que o bé fa únicament el

paper d'acid (interacció O"'H-F, com en l'estructura 4) o bé té un doble paper acid-base (0-
H .. ·F-H .. ·O en l'estructura 7 i O-H .. ·F-H .. ·F en l'estructura 5). Aixo és així perqué les estructures
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1,3 i 8, que contenen una molécula d'HF que fa un únic paper de base, evolucionen cap a les

estructures 5, 4 i 8, respectivament, la qual cosa ja d'entrada indica que l'estructura del complex
revers HOH··FH no es dóna en els complexos mixtos 1:2 i 2:1 formats per H20 i HF.

Taula 11. Geometries finals corresponents a les

optimitzacions de les estructures descrites en la figura 2.

Inicial Final
-------- --------

1 5

2 4

3 4

4 4

5 5

6 7

7 7

8 7

Tot i així, és necessari comprovar si la freqüencia d'estirament H-F de 3915.5 crrr l,
característica del complex revers segons Andrews i Johnson, apareix en l'espectre vibracional

harmónic de cap dels mínims 4,5 i 7. En l'apartat 2.3.5 veurem els resultats del cálcul de les

freqüencies vibracionals harmoniques, pero abans s'analitzaran més detalls de la geometria
óptima i l'energia d'aquests trímers.

5 74

Figura 4. Conveni per a l'enumeració del atorns en les estructures de mínima energia.

La figura 5 conté una visió tridimensional de les estructures 4, 5 i 7 corresponents a

l'optimització a nivell MP2/6-31 ++G**. En l'estructura 4, com es pot observar en les figures 3 i

4, totes dues molecules d'HF fan el paper d'ácid. La simetria d'aquesta estructura és la C2v, on un

dels plans de simetria és el que conté la molécula d'H20 i l'altre, que forma un díedre de 90°
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respecte al primer, és el que conté les dues molecules d'HF i l'atom d'oxígen. En aquesta
estructura tots dos parells solitaris sobre l'átom d'oxigen es troben implicats en una interacció

R··O. La simetria de les estructures 5 i 7 és la el, encara que tots els atoms excepte els hidrogens
no implicats en cap interacció (l'atorn H7 en l'estructura 5 i els atoms H5 i Hg en l'estructura 7) es

troben aproximadament en el pla definit pels atoms pesats. Noteu que els hidrogens H5 i Hg en

de l'estructura 7 es troben en costats oposats d'aquest pla imaginario Les geometries optimes de

les estructures 5 i 7 amb la restricció que tots els atoms es trobin en un mateix pla presenten una

i dues freqüencies imaginaries, respectivament. Per a l'estructura 5, la freqüencia imaginaria
correspon al moviment d'H7 fora del pla i en el cas de l'estructura 7 les dues freqüencies
irnaginaries corresponen als dos moviments equivalents en els quals H5 i Hg es desplacen a una i

altra banda del pia, respectivament, la qual cosa indica que no existeixen dues conformacions de

mínima energia d'aquest complex (H5 i Hg en posició alternada o eclipsada) sinó que l'estructura

amb H5 i Hg en posició alternada és la única que correspon a un mínimo

� .

�
.

estructura 5

estructura 4

? .....
. .

�
,

�
--

...
estructura 7

Figura 5. Estructures 4, 5 i 7 en la seva geometría óptima MP2/6-31++0**.

EIs resultats de les optimitzacions complertes de les estructures 4, 5 i 7 es troben en les
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taules lII, IV i V, respectivament. Per tal de veure quin canvi experimenten les geometries deIs

fragments en els trímers respecte la geometria quan es troben aíllats, també s'han optimitzat
molecules d'H20 i HF aillades amb els mateixos metodes emprats en les optimitzacions deIs

trímers. Aquests resultats es poden veure en la taula VI. EIs valors de les distancies estan

expressats en Á i els valors deIs angles i angles díedres en graus.

Si ens fixem en els valors de les geometries deIs fragments d'H20 i HF en el complex
respecte a la geometria quan es troben aillats (taula VI), es poden veure els trets que caracteritzen

les interaccions per pont d'hidrogen, especialment la variació tant en les distancies O-H i F-H que

contenen un atom d'hidrogen implicat en la interacció i el canvi en les distancies intermoleculars.

Aquestes variacions es poden apreciar en dos sentits: a) Variació de les distancies X-H i H-··Y

d'una interacció X-H···Y (X,Y=O,F) respecte al nivell de teoria. b) Per a un mateix niveIl de

teoria, variació de la distancia X-H en el trímer respecte a la molécula amada.

A nivell HF els valors de les variables intramoleculars són molt uniformes

independentment de la base, mentre que el canvi en les variables intermoleculars és més

apreciable. Per exemple, la variació de les distancies intramoleculars O-H i F-H respecte a la base

no supera 0.02 Á en totes les estructures i, en canvi, la variació en les distancies O···H i F···H pot

arribar a ser de 0.22 Á. Aquest efecte és molt mes notable en les distancies P.··H que en les

O···H, i la variació més important és l'allargament de la distancia P.··H amb l'addició de funcions

difuses. Aixo és logic si pensem que les funcions difuses eviten que es produeixi una

sobreestimació de l'energia d'interacció i, per tant, de l'apropament entre les molecules. El mateix

es pot dir de la variació deIs angles intramoleculars (angles <HOH) respecte als intermoleculars

(la resta d'angles).

Quan s'inclou part de la correlació electrónica (resultats MP2), els canvis més notables són

la disminució de les distancies de pont d'hidrogen O···H i P.··H i l'allargament deIs enllacos F-H

o O-H en que l'átorn d'hidrogen fa el paper d'acceptor electronic. Tots aquests canvis són

indicatius que es produeix un reforcament de les interaccions per pont d'hidrogen. Aixo no és

sorprenent si es té en compte, com s'ha assenyalat en el primer capítol, que una part de la forca
de l'enllac d'hidrogen prové de la contribució de la dispersió a l'energia d'interacció i que només

la correlació electrónica descriu aquesta contribució. Si ens fixem en totes les agrupacions X

H···Y (X,Y=O,F), es pot apreciar que existeix una relació entre l'elongació de l'enllac X-H i

l'escurcament de la distancia H- .. Y, és a dir, ambdós efectes tenen una variació paral.lela. Així,
tots dos efectes s'intensifiquen en el sentit O-H-··F < F-H-··F < O-H-··O < F-H-··O. És important
observar que aquest és precisament l'ordre en que augmenta l'energia d'interacció deIs dímers

corresponents: HOH-··F-H (complex revers) < F-H-··F-H < H20···H20 < H20··-HF. S'observa,

dones, que els efectes de la correlació electronica sobre cada interaccio X-H·· Y es manifesten
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amb més intensitat com més energética és aquesta interacció.

Taula 111. Geometria óptima corresponent a l'estructura 4: (H20)···(HFh (C2Y).

métode � HF HF HF MP2

base � 6-31G** 6-31++G** 6-31++G(2d,2p) 6-31++G**

Fl-H2 0.906 0.905 0.905 0.937

H2···0S 1.896 1.894 1.894 1.804

°S-H6 0.944 0.944 0.944 0.967

<OSH2Fl 166.3 171.2 172.5 172.5

<H40sH2 114.8 107.7 110.0 111.8

<H70SH6 106.8 106.6 106.6 105.7

Taula IV. Geometria óptima corresponent a l'estructura 5: (H20)···(HF)z (Cj).

métode � HF HF HF MP2

base � 6-31 G** 6-31++G** 6-31++G(2d,2p) 6-31++G**

Fl-H2 0.912 0.907 0.911 0.942

H2""·F3 1.786 1.851 1.870 1.765

F3-H4 0.921 0.918 0.922 0.962

H4···0S 1.734 1.730 1.736 1.610

°S-H6 0.958 0.945 0.948 0.969

°S-H7 0.943 0.941 0.944 0.964

H6···Fl 2.080 2.230 2.167 2.224

<F3H2Fl 150.0 150.9 148.0 149.6

<H4F3H2 92.8 91.7 93.5 90.7

<OSH4F3 154.3 160.9 157.8 160.8

<H60SH4 98.0 89.5 89.5 103.0

<H70SH4 123.0 124.6 129.4 122.4

<H4F3H2Fl -1.9 -2.2 -2.5 -1.9

<OSH4F3H2 0.4 2.3 2.12 -2.9

<H60SH4F3 -2.6 -2.7 2.9 5.4

<H70SH4F3 114.3 121.2 130.4 125.4
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Taula V. Geometria óptima corresponent a l'estructura 7: (H20)z···HF (el).

métode � HF HF HF MP2

base � 6-31G** 6-31++G** 6-31++G(2d,2p) 6-31++G**

Fl-H2 0.919 0.917 0.921 0.958

Hr·03 1.749 1.847 1.748 1.637

°3-H4 0.952 0.949 0.951 0.976

°3-H5 0.943 0.941 0.943 0.964

H4···06 2.000 2.062 2.038 1.916

°6-H7 0.948 0.945 0.948 0.970

°6-H8 0.943 0.940 0.943 0.963

HT"·Fl 2.038 2.254 2.230 2.112

<03H2Fl 157.6 162.1 161.0 161.6

<H403H2 95.1 96.1 98.8 96.9

<H503H2 119.8 121.4 124.8 121.0

<06H403 144.4 143.1 141.4 143.0

<H706H4 90.7 98.0 98.1 97.2

<H806H4 124.4 133.7 138.8 133.0

<H403H2Fl -4.4 -0.5 0.2 4.1

<H503H2FI 108.7 113.9 119.9 118.8

<06H403H2 5.3 2.1 0.4 -1.4

<H706H403 -2.3 -2.8 -1.2 -1.3

<H806H403 -113.1 -125.3 -130.2 -121.8

Taula VI. Geometria óptima corresponent a les rnolecules aillades.

métode � HF HF HF MP2

base � 6-31G** 6-31++G** 6-31 ++G(2d,2p) 6-31++G**

molécula d'HF

H-F 0.900 0.902 0.898 0.926

molécula d'H20

O-H 0.943 0.943 0.941 0.963

<HOH 105.9 107.1 106.1 105.3
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Pel que fa al canví de les distancies X-H (X=P,O) de cada trímer respecte a les molecules

d'H20 í HP aíllades, cal observar que l'elongacíó de les distancies és sempre superior al de les

distancies O-H. Per exemple, a nívell MP2 les ínteraccíons P¡-H2···P3 í P3-H4···0S de l'estructura

5 mostren elongacíons de l'enllac F-H de 0.016 Á i 0.036 Á, respectívament, mentre que

l'allargament de l'enllac O-H de la ínteracció Os-H6···P¡ és només de 0.006 Á. Val la pena

observar que les elongacíons de l'enllac X-H varien en el sentít O-H···P (complex revers) < F

H- ..F < O-H···O < F-H-··O, que és altra vegada l'ordre en que augmenta l'energia d'interacció deIs

dímers que contenen aquestes interaccions. Tot aixo permet extreure dues conclusions

ímportants sobre l'estructura d'aquests complexos:

1) L'allargament de l'enllac F-H és considerablement superior al de l'enllac O-H i augmenta

quan la molécula d'HF actua com a ácid davant de I'H20, respecte a si ho fa enfront de I'HF.

2) L'allargament de l'enllac O-H és més gran quan actua com a ácid davant de I'H20 que quan

ho fa enfront de I'HF.

2.3.2. Energia deIs mínims IocaIs

Mitjancant el cálcul de l'energía d'ínteracció per a cadascun deIs complexos i la barrera

per a la ínterconversió entre els dos complexos de típus H20(HP)2 coneíxerem l'estabilítat

relativa de les estructures 4, 5 i 7 í la podrem relacionar amb la ínformacíó experimental. En la

taula VII es troben els resultats energetics corresponents a les geometries optirnes d'aquestes
estructures, segons els díferents metodes í bases que s'han emprat. L'energía d'ínteraccíó (�)
s'ha calculat segons el metode de la supermolecula, tal com s'ha descrit en el capítol anterior i
s'ha efectuant la correcció de l'error de superposícíó de base segons el metode de Counterpoíse
complert, amb la qual cosa obtením els valors denotats com �cp. EIs valors �ZPE corresponen

a l'energia d'interacció amb la correcció del punt zero vibracional, estimada segons l'aproximació
harmónica (L1EZPE = L1E + ZPE; on ZPE és la suma d'energies de l'estat fonamental (V¡=O) dels

3N-6 modes normal s vibracionals, essent N el nombre d'atoms),

Segons els valors de L1Ecp i, independentment del metode i base emprats en el calcul,
l'estructura 4 és la menys estable, mentre que les estructures 5 i 7 tenen una estabilitat semblant.

Aixo es pot racionalitzar de manera senzilla fixant-nos en el nombre i tipus d'interaccions X

H ...y que contenen. Les estructures cícliques contenen tres interaccions intermoleculars de

magnitud semblant (P-H-··O, O-H-··P i P-H···F en l'estructura 5 i P-H···O, O-H-··P i O-H···O en

l'estructura 7) mentre que l'estructura 4 només conté dues interaccions P-H···O. Des d'aquest
punt de vista les estructures 5 i 7 difereixen en que l'una i l'altra contenen interaccions P-H-··P i

O-H-··O, respectivament.
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Taula VII. Dades energetiques de les estructures 4, 5 i 7 en les seves geometries optimes
(valors en kcal/mol).

métode � HF HF HF MP2

base � 6-31G** 6-31++G** 6-31 ++G(2d,2p) 6-31++G**

estructura 4: (H20)···(HFh (e2v)

..ó.E -14.79 -13.51 -12.04 -16.27

LlEcn -12.51 -13.47 -11.33 -13.27

BSSE 2.28 0.04 0.71 3.00

..ó.EZPE -9.86 -8.58 -7.24 -11.34

estructura 5: (H20)"'(HF)2 (el)

..ó.E -21.16 -16.08 -14.72 -19.65

..ó.Ecn -16.02 -16.49 -14.41 -17.25

BSSE 5.14 -0.41 0.31 2.40

..ó.EZPE -15.39 -11.00 -9.55 -14.23

estructura 7: (H20)r·(HF) (el)

..ó.E -20.24 -16.49 -14.36 -20.69

..ó.Ecn -15.95 -15.46 -13.97 -17.58

BSSE 4.29 1.03 0.38 -3.11

..ó.EZPE -14.27 -11.09 -9.18 -14.95

La taula VIII mostra les energies i geometries experimentals dels dímers que constitueixen

les estructures 4,5 i 7. Els valors de Do corresponen als valors corregits pel punt zero vibracional

(ZPE), mentre que els valors de De no inclouen aquesta correcció. Aquests valors són per tant

directament comparables als valors teorics de L1EZPE i L1E , respectivament. Es pot veure que el

valor experimental de la interacció P-H···P en el dímers d'HF (De = -4.56 ± 0.29) és similar al de

la interacció O-H-··O en el dímer d'H20 (De = -5.4 ± 0.7 ), la qual cosa suggereix que la forca

d'aquestes interaccions quan es troben en entorns semblants, com en el cas de les estructures 5 i

7, també sera similar.

En la taula VII es pot veure que els resultats de ..ó.Ecp calculats a nivell HP són semblants

per a les tres bases emprades, si més no cal destacar que l'error de superposició de la base 6-

31G** és molt superior al de les altres dues bases. Aixo es deu principalment a la manca de

funcions difuses que, com s'ha indicat en la secció 2.2.1, són essencials per descriure una

interacció per pont d'hidrogen. Les funcions difuses contribueixen en gran mesura a millorar la

descripció de la densitat electrónica associada als parells solitaris deIs atorns electrodonadors (05
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en l'estructura 4; FI, F3 i 05 en l'estructura 5 i FI, 03, 06 en l'estructura 7) i d'aquesta manera

eviten que, en el cálcul de l'energia del dímer, la molécula electrodonadora utilitzi les funcions

centrades en la molécula electroacceptora per a descriure aquesta densitat electrónica.

TauIa VIno Geometries i energies experimental s per als dímers (H20)2, (HF)2 i H20(HF).

H20···H20 HF-··HF H20···HF

H
..0···· 'H-F/

H".0 ·····H-O H7r F····.H_FH
H

H

Do -3.30 ± 0.7a 3.05 ± 0.01 [11] -5-5 ± 1.6 [6]

De -5.4 ± 0.7 [10] -4.56 ± 0.29b -8.44 ± 1.6c

(a)El valor de ZPE ha estat estimat teoricament, segons la referencia 12. (b)El valor de ZPE ha

estat estimat empíricament, segons la referencia l l b. (c)El valor de ZPE ha estat estimat

teoricament, segons la referencia lc.

El valor negatiu del BSSE en el calcul HF/6-31++G** de l'estructura 5 pot resultar, en

principi, sorprenent. Tanmateix, si recordem l'esquema de cálcul del BSSE segons el metode de

Counterpoise, segons ha estat descrit en el capítol 1 (pag 14), l' aplicació d'aquest metodees
valida en la mesura que la geometria deIs monorners no varii significativament en la formació

del complex, la qual cosa és verifica en la majoria de dímers senzills en fase gas. Ara bé, en

complexos cíclics com els trímers 5 i 7, les restriccions geometriques imposades per la formació

del cicle poden fer que que la geometria de les molecules d'H20 i HF en el complex sigui molt
diferent de la geometria óptima d'aquestes molecules quan es troben ai11ades. Si aixo es dóna en

més mesura, com probablement sigui el cas de l'estructura 5, pot provocar que l'energia del

fragment en la geometria del complex, tot i estar calculada amb una base de dimensió superior
(extesa amb orbitals fantasma, centrats en les posicions dels átorns de les altres molecules del

complex) sigui superior a l'energia del mateix fragment en la seva geometria óptima, calculada

amb una base de dimensió inferior. Cal remarcar, tanmateix, que aixo es conseqüencia
únicament de les limitacions del metode de Counterpoise que, en casos com aquest, no dóna el

valor correcte del BSSE. El valor real del BSSE, sempre positiu, hauria de ser calculat en aquest

cas particular mitjancant un esquema diferent respecte a la fórmula 1.4 (capítol 1).

En totes les estructures (4,5 i 7) s'observa que el BSSE augmenta en incloure la correlació

electrónica, En general, s'ha de tenir en compte que tota contribució addicional a AE portara un
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BSSE associat al seu cálcul i la contribució de la correlació no n'és una excepció''. Per altra
banda, cal observar que els valors de /:illZPE són notablement més petits, en valor absolut, que els

de /:ill sobre els que s'ha efectuat la correcció.

La comparació dels resultats HF i MP2 caIculats amb la base 6-31++G** per a les

estructures 5 i 7 mostra, com hem assenyalat en la secció 2.2.1, que la inc1usió de part de la

correlació electrónica augmenta la forca de les ínteraccíons (tant /:ill com /:illcp es fan més

negatius). Aixo és degut a que la correlació permet descriure la contribucíó, sempre estabilitzant,
de la dispersió a l'energia d'interacció (cDIS). Per al calcul de cD1S es fa ús fonamentalment de

les funcions de polarització? les quals, en aquest sentit, contribueixen a recuperar en més mesura

l'energia d'interacció de correlació. Les nostres limitacions computacionals no ens han permes
realitzar les optimitzacions MP2 amb una base més completa respecte a les funcions de

polarizació. Si més no, ates que la contribució de la correlació no és la majoritária en aquest

tipus d'interaccions (/:illgOR calculada amb la base 6-31++G** representa de l'ordre d'un 4% de

/:illcp en l'estructura 5, 12% en l'estructura 7 i menys de l' 1 % en l'estructura 4) creiem que el

calcul MP2/6-31++G** ja permet recuperar la major part de l'energia d'interacció total.

És interessant remarcar que en l'estructura 4 s'observa l'efecte invers: segons el valor de /:ill

la correlació electrónica augmenta l'estabilitat de la interacció, pero una vegada corregit l'error
de superposició de base el trímer H2Ü···HF···HF amb estructura oberta té, en canvi, una energia
d'interacció de correlació (/:illgOR = /:ill:tP2 - /:ill:;/) positiva, encara que molt petita. L'origen
d'aquest comportament es troba en el fet que la funció d'ona a nivell HF exagera en general la

separació de carregues i, per tant, sobreestima el moment dipolar i l'estabilització electrostática de

la interacció. Es pot dir que una part de la contribució de la correlació a l'energia d'interacció

electrostática actua en el sentit de disminuir aquesta sobreestimació, mentre que l'altra part és la

contribució estabilitzant de la dispersió i no és més que el balanc entre ambdós efectes oposats el

que determina el signe de /:illgOR. En casos on la interacció per dispersió és poc important

respecte a l'electrostática (com en el cas de les nostres estructures) el resultat net és que /:ill:tP2
és menys negativa que /:ill:;t, és a dir, l'energia d'interacció de correlació representa una

contribució desestabilitzant. Aquest fet, que ja s'havia observat en altres sistemes [13], és tant més

probable que passi com més important sigui la interacció electrostática i menys important la

interacció per dispersió .

6 De totes les contribucions a MCOR que varen ser descrites en el capítol 1 (pág. 16), és la contribució
.' A r;oCOR l

..

l bl d' tintrasistema, /J..Cinrra, a pnnclpa responsa e aquest augmen .

7Si tenim en compte, com s'ha apuntat en el capítol 1, que la contribució eDIS esta relacionada amb les

polaritzabilitats de les molecules, és d'esperar que les funcions de polarització siguin les més importants a l'hora

de descriure aquesta contribució.
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En absencia de resultats experimentals de !1E, una manera relativament senzilla de veure en

quina mesura els resultats MP2 ja són suficients respecte a altres ordres del desenvolupament
MPn és el cálcul de les energies MP3 i MP4 en les geometries optimes del calcul MP2. Amb

aixo veurem quina és la part de l'energia d'interacció de correlació (tant !1ECOR com !1E&OR)
que recuperem a nivelIs MP2 i MP3 respecte al resultat MP4. S'ha vingut comprovant en la

literatura que l'expansió MPn de l'energia d'interacció en dímers amb interaccions febles ve

dominada per la component MP2 i que la contribució dels termes més enlla de MP4 és

menyspreable [13]. En el cas de les interaccions per pont d'hidrogen, es dona sovint una

cancel.lació accidental entre les contribucions MP3 i MP4 a l'energia d'interacció de correlació

[7a]. Si més no, aquesta conclusió es basa en la majoria de casos en resultats que no inclouen la

correcció del BSSE [14]8. Possiblement el sistema en que aquest aspecte ha estat més estudiat

sigui el dímer de l'aigua. En aquest cas s'ha comprovat [15] que les contribucions MP3 i MP4 a

!1ECOR tenen signes oposats i es cancel.len, mentre que les respectives contribucions a !1E&OR ,

si bé tenen el mateix signe o no depenent de la base, són de magnitud molt petita comparada
amb la contribució MP2.

EIs resultats energetics dels primers ordres del desenvolupament MPn (n=2,3,4)

corresponents a les estructures 4, 5 i 7, així com els resultats del cálcul HF 9 amb la mateixa base,

es poden veure en la taula IX. EIs calculs MP3 i MP4 s'han realitzat en les geometries optimes
del calcul MP2/6-31++G**. També s'inclou la contribució de les interaccions dobles (MP4-D) i

de les triples (MP4-T) a la correcció MP4, on els valors MP4-T s'han avaluat com la diferencia

entre els resultats MP4-SDTQ i MP4-SDQ. Les notacions 8(!1ECOR) i O(!1E&OR) representen,

per a cada ordre n del desenvolupament, la part de l'energia d'interacció de correlació que es

guanya o perd respecte a l'ordre n-l.

Es pot veure que el valor relatiu del BSSE a l'energia d'interacció és semblant per a tots els

metodes, si més no existeix una petita disminució a nivelI MP3 i un petit augment a nivell MP4

respecte al valor MP2. L' analisi dels resultats és més fácil si representem graficament el guany
energetic, 8(!1ECOR) i 8(!1E&OR), respecte al nivel! de teoria per a cadascuna de les estructures. En

la figura 6 es pot veure aquest tipus de representació en el cas deIs resultats sense corregir (a) i

corregits pel BSSE (b).

Analitzarem els resultats sense la correcció del BSSE en primer lIoc. Si ens fixem en la

gráfica 6a, s'observa que totes les estructures mostren la típica cancel.lació entre les contribucions

MP3 i MP4 (fixeu-vos també que els valors de 8(.1E)COR corresponents a MP3 i MP4 tenen

8 Per exemple, estudis sobre els dímers homomoleculars (HF)2 i (NH3)2 [14a] i els dímers mixtos FH"'OH2 i

HOH"'NH3 [14b]
9EI nivell HF correspon a ordre 1 en el desenvolupament MPn.

41



Pont d'hidrogenfort en trimers d'H20 i HF

signes oposats i de magnitud semblant). Aixó, junt amb el fet que la contribució MP2 és molt

superior a les contribucions MP3 i MP4, corrobora la fiabilitat d'emprar només el metode MP2 i

no anar a termes superiors en el desenvolupament MPn.

Taula IX. Energies d'interacció total s (M i Mcp)b, error de superposició de base (BSSE) i

contribucions incrementals a I'energia d'interacció de correlació [ o(MCOR) i o(M�oR)]a avaluats en

els primers ordres del desenvolupament MPn (n=1-4). Tots els valors estan expressats en kcal/moI.

M Mcp BSSE 8(t1EcOR) 8(t1E�OR)
estructura 4: (H20)···(HF)z [e2v]

HF -13.51 -13.47 0.04

MP2 -16.27 -13.27 3.00 -2.76 +0.20

MP3 -15.68 -13.11 2.57 +0.59 +0.16

MP4 -16.16 -12.89 3.27 -0.48 +0.22

MP4-Db -15.65 -12.93 2.72 +0.03 +0.18

MP4-Tb -16.25 -13.27 2.98 -0.57 -0.16

estructura 5: (H20)···(HF)z [el]

HF -16.08 -16.49 0.41

MP2 -19.65 -17.25 2.40 -3.57 -0.76

MP3 -18.54 -17.07 1.39 +1.11 +0.18

MP4 -19.53 -16.74 2.79 -0.99 +0.33

MP4-D -18.81 -16.80 2.01 -0.03 +0.27

MP4-T -16.48 -17.30 1.96 -0.80 -0.23

estructura 7: (H20)2"··(HF) [el]

HF -16.49 -15.46 1.03

MP2 -20.69 -17.58 3.11 -4.20 -2.12

MP3 -19.72 -17.21 2.51 +0.97 +0.37

MP4 -20.51 -17.00 3.51 -0.79 +0.21

MP4-D -19.69 -16.95 2.74 +0.03 +0.26

MP4-T -20.60 -17.49 3.11 -0.88 -0.28

a ibuci l 'h b
.

�( A r:COR )MP A r:MP A r:MP 1
•

Les contn uctons Incrementa s s an o tmgut com: u isi:
n = cu:

n
- cu:

n-
1,

>.1 �(A r:COR )MPn A r:MPn MMPn-1anaíogament, u ilCCp
=

ilCCp
-

cp
•

bEis valors d'energia d'interacció denotats com MP4-D i MP4-T s'han obtingut com les

diferencies MMP4-D _ MMP3 i MMP4-SDTQ _ MMP4-SDQ , respectivament.
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Figura 6. Representació gráfica deis resultats de l'energia d'interacció (en kcal/mol) a

diferents nivells de teoria: (a) resultats sense corregir pel BSSE (�), (b) resultats
corregits pel BSSE (�cp).
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En totes les estructures la contribució MP4 prové majoritariament de les excitacions triples
(els punts MP4 i MP4-T es troben a la metaixa aleada), la qual cosa indica que la cancel.lació té

lloc essencialment entre la contribució de les excitacions dobles en I'MP3 10 i la contribució de

les triples en l'MP4. Si es té en compte que el valor MP2 de 8(L1EcOR) és molt superior als deIs

altres termes del desenvolupament, es pot concloure que les excitacions dobles representen la

principal contribució a L1ECOR i que aquesta contribució ja es recupera a nivel1 MP2.

Si ara analitzem els resultats corregits pel BSSE, en la grafica 6b, observarem que, al

contrari que en els valors sense corregir, els resultats MP3 i MP4 no es cancel.len (fixeu-vos
també en la taula IX que els valors 8(LillgOR) a nivell MP3 i MP4 tenen el mateix signe). Només
en el cas de l'estructura 7 es dóna el fet que la contribució MP2 és molt superior a les

contribucions MP3 i MP4. En aquesta estructura, es pot afirmar que el nivell MP2 ja recupera la

major part de l'energia d'interacció de correlació, LillgOR. Cal remarcar que aquests resultats són

molt similars als que hem esmentat anteriorment pel cas del dímer (H20)2 (pag anterior), que és

un deIs dímers constituents de I'estructura 7. En l'estructura 5 els salts energetics MP2�MP3 i

MP3�MP4 són també més petits que el salt HF�MP2, pero no són en comparativament
menyspreables. En aquesta estructura, a nivell MP2 només es recupera un 33% aproximadament
de LillgOR. La situació s'agreuja en el cas de l'estructura 4, on els valors MP3 i MP4 de

8(LillgOR) són del mateix ordre que el valor MP2. És podria pensar, d'entrada, que la serie MPn
no esta convergint. Cal recordar, tanmateix, que l'energia d'interacció és la diferencia entre dos

nombres i, per tant, encara que les energies absolutes MPn del dímer (per una banda) i deIs

monomers (per l'altra) mostrin la convergencia de la serie MPn, aixo no implica que la seva

diferencia hagi de convergir, sinó que dependra del tipus de convergencia de cadascun deIs

termes de la resta. Altrament, en totes les estructures les excitacions dobles constitueixen la part

majoritária de la contribució MP4 (fixeu-vos que els punts MP4-D de la gráfica 6b són molt

propers energeticament als punts MP4). Aixo sembla indicar que el metode MP2 sobreestima

l'estabilitat associada a les interaccions dobles i que les contribucions MP3 i MP4 van en el sentit

de corregir aquest efecte.

En resum, una vegada corregit el BSSE els resultats mostren que, excepte en el cas de

l'estructura 7, el metode MP2 no permet recuperar la major part de l'energia d'interacció de

correlació, Lill&OR, sinó que dóna valors massa estables. Tot i així, aixo no representa un

inconvenient en el nostre cas ja que l'energia d'interacció de correlació constitueix una part molt

petita de l'energia d'interacció total (els principals aspectes tant geometrics com energetics ja es

decriuen a nivell HF, com s'ha anat notant al llarg del capítol), de manera que tot i que no es

lOCal recordar que la correcció MP3 a J'energia incJou únicament excitacions dobles sobre el determinant

Hartree Fock.
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recuperi un percentatge elevat de !::.E�OR de les estructures 4 i 5, sí que en canvi s'obté un bon

resultat respecte!::.Ecp . Cal remarcar, per altra banda, que els resultats sense corregir ens porten a

la conclusió contraria de que el metode MP2 recupera la major part de l'energia d'interacció de

correlació en tots els casos. Aixó recolza la conclusió que havíem fet palesa en la secció 2.2.1:

Tot i que sovint no es té en compte en la literatura, és necessari corregir el BSSE per tal de

donar valors fiables (absoluts i relatius) de l'energia d'interacciá.

Un aspecte interessant de l'energetica de les estructures 4, 5 i 7 és la comparació de la

seva estabilitat amb les dels dímers que les constitueixen: H20···HF, H20···H20 i HP.··HF. La

magnitud de la diferencia entre l'energia d'interacció de cada trímer i la deIs dímers constituents

rep el nom d' efecte cooperatiu. La seva magnitud, per un trímer abe, es calcula segons la

fórmula ECooP = !::.Eabc - !::.Eab - !::.Ebc - !::.Eac' on el cálcul de l'energia d'interacció de cada dímer,

!::.Eij , s'ha d'efectuar congelant la geometria del dímer a la qual adopta dins de l'estructura del

trímer. EIs resultats del calcul MP2/6-31++G** del valor de ECooP per a les estructures 4, 5 i 7

es mostren en la taula X. EIs valors amb subíndex cp corresponen als valors corregits pel BSSE.

Taula X. Magnitud de l'efecte cooperatiu.

estructura sim. Eeoop Eeoop
el>

4: (H20)"'(HF)2 C2v +3.63 +3.19

5: (H20)"'(HF)2 CI -1.77 -2.18

7: (H20)T·(HF) CI -1.46 -2.57

L'efecte cooperatiu en una interacció A···B no és més que l'estabilitat addicional que es

guanya o perd quan una de les molecules (A o B), o totes dues, interaccionen amb una tercera,

C. En una primera interpretació intuitiva es pot dir que, per exemple, la interacció FH···OH2 que

forma part de l'estructura 5 sera més forta en presencia de la molécula FIH2 a causa (per una
banda) de l'augment de polaritat de l'enllac OS-H6 que provoca la interacció FI"'H6 i (per l'altra)
de l'augment de polaritat de l'enllac F3-H4 provocat per la interacció H2· .. F 3. El mateix

raonament aplicat a cadascuna de les interaccions en els trímers cíclics 5 i 7 explica el fet que

aquestes estructures mostrin un efecte cooperatiu negatiu, com es pot veure en la taula X.

L'efecte cooperatiu negatiu és típic de sistemes on cada molécula té un doble paper donador

acceptor de densitat electrónica i és molt important, per exemple, en la racionalització de

l'estructura i estabilitat del gel i l'aigua líquida [16]. En l'estructura 4, en canvi, la densitat

electrónica de l'átorn electrodonador 05 s'ha de repartir entre les dues molecules d'HF. La forca
de cada interacció O···H en el trímer és menor que la mateixa interacció en el dímer H20"'HF
aíllat i, com a conseqüencia, el signe de l'efecte cooperatiu és contrari al de les estructures

cícliques 5 i 7.
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EIs nostres resultats són molt semblants als obtinguts per Chalasinsky i col. en el seu estudi

sobre l'efecte cooperatiu en el trímer (H20h [2c]. Aquest treball mostra que l'efecte cooperatiu
és positiu en una configuració cíclica del trímer (H20)3 semblant a la que presenten les

estructures 5 i 7, mentre que una configuració análoga a l'estructura 4 presenta un efecte

cooperatiu positiu. La magnitud de l'efecte cooperatiu en les estructures cíclica i oberta del trímer

(H20)3 , segons la referencia 2b, és de -1.03 kcal/mol i + 1.88 kcal/mol, respectivament. El fet

que aquests valors siguin inferiors als que hem obtingut en el cas dels trímers (H20)2HF i

H20(HF)2 sembla indicar que l'efecte cooperatiu associat a les interaccions H···F és superior al
de les H···O. Tanmateix, el trebalI de la ref. 2b es va realitzar amb un metode diferent, basat en

l'esquema pertorbacional de calcul de l' energia d'interacció (pág. 17) i, a més, no es van

optimitzar les geometries intramoleculars. Per tant, els resultats de l' estudi esmentat no són

quantitativament comparables als nostres. La magnitud de l'efecte cooperatiu sobre el valor total

de l'energia d'interacció és de +24%, -13% i -15% en les estructures 4,5 i 7, respectivament.
Clarament, els efectes a tres cossos no es poden menysprear en el disseny de programes de

simulació de barreges d'H20 i HF.

L'origen de l'efecte cooperatiu es pot entendre en el marc de l'esquema pertorbacional de

calcul de I'energia d'interacció, tal com va ser descrit en el capítol 1 pel cas d'un dímer A···B

(pág. 17). En l'extensió a un trímer A-··B···C apareixeran excitacions sobre la funció d'ordre zero

('P(O) = lf/: lf/: lf/;) que impliquin tant dues molecules (per exemple les de tipus lf/: lf/! lf/�)
com tres molecules (per exemple les anomenades excitacions a tres cossos, de tipus lf/t lf/� lf/�).
Són aquestes últimes les responsables de l'efecte cooperatiu. Dins del conjunt de termes en que
es pot descomposar l' energia d' interacció, segons l'esquema pertorbacional aplicat a un trímer

A ···B "'C, les excitacions a tres cossos intervenen rnajoritariament en el terme d'inducció

(E1ND)[16]. Per altra banda, en l'esquema de la supermolécula de calcul de l '

energia
. . ,

1 'h
'

lIt IND .

d ácti tdinteracció , que es e que s a emprat en aquest capíto , e erme E ja que a prac reamen

inclos en el valor de f:.EHF (pág. 19) i, per tant, la major part de l'efecte cooperatiu queda
reflectit a nivell HF. Per tal de comprovar aquest punt, hem realitzat el cálcul de ECooP i E�;oP
en l'estructura óptima HF/6-31++G** de l'estructura 7. EIs resultats obtinguts (-1.78 kcal/mol i

-2.00 kcal/mol, respectivament) són, de fet, molt semblants als resultats MP2 (-1.47 kcal/mol i

-2.57 kcal/mol, respectivament).

Un últim pas en l'analisi de l'estabilitat relativa de les formes (H20) .. ·(HF)2 és la

determinació de la barrera energética per a la seva interconversió. Partint de l'estructura 5, el

camí de mínima energia que porta a l'estructura 4 es pot descriure com la rotació de la molécula

F)-H2 de manera que es trenquin les interaccions H2· .. F3 i H6· .. F), alhora que es formi la

interacció H2 · .. 0 S. Durant aquest procés es produeix una rotació de la molecula d'aigua al

voltant de l'eix de simetria que mou l'enllac H6-0S fora del pla. Partint d'aquest moviment de les
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molecules s'ha realitzat l'optimització cap a un estat de transició a nivell HF/6-31G**.

L'estructura de l'estat de transició resultant es pot veure en la figura 5, que il.lustra el camí de

reacció entre les estructures 4 i 5.

�

�ooooooooo·ET

estructura 5

,
'\

� 00000000
�o

estructura 4

�o
fk
c;:;

7.29

Figura 5. Esquema qualitatiu del camí que conecta les estructures 4 i5a través de

l'estat de transició (ET). Les alcades de la barrera s'indiquen en kcallmol.

Segons la figura 5, l'energia de l'estat de transició és molt propera a la de l'estructura 4. La

barrera energética pel procés 4� 5 és de només 0.92 kcal/mol, mentre que la barrera
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corresponent al pas 5---74 és de 7.29 kcal/mol. El fet que la barrera pel camí 4�5 sigui tan petita
suggereix que a la temperatura en que va estar enregistrat l'espectre d'Andrews i Johnson (12 K)
la majoria dels complexes (H20)···(HF)2 es troben en la forma de l'estructura 5, amb la qual
cosa és menyspreable la presencia de complexos amb l'estructura 4. Per altra banda, és d'esperar
que els nostres resultats no es trobin condicionats pel nivell de teoria emprat (HF/6-31G**), en
la mesura que la diferencia d'energies entre les estructures 4 i 5 és molt semblant amb qualsevol
de les bases amb les que hem realitzat el calcul, així com respecte a la inclusió de la correlació

electrónica (la diferencia energética és de 6.49 i 6.02 kcal/mol a nivells HF/6-31G** i MP2/6-

31++G**, respectivament) 1 l.

2.3.3. Freqiiéncies vibracionals

En la darrera etapa del nostre estudi hem calculat les freqüencies vibracionals harmoniques
en les estructures optimes 4, 5 i 7. El calcul s'ha realitzat amb les mateixes bases i metodes inclosos

en les taules III i IV i V. En la taula XI es pot veure la llista de les freqüencies corresponents als 15

modes normals vibracionals de l'estructura 5.

Una primera analisi dels resultats HF de la taula XI posa de manifest que els valors de les

freqüencies, excepte per a les més baixes, presenten poca dependencia amb la base (pel que fa a

diferencies relatives). El canvi més notable s'observa en incloure la correlació electrónica, en que
s'evidencia un desplacament notable de les freqüencies, Tal com es va veure en la seccions 2.3.1

i 2.3.2, a nivell HF les geometries i energies no són sensibles a un canvi de la base, mentre que

ho són en major mesura a la inclusió de la correlació electrónica. No és sorprenent, dones, que la

correlació afecti també a les freqüencies vibracionals.

La naturalesa feble de la interacció fa que les freqüencies vibracionals del trímer

reflecteixin les de les molecules que els constitueixen i, en aquest sentit, es pot distingir un

conjunt de freqüencies altes corresponents a vibracions intramoleculars (el s modes 12-15,

lleugerement desplacats a freqüencies més baixes respecte a les freqüencies d'estirament O-H i

H-F de les molecules aillades), En particular, els modes 12 i 15 corresponen a vibracions

d'estirament de l' enllac H-F ( vH _ F
i v

H -F ' respectivament). Al mateix temps, el grup de
4 3 2 1

freqüencies més baixes corresponen a vibracions intermoleculars (els modes 1-4, essencialment).

La resta de freqüencies no són classificables, ja que mostren una barreja de moviments

intermoleculars i intramoleculars.

11Recordeu que les característiques principal s d'aquest tipus d'interaccions ja es descriuen a nivell HF i per tant

no s'espera que la forma de les superfícies de potencial HF i MP2 presentin diferencies importants.

48



Capítol2

Taula XI. Freqüencies vibracionals harmoniques (en cmJ) de l'estructura 5 i de les molecules

aíllades. EIs valors entre paréntesis corresponen a les intensitats IR, en kmlmol.

métode ---7 HF HF HF MP2

base ---7 6-31G** 6-31++G** 6-31 ++G(2d,2p) 6-31++G**

estructura 5: (HzO)"'(HFh (el)

1 161 (10) 84 (16) 83 (15) 111 (17)

2 219 (94) 166 (115) 176 (79) 209 (4)

3 224 (17) 185 (10) 189 (9) 218 (94)
4 265 (6) 241 (12) 245 (9) 275 (15)

5 326 (63) 301 (86) 307 (102) 355 (82)

6 516 (246) 407 (146) 419 (155) 477 (204)

7 546 (88) 507 (96) 531 (89) 583 (99)

8 669 (374) 569 (365) 585 (315) 654 (344)

9 808 (405) 777 (404) 807 (303) 902 (300)
10 1057 (123) 998 (170) 1010 (138) 1117 (144)
11 1776 (112) 1746 (121) 1766 (103) 1646 (89)

12 4019 (579) 4008 (797) 3988 (819) 3374 (1111)

13 4108 (168) 4115 (65) 4113 (61) 3807 (168)
14 4234 (155) 4242 (156) 4228 (140) 3823 (465)
15 4269 (541) 4283 (513) 4273 (517) 3969 (154)

molécula d'HF

VH_F 4493 (133) 4473 (176) 4472 (165) 4119 (126)

molécula d'H20
Vbending 1770 (104) 1728 (114) 1758 (100) 1620 (89)

V
simétric 4145 (16) 4147 (20) 4150 (19) 3863 (9)G-H

V
antisimétric 4262 (58) 4269 (89) 4259 (88) 4010 (10)G-H

Val la pena observar que les freqüencies intramoleculars experimenten un desplacament a
valors més baixos quan s'inclou la correlació electrónica (compareu la segona i cinquena
columnes de la taula XI), mentre que les freqüencies intermoleculars (o les que poden ser

associades majoritáriament a moviments intermoleculars) experimenten un desplacament a valors
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més alts. Aixó no és més que un reflex dels canvis energetics i geornetrics associats a l'efecte de

la correlació electrónica: per una banda, la disminució de les distancies intermoleculars com a

conseqüencia del reforcament de l'enllac d'hidrogen (l'energia d'interacció augmenta, en valor

absolut) i, per l' altra, l'allargament de les distancies intramoleculars O-H i F-H que formen part
d'un pont d'hidrogen.

Cal esmentar que els aspectes de l'espectre de freqüencies de I'estructura 5 que acabem de

descriure es donen en general en complexos amb interaccions per pont d'hidrogen. EIs espectres
de freqüencies de les estructures 4 i 7 responen a les mateixes característiques i es troben en

l'apendix 1. És interessant remarcar que els modes associats a la interacció intermolecular no

tenen en general una corba de potencial harmonic associada sinó corbes més planes, de manera

que l'aproximació harrnónica és molt probable que sobreestimi el valor de les freqüencies
vibracionals i, per tant, també la correcció del punt zero. És per aixo que la magnitud de la

correcció harmónica s'ha de prendre com un límit superior al veritable valor de la correcció del

punt zero, per a un metode i una base determinats. En aquest sentit, els valors de L1EzpE de la

taula VII subestimen el valor de l'energia d'interacció corregida pel punt zero.

L'objectiu més important de l'estudi de l'espectre vibracional d' aquests trímers és, si més

no, el d'assignar la freqüencia d'estirament H-F de 3915.5cm-l, la única dada de freqüencia
d'aquest tipus que dóna l'estudi experimental. En la taula XII es mostren els resultats del calcul

MP2 de les freqüencies intramoleculars d'estirament H-F ( vH-F) per a cadascun dels complexos i

per a la molécula d'HF aíllada, per comparació.

Taula XII. Valors calculats MP2/6-31++G** de VH_F, en crrr l , de les estructurs 4,5,7 i de

la molécula amada d'HF. Entre paréntesi s'indica la intensitat IR, en kmlmol. També s'inclou el

valor experimental de la freqüencia d'estirament H-F [18].

estructura 4: (H20)···(HF)2 [C2y] estructura 5: (H20)···(HF)2 [CI]

V
simétric 3897 (229) VH -F 3374 (1111)
H-F 4 3

V
antisimétric VH2-F¡ 3969 (154)

3957 (144)H-F

estructura 7: (H20)2···HF [Cl] molécula d'HF

VH_F 4] 19

VH -F 3440 (lOO])
Vexperimental2 ¡

3962
H-F
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Tots els valors de v
H-F

de la taula XII es troben desplacats a freqüencies més baixes

respecte a la molécula aíllada d'HF, és a dir, presenten el típic desplacament al vermell que s'ha

descrit en la secció 2.1 (pág. 17). Cal esmentar que en interaccions per pont d'hidrogen (X-H···Y)
existeix generalment una correlació entre la magnitud d'aquest desplacament, l'elongació de

l'enllac covalent X-H (respecte a la molécula ai1lada X-H) i la forca de la interacció [7a]. Aixo és,

efectivament, el que s'observa en el nostre caso En la taula XII es pot apreciar que els

desplacaments més alts, de valors 745 crrr! (VH4-F3) i 679 cm! (VH2-F,), són els que corresponen

a la interacció F3-H4"'OS de l'estructura 5 i a la interacció FI-H2"'03 de l'estructura 7,

respectivament. Aquestes dues interaccions mostren, segons les taules IV, V i VI, elongacions

d'enllac F-H de 0.036 Á i 0.032 Á, respectivament, que són de l'ordre del doble de les elongacions

que presenta la interacció FI-H2,,·F3 de l'estructura 5 (0.016 Á) i la interacció FI-H2"'OS de

l'estructura 4 (0.011 Á). Aquests valors indiquen que la forca de la interacció F3-H4'''OS és més

gran que la de la interacció FI-H2"·F3. Tal com es va assenyalar en la secció 2.3.2, és d'esperar

que la correcció harmónica sobreestimi la magnitud de les freqüencies vibracionals i, en aquest

sentit, els valors de la taula XII siguin superiors als que s'obtindrien experimentalment (per
exernple, fixeu-vos en la taula XII que la freqüencia d'estirament de la molécula d'HF aíllada

presenta un desplacament de + 157 crrr ! respecte al valor experimental) 12. Es d'esperar, dones,
d'entrada, que la freqüencia calculada que sigui compatible amb el valor experimental de 3915

crrr
' tingui una magnitud superior a aquest valor.

Si ens fixem en els valors de la taula XII, tant els estiraments simetric i antisimetric de

l'estructura 4 com l'estirament H2-F1 de l'estructura 5, apareixen a valors propers a 3915 crrr! i, en

aquest sentit, són candidats a ser els modes que busquem. Malgrat tot, la intensitat d'aquestes
freqüencies és massa baixa. En canvi, els estiraments H4-F3 de l'estructura 5 i H2-Fl de l'estructura

7 presenten intensitats elevades, pero els valors de les respectives freqüencies (3374 crrr ! i

3440cm-l, respectivament) es troben molt per sota del valor de 3915 cm-l. Els nostres cálculs

donen, dones, valors de v
H-F

més petits que els que serien compatibles amb el resultat

experimental de 3915 crrr l, de manera que podem concloure que La freqüéncia experimental de

3915cm'¡ no es originada per una associaciá a tres cossos entre H20 i HF.

Malgrat que no s'hagi pogut assignar el valor experimental, el nostre estudi ens permet

restringir el conjunt despecies que d'entrada podrien ser responsables de l'esmentada freqüencia
i, al mateix ternps, podem fer algunes consideracions interessants sobre aquest aspecte. Deixant a

part la magnitud de la intensitat IR, els valors de freqüencies d'estirament que hem obtingut no
estan notablement allunyats del valor de 3915 cm-l. Així, l'enllac H2-Fl de l'estructura 5, que esta

12 En la molécula d'B20, per altra banda, els desplacaments respecte a I'experimental [18] dels valors MP2/6-
31++G** de les freqüencies d'estirament simetric i antisirnetric són de +211 cm! i +254 crrr '

, respectivament.
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formant una estructura del tipus del complex revers (HOR··FH), mostra una freqüencia de

3969cm-l. En aquest complex la molécula d'HF es troba menys perturbada per l'entom que en

l'estructura 7, on la freqüencia disminueix fins a 3440 cm-l. En aquest sentit, el valor de 3915cm-1

(inferior als anteriors) hauria de correspondre a una interacció més feble que les que es troben en

els nostres complexos. Aquest seria el cas d'una estructura de tipus HOH···FH en la qual la
molécula d'HF no estigués implicada en altres interaccions que, indirectament, perturben la

interacció R··F. Tot aixo fa pensar que la freqüencia de 3915 crrr ! podria ser deguda a una

associació a quatre o més cossos en que un altra molécula d'HF interaccionés amb un dels

hidrogens que queden !liures en qualsevol de les estructures 5 i 7 (les més estables).

2.4. RESUM 1 CONCLUSIONS

En aquest capítol s'ha portat a terme un estudi de l'energia, estructura i espectre
vibracional de trímers de tipus H20(HFh i (H20hHF amb la finalitat de conéixer si cap

d'aquestes associacions és responsable de la freqüencia vibracional de 3915 cm- l que es troba en

l'espectre IR d'una barreja d'H20 i HF.

S'han trobat dues estructures de mínima energia pel complex (H20)···(HF)2: una

estructura oberta amb simetria C2v (estructura 4) i una estructura cíclica de simetria CI
(estructura 5). En el cas del complex (H20)2···HF hi ha una només estructura de mínima energia
(estructura 7). Estructuralment, cap d'aquestes estructures presenta una molécula d'HF en un únic

paper de base, és a dir, no es dóna l'esquema d'interacció que l'estudi experimental suggereix que

dóna lloc a la freqüencia d'estirament de 3915 cm- l.

Les energies i freqüencies vibracionals dels mínims mostren poca variació respecte a la

base a nive!l HF, mentre que la inclusió de la correlació electrónica provoca canvis apreciables
que es poden relacionar amb un reforcament de les interaccions per pont d'hidrogen. La

correcció del BSSE és important, especialment en el cas de la base sense funcions difuses, 6-

31 G**.

El metode MP2 ens permet arribar a un bon compromís entre nive!l de calcul i mitjans

computacional s (a més, és ben coneguda la seva utilitat en el tractament de sistemes amb

interaccions de pont d'hidrogen). Cal afegir, si més no, que hem comprovat que amb la correcció

del BSSE la qualitat del MP2 respecte a ordres més alts en el desenvolupament MPn es redueix

respecte a si considerem els resultats sense la correcció. Així, el metode MP2 dóna molt bons

resultats en el cas de l'estructura 7, mentre que en el cas de l'estructura 5 (i especialment en
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l'estructura 4) no recupera un percentatge elevat de l'energia d'interacció de correlació respecte al

metode MP4.

Les associacions X-H-"Y (X,Y=F,O) que formen part de les estructures 4,5 i 7 mostren

una clara relació entre l'elongació de l'enllac X-H respecte a la molécula aíllada i l'energia
d'interacció del dímer corresponent, és a dir, la sensibilitat de l'enlllac X-H respecte a l'entorn

augmenta en el sentit O-H···F < F-H-··F < O-H"'O < F-H···O.

Les principal s característiques d'aquestes interaccions (geometria dels mínims, energia
d'interacció i estabilitat relativa, efecte cooperatiu, desplacament al vermell de les freqüencies
d'estirament H-F, etc.) es poden obtenir qualitativament a nivell HF (La correlació electrónica no

representa en cap de les estructures una contribució superior al 12% de 1':.E:�tal, a nivell MP2).

Tanmateix, per obtenir valors quantitatius cal emprar un metode que tingui en compte la

correlació electrónica.

En l'espectre vibracional de les estructures 4, 5 i 7 es pot distingir un conjunt de

freqüencies altes corresponents a vibracions intramoleculars, entre les quals es troba la freqüencia
d'estirament H-F. Tenint en compte els valors de les intensitats IR i el fet que els valors calculats

amb l'aproximació harmónica són superiors al valor real, cap de les tres estructures que hem

analitzat presenta una freqüencia d'estirament H-F que sigui compatible amb el valor

experimental de 3915 cm-l. Tot i així, no descartem la possibilitat que aquest valor, que hauria

de correspondre a una interacció més feble que les que es' troben en les estructures 4, 5 i 7, es

pugui associar amb una associació de n-cossos d'estructura similar.
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Pont d'hidrogen feble en dímers hidrocarbur : H20

3.1. INTRODUCCIÓ

Les propietats de les interaccions per pont d'hidrogen que tenen lloc entre molecules de

moment dipolar elevat, representades pels trímers H20(HF)2 i (H20)2HF, han quedat establertes
al llarg del capítol anterior. En aquest ens proposem entendre les propietats de l'enllac per pont

d'hidrogen que té lloc quan una de les dues molecules interaccionants presenta un moment

dipolar molt més petit, o fins i tot nul, respecte a les interaccions estudiades en el primer capítol.
Aquest és el tipus d'interacció que resulta, per exemple, si en els dímers H20···H20 o H20···HF
substituim la molécula protodonadora per una molécula d'hidrocarbur (CnHm). El dímer

resultant (CnHm···OH2)1 presentara, en conseqüencia, una interacció C-H···O i el sistema més

senzill amb aquestes característiques és el dímer CH4···0H2.

A partir de la interacció C-H···O, una manera fácil d'analitzar les seves propietats respecte a

un canvi en l'electronegativitat de l'atorn de carboni o, equivalentment, en la polaritat de l'enllac
C-H, és la substitució de la molécula de C14 per un hidrocarbur amb un átorn de carboni etilenic

(=CH2) o acetilenic (=CH). Per aixo només cal considerar la interacció C-H-··O en els dímers

C2H4···0H2 i C2H2···0H2, els més senzills que contenen aquests grups. Un deIs objectius
principal s d'aquest capítol és l'estudi del pont d'hidrogen feble del tipus C(spn)-H-··O (n = 1, 2, 3)

que té lloc en la serie C2Hr·OH2, C2H4···0H2 i CH4···0H2, respectivament.

Cadascun deIs dímers (CH4)(H20), (C2H4)(H20) i (C2H2)(H20) ha estat caracteritzat

experimentalment, encara que en el cas del dímer amb meta la inforrnació geométrica és més

limitada que en els altres dímers. En la figura 1 s'iI.Iustren les estructures espectroscopiques
assignades per als dímers (CH4)(H20), (C2H4)(H20) i (C2H2)(H20). Cal remarcar que, en

comparació amb les interaccions de tipus pont d'hidrogen fort, el bagatge de dades experimentals
existents sobre dímers amb pont d'hidrogen feble és relativament pobre.

Tant els espectres d'infraroig en matriu amada [1] com els de microones [2] conclouen que

la molécula de C2H2 actua de donador protonic enfront de I'H20 formant una interacció C(sp)
H ···0 segons la notació que hem introduit anteriorrnent. En canvi, la molécula de C2H4 actua

1 Noteu que en aquesta notació el símbol ( ... ) uneix els dos átorns entre els quals té lIoc directament la

interacció.
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d'acceptor protónic [3] i presenta una interacció en que l'enllac O-H de la molécula d'H20 es

troba en la direcció perpendicular a l'enllac C=c. És a dir, la molécula d'H20 forma una

interacció per pont d'hidrogen amb el sistema 7r de la molécula de C2H4. Per referir-nos a aquest

tipus d'interacció emprarem la notació O-H-··C(sp2). Pel que fa al dímer (CH4)(H20), estudis

experimental s recents [4], basats en l' espectroscopia de microones id' infraroig, han posat de

manifest que és l' aigua la que actua de donador protonic respecte a la molécula de meta.

,\,H
O'
I
Hinteracció C(sp )-H ... O

H
\
O
/

H
HOH ... CH4

HOH ...

C2H4

interacció O-H "'C(sp2)
interacció O-H ,ooC(sp3)

CH4

Són de destacar també altres estudis experimentals realitzats en dímers de propietats
relacionades amb els que ens interessen. Per exemple, hi ha treballs (basats en l'espectroscópia
d'infraroig en fase gas) sobre la interacció C-H"'O en dímers constituits per C2H4 (o C2H2) i
molecules que contenen oxigen, com ara (CH3hO i (CH3)zCO [5]. Aquests estudis suggereixen
que la interacció C-H-"O és més feble en el cas de la interacció amb C2H4 respecte a C2H22. Per
altra banda, l'espectre d'infraroig en solució d'una barreja de diferents hidrocarburs i una base

molt forta [6] concJou que la forca o "habilitat" del grup C-H per formar una interacció per pont

d'hidrogen disminueix en el sentit següent:

C(sp)-H > C(sp2)-H > C(sp3)-H 3.1

2La identificació d'una interacció C-H-"O mitjancant l'espectroscopia d'infraroig es basa en I'observació del

desplacarnent de la freqüencia d'estirament de l'enllac C-H, la magnitud del qual és proporcional a la forca de la
interacció.
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Encara que hi ha estudis ab-initio sobre interaccions per pont d'hidrogen de tipus C-H-·X
[7, 9, 10], no s'ha realitzat cap intent de verificar sistemáticament l'ordre d'estabilitat 3.1. En el cas

particular de la serie de dímers (CH4)(H20), (C2H4)(H20) i (C2H2)(H20), existeixen alguns
estudis aillats sobre cadascun deIs dímers, pero els resultats són dispars a causa que han estat

realitzats a diferents nivells de teoria. Cal esmentar que en la majoria de casos no s'ha optimitzat
totalment la geometria i s'han emprat bases poc adients per descriure una interacció d'aquest
tipus, la qual cosa dificulta la comparació dels resultats. Per exemple, mentre la forma

C2H2"'OH2 del dímer amb acetile ha estat completament optimitzada incIoent la correlació

electrónica i la correcció del BSSE en un treball recent [9b], la forma C2Hr·HOH fou

optimitzada a nivelI HF/6-31G* sense incIoure la correcció del BSSE [9a]3. Per altra banda, la
forma C2H4···HOH és la única del dímer (C2H4)(H20) que ha estat estudiada [9c], si més no

sense incloure la correlació electrónica i optimitzant parcialment la geometria. La base que fou

emprada és molt deficient per descriure una interacció per pont d'hidrogen (4-31 G), per la qual
cosa el resultat de l'energia d'interacció que dóna aquest trebalI, -O.62kcallmol, pot tenir un error

important. La interacció C(sp3)-H···0 del dímer (CH4)(H20) va ser tractada incIoent la correlació

electrónica en un estudi anterior del grup [7d]. Aquest dímer també ha estat analitzat en al tres

treballs [10], encara que s'han realitzat sense optimitzar totalment la geometria. Amb l'excepció
de l'estudi anterior del grup sobre la interacció CH4···0H2, cap dels trebalIs teorics esmentats+

aporta dades de freqüencies vibracionals ni s'examina la forma de la SEPI.

En aquest capítol realitzarem un estudi sisternatic de les interaccions presents en els dímers

(CH4)(H20), (C2H4)(H20) i (C2H2)(H20) amb la finalitat, en primer lloc, de donar valors

comparables de les energies d'interacció, que seran determinades incloent la correlació

electrónica i corregint I'error de superposició de base. Malgrat que estem interessats, en principi,
a caracteritzar el pont d'hidrogen C-H···O que s'estableix en cada dímer, realitzarem a la vegada
una exploració d'algunes zones de la superfície de potencial d'interacció entre les dues molecules

per tal d'examinar si hi ha altres mínims locals i, en cas afirmatiu, veure a quin tipus d'interacció

donen Iloc. En particular, analitzarem les interaccions que s'estableixen entre l'enllac O-H de la

molécula d'H20 i la densitat de cárrega tt de les molecules d'etile i d'acetile, denotades com 0-

H···C(sp2) i O-H-··C(sp), respectivament. Per altra banda, la interacció que té lloc en el dímer

(CH4)(H20), quan és la molécula d'H20 la que actua de donador protonic, sera denotada com 0-

H···C(sp3). El segon objectiu del nostre estudi sera caracteritzar les estructures de mínima energia
de cada dímer i, sobre aquestes estructures, analitzar l'espectre de freqüencies vibracionals

harmoniques. Els resultats de cada etapa seran comparats amb les dades experimentals existents.

3Les energies d'interacció assignades a les dues formes del dímer (C2H2)(H20) en aquests treballs són de

-3.25kcal/mol i -3.00 kcal/mol, respectivament.
4 Cal remarcar que els treballs més recents [8b, 9b] són simultanis al nostre estudio
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Tal com s'ha indicat anterionnent, un tret característic de les interaccions que estudiarem en

aquest capítol respecte a les que hem estudiat en el capítol anterior es troba en el fet que una de

les molecules interaccionants té un moment dipolar relativament petit i una polaritzabilitat gran.
És per aixo que, des d'un punt de vista qualitatiu, es pot dir que l'energia d'interacció estará

menys dominada per la component electrostática i més per la component de dispersió-'. En
aquest sentit, cal esperar que la correlació electrónica jugui un paper més important que en les

interaccions de tipus pont d'hidrogen fort del capítol anterior. Aquest pot ser un fet important ja
que afectara no només a les energies d'interacció sinó també a la geometria deIs mínims, que es

poden desviar de la geometria que prediuen les regles de Legon i Millen. És per aixo que les

optimitzacions geometriques seran realitzades incloent la correlació electrónica.

És interessant esmentar també que les interaccions C-H-"O tenen un paper important en

l'estructura dels cristalls organics moleculars. Encara que ha estat objecte de controversia durant

molts anys, des de l'estudi de Taylor i Kennard [12] l'existencia i funció estructural de les

interaccions C-H .. ·O és un fet acceptat. En el cas dels conductors organics que analitzarem en la

segona part d'aquesta memoria, els ponts d'hidrogen de tipus C-H .. -X (X = O, S, C, etc.) són

essencia1s per entendre l'empaquetament cristal.lí; un petit canvi en aquestes interaccions pot
afectar sensiblement l'estructura electrónica de bandes. En aquest sentit, els resu1tats que

obtinguem en aquest capítol poden ser útils a I'hora d'entendre el comportament d'aquestes
interaccions en els cristalls organics .

Tots els resultats obtinguts en aquest capítol s'inclouen en l'apartat 3.2 i es troben ordenats

de la manera següent: En la secció 3.2.1 es descriuen les proves preliminars realitzades per tal

d'examinar la dependencia de l'energia d'interacció respecte a la base i la correlació electrónica,

A continuació, en la secció 3.2.2 s'analitza l'anisotropia del moviment intennolecular de cada

dímer, per tal d'obtenir una primera aproximació sobre la posició deIs principals punts
estacionaris (mínims i estats de transició) de la SEPI. Seguidament, la secció 3.2.3 es centra en el

calcul de les geometries optimes corresponents als mínims locals de cada dímer. Una part

important d'aquesta secció esta dedicada a la discussió de quin és l'angle optim <H"'O-H en les

interaccions de tipus C(spn)-H .. ·O (n=1,2,3). En la secció 3.2.4 es mostren i analitzen els valors

de les energies d'interacció, calculades a diferents nivells de teoria respecte a l'emprat en les

optimitzacions geornetriques. Més endavant, en la secció 3.2.5 s'examinen els resultats del cálcul

de les freqüencies vibracionals en les geometries optimes de cada dímer. Finalment, en l'apartat
3.3 es resumeixen les principal s conclusions a les quals s'ha arribat [11].

5Recordeu que, tal com ha estat descrit en el capítol 1 (secció 1.2.2), la component electrostática de l'energia
d'interacció depén deIs moments multipolars permanents de les molécules interaccionants -entre els quals el més
important és el moment dipolar (Pi' i=x.y.z )- mentre que la component de dispersió depén de les

polaritzabilitats de les molécules interaccionants( aij' ij=x, y, z)
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3.2. RESULTATS 1 DISCUSSIO

3.2.1 Proves preliminars

Tal com hem indicat en la introducció, és d'esperar que la component de dispersió a

l"energia d'interacció tingui un paper important en les nostres interaccions. Per tal de tenir en

compte aquesta component i descriure correctament la naturalesa de cada interacció, cal incloure

la correlació electrónica en el calcul. Tanmateix, aixo no garanteix un millor resultat si no

s'empra a la vegada una base adient, la qual ha de ser prou flexible per descriure

satisfactóriarnent la densitat electrónica associada a aquelles zones deIs orbital s que són

importants en el tipus d'interacció que estem considerant. Per exemple, en el el cas d'interaccions

de naturalesa majoritariament electrostática, com les que hem estudiat en el capítol anterior, hem

vist que una base que inclogui funcions difuses i de polarització es pot considerar adient, ja que

descriu correctament la densitat electrónica associada a la regió interna i de valencia deIs orbitals

implicats en la interacció. Aquesta densitat és la que intervé en la descripció deIs moments

multipolars permanents de les molecules aillades i, per tant, una base d'aquest tipus permet donar

valors quantitatius a la contribució dominant a l'energia d'interacció (la component

electrostática).

En les interaccions que estudiem en aquest capítol és necessari, a més, que la base descrigui

especialment bé la regió externa dels orbitals. La densitat electrónica associada a aquesta regió
intervé en la descripció de les polaritzabilitats de les molecules i, per tant, és essencial per tal de

recuperar la component de dispersió a l'energia d'interacció. Aixo indica que un deIs requisits
d'una base adient per a les nostres interaccions és que aquesta contingui, a més de les

característiques de les bases que descriuen una interacció purament electrostática, un conjunt

important de funcions de polarització. Aquest conjunt haura de ser més complet com més gran

sigui la contribució de la dispersió a l'energia d'interacció.

Ates que trobar una base de qualitat mínima per descriure les nostres interaccions'' no és

immediat, hem realitzat una analisi preliminar del comportament d'un conjunt de bases de

qualitat diferent, amb una doble finalitat:

a) Establir quin tipus de bases són "adients" per descriure la interacció. De la mateixa manera que

en el capítol anterior, es qualificara com a base adient aquella que recuperi com a mínim el 90%

del valor de t1E;;P2 calculat amb una base de qualitat NHFL.

6 Cal esmentar que hi ha poca informació en la literatura sobre la influencia de la base en l'energia d'una

interacció del tipus C-R··O.
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b) Mitjancant la comparació de la convergencia dels valors de � i i1Ecp a mesura que

s'augmenta sisternaticament la dimensió de la base, avaluar l'efectivitat del metode de

Counterpoise.

Amb aquests objectius, hem escollit una orientació del dímer més senzill, (CH4)(H20), sobre
la qual hem realitzat una serie de calculs de l'energia d'interacció a nivells HF i MP2, incIoent la

correcció del BSSE, amb un total de 19 bases de qualitat diferent. Les bases que hem emprat es

poden agrupar en tres grups:

l. Bases estandard: 6-31++G**, 6-31G(2d,2p), 6-31++G(2d,2p), 6-311G**

6-311++G**, 6-311G(2d,2p) i 6-311++G(2d,2p)
cc-pVDZ, aug-cc-pVDZ, cc-pVTZ, aug-cc-pV'I'Z
cc-pVQZ(-g,-f) i aug-cc-pVQZ(-g,-f)
6-31 ++G(4d3f,4p3d), 6-31 ++G(3d2f,3p2d)
6-311++G(3d2f,3p2d), 6-311++G(4d3f,4p3d)
LS(3d,2p) i LS(4d3f,4p3d)

2. Bases de Dunning:

3. Bases exteses:

El primer grup (bases estándard) conté vuit bases de les desenvolupades per Pople i col.

[13], tradicionalment emprades en la literatura7. El segon grup (bases de Dunning) conté

algunes de les bases proposades posteriorment per Dunning i col. [14]. Els exponents d'aquestes
bases han estat optimitzats fent especial atenció als efectes de la correlació electrónica i, en aquest

sentit, aquestes bases són molt recomanables per als cálculs on la correlació electrónica té un

paper important. És interessant esmentar que s'ha comprovat que les bases de Dunning donen

bons resultats en interaccions per pont d'hidrogen fort [15]. La notació emprada per referir-nos

a aquestes bases (aug-cc-pVNZ (N=D,T,Q segons sigui una base DZ, TZ o QZ, respectivament)
és la proposada pels autors. Així, la notació "aug" especifica que es tracta de una base

augmentada amb funcions difuses (tant de valencia com de polarització) respecte a la mateixa

base de notació cc-pVNZ (N = D, T, Q). Per "ce" els autors indiquen que són bases consistents

amb la correlaciá, la qual cosa significa que la disminució de l'energia de correlació de l'atom

per al qual han estat optimitzades és la mateixa per a cada grup de funcions de tipus s, p, d of
amb que s'augmenta la dimensió de la base. Altrament, la notació (-g,-f) indica que hem eliminat

aquestes funcions de la base aug-cc-pVNZ original.

Finalment, el tercer grup (bases exteses) són bases amb un conjunt gran de funcions de

polarització. N'hi hem inclos sis que han estat construides de la manera següent: Les bases 6-

31++G(3d2f,3p2d) i 6-31l++G(3d2f,3p2d) provenen de les bases estandard 6-31++G(2d,2p) i

7Totes les bases d'aquest grup estan incloses en el programa GAUSSIAN 92
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6-311++G(2d,2p) per substitució de les funcions de polarització pel conjunt de funcions

(3d2f,3p2d) de la base aug-cc-pVTZ. Les bases 6-31++G(4d3f,4p3d) i 6-311++G(4d3f,4p3d)
s'han construit d'una manera análoga, emprant les funcions de polarització (4d3f,4p3d) de la

base aug-cc-pVQZ. La base que hem denotat com LS(3d,2p) correspon a la base de qualitat
NHFL desenvolupada per Lee i Schaefer [16], la qual conté un conjunt de gaussianes de

contracció [lOs 7p 3d / 7s 2p]8, augmentat amb tres conjunts de funcions de polarització en els

atoms del primer període idos conjunts en l'átom d'H. EIs exponents emprats (d: 2.25;0.75;0.25
i p: 1.00;0.33) són molt similars als de tipus even-temperedi que inclouen les bases de Dunning.
Per últim, hem anomenat com a LS(4d3f,4p3d) la base construida a partir de la base de Lee i

Schaefer augmentada amb les funcions de polarització (4d3f,4p3d) de la base aug-cc-pVQZ.
Aquesta darrera és la que conté més funcions de tot tipus i el seu resultat es pot considerar una

bona aproximació al que s'obtindria amb una base Hartree-Fock limit per al metode emprat.

EIs calculs que inclouen la correlació electrónica s'han realitzat a nivell MP2 ates als

avantatges d'aquest metode respecte a nivells de teoria superiorsl". Tanmateix, per tal de verificar

aquest punt, és il.lustratiu realitzar una serie de calculs fins al nivell MP4 amb una base que doni

un bon resultat a l'MP2. Tots els calculs han estat realitzats amb el programa GAUSSIAN-92 i

els cálculs MP2 inclouen tots els electrons en la correlació electrónica.

La taula 1 conté els resultats dels cálculs de l'energia d'interacció, realitzats en l'orientació

que es mostra al cap de taulal '. Aquesta orientació, de simetria C2v, conté una interacció C-H···O

i ha estat assignada per alguns autors a un minim local [9b]. Tot i aixo, hi ha certs punts de

controversia sobre la geometria óptima exacta, que seran discutits més endavant (secció 3.2.3).

Es pot observar que, per a qualsevol base, el resultat de M:;P2 representa un augment d'un

factor 2, aproximadament, respecte al resultat M;F, és a dir, el 50% de l'energia d'interacció

prové de la correlació electrónica. Per altra banda, tal com hem discutir en el capítol anterior, el
BSSE és superior en els resultats MP2 i es dispara notablement quan la base no conté funcions

difuses. Fixeu-vos que gairebé tots els resultats M;F no difereixen més de 0.01 kcal/mol

respecte al valor límit de -0.18 kcal/mol. A nivell MP2, en canvi, només per algunes bases, la

diferencia respecte al valor límit (-0.42 kcal/mol) és estreta. Aquest és el cas de les bases que

contenen un conjunt més complet de funcions de polarització [aug-cc-pVTZ, cc-pVQZ( -g,-f), 6-

31 ++G(3d2f,3p2d), 6-311 ++G(3d2f,3p2d), 6-31 ++G(4d3f,4p3d) i 6-311++G(4d3f,4p3d)].

8Noteu que aquesta base és particularment complerta respecte la descripció de les regió interna deIs orbitals.

9Exponents que venen donats per la progresió geométrica on �i = a/3i-l (i = 1,N)
10 Consulteu la secció 1.2.1.2 del capítol 1.
11 La geometria emprada per a les molecules de CH4 i H20 és l'experimental [8J,amb una distancia

intermolecular de 3.187Á.
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Taula l. Valors de les energies d'interacció corregides pel BSSE a nivells HF (M�F) i MP2
(M;:P2), en kcallmol) en la geometria de la figura al cap de taula. Entre paréntesi s'indica el

valor del BSSE, a cada nivell de teoria. La segona columna conté el nombre de funcions de base.

H�t-H·····O�
/

H

Base N tilll'¡/ (BSSE) tillt;P2(BSSE)
6-31G** 58 -0.21 (0.23) -0.31 (0.44)
6-31++G** 72 -0.26 (0.05) -0.33 (0.22)
6-31G(2d,2p) 54 -0.18 (0.33) -0.34 (0.55)

6-31++G(2d,2p) 100 -0.18 (0.05) -0.36 (0.15)
6-311G** 72 -0.21 (0.40) -0.34 (0.71)
6-311 ++G** 86 -0.21 (0.06) -0.34 (0.24)

6-311G(2d,2p) 100 -0.19 (0.49) -0.36 (0.83)

6-311++G(2d,2p) 114 -0.19 (0.03) -0.37 (0.12)

cc-pVDZ 58 -0.19 (0.59) -0.29 (0.91)

aug-cc-pVDZ 100 -0.18 (0.01) -0.39 (0.22)

cc-pVTZ 144 -0.19 (0.20) -0.38 (0.43)

aug-cc-pVTZ 230 -0.18 (0.01) -0.41 (0.17)

cc-pVQZ(-g,-f) 230 -0.19 (0.02) -0.40 (0.17)

aug-cc-pVQZ(-g,-f) 316 -0.18 (0.00) -0.42 (0.06)
6-31 ++G(3d2f,3p2d) 214 -0.18 (0.1 O) -0.42 (0.25)
6-31 ++G(4d3f,4p3d) 288 -0.18 (0.08) -0.42 (0.26)
6-311 ++G(3d2f,3p2d) 230 -0.19 (0.08) -0.41 (0.10)

6-311++G(4d3f,4p3d) 302 -0.18 (0.02) -0.42 (0.11)

LS(3d,2p) 170 -0.17 (0.02) -0.39 (0.06)

LS(4d3f,4p3d) 348 -0.18 (0.00) -0.42 (0.03)

Resultats tillcp(BSSE) amb la base 6-31++G(3d2f,3p2d)

HF MP2 MP3 MP4

-0.18 (0.12) -0.42 (0.25) -0.42 (0.24) -0.44 (0.27)

La proximitat del valor MP2 al valor límit és independent de la composició de la base en

funcions que descriuen la part interna deIs atoms (electrons del core i de valencia), la qual cosa
indica que una bona base per descriure aquesta interacció ha de contenir un conjunt adequat de
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funcions de polarització. Respecte al comportament de les bases de Dunning, els nostres resultats

no mostren una millora significativa respecte a altres bases (estandard o exteses) de dimensió N

similar. Així, la base aug-cc-pVTZ (N=230) dóna el mateix resultat que la base 6-

311++G(3d2f,3p2d) (N=230), ambdues amb els mateixos exponents de polarització. La base

aug-cc-pVDZ (N=100) dóna un valor de L1E;;P2 millor que la base 6-31++G(2p2d) (N=100),
pero presenta un BSSE superiorl-.

3.2.1.1. RECERCA D'UNA BASE 'ADIENT'

Si tenim en compte diferencies no absolutes sinó relatives respecte al valor límit, qualsevol
de les bases exteses de la taula 1, així com les bases de Dunning - excepte la base cc-pVDZ -

recuperen com a mínim el 90% del valor límit. Per tant, les onze darreres bases de la taula 1 es

poden considerar 'adients' per descriure una interacciá del tipus CHr·OH2.

Malgrat tot, la dimensió d'aquestes bases és excessiva de cara realitzar optimitzacions totals

de la geometría, especialment pel fet que també pretenem estudiar dímers de mida superior,
(C2H2)(H20) i (C2H4)(H20), amb el mateix nivell de calcul. És per aixo que hem optat per

emprar la base 6-31 ++G(2d,2p), que recupera un 86% de l'energia d'interacció, en les

optimitzacions geornetriques, Aquesta base té, a part de la seva economia, l'avantatge que la

magnitud del BSSE associat és relativament petita en comparació a les al tres bases del grup

estándard i semblant al que presenten les bases que hem qualificat com a 'adients'. La magnitud
del BSSE, i en especial la seva uniformitat al llarg de la superfície de potencial per a la interacció

entre les molecules, és molt important a l'hora de realitzar optimitzacions de la geometria. Si la
nostra base presenta un BSSE gran i no uniforme, podem arribar a mínims ficticis que no

apareixerien en la superfície corregida pel BSSE.13

La mida deis sistemes (C2H2)(H20) i (C2H4)(H20) ens limita a l'hora de realitzar el mateix

tipus d'análisi sobre la influencia de la base. Si més no, cal esmentar que hem comprovat el bon

comportament de la base 6-31++G(2d,2p) també en els dímers (C2H2)(H20) i (C2H4)(H20),
mitjancant una análisis deis resultats obtinguts amb algunes bases (principalment de tipus
estandard), els quals es troben en l'apendix n. La similitud d' aquests resultats amb els obtinguts
en el dímer amb meta (taula 1) fa pensar que hi podem aplicar les mateixes conclusions. En els

apartats següents, localitzarem els mínims de cada dímer a nivell MP2/6-31++G(2d,2p) i, en una

segona etapa, realitzarem calculs puntuals de l'energia d'interacció amb la base LS(3d,2p). Amb

12 Els exponents de polarització de les bases de Dunning, més petits que els de les bases estandard,
provablement siguin els responsables de I'augment del BSSE.

"

13 En la secció 3.2.3 veurem un exemple d'aquesta situació.

64



Capítol3

aquesta última esperem obtenir un resultat més proper al valor que en cada cas obtindriem amb

una base límit.

Per altra banda, els valors del capdavall de la taula 1 fan pales el bon comportament del

metode MP2 respecte a ordres més alts de la serie MPn (el resultat MP2 es manté fins a l'MP4).
Tenint en compte que l'energia d'interacció de correlació, LiE�OR, es pot definir com la

diferencia LiE::P4 - LiEtI/, noteu que a nivell MP2 es recupera ja el 92% de LiE�OR, així com el

95% de LiE::P4 (l'energia d'interacció total).

3.2.1.2. EFECTIVITAT DEL METODE DE COUNTERPOISE (CP)

La figura 2 mostra la variació dels valors de LiE;;P2 i LiEMP2 respecte al nombre de

funcions de base (N). Aquest tipus de representació és el mateix que hem analitzat en el capítol
anterior per al cas del dímer H20···HF (secció 2.3.1). La línia horitzontal que talla les figures
indica el valor límit, representat pel resultat de la base LS(4d3f,4p3d). El primer tret a destacar és

que s' evidencia un comportament assimptotic dels resultats corregits (LiE;;P2) cap al valor límit

de -0.42 kcallmol, en contrast amb la tendencia que mostren els resultats sense la correcció

(LiEMP2). També s'observa que per a les bases més petites (N ::; 72, aproximadament) els

resultats de LiE;;P2 es desvien lleugerament del que seria un comportament assimptotic, Cal

remarcar que el comportament assimptotic dels valors de LiE;;P2 respecte a N, independentment
del valor de LiEMP2, és el que seria d'esperar si el metode CP estigués corregint correctament el

BSSE.

Altrament, els resultats de LiEMP2 corresponents a les bases de Dunning de tipus cc-aug

pVNZ (N = 2, 3, 4) mostren una variació aproximadament exponencial respecte N. És interessant

esmentar que aixo mateix s'havia observat en el dímer (H20h [14].

Tenint en compte les observacions anteriors, podem extreure dues conclusions importants
sobre la precisió deIs resultats de l'energia d'interacció en sistemes amb pont d'hidrogen feble:

J) El métode CP dóna bons resultats en el cálcul de l'energia d'interacció i la correcció del

BSSE és absolutament necessária , és a dir, els resultats corregits ( LiEcp) són millors que els no

corregits ( LiE ).

2) El resultat de LiEcp sera millor com més gran sigui la base, sempre que aquesta tingui una

qualitat mínima per descriure la interacció que ens interessa.
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Cal remarcar que aquestes són les mateixes conclusions a que s'ha arribat en el cas de les

interaccions per pont d'hidrogen fort (capítol 2) i constitueixen un aspecte interessant que també

analitzarem en el cas d'altres interaccions per pont d'hidrogen que estudiarem en el capítol
següent. En base a aquestes conclusions, les energies d'interacció finals en els mínims deIs dímers

que tractem en aquest capítol seran referides a resultats corregits.
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Figura 2. Representació gráfica de L1E;:P2 (punts ombrejats) i L1EMP2 respecte el

nombre de funcions de la base (N).

3.2.2. Anisotropia del moviment intermolecular

Per tal d'obtenir informació sobre la posició deis punts estacionaris (mínims i estats de

transició) de la SEPI de cada dímer, en una primera etapa hem analitzat com varia l'energia
d'interacció respecte a J'orientació relativa de les molecules. EIs calculs han estat realitzats (sense

corregir el BSSE) a nivells HF/6-31++G(2d,2p) i MP2/6-31++G(2d,2p). L'orientació relativa es

pot definir, d'una manera senzilla, en funció deIs angles que mostra la figura 3. L'analisi de la

variació de � respecte a aquests angles ens dóna informació sobre l'anisotropia del moviment

intermolecular, alhora que es pot obtenir una primera estimació sobre les propietats de cada

interacció respecte a l' angle indicat (posició deIs mínims locals, barrera energética entre ells,

importancia de la correlació electrónica, etc.)
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Per a cada valor d'aquest angle, s'ha realitzat una optimització geométrica respecte a la resta

de variables intermoleculars, mantenint fixes les intramoleculars 14 [8]. Les geometries
intramoleculars emprades en el cálcul són les següents: CH4: CH=1.091Á i <HCH=109.47°;

C2H4: CH=1.084Á, CC=1.332Á i <HCH=115.5°; C2H2: CH=1.060Á i CC=1.205Á; H20:
OH=O.958 i <HOH=104.45.

H H

�,
(a)

-J---O--------- �
H-C ---=.:-é-HJ----

(h)

.

.

.

.

IH��HHI¡ : HII,···C=C····,'\\.,,- ,,..',, ...........H,: J.'"
,� .....

, '

" "O.a

�#,

,

Figura 3. Definició de les coordenades per al movment intermolecular: a) (C2H2)(H20),
b) (C2I4)(H20). e) (CI4)(H20).

En les figures 4 - 6 es poden veure les corbes d'energia potencial, calculades amb la base 6-

31 ++G(2d,2p), respecte als angles definits en la figura 2. Tot seguit analitzarem per separat la

corba corresponent a cadascun dels dímers.

La corba MP2 de la figura 4 mostra dos mínims (al i a2) d'estabilitat semblant, que

corresponen a orientacions d'interacció C(sp)-H"'O i O-H-"C(sp), respectivament. És interessant

observar que la corba HF, en canvi, indica que l'estructura C(sp)-H"'O és molt més estable, és a

dir, no dóna la forma correcta de la superfície de potencial. Contráriament al que s'observava en

14 D'entrada, és d'esperar que el canvi en les geometries deis fragments sigui menor que en el cas de les

interaccions per pont d'hidrogen fort, on ja hem comprovat que és molt petit (pag. 37).
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les interaccions per pont d'hidrogen fort, dones, la correlació electronica és molt important en la

determinació de les geometries deis minims.
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Figura 4. Variació de l'energia d'interacció respecte a l'orientació intennolecular del
dímer (C2H2)(H20).

A partír de la geometría del dímer en els punts al i a2, efectuant una optimització
geométrica total, hem comprovat que aquests punts corresponen a mínims locals del dímer

(C2H2)(H20), molt propers energeticament: L1EMP2= -3.46 kcal/mol per a la interacció C(sp)
H ···0 (al) i L1EMP2= -3.11 kcal/mol per a la interacció O-H"'C(sp) (a2). Per altra banda,

mitjancant l'optimització de l'estat de transició (a partir de l'estructura en el maxim de la corba),
hem pogut determinar que la barrera que separa els dos mínims és de 1.20 kcal/mol en el sentit

C(sp)-H"'O�O-H +-Cfsp) i 0.85 kcal/mol en sentit contrario Per tant, els nostres resultats

indiquen que la molécula d'acetilé pot actuar tant de donador protonic com d'acceptor i

ambdues possibilitats tenen interaccions de forra similar. Aquest fet concorda amb l'evidencia

experimental de la forma C2H2"'OH2 , si més no segons els nostres resultats la forma

C2H2"'HOH és igualment provable i en aquest sentit són necessaris més estudis experimental s per
confirmar la seva existencia.

La figura 5 mostra les corbes per a la variació energética respecte als angles ex (figura 5a) i

B (figura 5b). Cal puntualitzar que la corba Llli(ex) s'ha calculat mantenint el pla de la molécula

d'H20 perpendicular al de la molécula d'etile (B = 0°). La primera corba (figura 5a) presenta un
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mínim en el punt a = 0° (bl) i una petita inflexió al voltant del punt a = 38° (b2), la qual podria
correspondre a un mínim d'interacció C(sp2)-H···O. Per altra banda, fixeu-vos que els resultats

HF no donen tampoc en aquest cas la forma correcta de la corba de potencial: el punt a = 0° és

un maxim de la corba HF, mentre que en la corba MP2 correspon a un mínimo
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Figura 5. Variació de I'energia d'interacció respecte a I'orientació intermolecular
del dímer (C2H4)(H20): a) LlE(a), amb � = 90°, b) LlE(�), amb a = 38°.
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La corba MP2 de la figura 5b esta calculada en el pla definit per a = 380 (la regió del

possible mínim amb interacció C(sp2)-H ···0. Es pot observar que e2, que es correspon

aproximadament amb b2 en la figura 5a 15, no és un mínim, sinó que evoluciona cap a el o

estructura d'interacció 0-H···C(sp2), més estable. Per altra banda, mitjancant l'optimització total

en el punt bl (figura 5a) hem comprovat que aquest no és un mínim local del dímer, sinó un estat

de transició que connecta les dues formes equivalents d'interacció 0-H···C(sp2) a una i altra

banda de la molécula d'etile. L'optimització total de la geometria, tant en el punt b2 com en el e2,
- en canvi - convergeix a una mateixa estructura (L1EMP2= -1.50 kcallmol). Aquest fet, que en

principi sembla en desacord amb la figura 5b (la corba MP2 no té forma de mínim en e2), només

s'explica si admetem que la superfície de potencial és molt plana en la regió de l'estructura e2 (o

b2). Aquesta és provablement la raó per la qual no ha estat possible localitzar un estat de

transició que connecti els punts el i e2 (figura 5b). Tot aixo ens porta a la conclusió que

l'estructura d'interacciá C(sp2)-H··0 no és una forma estable del dímer (C2H4HH20).

Per aItra banda, l'optimització total en el punt el convergeix a I'estructura d'interacció 0-

H-··C(sp2), que és molt més estable (L1EMP2= -3.19 kcallmol). EIs nostres resultats estan d'acord

amb l'observació experimental que la molécula d'etile actua d'acceptor protonic enfront de

l'aigua (veieu la figura 1).

La variació de I'energia d'interacció d'aquest dímer respecte a I'angle �, definit en la figura
2,16 es pot veure en la figura 6. La corba MP2 d'aquesta darrera figura presenta dos mínims

d'energies semblants, dl i d2, que corresponen a les interaccions C(sp3)-H-··0 i 0-H···C(sp3),
respectivament. L'optirnització total en aquests punts ha confirmat que, efectivament, es tracta de

mínims locals propers energeticament [L1EMP2= -0.86 kcallmol per a la interacció C(sp3)-H-··0 i

L1EMP2= -1.07 kcallmol en la interacció 0-H···C(sp3)]. També s'ha optimitzat l'estat de transició,
a partir de l'estructura en el maxim de la corba, el qual esta situat a � = 131.60 i només a 0.12

kcallmol per sobre del mínim C(sp3)-H ···0. Per tant, és d'esperar que una vegada tinguem en

compte el moviment vibracional de les molécules, l'única forma del dímer (CH4)(H20)
detectable experimentalment sera la d'interacció 0-H··C(sp3). Cal remarcar que els resultats HF

difereixen substancialment dels MP2, en el sentit que no donen I'ordre correcte per a l'estabilitat

dels dos mínims (en la corba HF hi ha dos lleugers mínims de la mateixa energia, separats per una
barrera de magnitud menyspreable).

ISLa diferencia es troba que els atoms d'H en e2 són fora del pla definit per ex =38°, mentre que en b2 queden
restringits en aquest pla.
16EI moviment de I'atom d'oxigen es manté en un deIs plans de simetria de la molécula de meta.
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Figura 6. Variació de l'energia d'interacció respecte a l'orientació
intermolecular del dímer (Cf4)(H20).

Pot ser interessant, per altra banda, comparar les corbes HF amb les que s'obtindrien si en

comptes d'optimitzar la geometría es realitzés el calcul HF sobre la geometria óptima MP2

(corbes que anomenarem HFIIMP2). Encara que no es mostren en la figura, valla pena esmentar

que en el cas del dímer (C2H2)(H20) les dues corbes HF són practicament coincidents en la regió
de la interacció C(sp)-H···O, pero es troben separades :::: 0.45 kcaVmol en la regió de la interacció

O-H-··C(sp). En el cas del dímer (C2H4)(H20), la corba HF optimitzada es situa :::: 0.15 kcaVmol

per sota de la corba HF/1MP2 en la regió de la interacció C(sp2)-H···0 i :::: 0.50 kcaVmol en la

regió propera a la interacció 0-H···C(sp2). En el cas del dímer (CH4)(H20) les corbes HF i

HFIIMP2 tenen formes notablement diferents. La corba HFIIMP2 és repulsiva per a tots els angles,
clarament en desacord amb la corba HF de la figura 6. En la regió propera al mínim O

H ···C(sp3), la separació és de :::: 0.4 kcaVmol i, en la regió propera al mínim C(sp3)-H-··0, aquesta
és de :::: 0.2 kcaVmol. Tots aquests canvis il.lustren la importancia de la correlació electrónica a

l'energia d'interacció. Les geometries optimes HF i MP2 són més diferents com més gran és

aquesta contribució l7, la qual cosa queda reflectida en la magnitud del desplacament entre les

corbes HF i HFIIMP2. Així, es pot dir que el paper de la correlació electrónica en l'energia
d'interacció disminueix en el sentit següent:

0-H···C(sp3) > 0-H···C(sp2) ::::O-H···C(sp) > C(sp3)-H-··0 > C(sp2)-H···0 > C(sp)-H···O 3.2

17 cal recordar (capítol 1) que la major part de �COR es resupera en el cálcul MP2.
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3.2.3. Estructures de mínima energia

Els resultats de les optimitzacions totals de la geometria en els punts assenyalats en les

figures 4 - 6 es troben en les taules Il - III. Totes les optimizacions s'han realitzat a nivell MP2,
ineloent tots els electrons en la correlació electrónica i emprant la base 6-31 ++G(2d,2p). Alhora,
en la figura 7 es pot veure una visió més completa de les estructures oprimes.

La taula Il conté les geometries deIs mínims en els quals la molécula d'H20 actua

d'acceptor protonic (interaccions C(spn)-H"'O, n=1,2,3). Cal puntualitzar que, encara que hem

conclos que la forma C2H4"'OH2 del dímer no es pot considerar un mínim, és important
caracteritzar la geometria i forca d'aquesta interacció per tal de comparar-la amb la resta

d'interaccions de la serie. En la taula Ill es mostren les estructures deIs mínims que contenen la

molécula d'H20 en el paper de donador protonic (interaccions O-H-"C(spn), n = 1, 2, 3) i, per
últim, la taula IV conté les geometries oprimes de les molecules ai1lades.

Els resultats de les taules Il i lII, en comparació amb els de la taula IV, mostren que les

geometries intramoleculars no experimenten practicament variació respecte a la geometria de les

molecules ai1lades. Fixeu-vos que fins i tot l'elongació de l'enllac X-Hb (X=C,O) de les molecules

protodonadores és molt poc apreciable. L'efecte més important es dóna en el dímer C2H2···0H2

(O.005Á) i en el cas deIs dímers C2H4···0H2 i CR4···HOH és nul, la qual cosa contrasta amb el

que hem observat en les interacions per pont d'hidrogen fort del capítol anterior, on les

elongacions eren de l'ordre de O.02Á. De la mateixa manera, les distancies de pont d'hidrogen
H···O corresponents a les interaccions C(sp)-H···O, C(sp2)-H···0 i C(sp3)-H···0 (2.346, 2.362 i

2.549Á, respectivament), són notablement més grans respecte a les que presenten els trímers del

capítol anterior (:::::1.6Á, a nivell MP2/6-31++G**). Aquests fets posen de manifest que les

interaccions que estudiem en aquest capítol són molt més febles. Tot i aixo, el canvi en

l'elongació de l'enllac X-Hb segueix essent paral.lel al que experimenta la distancia

intermolecular de pont d'hidrogen.

Podem dir, dones, que tant la distancia de pont d'hidrogen com l'elongaciá de l'enllac x

Hb augmenten en l'ordre següent:

Ates que la disminució de la distancia de pont d'hidrogen i l'augment de l'elongació de

l'enllac X-H són una mesura de la forca de la interacció per pont d'hidrogen, podem esperar que

les energies d'interacció augmentin essencialment en el mateix ordre (ho comprovarem més

endavant).
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Taula 11. Geometries oprimes MP2/6-31 ++G(2d,2p) de les estructures amb interacció C(spn)-H···O,
n=I,2,3). Totes les estructures tenen simetria Cs.

C2H2"'OH2

[ interacció C(sp)-H···O ]

Ha-C- C-Hh· . ·0:---------
C-Hb 1.068 O···Hb 2.198 �)
C-Ha 1.062 <HOH 104.54 IPce 8

'-

"

O-He 0.960 <CHbO 180.00

C-C 1.217 e 30.87

C2H4"'OH2
[ interacció C(sp2)-H-··O ]

Ha"--.. /Ha
C-C 1.338 <HOH 104.39 �C====C<,Ha Hb. He --

.:>

C-Ha 1.081 <HaCHa 117.21
. \\\\

H)··O� e

C-Hb 1.081 <HaCHb 117.59 ����� 8
�

�

O-He 0.960 <CHbO 180.00

O···Hb 2.472 e 23.58

CH4'''OH2

[ interacció C(sp3)-H···O ] HJIa
�.

C-Hb 1.085 <HOH 104.30 F"
....

O���)�C-Ha 1.086 <HbCHa 109.65 "

"

O-He 0.960 <HaCHa 109.29

O···Hb 2.631 <CHbO 180.30

e 30.01

Observeu, per altra banda, que totes les interaccions C(spn)-H···O són lineals «CHbO ::::

180.0°). En les interaccions per pont d'hidrogen fort, en canvi, són típiques les petites desviacions

de I'ordre de 5_10°.18 Les geometries deis dímers C2H2""·OH2 i C2H4···HOH estan d'acord amb a

les poques dades estructural s que es coneixen experimentalment. El valor experimental de la

distancia H-··O en el dímer C2H2""·OH2 [2], 2.229 Á, és molt proper al valor calculat (Hb···O =

2.198Á , segons la taula II). En el cas del dímer C2H4···HOH, la distancia entre I'hidrogen i el

18Per exemple, els dímers H20···H20 i HF···HF presenten desviaeions de 4.SO i 10°, respeetivament [19].
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punt mig de l'enllac C=C (r = 2.362Á , segons la taula III) és molt semblant al corresponent valor

experimental de 2.482 Á [3a]. Aquesta lleugera diferencia entre els valors calculats i els

experimentals (:::; 0.1 Á) és provablement deguda a l'efecte del BSSE en el procés d'optimització
geométrica (cal remarcar que els algoritmes d'optimització no tenen en compte la correcció del

BSSE). Per altra banda, les mesures experimental s proposen que el pont d'hidrogen és lineal en

ambdós dímers, d'acord amb els nostres resultats.

Taula 111. Geometries optirnes MP2/6-31++G(2d,2p) de les estructures amb interaccions O-H···C(spn),
(n = 1,2, 3). Totes les estructures tenen simetria Cs.

C2H2···HOH He
[ interacció O-H-··C(sp) ]

f
6

C-C 1.217 <HOH 104.28 h� (O

C-Ha 1.064 ro 180.00 r :

O-Hb 0.963 r 2.346 Ha-C
.

C-Ha

O-Hc 0.959

C2H4···HOH ,
,

,
,

[ interacció O-H-··C(sp2) ]

(�'
:

, H'
,

e )

C-C 1.340 <HCH 117.38
: Hb ro /
, ,

y"i\: /C-H 1.081 <HOH 104.47 '
'

I 'r "

r
"

"

O-Hc 0.959 r 2.362 ,. ,

H ,.' HJIII,··C __¿_ C···\\\\
O-Hb 0.963 Y 18.54 H�

--

.........H
ro 170.30

Hd
CH4···HOH \

[ interacció O-H···C(sp3) ]
O

H/.b

C-Ha 1.085 <HaCHc 109.l5 HHe :
He�. e

C-He 1.086 <HeCHc 109.81
"

.:/
C

O-Hb 0.960 <HbCHa 178.90 I
O-Hd 0.959 <CHbO 166.61 Ha
C-··Hb 2.549 <HOH 104.38
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Taula IV. Geometries optimes de les molecules aillades.

H20 O-H = 0.960 <HOH = 104.54

C2H2 C-C = 1.216 C-H = 1.063

C2H4 C-C = 1.338 C-H = 1.081 <HCH = 117.29

CH4 C-H = 1.085 <HCH = 109.47

Pel que fa al dímer (CH4)(H20), les dades experímentals que hi ha sobre la seva geometría
[4] són la distancia H···C (2.83 Á) i l'angle <COHb (200 ). La concordanca d'aquests valors amb

els nostres resultats (2.549 Á i 10.190,19 respectivament) no és tan bona com en els casos

anteriors, la qual cosa fa pensar que en aquest cas el BSSE ha afectat en major mesura els

resultats.

3.2.3.1. ANISOTROPIA RESPECTE L'ANGLE 8 EN LES INTERACCIONS C(spn)-H···O

Si observem els valors de l'angle 8 que mostra la taula II, veurem que són de la magnitud

que s'esperaria per l'aplicació de les regles de Legon i Millen, és a dir, corresponen a la

geometria que resulta quan l'enllac C-H apunta en la direcció del parell d'electrons solitaris sobre

l'oxigen. Sembla, dones, d'entrada, que les regles són tan aplicables en el nostre cas com ho eren

en interaccions per pont d'hidrogen fort. Les dades experimentals, tanmateix, mostren cert grau

de controversia pel que fa al valor d'aquest angle. En el dímer C2H2···0H2, l'únic deIs estudiats

del qual hi ha dades experimentals al respecte, les mesures de microones de Peterson i Kemplerer

[2a] proposen que té una estructura plana (8 = 0°, tal com es pot veure en la figura 1), encara que

no descarten la possibilitat que hi hagi un doble rnínim amb energia del punt zero (ZPE) per

sobre de la barrera. Per altra banda, els estudis basats en l'espectroscopia IR en matriu d'Ar [1]

suggereixen que hi ha un doble mínimo

Pel que fa a estudis teorics, aquest problema ha estat analitzat per alguns autors en el cas

dels dímers C2H2···0H2 i CH4···0H2, encara que els resultats són dispars; alguns treballs

conclouen que l'angle óptim és de 0° [9b, 1Oab] , mentre que altres constaten que és diferent de

zero [lb,7e]. Ates que es tracta d'un efecte molt feble, és provable que alguns d'aquests estudis,

especialment els menys recents, estiguin afectats per l'ús de bases deficients, optimitzacions

incompletes o el fet de no haver corregit el BSSE. Es planteja, dones, la qüestió de si existeix una

barrera respecte a 8 en les interaccions per pont d'hidrogen feble o, el que és equivalent, si les

regles de Legon i Millen hi són aplicables.

19 Aquest valor no esta inclos en la taula III.
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És interessant esmentar que aquest problema ha estat adrecat extensivament, tant a nivell

teoric com experimental, en el cas d'alguns dímers amb pont d'hidrogen fort, com ara H2X···HY

(X=O,S; Y=F, CI, CN) [17]. A partir de dades de l'espectroscopia de microones, es coneix que

l'enllac covalent H-Y d'aquests dímers apunta en la direcció d'un deis parells solitaris de l'átom

acceptor (X). Aquest resultat ha estat interpretat en base a arguments electrostátics d'interacció

dipol-dipol i dipol-quadrupol, i en alguns casos s'ha pogut determinar la barrera energética per al

moviment de l'enllac covalent H-X en el pla que conté tots dos parells solítaris, LlE( 8). En el cas

del dímer H20···HF, per exemple, aquesta barrera té un valor de 0.37kcallmol [18].

Segons els valors óptims de l'angle 8 que mostra la la taula Il, ha d'haver-hi també una

barrera en el cas de les interaccions C(spn)-H···O. Caldría comprovar, si més no, de quina
magnitud és aquesta barrera i si el nostre resultat esta afectat per la base que hem emprat o pel fet

que l'optimització geométrica no tingui en compte la correcció del BSSE. Per tal d'acIarir aquests

punts, hem realitzat, en primer lloc, el cálcul de l'energia d'interacció en funció de l'angle 8 a

nivell MP2/6-31++G(2d,2p), LlEMP2(8), mantenint les geometries deis fragments fixes i

optimitzant només la distancia Hb···O en cada caso Mitjancant aquest cálcul es pot determinar la

magnitud de la barrera i si és prou apreciable perqué pugui ser superior a l'energia del primer
nivell vibracional corresponent. En la figura 6 es poden veure les corbes LlE(8) corresponents a

les tres interaccions de tipus C(spn)-H···O (n=I,2,3), segons els resultats del calcul MP2/6-

31++G(2d,2p). En tots els casos hi ha una barrera (E) molt petita al voltant de 8=0°. Aquesta
barrera, malgrat que tingui una magnitud gairebé insignificant, és la responsable que les

optimitzacions geornetriques hagin convergit en estructures amb 8 ;toO°. La posició del mínim

correspon a un valor de 8 = 30° en tots els casos, que és l'angle esperat segons les regles de

Legon i Millen. Tanmateix, posteriorment hem efectuat el cálcul corregint el BSSE i hem

obtingut un resultat invers, és a dir, el mímim es troba a 8 = 0°, amb la qual cosa la barrera

desapareix. L'origen d'aquesta petita barrera és, per tant, un efecte artificial del BSSE. Aixo no és

sorprenent si tenim en compte que el BSSE és degut essencialment a una descripció deficient de

la densitat electrónica associada als parells solitaris sobre l'oxgen. En aquest sentit, el BSSE sera

superior en aquelles orientacions on aquesta densitat electrónica intervingui en més mesura en la

interacció, com és el cas de l'orientació en que el parell solitari apunta en la direcció de l'enllac C-

Per tal d'analitzar si el nostre resultat depen de la base que hem escollit, hem repetít la serie

de calculs de LlE(8) sobre el dímer més senzill, CH4 ···0 H 2, emprant la base 6-

311 ++G(3d2f,3p2d).20 EIs resultats es poden veure en la figura 7.

20 Tal com hem indicat en la secció 3.3.1, aquesta base és "adient" per descriure la interacció C(sp3)-H···O.
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Figura 8. Variació de l'energia d'interacció respecte a l'angle e. En la figura que
il.lustra l'orientació intermolecular s'han representat els dos orbital s híbrids sp3 sobre
l'atom d'oxigen que contenen els electrons solitaris.

La gráfica de la figura 7 mostra el mateix tipus de comportament que hem observat amb la

base 6-31++G(2d,2p): els resultats sense corregir presenten una barrera molt petita respecte a

l'angle S, mentre que els resultats corregits indiquen que aquesta barrera no hi éso L'única

diferencia respecte al cas anterior és que el núnim sense corregir es troba ara a 600, mentre que
els mínims de la figura 6 apareixen a 300• Per tant, el fet que la corba corrregida presenti un únic

mínim és independent de la base i l'aparició d'una barrera en la corba sense corregir es deu

únicament a l'efecte del BSSE. Si aixo ho extenem a la resta de dímers estudiats (aquests
presenten interaccions més fortes i, en principi, menys depenents de la qualitat de la base) podem
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concloure que el minim de les interaccions C(spn)-H-"O té lloc quan l'eix de simetría de la

molécula d'H20 és colíneal amb l'enllac covalent e-H.
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e-H·····
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'_o -------------
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Figura 9. Variació de l'energia d'interacció respecte a l'angle S, per al

dímer (CH4)(H20). Calculs amb la base 6-311++G(3d2f,3p2d).

3.2.4. Energies d'interacció

En la taula V es llisten els resultats del cálcul de l'energia d'interacció en les geometries
optimes MP2/6-31 ++G(2d,2p) deis dímers estudiats. EIs calculs han estat realitzats a nivells HF,

MP2, MP3 i MP4, emprant les bases 6-31++G(2d,2p) i LS(3d,2p). EIs valors de les energies
d'interacció, corregits per al BSSE, es troben ordenats en ordre decreixent d'estabilitat, segons el

calcul MP4.

Tots els metodes que inclouen la correlació electrónica, independentment de la base,

prediuen que l'ordre d'estabilitat de les interaccions és el següent:
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EIs resultats HF, en canvi, prediuen l'ordre invers per a les interaccions amb meta: C(sp3)
H···O> O-H···C(sp3). Tenint en compte que l'estabilització addicional que aporta el metode MP2

es deu en general al fet que permet descriure la contribució de la dispersió a l'energia
d'interacció, es pot dir que aquesta contribució és l'origen de la major estabilitat de la forma

HOH···CH4·

Taula V. Energies d'interacció amb la correcció del BSSE (¿jEep' en kcal/rnol) calculades en les

geornetries óptimes MP2/6-31++G(2d,2p). Entre paréntesis s'indica el valor del BSSE.

(a) Lllicp(BSSE) / 6-31++G(2d,2p)

Interacció HF MP2 MP3 MP4

C(sp)-H-"O -2.20 (0.09) -2.51 (0.95) -2.51 (0.88) -2.48 (1.22)

O-H···C(sp2) -0.77 (0.04) -2.19 (1.00) -1.94 (0.96) -2.03 (1.09)

O-H···C(sp) -0.92 (0.03) -2.12 (0.99) -1.94 (0.94) -2.00 (1.21)

C(sp2)-H"'O -0.48 (0.05) -0.94 (0.56) -0.91 (0.53) -0.93 (0.64)

O-H"'C(sp3) 0.24 (0.08) -0.56 (0.51) -0.50 (0.52) -0.55 (0.57)

C(sp3)-H"'O 0.01 (0.06) -0.42 (0.44) -0.41 (0.43) -0.43 (0.52)

(b) Lllicp (BSSE) / LS(3d,2p)

Interacciá HF MP2 MP3 MP4

C(sp)-H"'O -2.17 (-0.14) -2.64 (0.28) -2.67 (0.30) -2.62 (0.32)

0-H-"C(sp2) -0.74 (-0.10) -2.47 (0.32) -2.21 (0.30) -2.33 (0.33)

O-H···C(sp) -0.94 (-0.15) -2.37 (0.32) -2.18 (0.35) -2.25 (0.35)

C(sp2)-H···O -0.42 (0.00) -1.01 (0.19) -0.99 (0.21) -1.02 (0.19)

O-H"'C(sp3) 0.19 (0.00) -0.78 (0.15) -0.72 (0.14) -0.78 (0.15)

C(sp3)-H···O 0.04 (0.01) -0.49 (0.14) -0.49 (0.12) -0.53 (0.13)

De fet, l'energia relativa de les formes HOH···CH4 i CH4···0H2 es pot entendre,

qualitativament, en termes de les diferents contribucions a l'energia d'interacció. Tal com ha estat

descrit en el capítol 1, l'energia d'interacció es pot aproximar com la suma de quatre components

principals: electrostática, repulsió de bescanvi, inducció i dispersió. D'aquestes, les tres primeres
. HF ER EL IND

components es recuperen a mvell HF (L1E '" E + E + E ) mentre que per recuperar la

darrera s'ha d'emprar un metode que inclogui la correlació electrónica, en el nostre cas el metode

MP2 (L1EMP2 '" EER + EEL + E1ND + ED1S). És d'esperar que la repulsió de bescanvi - que a grans

trets es pot considerar que és proporcional al solapament entre els núvols de carrega - afavoreixi
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la forma HOH···CH4 respecte a la CH4···0H2. El fet que els resultats HF assignin la mateixa

estabilitat per a les dues formes (veieu també la figura 6) fa pensar que les components
electrostática i polarització, en canvi, afavoreixen la forma CH4 ···OH2 respecte a la forma

HOH···CH4 (el moment dipolar de l'H20 es troba en la direcció de l'enllac C-H), de manera que

aquests dos efectes oposats es cancel.len.

Quan s'introdueix la correlació electrónica, la component estabilitzant de la dispersió es

manifesta principalment sobre la forma HOH-··CH4, en que la repulsió de bescanvi és més feble i,

per tant, permet un apropament més gran entre les molecules. Si tenim en compte que la

contribució de la dispersió en aquest dímer és molt més important que les contribucions

esmentades anteriorment (aixo es pot deduir del fet que ¿jECOR és molt més gran que i1EHF, com
es pot veure en la figura 6)21, el resultat és que la forma HOH···CH4 esdevé molt més estable que

la CH4···0H2. Tot aixo ens porta a la conclusió que la component de dispersiá a l'energia
d'interacciá és la més important a l'hora de racionalitzar l'anisotropia de la superficie de

potencial del dímer (CH4)(H20).

Pel que fa als altres dímers, (C2H2)(H20) i (C2H4)(H20), tant el metode HF com l'MP2

prediuen el mateix ordre d'estabilitat (C2H2""·OH2 > HOH···C2H2 i HOH···C2H4 > C2H4···0H2).
Sembla ser dones que, encara que la dispersió afavoreix les formes amb interacció O-H-··C(spn)
respecte a les C(spn)-H-··O (¿jECOR és més gran en les primeres, com es pot veure en les figures 4

i 5b), el seu paper no és tan significant com en el cas anterior. Cal tenir en compte, també, que és

provable que la contribució electrostática tingui un paper més rellevant en els dímers amb C2H2 i

C2H4 (fixeu-vos que aquestes molecules tenen un moment quadrupolar no nul, mentre que el

primer moment multipolar permanent no nul de la molécula de CH4 és el moment octupolar).
En la figura 10 es pot veure la representació del moment quadrupolar de les molecules de C2H2
i C2H4 (els lobuls ombrejats corresponen a una component negativa en la direcció corresponent).
També s'inclouen les tres components de la traca del moment quadrupolar, expressades en D Á,
que han estat calculades a nivell MP2/LS(3d,2p). Fixeu-vos, en primer lloc, que la concordanca
entre els valors calculats i els experimentals [19] és molt bona, la qual cosa indica que el calcul

MP2/LS(3d,2p) proporcionara una correcta descripció de la component electrostática de l'energia
d'interacció-é.

En el cas de la molécula de C2H2, la component axial del moment quadrupolar (e ) és la
zz

més important i té signe positiu. És per aixo que la forma C2H2···0H2, on el moment dipolar de

21 Recordeu que MeoR = MMP2 - MHF i, per tant, equival a la separació entre les corbes HF i MP2 de les

figures 4 - 6.

22Tal com hem indicat en la secció 3.2.1, en general qualsevol base com a mínim de qualitat DZ+P porta a

una bona descripció de la component electrostática,
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la molécula d'H20 interacciona colinealment amb la component e , es troba afavorida
zz

electrostaticament respecte a la forma HOH···C2H2. En la molécula de C2H4, en canvi, és la

component perpendicular al pla (en) la que és més important, amb la qual cosa s'estabilitza la

forma HOH",C2H4 respecte a la C2H4···0H2. Amb el mateix argument es podria racionalitzar,

per exemple, el fet que l'estabilitat de la forma C2H2···0H2 sigui clarament superior a la de les

formes HOH-"C2H2, HOH",C2H4 i C2H4,··OH2 (la component e de la molécula de C2H2 té
zz

una magnitud molt més gran que qualsevol altra component, tant de la molécula de C2H2 com de

la de C2H4). També es pot entendre el fet que les formes HOH'"C2H2 i HOH"'C2H4 siguin molt

properes energeticament (fixeu-vos que les components en de les molecules de C2H2 i C2H4
tenen magnituds molt semblants). Totes aquestes observacions fan pensar que la component

electrostática és la més important de cara a entendre l'anisotropia de la superficie de potencial
deis dimers (C2H2)(H20) i (C2H4)(H20).
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Figura 10. Components del moment quadrupolar de les molecules de C2H2 i C2H4.

Val la pena remarcar que l'ordre d'estabilitat 304 és essencialment el mateix que el que hem

observat en les distancies de pont d'hidrogen i en les elongacions de l'enllac X-Hb (X=C,O)

(relació 3.3, pago 72). S'evidencia, dones, una relaeió entre les tres propietats esmentades (energia
d'interacció, distancia de pont d'hidrogen i elongació de l'enllac covalent que conté el protó
interaccionant).

Per altra banda, l'energia de les interaccions O-H-"C(sp2) i O-H"'C(sp) és practicament la

mateixa per a qualsevol metode o base, la qual cosa indica que els grups C=C i C == C tenen una

forca electrodonadora semblant.
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Un aspecte important que es pot analitzar sobre els resultats de la taula V és el

comportament del metode MP2 respecte a ordres superiors en la serie MPn. La comparació deIs

resultats és més fácil si representem gráficament el guany energetic respecte al nivell de teoria

(HF, MP2, MP3 i MP4) per a cadascuna de les interaccions. En la figura 11 es pot veure aquest

tipus de representació, en el cas deIs resultats corregits pel BSSE emprant la base LS(3d,2p). Es

pot apreciar que els resultats MP2 són en tots els casos molt propers als MP4, ja que les

contribucions MP3 i MP4 o bé tenen signes oposats (les rectes MP2�MP3 i MP3 �MP4 tenen

pendents de signe contrari) o bé donen un resultat molt semblant al MP2. En qualsevol cas,

s'observa una convergencia clara de l'energia d'interacció amb l'ordre de la serie MPn. Podem dir,

per tant, que en interaccions per pont d'hidrogen feble de tipus C-H··O i O-H··C, l'ús del métode

MP2 (emprant una base adient) garanteix uns resultats fiables.
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Figura 11. Representació del valors de ..1Ecp respecte a l'ordre de la serie MPn.
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Cal indicar, com s'ha anat insistint al llarg deIs capítols anteriors; que, malgrat que

desconeixem quina seria la forma de les corbes més enlla de I'MP4, és un fet sabut en la literatura

que, tant en interaccions per pont d'hidrogen fort com en interaccions de van der Waals, la major
part de l'energia d'interacció de correlació es recupera a nivell MP4. És per aixó que, en absencia

de resultats experimentals de l'energia d'interacció, podem assignar els resultats MP4 als resultats

correctes, sense que estiguem introduint un error important.

EIs resultats sense la correcció del BSSE, que no s'han representat, tenen una forma molt

semblant. La única diferencia apreciable, a part del corresponent desplacarnent a energies
inferiors, és que les desviacions deIs punts MP3 i MP4 respecte als MP2 són més pronunciades,
tot i que també es produeix una compensació.

És interessant comparar els resultats representats en la figura 11 amb els que hem obtingut

per a les interacions de tipus pont d'hidrogen fort (capítol anterior). En el cas d'aquestes últimes

hem vist que, segons els resultats corregits-J, el metode MP2 sobreestima l'estabilitat de les

interaccions, és a dir, els resultats de !J.E:;/2 són més negatius que els de !J.E:;/4. Pel que fa a les

interaccions que estudiem en aquest capítol, en canvi, aixo s'observa només en les més fortes (les

quatre corbes inferiors de la gráfica) , que són les que ja hem vist que estan governades per la

component electrostática. En les interaccions més febles (les tres corbes superiors) els resultats

MP2 no representen una sobreestimació, sinó més aviat una subestimació respecte als MP4 (els

resultats de !J.Et;P4 són més negatius que els de !J.Et;P2).

Aquesta diferencia de comportament entre les interaccions més fortes i les més febles pot

estar relacionada amb la naturalesa de cada interacció. Tal com hem subratllat en diverses

ocasions al llarg d'aquesta memoria, les interaccions per pont d'hidrogen fort estan altament

governades per la component electrostática i en elles la component de dispersió té un paper

relativament poc important. Ates que el metode HF sobreestima la interacció electrostática, una

part de la correcció MP2 actua en el sentit de corregir aquesta sobreestimació, mentre que l'altra

part és precisament l'estabilització de la dispersió. Des d'un punt de vista qualitatiu, es pot dir que
el balanc entre aquests dos efectes oposats determina el signe LlECOR calculada a nivell MP2.

Generalment, la contribució de la dispersió és molt més important que la correcció a la

component electrostática (com era el cas de les estructures 5 i 7 del capítol anterior) i, per tant,

L1ECOR és negativa (!J.Et;P2 < !J.E:[/). En canvi, en el cas contrari (com el cas de l'estructura 4

del capítol anterior, possiblement la de més alta contribució electrostática respecte a la

contribució de dispersió-") LlECOR és positiva (!J.E:[/ < !J.Et;P2).

23 Veieu la figura 6b del capítol anterior (pág. 43).
24Recordeu que aquesta estructura involucra dues interaccions F-H-··O, que són les més fortes de la serie
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En qualsevol cas, l'ordre

3.5

que s'observa en els trímers estudiats en el primer capítol, fa pensar que el metode MP2 no

corregeix totalment la sobreestimació de la interacció electrostática, de manera que les

contribucions MP3 i MP4 continuen corregint aquesta sobreestimació. Aquesta situació és més

probable com més electrostatic sigui el carácter de la interacció i explica el fet que en les

interaccions que estudiem en aquest capítol l'ordre 3.5 s'observi només en les interaccions més

fortes.

Per tant, els nostres resultats suggereixen que, en interaccions per pont d'hidrogen amb una

component electrostática important (interaccions entre molécules molt polars), cal esperar que
els resultats MP2 sobreestimin lleugerament l'energia d'interacció. Altrament, en interaccions de

naturalesa no electrostática, podem estimar que els resultats MP2 comportin una certa

subestimació de l'energia d'interacciá.

3.2.5. Freqiiencies vibracionals

El cálcul de les freqüencies vibracionals harmoniques en la geometria óptima de cada

interacció té dos objectius principals: 1) Coneixer la correcció del punt zero vibracional a

l'energia d'interacció. 2) Determinar els desplacaments al vermell de les freqüencies d'estirament

de l'enllac covalent que conté el protó interaccionant (Hg), que podem comparar amb les dades

experimentals.

La llista completa de freqüencies vibracionals per a cadascuna de les estructures de mínima

energia i de les molecules aíllades, es troba en l'apendix II. Les característiques més importants de

cada espectre de freqüencies són essencialment les mateixes que ja han estat discutides en el

capítol anterior per al cas del trímers d'H20 i HF (secció 2.3.3) i, en aquest sentit, obviarem la

seva discussió detallada. Sí que, en canvi, resumirem els resultats principals, que s'inclouen en la

taula VI. EIs valors de la segona columna de la taula corresponen, per a cada interacció, a la

diferencia entre l'energia del punt zero del dímer i la de les molecules aíllades (�(ZPE) =

ZPEA"'B - ZPEA - ZPEB). Aquesta diferencia és sempre positiva, a causa principalment de la

contribució dels modes intermoleculars del dímer. EIs valors de �(ZPE) així definits representen,

dones, la correcció que s'ha d'aplicar al corresponent valor de l'energia d'interacció de la segona

X-H-"Y (X,Y=F,O).
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columna (ilE). La tercera columna conté els valors dels desplacaments al vermell abans

esmentats, els quals han estat calculats segons l'esquema següent:

8(VC-Hb)= VC-H (molécula de CnHm amada) - VC-Hb (dímer CnHm···OH2)

8(VO-Hb)= VO-H (molécula d'H20 amada) - VO-Hb (dímer HOH···CnHm)

Taula VI. Energies d'interacció MP2/6-31 ++G(2d,2p), correccions del punt zero vibracional (Llli i

L'l.(ZPE), respectivament, en kcal/mol), valors de les freqüencies d'estirament de l'enllac covalent que
conté el protó Hj, i el seu corresponent desplacament al vermell [( VX-Hb) i 8( VX-Hb)'
respectivament, en crrr l].

(a) H20 com a acceptor del protó

dímer L1E L1(ZPE) vC-Hb (intensitat) 8(VC-Hb)
C2H2""'OH2 -3.46 1.21 3526 (O); 3410 (253)a 24; 49

C2H4"'OH2 -1.50 0.70 3310 (8); 3281 (8) 2,3

3206 (7); 3188 (10) 6;5

CH4···0H2 -0.86 0.67 3228 (15); 3225 (11) 2;5

3221 (15); 3084 (1) 9;7

(b) H20 com a donador del protó

dímer L1E L1(ZPE) VO-Hb (intensitat)
b 8(VO-Hb)

HOH",C2H2 -3.11 1.20 3954 (139); 3808 (127) 28; 40

HOH-"C2H4 -3.19 1.40 3952 (145); 3798 (140) 30 ; 50

HOH-··CH4 -1.07 1.07 3978 (70); 3844 (10) 4;4

a Estiraments simétric i antisimetric, respectivament, de la molécula de C2H2. b Estiraments
antisimetric i simetric, respectivament, de la molécula d'H20.

Observeu que els resultats de il(ZPE) de la taula són relativament grans comparats amb el

valor de l'energia d'interacció. Cal tenir en compte, si més no, que l'aproximació harmónica

sobreestima el valor de Ll(ZPE).25 Com hem indicat anteriorment, els modes normals que

contribueixen a la magnitud de il(ZPE) són els que corresponen a vibracions intermoleculars.

Aquests modes són els de freqüencia més baixa, que tenen pous de potencial molt plans i que,

per tant, es desvien notablement del model harmonic. Un d'aquests modes, per exemple, és el

25 Aixo també s'ha observat en les interaccions per pont d'hidrogen fort (pág. 38), si més no la sobreestimació
era menys important en aquell caso
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que correspon al moviment angular de la molécula d'H20 segons l'angle 9. Hem vist en la secció

3.3.3 (figura 9), que la corba energética té una forma molt plana en el mínimo Per altra banda,

segons l'espectre vibracional harmonic calculat, aquest mode normal presenta una freqüencia de

149 crrr ! per al dímer C2H2···0H2 i de 66 crrr! per al C2H4···0H2. Aquests valors corresponen

a energies del primer nivell vibracional de 0.42 kcal/mol i 0.19 kcal/mol, respectivament, les

quals són incompatibles amb el tipus de corba de potencial de la figura 9 que és visiblement

anharmonic.

Un altre deIs modes de baixa freqüencia és el que correspon a l'estirament de distancia

intermolecular, anomenat vs. És conegut que la corba corresponent a aquest moviment es pot

aproximar per un potencial de Morse [20]. Per tal d'estimar la desviació del valor real de Vs

respecte al seu valor en el model harmonic, hem realitzat una serie de cálculs de i1E en funció

de la distancia intermolecular i hem realitzat l'ajust a una corba de Morse. Durant aquest procés,
hem mantingut la geometria interna de cada molecula fixa, de manera que es pot considerar

cada dímer com una pseudo-diatomica. En la taula VII es mostren els valors de Vs obtinguts, en

cm-l. Els valors denotats com v;arm provenen de l'espectre vibracional harmonic de cada dímer.

En el cas de la forma CH4···HOH, els modes de freqüencia més baixa (IO - 133 crrr l ) es troben

fortament acoplats, per la qual cosa no ha estat possible assignar un valor a la freqüencia
d'estirament.

Taula VII. Freqüencies d'estirament (cmI) i energies
d'interacció (kcal/mol).

dímer vharm vMorse ¿lEs s

C2H2···0H2 116 20 -3.46

C2H4···HOH 114 12 -3.19

C2H2···HOH 112 12 -3.11

C2H4···0H2 89 11 -1.50

CH4···HOH -- 8 -1.07

CH4···0H2 74 7 -0.86

Es pot observar que la diferencia entre v�orse i v;arm és més gran com més feble és la

interacció. En terme mitja, els valors de v�orse són un ordre de magnitud inferiors als valors de

v;arm, la qual cosa fa que les energies de punt zero associades a aquest mode siguin també d'un

ordre de magnitud inferiors. És interessant remarcar que hi ha una reLació entre eL vaLor de La
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freqüencia d'estirament Vs i l'energia d'interacciá de cada dímer.26 Tenint en compte aquests
resultats i suposant que les altres vibracions intermoleculars tinguin el mateix comportament,

podem pensar que els valors de L1(ZPE) calculats amb l'aproximació harmónica s'haurien

d'escalar per un factor de ::::: 0.1. En qualsevol cas, és evident que l'aproximació harmónica dóna

resultats molt deficients en interaccions d'aquest tipus i, per tant, els valors de L1(ZPE) de la taula

s'han de considerar només com un límit superior al veritable valor de L1(ZPE).

Pel que fa a la magnitud deIs desplacaments de les freqüencies d'estirament VC-Hb i

VO-Hb (taula VI), fixeu-vos en primer lloc que augmenten basicament en el mateix ordre en que

ho fa l'estabilitat deIs dímers. Així, els desplacarnents o( VC-Hb) augmenten en el sentit

3.6

i els desplacaments o( VO-Hb) ho fan en el sentit

3.7

S 'evidencia, dones, una relaciá entre la magnitud del desplacament de la freqüéncia
d'estirament VX-Hb i l'energia d'interacciá del dímero

En segon lloc, cal remarcar que els valors de la taula VI estan d'acord amb les dades

experimentals que coneixem. Així, l'espectre IR del dímer C2H2···0H2 [lb] assigna un valor de

34 crrr ! a la freqüencia ve-n, d'estirament antisimetric, que esta molt a prop del valor calculat

de 49 cm-l. EIs valors calculats també són consistents amb el fet que aquesta és l'única

freqüencia ve-n, observable (l'estirament simetric apareix amb una intensitat zero).

Encara que no s'ha detectat experimentalment la freqüencia "e-n, del dímer C2H4···0H2,

podem estimar el desplacament d'aquesta freqüencia a partir del valor experimental de

O(VC-Hb) en els dímers C2Hr·O(CH3)2 i C2H4···0(CH3)2, que són de 88 cnr ! [5a] i 14 crrr l

[5b], respectivament. Aixo representa que, en el cas del dímer C2H2···0H2, la magnitud del

desplacament es multiplica per un factor 2.5 per substitució de grups -CH3 sobre la molécula

d'H20. Si s'aplica el mateix factor sobre el valor de O(VC-Hb) en el dímer C2H4···0(CH3)2,

podem aproximar que el valor experimental de O(VC-Hb) en el dímer C2H4···0H2 sera de 5.6

cmI. que és molt proper al valor calculat de 4 cm- 1 (mitjana entre els valors de la taula VI).

Tanmateix cal afegir que qualsevol de les freqüencies de la taula VI corresponent a aquest dímer

presenta una intensitat molt baixa, és a dir, és d'esperar que la freqüéncia VC-Hb del dimer

C2H4···0H2 sera difícil de detectar experimentalment.

26 Noteu que, per tal de ser consistents, cal efectuar la comparació amb els resultats de .1.E obtinguts segons el

mateix metode que per al calcul de Ys-
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Tot i que no hi ha dades experimentals de desplacaments en casos en que I'H20 actua de

donador del protó, és interessant remarcar que totes dues freqüencies d'estirament O-H presenten
intensitats apreciables en el cas dels dímers HOH",C2H2 i HOR"C2H4, és a dir, es d'esperar que
experimentalment s'observin dues bandes.

3.3. RESUM 1 CONCLUSIONS

En aquest capítol s'ha portat a terme un estudi de l'estructura, energia i espectre vibracional

de les formes de mínima energia deIs dímers (CH4)(H20), (C2H4)(H20) i (C2H2)(H20), amb

I'objectiu d'analitzar les interaccions per pont d'hidrogen que s'hi estableixen. Les principals
conclusions que es poden extreure del nostre estudi es resumeixen a continuació.

En primer lloc, hem comprovat que la correlació electrónica és essencial per descriure les

interaccions presents en aquests dímers i que l'ús del metode MP2 amb una base adient (amb un

conjunt important de funcions de polarització) permet recuperar la major part de l'energia
d'interacció. Per altra banda, tot i la controversia existent sobre la bondat del metode CP, aquest
és efectiu a l'hora de corregir el BSSE i la correcció és absolutament necessária per al calcul de

l'energia d'interacció.

Han estat determinades les següents estructures de mínima energia per a cadascun dels

dímers:

i) El dimer (C2H2)(H20) presenta dues estructures de mínima energia segons si la molécula

d'H20 actua d'acceptor (C2H2 .. ·0H2) o donador protonic (HOH"·C2H2). Totes dues formes

tenen una energia d'interacció semblant (-2.62 kcal/mol i -2.25 kcal/mol, respectivament) i,
encara que només la primera (C2Hr'OH2) ha estat detectada experimentalment, la barrera per a

la interconversió és prou apreciable perqué la forma HOH"'C2H2 també pugui ser detectable.
ii) El dimer (C2H4)(H20) presenta, consistentment amb els resultats experimentals, una única

forma estable en que la molécula d'H20 actua de donador del protó (HOH"·C2H4). L'energia
d'interacció d'aquesta estructura és de -2.33 kcal/mol).

iii) El dimer (CH4HH20) presenta dues estructures de mínima energia (HOH"'CH4 i CH4 .. ·0H2)
amb una energia d'interacció molt semblant (-0.78 kcal/mol i -0.53 kcal/mol, respectivament).
Tanmateix la barrera energética per a la interconversió és prou baixa com perqué la forma

CH4 .. ·HOH sigui la única detectable experimentalment. Aixo esta d'acord amb l'evidencia

experimental d'aquesta estructura.é?

27 Cal esmentar que aquesta estructura va ser determinada experimentalment després de la realització del nostre
treball.
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Els parámetres geometrics obtinguts per a aquests dímers concorden amb les poques dades

experimentals existents: les distancies intermoleculars de les formes C2H2···OH2 (¡-cale = 2.198 A,
rexp = 2.229 A [2]) HOH"'C2H4 (¡-calc = 2.362 A, rexp = 2.482 A [3a]) i HOH"'CH4
(rcalc=2.549 A, rexp = 2.83 A [4aD i l'angle <C"'O-H en aquesta última (acalc = 10.19°, aexp =

20° [4a]).

Els ponts d'hidrogen C(Spll)-H-··O (n = 1,2,3) són lineal s «C-H···O = 180°) i, per altra

banda, no segueixen les regles de Legon i Millen «H"'O-H = 0°, en comptes de 30° com

s'esperaria). En el cas de la forma C2H2···0H2, aixo verifica les conclusions d'un dels estudis

experimentals [2].

En comparació amb les interaccions per pont d'hidrogen fort (capítol anterior), les

elongacions de l'enllac X-H (X=C,O) són menors (es redueixen per un factor == 1/2) i les

distancies intermoleculars són més llargues (== 1 A).

Tots els metodes que inclouen la correlació electronca, independentment de la base,

indiquen que l'energia d'interacció disminueix en el sentit següent:

C(sp)-H-"O> O-H-"C(sp2) ::::: O-H-"C(sp) > C(sp2)-H-··O > O-H"C(sp3) > C(sp3)-H-··O.
En el cas particular de les interaccions C(spll)-H"'O, aquest ordre és consistent amb el proposat

experimentalment [5]. Per altra banda, aquest ordre energetic es pot interpretar amb arguments

senzills basats en consideracions electrostátiques i en el solapament entre els orbital s

interaccionants.

El desplacament al vermell de la freqüencia d'estirament VC-H del dímer C2H2···0H2 (49

crrr+) és consistent amb el valor experimental de 34 cm-l [lb]. En el cas de les aItres formes

estables (HOH"'C2H4, HOH-"C2H4 i HOH-"C2H4) no hi ha dades experimentals, si més no

segons els nostres resuItats les bandes corresponents a l'estirament VO-H podrien ser detectables.

Pel que fa a les freqüencies corresponents a modes intermoleculars, el model harmonic

sobreestima considerablement aquests valors. Concretament, en el cas de la freqüencia
d'estirament intermolecular, vs' el valor harrnonic s'ha d'escalar per un factor 1/1 O,

aproximadament.

Per a cada grup d'interaccions, C(spn)-H···O i OsHv-Ct sp!'), hi ha una relació entre

l'elongació de l'enllac covalent que conté el protó interaccionant, el desplacament al vermell de la

freqüencia corresponent, la distancia intermolecular de pont d'hidrogen i l'energia d'interacció.
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Pon! d'hidrogen feble en dímers hidrocarbur ... H2S

4.1 INTRODUCCIÓ

Al llarg dels capítols anteriors hem estudiat les propietats de les interaccions per pont

d'hidrogen que tenen lloc entre dos grups diferents de complexos: Per una banda, els constituits per

molecules de moment dipolar elevat (H20 i HF), els quals donen lloc a interaccions de tipus pont

d'hidrogen fort. Per altra banda, els formats per una molécula amb moment dipolar elevat (H2O) i
una de moment dipolar nul (CH4, C2H2 i C2B4), que formen interaccions de tipus pont d'hidrogen
feble. Mentre que en el primer cas obteníem energies d'interacció de l'ordre de 4.5-5.5 kcallmol per

pont d'hidrogen format, en el segon cas aquest valor es reduia a 0.5 - 2.5 kcallmol. Malgrat aquestes i

altres diferencies quantitatives el nostre estudi ha posat de manifest que, tant en els aspectes

energetics com en els estructurals, ambdós grups d'interaccions presenten característiques semblants i

tendencies en el mateix sentit.

El capítol que ara comenca representa la darrera etapa en el nostre estudi de les interaccions

per pont d'hidrogen, en la qual ens proposem entendre les propietats d'aquestes interaccions quan no

només una de les molecules interaccionants sinó totes dues tenen un moment dipolar petit o nul.

Alhora, amb l'estudi de la serie de dímers (CH4)(H2S), (C2H2)(H2S) i (C2H4)(H2S), iniciem l'analisi

de les interaccions per pont d'hidrogen a través de l'atom de sofre. Al llarg del nostre estudi, que és

paral.lel al que s'ha desenvolupat en el capítol anterior, investigarem la possibilitat que en els dímers

esmentats es formin interaccions de tipus C(spn)-H···S i S-H···C(spn) (n=1,2,3).

Cal remarcar que la presencia d'un element del segon període (I'átorn de sofre) en les

interaccions que estudiem en aquest capítol té consequencies importants, tant en la naturalesa de la

interacció resultant com en els aspectes tecnics del cálcul, respecte a les mateixes interaccions quan

tenen lloc a través de l'atorn d'oxigen. Pel que fa a la naturalesa de la interacció, cal tenir en compte

que, en general, els hidrurs dels elements del segon període formen ponts d'hidrogen més febles

respecte als hidrurs del primer període [1]. Per altra banda, les diferents propietats de les molecules

d'H20 i H2S ens poden també donar una idea previa sobre la naturalesa de les interaccions que

estudiarem. Així, el fet que el moment dipolar de la molécula d'H2S sigui inferior per un factor= 1/2

respecte al de la molécula d'H20, 1 pero que la seva polaritzabilitat dipolar sigui superior per un

1 EIs valors experimentals del moment dipolar són [5]: J1 (HP) = 1.855 D i J1 (H2S) = 0.974 D.
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factor =:: 5/22, indica que la component electrostática de les interaccions amb H2S sera menys

important que en les interaccions amb H2O; mentre que la component de dispersió tindrá un paper

més important. En aquest sentit, la correlació electrónica determinara en major mesura el valor de

l'energia d'interacció. Un aspecte interessant sera veure com aixo afecta, no només els valors de les

energies d'interacció, sinó també la seva anisotropia (per exemple, comprovar si les geometries dels

mínims corresponen a les que prediuen les regles de Legon i Millen). Quant als aspectes tecnics, el

cost computacional deIs calculs sera més elevat pel fet d'incloure un atorn del segon període i, per
altra banda, caldra emprar bases prou exteses per descriure tots els efectes de la correlació

electrónica.

Ja varern recalcar en el capítol anterior que, atesa la dificultat de realitzar mesures prou

sensibles, el nombre d'estudis experimentals en fase gas sobre interaccions per pont d'hidrogen feble
és més reduít que el d'interaccions per pont d'hidrogen fort. Fixeu-vos que en el cas del dímer

HOH "'CH4, que presenta la interacció més feble de les que varem estudiar en el capítol anterior, no

ha estat possible realitzar mesures de microones fins molt recentment [2], mentre que dímers com

H20···HF o H20"'H20 ja varen ser caracteritzats en la década dels setanta [3]. No és sorprenent,

dones, que en el cas particular deIs dímers que estudiem en aquest capítol, no hi hagi estudis

experimentals en fase gas. Aquesta pot ser una de les raons per les quals, per altra banda, gairebé no

hi hagi estudis teorics relacionats amb els dímers que ens interessen [4]. EIs pocs treballs existents es

centren en el dímer (CH4)(H2S) i són incomplets en el sentit que o bé empren bases inadequades, o
bé no tenen en compte la correcció del BSSE, la qual ja hem vist que és fonamental a l'hora de donar

valors fiables de l'energia d'interacció. A més, en cap d'ells s'han realitzat optimitzacions completes
de la geometria, ni una analisi prou exhaustiva que permeti racionalitzar la física d'aquestes
interaccions.

A part de l'analisi específica deIs dímers esmentats al principi, el nostre estudi té la finalitat

d'establir, des d'un punt de vista quantitatiu, les diferencies entre les interaccions que tenen lloc a

través de l'atom de sofre respecte a les que tenen lloc a través de l'atom d'oxigen [C(spn)-H"-X i X

Hv-Ctsp") on X=O, S]. Les conclusions que obtinguem seran útils, en un ambit més general, a l'hora

de descriure les propietats de les interaccions per pont d'hidrogen que inclouen atorns del primer

període en vers les interaccions que impliquen atoms del segon període., les quals han estat molt poc

estudiades en la literatura. Es per aixo que, malgrat la manca de dades experimentals en fase gas, és

important coneixer les propietats d'aquestes interaccions.

Per altra banda, les interaccions de tipus H···S tenen un paper estructural important en les fases

condensades. Concretament, la majoria deIs cristalls organics que estudiarem en la segona part

2Els valors experimentals de les polaritzabilitats són [5): a¡¡ CH2S) (i=x.y.z) = 3.841, 3.735 3.749,

respectivament; (X¡¡ CH20)(i=x,y,z) = 1.415, 1.52 i 1.468 (en unitats de 10-24 cm"), respectivament.
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d'aquesta memoria contenen molecules amb grups C(sp2)-H i C(sp3)-H que apunten cap a átoms de

sofre d'una altra molécula orgánica, És per aixo que, sense pretendre modelitzar una estructura tant

complexa com és la d'un cristall organic, els nostres resultats ens poden ajudar a entendre alguns
aspectes d'aquestes interaccions (per exemple, la forca de la interacció i la seva direccionalitat o

anisotropia), en el cas extrem que no es trobin afectades per l'entom cristal.lí.

4.2. ASPECTES METODOLOGICS

Ates que l'estudi dels dímers (CH4)(H2S), (C2H4)(H2S) i (C2H2)(H2S) que es porta a terme en

aquest capítol sera semblant al que ha estat desenvolupat en el capítol 3, obviarem la descripció
detallada d'aquells aspectes metodologics que ja han estat tractats en el darrer.

EIs resultats del nostre estudi estan organitzats tal com es resumeix a continuació. En primer
lloc, en la secció 4.3.1, s'analitzara la influencia de la base en l'energia d'interacció (calculada a

nivells HF i MP2) i la necessitat o no de corregir el BSSE, així com la variació del resultat MP2

respecte a ordres superiors de la serie MPn (MP3 i MP4). Aquesta analisi sera realitzada en el dímer

CH4"'SH2, tot i que - tal com justificarem - les principals conclusions són aplicables a la resta de

dímers de la serie. En la secció 4.3.2 s'estudiara l'anisotropia de l'energia d'interacció respecte al

moviment intermolecular de cada dímer, per tal d'obtenir informació preliminar sobre la forma de la

SEPI. EIs cálculs d'aquest apartat seran realitzats a nivells HF/6-31++G(2d,2p) i MP2/6-

31++G(2d,2p). Posteriorment, en la secció 4.3.3 s'analitzaran les geometries optimes corresponents
als mínims locals de la SEPI de cada dímer, calculades a nivell MP2/6-31++G(2d,2p). La secció

4.3.4 conte els resultats de les energies d'interacció en aquestes geometries optimes, calculades fins al

nivell MP4 i amb bases de millor qualitat. Més endavant, en la secció 4.3.5 s'analitzaran les

propietats relacionades amb l'espectre vibracional harmonic de cada dímer. Finalment, l'apartat 4.4
resumeix les principals conclusions del nostre estudio

La presencia de l'átorn de sofre en els dímers que estudiem en aquest capítol fa que, ja
d'entrada, augmenti el nombre de funcions de base respecte a les interaccions amb oxigeno Per altra

banda, per descriure correctament la naturalesa de la interacció amb H 2S cal comptar amb un conjunt

prou complet de funcions d'exponents petits, principalment de polarització, que doni la flexibilitat

necessaria a la funció d'ona per descriure correctament els efectes de la dispersió electrónica. Tots

dos factors augmenten notablement el nombre de funcions de base que hem de considerar per

descriure les interaccions amb H2S amb la mateixa precisió que les interaccions amb H20.
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Malgrat tot, l'increment del cost computacional és pot reduir en part si només considerem els

electrons de valencia en la correlació electrónica (aproximació del cor congelat). Les funcions que

descriuen els electrons del cor són importants a l'hora de disminuir l'energia de la molécula ai1lada,

pero la seva contribució s'anul.la en calcular la diferencia Erdímerj-Etrnonómers) i, per tant, no tenen

cap efecte en la interacció intermolecular. Tanmateix, cal puntualitzar que hem comprovat que aquest

fet és cert unícament en els resultats corregits pel BSSE. Quan no és així, en incloure tots els

electrons en la correlació electrónica s'obte una sobreestimació de I'energia d'interacció, més

important segons la qualitat de la base que estem considerant. La inclusió deis electrons del cor en la

correlació pot originar, dones, un augment del BSSE; és a dir, pot provocar que en el cálcul de

l'energia del dímer una molécula faci ús de les funcions de base associades als electrons del cor de

l'altra molécula per descriure la seva propia densitat electrónica. Per tant, no és necessari considerar

els electrons del cor en la correlació electrónica, la qual cosa en el cas de les interaccions amb H2S
sera important de cara a reduir el cost computacional dels calculs MPn (n=2,3,4).

Per altra banda, és interessant assenyalar que totes les bases que emprarem són extretes de la

bibliografia, els exponents de les quals han estat optimitzats per tal de descriure l'energia de l'atom o

de l'anió (en el cas de les funcions difuses). Tenint en compte que l'atom de sofre és molt més ric en

densitat electrónica del cor respecte a l'átorn d'oxigen, és logic pensar que els exponents que

descriuen els electrons del cor (1s2 2s2 2p6) siguin millors que els que descriuen les regions més

externes de l'atom, ates que són els que contribueixen més a disminuir l'energia de l'atorn. Aixo

suposa un desavantatge de cara al cálcul d'energies d'interacció, ja que en aquest cas les funcions més

importants són precisament les que descriuen la regió més externa (funcions difuses i de polarització)
i, en la practica, es tradueix que una mateixa base pot descriure millor una interacció amb un element

del primer període que amb un del segon període.

Una manera d'evitar aquesta font d'error consistiria a emprar bases amb els exponents

optimitzats per tal de minimitzar l'energia d'una interacció per pont d'hidrogen del tipus que aquí
estem estudiant. Tanmateix, no hi ha bases d'aquest tipus per a l'atom de S en la literatura i, per altra

banda, l'obtenció d'uns exponents adequats és un treball massa extens i laboriós en si mateix per ser

abordat en aquesta memoria. S'han de tenir en compte, dones, totes aquestes limitacions addicionals

que afectaran els calculs que portarem a terme en aquest capítol.
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4.3 RESULTATS 1DISCUSIÓ

4.3.1 Proves preliminars

Tal com s'ha procedit en el capítol anterior, en una primera etapa analitzarem el comportament
d'un conjunt de bases de qualitat diferent respecte al valor de l'energia d'interacció. Aquesta análisi

sera realitzada sobre una orientació fixa del dímer CH4·"SH2. És important puntualitzar que la

interacció C(sp3)-H"'S que conte aquest dímer és la que té un carácter electrostatic més feble de la

serie C(spn)-H"'S (la molécula de CH4 no té moment quadrupolar). Per tant, és d'esperar que
l'estabilitat d'aquesta interacció provingui majoritariament de la correlació electrónica i, en aquest

cas, caldra emprar una base més completa que la necessaria per descriure les altres interaccions de la

serie. En aquest sentit, podem suposar que una base adient per al sistema CH4'''SH2 ho ha de ser

també per a altres dímers que contenen interaccions més fortes i alhora més electrostatiques.

Les bases que han estat emprades són les següents' :

* Bases estándard: [6-31G**] [6-31++G**] [6-31G(2d,2p)] [6-31++G(2d,2p)]
[6-311G**] [6-311++G**] [6-311G(2d,2p)]
[6-311++G(2d,2p)] [6-311++G(3d,3p)]

* Bases de Dunning: [cc-pVDZ] [aug-cc-pVDZ] [cc-pVTZ] [aug-cc-pVTZ]

* Bases exteses: [6-31++G(4d3f,4p3d)] [6-31++G(3d2f,3p2d)]
[6-311++G(4d3f,4p3d)] [LS(3d,2p)] 4 [LS(3d2f,3p2d)]

L'análisi que realitzarem té dues finalitats. La primera és la d'establir qums són els

requeriments que ha de complir una base per tal que es pugui considerar "adient" per descriure la

interacció C(sp3)-H"'S i, per extensió, la resta d'interaccions que estudiem en aquest capítol. Una

base "adient" sera, analogament al criteri adoptat en els capítols anteriors, aquella que recuperi com a

mínim el 90% del valor de M:;P2 del dímer CH4 .. ·SH2, calculada amb la base més completa que

haguem pogut emprar. La segona finalitat és la d'examinar l'efectivitat del metode de Counterpoise

mijancant la comparació de la convergencia deIs valors de � i �cp a mesura que augmenta la

dimensió de la base. Per tal d'estimar la variació que poden experimentar els resultats MP2 respecte a

3Per la descripció de les notacions de les bases consulteu la secció 3.2.1 del capítol anterior i les referencies

incloses.
4 Per a l'atorn de S s'ha emprat la base (l8s 13p) � [lIs 8p] de Partridge [6], extesa amb dues funcions difuses

de tipus s (exp. = 0.04) i P (exp. = 0.03) i tres funcions de polarització d'exponents segons la regla even

tempered (veieu la nota al peu de la pago 62).
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ordres superiors en la serie MPn, també s'ha realitzat un calcul addicional a nivells MP3 i MP4 amb

una d'aquestes bases que doni un resultat MP2 prou acceptable.

En la taula 1 es poden veure els resultats del cálcul de l'energia d'interacció, amb cadascuna de

les bases esmentades, sobre l'orientació del dímer (CH4)(H2S) de simetria C, que es mostra al cap de

taula-'. Una primera analisi deIs valors de la taula 1 posa de manifest trets com els que ja haviem

observat en el dímer CH4· ..0H2. EIs resultats de M=F, que presenten un BSSE molt petit, són molt

propers al valor límit de 0.30 kcal/mol per a gairebé totes les bases. És a dir, no és necessari emprar

bases de gran dimensió per tal de recuperar les contribucions electrostática i de repulsió a l'energia
d'interacció. No és aixo el que s'observa, tanmateix, en els resultats de M;:P2. En aquest cas, només

per a les bases de dimensió elevada i amb un conjunt molt complet de funcions de polarització [aug
cc-pVTZ, 6-31++G(3d2f,3p2d) i 6-31++G(4d3f,4p3d)] s'obte un resultat de M;:P2 que difereix del

valor límit en un marge de ± 0.1 kcal/mol (independentment de la composició de la base en funcions

que descriuen les regions del cor i de la valencia). Altra vegada, dones, trobem que per recuperar la

component de dispersió a l'energia d'interacció és fonamental que la base contingui un conjunt
adequat de funcions de polarització. Pel que fa al comportament de les bases de Dunning (cc-pVnZ i

aug-cc-pVnZ, n=2,3), no s'observa una millora important en els resultats respecte a altres bases de

dimensió similar.

Hi ha, empero, aspectes en que els resultats de la taula 1 difereixen deIs que s'han obtingut per
al dímer CH4· ..OH2 en el capítol anterior. En primer lloc, fixeu-vos que els valors de M=F són

repulsius per a totes les bases, alhora que són aproximadament de la mateixa magnitud (en valor

absolut) que els corresponents valors de M;:P2. És a dir, la correlació electrónica és responsable del

100% de l'energia d'interacció del dímer de CH4"'SH2 en la geometria de la figura, mentre que en el

dímer CH4· .. 0H2 en representava el 50%.

Per altra banda, les bases amb funcions difuses no mostren una disminució acusada del BSSE,
com ho feien en el dímer CH4"·OH2, sinó un augment. Aixo sembla en contradicció amb el fet

generalment acceptat en la literatura que aquestes funcions són essencials en una interacció per pont

d'hidrogen. Si més no, en el nostre cas es deu fonamentalment a un defecte de la base. Com hem

esmentat en la secció 4.2, és d'esperar que una mateixa base sigui més flexible a l'hora de descriure

una interacció amb oxigen que amb sofre. És per aixo que la molécula de H2S, a més d'emprar les
funcions difuses centrades en aquesta molécula per descriure la seva propia densitat electrónica

(principalment l'associada als parells solitaris sobre l'átorn de S), utilitza també les funcions difuses

centrades en la molécula de CH4. Aquest defecte és més important com més incompleta sigui la base

respecte a funcions que descriuen les regions del cor i de la valencia de l'atom de sofre. Per la

S La geometria intramolecular ve donada per CH=l.09IÁ, <HCH=109.47°, SH=1.346 i <HSH=93.3. La
distancia intermolecular és de 3.2Á.
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mateíxa raó, el fet que totes les bases de la taula 1 mostrin valors de BSSE relatívament superiors als

que s'observaven en el dímer CH4···0H2 pot ser també conseqüencia, en part, d'aquests dísmínucíó
ínherent de la qualítat de la base. Cal tenír en compte, a més, que el BSSE assocíat a la component
de díspersíó és més gran en la interacció amb S.

Taula l. Valors de les energies d'interacció corregides pel BSSE a nivells HF( M�F) i MP2
(M�P2), en kcal/mol) en la geometria de la figura al cap de taula. Entre paréntesis s'indica

el valor del BSSE, a cada nivell de teoría. La segona columna conte el nombre de funcions

de base.

CH4"'SH2 H�
C-H ·····S..Jt¡
/

H

Base N M!jF (BSSE) Mt:P2(BSSE)
6-31G** 62 0.26 (0.05) -0.03 (0.26)
6-31++G** 76 0.27 (0.06) -0.06 (0.50)
6-31G(2d,2p) 90 0.30 (0.07) -0.14 (0.22)
6-31++G(2d,2p) 104 0.31 (0.05) -0.17 (0.29)
6-311G** 80 0.29 (0.08) -0.04 (0.42)
6-311++G** 94 0.28 (0.07) -0.07 (0.56)

6-311G(2d,2p) 108 0.32 (0.04) -0.17 (0.19)
6-311++G(2d,2p) 122 0.31 (0.03) -0.20 (0.22)
6-311++G(3d,3p) 150 0.31 (0.06) -0.30 (0.31)

.

cc-pVDZ 67 0.25 (0.06) -0.10 (0.21)

aug-cc-pVDZ 104 0.31 (0.10) -0.29 (0.38)

cc-pVTZ 148 0.29 (0.02) -0.25 (0.09)

aug-cc-pVTZ 234 0.30 (0.02) -0.36 (0.19)

6-31++G(3d2f,3p2d) 220 0.30 (0.08) -0.36 (0.36)
6-31++G(4d3f,4p3d) 292 0.30 (0.07) -0.37 (0.25)

6-311++G(4d3f,4p3d) 310 0.30 (0.06) -0.37 (0.18)

LS(3d,2p) 178 0.31 (0.01) -0.26 (0.11)

LS(3d2f,3p2d) 284 0.30 (0.00) -0.37 (0.11)

Resultats McpeBSSE) amb la base cc-pVIZ

0.29 (0.02) -0.25 (0.09) -0.21 (0.08) -0.23 (0.09)

HF MP2 MP3 MP4
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Les funcions de polarització, per altra banda, no presenten els problemes de les funcions

difuses. Com es pot veure en la columna de resultats de 11E�/2, aquests milloren notablement en

passar d'una base amb un sol conjunt de polarització (bases n**n) a una base amb dos conjunts (bases

"(Zd.Zp)") i són les de tres i quatre conjunts de polarització les que donen millor resultat. L'efecte de

les funcions de polarització és més important del que s'observava en el dímer CH4···0H2, la qual
cosa posa de manifest la diferent naturalesa de les interaccions amb sofre respecte a les interaccions

amb oxigeno

4.3.1.1. RECERCA D'UNA BASE ADIENT

A causa de les limitacions de les bases per descriure una interacció a través de sofre i de la

necessitat d'emprar-ne una prou flexible en funcions de polarització, les bases de la taula 1 que

recuperen com a mínim el 90% del valor límit (-0.37 kcal/rnol) són només les de dimensió elevada

(N) 220, aprox.). És a dir, les sis bases de la taula 1 amb dimensiá superior a 220 funcions es poden
considerar "adients" per descriure una interacció del tipus CH4···SH2.

Malgrat tot, el seu ús queda fora de l'abast dels nostres mitjans computacionals (cal tenir en

compte que pretenem realitzar optimitzacions total s de geometria i calcular les freqüencies
vibracionals no només del dímer amb CH4 sinó també dels dímers amb C2H2 i C2H4). És per aixo

que emprarem la base 6-31++G(2d,2p) per a les optimitzacions de la geometria. Aquesta base, encara

que només permet recuperar un 46% del valor límit, té l' avantatge que dóna un resultats forca bons

en relació al seu cost computacional i, a més, és la mateixa que hem emprat en el capítol anterior per
estudiar els dímers amb H20. Més endavant, una vegada s'hagin localitzat els mínims a nivell

MP2/6-31++G(2d,2p), recalcularem l'energia amb la base LS(3d,2d) fins a nivell MP4 i amb la base

aug-cc-pVTZ fins a l'MP2.

En la figura 2 es pot veure la representació gráfica dels resultats de 11E;tP2 de la taula 1 i

dels corresponents valors de I1EMP2 respecte al nombre de funcions de base (N). La línia

discontínua representa el valor de I1E;tP2 que s'obte amb la base més gran amb que s'ha aconseguit
realitzar el calcul.

Es pot observar que els valors corregits pel BSSE convergeixen asimptoticament cap al valor

límit indicat per la línia discontínua. En aquest sentit, es pot afirmar que el resultat de 11E;tP2
millora en augmentar el nombre de funcions de base. Si més no per a algunes bases de dimensió

baixa, el resultat corregit difereix apreciablement del valor límit (tant com el resultat sense la

correcció). Els resultats sense la correcció ( I1EMP2), en canvi, presenten un comportament erratic per

a totes les bases i no mostren cap tipus de convergencia. To aixo és basicament el que també

s'observava en el dímer CH4···0H2 (pág. 65), excepte que en aquest darrer cas la convergencia cap a
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un valor límit dels valors de till:;P2 era més clara. Aquests fets ens porten a les següents
conclusions:

1) El métode CP dóna bons resultats en el calcul de l'energia d'interacciá i la correcció del BSSE és

necessaria a l'hora de donar el resultat.

2) El valor de till:;P2 és millor a mesura que considerem una base de dimensiá més gran, sempre

que aquesta tingui una qualitat mínima per descriure la interacció.

Aquestes concIusions són les mateixes que hem extret tant en el cas de les interaccions per

pont d'hidrogen fort (capítol 2) com en les interaccions per pont d'hidrogen feble (capítol 3). Per tant,

podem pensar que les consideracions 1 i 2 són aplicables a interaccions per pont d'hidrogen en

general.
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4.3.2. Anisotropia del moviment intermolecular

En una segona etapa, hem analitzat la variació de l'energia d'interacció de cada dímer respecte

a l'orientació relativa de les molecules, definida per un angle característic (a o 13), tal com s'il.lustra

en la figura 1. Per a cada valor d'aquest angle, s'ha realitzat una optimització geométrica respecte a la

resta de variables intermoleculars (mantenint fixes les variables intramoleculars). De l'analisi de la

variació de .1E respecte a aquest angle, obtindrem una primera estimació sobre les propietats de cada

interacció (posició deIs mínims locals, anisotropia de les contribucions a l'energia d'interacció,

magnitud de la barrera entre els mínims, etc.) i podrem comparar els resultats en el cas de les

interaccions amb H20. Tots els cálculs d'aquest apartat s'han realitzat a nivells HF/6-31++G(2d,2p) i

MP2/6-31++G(2d,2p) i s'han emprat les següents geometries intramoleculars: CH4: CH=1.091Á i

<HCH=109.47°; C2H4: CH=1.084Á, CC=1.332Á i <HCH=115.5°; C2H2: CH=1.060Á i

CC=I.205Á; H2S: SH=I.346 i <HSH=93.3.

H H

,¡
(a)

-J---S------- �
H-C---:;_--¿:_Hl----

(e) H

f
S
\�H

.
.

.
,

,

,

(h)

,
.

IH�¿HHC:::::::...C=�HH""-- /" "'"
H

,

,

, ,
" _,I''�'" 'S

a \j!¡l
Figura 2. Definició de coordenades per al moviment intermolecular: (a) (C2H2)(H2S). (b)
(CiE-4)(H2S): el pla de la molécula d'H2S es mante perpendicular al de la molécula de C2H4. (e)
(C14)(H 2S): l'átom de S es mou sobre un deis plans de simetria de la molécula de CH4.

A continuació analitzarem, per a cadascun deIs dímers, la variació energética respecte al moviment

intermolecular definit en la figura 2.
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La figura 3 mostra la representació de l'energia d'interacció del dímer (C2H2)(H2S) respecte
al moviment intermolecular definit per l'angle �. Per tal de comparar els resultats respecte al dímer

amb H20, s'hi ha insertat la corba MP2 corresponent al dímer (C2H2)(H20)6. Es pot observar que, a
part d'un desplacament energetic entre les corbes MP2, ambdues tenen una forma similar. La corba

MP2 del dímer amb H2S presentados mínims (assenyalats per al i a2) d'estabilitat semblant. Aquests
mínims corresponen a interaccions del tipus C(sp)-H ···S i S-H "'C(sp), respectivament, com es pot
veure en la figura 3. La barrera que els interconnecta té una magnitud de 0.43 kcal/mol en el sentit

f3 =00 ---7 f3 =900 i de 0.50 kcal/mol en el sentit contrari, valors molt semblants als que presenta la

corba del dímer amb H20 (0.54kcal/mol i 0.67kcal/mol, respectivament).
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al HH

H-C=== C-H

Figura 3. Variació de Llli respecte I'orientació interrnolecular del dímer (C2H2)(H2S). La definició deIs

angles a. i � es pot veure en la figura 1 a. En línea discontinua es mostra la corba MP2 corresponent al

dímer (C 2H2)(H 20).

Quan es porten a terme les optimitzacions total s de la geometria en els punts al i a2, es

comprova que, efectivament, corresponen a mínims locals del dímer (C2H2)(H2S). EIs resultats de

/:illMP2 que s'obtenen, en les geometries totalment optimitzades, són de -2.03 kcal/mol per a la

6Yeieu la figura 4 del capítol anterior (pág. 68).
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interacció C(sp)-H-"S i -1.96 kcal/mol per a la interacció S-H"·C(sp)7. Per tant, la molécula de C2H2

pot actuar com a acid o com a base enfront de ['H2S, i ambdues formes tenen una energia
d'interacció semblant. Fíxeu-vos que els valors de -2.03 kcal/mol i -1.96 kcal/mol, corresponents a

les geometríes totalment optímítzades, són molt propers als valors de LlE en els punts al i a2. Cal

esmentar també, encara que no mostrem els resultats, que la varíació en la geometría del dímer com a

conseqüencia de la relaxació deIs fragments és molt poc important, com és d'esperar en el cas d'una

interacció intermolecular molt feble i com també s'ha observat en les interaccions amb H20. La

relaxació de la geometria deis fragments és, dones, molt petita i no afecta practicament a l'energia
d'interacciá del dímero

Per altra banda, la diferencia entre les corbes HF i MP2 de la figura 3 és més gran en el punt

� = 90° que en el punt � = 0°, la qual cosa indica que la correlació electrónica és més important en el

mínim amb interacció S-H "'C(sp) respecte al d'interacció C(sp)-H"·S.

En la figura 4 es representa la varíació de l'energia d'interacció del dímer (C2H4)(H2S)

respecte al moviment intermolecular definit per l'angle a. Cal recordar que durant aquest moviment,
el pla de la molécula d'H2S s'ha mantingut perpendicular a la molécula de C2H4. En la mateixa

figura també s'inclou, per comparació, la corba MP2 corresponent al mateix moviment en el cas del

dímer (C2H4)(H20).8

La corba MP2 de la figura 4 presenta dos mínims, assenyalats com bl i b3, separats per una

barrera de 0.52 kcal/rnol en el sentit bl �b3 i 0.18 kcal/mol en el sentit contrario Aquesta corba és

qualitativament diferent a la del dímer (C2H4)(H20), que presenta només un mínim en la posició
corresponent a bl (a=OO). Fixeu-vos que en els punts bl i b3 la proximitat entre les corbes MP2

dels dímers amb H20 i H2S és notable (compareu, per exemple, amb la diferencia entre les corbes

MP2 de la figura 3). Aixo pot ser una conseqüencia, entre d'altres, de la diferent direccionalitat de la

densitat electrónica sobre els atorns d'oxigen i sofre en les molecules d'H2° i H2S, tal com

explicarem breument tot seguit.

Segons el model convencional per a la disposició deIs vuit electrons de valencia de la

molécula d'H2S, quatre d'aquests electrons formen part dels dos orbitals implicats en els enllacos S

H, mentre que els quatre electrons restants (els anomenats parells solitaris) es troben en dos orbital s

híbrids de tipus sp situats en la direcció perpendicular al pla de la molécula. En el cas de la molécula

d'H20, en canvi, quatre deis vuit electrons de valencia es situen en dos orbital s híbrids de tipus sp3 i

7Les estructures i energies deIs mínims locals seran analitzades, amb més detall, en els apartats 4.3.3 i 4.3.4.

8Yeieu la figura 5 del capítol anterior (pág. 69).
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donen lloc als enllacos O-H, mentre que els quatre electrons restants (els parells solitaris) es situen

en els altres dos orbitals hibrids sp ', Aquests orbitals estan localizats per sobre del pla de la molécula

d'H20 i desviats :::::: 300 respecte a la direcció perpendicular al pla. Amb aquest esquema és com

s'explica, generalment i per exemple, el fet que l'angle <HXH (X=O,S) de les molecules d'H20 i

H2S sigui proper a 1040 i 90°, respectivament. La figura 5 il.lustra la disposició deIs parells
electronics solitaris de les molecules d'H20 i H2S.
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Figura 4. Variació de Llli respecte a l'orientació intermolecular del dímer (C214)(H2S). La
definició de l'angle a es pot veure en la figura 1 b. La línia discontínua representa la corba MP2

análoga per al dímer (C214)(H20).

Figura 5. Orientació deIs orbital s que con tenen els parells
electronics solitaris de les molecules d'H20 i H2S.
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Segons aquest esquema, i aplicant les regles de Legon i Millen, la interacció intermolecular en

els punts bl ( a=OO) i b3 (a=900) pot ser més favorable en el cas del dímer amb (C2H4)(H2S), ates

que els enllacos C-H de la molécula d'etile apunten en major mesura en la direcció dels parells
electronics solitaris del sofre. En el punt b2 ( a=45°) es dóna, en canvi, la situació contraria (el parell
electronic solitari s'aproxima en major mesura a la direcció de l'enllac C-H en el cas de la interacció

ambH20).

Per altra banda, mitjancant les optimitzacions total s de la geometria i el calcul de les

freqüencies vibracionals harmoniques en els punts bl, b2 i b3, hem comprovat que cap d'aquests
punts correspon a un mínim local del dímer (C2H4)(H2S). Així, la geometria totalment optirnitzada
en el punt bl, amb la restricció a=O° (simetria Cs), presenta una freqüencia imaginaria (de valor 49i

crrr I) corresponent al moviment que desplaca les molecules fora del pla de simetria del dímer (o).

Aquest moviment és el que s'il.lustra en la figura 6, segons una perspectiva alllarg de l'enllac C=C

de la molécula de C2 H4. Aixo suggereix que, analogament al que s'observava en el dímer

(C2H4)(H20), aquest punt pot ser un estat de transició entre dos mínims equivalents, amb interacció

S-H ···C(sp2), situats a ambdós costats de la molécula de C2H4.

/H tt---------� S-- .. ----�� c4¡i¡ ----.---Q.----.----

H/ +.
-.

Figura 6. Moviment relatiu deIs atoms segons el mode

normal de freqüencia imaginaria descrit en el text.

Per tal de comprovar si existeix també en el dímer (C2H4)(H2S) un mínim amb interacció S

H···C(sp2), hem realitzat l'optimització total partint d'una geometria en que la molécula d'H2S esta

situada en el pla de simetria de la molécula de C2H4 que talla a l'enllac C=C, tal com es mostra en la

figura 7. L'optirnització total partint de la geometria de la figura 7 confirma que, efectivament, es

tracta d'un mínim (amb AEMP2 = -1.93 kcal/mol). Pel que fa als altres punts assenyalats sobre la

figura 4, la geometria totalment optimitzada en punt b3 (amb la restricció a = 90°) presenta dues

freqüencies imaginaries i, per tant, no és un mínim local. Per altra banda, l'optimització total en el

punt b2, amb la restricció que l'atom de sofre es trobi en el pla de la molecula de C2H4, porta a una

estructura de gradient zero, que presenta una interacció C(sp2)-H-··S (en el punt definit per a =

38.7°). El valor de AEMP2 per a aquesta estructura és de -0.98 kcal/mol, que és molt proper al valor

de AEMP2 en el punt b2 de la figura 4 (-0.75kcal/mol). La diferencia entre ambdós valors és

conseqüencia, essencialment, de la relaxació de la molécula d'H2S respecte a l'angle S, definit en la

figura l. Tanmateix, quan s'allibera la restricció imposada sobre la posició de l'atorn de sofre,
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aquesta estructura presenta una freqüencia imaginaria (19i cm -1) i evoluciona cap al mínim

d'interacció S-H-"C(sp2) que es mostra en la figura 7.

En resum, les observacions anteriors ens porten a la conclusió que no existe ix cap minim local

del dimer (C2H4)(H2S) amb una interacció C(sp2)-H"S, sinó que l'únic minim és el que implica
una interacció S-H···C(sp2).

S-H

I
H

�....c�-----�---

Figura 7. Geometria inicial en l'optimització d'una estructura

amb interacció S-H ·"C(sp2).

iii) El dímer (CH4)(HzS)

En la figura 8 es pot veure la variació de l'energia d'interacció del dímer (CH4)(H2S)

respecte al moviment intermolecular definit per l'angle � (veieu la figura 1 per a la definició d'aquest
angle). També s'hi inclou, per comparació, la corba MP2 corresponent al dímer (CH4)(H20)9. Es
pot observar que la corba HF mostra dos lleugers mínims de la mateixa estabilitat i separats per una

barrera molt poc apreciable, la qual cosa contrasta amb l'anisotropia que mostra la corba MP2. En

l'interval � = 1()()" - 160° la corba MP2 del dímer amb H2S presenta una variació molt semblant a la

del dímer amb H20. En tots dos casos hi ha un mínim local en el punt definit per � = 110°,

aproximadament, que correspon a una interacció C(sp3)-H"-X (X=O, S). Aquest punt esta denotat

per el en la corba corresponent al dímer amb H2S. Si més no, ambdues corbes són qualitativament
diferents en la regió on la molécula de CH4 fa el paper de protoacceptora (�>1600). Fixeu-vos que,

mentre el dímer (CH4)(H20) presenta un únic mínim (el mínim absolut) en la zona propera a � =

170°, el dímer (CH4)(H2S) mostra una petita inflexió en aquesta zona (e2 en la figura), de manera

que en aquest dímer el mínim absolut queda situat, aproximadament, en el punt � = 2000 (c3 en la

figura). La barrera per a la interconversió entre els mínims el i e3 té un valor menyspreable en el

sentit el �c3 (0.08kcal/mol) i és relativament superior en el sentit contrari (OAOkcal/mol). Per tant,
similarment al que s'observava en el dímer (CH4)(H20), es pot deduir que, una vegada tinguem en

9Veieu la figura 6 del capítol anterior (pág. 71).
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compte el moviment vibracional de les molécules, l'única forma detectable experimentalment del

dimer (CH4)(H2S) sera la d'interacciá S-H··C(sp3).

0,25

e3

° HF

-0,25

-0,5
MP2

e2-0,75

- 1

..............
....•

.

....
.....•.....

.

.

/...........•...... . ..............•......
..........
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H

/
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"

..

. .
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e

I
H

H"",
e2

S
/:

H

:
'

... s�nH· '.

� H'

H...:::�/ el

I
H

Figura 8. Variació de Llli respecte a I'orientació intermolecular del dímer (CH4)(H2S). La definició de

I'angle � es pot veure en la figura l(c). La línia discontínua correspon a la corba MP2 análoga del dímer

(C�)(H20).

Mitjancant l'optimitzaeió total de la geometria en els punts assenyalats en la gráfica s'obte

l'estructura de dos mínims amb interaeeions C(sp3)-H"'S i S-H"'C(sp3) respeetivament,
eorresponents als punts el i e3.10 Els valors de �MP2 en aquests mínims, (-O.58keal/mol i

-O.88keal/mol, respeetivament) eoineideix amb el valor de �MP2 en els punts el i e3. Sembla

dones que, analogament al que s'observava en els dímers estudiats en el eapítol anterior, la relaxaciá
deis fragments prácticament no afecta el valor de l'energia d'interacciá i, en el cas extrem del dimer

amb interacciá més feble, (CH4)(H2S), aquest efecte és nul.

En la figura 8 es pot veure, també, l'orientaeió intermolecular del dímer (CH4)(H2S) en

eadaseun dels punts assenyalats en la gráfica. Es pot observar que la geometria en el punt e2 és molt

10Estrictament, per descriure la geometria en aquest punt, hauríem de parlar, a més d'una interacció S

H-"C(sp3), de dues interaccions C(sp3)-H"'S, tal com mostra la figura 8. Si més no, hem preferit mantenir la
mateixa notació que ha estat emprada en el capítol anterior.
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semblant a la del mínim global del dímer (CH4)(H20),11 encara que la interacció S-H-··C(sp3) del
dímer amb H2 S presenta una desviació de la linearitat més accentuada que la interacció 0-

H···C(sp3) del dímer amb H20. En el primer cas, aixó afavoreix l'aparició d'una interacció C(sp3)
H···S addicional, de manera que el guany energetic compensa la desestabilització que suposa la

distorsió de la interacció S-H···C(sp3) de la seva conformació energeticament més favorable, la
conformació lineal. El punt c3 representa, en aquest sentit, l'orientació on es maximitza aquest

efecte, ja que es formen dues interaccions C(sp3)-H ···S addicionals, amb el mateix cost de la

distorsió de la interacció S-H-··C(sp3). Fixeu-vos que la corba HF, tot i que no dóna la forma

correcta de la variació energética, també reflecteix aquest fet, ates que mostra un desplacament del

lleuger mínim amb interacció S-H-··C(sp3) (� = 200°) a valors més grans de � respecte al mínim

amb interacció O-H-··C(sp3) (� = 180°, segons la figura 6 del capítol anterior).

És interessant esmentar que aquesta mateixa situació s'ha observat [8] en altres interaccions

per pont d'hidrogen; en particular, aquelles que impliquen un atom del segon període i un donador

protonic fort, com ara en els dímers H2S ···H-X (X=CI, Br) i es coneix amb el nom de pont

d'hidrogen secundario Tot aixo sembla indicar que la interacció S-H··C(sp3) és més susceptible
d'experimentar una distorsiá respecte a la confonnació lineal que la interacció 0-H···C(sp3).

Finalment, és interessant esmentar que les superfícies de potencial per a la interacció de

C2H2, C2H4 i CR4 amb H2S són, tant a nivell HF com MP2, molt més planes que les corresponents
a la interacció amb H20, la qual cosa indica que les interaccions amb H2S són molt més isotropiques
que les interaccions amb H20. Aquest fet, per altra banda, ha dificultat considerablement la

convergencia de les optimitzacions geometriques, S'han donat sovint situacions en que l'algorisme
d'optimitzaciol- troba fácilment una geometria acceptablement propera al mínim, si més no a partir
d'aquí una gran quantitat de temps de cálcul és invertit en una serie de petits desplacaments locals

que afegeixen molt poca informació a la nova matriu Hessiana i que prácticament no disminueixen

l'energia total del dímer. En moltes ocasions, per tal d'assolir la convergencia de l'algorisme, ha estat
necessari emprar les derivades segones analítiques de l'energia.

4.3.3. Estructures de mínima energia

A continuació es mostren les geometries totalment optimitzades en els mínims locals dels

dímers (CH4)(H2S), (C2H4)(H2S) i (C2H2)(H2S): La taula II conte les estructures en que la

molécula d'H2S fa el paper d'acceptor protonic (corresponents a interaccions de tipus C(spn)-H-··S, n

11 Veieu, per exemple, la figura 5 del capítol anterior.
12En totes les optimitzacions geometriques s'ha emprat l'algorisme de Berny [7], inclos en el programa
Gaussian 92.
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= 1,2,3), mentre que en la taula III es mostren aquelles en les quals la molécula d'H 2S actua de

donador del protó (corresponents a interaccions de tipus Ctsp") "'H-S, n=1,2,3). També s'inclou

l'estructura del dímer (C2H4)(H2S) amb interacció C(sp2)-H .. ·S que, tot i no correspondre a un

mínim local, és important de cara a la comparació amb la resta d'interaccions de la serie.

Paral.lelament, en la taula IV es mostren les geometries optimes de les molecules aillades,

calculades amb el mateix nivell de teoria que els dímers deIs que formen parto Per últim, la figura 9

conte una visió completa de les estructures oprimes de cada dímer. Totes les optimitzacions s'han

realitzat a nivell MP2/6-31++G(2d,2p). Cal recordar que, malgrat que aquesta base no es pot

considerar adient segons els criteris indicats en l'apartat 4.3.1, és prou bona d'acord amb les nostres

limitacions computacionals 13.

En una primera análisi dels resultats de les taules II i III, en comparació amb els de la taula

IV, es pot observar que les geometries dels fragments es mantenen practicament constants quan es

forma el complexo La petita variació de les geometries dels fragments és en general menor, i en

alguns casos de la mateixa magnitud, que les que mostraven les mateixes interaccions respecte a

1'H20. Per exemple, dins de les interaccions de tipus C(spn)-H"'S, la interacció C(sp)-H"'S és

l'única que mostra la típica elongació o allargament de l'enllac C-Hb. El valor de l'elongació
(O.003Á) és més petit que el que mostrava la interacció C(sp)-H"'O (O.005Á, segons els resultats del
capítol anterior).

En el cas de les interaccions on la molécula d'H2S actua de donador del protó (taula III),

l'elongació de l'enllac S-Hb només s'aprecia en les interaccions S-H "'C(sp) i S-H"·C(sp2). La
magnitud de l'elongació en aquestes interaccions (O.002Á i O.003Á, respectivament) és molt similar
a la que s'observava en les interaccions C(sp)"'H-O i C(sp2)"'H-O (O.003Á en ambdós casos). Per

altra banda, fixeu-vos que les tres interaccions que experimenten certa elongació de l'enllac
covalent, les interaccions C(sp)-H .. ·S, S-H"'C(sp) i S-H"'C(sp2), mostren alhora distancies de pont

d'hidrogen notablement més curtes (2.856Á, 2.628Á i 2.674Á, respectivament) que la resta

d'interaccions (3.118Á, 3.172Á i 3.260Á). En aquest sentit, es pot dir que, tot i que l'elongació de

l'enllac covalent que cante el protó interaccionant és poc apreciable, hi ha encara una relació entre

el seu valor i la magnitud de la distancia de pont d'hidrogen. Aquesta relaciá és menys accentuada

que en el cas de les interaccions amb I'H20 i, obviament, molt menys que en les interaccions per

pont d'hidrogen jort. Un aspecte interessant, que tractarem en els apartats següents, sera veure si hi

ha cap relació entre els petits canvis estructurals que acabem de descriure i altres propietats com ara

l'energia d'interacció o el desplacament al vermell de la freqüencia d'estirament de l'enllac covalent

implicat en la interacció.

J3per donar una idea del cost d'aquests calculs, podem esmentar, per exemple, que un cálcul MP2/6-

31++G(2d,2p) de les freqüencies analítiques per al dímer C2H4"'SH2 (34e- i 133 funcions de base), de

110



Pont d'hidrogen feble en dímers hidrocarbur ... H2S

Taula 11. Geometries optimes MP2/6-31++G(2d,2p) de les estructures amb interacció CCspn)-H"'S, n=1,2,3).
Totes les estructures tenen simetria Cs.

C2H2"'SH2

[interacció C(sp)-H"S ¡

C-Hb 1.067 S···Hb 2.856

C-Ha 1.064 <HSH 92.306

S-Hc 1.337 <CHbS 180.00

C-C 1.219 e 75.16

Ha-C_ C-Hb" . S:---------

�tPcc) e

C2H4'''SH2

[ interacció C(sp2 )-H'" S ¡

C-C 1.340 <HSH 92.29

C-Ha 1.082 <HaCHa 117.23

C-Hb 1.082 <HaCHb 117.42

S-Hc 1.337 <CHbS 180.00

S···Hb 3.118 e 66.56

CH4'''SH2

[ interacció C(spl )-H'" S ¡14

C-Hb 1.087 <HSH 92.25

C-Ha 1.087 <HbCHa 109.56

S-Hc 1.336 <HaCHa 109.34

S"'Hb 3.260 <CHbS 171.31

e 57.41

.... S -,

------)-��c e
e
,

simetria Cs, ha requerit 3h de cpu i 2Gb d'espai en disc emprant un superordinador CRAy amb una memoria

de 17 Mw.

14Algunes de les variables intermoleculars (en especial la rotació de l'eix de simetria de la molécula d'H2S
respecte a la línia H··· S) presenten una variació energética quasi nul.la i, a més, es troben molt acoplades entre

elles, la qual cosa ha dificultat enormement l'optimització geométrica d'aquesta estructura (l'estructura de la

figura té totes les freqüencies harmoniques reals, encara que presenta un desplacament RMS de 0.012 quan la

matriu Hessiana es calcula analíticament).
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Taula ID. Geometries oprimes MP2/6-31++G(2d,2p) de les estructures amb interaccions S-H···C(spn),
(n=1,2,3). Totes les estructures tenen simetria Cs.

HSH-"C2H2
He

[ interacció S-H··· C(spJ J f
� ':f

C-C 1.219 <HSH 92.39 HQ.C-Ha 1.064 ro 173.00
.' (1)

S-Hb 1.338 2.628
r .'

r

Ha-C "-C-Ha
S-Hc 1.336 y 4.64

HSH"'C2H4 ,
,

,

,

[ interacció S-H'·· C(sp2 J J

(�'
:

, He '

, )
, '

C-C 1.341 <HCH 117.26 : �b ü},,'
y�. "

C-H 1.082 <HSH 92.48 '
'

I 'r "

"
,

.
'

S-Hc 1.336 r 2.674 ' ,

H ," HIJIII··C�C··t\\\\
S-Hb 1.339 y 7.13 H ........

--

...........H
ro 166.20

HSH"'CH4
Hd

[ interacció S-H··· C(sp3 J, principalment] /

�"
Hb

C-Ha 1.087 <HaCHe 109.23
'.

' .

. .

C-He 1.087 <HaCHe 109.41
. .

rifle: H
C-Hc 1.088 <HeCHe 109.62 �. e

, ../
S-Hb 1.336 <HbCHa 178.97

C

I
S-Hd 1.337 <CHbS 104.41 Ha

C"'Hb 3.173 <HSH 92.44

S···He 3.366
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2.628Á

2.856Á

2.674Á

�
"

3.366Á (x2) ". ".
3.172Á

�
6 HSH"CH_J
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··.3.118Á

0-.0
�

Figura 9. Estructures de mínima energia.
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Taula IV. Geometries optimes de les molecules aillades.

C-C = 1.340 C-H = 1.082 <HCH= 117.27

S-H = 1.336 <HSH= 92.25

C-C = 1.218 C-H = 1.064

C-H = 1.087 <HCH = 109.47

A part del grau d'elongació de l'enllac C-Hb, existeixen al tres diferencies respecte a les

estructures amb H20 que val la pena comentar. Per exemple, la distancia de pont d'hidrogen de les

interaccions de tipus C(spn)-H···S és de l'ordre de 0.6Á superior respecte a la corresponent distancia

en les interaccions C(spn)-H···O. És interessant esmentar que aquesta diferencia és també la que

s'observa experimentalment en les distancies de pont d'hidrogen dels dímers H2S···HF i H20···HF

(H .. ·S= 2.33Á en el primer i H···O=1.74Á en el segon) [8].

L'augment de la distancia en les interaccions amb sofre respecte les interaccions a través

d'oxigen és conseqüencia, principalment, de dos factors. Per una banda, la contribució de la repulsió
de bescanvi a l'energia d'interacció (proporcional al solapament entre els núvols de carrega) és més

gran en una interacció amb sofre que en una interacció amb oxigeno Per altra banda, les

contribucions atractives a la interacció (electrostática, dispersió, etc.) tenen un valor diferent en el

cas de la interacció amb sofre respecte a una interacció amb oxigen (la contribució electrostática

disminueix, pero augmenta la contribució per dispersió). És el balanc entre aquestes diferents

contribucions a cada punt de la distancia intermolecular el que determina el valor de l'energia
d'interacció i aquest balanc és diferent en una interacció H-··S respecte una interacció H···O.

Pel que fa a les interaccions de tipus S-H-··C(sp) i S-H···C(sp2), la distancia d'interacció

experimenta un augment molt més petit (0.3Á), respecte les interaccions C(sp)···H-O i O-H···C(sp2).
En aquest cas no hi ha un canvi tan notable en el solapament dels núvols de cárrega entre les

interaccions amb sofre respecte a les interaccions amb oxigen, sinó que l'augment de la distancia és

conseqüencia de la disminució de la forca protodonadora de la molécula d'H2S respecte a la

molécula d'H20, la qual cosa afecta a les contribucions electrostática i de dispersió.

La forma CH4 ···HSH del dímer amb meta presenta una interacció S-H ···C(sp3) amb una

distancia superior a la que es podria esperar per comparació amb el canvi que experimenten les

interaccions en que I'H2S actua de protodonador (0.3A, segons acabem de veure). Tanmateix,

aquesta interacció es troba distorsionada respecte a la seva conformació més estable (l'orientació

lineal) a favor de les dues interaccions secundanes de tipus C(sp3)-H-··S. En aquest sentit, la forma

CH4···HSH és un cas especial, ates que hi tenen lloc tres interaccions simultaniament i és per aixo
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que hem emprat cometes ["S-H··C(sp3)"] per denotar aquest tipus d'interacció. Un altre aspecte en el

que les interaccions amb H2S difereixen de les interaccions amb H20 és en el valor de l'angle e, que
defineix la direcció d'aproximació de l'enllac C-Hb en el pla que conte l'eix de simetria de la

molécula d'H2S. Aquest aspecte sera analitzat en la propera secció.

4.3.3.1. ANISOTROPIA RESPECTE A L'ANGLE e EN LES INTERACCIONS C(spn)-H···S

Si comparem les estructures de la figura 9 amb les de la figura 5 del capítol anterior es pot
observar que l'angle e de les interaccions C(spn)-H···S és més gran que el de les interaccions C(spn)
H···O. Així, d'acord amb la taula Il, el valor d'aquest angle en les interaccions C(spn)-H-··S és de 75°,
67° o 57° segons n=l , 2, 3, respectivament, mentre que en les interaccions amb oxigen era de l'ordre

de 30° en tots els casos. Aquests resuItats són coherents amb el que s'esperaria per aplicació de les

regles de Legon i Millen, és a dir, suposant que el mínim de cada interacció C(spn)-H-.-X (X=O, S)
té Iloc quan l'enllac C-H apunta aproximadament en la direcció d'un deIs pareIls solitaris de la

molécula d'H20 o HzS, tal com s'han il.lustrat en la figura 5.

Tanmateix, cal recordar que en el cas de les interaccions amb H20 s'ha conclos (pág. 78) que,
una vegada corregit el BSSE, el mínim de les interaccions C(spn)-H···O no correspon a una

orientació H···O-H angular, com seria el cas e = 30°, sinó colineal (e = 0°); és a dir, les interaccions

C(spn)-H···O no verifiquen les regles de Legon i Millen.

Ates que I'algorisme amb el que s'ha arribat a les estructures oprimes de la figura 9 no té en

compte la correcció del BSSE, és necessari calcular quin és el valor de l'angle e quan s'efectua

aquesta correcció, alhora que comprovar si els nostres resuItats depenen de la base considerada.

Abans de presentar els resultats d'aquests calculs, és interessant comentar els resultats d'estudis

experimentals en la serie YH ···SH2 (Y=F, CI,Br, CN) [7], ja que aquests són els dímers més

semblants als que ens interessen on aquest aspecte ha estat adrecat experimentalment. Aquests
estudis, basats en l'analisi deIs corresponents espectres de microones, conelouen que l'angle <H ···S-H

(e) presenta valors de 89°, 93.8°, 96.so i 84.so segons Y=F, CI, Br, CN, respectivament, és a dir, la

interacció té Iloc en la direcció d'un deis parells solitaris de la molécula d'H2S, amb petites
desviacions respecte al cas ideal (e =90°). Si més no, el pont d'hidrogen que contenen tots aquests
dímers és més fort, alhora que més dominat per la component electrostática (ambdues molecules

interaccionants són polars) que els ponts d'hidrogen de tipus C(spn)-H···S que estudiem en aquest

capítol, la qual cosa fa que els primers siguin millors candidats a presentar una geometria dictada per

les regles de Legon i Millen15.

15eal recordar que les regles de Legan i Millen es basen en una interpretació electrostática de la interacció.
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Per tal d'entendre quin tipus d'anisotropia en l'energia d'interacció seria d'esperar en el cas que
la interacció estigués totalment dominada per la component electrostática, és molt útil analitzar la

variació del potencial electrostatic al voltant de la molécula protoacceptora. En la figura lOes pot

veure la representació del potencial electrostatic de la molécula d'H2S i també de la molécula d'H20,

per comparació, en el pla que conte l'eix de simetria de cada molécula, La magnitud del potencial en

cada punt correspon a un ajust sobre una xarxa de punts (X¡,y¡) en que s'ha caleulat el valor del

potencial electrostatic, V(X¡,y¡), a nivell HF/6-3l+G**. El potencial electrostatic en qualsevol posició
no és més que l'energia d'una carrega puntual (+e) situada en aquest posició, com a conseqüencia de

la interacció amb la densitat de cárrega de la molécula d'H2X (X=O,S). Per tant, representa el cas

extrem en el qualla presencia d'una molécula no pertorba la distribució de carrega de l'altra molécula

(la molécula protodonadora s'aproxima com una carrega puntual +e).

Es pot veure que les regions de máxim potencial negatiu estan situades, precisament, en la

direcció deIs parells solitaris de cada molecula, il.lustrats anteriorment en la figura 5. És important
observar, si més no, que la molécula d'H20 mostra una variació del potencial respecte a l'angle e

[V (e)] molt petita (de fet, en la figura és quasi inapreciable), a diferencia del que s'observa en la

molécula d'H2S. Aixó fa que, des d'un punt de vista totalment electrostátic, la barrera corresponent a

la variació V (e) sigui molt petita en el cas de la molécula d'H20, mentre que en el cas de la molécula

d'H2S aquesta barrera és molt gran. Aixo indica que, des d'un punt de vista electrostátic, és d'esperar
que el mínim de les interaccions amb la molécula d'H2S estigui situat en la zona e = 90" i mostri una

barrera elevada i superior a la de les interaccions amb H20, que presentaran un mínim als voltants de

30°. La variació del potencial electrostátic és, dones, un reflex de l'existencia de parells electronics

solitaris en certes direccions i dóna una primera aproximació a la geometria angular que resultara de

la interacció.

Per tal de determinar quina és l'orientació de mínima energia i la barrera respecte a l'angle e en

les interaccions C(spn)-H···S, s'ha realitzat el calcul de Llli(e) i Lllicp(e), a nivell MP2/6-

3l++G(2d,2p) en cadascun deIs dímers de la figura 9. La geometria deIs fragments ha estat fixada,
de manera que s'han variat només la distancia S ···Hb i l'angle e. Segons el calcul de Llli(e), les

interaccions C(spn)-H···S presenten, consistentment amb la geometria de la figura 9 i els resultats

de la taula II, un mínim a e= 75°,67° o 57° segons n = 1,2,3, respectivament, amb barreres de 0.70

kcal/mol [C(sp)-H ···S)], 0.21 kcal/mol [C(sp2)-H···S] i 0.13 kcal/mol [C(sp3)-H···S]. Aquests valors
contrasten amb els que s'han obtingut el el cas de les interaccions C(spn)-H···O, que eren de l'ordre

de 30° per a l'angle i de 0.1 - 004 kcal/mol per a la mateixa barrera. Tanmateix, són el., resultats del

calcul de Lllicp(e) els que ens donaran la forma correcta del potencial, dins d'aquest nivell de teoria.

En la figura 11 es mostra la representació gráfica deIs resultats del calcul de Lllicp(e). Les
corbes de la figura 11 mostren que en tots els casos hi ha una barrera (E) respecte a l'angle e, amb un

mínim en l'interval 75 - 90°.
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Figura 10. Representació del potencial electrostatic de les molécules d'H2S (a) i H2O (b)
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Figura 11. Variació de Lllicprespecte a l'angle e [cálcul MP2/6-31++G(2d,2p)]

La magnitud de la barrera (E) depen de la molécula protodonadora; en particular, augmenta
amb la polaritat de l'enllac C-H interaccionant. És a dir, la barrera respecte a l'angle e en les

interaccions Cisp")-H"S és més gran a mesura que augmenta la naturalesa electrostática de la

interacciá, la qual cosa és consistent amb la conc1usió que s'extreu del mapa de potencial que una

interacció totalment electrostática ha de presentar una barrera molt gran. Les interaccions amb la

molécula d'H20, en canvi, tot i en l'extrem de ser molt més electrostatiques presentarien una barrera

molt petita, i aquesta és la raó per la qual la barrera només es conserva enfront de protodonadors
forts (com ara en el dímer H20---H-F), mentre que desapareix quan la contribució electrostática es fa

menys important (com és el cas dels dímers H20---hidrocarbur)_

Segons els resultats representats en la figura 11, el dimer C2Hr SH2 és l'únic que presenta una

barrera apreciable i - per tant - t.enint en compte el moviment vibracional, es preveu que tingui una
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geometria H···S-H angular amb () z 75°, és a dir, que segueixi les regles de Legan i Millen. Pel que
fa als dímers C214···SH2 i C14 ···SH2, la barrera és tan petita que no es pot parlar d'una orientació

preferent entre e = O" i e = 90°.16 Podern dir que les interaccions C(sp2)-H"'S i C(sp3)-H"'S, excepte
en el cas que es trobin en presencia de substituents prou electronegatius que augrnentin el carácter

electrostatic de la interacció C(spn)-H'''S, presentaran un moviment Iliure respecte a l'esmentada

variable.

Per tal de verificar que no hi ha una dependencia deIs nostres resultats respecte a la base

escollida, hern realitzat el calcul de �(e) i�cp(e) en el cas del dírner més senzill, CH4'''SH2, amb
la base 6-311 ++G(3d2f,3p2d). Segons les conc1usions de l'apartat 4.3.1, aquesta base es pot
considerar adient per descriure la interacció. EIs resultats obtinguts, que es poden veure en la figura
12, mostren el mate ix valor per a la barrera, tant en els resultats sense corregir com en els corregits
pel BSSE.
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Figura 12. Variació energética respecte a l'angle e per al dímer
GI 4'" SH 2 [calcul MP2I6-311++G(3d2f,3p2d)]

16 Recordeu que, tot í que la forma C2l1¡"'SH2 no correspon a un mínim local, és interessant analítzar les seves

propietats de cara a sistemes més grans on la interacció CCsp2)-H'" S pugui ser estable.
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L'única diferencia respecte a la figura 11 és que la posició del mínim s'ha desplacat Ileugerament cap
a 8 = 90°. Per tant, la magnitud de la barrera no depen de la base considerada i la posició del rnínim

pot tenir-hi una petita dependencia que, tanmateix, no altera el raonament anterior ni la conclusió

que el dímer CI4 "'SH2 presentara una geometria H"-S-H lineal (8=0°).

4.3.4. Energies d'interacció

Els resultats del calcul de les energies d'interacció en les geometries de la figura 9 es troben

en la taula V. La part superior de la taula (part a) mostra els resultats amb la base 6-31++G(2d,2p),
la mateixa que s'ha utilitzat en les optimitzacions geornetriques. La part central de la taula (part b)
conte els resultats amb la base LS(3d,2p) i, finalment, en la part inferior (part e) es mostren els

resultats amb una base "adient", la base aug-cc-pVTZ. Ates el cost computacional d'aquesta darrera

base, no ha estat possible realitzar el calcul més enlla del niveIl MP2.17 Els resultats de cada grup es

troben ordenats per ordre d'estabilitat decreixent segons l'energia MP2.

EIs resultats amb la base 6-31++G(2d,2p) mostren que l'ordre d'estabilitat és essencialment el

mateix que s'ha establert en el capítol anterior per a les interaccions amb l'H20 (pág. 79) i que aquest

es mante respecte a qualsevol dels metodes que inclouen la correlació electrónica. Es pot observar

que les tres interaccions més fortes, C(sp)-H .. ·S, S-H "'C(sp) i S-H "'C(sp2), formen un grup

energeticament diferenciat 18 de la resta d'interaccions. Cal remarcar que és precisament en aquestes

tres interaccions on hi ha, segons el que hem vist en l'apartat 4.3.3, valors no nuls de l'elongació de

l'enllac covalent que conte el protó interaccionant i distancies de pont d'hidrogen notablement més

curtes respecte a les altres interaccions. És molt possible que el fet que aquests canvis estructural s no

s'arribin a observar en el cas de les tres interaccions més febles sigui degut a que la base 6-

31 ++G(2d,2p) (emprada en les optimitzacions) no tingui la qualitat suficient per descriure aquest
efecte. En aquest sentit, podem dir que es conserven de manera molt feble les característiques de les

interaccions per pont d'hidrogen, tot i que no hi ha una relació tant directa entre les propietats
esmentades (energia d'interacció, distancia de pont d'hidrogen i elongació de l'enllac covalent que

conte eL protó interaccionant) com en eL cas deis ponts d'hidrogen més forts que s'han tractat en eLs

dos capítols anteriors . En aquest sentit, malgrat que no sempre en la bibliografia es consideren com

a "pont d'hidrogen" les interaccions que tenen Iloc a través d'elements del segon període [10], segons
els nostres resultats no hi ha cap raó per excloure les interaccions febles de tipus C(sp3)-H"'S i S

H"'C(sp3) de la denominació de pont d'hidrogen.

17Per donar una idea del cost computacional, el cálcul de l'energia total MP4/LS(3d,2p) del dímer C2H4'" SH2
(34e- i 224 funcions de base), de simetria Cs, ha requerit 8.5 h de cpu i 3.2 Gb d'espai en disc emprant un

superordinador CRAy amb una memoria de l7 Mw. El mateix calcul amb la base aug-cc-pVTZ (280 funcions)
queda, óbviament, fora de les nostres limitacions.
18 Altrament que s'especifiqui , ens referim als resultats tenint en compte la correlació electrónica
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Taula V. Energies d'interacció amb la correcció del BSSE (ABep' en kcal/mol) calculades en les

geometries optimes MP2/6-31 ++G(2d,2p). Entre paréntesis s'indica la magnitud del BSSE.

Interacció HF MP2 MP3 MP4

(a) L1Ecp(BSSE) /6-31++G(2d,2p)

S-H"C(sp) -0.66 (0.10) -1.33 (0.70) -1.16 (0.68) -1.22 (0.77)
S-H··C(sp 2 ) -0.06 (0.09) -1.31 (0.65) -1.01 (0.63) -1.03 (0.70)

C(sp)-H"S 0.18 (0.16) -1.27 (0.66) -0.95 (0.66) -0.97 (0.75)

C(sp2)-H"S 0.09 (0.11) -0.51 (0047) -0043 (0047) -0046 (0.52)

"S-H"'C(sp3)" 0.35 (0.08) -0048 (0040) -0.36 (0041) -0040 (0046)

C(sp3)-H"S 0.24 (0.08) -0.24 (0.35) -0.19 (0.35) -0.21 (0.38)

(h) L1Ecp(BSSE) / LS(3d,2p)

S-H"C(sp) 0.00 (0.07) -1.56 (0.25) -1.25 (0.23) -1.28 (0.29)

S-H"C(sp2 ) 0.27 (0.00) -1.56 (0.29) -1.25 (0.29) -1.28 (0.34)

C(sp)-H"S -0.66 (0.07) -1.49 (0.22) -1.33 (0.19) -1041 (0.24)

C(sp2)-H"S 0.11 (0.03) -0.63 (0.19) -0.55 (0.18) -0.59 (0.20)

"S-H"'C(sp3r 0.37 (0.02) -0.67 (0.14) -0.55 (0.14) -0.61 (0.16)

C(sp3)-H"S 0.25 (0.02) -0.33 (0.15) -0.29 (0.14) -0.31 (0.17)

(e) L1Ecp(BSSE) / aug-ee-pVTZ

S-H"C(sp) -0.01 (0.07) -1.84 (0.26)

S-H··C(sp2 ) 0.28 (0.02) -1.74 (0.37)

C(sp)-H"S -0.60 (0.06) -1.62 (0.31)

C(sp2)-H"S 0.13 (0.04) -0.74 (0.25)

"S-H"'C(sp3r 0.37 (0.02) -0.84 (0.20)

C(sp3)-H"S 0.26 (0.03) -0042 (0.18)

Excepte en el cas de la interacció "S-H-··C(sp3)", els valors de les energies d'interacció amb

correlació, M:;Pn (n = 2,3,4), calculats amb la base 6-31 ++G(2d,2p), són inferiors per un factor

d'aproximadament 1/2 respecte a les corresponents interaccions amb l'atorn d'oxigen (pág. 80).

L'estabilitat relativament alta de la interacció "S-H-"C(sp3)" ( M:;P2=-OA8kcal/mol) respecte a la

interacció C(sp3Y·H-O (M:;P2=-0.56kcallmol) s'explica tenint en compte que la primera inclou

tres interaccions sirnultanies, mentre que la segona només n'inclou una.
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És interessant observar que els resultats HF difereixen molt, tant qualitativament com

quantitativament, respecte als resultats després d'incloure la correlació electrónica i que aquesta

disparitat és molt més accentuada que en el cas de les interaccions amb l'oxigen. El fet que, excepte
la interacció C(sp)-H "'S, totes les interaccions tinguin carácter repulsiu a nivell HF, fa pensar que

són interaccions amb una component electrostática molt petita, mentre que la contribució de la

dispersió és molt més important que en les corresponents interaccions amb l'oxigen. Si comparem els

resultats MPn (n=2,3,4), es pot veure que el metode MP2 dóna valors molt semblants als MP4, ates

que es produeix la típica cancel.lació entre les contribucions MP3 i MP4. Aquesta situació també es

dóna quan considerem la base LS(3d,2p) i, per tant, dona suport al fet que, en el calcul

d'interaccions per pont d'hidrogen feble a través de l'atom de sofre, els resultats MP2 són una bona

aproximació als resultats MP4. Aixo es pot veure més clarament sobre la representació gráfica deIs

valors de l'energia d'interacció respecte a l'ordre de la serie MPn, tal com es mostra en la figura 13.
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Figura 13. Representació deIs valors de i1Ecp respecte l'ordre de la serie MPn.

La relació entre els resultats MP2IMP3IMP4 no és tant estreta com la que presentaven les

interaccions amb l'oxigen (pág. 80). Si més no, cal tenir en compte, segons s'ha deduit en l'apartat
4.3.1, que cap de les dues primeres bases de la taula es poden considerar "adients" de cara al calcul
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quantitatiu de l'energia d'interacció. En les interaccions amb l'oxigen, en canvi, la base LS(3d,2p) és

ja una base adient, de manera que podem estimar que els resultats MP2 amb aquesta base es

mantindran constants respecte a l'augment de la qualitat de la base.

EIs resultats MP2 amb la base LS(3d,2p) mostren un canvi en l'ordre d'estabilitat de les

interaccions S-H"'C(sp2) i C(sp)-H"'S, (les dues primeres de la llista) a més d'un reforcament
general de les interaccions (L1Ecp es fa més negativa). Aquest reforcament és més important, en
termes relatius, en el cas de les interaccions més febles (S-H "'C(sp3) i C(sp3)-H···S). Aixo posa de

manifest que aquestes interaccions són les que tenen una contribució més gran de la dispersió, que és

la contribució que es va recuperant a mesura que s'augmenta la qualitat de la base (fixeu-vos que els

resultats HF es mantenen constants respecte a la base, és a dir, l'augment de la qualitat de la base

només afecta a les contribucions de correlació, de les quals la dispersió és la més important). Si ens
fixem en els resultats MP2/aug-cc-pVTZ es pot veure que, encara que les dues interaccions de tipus
S-H "'C(sp3) es separen lleugerament, es mante el mateix ordre d'estabilitat que el dels resultats

MP2/LS(3d,2p).

Ates que la base aug-cc-pVTZ ja es pot considerar una base "adient", podem concloure que

l'ordre d'estabilitat de les interaccions estudiades és el següent:

S-H +Císp) > S-H "'C(sp2) > C(sp)-H-"S >"S-H-"C(sp3)" > C(sp2)-H···S > C(sp3)-H-"S

Segons la discusió de l'apartat 4.3.1, amb la base aug-cc-pVTZ recuperem com a mímim el

90% de M;;P2 respecte al valor que s'obtindria amb una base límit. Si, a més, tenim en compte que

els resultats MP2 són una bona aproximació tant als MP4 com a ordres superiors de la serie MPn

(especialment en el cas d'emprar una base adient), podem considerar els resultats MP2/aug-cc-pVTZ
com a finals per a aquestes interaccions i, per tant, comparar-los amb els corresponents resultats

finals que hem obtingut per a les interaccions amb l'oxigen (resultats MP2 amb la base LS(3d,2p),

que és ja una base adient per a les interaccions del capítol anterior).

Comparant amb els resultats de les interaccions amb oxigen, s'observa que la relació ja no és

de 1/2 per a totes les interaccions,

L1E (interacciá amb S )= ( Ji) L1E (interacciá amb O),

sinó que aquest factor és més petit a mesura que la interacció es fa més feble. En la taula VI es poden
veure ambdós grups de resultats. Es pot veure que les interaccions més fortes (les tres primeres)
difereixen apreciablement en les interaccions a través de l'atorn de sofre respecte al cas de l'oxigen.
Per a les més febles (les tres últimes), en canvi, ambdós resultats són més similars. La interacció de
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tipus C(sp3)···H-X és més forta per a X = S que per a X = 0, pero aixo ja era d'esperar tenint en

compte que en el cas X = S tenen lloc tres interaccions alhora. El fet més sorprenent, tanmateix, és

que les interaccions C(sp3)-H··X (X=O, S) són energéticament molt similars . Aixo indica que la

interacció C(sp3)-H-·X, la més feble de la serie, provablement tingui una component electrostática

prou petita com perqué, encara que augmenti en la interacció a través d'oxigen, aquest augment sigui

comparable a la perdua de la contribució de la dispersió respecte a la interacció a través de sofre.

Taula VI. Comparació dels valors finals de l'energia d'interacció
entre les interaccions amb H20 i les interaccions amb H2S.

Interacciá

--------

----------

C(sp)-H··X

C(sp2)··-H-X

C(sp)"·-H-X

C(sp2)-H··X

Ctsp ' )-·-H-X

C(sp3)-H··X

-------------

-------------

-1.62/-2.64

-1.74/-2.47

-1.84/-2.37

-0.74/-1.01

"-0.84 "/ -0.78

-0.42/-0.49

Tot aixo ens condueix a una conclusió important de cara a sistemes de mida superior que
continguin una interacció C(sp3)-H··X: en abséncia d'un entorn capac d'augmentar la polaritat dels

enllacos covalents que intervenen en la interacció (per exemple, amb la presencia de substituents

electronegatius sobre l'átom de carboni o sobre l'atom X), la interacció C(sp3 )-H··O tindrá una

[orca semblant a la interacció C(sp3 )-H··S.

4.3.5. Freqiiéncies vibracionals

El calcul de les freqüencies vibracionals harmoniques, a nivell MP2/6-31++G(2d,2p) en les

geometries optimes de cada dímer, proporciona informació sobre la zona de l'espectre en que es

trobaran les freqüencies d'estirament C-Hb o S-Hb (Hj, és el protó interaccionant) dels dímers en els

quals I'H2S actua d'aceptor o donador protonic, respectivament. Aquesta informació es pot veure en

la taula VII, mentre que el conjunt total de les freqüencies vibracionals de cada dímer i deIs

monorners aíllats, es troba en l'apendix 1Il. Encara que l'espectre de freqüencies del dímer

C2f4 ···SH2 presenta una freqüencia imaginaria, és útil mostrar els resultats de les freqüencies
d'estirament v C-Hb' tant per comparar amb la resta de dímers com per estimar el seu valor en altres
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sistemes on el moviment fora del pla (al que correspon la freqüencia imaginaria, tal com s'ha descrit

en l'apartat 4.302) es trobi estructuralment prohibit.

Taula Vilo Energies d'interacció (Llli, en kcal/mol) i valors de les freqüencies d'estirament de l'enllac covalent

que conte el protó interaccionant ( v X-Hb (X
= C,5), en cmI), així com del seu corresponent desplacament al

vermell [a] respecte al monorner aillat [ o(vX-Hb), x= C o S], en cm"). Tots els valors corresponen al cálcul

MP2/6-31++G(2d,2p)0

(a)H25 com a acceptor delprotó

dimer M V C_Hb(intensitat) 8(vC_H)
C2H2oooSH2 -2003 3521 (1) / 3425 (209)[b] 17/26

3300 (12) / 3273 (2) 2/2
C214000SH2 -0098

3198 (3) / 3179 (9) 6/5

Cl4000SH2 -0058 3221 (9) / 3213 (20) -3/5

3213 (20) / 3077 (2) 5/3

(b)H2S com a donador delprotó

dimer M V s_Hb(intensitat)[C] 8(v S-Hb)
HSHoooC2H2 -1.96 2768 (6) / 2738 (34) 9/17

HSHoooC214 -1093 2766 (4) / 2731 (39) 11 /24

HSHoooC14 -0088 2775 (O) / 2752 (O) 2/3

[a] per a la seva definició, veieu l'apartat 3.305 (pago 86) del capítol anterior.
[b] estiraments simetric i antisimétric, respectivament, de la molécula de C2H2 o

[c] estiraments antisimétric i simetric, respectivament, de la molécula d'H2So

Pel que fa al grau de precisió deIs resultats de la taula VII, és d'esperar que siguin menys

quantitatius que els obtinguts en les interaccions amb l'oxigen, ates que la base emprada en ambdós

casos [6-31++G(2d,2p)] descriu millor les interaccions amb oxigen que les interaccions amb sofre.

També és important ten ir en compte que els modes intermoleculars (els més febles) estaran molt

afectats pel fet de les interaccions a través de l'atorn de sofre, més febles que les corresponents

interaccions amb l'oxigen, tenen un pou de potenciallluny de ser descrit per un potencial harmonic.

En aquest sentit, no val la pena considerar la correcció del punt zero que s'obte del cálcul de les

freqüencies harmoniques.

Sobre els valors de la taula es pot veure que, per a cadascun deIs dos grups d'interaccions

(parts a i b de la taula), els valors de la columna de la dreta (desplacaments al vermell) augmenten

essencialment en el mateix sentit que els de la columna de l'esquerra (l'energia d'interacció, calculada
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amb el mateix metode.l? ). Per exemple, la forma CzHz···SHz, que té una energia d'interacció molt

superior respecte a les altres dues interaccions del primer grup de la taula (a), presenta també uns

valors del desplacament al vermell molt més grans. En el segon grup d'interaccions (b) també es pot
observar que les estructures HSH-··CzHz i HSH···CzH4, que tenen energies d'interacció altes i

similars entre elles, presenten alhora valors alts i similars del desplacament al vermell. Alhora, si
recordem els reultats obtinguts en l'análisi estructural (secció 4.3.3), les tres estructures esmentades

(CzHz···SHz, HSH ···CzHz i HSH ···CzIL4) són les que mostren una elongació apreciable de l'enllac
covalent que conte el protó interaccionant i distancies intermoleculars més curtes. Per tant,

s'evidencia una certa relació entre totes aquestes propietats (elongació d'enllac covalent,

desplacament al vermell, distancia intermolecular i energia d'interacció). D'aixo en podem concloure

que, tot i que els efectes són molt febles, les interaccions hidrocarbur+H 2S que hem estudiat

conserven les propietats de les interaccions perpont d'hidrogen.

Per altra banda, és interessant observar que els valors dels desplacaments són més petits que
en el cas de les interaccions amb oxigen ZO i que aquesta disminució és més notable en el cas de les

tres interaccions que experimenten un canvi energetic més important en passar del sofre a l'oxigen
[C(sp)-H ···S, S-H ···C(sp) i S-H···C(spz)], segons s'ha discutit anteriorment (apartat 4.3.4). També les

intensitats de les freqüencies experimenten una disminució respecte a les interaccions amb oxigeno
Així, entre les freqüencies que presentaven intensitats relativament altes en el cas de les interaccions

amb oxigen, l'única que mante una intensitat apreciable és la corresponent a l'estirament de C-H

asimetric del dímer CZH2···SH2 (209 cnr l). La intensitat deIs estiraments de S-H en les formes on la

molécula d'H2S fa el paper de donador protonic (HSH ···C2HZ, HSH-··C2� i HSH ···C�), en canvi,
disminueixen notablement respecte al cas de l'oxigen. Per tant, el dimer C2Hr·SH2 és el millor

candidat a ser observat experimentalment, per identificaciá de la freqüéncia V C-H en un espectre

IR.

4.4. RESUM 1 CONCLUSIONS

En aquest capítol, que es complementa amb l'anterior en l'estudi de les interaccions per pont

d'hidrogen feble, s'han analitzat les interaccions per pont d'hidrogen presents en els dímers

(CH4)(H2S), (C2H4)(H2S) i (C2H2)(H2S). Les conclusions a que hem arribat es resumeixen a

continuació.

19 MP2/6-31++G(2d,2p), sense corregir el BSSE, per tal de ser consistents.
ZO Veieu la taula VI del capítol anterior (pág. 86).
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i) En primer lloc, respecte a aspectes tecnics, hem comprovat que una base adient per descriure les

nostres interaccions ha de comptar amb un conjunt important de funcions de polarització (de tipus
3d2f per als atoms pesats i 3p2d per a l'hidrogen) i que el metode MP2 dóna bons resultats respecte a

ordres superiors de la serie MPn (MP3 i MP4). Per altra banda, la correcció del BSSE és

absolutament necessária en el calcul de l'energia d'interacció.

ii) La molécula de C2H2 pot actuar com a ácid o com a base enfront de l'H2S i totes dues possibilitats
(C2H2 ···SH2 i HSH ···C2H2) poden ser, d'entrada, observables experimentalment. El mínim de

l'estructura C2H2···SH2 té lloc quan l'enllac C-H apunta en la direcció dels parells solitaris de l'atom

de sofre « H-··S-H:::: 90°), d'acord amb les regles de Legon i Millen.

iii) L'única estructura estable del dímer (C214)(H2S), i que per tant es pot trobar experimentalment,
és aquella en que la molécula de C2H4 fa el paper de base (HSH-··C214).

iv) El dímer (C14)(H2S) presenta, un cop tinguem en compte el moviment vibracional, una única

estructura estable. En aquesta estructura la molécula de CH4 actua essencialment com a base

(HSH ...Cl4) encara que, simultániament amb la interacció S-H-··C(sp3) principal, tenen lloc dues

interaccions C(sp 3)_H-··S secundáries,

v) L'energia de les interaccions estudiades disminueix en el sentit següent:
S-H ···C(sp) > S-H ···C(sp2) > C(sp)-H···S > S-H ···C(sp3) > C(sp2)-H-··S > C(sp3)-H-··S

vi) La diferencia energética entre aquestes interaccions i les que tenen lloc a través de l'oxigen
disminueix a mesura que la interacció es fa més feble, fins al punt que la interacció C(sp3)-H···S té

una forca similar a una interacció C(sp3)-H···O. Aixo suggereix que, si no hi ha un entorn capac

d'augmentar la polaritat dels enllacos covalents que intervenen en la interacció, les interaccions

C(sp3)-H-··O i C(sp3)-H···S poden tenir una forca similar.

vii) Les interaccions hidrocarbur+HjS conserven, tot i que feblernent, les característiques
estructurals i energetiques de les interaccions per pont d'hidrogen.

viii) L'estructura C2H2 ···SH2 és la millor candidata a ser detectada a partir del desplacament de la

freqüencia v e-H' mitjancant l'espectroscopia d'infraroig.
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La interacciá no enllacant S··· S

5.1. INTRODUCCIÓ

Les interaccions intennoleculars anomenades no enllacants són les que tenen lloc entre

qualsevol parell d'heteroatoms no hidrogenoids (X ···Y), incloent la interacció R··H. A diferencia de

les interaccions per pont d'hidrogen, moltes de les quals han estat extensament estudiades

(especialment les de tipus pont d'hidrogen fort) i es té un coneixement forca precís de les seves

propietats estructurals i energetiques, la naturalesa de moltes interaccions no enllacants és encara un

misterio

La infonnació experimental en fase gas sobre interaccions no enllacants és relativament

reduída i es limita sovint a aquelles associacions de molecules que no contenen enllacos X-H, on X
és un atom electronegatiu. Podríem esmentar, per exemple, la interacció O···S en el dímer (S02)2 o la

interacció O···N en el dímer (N02)2 [1]. Quan hi ha enllacos X-H, en canvi, preval generalment la
interacció per pont d'hidrogen sobre la interacció no enllacant (per exemple, és dóna SH2···S02 i no

H2S ···S02 [1 D. No és sorprenent, dones, que les interaccions no enllacants s'hagin considerat

tradicionalment més febles que les de tipus pont d'hidrogen, alhora que més similars a les

interaccions isotropiques que tenen lloc entre atoms nobles (He···He, Ne···Ne, etc.). Si passem a

sistemes de mida superior, un exemple d'interacció no enllacant el podem trobar en els dímers de

molecules aromatiques que adopten una estructura anomenada de sandwich, on la interacció té lloc a

través dels orbitals de tipus rt de l'anell arornatic, és a dir, a través d'orbitals deslocalitzats per tota la

molécula interaccionant. Aquestes interaccions es coneixen amb el nom d'interaccions rt-rt i com a

exemples extensivament estudiats podríem esmentar els dímers de molecules de la família de les

porfirines [2] o el dímer del benze [3].

Gran part de la infonnació experimental i de l'interes de les interaccions no-enllacants prové,
tanmateix, de l'observació d'aquestes interaccions en cristalls moleculars, on les interaccions no

enllacants s'identifiquen a través de I'existencia de distancies intermoleculars X ...y més petites que la

suma de radis de Van der Waals dels átoms interaccionants. En aquest sentit, la freqüencia amb que
es dóna cert tipus d'interacció X···Y s'associa a una interacció específica entre aquest parell d'atoms.

Si més no, aixo no permet coneixer quantitativament quina és la forca de la interacció i la seva

anisotropia, tot i que s'han fet models estadístics que estimen l'anisotropia a base d'analitzar la

distribució de geometries en un conjunt elevat de diferents cristalls. Entre les interaccions més
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observades destaquen les que tenen lloc entre atoms de clor (Cl+Cl) [4] i sofre (S ···S) [5]. Aquestes
últimes són les que tractarem en aquest capítol.

Les interaccions S"'S s'observen, sobretot, en els cristalls de conductors organics
moleculars. En aquest tipus de cristalls, constinúts per molecules organiques amb més d'un anell

heterocíclic, les interaccions entre els atorns de S juguen un paper molt important en les propietats

electriques del cristall. Així, l'organització de les molecules organiques de manera que es formin

cadenes d'interaccions intermoleculars entre sofres (···S···S···S···S···) alllarg de diferents direccions

cristal.lografiques és un requisit previ per tal que el material presenti una conductivitat eléctrica

elevada. S'ha vist, per exemple que la modificació del nombre i posició deIs atorns de sofre en la

molécula orgánica pot fer canviar l'empaquetament significativament [6]. En la figura 1 es pot veure

un exemple d'interaccions S ···S en dos tipus d'associacions de rnolecules organiques de la família del

tetratiofulvale (TIF)l ,un apilament de molecules (figura la) i una cadena formada per molecules

situades coplanarment (figura 1 b). És per tot aixo que l'estudi de les propietats de les interaccions

S···S té una especial importancia de cara al disseny de cristalls amb una estructura determinada.

(a) (b)

b

�

�.
�

-w-w

�/
. ,

w-w

a

\

Figura 1. (a) Apilament de molecules organiques que forma part de l'estructura del cristall de

ditiofetetratiafulvale (DT-TrF). (b) Cadena de molecules interaccionant coplanarment que te

lloc en l'estructura del cristall de bistetiletiojtetratiafulvale (BET-TIF).

1 En el proper capítol examinarem amb més detall molts aspectes relacionats amb les interaccions
intermoleculars S ... S d'aquests cristalls, en particular, la seva relació amb l'estructura i propietats conductores
del cristal!.
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El bagatge d'estudis teorics ah initio sobre interaccions no enllacants no és gaire extenso En

el cas particular de les interaccions S "'S, l'únic que hi ha és un treball anterior del grup [7], el qual
conclou que la interacció S···S en el dímer (H2S)2 és atractiva, amb un valor de l'energia d'interacció
de -0.41 kcal/mol. Empero aquest resultat no fou corregit pel BSSE i es van emprar bases

incompletes, cosa que dóna un marge d'error important a l'anterior resultat. Per altra banda, només es

va considerar una orientació del dímer (H2S)2.

Un altre punt de referencia important el constitueixen els estudis teorics destinats a la

construcció de potencials semiempírics atom-atom [8]. Com un dels treballs més recents en aquesta
línia podem esmentar el de Gavezzotti i Filipini [9], en el qual s'extreuen parámetres coherents per a

l'expressió del potencial d'interacció S···S en base a una investigació sobre les propietats d'aquesta
interacció en un conjunt elevat de cristalls. EIs models de potencial átom-atorn permeten reproduir,
en més o menys mesura, propietats d'estructures que contenen les interaccions modelitzades, pero
tenen alguns inconvenients importants. Un d'ells és que l'energia del cristall s'obté com a suma de

parells per cada dos atorns interaccionants i, per tant, es menyspreen els efectes a més de dos cossos

(com ara els efectes cooperatius i inductius). Un altre inconvenient és el que deriva del fet que suposa

una interacció isotropica entre els átorns, és a dir, l'energia d'interacció depen només de la distancia

interatornica. En el cas de la interacció CI···CI, per exemple, un model de dinámica molecular basat

en un potencial anisotropic ha estat capac de predir l'estructura cristal.lina del C12, cosa que no era

possible mitjancant potencials isotrópics [10].

El fet que els contactes S· ··S en els cristalls tenen lloc més freqüentment en determinades

orientacions, en canvi, fa pensar que la interacció pugui ser marcadament anisotrópica, Així ho han

suggerit, per altra banda, alguns models estadístics basats en análisis de la distribució de certes

propietats en un gran nombre de cristalls moleculars que contenen átoms de sofre [5]. Aquests
treballs, a part de concloure que hi ha una atracció específica entre els atoms de sofre, plantegen la

hipótesi que es tracta d'una interacció de tipus nucleofil-electrofil, és a dir, amb una transferencia de

carrega important. Un aspecte decisiu que creiem que no s'ha tingut en compte en aquests models

estadístics és el fet que l'existéncia de distancies molt curtes S ···S pot ésser deguda a la influencia

d'altres interaccions properes més fortes (per exemple de tipus pont d'hidrogen fort, que com hem vist

tenen una naturalesa basicament electrostática i molt direccional) que imposen la geometria

d'apropament entre els atorns de sofre. De fet, la majoria de cristalls que han estat analitzats contenen

grups X-H (X=C, 0, N, etc) capaces de formar interaccions per pont d'hidrogen.

El conjunt de dades experimentals i teoriques és, creiem, poc concloent pel que fa a la

naturalesa de les interaccions S ···S. Es fa palesa la necessitat d'un estudi que estableixi d'una manera

clara i unívoca si hi ha una interacció atractiva específica entre dos atoms de sofre i, en cas afirmatiu,
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que aporti dades quantitatives sobre la forca i anisotropia d'aquesta interació. Amb l'estudi ab initio

que durem a terme en aquest capítol ens proposem donar resposta a aquestes qüestions.

Aquest capítol es troba estructurat en dues parts. En la primera analitzarem la naturalesa de

la interacció S"'S en el sistema més senzill possible, el dímer H2S"·SH2. La dimensió d'aquest
sistema permet realitzar un estudi ab initio prou acurat per establir quantitativament les propietats
que ens interessen (l'energia d'interacció i la seva dependencia amb l'orientació de les molécules). El
nostre estudi, que sera realitzat seguin les pautes que s'han vist en els capítols anteriors, ens permetrá
alhora poder comparar els resultats amb els obtinguts en el cas de les interaccions per pont

d'hidrogen. En la segona part, estudiarem les interaccions S"'S quan tenen lloc en dímers de mida

superior respecte al sistema H2S"·SH2. En particular, dímers que continguin grups electronegatius
amb densitat de carrega 11: enllacats a l'atom de sofre. Amb aixo analitzarem quina és la variació deis

resultats obtinguts en el dímer H2S .. ·SH2 amb la presencia d'aquests grups substituents, és a dir, el

seu efecte inductiu. Aquest sera l'objectiu principal de la segona part d'aquest capítol. Cal indicar que,
en un projecte més ambiciós, estem interessats a aplicar els nostres resultats a l'estudi del paper
estructural de les interaccions S"·S en cristalls de donadors organics, Un estudi ab initio en dímers de

molecules del tipus que es troben en aquests cristalls és, tanmateix, tecnicament impracticable. Com
a conseqüencia, hem optat per emprar dímers de mida més moderada, d'acord amb les nostres

capacitats computacionals. Obviament, de cara a l'aplicació deis resultats que s'obtinguin en l'estudi

de cristalls, caldra tenir en compte les limitacions del nostre model (a part de la simplificació del

sistema, l'estudi ab initio simula les interaccions entre molecules en fase gas i, per tant, exclou la

consideració d'efectes de l'entorn cristal.lí que podrien ser importants).

5.2. RESULTATS 1DISCUSSIÓ

5.2.1. La interacció S .. · S en el dímer (H2Sh

Com hem indicat en la introducció, en la primera part analitzarem les propietats de la

interacció S .. ·S en el dímer H2S"·SH2. Per dur a terme aquesta tasca, en primer lloc, i análogament a

l'estrategia seguida al llarg dels capítols anteriors, analitzarem el comportament de bases de qualitat
diferent sobre una interacció S"·S. Aquesta analisi, que realitzarem sobre una orientació fixada del

dímer (H2S)2, ens permetra veure quins són els requisits que ha de complir una base "adient" per
descriure la interacció S .. ·S.
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5.2.1.1. PROVES PRELIMINARS

En la taula 1 es poden veure els resultats del calcul de l'energia d'interacció realitzats amb 16

bases diferents (per a la descripció d'aquestes bases, consulteu la secció 3.2.1 del capítol 3), sobre
l'estructura del dímer (H2S) 2 de simetria D2d que es mostra al cap de taula-:

Es pot observar que a nivell HF la interacció és notablement repulsiva per a totes les bases,

mentre que a nivell MP2 es fa gradualment més atractiva a mesura que augmenta la dimensió de la

base, especialment si s'augmenta respecte a les funcions de polarització. En aquest sentit, són les

funcions de polaritzaciá elfactor determinant de la qualitat de la base, és a dir, fan que s'obtingui un
resultat MP2 més proper al valor límit de -0.52 kcal/mol. Aquesta dependencia del valor de M:tP2
respecte a la composició de la base en funcions de polarització és lleugerament més accentuada de la

que presentava la interacció CH4···SH4 (pág. 99). Per exemple, fixeu-vos que les bases LS(3d,2p) i

aug-cc-pVDZ donen uns resultats molt pobres (-0.33 kcal/rnol, en tots dos casos) respecte a les bases

LS(3d2f,3p2d) i aug-cc-pVTZ (-0.52 i -0.48 kcal/mol, respectivament). Aixo fa pensar que la

interacció S···S té una contribució més important de la dispersió que qualsevol interacció per pont

d'hidrogen, fins i tot les més febles.

Les bases que donen un millar resultat respecte a b.Et;P2 sán les que inclouen un conjunt de

funcions de polaritzaciá de qualitat (3d2f,3p2d) a superior (les bases exteses de la darrera part de la

taula, així com la base aug-cc-pVTZ). Aquestes bases es poden considerar adients per descriure una

interacció del tipus H2S···SH2, en el sentit que recuperen com a mínim el 90% del valor de b.Et;P2
caleulat amb la base que podem considerar que ens dóna el resultat límit [6-311++G(4d3f,4p3d)].

Per altra banda, cal observar que les funcions difuses no contribueixen a millorar el resultat.

Aquest fet, que ja s'havia observat en el dímer C�···SH2, esta parcialment associat a la baixa qualitat
de les bases de la taula 1 per descriure una interacció a través d'un atom del segon període. Pel que fa

a la fiabilitat del metode MP2 respecte a ordres superiors en la serie MPn, es pot observar que els

metodes MP2 i MP4 donen un resultat molt similar.

Encara que sera examinat en detall més endavant, val la pena esmentar que a nivell HF la

interacció S···S del dímer H2S···SH22 és repulsiva a qualsevol distancia intermolecular, mentre que

totes les interaccions per pont d'hidrogen que hem estudiat són atractives a nivell HF, és a dir, tenen

cert carácter electrostatic, El fet que la interacció S···S del dímer H2S···SH2 sigui estable únicament

quan s'inclou la correlació electrónica és, per tant, una altra indicació que l'origen de l'estabilitat

d'aquesta interacciá es deu fonamentalment a la contribuciá de la dispersiá a l'energia d'interacciá.

2 La geometría del dímer és la següent: SH=1.346, <HSH=93.3 i la distancia intermolecular és l'optima segons

la base considerada.
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Taula l. Valors de les energies d'interacció corregides pel BSSE a nivells HF (M;F) i MP2

(M::'P2), en kcallmol) en la geometria de la figura al cap de taula. Entre paréntesis s'indica el valor

del BSSE, a cada nivell de teoria. La segona columna conté el nombre de funcions de base (N).

/H�s ... ls( _/H2S ···SH2
y

I
H

Base N t1EXF (BSSE) t1E::P2 (BSSE)
6-31++G** 70 0.6 (0.07) 0.26 (0.91)
6-31 ++G(2d,2p) 94 0.50 (0.05) -0.16 (0.28)

6-311G(2d,2p) 98 0.53 (0.12) -0.19 (0.35)
6-311G(2df,2pd) 132 0.49 (0.15) -0.21 (0.33)

6-311G(3df,3pd) 154 0.54 (0.11) -0.42 (0.44)

6-311++G(2d,2p) 110 0.55 (0.05) -0.21 (0.32)
6-311++G(2df,2pd) 144 0.57 (0.07) -0.23 (0.30)
6-311++G(3df,3pd) 166 0.56 (0.07) -0.41 (0.40)

6-311++G(3d,3p) 132 0.55 (0.06) -0.38 (0.41)

cc-pVDZ 56 0.42 (0.10) 0.13 (0.15)

aug-cc-pVDZ 90 0.57 (0.04) -0.33 (0.31)

cc-pV1Z 124 0.47 (0.02) -0.22 (0.08)

aug-cc-pVTZ 192 0.58 (0.01) -0.48 (0.46)
6-31++G(3d2f,3p2d) 180 1.03 (0.06) -0.43 (0.36)
6-311++G(3d2f,3p2d) 200 0.58 (0.09) -0.51 (0.34)

6-311++G(4d3f,4p3d) 256 0.76 (0.09) -0.52 (0.21)

LS(3d,2p) 160 0.54 (0.00) -0.33 (0.13)

LS(3d2f,3p2d) 240 0.58 (0.00) -0.52 (0.19)

Resultats Mcp(BSSE) amb la base 6-311++G(3d2f,3p2d)

HF MP2 MP3 l\.1P4

0.58 (0.09) -0.51 (0.34) -0.34 (0.23) -0.43 (0.24)

En la figura 2 s'han representat els resultats de /lE:;P2 i /lEMP2 en funció de la dimensió de la

base (N), on la línia discontínua assenyala el valor de !::.E:;P2 que mostra la base de dimensió

superior de la taula 1 [6-311++G(4f3d,4d3p)]. La dispersió dels punts d'aquesta gráfica, que és

similar a la que s'observava en el cas del dímer CH4···S14 (figura 2 del capítol 4), segueix
basicament la mateixa tendencia que les interaccions per pont d'hidrogen que hem estudiat en els

capítols anteriors. En aquest sentit, el primer tret a destacar és que els resultats sense corregir mostren
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un comportament errátic alllarg de tota la regió de valors d'N. En canvi, els resultats corregits pel
BSSE (punts en negre) mostren un comportament exponencial i convergeixen cap a un valor límit a

mesura que augmenta la dimensió de la base. Aquesta convergencia és molt més marcada per a les

bases de dimensió més gran .

I

50
I

100
I

150
I

200
r

250

• st: MP2
cp

•

0.2 -

.

:a
0-

� -0.2 -

u
� -0.4 -

..._...

,o
'0 -0.6 -

�
�

-0.8 -

.S
�
� -1 -

'Oh
� -1.2 -

&l
-1.4 -

-1.6

O

• H S"'SH2 2
o

... '.
•

• •

o • •

- --- - -- - - - - - -- - - - - --

-"-lT
- -

-"l:f -Ir
- _C!_ - - - - _! .. - - - - - - - -.- - ... - - - - - ---

o

•

o o

o o
o

o

o

300

N

Figura 2. Representació gráfica de M:;P2 (punts ombrejats) i MMP2 respecte
al nombre de funcions de base (N)

Aquests trets són els que ja s'havien observat en el cas de les interaccions per pont d'hidrogen
(seccions 2.2.2, 3.2.1 i 4.2.1 deIs capítols anteriors) i, per tant, ens porten a les mateixes conclusions:

1) El métode CP dóna bons resultats en el cálcul de l'energia d'interacciá, essent la correcció del

BSSE absolutament necessaria a l'hora de donar el resultat.

2) El valor de Mt;P2 és millor a mesura que s'augmenta la dimensiá de la base, sempre que

aquesta tingui una qualitat mínima per descriure la interacciá.

5.2.1.2. ENERGIA 1 ANISOTROPIA DE LA INTERACCIÓ S "'S

Una vegada que ja coneixem quines són les característiques d'una base adient per descriure la

interacció S···S a nivell MP2, estero en condicions d'iniciar l'estudi de l'energia i l'anisotropia

d'aquesta interacció. Per dur a terme aquesta tasca plantejarem un conjunt d'orientacions del dímer

(H2S)2 que continguin únicament una interacció S"'S i, en cadascuna d'aquestes orientacions
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calcularem l'energía d'ínteraccíó en funcíó de la distancia íntermolecular [�(r)]. Els calculs seran

realitzats a nivell MP2/6-311 ++G(3d2f,3p2d).

Cal tenir en compte que una estructura de típus HzS",SHz no correspon una conformacíó

estable del dímer (HzS)z, sínó que evoluciona cap a una estructura on es formí una doble ínteracció

per pont d'hidrogen S .. -H [11] en la qual no estem ínteressats. Per evítar aquesta possibilitat, hem
fíxat la geometría del dímer en orientacions que continguin una única ínteracció S .. ·S. Les

interaccions considerades (sis en total) es mostren en la figura 3, on s'han representat també els

orbitals que contenen els parells electronics solitaris-' (orbitals n) sobre cada atom de sofre.

Les oríentacions de la figura 3 han estat escollides de manera que donin Iloc a típus extrems

d'interacció o solapament entre els orbitals n deIs dos atoms de S interaccionants. Així, l'orientació 1

correspon a una ínteracció al llarg de la dírecció d'aquests orbitals. El tipus d'interacció que

representa sera anomenada interacció n-tt, per semblanca amb la notació emprada en la literatura. La

interacció que té lloc en l'orientació 2 (solapament de tipus rt entre els orbitals, amb les molecules

d'H2S situades en el mateix pla) sera anomenada interacciá coplanar, mentre que la interacció de

l'orientació 3, que difereix de l'anterior en que els plans de les molecules formen un angle díedre de

90°, s'anornenara interacciá creuada. Les interaccíons en les orientacions 4 i 5, on la posíció relativa
dels orbítals n té forma de "T", seran anomenades interaccions en T. Cal remarcar que aquests tres

tipus d'interaccions S .. ·S (1r-K, coplanar i en T) són moIt semblants a les que es troben més

freqüentment en els cristalls de conductors orgánics moleculars que estudíarem en els propers

capítols. Per exemple, les interaccions rt-rt les podem trobar en els apilaments de molecules que

formen part d'aquests cristalls (veieu la figura la), tot í que no es donen maí apilaments amb una

ínteració estrictament frontal (com es pot veure en la figura), sínó que es produeix un lleuger
desplacament relatíu deis plans de les molecules ínteraccionants. Les interaccions de tipus coplanar
tenen lloc en les cadenes de molecules sítuades aproximadament en un mateix pla (veieu la figura
lb). Finalment, hem considerat una sisena orientació (6), que hem anomenat "interacció estadística",
la qual coincideix amb la geometria d'aproximació més provable entre dos átoms de S que ha estat

proposada pels treballs basats en l'analisi estadística de cristalls [5]. Aquesta analisi ha estat

realitzada sobre un total de 2784 estructures contingudes en la base de dades The Cambridge
Crystallographic Data Base fins al 1978.

3 Veieu la figura 5 del capítol anterior (pág. 105) i l'explicació del text.
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Figura 3. Orientacions del dímer (H 2Sh considerades i la seva interconexió.
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La interacció que te lloc en l'orientació 6 sera anomenada "estadística". Per comparació amb els

resultats que s'obtinguin en les orientacions 1-5,veurem si l'orientació 6 correspon a un tipus de

contacte S "'S especialment afavorit.

En la figura 4 es mostren graficament els resultats del calcul de l'energia d'interacció en funció

de la distancia intermolecular (r) en cadascuna de les orientacions 1-6 que acabem de descriure. Per a

cada gráfica, la línia contínua representa l'energia d'interacció total (resultats !1E;;P2), mentre que la
línia discontínua correspon al resultat del cálcul sense incloure la correlació electrónica (.1Et[/ ).
Aquesta última ens dóna idea de les contribucions repulsives (principalment electrostática i de

bescanvi) a l'energia d'interacció.

Segons les corbes MP2 representades en la figura 4, la interacció S .. ·S és atractiva en les

orientacions 2-6, mentre que l'orientació 1 (interacció ti-ti) presenta una corba essencialment

repulsiva (el valor de .1E:;P2 en el mínim és només de -O.Olkcal/mol). Es pot observar que l'energia
d'interacció en els mínim de les corbes depen apreciablement de l'orientació (1-6). Per exemple, la
diferencia entre les dues orientacions més i menys afavorida (3 i 1, respectivament) és de

O.51kcal/mol, que és de l'ordre de l'energia d'interacció d'un pont d'hidrogen feble C(sp3)-H ..X (X=

S, 0)4. Aquests resultats posen de manifest que la interacció S"'S en el dimer (H2S)2 és notablement

anisotropica,

L'estabilitat de la interacció S"'S en les orientacions de la figura 4 (que ve donada pel valor de

.1E:tP2 en el mínim de la corba) augmenta en l'ordre següent:

1 (n-n) < 6 (estadística) < 5 (en T) < 2 (coplanar) < 4 (en T) < 3 (creuada)

[Energia d'interacció: -0.01 < -0.16 < -0.18 < -0.22 < -0.24 < -0.51 , en kcal/mol]

La distancia intermolecular óptima en cadascuna de les interaccions es relaciona inversament

amb l'energia d'interacció. Així, la interacció n-rt (1) és la menys estable i alhora la que presenta la

distancia intermolecular més llarga (SÁ), mentre que la interacció més estable, la interacció creuada

(3), presenta el mínim a la distancia més curta (3.9Á). La resta d'interaccions, semblants

energeticament, presenten també distancies intermolelculars properes (4.3Á, 4.2Á, 4.2Á i 4.1Á per

les orientacions 5, 4, 6 i 2, respectivament).

Cal esmentar que, tot i que el dímer (H2S)2 esta molt lluny de reproduir la interacció S "·S que

té lloc en sistemes més grans, les corbes de potencial obtingudes (figura 4) no són significativament
diferents del potencial d'interacció atom-atom proposat per Gavezzotti i Filipini [9].

4 Veieu la taula VI del capítol anterior (pág. 124).
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Figura 4. Variació de I'energia d'interacció (I1E�P2 i M�F) respecte la distancia intermolecular (r) en les

orientacions 1-6 del dímer (H2Sh
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La corba del potencial S···S que proposen aquests autors, obtinguda a partir de dades promig sobre

interaccions S···S en una mostra de cristalls (en particular, distancies intermoleculars i freqüencia en

que apareixen), presenta un mínim a una distancia intermolecular de 3.83 Á, amb una fondaria de

pou de -0040 kcal/mol. Aixó suggereix que el dímer (H2S)2 és un bon punt de partida per coneixer la

naturalesa d'una interacció S ···S·

Segons aquests resultats, l'orientació més provable segons l'estudi estadístic (6) no correspon a

una geometria especialment afavorida sinó que, en canvi, presenta una estabilitat relativament petita.
En vista d'aixo es podria pensar, d'entrada, que la interacció S···S en les fases condensades pot estar

subjecta a altres efectes que no s'inclouen amb un model tan simple com el dímer (H2S)2 i que, si es

tinguessin en compte, posarien de manifest que l'orientació 6 és la més estable. Un d'aquests efectes,

que sera analitzat en la segona part d'aquest capítol, és l'estabilització addicional de la interacció S···S

per la influencia de grups electronegatius veíns. Per altra banda, cal també tenir en compte que el

conjunt de cristalls que s'han emprat per a l'estudi estadístic [5] és molt heterogeni, en el sentit que no

s'han discriminat els cristalls que contenen, a més de distancies S ···S curtes, interaccions per pont

d'hidrogen que (en ser més fortes i direccionals) poden afectar la geometria de la interacció S···S. A

més, mol tes de les estructures dels conductors organics (cristalls que presenten un gran nombre

d'interaccions S ···S, com hem indicat en la introducció) varen ser sintetitzades posteriorment a la data
en que va ser realitzat l'estudi estadístico

5.2.1.3. FACTORS QUE PODEN INFLUIR EN L'ANISOTROPIA DE LA INTERACCIÓ S···S

En els capítols anteriors hem vist que l'estabilitat d'una interacció per pont d'hidrogen (X
H···Y) ve sovint determinada per la posició del parell electronic solitari de la molécula

electrodonadora (Y) respecte a la direcció de l'enllac covalent X-H. En el cas de la interacció S···S,
un aspecte interessant a analitzar sobre l'anisotropia que s'observa en les orientacions 1-6 és amb

quins factors es pot relacionar.

Si ens fixem en les corbes HF de la figura 4 es pot observar que, per a un determinat valor de

la distancia intermolecular (r), l'orientació que presenta l'energia HF (MgF) més petita és la que és

més estable en aquest punt (Mt:P2 més negativa). Aixo es pot veure més facilment si representem el

canvi de l'energia d'interacció total (Mt:P2), l'energia HF ( MgF) i l'estabilització deguda a la

correlació electrónica ( M�OR) respecte a l'orientació''. Aquest tipus de representació es pot veure en

la figura 5.
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Es pot observar que les dues corbes superiors de la figura 5 presenten una variació molt

similar, és a dir, l'anisotropia de la component de repulsió a l'energia d'interacció va en el mateix

sentit que l'energia d'interacció total. L'estabilització deguda a la correlació electrónica, tillgOR
(associada a la contribució de la dispersió) presenta una anisotropia menys marcada i, a més, la forma

de la corba no es correspon amb la de la corba till/:/2. Aquests resultats indiquen que, tol i que la

interacció S··S en el dimer H2S"'SH2 pot ser de naturalesa atractiva grades a la contribuciá de la

dispersiá a l'energia d'interacciá, la seva anisotropia esta governada per les components repulsives
(HF).
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Figura 5. Anisotropia de les diferents components de l'energia d'interacció respecte
les orientacions del dímer (H2S)2 de la figura 3, a una distancia intermolecular de 4Á.

_b __
- --

- --á-
_

t1E COR (:::dispersió)cp
-

-,6- - - - - - - - -6r- - - - - - - - ""

Una manera de coneixer quina de les components repulsives és la responsable de

l'anisotropia de l'energia d'interacció seria a través de la descomposició de la corba till�F en les

seves components. Aquestes components són, basicament, dues. En primer lloc la repulsió de

bescanvi, associada al solapament entre els núvols de carrega a distancies properes i, en segon lloc, la

repulsió electrostática, provocada per les interaccions entre els multipols centrats en les molecules

interaccionants (en el cas d'una interació S· .. S, al contrari que en les interaccions per pont d'hidrogen,
la component electrostática és repulsiva).

1(-1( (J) coplanar (2) creuada (3) en T (4) en T (5) estadística (6)

Si suposem que l'anisotropia de till�F es deguda, majoritariament, a la component

electrostática, una analisi qualitativa de les interaccions dipol-dipol (u-u), dipol-quadrupol (1l-0) i

quadrupol-quadrupol (e-0) en cadascuna de les orientacions 1-6 ens pot ajudar a entendre la forma

orientaciá
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de la corba repulsiva de la figura 5. Les interaccions 11-11, 11-0 i 0- 0 constitueixen els tres primers
termes (en aquest ordre) del desenvolupament multipolar de l'energia d'interacció? i, per tant, són les

contribucions més importants a la component electrostática de l'energia d'interacció (t:EL).

La interacció 11-11, que és repulsiva en totes les orientacions 1-6 7, prediu que les orientacions

2 i 3, en que els dos dipols es troben alineats, són les més desfavorables. Aixo no és, tanmateix, el

que s'observa en la figura 5, sinó que és l'orientació 1la que presenta la repulsió més elevada, mentre

que les orientacions 2 i 3, equivalents segons la interacció 11-11, mostren valors substancialment

diferents de ¿jE�F. La interacció 11-11 per si sola no explica, dones, els nostres resultats. Tot aixo fa

pensar que, a part de la interacció 11-11, s'hagin de tenir en compte també les interaccions 11-0 i 0-0.

És interessant, en aquest punt, comentar breument de quina manera les propietats de les

rnolecules ai1lades ens poden ajudar afer prediccions sobre l'estabilitat i anisotropia d'una interacció

no enllacant, Veiern-ho, com a exemple, mitjancant la comparació de les interaccions X·X (X=S,O)
en els dímers (H2X) 2 respectius.

Com es va indicar en el capítol anterior, la molécula d'H2S es caracteritza, en comparació
amb la molécula d'H20, per tenir un moment dipolar petit, alhora que el moment quadrupolar i la

polaritzabilitat són elevades'i. No és sorprenent, dones, que les interaccions 11-0 i e-0 puguin tenir

un paper important en la interacció S ···S. Per altra banda, l'elevat valor de la polaritzabilitat de la

molécula d'H2S fa que la contribució de la dispersió a l'energia d'interacció sigui prou important com

perqué, malgrat el pes de les components repulsives, la interacció S···S sigui estable. En el cas del

dímer H20···0H2, en canvi, la situació és molt diferent. La contribució de la dispersió a la interacció

0···0 és molt petita en comparació a la interacció S···S, alhora que la repulsió electrostática -

marcada per la forta repulsió 11-11 - és molt més elevada que en la interacció S···S. Tot aixo fa que la

interacció 0···0, en orientacions del dímer H20···0H2 analogues a les de la figura 4, sigui inestable

(encara que no mostrem aquí els resultats, hem comprovat que, efectivament, totes les orientacions

són inestables).

El moment quadrupolar de la molécula d'H2S es pot representar mitjancant un esquema on

cada component del tensor s'indica amb un lobul proporcional a la mida del moment quadrupolar en
la direcció de l'espai considerada. Aquesta representació, que ha estat aplicada en la literatura a

l'estudi d'altres interaccions [12], es mostra en la figura 6. Podem observar que la component axial

del moment quadrupolar és molt més gran i de signe contrari a les altres components (el lobul

6La descripció detallada d'aquest desenvolupament es pot veure en el capítol l.
7Fixeu-vos que els dipols s'enfronten a través de pols del mateix signe.
8 ¡.¡.(H20)=2 ¡.¡.(H2S),E>tj(H20)=(1/3) <=>tj(H2S),i �j(H20)=(1/3) et¡(H2S), ij=xx,yy,zz].
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ombrejat indica signe negatiu de la component del e en aquesta direcció). Per tant, les interacions en

les que participi aquesta component seran molt més importants que les que tinguin lloc a través de les

altres components.

x

•
,

.HII' ..
H�S ------ z

y

Figura 6. Representació lobular del

moment quadrupolar de la molécula d'H 2S.

Segons aquest esquema, hem representat qualitativament les interaccions ¡.t-e i e-e que tenen

lloc en les orientacions 1-5 (ates que I'orientació 6 correspon a un cas intermedi entre les altres, no la

tindrem en compte en el nostre raonament qualitatiu). L'esquema de la interacció ¡.t-e es pot veure en

la figura 7. En aquelles orientacions on la interacció ¡.tre2 (1, 2 = molecules) no és equivalent a la
interacció er¡.t2 es representen ambdues situacions, mentre que en cas contrari, només s'en indica

una. Paral.lelament, la figura 8 conté la representació de la interacció e-e.

Amb aquest esquema i tenit en compte, com hem indicat anteriorment, que les interaccions en

que intervé la component axial del moment quadrupolar són molt més importants que les que

involucren les altres components, podem extreure algunes conclusions interessants. Per exemple,
segons la interacció dipol-quadrupol (u-G), les orientacions 1, 4 i 5 són les més desfavorables, ja
que impliquen interaccions de la component exx d'una molécula amb el poI negatiu del ¡.t de la

segona molécula. D'entre elles, la 1 és la més inestable, ates que suposa dues aproximacions altament

repulsives, mentre que les altres només en suposen una. A més, segons les interaccions e-e

il.lustrades en la figura 8, I'orientació 1 és molt rnés desfavorable respecte les orientacions 4 i 5. Pel

que fa a les orientacions 2 i 3, la única diferencia entre elles es traba en la interacció e-e que, tal i

com mostra la Figura 8, estabilitza l'orientació 3 (es redueix la repulsió entre les components axials

exx ).

Segons el raonament anterior, es pot dir que l'ordre d'estabilitat de les interaccions u-u, ¡.t-e i

e-e en les orientacions 1-5 varia en I'ordre següent:

..1 estabilitat <------

u-u: 4,5> 1 »2,3

¡.t-e: 2, 3 > 5, 4 » 1

e-e: 3 ,4,5> 2 » 1
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orientació 4
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orientacions 2 i 3
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orientació 5

Figura 7. Representació qualitativa de la interacció 11-8 que té lloc en cadascuna de les

orientacions 1-5. Cada dipol es representa per dues esferes unides per una fletxa, mentre que per
al quadrupol s'ernpra la representació lobular definida en la figura 6. Les aproximacions entre

carregues de signe diferent (interacció atractiva) s'indiquen amb una línia discontínua i en el cas

contrari (interacció repulsiva) s'indiquen amb una línia contínua.
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Tenint en compte la gradació d'aquestes tres interaccions, a més del fet que la magnitud del

moment quadrupolar és gran en comparació amb la del moment dipolar, és d'esperar, per una banda,

que l'orientaciá 1 sigui molt més inestable electrostaticament que les altres i per l'altra, que

l'orientaciá 3 sigui la més estable. En aquest sentit, l'anisotropia de la interacció S ···S es pot

orientació 2

orientació 1

orientació 3

orientació 4 orientació 5

Figura 8. Representació qualitativa de la interacció 8 -8 que té lloc en cadascuna de les

orientacions 1-5. El quadrupol de cada molécula s'indica mitjancant la representació lobular

definida en la figura 6. Les línies discontínues fan referencia a aproximacions entre carregues de

signe diferent (interacció atractiva), mentre que en cas contrari (interacció repulsiva) s'empra
una línia contínua.
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racionalitzar en termes de la repulsió associada a les interaccions entre els multipols d'ordre baix de

les molecules interaccionants.

Finalment s'han de tenir presents les limitacions del nostre raonament. Cal tenir en compte

que el metode HF sobreestima la separació de carrega i, per tant, la repulsió electrostática. L'energia
d'interacció de correlació ( L1E�OR) conté, a part de l'estabilització per dispersió, la correcció a segon

ordre a l'energia d'interacció electrostática, que actua en el sentit de disminuir la repulsió. És a dir, el

valor de L1E�F és una aproximació al valor de la component repulsiva de l'energia d'interacció total

(L1E;:P2). Per altra banda, en suposar que la component electrostática és la responsable de

l'anisotropia de L1E�F, hem menyspreat la influencia de les altres components repulsives de L1E�F,
principalment la repulsió de bescanvi. Tanmateix és d'esperar que la repulsió de bescanvi, que és, a

grans trets, proporcional al solapament entre els núvols de cárrega, presenti una anisotropia similar a

la de la interació 8 -8 ( la magnitud del moment quadrupolar en cada direcció no és més que un

reflex de la distribució de cárrega associada), és a dir, aquelles orientacions amb una repulsió 8-8

gran presentaran alhora una repulsió de bescanvi important. En aquest sentit, la consideració de la

repulsió de bescanvi no alteraria la direcció del nostre raonament qualitatiu.

5.2.104 INTERACCIÓ S ···S EN ELS MOVIMENTS ANGULARS 1 � 2 3 � 4.

Encara que l'estudi de la interacció no-enllacant S ···S en les orientacions extremes 1 - 6 ja
ens permet coneixer quins són els factors que governen l'anisotropia i energia d'aquesta interacció, és
interessant comprovar que el mateix és aplicable a la interacció S ···S en orientacions intermedies

entre les 1-6. Amb aquesta finalitat, s'ha calculat l'energia d'interacció respecte al moviment angular

que interconnecta les orientacions 1-2 i 3-4. En la figura 9 es mostren graficament els resultats de

L1E;:P2 obtinguts. Per a cada valor de l'angle (a o �) s'ha optirnitzat la distancia intermolecular, els

valors optims de la qual es mostren també en la figura.

En la figura 9 es pot veure que l'energia d'interacció mostra una variació gradual respecte al

moviment angular segons l'angle �. Al mate ix temps, les distancies intermoleculars augmenten

progressivament des de l'orientació 3 (�= 0°) fins a l'orientació 4 (�= 90°). Segons la corba respecte a

l'angle a, en canvi, la interacció S ···S és repulsiva en l'interval a = 0° - 30°. Aixo és consistent amb

l'observació anterior que l'orientació 1 correspon a una interacció repulsiva i posa de manifest que les

components repulsives de l'energia d'interacció són molt impotants en la zona propera a la

d'interacció purament n-no
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(a) 1 (interacció 77:-77:) -» 2 (interacció coplanar)
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Figura 9. Variació energética (valors de M�P2) respecte als moviments angulars que
interconnecten les orientacions: (a) 1 (interacció 77:-77: ) � 2 (interacció coplanar). (b) 3
(interacció creuada ) � 4 (interacció en T ). La distancia intermolecular óptima a cada

valor de l'angle s'indica sobre la gráfica.

En resum, els resultats obtinguts en la primera part d'aquest capítol posen de manifest que la

interacció 5···5 en el dímer (H2S)2 és, excepte en aquelles orientacions que comportin una

aproximaciá quasi-frontal dels orbitals n, atractiva i notablement anisotropica (l'energia
d'interacciá es troba en un interval de O a -0.52 kcal/mol).
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5.2.2. Efecte inductiu sobre la interacció S··· S

S'anomena efecte inductiu d'un grup 1 sobre una interacció A ···B el canvi que experimenten
les distribucions de carrega de les molecules A ilo B (i per tant les propietats de la interacció) com a

consequencia de la presencia del grup 1. Aquest grup pot estar format per un átom o bé un conjunt
d'atoms (per exemple un grup funcional) i en general estará enllacat directament als atorns implicats
en la interacció. En aquesta segona part del capítol, analitzarem l'efecte inductiu de determinats grups
substituents sobre la interacció S ···S en el dímer (H2Sh, en particular, substituents electronegatius
amb densitat electrónica de tipus 1t.

EIs grups substituents que hem escollit per al nostre estudi són els següents: Un grup etilenic

(-HC=CH2), un grup formil (-CH=O) i un tercer que inclou els dos anteriors i forma una molécula

aromática (S2C30H2). La substitució d'un átom d'hidrogen de la molécula d'H2S per cadascun

d'aquests tres grups dóna lloc a les molecules que es mostren en la figura 10. El calcul de l'energia
d'interacció en dímers constituíts a partir de les molecules de la figura 10, amb el mateix nivell de

teoria amb que varem tractar el dímer (H2Sh, es troba si més no lluny de l'abast deIs nostres mitjans
computacionals. Per tal de solucionar aquest problema, el calcul de l'energia d'interacció sera

realitzat amb bases de qualitat inferior [6-31+G* i 6-31++G(2d,2p)]. Encara que els resultats no

siguin quantitatius, intentarem extreure la máxima informació a través de la comparació deis resultats

en la serie de dímers que estudiarem. En primer lloc, si més no, hem estat capaces de realitzar una

serie limitada de calculs, amb el mateix nivell de teoria que l'emprat en el dímer H2S"'SH2 [MP2/6-

311++G(3d2f,3p2d») sobre el sistema H2S"'SH-C=CH2, que és un dels més senzills que es poden
formar a partir de les especies de la figura 10. Aquests resultats seran examinats en el propera secció.

D'entrada, i des d'un punt de vista intuitiu, es pot preveure que la interacció S ···S estará

afectada en dues vessants. Per una banda, l'efecte electroatraient del grup substituent fara que

disminueixi la repulsió electrostática entre els orbitals n deIs atorns de sofre interaccionants. Per altra

banda, l'augment de la deslocalització de la densitat de carrega electrónica sobre l'atom de sofre es

reflectira en un augment de la polaritzabilitat de les molecules i, en definitiva, de la component de

dispersió a l'energia d'interacció. Tots dos fenornens (disminució de la repulsió i augment de

l'atracció per dispersió) contribuiran a incrementar l'energia d'interacció S ···S. El nostre estudi ens ha

de permetre estimar la magnitud d'aquest augment en funció del grup substituent. Un aspecte

important en que ens centrarem sera comprovar si l'estabilitat relativa de les orientacions 1

(interacció ti-ti) i 2 (coplanarv' experimenta alguna variació. Aquestes dues orientacions són molt

importants en el sentit que, com varern indicar en la secció 5.2.2, són similars a les geometries de

contacte més freqüents que es traben en eIs cristalls organics.

9 Veieu la figura 3 per a la definició de la geometria d'aquestes orientacions
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Figura 10. Molecules que emprarem en I'estudi de I'efecte inductiu sobre la interacció S"·S.

5.2.2.1. EFECTE D'UN SUBSTITUENT ETILENIC

En la primera part d'aquest capítol hem vist que la interacció S .. ·S és repulsiva en aquelles
orientacions que impliquin una interacció majoritariament de tipus 1[-1[. És interessant examinar si

per l'efecte inductiu d'un grup etile aquestes orientacions poden esdevenir atractives. Amb aquest

objectiu s'ha calculat la corba análoga a la de la figura 9a per al sistema H2S"'SH-C=CH2 a nivell

MP2/6-311++G(3d2f,3p2d). EIs resultats, que es poden veure en la figura 11, corresponen a una

distancia intermolecular de 4Á (a causa de l'elevat cost computacional d'aquests calculs 10, només ha

estat possible obtenir un conjunt limitat de punts sobre la gráfica, sense optimitzar la distancia

intermolecular) .

El desplacament de la corba MP2 del dímer H2S"'SH-C=CH2 a energies més baixes posa de

manifest l'efecte inductiu del grup etilenic. Aquest desplacament és lleugerament més important en

l'interval ex = 0° - 25°. En les corbes HF, en canvi, no s'observa una separació important d'ambdues

corbes, la qual cosa indica que l'estabilitzaciá addicional per l'efecte del grup etilénic prové

majoritáriament d'un augment de la contribuciá de la dispersió a l'energia d'interacciá .

lOCada punt suposa haver efectuat tres calculs de I'energia total, el més costós deIs quals ha requerit 3.5h de

temps de cpu i 5Gb d'espai en disc, emprant un superordinador CRAy amb una memoria de 17Mw.
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A 17HF) Lrnovi Irgura anacio energetica va ors e /..Jo.Ccp l /..Jo.Ccp respecte a movrment angu ar que
interconnecten I'orientació d'interacció x-tt (a. = 0°) amb la d'interacció coplanar (a. = 90°) per als
dímers H 2S'" SR 2 i H 2S'" SH -C=CH2 La distancia intermolecular es manté fixa a un valor de 4Á.

Es pot veure que l'anisotropia del moviment respecte a (és a dir, laforma de la corba MP2)
es manté amb l'addiciá del grup etilénic; si més no l'efecte inductiu del grup etilénic és més

important en la zona propera a la d'irueracciá tt-tt (a = 00), de manera que la diferencia energética
entre les orientacions tt-t: (a=OO) i coplanar (a = 900) disminuiex. Un altre punt a destacar és que
l'efecte inductiu d'un grup etilenic no és prou important com per fer que les orientacions repulsives
del dímer H2S .. ·SH2 esdevinguin substancialment atractives (encara que els calculs corresponguin a

una distancia interrnolecular fixa de 4Á, és poc provable que a una distancia rnés llarga pugui tenir
lloc una interacció molt més atractiva).

5.2.2.2. EFECTE D'ALTRES SUBSTITUENTS AME DENSITAT ELECTRONICA 1t

Com hem indicat anteriorment, en l'extensió de l'estudi de l'efecte inductiu emprarem dímers

que, construíts a partir de les molecules de la figura 10, donin lloc a interaccions S · .. S de tipus n-i: i

coplanar . El conjunt de dímers considerats i les seves orientacions es mostren en les figures 12 i 13.
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Les notacions la - 19 fan referencia als set dímers amb interacció x-t: (figura 12), mentre que hem

emprat les notacions 2a - 2f per referir-nos als sis dímers amb interacció coplanar (figura 13). Noteu

que el dímer 19, en que les molecules es troben totalment superposades, és un cas especial ates que la
interacció no te lloc únicament a través de dos átorns de sofre sinó que els altres atoms també

intervenen directament en la interacció.

En cadascuna de les orientacions dels dímers de les figures 12 i 13 hem efectuat el cálcul de

l'energia d'interacció, amb la correcció del BSSE, a nivell MP2/6-31+G*. El mateix calcul ha estat

realitzat també a nivell MP2/6-31 ++G(2d,2p) en totes les orientacions amb l'excepció de les que

corresponen al dímer H2C20Sr,S20C2H2 (lf, 19 i 2f )11 . EIs cálculs han estat realitzats

optimitzant la distancia intermolecular S···S (en el cas de l'orientació 19, la distancia interplanar),
mantenint fixa la geometria intramolecular. Les geometries intramoleculars emprades corresponen a

l'optirnització a nivell HF/6-31+G* de cadascuna de les molecules, excepte per a la molécula d'H 2S
on, per tal de ser consistents amb la primera part d'aquest capítol, hem emprat la geometria
experimental (veieu la nota al peu numo 3). Les geometries intramoleculars de les molecules de la

figura 10 estan incloses en l'apendix IV.

EIs resultats obtinguts, tant a nivell MP2/6-31+G* com MP2/6-31++G(2d,2p), han posat de

manifest que totes les orientacions coplanars (2a - 2f) són repulsives, mentre que algunes de les

orientacions d'interacció n-r: són atractives, amb el mínim en l'interval 4Á-4.5Á. En la taula II es

mostren els resultats obtinguts en les orientacions amb interacció rt-n (la - 19)

Com es pot observar en la taula, la interaccíó S···S és atractiva en tots els casos excepte en els

dímers H2S"'SH2 i H2S···SH-HC=CH2. És a dir, només l'efecte inductiu de com a mínim dos grups

etilenics és capac de convertir la interacció S"'S en atractiva. Fixeu-vos que amb la base 6-

31 ++G(2d,2p) el valor de l'energia d'interacció augmenta notablement, especialment en termes

relatius. Així, la interacció S···S en el dímer H2C=CH-HS"'SH-HC=CH2 esdevé atractiva (-0.24

kcallmol) amb aquesta base. En el cas dels dímers O=CH-HS"'SH-CH=O i H2S"'S20C2H els

valors absoluts de !lE:;P2 augmenten per un factor 4 i 2, respectivament (de -0.04 kcallmol a -0.17

kcal/mol en el primer cas i de -0.35 kcal/mol a -0.61 kcallmol en el segon cas). Al mateix temps,

observeu que la distancia intermolecular óptima amb la base 6-31++G(2d,2p) disminueix respecte a

la base 6-31+G*, com correspon al fet que la interacció esdevé més estable.

1 IEI calcul MP2/6-31++G(2d,2p) sobre el dímer H2C20S2"'S2OC2H2 queda fora de les nostres possibilitats
eomputaeionals.
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Figura 12. Dímers en interacció Te-Te.
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Figura 13. Dímers en interacció coplanar.
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Taula 11. Distancia intermolecular óptima (S ... S, en Á) i energies d'interacció, corregides pel BSSE,
corresponents als dímers la - 19 de la figura 12. Els cálculs han estat realitzats a nivells MP2 i HF

(M::,P2 i M�F, respectivament) amb les bases 6-31+G* i 6-31++G(2d,2p). Els calculs HF estan

referits a la distancia óptima MP2.

complex simetría S···S MMP2 i1EHF
cp cp

a) M:j/2 /6-31+G*
=============

(la) H2S···SH2 C2h

(lb) H2S···SH-HC=CH2 CI

(le) H2C=CH-HS ···SH-HC=CH2 C2

(Id) O=CH-HS···SH-CH=O C2 4.75 -0.04 0.43

(le) H2S···S2OC2H2 C2 4.50 -0.35 0.16

(lf) H2C20Sr·S2OC2H2 C2 4.00 -0.59 1.77

(lg) H2C20Sr·S20C2H2 D2h 4.25 -0.85 2.59

a) Mt;P2 /6-31++G(2d,2p)
==========

(la) H2S···SH2 C2h

(lb) H2S···SH-HC=CH2 CI

(le) H2C=CH-HS ···SH-HC=CH2 C2 4.25 -0.24 0.79

(Id) O=CH-HS···SH-CH=O C2 4.50 -0.17 0.71

(le) H2S···S2OC2H2 C2 4.25 -0.61 0.47

El fet que els dímers H2S···SH2 i H2S···SH-HC=CH2 presentin una interacció repulsiva, tant

en l'orientació rt-n com en l'orientació coplanar, pot semblar d'entrada inconsistent amb els resultats

que hem obtingut en els apartats anteriors. Per exemple, en la secció 5.2.1 hem assignat valors de

M:;P2 de -0.01 kcal/mol i -0.21 kcal/mol a les formes d'interacció Te-Te i coplanar, respectivament,
del dímer H2S···SH2. Per a1tra banda, en la secció 5.2.5 hem trobat que els valors de M:;P2 per a

les formes d'interacció rt-n i coplanar del dímer H2S···SH-HC=CH2 són de -0.05 kcal/mol i -0.44

kcal/mol, respectivament, per a una distancia intermolecular de 4Á). Tanmateix, cal tenir en compte
que la base amb que han estat obtinguts els resultats que acabem d'esmentar és de qualitat superior
[6-311 ++G(3d2f,3p2d)]. En aquest sentit, és d'esperar que amb l'ús de la base 6-311 ++G(3d2f,3p2d)
tots els valors de Mt;P2 de la taula II experimentarien un desplacament important cap a valors més

estables, alhora que les distancies optimes S ···S disminuirien.

Per tal de tenir una idea del canvi que pot experimentar l'energia d'interacció dels dímers le-

19 i 2e-2e amb l'ús d'una base adient, pot ser interessant comparar l'estabilització gradual que hem
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obtingut en els dímers més senzills H2S···SH2, H2S"'SH-HC=CH2 i H2S"'SH-CH3 respecte a les

bases amb que s'ha efectuat el calcul. En la taula III es mostren els resultats de M:tP2 obtinguts en

aquests dímers, per a una distancia intermolecular de 4Á.

Taula 111. Valors de M:tP2 corresponents als dímers H2S"'SH2, H2S"'SH-HC=CH2
H2S ... SH-CH en les orientacions indicades, per a una distancia intermolecular de 4Á.

orientació dimer 6-31+G* 6-31++G(2d,2p) 6-311++G(3d2j,3p2d)

coplanar H2S"'SH-CH3 0.79 0.28 -0.14

coplanar H2S"'SH2 0.65 0.19 -0.21

coplanar H2S"'SH-CH=CH2 0.58 0.13 -0.44

Te-Te H2S"'SH2 1.27 1.03 0.52

Te-Te H2S"'SH-CH=CH2 0.84 0.48 -0.05

Fixeu-vos que totes les interaccions experimenten una estabilització important i gradual a

mesura que s'augmenta la qualitat de la base, encara que no hi ha una relació directa entre la

magnitud d'aquesta estabilització addicional i la base emprada (depen del sistema i de l'orientació

considerada). Si més no, és important fixar-nos - per una banda - que es produeix una estabilització

important i - per l'altra - que l'ordre d'estabilitat és independent de la base considerada.

Finalment, és interessant analitzar els resultats de les orientacions d'interacció 1[-1[ , en

comparació amb les respectives orientacions d'interacció coplanar. Segons hem indicat anteriorment,
la interacció S···S de tipus coplanar és repulsiva per a tots els dímers considerats, a nivells MP2/6-

31+G* i MP2/6-31++G(2d,2p), mentre que la interacció S···S de tipus tt-t: esdevé atractiva per

l'efecte inductiu deis darrers substituents de la taula II. Aquests resultats indiquen que l'efecte
inductiu és més important en la interacciá ti-ti respecte a la interacciá coplanar, fins al punt que en

un entom prou electronegatiu, la interacciá ti-si és més estable que la interacciá coplanar.

Aixo es pot observar més facilment si representem el valor de l'energia d'interacció en funció

del grup substituent per a una distancia fixa. En la figura 14 es mostra aquest tipus de representació.
El punt denotat com a metil correspon a un cálcul sobre el dímer H2S···SH-CH3. El substituent metil

és de tipus electrodonador, de manera que el seu efecte inductiu es tradueix en un enfebliment de la

interacció que contrasta amb el reforcament associat als substituents amb densitat electrónica 1[.

Observeu que l'energia d'interacció decau més rápidament (cap a valors més negatius) alllarg de la

serie de punts la - 19 que en la 2a - 2f. És a dir, l'efecte inductiu és molt més acusat en la interacciá

n-tt que en la coplanar. Així, els dímers H2S···SH2 i H2S"'SH-HC=CH2 són rnés estables en

interacció coplanar que en interacció 1[-1[, mentre que per a la resta de dímers la interacció 1[-1[

esdevé la més estable. És a dir, l'estabilitat relativa d'ambdues orientacions s'inverteix.
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Figura 14. Representació gráfica deIs valors de M::'P2 (amb la base 6-31+0*) per a

cadascun deIs dímers d'interacció 1t-1t (la - 19 ), respecte als mateixos dímers en

interacci6 coplanar (2a - 2f). La distancia intermolecular és de 4A en tots els casos.

Cal tenir en compte que, ates que la base emprada no es pot considerar adient, aquests resultats
no són quantitatius. És d'esperar que amb l'ús d'una base adient tots els punts de la gráfica es

desplacarien a energies inferiors, alhora que totes les orientacions esdevindrien atractives.

Tanmateix, d'acord amb la discussió anterior sobre els resultats de la taula lIT, no és d'esperar cap
canvi en l'energia relativa dels punts de la gráfica, la qual cosa recolza les nostres conclusions sobre

I'estabilitat relativa de les interaccions tt-tt i coplanar.

Aquests resultats tenen una conseqüencia important de cara a coneixer el paper de les

interaccions S .. ·S en les molecules que constitueixen els cristaIls orgánics que estudiarem en la

segona part d'aquesta memoria. Si extrapolern els resultats obtinguts en aquesta secció a sistemes

rnés grans, podem preveure que L'estabilitzaciá associada a les interaccions no enllacants S .. ·S sera

molt superior en els apilaments de molécules (veieu la figura la) que en les cadenes de molécules

que interaccionen quasi coplanarment (veieu la figura 1b),
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5.3. RESUM 1 CONCLUSIONS

En aquest capítol s'ha realitzat un estudi ah initio de la interacció no enllacant S"'S que té lloc

en el dímer (H2Sh i en altres dímers construits a partir d'aquest per addició de substituents

electronegatius amb densitat de cárrega 11: sobre I'atorn de sofre. Com a resultat del nostre estudi hem

arribat a les conclusions següents:

i) En primer lloc, pel que fa al metode de calcul, s'ha comprovat que per tal de donar valors fiables

de l'energia d'interacció, és necessari corregir el BSSE. Al mateix temps, hem vist que una base

adient per al calcul de l'energia de la interacció S"'S ha d'incloure un conjunt important de funcions
de polarització i que la correlació electrónica (la major part de la qual es recupera a nivell MP2) és

indispensable per estudiar aquesta interacció.

ii) La interacció S···S pot ser atractiva en determinades orientacions i, en contrast amb el que es

considera generalment en la literatura, és notablement anisotropica. L'energia d'interacció és de

-0.52 kcal/mol en l'orientació més estable del dímer (H2Sh, amb una distancia intermolecular de

3.9Á.

iii) El fet que aquesta interacció sigui atractiva en determinades orientacions és degut que la

component de dispersió a l'energia d'interacció és molt gran i compensa les components repulsives.
Si més no, l'anisotropia de la interacció S "'S és originada per l'anisotropia d'aquestes últimes

components. Aixo es pot racionalitzar mitjancant arguments electrostatics senzills basats en les

interaccions entre multipols d'ordre baix de les molecules.

iv) La geometria d'apropament més provable entre dos atoms de sofre divalent que proposen els

estudis estadístics de cristalls [5] no correspon a una interacció S···S particularment atractiva del

dímer (H2S)2.

v) La forca de la interacció S···S pot augmentar significativament per l'efecte inductiu de grups

electronegatius amb densitat de carrega 11: (com a conseqüencia de l'increment de la contribució de

la dispersió a l'energia d'interacció). Aquest efecte és molt més important en una orientació que

impliqui una interacció del tipus n-t: respecte a una interacció del tipus coplanar. Aixó ens indica

que, en molecules aromatiques de mida superior (com ara les que integren els cristalls de donadors

neutres que veurem en la segona part d'aquesta memoria), l'estabilitat associada a una interacció

S···S del tipus 11:-11: pot ser torca superior a l'associada a una interacció del tipus coplanar.
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Contingut

La segona part d'aquesta memoria esta dedicada a I'estudi de cristalls organics moleculars, en

particular els de la fanu1ia del tetratiofulvale (abreviat TrF). La molécula de TrF (1) consta de dos

anells aromatics units per un enllac Ce=C, EIs quatre átorns de sofre que conté aquesta molécula li

confereixen unes propietats molt singulars que es mantenen en tots els seus derivats, com tindrem

ocasió de comprovar alllarg dels capítols 6 - 8.

s S

[)=(J
S S 1

EIs conceptes més importants relacionats amb l'estructura electrónica de solids i aquells
aspectes particulars de l'estrcctura electrónica de donadors de la família del TrF es troben resumits

en el capítol 6. Cal remarcar que per a tots els calculs de l'estructura electrónica que realitzarem

s'emprará el metode Extended Huckel Tight Binding.

En el capítol 7 estudiarem l'estructura cristal.lina i electrónica de donadors neutres d'aquesta
família, és a dir, constituíts per molecules sense carrega. Encara que no hi ha un tipus d'interacció

predominant en la seva estructura, racionalitzarem en la mesura que ens sigui possible el seu

empaquetament, mitjancant una analisi de distancies interatomiques intermoleculars i amb l'ajut del

que hem apres en els capítols anteriors sobre la naturalesa de les interaccions intermoleculars febles.

Com veurem, els cristalls d'aquesta família adopten uns empaquetaments específics, els quals donen

lloc a un gran nombre d'interaccions intermoleculars S···S en diferents direccions de l'estructura

cristal.lina. Aquest fet pot portar - en alguns casos - a una dispersió notable de la banda de valencia,

la qual cosa facilita que el material pugui presentar una conductivitat elevada.

Cal esmentar que hi ha pocs treballs en la literatura dedicats a l'estudi de cristalls de donadors

neutres derivats delTrF, ja que la seva síntesi esta en general dirigida cap a l'obtenció - mitjancant

tecniques electrolítiques - de les anomenades sals de transferencia de cárrega o conductors

organics . Aquestes sals provenen de l'associació de molecules de donadors organics i molécules
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aeeeptores (anions inorgánics en el eas de les sals que analitzarem), entre les quals té lloe una

transferencia electrónica. EIs eristalls corresponents, amb un diagrama de fases (P,T) molt rie,
mostren unes propietats electriques de gran interés, principalment pel fet que a temperatura baixa

poden esdevenir superconductors. En el capítol 8 estudiarem tres exemples de sals de transferencia

de carrega, les sals (BEDO-TTFhRe04.H20, K-(BEDT - TTF)2Cu [N(CN)2]CI i

Pd(dddthAg 1.54Br3.50· Les propietats metál.liques d'aquestes sals estan estretament lligades amb la

seva estructura electrónica, que nosaltres analitzarem mitjancant el cálcul de l'estructura de bandes i

de la superfíeie de Fermi.
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Coneeptes teorics

6.1. ESTRUCTURA ELECTRONICA DE SOLIDS

Si pensem en l'estructura d'un solid com una molécula infinita, no hi ha cap raó, en

principi, per la qual no sigui possible estudiar la seva estructura electrónica mitjancant les

mateixes tecniques i conceptes actualment emprats per al cas de molecules, Tanmateix auest

procediment té un problema tecnic obvi i és que ens trobariem amb matrius de mida infinita. En

el cas dels solids periodics aquest problema practic es pot solucionar gracies a l'ús de la simetria

traslacional, amb la qual cosa la mida de les matrius queda reduída la de la cel.la elemental.

Una técnica molt útil i particularment senzilla desenvolupada pels físics de l'estat solid és

l'anomenat metode dels enllacos forts (tight binding method), en que la funció d'ona que descriu

el moviment d'un electró en el solid (l'anomenat orbital cristal.lí) s'expressa com a combinació

lineal d'orbitals atórnics (esquema LCAO). Existeix visiblement un paral.lelisme entre aquest
metode i la teoria d'orbitals moleculars desenvolupada pels quírnics, en que la funció d'ona que

descriu el moviment d'un electró en una molécula (l'orbital molecular) s'expressa també com a

combinació lineal d'orbitals atórnics. La similitud conceptual ha portat als químics a intentar

entendre la relació entre l'estructura i propietats d'un solid, i la seva estructura electrónica,

mitjancant els arguments senzills d'interacció orbital tradicionalment emprats per al cas de

molecules [1].

6.1.1. Orbital cristal.li l estructura de bandes

Considerem una xarxa unidimensional de periodicitat a, on cada unitat de cel.la conté un

únic orbital atornic X (de tipus s, per simplicitat) i en que hi han N cel.les (de fet, N�oo). La

manera més simple de descriure els nivells d'energia d'aquest sistema és imposant les condicions

de periodicitat de Born-von Karman. En essencia, aixo significa que estem transformant el nostre

sistema en un cercle de longitud infinita, la qual cosa ens permet fer ús de les propietats de

simetria dels grup cíclics. EIs diferents orbital s del sistema s'expressen com

a

X (r+a) X (r) X (r-a) X (r-2a) ljJ(k) = N-1/2 I,eiknax(r- na)
n

6.1
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oen que x(r - na) és l'orbital X situat en la n-ena unitat de cel.la . EIs orbitals adaptats a la

simetria ifJ(k) són els orbitals de Bloch (OB) associats a l'orbital atómic (OA) X, els quals depenen
del vector d'ona k (k = 2nj /Na, amb i = 0, ±1, ±2 ... ±N/2). El coeficient eikna és una funció

periódica de k, amb la qual cosa només els valors de k de l'interval -n/a s; k::; n/a poden ser

emprats per a construir els OB's corresponents a l'orbital X. Cadascun deis N diferents orbitals de

Bloch ifJ(k) pertany a una representació irreduible diferent del grup infinit cíclic CN. El conjunt
de valors de k compresos en l'interval (-7T:Ia, tt/a¡ és l'anomenada primera zona de Brillouin, Ates

que aquest grup és isomorf amb el grup infinit traslacional TN, els orbitals ifJ(k) són també les

solucions adaptades a la simetria corresponents amb aquest darrer grup, és a dir, cada orbital ifJ(k)

pertany a una representació irreduible diferent del grup TN.

Si emprem l'aproximació deis primers veins propers (menyspreem les interaccions entre

orbitals separats per més d'una unitat de cel.Ia), els valors de l'energia associats als orbital s de

Bloch $(k) venen donats per l'expresió

(ifJ(k)IHefflifJ(k») a + 213 cos(ka)e(k)=
(ifJ(k)lifJ(k»)

=

1+2Scos(ka)
6.2

en que a és la integral de Coulomb, a = (x(r)IHefflx(r»), � és la integral de ressonancia primer

veí, 13 = (x(r)IHefflx(r-a»), i S és la integral de solapament primer veí, 5= (x(r)lx(r-a»). Ates

que N és un nombre molt gran, la diferencia entre dos valors successius de l'energia és molt

petita i, per tant, els valors que resulten de l'equació 6.2 representen un conjunt continu de nivells

energetics, anomenat banda d'energia. Per tal d'il.Iustrar la formació d'una banda d'una manera

senzilla, adoptarem l'aproximació de Huckel simple, segons la qual es menyspreen totes les

integrals de solapament (S = ° en 6.2). L'amplada de la banda unidimensional resultant sera 4

I�I, tal com mostra la figura 1.

-0-0-0-0-

a-2� �o-

° IDa
---7 k

Figura 1. Estructura de bandes d'una cadena monodimensional de periodicitat a i

orbitals de Bloch a k = O i a k = n/a.
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Una propietat important deIs orbital s de Bloch és el fet que e(k) = e(-k). Per aquesta raó,
només es representa la meitat deIs nivells d'energia en la figura 1. Una análisi de la funció d'ona

en el punt r (k = O) ens mostraria que l'orbital de Bloch <!>(k = O) correspon a la repetició deIs

orbitals X amb el mateix signe, mentre que en el punt X (k = n/a¡ aquest correspon a la repetició
dels orbitals X amb signes alternats. Per tant, a dispersió de la banda al llarg de la direcció r--7X

ens dóna informació sobre la topologia i la forca de les interaccions al llarg de la cadena.

En l'extensió al cas on hi hagi més d'un orbital atornic per unitat de cel.1a, XJl (11 = 1, 2 ...

M), cal considerar un orbital de Bloch associat a cada orbital atomic:

lPp.(k) = N-1/2 I,eiknaXp. (r-na)
n

6.3

A partir d'aquí, els orbitals cristal.lins (OC) q¡ ¡ (i = 1, 2 ... M) que descriuen el moviment

deIs electrons es construeixen com a combinació lineal d'aquests orbital s de Bloch. Ates que els

orbital s de Bloch amb diferent valor de k pertanyen a representacions irreduibles diferents del

grup TN, només es poden combinar aquells orbitals de Bloch amb el mateix valor de k.

M

Pi(k) = I, eP.i (k) lPp. (k)
J.L=I

6.4

per a determinar les energies e¡(k) deIs orbitals cristal.lins, és necessari resoldre el determinant

secular (d'ordre M x M) següent

6.5

on els elements de matriu Hp.v(k) i Sp.v(k) venen definits com

6.6

L'aplicació de les idees del metode Extended Huckel a la so lució d'aquestes integral s
constitueix la base del metode Extended Huckel Tight Binding (EHTB) [2]. En aquest metode,

que només considera els electrons de valencia en el tractament, les integral s de ressonancia del

tipus HJ.Lp. (termes diagonals) es calculen empíricament, en funció deIs potencial s d'ionització i

de les afinitats electroniques deIs estats de valencia. La resta d'integrals H
IlV (termes no

diagonals) es calculen en funció de les integral s H
uu , H vv i Sp.v corresponents. Per altra banda,

les integrals de solapament (Sp.v) es calculen explícitament. En els cálculs realitzats en aquesta

memoria hem emprat la fórmula modificada de Wolfsberg-Helrnholz [3] per al calcul de les

integral s Huv :
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L'estructura de bandes d'un sistema (figura 1) és el diagrama que representa l'energia dels

orbitals cristal.1ins respecte al vector d'ona k (en una xarxa bidimensional o tridimensional,

aquest vector es denota per k). Ates que una banda esta formada per N nivells energetics
diferents, aquesta pot acceptar 2N electrons. Generalment, per fer referencia a l'ocupació dels

nivells energetics s'empra el concepte de nombre d'electrons per unitat de cel.la. Per exemple, la
banda d'energia de la figura 1 estaria plena si cada cel.la contingués 2 electrons (és a dir, cada

orbital X contingués 2 electrons). En cas de que hi hagués un electró per cel.la, l'estructura de

bandes de la figura 1 estaria semiocupada. i, per tant, el nivell de Fermi creuaria aquesta banda.

Per a un sistema amb més d'una banda, l'ocupació parcial de les bandes dona lIoc - en

general - a un sistema metál.lic, mentre que si l'ocupació és total, el sistema és semiconductor o

bé aíllant (depenent de la magnitud del gap energetic), En un metalI, el nivell més alt ocupat, a la

temperatura del zero absolut, reb el nom de nivell de Fermi (ef) i el vector d'ona k associat es

denota per kf' Moltes propietats físiques deIs solids estan altament influenciades per les

característiques de la banda ocupada d'energia més alta (banda de valencia) i per la banda més

baixa desocupada (banda de conducció). Per exemple, la corba de resistivitat en funció de la

temperatura d'un material semiconductor.l el qual es caracteritza per una ocupació total de la

banda de valencia, presenta una variació com la que mostra la figura 2a. En canvi, un material

metal.lic, en el qual la banda de valencia és semiocupada, mostra el comportament que s'il.lustra

en la figura 2b.

p p

-,sem!conductor
�o aillant)

I--------T T

Figura 2. Corba p(T) d'un semiconductor (o aillant) i d'un metall.

Les expresions 6.1 - 6.6 es poden extendre fácilment al cas d'un reticle bidimensional o

tridimensional (amb un o rnés d'un orbital atornic per unitat de cel.la). Per exemple, considerem
el cristall tridimensional ortorrornbic amb un únic orbital atórnic per unitat de cel.la que es

mostra en la figura 3.

1 El cas d'un aíllant és analeg en aquest aspecte.
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e

�a

Figura 3. (a) Xarxa tridimensional ortorrombica. (b) Zona de Brillouin associada.

L'orbital X localizat en la cel.la (la, mb, nc) ve donat per

XCi -fa - mb -nc) 1, m, n E N

i l'orbital de Bloch associat a aquest orbital s'escriu com

6.7

on ka' kb i kc són les tres components independents del vector d'ona k. Cadascuna d'aquestes

components es troba en l'interval

que defineix la primera zona de Brillouin del sistema de la figura 2. Els punts I", X, Y i Z

s'utilitzen per fer referencia als vectors r (0, 0, O), X (n/a, 0, O), y (O, tt/b, O) i Z (0, 0, 1rIc).

Per tal de generalitzar la descripció de l'estructura de bandes al cas d'un sistema

bidimensional o tridimendional qualsevol, és convenient introduir els conceptes de xarxa directa

i xarxa recíproca. En el cas d'una una xarxa tridimensional no ortorrornbica, definida pels
vectors á, ¡; i e, cada posició de la xarxa (la, mb, nc) es podet representar mitjancant el vector
R següent:

6.8

El conjunt de vectors així definit constitueix la xarxa directa. A partir d'aquí, la xarxa

recíproca corresponent esta formada pel conjunt de vectors K que verifiquen la relació

6.9

Qualsevol vector K de la xarxa recíproca es pot escriure com

K = lii*+mb *+nc* 6.10
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on ti *, E * i c * són els vectors unitaris de la xarxa recíproca, definits per

a * = 2rc/V Exc· E * = 2rc/V cx ti . c * = 2rcN a x E, , 6.11

v = a.E xc 6.12

per a una posició general k en la xarxa recíproca

k=xa*+yE*+zc* 6.13

el tenne eK,R s'escriu ara com

6.14

on

ka = 2Tr1a X

kb = 27f1b y

kc = 2Tr1c z

-1/2 s X s 1/2

-1/2 �y s 1/2

.ia s cs ta 6.15

La primera zona de Brillouin queda ara definida per les components (x,y,z) i els orbitals de

Bloch s'expressen de manera molt més simplificada. Així,

6.16

és l'orbital de Bloch associat a l'orbital atomic XIl' i

I[f¡(k) = L Cp.¡(k) l/>p. (k)
p.

és l'orbital cristal.lí construir com a combinació lineal deIs orbitals de Bloch. Analogament a com

s'ha procedit anteriorrnent-, les energies e ¡(k) dels orbitals I[f¡(k) són els valors propis de

l'Hamiltonia Heff, els quals s'obtenen mitjancant la ressolució del detenninant secular següent:

6.17

6.1.2. Superfície de Fermi

En el cas dels solids metal.lics, un tall de l'estructura de bandes en el nivell de Fenni ef

porta a l'anomenada superfície de Fermi, constituida per contorns que separen els vectors d'ona

k que corresponen a nivells ocupats respecte als que corresponen a nivells desocupats. Cal

2 Per a més detall, consulteu la referencia 4.

169



Coneeptes teorics

remarcar que, encara que s'anomena "superfície", aquesta fa referencia a dos punts (o varis) en el

cas d'una xarxa monodimensional i que, en el d'una xarxa bidimensional, correspon a una línia

(o varies). En la figura 4 es poden veure tres exemples de superfícies de Ferrni corresponents a

una xarxa bidimensional- i les seves estructures de bandes associades.

EIs portadors de carrega d'un metall són els electrons en el nivell de Fermi (amb un

vector moment associat que coincideix amb kf )4. En aquest sentit, quan una certa direcció en

l'espai recíproc no creua la superfície de Fermi (per exemple, la direcció r � y en la figura 2a),
no existeixen electrons en el nivell de Fermi que tinguin moment al llarg d'aquesta direcció i,

conseqüentment, el sistema no és metál.lic en aquesta direcció. Segons aquest argument, les

superfícies de Ferrni de les figures 4a, 4b i 4c corresponen a un metall monodimensional, quasi
monodimensional i bidimensional, respectivament.

y r x M y y r x M y y r x M y

y y y

lFmx [ID x �x
(a) (b) (e)

Figura 4. Models d'estructures de bandes i superfícies de Fermi

corresponents (veieu l'explicació en el text).

En un cas més general, en que el nivell de Fermi creui més d'una banda, la superfície de

Fermi és més complexa i pot contenir (per a una xarxa bidimensional) més de dues línies.

Aquesta superfície global es pot sovint descomposar en varíes superfícies individuals associades a

cadascuna de les bandes que el nivell de Ferrni creua.

3 Les superfícies de Fermi que veurem en aquesta memoria són d'aquest tipus.
4 Recordeu que el vector k f és el que correspon a l'energia ef-
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6.2. DONADORS ORGANICS DERIVATS DE LA MOLECULA

DE TETRATIOFULVALE (TTF).

EIs cristalls de donadors-' neutres de la fanulia del tetratiofulvale (TIF) estan constituits per

molecules que interaccionen per formació de ponts d'hidrogen febles i d'interaccions no

enllacants. Aquestes interaccions determinen l'estructura cristal.lina d'aquests materials i, tot i la

seva feblesa, donen lloc a dispersió de banda. La importancia d'aquests donadors prové del fet

que són precursors de molts conductors i superconductors orgánics de baixa dimensionalitat.

Les bandes ocupades d'energia més alta d'un donador neutre provenen de l'orbital

molecular HOMO (últim orbital ocupat) de les molecules, ja que les interaccions intermoleculars

són molt febles en comparació a les interaccions que determinen l' ordre dels diferents orbitals

moleculars. A més, l' orbital LUMO (primer orbital desocupat), el qual podria superposar-se amb

la part alta de les bandes HOMO, esta ben separat energeticament de l' orbital HOMO en la major

part de rnolecules organiques. La correspondencia entre els nivells d'energia d'una molécula

donadora i les bandes d'energia del salid s'illustra en la figura 5a. Ates que la banda de valencia

esta totalment ocupada, els cristalls de donadors organics són semiconductors (o aíllants). En un

calcul de l'estructura de bandes d'aquest sistenma, les bandes provinents dels orbitals HOMO de

la molécula neutre són anomenades bandes HOMO i n'hi haura tantes com el nombre de

molecules de la cel.la unitat.

Quan els cristalls de donadors neutres s'associen amb molecules acceptores donen lloc a les

anomenades sals de transferencia de carrega. EIs cristalls d'aquestes sals estan generalment
constitutts per capes de rnolecules donadores que s'alternen amb capes de molecules acceptores

al llarg d'una direcció cristal.lografica. Les molecules acceptores poden ser molecules orgániques
similars a les donadores, com ara la molécula de TCNQ en la sal TTF-TCNQ, o bé molecules

inorganiques, com ara les molecules de Re04 i H20 en la sal (BEDO-TTFhRe04.H20. En
l'estructura resultant, part de la densitat electrónica de la banda de valencia de la capa de

molecules donadores s'ha transferit a les molecules acceptores, la qual cosa dóna lloc a una

ocupació parcial de la primera banda i, per tant, el material pot presentar conductivitat eléctrica.

Ates que I'estructura electrónica ve determinada únicament per un orbital molecular (l'orbital

HOMO), aquestes sals reben el nom de sistemes a una banda. En la figura 5b s'esquematitza

l'emplenat de bandes corresponent a una sal d'aquest tipus. Cal esmentar que la major part de les

sals de transferencia de carrega actualment conegudes són sistemes a una banda.

5 La denominació de "donadors" prové del fet que actuen com a donadors electronics en la formació de les sals de
transferencia de cárrega.
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Si més no, hi ha casos en que l'estructura electrónica no ve donada únicament per la banda

HOMO. Així, si la separació entre els orbitals HOMO i LUMO (primer orbital desocupat) de les

molecules donadores és relativament petita, les bandes generades per aquests dos orbitals (bandes
HOMO i LUMO, respectivament) es poden recobrir, tal com s'il.lustra en la figura 5c. En

conseqüencia, ambdós orbitals determinen l'estructura electrónica. Les sals d'aquest tipus
s'anomenen sistemes a dues bandes [5]. En el capítol 8 estudiarem l'estructura electrónica de

dues sals de transferencia de carrega del primer tipus (sistema a una banda) i d'una sal del segon

tipus (sistema a dues bandes).

(a) LV\[] f
(b) LUM0<l]

HOMO® HO� acceptor

�/
donador donador

(e)

aeeeptor

donador

Figura 5. Esquema de l'emplenat de les bandes per al cas de : a) donador neutre.

b) sistema a una banda. e) sistema a dues bandes.
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Cristalls de donadors organics neutres

7.1. INTRODUCCIÓ

Segons hem vist en el capítol anterior, les interaccions intermoleculars són el principal factor

que governa l'estructura deIs cristalls organics moleculars i, per tant, les propietats físiques que en

depenen. Des d'aquest punt de vista, l'obtenció de cristalls amb unes propietats determinades es

podria assolir per modificació del tipus ilo la forca de les interaccions intermoleculars presents en el

cristall. Aquesta tasca és, malgrat tot, extremadament complexa en la majoria de cristalls organics
moleculars, essencialment a causa de l'alta interdependencia que existeix entre un gran nombre

d'interaccions de forca i anisotropia semblant que actuen al mateix temps. Si fóssim capaces de

desxifrar aquesta interdependencia, seria possible controlar l'estructura cristal.lina i, conseqüentment,
moltes de les propietats del cristall.

El control de l'estructura cristal.lina és més fácil en aquells casos on, de tot el conjunt
d'interaccions, n'hi ha un tipus específic amb unes propietats energetiques i direccionals clarament

diferenciades de la resta, com ara les interaccions per pont d'hidrogen fort del tipus estudiat en el

capítol 2. Aquest és el cas, per exemple, dels cristalls que contenen grups hidroxilo carboxílics, en

que el control de l'estructura es redueix al control de les interaccions ü-H-··ü i C=ü···H,

respectivament [1].

Tanmateix la situació és molt diferent en el cas dels cristalls organics moleculars neutres que

estudiarem en aquest capítol, els de la família del tetratiofulvale (TTF). Les molecules que

constitueixen aquests cristalls, que contenen atoms de C, S i H, interaccionen principalment per
formació de ponts d'hidrogen feble del tipus C-K··S i C-H ···C, així com interaccions no enllacants
S ···S i H ···H. No hi ha, dones, una interacció notablement diferenciada de la resta, sinó que

l'estructura cristal.1ina resultant és un comprornís entre un gran nombre d'interaccions febles del tipus
indicat.

En qualsevol cas, no podem entendre l'estructura del cristall sense coneixer la naturalesa de

les interaccions que hi tenen lloc. La major part de la informació existent sobre interaccions

intermoleculars presents en cristalls organics prové d'analisis estadístiques realitzades en conjunts

grans d'estructures [2]. Tanmateix, és possible que els potencials promitjos obtinguts per a cada

interacció no reflecteixin amb precisió la seva naturalesa, en la mesura que poden estar afectats per

altres interaccions vemes de diferent carácter. Una manera alternativa d'obtenir potencials
intermoleculars és a partir de calculs ah initio realitzats en sistemes model. Aquesta opció té el
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desavantatge, com hem pogut apreciar al llarg de la primera part d'aquesta memoria, que un estudi

complet que ens proporcioni resultats quantitatius i alhora comparables entre diferents tipus
d'interaccions té uns requeriments computacionals tan elevats que només és aplicable a models

extremadament simplificats. És per aixo que els resultats ah initio , molt acurats per a l'estudi de

sistemes senzills en fase gas, no deixen de ser qualitatius de cara a la seva aplicació a l'estudi de

cristalls.

En aquest capítol ens proposem, en una primera part, entendre l'estructura d'un conjunt de
cristalls organics moleculars de la família del TTF mitjancant una metodologia que combini una

analisi de distancies interatomiques intermoleculars amb una altra análisi més microscópica, que
tingui en compte la naturalesa de cada interacció segons el que hem apres en l'estudi ah initio

realitzat en la primera part d'aquesta memoria. Com veurem, tot i que no hi ha cap factor que faci

pensar que hi hagi diferencies energetiques notables entre els cristalls que estudiarem, aquests

presenten un conjunt limitat d'empaquetaments. El nostre objectiu és trobar, en termes de les

interaccions intermoleculars presents en cada cristall, els factors que govemen els diferents tipus
d'empaquetament cristal.lí.

EIs cristalls moleculars neutres de la família del TTF, tant els que estudiarem en particular
com d'altres, són els precursors de molts conductors i superconductors organics moleculars de baixa

dimensionalitat [3], també anomenats sals de transferencia de cárrega. Ates el gran interés de les

propietats conductores deIs darrers, una de les pautes de control de la seva estructura es dirigeix cap a

assolir una dimensionalitat electrónica adequada per tal de garantir el manteniment del carácter
metál.Iic del material fins a temperatures baixes, de manera que s'impedeixi l'aparicíó d'una

inestabilitat electrónica de tipus CDW (ona de densitat de carrega o distorsiá de Peierls), típica de

compostos monodimensionals i que portaria a un estat aillant. En aquest sentit, una de les principals
prioritats en el disseny d'aquests cristalIs és la d'evitar que siguin electrónicament monodimensionals

o, dit d'una manera intuitiva, evitar que la deslocalització dels electrons tingui lloc només en una

direcció. Per aconseguir aixo és fonamental controlar les interaccions intermoleculars que fixen

l'estructura del cristall. la que les interaccions més importants són les que s'estableixen entre les

molecules donadores i acceptores, de carácter electrostatic, l'estrategia sintética de conductors

organics moleculars es basa generalment a variar aquestes interaccions, tant mitjancant canvis en la

molécula acceptora [4] com en l'estequiometria de la molécula donadora [la], per tal d'obtenir la
dimensionalitat electrónica desitjada.

La conductivitat metal.lica d'aquestes sals és originada per la cárrega fraccionaria de promig
en el donador iJo l'acceptor electronic que es crea com a conseqüencia de la transferencia electrónica.

Tanmateix, la majoria deIs donadors i acceptors emprats en la síntesi d'aquests metalls moleculars

són essencialment ai1lants com a cristalls neutres, i no s'ha dedicat gaireesforc cap a la preparació de

175



Cristalls de donadors organics neutres

cristalls de donadors i acceptors que ja com a cristalls neutres tinguin una conductivitat significativa.
Entre les poques excepcions, si més no, cal destacar el treball de Inokuchi, Saito i col. [5], que mostra

alguns donadors amb una conductivitat eléctrica relativament important.

La falta d'interes en la preparació de cristalls neutres de donadors i acceptors amb

conductivitat elevada és un fet sorprenent en un camp, el de la síntesi de conductors orgánics, que no

compta amb gaires eines de control estructural per a la creació de nous materials rnetal.lics. Si més

no, des del moment que l'estructura del conductor orgánic resulta del desmantellament parcial de les

estructures deIs cristalls neutres del donador iJo de l'acceptor, sembla evident que l'estructura del

cristall neutre ens pot proporcionar informació sobre les seves preferencies d'empaquetament,
algunes de les quals es mantindran en les sals. Per exemple, la molécula de BEDT - TfF [bis(etiletio)

tetratiafulvale], que en el cristall neutre presenta una estructura formada per unitats dimeriques, dóna
lloc a moltes sals amb l'anomenada estructura de tipus "kappa" que les unitats estructurals de les

capes donadores són també dímers de molecules, De la mateixa manera, l'observació de la

compatibilitat entre les estructures dels cristalls neutres de TfF i TCNQ i la relativament bona

conductivitat eléctrica que presenten com a cristalls amb contraions inorganics simples, van ser les

principals raons que portaren a l'associació d'ambdós cristalls per formar el primer metall organic
molecular, la sal TfF-TCNQ [6].

Motivats per tots aquests fets ens hem proposat, una vegada realitzat l'estudi estructural de la

primera part del capítol, analitzar com l'estructura cristal.lina de donadors neutres es relaciona amb

l'estructura electrónica corresponent i, indirectament, exerceix una influencia sobre les propietats
conductores del material. Cal tenir en compte que, si bé l'estructura cristal.lina d'aquests cristalls ve

determinada per tots els orbitals de les molecules, l'estructura electrónica depen únicament per

l'orbital HOMO (l'últim orbital molecular ocupat). En aquest sentit, el cálcul deIs diferents tipus
d'interaccions intermoleculars entre els orbitals HOMO deIs donadors electronics (13HOMO-HOMO)
ens aportara informació sobre la dimensionalitat electrónica del cristall neutre i sobre la magnitud
relativa de la deslocalització electrónica en diferents direccions cristal.lográfiques. Com veurem,

alguns deIs cristalls neutres que analitzarem presenten una estructura que afavoreix una

deslocalització electrónica important en certes direccions cristal.lográfiques i, per tant, la

conductivitat eléctrica del material semiconductor l. Trobar quins factors de l'estructura cristal.lina

determinen que es doni aquesta situació és molt important de cara al control de la síntesi d'aquests

materials; així dones, aquest sera el principal objectiu de la segona part d'aquest capítol.

1 El mecanisme de la conductivitat en aquests materials (donadors organics neutres) ve donat fonamentalment

per la creació de "forats" en les bandes HOMO.
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7.2. METODOLOGIA

La taula l (pág. 179) conté el conjunt d'estructures cristal.lines que hem considerat en el nostre

estudio Per cada estructura es mostra la cel.la elemental i la molécula orgánica que la constitueix.

AIguns donadors, com el TfF i el BEDT-TfF (veieu la notació completa de les molecules al peu de

taula) es coneixen des de fa anys (1974 i 1986, respectivaament) i han donat lloc a un gran nombre

de conductors organics. Fou precisament l'associació entre el donador TfF i l'acceptor TCNQ la que

porta a l'obtenció del primer metall organic molecular (TfF-TCNQ) [6], com hem esmentat en la

introducció. Per altra banda, l'associació del donador BEDT-TfF amb diferents anions ha donat lloc

a diferents superconductors organics, d'entre ells el de temperatura crítica més alta conegut fins ara

[7].

La resta d'estructures de la taula l (sis en total) han estat sintetitzades recentment per Rovira i

col. [8], dins d'una línia de síntesi de nous donadors orgánics moleculars. Com es pot observar en la

taula, aquestes sis molecules donadores consten, a part del fragment central de TfF, de dos aneIls

exocíclics pentagonals. La diferencia entre unes i altres molecules es troba en la posició de l'atom de

sofre (central o lateral) i en el tipus d'hibridació dels dos átoms de carboni de cada aneIl exocíclic

[C(sp3) o C(sp2)].

L'estudi estructural de cadascun dels cristalls de la taula l, que sera realitzat en la primera part
del capítol, es basa en les etapes següents:

i) Identificació de la unitat estructural, que definirem com el mínim conjunt de molecules necessari

per incloure totes les interaccions intermoleculars presents en el cristall només una vegada.
Generalment aquesta unitat consistirá en una sola molécula, excepte en casos de forta dimerització,
on es considerara un dímer de molecules com a unitat estructural.

ii) Descripció de l'estructura cristal.lina en termes de l'ordenació espacial de les unitats estructurals.

iíi) Classificació de les interaccions interatomiques intermoleculars, que tenen Iloc entre les unitats

estructurals, en tres tipus diferents (que anomenarem a, B i y) depenent de l'orientació relativa de les

molecules entre les quals té lloc la interacció (veieu l'esquema 1):

- Interacciá de tipus a ) Si els plans d'ambdues molecules interaccionants són

aproximadament paral.lels en la direcció perpendicular al pla molecular.
- Interacciá de tipus f3) Si ambdues molecules són aproximadament coplanars .

- lnteracciá de tipus y ) En situacions intermedies on els plans moleculars formen un cert

angle (:::: 20-70°).
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iv) Llistar totes les interaccions intermoleculars (atoms interaccionants i tipus d'interacció, segons

l'etapa anterior) fins a una detarminada distancia límit. Per a cada parell d'átorns interaccionants,

aquest límit l'establirem arbitráriament com la suma de radis de van der Waals més un petit marge.
Les interaccions que considerarem són les següents (entre paréntesis s'indica la distancia límit).

Interaccions per pont d'hidrogen: C-H .. ·S (3.20Á), C-H "'C (3.00Á)
Interaccions no enllacants: S "'S (4.00Á), H .. ·H (2.55Á)

Fixeu-vos que amb les etapes 3 i 4 caracteritzem cada interacció no només per la distancia

intermolecular, sinó també per la seva orientació geométrica. Aquest darrer aspecte és molt

important, ja que les interaccions esmentades no són isotropiques,

v) Ús deIs resultats de calculs ah initio per tal de coneixer la naturalesa (forca i anisotropia,
principalment) de cada interacció. EIs resultats que ens seran més útils són els del cálcul de l'energia
d'interacció i del mapa de potencial electrostatic (MEP) de la unitat estructural. L'energia de cada

interacció sera estimada segons els resultats deIs calculs ah initio en models senzills, sempre que la

distancia d'interacció i la geometria de contacte sigui semblant a la que es troba en el calcul. El mapa

de potencial electrostatic ens donara informació sobre les direccions afavorides per una interacció

purament electrostática.

vi) Determinar quins són els factors que govemen cada tipus particular d'empaquetament. mitjancant
la informació obtinguda en les etapes anteriors.

Un cop realitzat l'estudi estructural, en la segona part realitzarem l'estudi de l'estructura

electrónica d'aquests cristalls. Per aixo ens basarem essencialment en el calcul deIs diferents tipus
d'interaccions intermoleculars entre els orbitals HOMO (�HOMO-HOMO)' la qual cosa ens dóna

informació sobre el grau de deslocalització electrónica associada a una direcció cristal.lografica
determinada. La magnitud de �HOMO-HOMO esta molt relacionada, com veurem, amb el nombre i

orientació de les interaccions intermoleculars S .. ·S. En aquesta segona part mostrarem en detall

l'analisi de l'estructura electrónica del donador BET-TTF, ates que és el que té unes particularitats
més interessants. Pel que fa a la resta de cristalls, posteriorment presentarem els resultats finals i la

comparació entre eIls.
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Taula l. CeI.la elemental i molecules que constitueixen els cristalls organics neutres de la famíla del

TIF que analitzarem en aquest capítol.

cel.la elemental molécula

s S

()=<JS S

T1F

S S S S

ex)=<X)
S S S S

BEDT-TTF

ces SX)S )=< S

S S:::::'_
DT-TTF

179

TIF = tetratiofulvale

BEDT-TIF = bis-Ietileditiaj-tetratiofulvale
TTDM-TIF = tiofetiadimatile-tetratiofulvale

DT-TIF = ditiofe-tetratiofulvale

ETT - TIF = etilentiatiofé-tetratiofulvale
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Taula 1 (continuació)

cel.la elemental molécula

BTDM-TIF = bis-ftiadimetilej-tetratiofulvale
BET-TIF = bis-Ietiletiaj-tetratiofulvale
ETIDM-TIF = etiletiatiodimetile-tetratiofulvale

l�-'(S>=<SJCS�S S

BTDM-TTF

BET-TTF

S�S>=<SD�S s S

ETTDM-TTF
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7.3 RESULTATS 1DISCUSSIÓ

7.3.1. Identificació de la unitat estructural

Una primera análisi de cada estructura tridimensional ens indica que la unitat estructural esta

formada en totes les estructures per una molécula, excepte en el cristall de BEDT-TIF. En aquest cas

es produeix una forta dimerització estructural, per la qua] cosa és convenient considerar cada dímer

de molecules com una unitat. En la figura 1 es pot veure en detalll'estructura d'un dímer de BEDT

TIF. Cada molécula es troba distorsionada respecte a la conformació plana, de manera que els dos

grups etilenics (-CH2-CH2-) de cada anell exocíclic formen ponts d'hidrogen de tipus C(sp3)-H"'S i

C(sp3)-H"'C(sp2) amb els átorns de SiC de la segona molécula.

3.036 (x2) 2.589 (x2)

3.052 (x2) 2.992 (x2)

3.108 (x2) 3.013 (x2)

Figura 1. Unitat estructural del cristall de BEDT-TIF (dímer de molecules) i les
distancies intermoleculars per pont d'hidrogen més curtes.

La formació d'un dímer de BEDT - TIF es pot entendre en base als calculs que hem realitzat

en la primera part d'aquesta memoria. Per exemple, ates que tant el valor de la distancia interatomica
H"'S com la geometria de la interacció C(sp3)-H-"S (l'enllac C-H apunta en la direcció deIs orbitals

P7t deIs átoms de S) són molt similars al que s'observa en els sistemes senzills estudiats en el capítol
4, podem associar una energia de -0.42 kcallmol a cada interacció C(sp3)-H···S. Aquest és el resultat
obtingut en el capítol 4 per a la interacció C(sp3)-H"'S en el dímer (CH4)(SH2). Analogament,
podem associar una energia de -0.58 kcal/mol a cada interacció C(sp3)-H"'C(sp2) 2. Des d'aquest
punt de vista, l'energia de dimerització associada als ponts d'hidrogen és de 6 kcal/mol.

A part de les interaccions per pont d'hidrogen, el solapament entre les densitats electroniques
7t, provinent majoritariament de la contribució dels atoms de sofre, dóna lloc a 6 interaccions S···S.

Les distancies interatomiques S···S corresponents són de 3.686 Á, 3.875 Á i 3.887Á (cadascuna per

duplicat) i la geometria de contacte és, segons la notació emprada en el capítol 5, essencialment de

2Resultat obtingut en un treball anterior del grup a partir de calculs ah initio en sistemes senzills [8].
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típus n-rr, En aquest mateix capítol també varem comprovar que les interaccions S· ··S de tipus 7t-7t

són repulsives en el sistema H2S···SH2, encara que l'energia d'interacció pot augmentar
considerablement per l'efecte inductiu de grups amb densitat electrónica n, com és el cas de les

interaccions S···S en el dímer de BEDT-TIF. El calcul de l'energia d'interacció en dímers de mida

superior, com per exemple el sistema H2S···S20C2H2 (taula Il, capítol 5), té un cost computacional
molt elevat i només várem aconseguir estimar el seu valor (-0.61 kcal/mol) emprant una base de

baixa qualitat. Les distancies S···S en el dímer de BEDT-TTF (figura 1), a diferencia de les

interaccions per pont d'hidrogen, són més curtes que les distancies oprimes que hem determinat

teoricament (4.25Á en el cas del dímer H2S···S2OC2H2), és a dir, corresponen a la regió repulsiva de

la corba LlE(r) calculada. Aixo fa pensar que les interaccions S ···S en el dímer de BEDT-TIF, o bé

són repulsives, i en aquest altre cas les distancies S ···S curtes estarien imposades per la presencia deIs

ponts d'hidrogen abans esmentats, o bé són atractives, i en aquest cas hem de tenir en compte que la

distancia óptima S···S calculada (4.25 Á) coincidiria amb la del cristall ("" 3.7 Á) si fóssim capaces

d'efectuar un cálcul prou acurat. En el suposit que les interaccions S ···S fossin atractives és d'esperar,
pero, que la interacció fos molt feble, ja que la diferencia entre la distancia S ···S en el cristall i la que

resulta del calcul és notable.

Considerant el resultat obtingut en el dímer H2S···S2OC2H2 (-0.61 kcal/mol) com una

estimació a l'energia d'interacció S ···S en el dímer de BEDT-TIF, l'estabilització associada a les

interaccions intermoleculars és de -9.66 kcal/rnol, D'aquest valor cal restar el cost de la distorsió de

cada molécula de BEDT-TIF de la conformació plana. Cálculs realitzats a nivell HF/3-21G han

demostrat que aquest cost és de 0.92 kcal/mol per cada molécula [8]. Tenint en compte aquestes

dades, el guany energetic aproximat és de -7.82 kcal/mol, la qual cosa explica qualitativament la

formació deIs dímers. Noteu, per altra banda, que la formació de dímers és molt menys favorable en

les altres molecules donadores de la taula 1, a causa de la rigidesa deIs anells pentagonals exocíclics.

7.3.2. Descripció de l'estructura cristal.lina

Una vegada definida la unitat estructural de cadascun deIs vuit cristalls de la taula 1, hem

realitzat una analisi del seu empaquetament. Els resultats d'aquesta analisi, que no mostrarem en

detall, han posat de manifest trets comuns interessants. En primer lloc, cadascuna de les estructures

es pot descriure com una serie de cadenes de molecules que interaccionen coplanarment (és a dir,

mitjancant interaccions de tipus �), les quals es disposen paral.lelament per a formar un apilament o

capa, tal com s'il.lustra en la figura 2. Les interaccions que tenen lloc entre les diferents cadenes de

l'apilament són de tipus a.3

3Recordeu que les interaccions a. són les que tenen lloc entre molecules amb plans moleculars paral.lels.
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CADENA
unitat
estruc ural

Figura 2. Apilament de les cadenes per a formar una capa.

Dins d'aquest esquema general poden haver-hi variants, com per exemple ellliscament més o

menys acusat d'una cadena sobre l'altra en l'apilament. Alhora, dins d'una cadena les unitats

estructurals poden interaccionar tant en tot l'eix llarg com en l'eix curt de les molecules (aixo és el

que distingueix, com veurem, els empaquetaments del TfF i DT-1TF).

En segon lloc, segons l'organització de les capes per a formar el cristall tridimensional,

s'observen dos tipus diferenciats d'empaquetament: un en que les cadenes es mantenen en plans

paral.lels i un altre on les cadenes de capes veínes es disposen angularment. Aquests dos models

d'empaquetament, que hem anomenat paral.lel i angular respectivament, es poden veure en la figura
3 (els contoms en negreta delimiten una capa, tal com l'hem definit en la figura 2).

L'empaquetament angular (figura 3a) és el que presenten els crístalls de TfF, DT-TfF,

BEDT-TTF, ETT-TTF i TTDM-TTF, mentre que l'empaquetament deIs cristalls de BET-TTF,

ETTDM-TfF i BTDM-TfF és del tipus paral.lel (figura 3b). En aquest darrer, fixeu-vos que hem fet

una distinció entre les interaccions que tenen lloc dins d'una mateixa capa, que porten el superíndex
"J", i les que tenen lloc entre dues capes diferents, que porten el superíndex "E". Per altra banda, cal

remarcar que la consideració com a "capa" del fragment marcat en negreta no és més que una

manera, entre d'altres, de definir l'estructura del crístall. Per exemple, l'empaquetament paral.lel
(figura 3b) podria ser equivalentment descrit com una serie de capes que contenen interaccions aE i

�, conectades per interaccions al i �E), o com una serie de capes paral.leles amb interaccions �I i �E
connectades per interaccions al i aE. De la mateixa manera, l'empaquetament angular podría ser

descrit com una serie de cadenes en ziga-zaga (formant interaccions y) que, unides a través

d'interaccions a, formen una capa. La descripció més adient vindra determinada en funció de quina
direcció conté les interaccions intermoleculars més fortes, en relació amb les altres direccions. En els

apartats següents examinarem aquest aspecte amb més detall.
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(a) ANGULAR

(b) PARAL.LEL

Figura 3. Esquema deIs dos models d'empaquetaments que presenten els cristalls organics neutres

de la taula 1. a) Empaquetament angular. b) Empaquetament paral.lel.

En resum, l'analisi preliminar dels vuit cristalls organics moleculars neutres de la taula 1 ha

posat de manifest que hi ha una tendencia de les molécules cap a la formació de dos models

d'empaquetament clarament diferenciats (angular i paral.lel}. A partir d'aquest punt continuarem

l'estudi dels cristalls separadament per a cadascun dels dos grups que adopten un o altre model

d'empaquetament. La nostra finalitat és la de coneixer quins són els factors que han determinat que es

formi un empaquetament particular.
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7.3.3. L'empaquetament angular

Ates que tots els cristalls d'aquest grup presenten una estructura similar, només detallarem la

del donador DT-TTF. La figura 4 mostra la disposició de les molecules de DT-TTF dins del model

d'empaquetament angular, i en les figures 5 i 6 (págs. 186-189) es poden veure tres imatges
complernentaries de l'empaquetament real. La figura 5a conté una perspectiva al llarg de l'enllac
central C=C de les molecules (corresponent a un taIl de l'estructura en el pla ab) on s'han representat

únicament les interaccions per pont d'hidrogen [C(sp2)-H···S i C(sp2)-H···C(sp2)], de les quals tptes
són de tipus y. Les molecules situades en la tercera dimensió (en direcció e) han estat excIoses del

dibuix per a més cIaredat. Si més no aquestes molecules es poden veure en la figura 5b, que

correspon a una vista en el pla ac. Analogament a la figura 6a, les molecules situades en la tercera

direcció ( ti) han estat excIoses del dibuix. És important notar que les molecules de la figura 6b no

són coplanars. Per exemple, les interaccions C(sp2)-H-.-X (X = S, C) entre les molecules 2 - 3 són de

tipus y (els plans de les molecules interaccionants formen un angle de= 1100, com es pot veure en la

figura 5a). Alhora, les interaccions entre les molecules 3 - 8 i 2 - 9 són també de tipus y. La figura 5c,

on s'han exclos les molecules situades en la direcció ti, posa de manifest que no hi ha interaccions

per pont d'hidrogen de tipus �. En la figura 6 es mostra les mateixes perspectives que en la figura 5

incIoent únicament les interaccions S ···S. La comparació de les figures 5 i 6 amb la figura 4 ens pot

ajudar a situar cada perspectiva dins del model tridimensional.

Fixeu-vos que les molecules es desplacen en tot l'eix molecular llarg per a formar les cadenes

amb interaccions de tipus � (veieu les figures 4 i 6bc, per exemple). Aquesta situació, que també es

dóna en els critalls de ETT-TTF i TTDM-TTF, contrasta amb l'organització de les molecules en el

cristaIls de TTF i BEDT - TTF (en aquest darrer, recordeu que la unitat estructural correspon a un

dímer), en que les cadenes estan formades per molecules desplacades en l'eix molecular curto

En la figura 7 (pág. 189) es pot veure la disposició de les molecules de TTF sobre el model

d'empaquetament angular, i en les figures 8 i 9 (pags. 190, 191)es mostren dues vistes del cristall de

BEDT - TTF on es poden apreciar les interaccions per pont d'hidrogen (figura 8) i les interaccions

S···S (figura 9), tant interdímer com intradímer.
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Figura 4. Model d'empaquetament del cristall de DT-TIF (els
atoms d'hidrogen no s'han representat).

(a) e

'" 110.8°
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1

b

(Figura 5a)
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(b)

e

a

(e)
e

b

Figura 5. Interaccions intermoleculars per pont d'hidrogen [C(sp2)-H ... S i C(sp2)-H ... C(sp 2)] en el cristall de

DT-TIF: a) Tres apilaments de molecules, en una vista perpendicular al pla abo b) Cadenes de molecules en

direcció (a + e). e) Capa de molecules, tal com s'ha definit en la secció 7.3.1. Noteu que aquesta figura
correspon a una vista lateral d'(a),
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(a) a

b

(h)

e

a
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(e)

L'empaquetament del BEDT-TTF es pot considerar un cas especial d'empaquetament angular
en que els dímers no formen apilaments, la qual cosa donaria lloc a interaccions de tipus a, sinó que

es disposen quasi perpendicularment, de tal manera que moltes de les interaccions per pont

d'hidrogen de tipus y (i "() estan dirigides cap als átorns de sofre deis anells arornátics centrals. Com a

conseqüencia d'aquest empaquetament particular, apareixen interaccions de tipus y tant entre capes

veínes com entre capes altemades (interaccions denotades per "( en la figura 7).

189

Figura 6. Interaccions intermoleculars S··· S en el cristall de DT-TrF: (a) Tres apilaments de molecules,
en una vista perpendicular al pla abo (b) Cadenes de molecules en direcció (ií + e). (e) Capa de

molecules, tal com s'ha definit en la secció 7.3.1. Noteu que aquesta figura correspon a una vista lateral

d'(a).
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Figura 7. Model d'empaquetament del cristall de TrF
(els atoms d'hidrogen no s'han representat).
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Figura 8. Interaccions CCsp3)-H'''X (X = S, C) en el cristall de BEDT-1TF: a) Vista en el pla be. b)
Vista en el pla ab on es poden apreciar dues cadenes de dímers al Ilarg de la direcció á (no hi ha

interaccions per pont d'hidrogen en aquesta direcció).
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b

e

(a)

(b)

Figura 9. Interaccions S···S en el cristaIl de BEDT-TfF: a) Vista en el pla be (noteu que la interacció
denotada coro y te Iloc entre capes no consecutives, tal coro s'ha definit en la figura 7. b) Vista en el pla
ab on es poden apreciar dues cadenes de dímers al Ilarg de la direcció a (en aquesta direcció hi ha
únicament interaccions S ... S).
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La taula II conté una llista de les interaccions intermoleculars més curtes que tenen lloc en

els cristalls que presenten un empaquetament angular. Per a cada interacció (C-H "'S, C-H ···C, S···S o

H"'H) s'indica la distancia intermolecular més curta de cada tipus (a, � o y), i el valor entre

paréntesis correspon al nombre total de distancies fins allímit considerat (C-H···S � 3.15Á, C-H-··C
� 3.OOÁ, S···S � 4.00Á, H···H :::; 2.55Á). Les estructures deIs donadors asimetrics ETT-TTF i

TTDM-TIF, que presenten un important desordre estructural, no han estat analitzades+.

Taula 11. Distancies interatomiques intermoleculars (A) més curtes

corresponents a les interaccions C-H"'S, C-H"'C, S"'S i H-··H en els cristalls de

TIF, DT-TIF i BEDT-TIF.

f3Interacció a r

ITF

C-H"'S

C-H"'C 2.989 (1)

S"'S 3.909 (2) 3.408 (1) 3.581 (1)

H-··H 2.505 (1)

DT-ITF

C-H"'S 2.926 (2)

C-H"'C 2.882 (4)

S"'S 3.728 (8) 3.721 (1) 3.547 (3)

H···H

BEDT-ITF

C-H"'S 2.870 (7)

C-H-"C 2.653 (6)

S"'S 3.482 (12) 3.813 (2)

H-··H

El tret més important a destacar en els valors de la taula II és, sens dubte, l'existencia d'un

gran nombre de distancies curtes de tipus y. Es pot observar que totes les distancies curtes

corresponents a interaccions per pont d'hidrogen són de tipus y i que les úniques interaccions de tipus

4En ambdós casos existeixen multiples superestructures que simulen el cristall real (desordenat), de manera que

l'análisi d'aquests cristalls requeriria efectuar un estudi estadístico Per exemple, el nombre d'interaccions de

cada tipus es podria associar a un % de probabilitat segons la freqüencia en que cada distancia apareix en el

conjunt de superestructures possibles.
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a o � corresponen a interaccions S···S. Si suposem que cada distancia interatómica curta es pot
associar a una interacció atractiva, els resultats de la taula II conviden a pensar que les interaccions

per pont d'hidrogen són molt anisotropiques i direccionals, mentre que les interaccions S···S són més

isotropiques (poden tenir lloc en totes direccions). Tanmateix, són certament atractives totes aquestes
interaccions?

Segons l'estructura de les molecules de TTF i DT-TTF (taula 1), els enllacos covalents que

formen les interaccions per pont d'hidrogen són de tipus C(sp2 )-H i estan dirigits en el pla molecular.
En el cas de la molécula de BEDT-TTF, aquests enllacos són en canvi de tipus C(sp3)-H, encara que
el plegament de cada molécula de BEDT-TTF per a formar un dímer (figura 1) fa que 8 dels 12

enllacos C(sp3 )-H lliures (no involucrats en les interaccions intradímer) també apuntin
aproximadament en la direcció del pla molecular i, per tant, es puguin formar interaccions y amb

altres dímers '.

A partir dels cálculs ab-initio realitzats en sistemes senzills coneixem que les interaccions

C(sp2)-H···S, C(sp3)-H···S i C(sp2)-H···C(sp2) són atractives (els podem associar energies d'interacció
de -0.74 kcal/mol, -0.42 kcal/mol 6 i -0.58 kcal/mol [8], respectivament). A més, les distancies

optimes que hem obtingut dels calculs no difereixen significativament de les distancies que

s'observen en els cristalls de la taula II. També sabem que, tot i que aquestes interaccions són

efectives en un marge relativament gran d'aproximacions angulars entre els átoms interaccionants, la

seva forca augmentará considerablement a mesura que l'enllac C-H apunti en la direcció de l'orbital

Pn de l'atom acceptor (S o C). Aquesta és la situació que s'observa precisament en les interaccions y

presents en els nostres cristalls.

Aixo indica que les interaccions de tipus y són les que permeten un ús més efectiu de les

interaccions per pont d'hidrogen de les molécules de TTF, DT-TTF i BEDT-TTF (els enllacos C-H

apunten cap als orbitals p tt deis atoms d'S i C de la molécula protoacceptora).

A causa de l'efecte inductiu de l'esquelet arornatic molecular, és d'esperar que les

interaccions per pont d'hidrogen en aquests cristalls tinguin un carácter més electrostatic que les que

hem analitzat en els models senzills. Aixo fa que els valors energetics que hem emprat anteriorment

siguin lleugerament inferiors al cas real, encara que els podem emprar a nivell qualitatiu. Una altra

dada útil, provinent de cálculs ab initio, que ens pot ajudar a entendre l'estructura cristal.lina és el

mapa de potencial electrostatic de la unitat estructural. En la figura lOes mostra el mapa

corresponent a la molécula de DT-TTF.

5Recordeu que les interaccions y tenen lloc quan els plans de les molecules mteraccionants es disposen
angularment (situació intermedia entre una interacció a i una interacció �)
6Segons els resultats del capítol 4.
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(a)

(b)

Figura 10. Mapa de potencial electrostátic de la molécula de DT-TTF. (a) Vista perpendicular al

pla molecular (b) Vista en el pla molecular, perpendicularment a la direcció de l'enllac Ce=C. Les

regions de potencial positiu s'indiquen amb el signe (+) i les regions de potencial negatiu amb el

signe (-). Dins de la regió de potencial negatiu, les zones de color més fose corresponen a les

regions de potencial més elevat (V(x,y,z) ::;; -18.0 kcal/mol).
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Segons aquest mapa, els enllacos C(sp2 )-H constitueixen la regió electroacceptora de la

molécula de DT-TIF (la zona de potencial positiu), mentre que el fragment central (l'enllac C=C i els

quatre atoms de sofre) i els enllacos C=C dels anells extems constitueixen la regió electrodonadora

(potencial negatiu). La zona de potencial negatiu es troba essencialment concentrada sobre els atoms

de sofre intems (noteu que el potencial negatiu en la posició dels átoms de sofre extems és poc

apreciable). Per tant, és d'esperar que les interaccions C(sp2)-H-"So (So = átorn de sofre extem)

siguin molt més afavorides que les interaccions C(sp2 )-H"'S¡ (S ¡ = atom de sofre intem). El potencial
electrostatic de les molecules de TTF i de BEDT-TTF, que no hem representat, mostra un

comportament essencialment identic. La única diferencia a destacar és que la contribució deIs atorns

So al potencial electrostatic de la molécula de BEDT-TIF és tan important com la deIs atoms Si.
Aixo suggereix que les interaccions per pont d'hidrogen C(sp3)-H-"So del cristall de BEDT-TIF

tenen un carácter electrostatic més fort que les interaccions C(sp2)-H-"So en el cristall de DT-TIF.

En resum, l'analisi del mapa de potencial electrostátic de cada unitat estructural posa de

manifest que una interacció intermolecular purament electrostática (en el cas límit que la presencia
d'una molécula no alterés la distribució de carrega de l'altra molécula) es trobaria energeticament
afavorida quan els enllacos C-H d'una molécula apuntessin cap a la densitat electrónica rt de la

segona molécula, especialment cap als atoms de S (en el cas del donador DT-TIF, només els atorns

Si). Aquesta és la situació que té lloc en la formació d'una interacció de tipus y i, per tant, ens trobem
amb una altra evidencia que les interaccions y són particularment afavorides per a la formació de

ponts d'hidrogen.

Haureu notat que tota la discussió anterior ha estat centrada en les interaccions per pont

d'hidrogen i segurament us preguntareu quin és el paper de les interaccions no enllacants S···S, les

quals també donen lloc a un nombre important de distancies curtes. Tal com hem discutit en la secció

7.3.1, els calculs realitzats en el capítol 5 han posat de manifest que les interaccions S ···S són

atractives. També hem comprovat que aquestes interaccions són anisotropiques i que la principal
contribució a l'energia d'interacció són les forces de dispersió, mentre que la contribució

electrostática és repulsiva (el mateix es posa de manifest pel fet que l'aproximació de dues molecules

a través dels atorns de sofre donaria lloc a una interacció entre zones del mateix signe del potencial
electrostatic). Ates que la contribució de la dispersió és més gran en l'orientació que implica una

interacció 1t-1t entre les molecules, aquesta orientació és energeticament més afavorida respecte a una

interacció de tipus coplanar, segons els nostres cálculs.

Tanmateix, cal tenir en compte que les distancies intermoleculars en el cristall són més curtes

que les que várem obtenir en els calculs (== 4 Á), sobretot les associades a interaccions de tipus � o
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coplanars, on les distancies S···S són de l'ordre de 3.5 Á (taula II). Tal com apuntavern en la secció

7.3.1, aixo porta a dues hipótesis alternatives:

i) Les interaccions S"'S, que són repulsives a unes distancies tan curtes com les que s'observen en el

cristall, tenen lloc com a conseqüencia de les interaccions per pont d'hidrogen, que són

estabilitzants i determinen l'estructura del cristal!. És a dir, les interaccions S.. ·S i les interaccions

per pont d'hidrogen actúen de manera oposada.

ii) A causa de l'efecte inductiu dels anells arornátics, la interacció S .. ·S esdevé atractiva a les

distancies observades en el cristall, especialment la interacció de tipus 1t-1t. És a dir, les

interaccions S"'S i les interaccions per pont d'hidrogen actúen de manera paral.lela. Si els

nostres recursos computacionals no fossin limitats, un calcul prou acurat hauria de reproduir

aquestes distancies. Tot i així, ates que la diferencia entre les distancies calculades i les que

s'observen en cristall és notable, és d'esperar que l'energia d'una interacció S .. ·S sigui més feble

que la d'una interacció per pont d'hidrogen.

El fet que els cristalls de TTF i DT- TTF mostrin un nombre important d'interaccions S .. ·S de

tipus a (és a dir, es formin apilaments de molecules) fa pensar que la segona hipótesi (b) és la més

adient pel que fa a les interaccions a. En aquest sentit, en els critalls de TTF i DT - TTF es formen

alhora interaccions atractives per pont d'hidrogen de tipus y i interaccions S .. ·S atractives de tipus a

(interaccions 1t-1t). En el cas del BEDT-TTF, el plegament de les molecules per a formar dímers no

permet que entre ells es formin les interaccions S .. ·S de tipus 1t-1t típiques de molecules planes

arornatiques o parcialment aromatiques. Aixo explica el fet que no s'observin interaccions interdímer

de tipus a, la qual cosa confereix al cristall de BEDT-TTF un empaquetament particular que es

podria descriure senzillament com una serie de dímers disposats quasi perpendicularment (figures 8a

i 9a).

Respecte a les interaccions de tipus �, el fet que les distancies observades siguin molt curtes

(3.4 Á - 3.7 Á, mentre que la distancia óptima calculada era de 4.1 Á) 7 i tenint en compte que,

segons hem conclos en el capítol 5, l'efecte inductiu és més atenuat en interaccions S .. ·S coplanars,

podem pensar que aquestes interaccions venen imposades per la resta d'interaccions veines. Per

exemple, comparant les figures 5b i 6b es pot pensar que l'apropament entre les molecules 2-8 que

dóna lloc a una interacció S .. ·S de tipus � (3.721 Á, segons la figura 6b) és conseqüencia de la

formació de les interaccions per pont d'hidrogen que connecten les molecules 3-8 per una banda (una

interacció C(sp2)-H"'S de 2.926 Á, segons la figura 5b) i 3-2 per l'altra (una interacció C(sp2)-H"'S
de 2.953 Á i tres interaccions C(sp2)-H .. ·C(sp2) de 2.882 Á, 2.882 Á i 2.912 Á).

7 Veieu la figura 4 del capítol 5.
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La conclusió que podem extreure de totes aquestes observacions és que les molécules planes
de la família del 1TF amb enllacos C(sp2 )-H en el pla molecular tendeixen a adoptar un

empaquetament angular que els permet arribar a un compromís entre maximitzar l'ús de les

interaccions per pont d'hidrogen i l'efectivitat de les interaccions 5···5 en apilaments de molécules

(interaccions a). En el cas de molécules mésflexibles (BEDT-1TF), on les possibles distorsions de la

planaritat destrueixen parcialment el carácter tt-aromatic de la molécula, s'adopta un

empaquetament angular govemat únicament per les interaccions per pont d'hidrogen.

EIs cristalls d'ETT-TTF i de TTDM-TTF (taula 1), deIs quals no hem analitzat les distancies,

presenten un empaquetament análeg al del cristall de DT-TIF. És a dir, l'empaquetament angular és

adoptat també per les molecules planes que contenen alhora enllacos C(sp2)-H (dirigits en el pla
molecular) i enllacos C(sp3)-H. Aixo indica que les preferéncies direccionals de les interaccions

C(sp2)-H···X predominen sobre les de les C(sp3)-H···X, fins al punt que imposen el tipus
d'empaquetament.

Fixeu-vos que, segons el nostre raonament, les molecules rígides que no tenen cap enllac C-H
en el pla molecular (BET-TTF, ETTDM-TTF i BTDM-TTF) no poden donar lloc a un

empaquetament angular. És per aixo que aquestes molecules adopten un empaquetament diferent (del

tipus paral.lel, com veurem en detall en la propera secció). En qualsevol cas, laformació d'un o altre

empaquetament sembla estar altament determinada per les preferéncies direccionals de les

interaccions per pont d'hidrogen. En aquest sentit, es pot dir que aquestes interaccions, tot i que són

molt febles en comparació als ponts d'hidrogen clássics (O-H ···0, N-H-··O, etc.), són claus de cara al

disseny de cristalls organics neutres de la família del TIF.

7.3.4. L'empaquetamentparal.lel

Tal com ja hem avancat, els cristalls de BET-TIF, ETTDM-TTF i BTDM-TTF adopten un

empaquetament del tipus paral.lel esquematitzat en la figura 3b. En les figures 11, 12 i 13 (págs.
198-200) es poden veure algunes perspectives de l'estructura del cristall de BET-TTF, com a

exemple d'aquest tipus altematiu d'empaquetament. EIs cristalls d'ETTDM-TTF i BTDM-TTF

presenten una estructura análoga a la del cristall de BET - TTF i no mostrarem els detalls del seu

empaquetament. La taula III conté una llista de les interaccions intermoleculars més curtes que tenen

lloc en els cristalls que presenten un empaquetament paral.lel. Per a cada interacció (C-H ···S, C

H···C, S···S oH ···H) s'indica la distancia intermolecular més curta de cada tipus (a, � o y), on el

valor entre paréntesis correspon al número total de distancies fins al límit considerat (C-H ···S $

3.15Á, C-H-··C $ 3.00Á, S···S $ 4.00Á, H···H $ 2.55Á). En el cas dels cristalls de BET-TTF i
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ETIDM-TIF, que presenten desordre estructrural en la posició deIs atorns de sofre exocíclics, les

distancies de la taula ID corresponen a la forma majoritaria (A), 8 tal com es mostra en la figura 14.

(a)

(b)

Figura 11. a) Model d'empaquetament (el s atoms d'hidrogen de les molecules de BET-TfF no s'hi han

representat). b) Vista tridimensional.

8 Encara que estrictament es tracta de la mateixa molécula, dins del cristall podem trobar aquesta molécula

coma tal (A) o bé girada 1800 respecte l'eix molecular llarg (B), situació que es dóna a l'atzar.
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(a)

(b)

(e)

a

/

Figura 12. Interaccions per pont d'hidrogen en el cristall de BET-T'IF. (a) Interaccions C(sp 3)_H ... S. (b)
Interaccions C(sp3)-H···C (sp2). (e) Vista perpendicular al pla molecular que mostra les cadenes de
rnolecules en direcció ti (per simplicitat, les molecules situades en la direcció perpendicular al pla
molecular no s'hi han representat).
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b

(a)

3

e

Figura 13. Interaccions S···S en el cristal! de BET-TrF. (a) Fragment de l'estructura tridimensional. (b)
Vista perpendicular al pla molecular que mostra les cadenes de molecules en direcció a (per simplicitat,
les molecules situades en la direcció perpendicular al pla molecular no s'hi han representat).
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EIs resultats de la taula III mostren que hi ha un gran nombre de distancies curtes de tipus a,

tant interaccions per pont d'hidrogen com interaccions S···S. Fixeu-vos que els enllacos covalents que

formen les interaccions per pont d'hidrogen són en aquest cas de tipus C(sp3)-H. Quan aquests

enllacos apuntin en la direcció dels orbital s P1t de les molecules vemes, donaran 110c als ponts

d'hidrogen més forts. És per aixo que la majoria d'interaccions són de tipus a (veieu les figures 12a i

12b). En aquest sentit, les interaccions de tipus a són les que permeten un ús més efectiu de les

interaccions per pont d'hidrogen de les molecules de BET-TTF, ETTDM-TTF i BTDM-TTF, és a dir,

en el cas de molecules que únicament contenen enllacos de tipus C(sp3)-H.

BET-TIF (A) BET-TIF (B)

Les preferencies direccionals de les interaccions per pont d'hidrogen es posen també de

manifest en les característiques del mapa de potencial electrostatic d'aquestes molécules. En la figura
15 es mostra el mapa corresponent a la molécula de BET-TTF, on es pot veure que les zones de

potencial negatiu estan concentrades principalment sobre els atorns de sofre deIs anells aromatícs

centrals (Si) i sobre els átoms de sofre externs (So), mentre que les zones de potencial positiu es

concentren sobre els enllacos C(sp3)-H. Les interaccions per pont d'hidrogen de tipus a (figura
12ab), dones, permeten una bona complementarietat entre les regions de potencial negatiu i positiu
d'una molécula i la veina. En conseqüencia, podem dir que des d'un punt de vista electrostatic, Les

interaccions per pont d'hidrogen C(sp3 )-H··S de tipus a són Les més afavorides en eL cristaLL de BET

TTF, tant si involucren un átom de sofre centraL (Si) com un de L'aneLL extem (So).
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ETIDM-TIF (A) ETIDM-TIF (B)

Figura 14. (a) Formes de la molécula de BET-TIF que es troben, distribuits a l'atzar, en
el cristall: la forma majoritaria A (probabilitat 85%) i la forma minoritaria B (probabilitat
15%). (b) Formes de la molécula d'ETIDM-TIF: la forma A (probabilitat 80%) i la forma
B (probabilitat 20%).
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Pel que fa a les interaccions S· ··S, ates que la molécula de BET - TTF és parcialment
aromática és d'esperar, segons la discusió de l'apartat anterior (7.3.3), que les interaccions S ···S siguin

especialment estables en els apilaments de molecules que donen lloc a interaccions de tipus a.

Taula 111. Distancies interatomiques intermoleculars (A.) més curtes corresponents a les

interaccions e-H··· S, e-H··· e, s ... S i H··· H en els cristalls de BET-TIF, ETTDM-TIF i

BTDM-TIF (veieu la figura 3b o bé l l a per a la definició de les interaccions de tipus a.l,
a.E, pI i pE).

Interacció

BET-rrF

e-n- S

e-H···e

S···S

H-··H

ETTDM-TTF

e-H···S

e.a-e

S···S

H···H

BTDM-TTF

c.a-s

e-n- e

S···S

H-··H

3.051 (4)

2.945 (4)

3.884 (7)

3.053 (4)

2.779 (2)

3.560 (3) 3.404 (1)

3.101 (6) 3.066 (1) 3.084(1)3.057 (2)

2.886 (2)

3.815 (10) 3.556 (4) 3.651 (1)

2.304 (3)

2.889 (4)

2.814 (4)

3.812 (5)

2.865 (2) 3.073 (2)

3.662 (3) 3.281 (1)

Un altre aspecte interessant que es pot discutir sobre els resultats de la taula III és la bondat

de la descripció d'aquests empaquetaments com a cadenes de molecules que estan connectades

mitjancant interaccions de tipus el per a formar una capa. Si comparem el nombre d'interaccions de

tipus al respecte a les de tipus aE, es pot veure que hi ha més interaccions del primer tipus (en els

cristalls de BET - TTF i d'ETTDM-TTF són principalment les interaccions S ···S les que fan que així

sigui, mentre que en el cristall de BTDM-TTF hi ha un nombre superior d'interaccions el tant de

tipus S···S com de tipus pont d'hidrogen). Per tant, la descripció de partida és adient en el cas deIs

nostres cristalls.
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(a)

(b)

Figura 15. Mapa de potencial electrostatic de la molécula de BET-TrF. a) Vista perpendicular al
pla molecular. b) Vista en el pla molecular, perpendicularment a la direcció de l'enllac C=c. Les
regions de potencial positiu s'indiquen amb el signe (+) i les regions de potencial negatiu amb el

signe (-). Dins de la regió de potencial negatiu, les zones de color més fose corresponen a les

regions de potencial més elevat (V(x,y,z) ::; -18.0 kcal/mol).
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Totes les observacions anteriors ens porten a la conclusió que les molécules planes de la

família del ITF que contenen únicament enllacos covalents C(sp3 )-H tendeixen a adoptar un

empaquetament de tipus paral.lel que maximitza alhora l'ús de les interaccions perpont d'hidrogen i

l'efectivitat de les interaccions S"'S en apilaments de molécules.

Cal remarcar que les diferencies estructurals entre els tres cristalls que adopten
I'empaquetament paral.lel són molt petites. Encara que no es mostri aquí, l'estructura tridimensional

de la figura 11 és practicarnent idéntica en el cristall de BTDM-TTF i molt similar en el cas de

I'ETTDM-TTF. És a dir, la variació de la posiciá de l'atom de sofre exocíclic (So) respecte a les tres

posicions de l'anell pentagonal extern (posiciá central o lateral) no sembla tenir cap efecte
estructural important. Existeixen, tanmateix, alguns trets diferencials que no modifiquen ni el model

d'empaquetament ni les conclusions anteriors. Per exemple, la molécula de BTDM, que conté els dos

atoms de sofre exocíclics en posició central, és més susceptible de formació d'interaccions C-H +S¿
de tipus aE. Així, es pot veure (taula III) que les distáncies C-H .. ·S de tipus aE són notablement més

curtes que en els altres cristaIls. En canvi, les interaccions de tipus �E, moIt relacionades amb la

posició de l'atom de sofre exocícIic, no mostren diferencies visibles. Per tal de poder comparar
I'esquema d'interaccions 1)1 i �E en els tres empaquetaments, en les figures 16 i 17 es mostra una vista

de cada estructura en la direcció perpendicular al pla molecular. En tots els casos es formen

interaccions molt curtes S"'S, probablement com a conseqüencia de la formació de ponts d'hidrogen
també de tipus �E. El cristaIl de BTDM és el que mostra una distancia S"'S més curta (3.281 Á), que
s'explica per l'aparició de dues interaccions C-H .. ·S veínes també de tipus �.

Les idees més importants de cara al disseny de cristalls orgánics moleculars de la fanu1ia del

TTF que podem extreure de l'estudi estructural realitzat fins ara es podrien sumaritzar en:

i] L'estructura deis cristalls moleculars neutres ve majoritariameni determinada per les interaccions

per pont d'hidrogen C-H"'S [i en menys mesura C-H"·C(sp2)].

ii) Existeixen dos tipus d'empaquetament diferenciats: angular i paral.lel. El primer és l'adoptat per
les molécules que contenen enllacos covalents C(sp2 )-H (DT-TTF) i el segon per aquelles que

presenten enllacos C(sp3)-H (BET-TTF). Si les molécules contenen tant enllacos Cisp? )-H com

C(sp3)-H, adopten un empaquetament angular (TTDM-TTF). Aquesta "regla" té una excepció, ja que

en el cas molecules flexibles es pot formar un empaquetament angular, independentment del tipus

d'enllacos C-H que continguin (BEDT-TTF).

Amb aquests preambuls, no seria dificil predir a grans trets I'estructura óptima que es pot

formar per a una molécula orgánica determinada d'aquesta família.

204



Capítol7

BET-TTF

ETTDM-TTF "WWa
" '" /-. ...
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'---�

BTDM-TTF

Figura 16. Interaccions C(sp3)-H ... S (fins a un límit de 3.20 Á) de tipus �I i �E en els cristalls de BET

TTF, ETIDM-TTF i BTDM-TTF, en una vista perpendicular al pla molecular. Totes les distancies
indicades són inferiors a un límit de 3.20 Á, excepte la interacció de tipus ¡31 del BET-TTF que
correspon a una distancia lleugerament superior (3.29 Á).
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a

·ww
: " : BET-TTF

ETTDM-TTF

a

BTDM-TTF

Figura 17. Interaccions S"'S de tipus ¡3l i BE en els cristalls de BET-TIF, ETTDM-TIF i

BTDM-TIF, en una vista perpendicular al pla molecular.
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7.3.5. Estructura electrónica

Tal com hem vist en les seccions anteriors, l'estructura cristal.lina deIs donadors organics de

la familia del TIF conté un gran nombre de distancies curtes S ···S en orientacions diverses, les quals
poden ser associades a interaccions de tipus a, � o y. Aquestes interaccions, que tenen un paper

estructural secundari, són en canvi el principal factor responsable de I'estructura electrónica del

cristal!.

Els trets basics de I'estructura electrónica deIs cristalls d'aquesta familia ja han estat detallats

en el capítol 6. Si més no recordem que, així com I'estructura cristal.lina depen essencialment de les

interaccions intermoleculars per pont d'hidrogen i secundariament de les interaccions S···S (ho hem

comprobat en aquest capítol), l'estructura electrónica depen únicament d'aquestes últimes. En

particular, de les que s'estableixen entre els atoms de sofre interns (S¡-··S¡ > S¡-··So » So···So, en
ordre d'importancia), Aixo és així en tant que l'únic orbital molecular que juga un paper en

l'estructura electrónica és l'orbital HOMO de les molecules donadores, constituít rnajoritáriament per
la contribució dels átorns de sofre de l'anell aromatic intern (S ¡).

En la figura 18 es mostren els orbitals moleculars HOMO de les molecules donadores dels

cristalls que hem analitzat. Es pot observar que aquest orbital esta concentrat en tots els casos sobre

l'enllac C=C central i sobre els atoms de sofre interns (S¡), mentre que la contribució dels átoms de

sofre externs (So) és molt més petita (:::: 1/3 o:::: 1/2 si forma part d'un anell aromatic), Cal remarcar

que aquestes característiques són comuns a totes les molecules donadores derivades del TIF. En

canvi, I'orbital LUMO (primer orbital molecular desocupat, que no hem representat) esta concentrat

en els enllacos C=C dels anells arornátics del fragment de TIF. En conseqüencia, si hi ha distancies

curtes S ···S és d'esperar que donin lloc a interaccions HOMO-HOMO grans i alhora bandes HOMO

disperses, mentre que les bandes LUMO no ho siguin". Ates que una dispersió de banda notable es

pot associar a una deslocalització electrónica important, un nombre gran d'interaccions S ···S en una

determinada direcció cristal.lografica és indicatiu d'una deslocalització important en aquesta direcció.

Tots els cristalls moleculars neutres que estem estudiant són semiconductors (no hi ha cap

banda parcialment ocupada i la separació HOMO-LUMO és prou gran perqué les bandes provinents
d'aquests orbitals no es recobreixin).

9 La dispersió en les bandes LUMO estaria associada a l'existencia de distancies curtes CCsp2) ... Crsp 2), la qual
cosa no es dóna en cap dels cristalls neutres estudiats.
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s s

()=<Js s

ITF

s s s s

e X)=<X)s s s s

BEDT-ITF

s s

SD(X)=< I
s s s

BET-ITF

DT-ITF

sI'T¡S)=<SD\-Á-S s S

ETTDM-ITF

sI'T¡S)=<S=Cs\-Á-S S

BTDM-ITF

Figura 18. Orbital HOMO de les molecules constituents deIs cristalls analitzats en aquest capítol.
EIs lóbuls sobre els átoms indiquen la contribució relativa deIs orbitals Pz (la direcció z correspon a

la direcció perpendicular al pla molecular). EIs átoms d'hidrogen no han estat representats.
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És conegut que en un semiconductor intrínsec la conductivitat eléctrica és proporcional a la
mobilitat dels portadors de carrega (que en aquest cas són forats), la qual podem suposar que esta

relacionada amb la deslocalització d'aquests forats (és a dir, amb l'amplada de la banda HOMO).10
En conseqüencia, totes aquelles estructures que presentin un esquema adequat d'interaccions S .. ·S

són bons candidats a mostrar una conductivitat eléctrica alta. Aquesta situació es donara quan hi hagi
un nombre suficient de contactes 11 S "'S en orientacions que afavoreixin el solapament entre els

orbitals HOMO de les molecules interaccionants.

En la propera secció analitzarem en detall l'estructura electrónica del cristall de BET- TIF. La

resta de donadors han estat analitzats d'una manera análoga i seran tractats comparativament en una

secció posterior.

7.3.5.1. ESTRUCTURA ELECTRONICA DEL CRISTALL DE BET-TIF

El cristall de BET-TIF és el que té unes propietats electriques conductores més interessants de

tots els cristalls analitzats i per aquesta raó l'hem escollit per a demostrar com la seva estructura

cristal.lina, que ja hem analitzat amb detall en la secció 7.3.4, afavoreix una gran deslocalització

electrónica de la banda HOMO o banda de conducció [12]. Aquest pot ser un dels principals factors

que fan que la conductivitat del BET-TIF (2.7 x 10-4 S cm+) sigui una de les més altes d'entre els

donadors neutres típicament emprats en l'obtenció de sals de transferencia de cárrega [5].

Per tal de comprovar aquesta hipótesi, realitzarem el cálcul de la dispersió de la banda HOMO,
així com de les diferents interaccions intermoleculars entre els orbitals HOMO (�HOMO-HOMO)
presents en el cristall de BET-TIF, mitjancant el metode Extended Huckel Tight Binding. En aquest
calcul s'ernprará una base doble zeta d'orbitals Slater, amb els exponents deIs orbitals i els coeficients

de la contracció inclosos en la referencia 11. Cal destacar que les interaccions intermoleculars

�HOMO-HOMO han estat extensivament emprades perWhangbo i Canadell [13, 14] en la interpretació
de l'estructura electrónica de sals de transferencia de carrega de la familia del TIF. El calcul de les

interaccions �HOMO-HOMO' a part de ser la manera més senzilla de quantificar la forca relativa de les

diferents interaccions entre els orbitals HOMO de molecules vemes, dóna una idea del grau de

deslocalització electrónica associada a la direcció cristal.lografica corresponent a una interacció o

grup d'interaccions particular. En aquest sentit, l'análisi del conjunt d'interaccions HOMO-HOMO

lOCal esmentar que el fet que es tractés d'un semiconductor extrínsic no invalidaria aquestes consideracions.
En aquest cas els electrons serien excitats cap a estats localitzats situats en el gap HOMO-LUMO, amb la

conseqüent creació de forats en la banda HOMO.
11 Per tal d'evitar la confusió amb les interaccions electroniques, en la resta del capítol s'emprara la notació

"contacte" per a fer referencia a una interacció intermolecular S'" S.
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pot proporcionar tanta informació sobre la dimensionalitat electrónica del cristall com el calcul de

l'estructura electrónica de bandes, encara que sovint el primer s'empra com a complement del darrer,
especialment en aquells casos on es pretén aprofundir més en la relació entre els estructures

cristal.lina i electrónica del material.

D'entrada, una descripció de l'estructura cristal.lina análoga a la que várem emprar en l'estudi

estructural (figura 11b) és adient per descriure l'estructura electrónica. En la figura 19 es poden veure

les cinc diferents interaccions intermoleculars (al' az, a3' �I i �z) que tenen lloc en el cristall de

BET-TIF. Observeu que, per analogia amb la notació emprada en l'estudi estructural de les seccions

anteriors, les interaccions al' az i �I corresponen a interaccions intracapa (al i �) mentre que les

interaccións a3 i �z corresponen a interaccions intercapa (aE i �E, respectivament). Segons la figura
19, el cristall de BET-TIF esta constituít per cadenes de molecules en direcció ji que interaccionen

quasi coplanarment, mitjancant les interaccions � I ' al llarg d'una direcció lleugerament desplacada
respecte a l'eix molecular curt (veieu la figura 12b per a més detall). L'apilament d'aquestes cadenes

en direcció b a través de les interaccions al i az dóna lloc a una capa, de manera que l'estructura

tridimensional es forma per l'empaquetament d'aquestes capes mitjancant les interaccions a3 i �z.
Dins d'una mateixa capa, noteu que les cadenes de molecules (connectades per interaccions �I) es
troben desplacades al llarg de la direcció de l'eix molecular llarg respecte a la cadena inferior o

superior, és a dir, es tracta de capes escalonades. Per a una molécula donada, el nombre

d'interaccions intermoleculars independents ha estat determinat segons el nombre de molecules

veínes amb les que la primera d'elles forma contactes S"'S menors de 4.1 A. Aquest és el límit

generalment emprat [13] fins al qual podem considerar que una interacció intermolecular donara lloc

a un valor de �HOMO-HOMO significatiu.

En la figura 20 es mostra en detalll'orientació de les molecules corresponent a cadascuna de

les cinc interaccions diferents de la figura 19. Per altra banda, la taula IV conté les interaccions

intermoleculars �HOMO-HOMO calculades i els contactes S .. ·S associats a cadascuna de les cinc

interaccions. Per tal de veure l'efecte del petit desordre estructural (15%) hem considerat, per a cada

interacció particular, les tres situacions possibles segons si cadascuna de les molecules

interaccionants correspongui a la forma majoritaria (A) o a la minoritaria (B) IZ.

El principal tret a destacar en els resultats de la taula IV és l'existencia d'energies d'interacció
HOMO-HOMO (�HOMO-HOMO) relativament elevades. Aquests valors són comparables, i en alguns

casos superiors, als que es troben en moltes sals metal.liques derivades del TIF [13]. EIs valors

relativament alts de �HOMO-HOMO indiquen que existeix una deslocalitzaciá electronica important al

llarg de la majoria de direccions del cristall de BET-1TF. Ates que el cálcul de les interaccions

12Veieu la figura 14

210



Capítol7

analitzar amb detall els resultats de la taula IV. Tots ells es poden entendre facilment en base a

senzills arguments geometrics i d'interacció d'orbitals.

I
C-----' capa escalonada

Figura 19. Estructura del cristall de BET-TIF que mostra les cinc diferents interaccions

intermoleculars. Cada molécula correspon a la forma majoritaria (A).

Tal hem esmentat en la secció 7.3.5, la contribució deIs atoms de sofre extems (So) en

l'orbital HOMO de la molécula de BET-TTF (veieu la figura 18) és notablement menor (:::: 1/3) que
la contribució dels atorns de sofre intems (Si). En conseqüencia, la contribució deIs contactes S ¡-"Si,
Si +S¿ i S o +S¿ al valor de �HOMO-HOMO sera gran, moderada i molt petita, respectivament. Per

exemple, un dels cinc contactes S···S associats amb la interacció al (veieu la taula IV i la figura 20)
en l'estructura majoritaria (A···A) és de tipus Si",Si (3.978 Á) i quatre són del tipus Si···So. Dos deIs

contactes Si "'So desapareixen en la situació A ···B i quatre, en la B ···B. Com a conseqüencia, les

energies d'interacció HOMO-HOMO disminueixen 0.028 eV, aproximadament, amb la perdua de

cada parell de contactes Si "'So' Malgrat tot, la interacció a 1 esta fortament dominada per la
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cada parell de contactes Sr··So. Malgrat tot, la interacció a 1 esta fortament dominada per la

contribució del contacte Si ···Si (:::: 0.10 eV) que es traba en les tres situacions possibles. És per aixo

que, fins i tot en el cas més desfavorable (B .. ·B), la interacció HOMO-HOMO es manté forta (0.10

eV).

Taula IV. Contactes S"'S i valor de PHOMO-HOMO associat amb cadascuna de les cinc

diferents interaccions intermoleculars presents en el cristall de BET-TrF.

Interacció
f3HOMO-HOMO

S···S es: 4.1A)
(eV)

A .. ·A 0.1575 3.884 (x2), 3.978, 4.023 (x2)

al k .. B 0.1292 3.884, 3.978, 4.023

B· .. B 0.1010 3.978

A .. ·A 0.1018 4.087 (x2)

a2 k ..B 0.0847 3.793,4.052,4.087

B .. ·B 0.1018 3.793 (x2), 4.052 (x2)

A· ..A 0.0913 4.020 (x2)

a3 A .. ·B 0.1152 3.987,3.993,4.020
B .. ·B 0.0891 3.987 (x2)

A .. ·A 0.1913 3.560 (x2), 3.596

�l k .. B 0.2020 3.543, 3.545, 3.560 (x2), 3.596

B .. ·B 0.2096 3.545 (x2), 3.560 (x2), 3.596

A· ..A 0.0053 3.404

�2 A· ..B - -

B· .. B - -

És interessant observar que els contactes S .. ·S associats amb la interacció � 1 són molt més

curts que els associats amb les interaccions al, a2 i a3. Tanmateix, tot i que l'energia de la

interacció �1 és més gran que la de qualsevol de les altres, no és prou gran com caldria esperar

de l'existencia d'uns contactes S .. ·S tan curts. L'explicació d'aixo es troba en el fet que el

solapament entre els orbitals Pz dels atoms de sofre implicats en una interacció � és feble 13 (del

tipus anomenat n), mentre que una interacció a dóna lloc a un solapament fort d'aquests orbital s

(del tipus anomenat 0').

13 Recordeu que les interaccions P tenen lloc quan les molecules interaccionants són aproximadament
coplanars.
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a¡

-----------------------------------_.:---------------------------------------

--------------------- 1---------------------------------------

,

,
------------------------------------ ._-------------------------------------

f3¡

-----------------------------------� ._-------------------------------------

Figura 20. Orientació relativa de les molécules en cadascuna de les diferents interaccions del cristall de
BET-TrF. Per a cada interacció es mostra una vista en la direcció de l'enllac central C=C (figures de la

dreta) i un altra vista en la direcció perpendicular al pla molecular (figures de l'esquerra).
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Tots els valors de la taula IV es poden explicar amb un raonament similar, en que no ens

extendrem més. La conc1usió més important que en podem extreure és que l'existéncia de desordre

no disminueix de manera important la [orca de les interaccions HOMO-HOMO ni, per tant, la

deslocalitzaciá de la banda HOMO del cristal! de BET-ITF neutre. En conseqüencia, el petit
desordre estructural (15%) no hauria de tenir un efecte significatiu en el valor absolut de la

conductivitat eléctrica.

Cal remarcar que les mateixes conc1usions poden ser extretes del calcul de la dispersió de

banda HOMO del cristall de BET-TrF. En la figura 21 es pot veure aquesta dispersió alllarg de les

direccions a*, b* i c* de la xarxa recíproca del cristall.

s::-
�
"-

.S -8.4
t'"
�
:::
k¡

-8.6

-8.8

y r x T r z

Figura 21. Dispersió de la banda HOMO del cristall de BET-TfF. EIs simbols r, X, Y, Z i T fan

referencia als vectors (0, 0, O), (a*l2, 0, O), (0, b*l2, O), (O, 0, c*l2) i (a*/2, 0, c*/2), respectivament.

El valor de la dispersió total de la banda HOMO, :=:: 0.98 eV, és del mateix ordre que l'amplada
total de les bandes HOMO de la majoria de conductors metal.líes calculats amb el mateix metode

[14]. Encara més important és el fet que la dispersió de banda del BET-TrF és aproximadament tres

vegades superior que la dispersió de la banda HOMO calculada pel cristall de BEDT-TrF14, el qual
presenta una conductivitat eléctrica baixa [15]. Altrament, és interessant esmentar que hem efectuat

calculs addicionals emprant cel.1es fonamentals exteses (supercel.1es) de manera que simulessin el

desordre estructural. Ates que en cap cas s'ha observat una variació significativa en l'amplada de la

14 En la propera secció analitzarem, encara que amb menys detall, l'estructura electrónica del BEDT-TfF

neutre.
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banda HOMO respecte al valor en l'estructua majoritária ("" 0.98 eV), podem també concloure que el

desordre estructural no afecta la deslocalització electrónica de la banda HOMO. Aquests resultats es

correlacionen perfectament amb els que s'obtenen del calcul de les interaccions intermoleculars

�HOMO-HOMO en les diferents situacions (k··A, Av-B i B ···B, segons la taula IV) i és per aixo que

s'arriba a les mateixes conclusions.

Les magnituds relatives de les interaccions HOMO-HOMO del cristall de BET-TTF es

poden relacionar amb el seu particular empaquetament cristal.lí. Així, la forma esglaonada de les

capes que constitueixen el cristall afavoreix l'aparició de contactes S···S de tipus a que, ja que

impliquen un solapament a entre els orbitals p deIs átorns de sofre, donen lloc a interaccions HOMO

HOMO elevades. EIs valors de �HOMO-HOMO corresponents a les interaccions al, a2 i a 3 són

comparables, si més no quelcom més petits, que els que s'observen en la majoria de sals metal.Iiques
derivades del TTF [13]. Aquest fet fa pensar que les interaccions al, a2 i a3, encara que són molt

importants, no són les úniques responsables de l'elevada deslocalització electrónica que s'observa. El

que de veritat distingueix les interaccions HOMO-HOMO de la taula IV de les que presenten moltes

sals metál.liques de la família del TTF, és la interacció �I. El valor d'aquesta interacció és el més

gran d'entre les interaccions de tipus � (és a dir, aproximadament coplanars) calculades per a la

majoria de les sals metal.liques d'aquesta família [13].

El valor sorprenentment elevat de la interacció � I té el seu origen en la bona

complementarietat entre cada dues molecules consecutives al llarg de la cadena, quan les molecules

contenen cicles extems de cinc membres. Les figures 16 i 17 il.lustren molt bé aquest esquema

(fixeuvos que cada enllac C-H apunta aproximadament cap a l'orbital p d'un atorn So). En cas de

molecules amb cicles de sis membres (més voluminosos i flexibles) la situació seria diferent, ja que

les molecules se separarien més al llarg de la cadena, amb el conseqüent allargament deis contactes

S···S.

És logic pensar, dones, que l'adequada complementarietat entre dues molecules de BET-TTF

successives i la manca de flexibilitat conformacioanl dels anells pentagonals extems (responsable de

la naturalesa quasi plana de la molécula) fan que les molecules es trobin fortament unides al llarg de

la cadena (en direcció a). Obviament, aquest esquema es pot trencar ocasionalment a causa del

desordre, encara que, corn hem comprovat anteriorment, des del moment que les energies d'interacció
HOMO-HOMO estan dominades per la contribució deis atoms de sofre intems (Si), el desordre no té

conseqüencies electroniques importants

Podem dir, dones, que l'empaquetament del BET-ITF afavoreix l'existéncia d'interaccions

intermoleculars HaMO-HaMO relativament grans en diferents direccions cristal.lografiques, la

215



Cristalls de donadors organics neutres

qual cosa fa que aquest cristall compleixi com a neutre amb els requeriments estructurals per a

donar lloc a una gran deslocalitzaciá electronica de l'orbital HOMO. Conseqüentment, el cristall de
BET-1TF és un bon candidat a presentar una conductivitat electrica elevada, que és el que s'observa

experimentalment. En general, i com veurem en la propera secció, l'existencia d'una alta

deslocalització electrónica és un fet comú en els cristalls que presenten un empaquetament del tipus
paral.lel (figura 3b).

Aquesta correlació que s'observa entre la magnitud de la conductivitat del BET-TTF i la seva

particular estructura cristal.lina fa pensar que l'associació d'aquest donador amb petits anions

inorganics pot donar lloc a sals de transferencia de cárrega amb bones propietats metál.liques. Una
observació detallada de les figures 16a i 19 posa de manifest que els petits anions inorganics tindran

tendencia a situar-se entre les capes escalonades i trencaran les interaccions aE i �E. És evident que,
depenent de la mida dels anions i les interaccions que aquests poden formar amb les molecules de

BET-TTF, pot haber-hi una restructuració de les capes que doni lloc a interaccions al i � diferents

de les del cristall neutre. Si més no, en qualsevol cas l'estructura d'aquest sembla estar ja preparada

per afavorir una bona conductivitat metal.lica com a conseqüencia de l'ocupació parcial de la banda

HOMO que resulta de la transferencia de carrega entre les molécules de BET-TTF i els anions.

Aquesta hipótesi ja ha estat de fet confirmada, ates que han estat sintetitzades diverses sals del

donador BET-TTF amb conductivitat metal.lica [10].

7.3.5.2. ESTRUCTURA ELECTRONICA DELS ALTRES CRISTALLS NEUTRES. ANÁUSI

COMPARATIVA.

En la secció anterior hem tingut ocasió de comprovar com el calcul de les interaccions

intermoleculars entre els orbitals HOMO (�HOMO-HOMO) és un eina molt important que ens aporta

informació sobre la deslocalització electrónica que es pot associar amb diferents direccions d'un

cristall, és a dir, la seva dimensionalitat electrónica.

Les interaccions intermoleculars HOMO-HOMO han estat també calculades per a la resta

deIs cristalls neutres que ens interessen i els resultats es mostren en les taules V i VI. La taula V

conté les interaccions intermoleculars �HOMO-HOMO i els contactes S ···S associats a cadascuna de les

diferents interaccions deIs cristalls que adopten un empaquetament paral.leI: BET-TTF, ETTDM

TTF i BDTM-TTF. En el cas dels dos primers, els resultats corresponen a l'estructura majoritaria

(interaccions A ···A, on A és la forma que es mostra en la figura l4b). Per analogia amb el cas del

BET - TTF, és d'esperar que el desordre estructural del cristall d'ETTDM-TTF no afecti

significativament a la deslocalització electrónica, determinada ampliament pels contactes entre atoms

de sofre interns (S ¡-··Si). Aquesta suposició es veu recolzada pel fet que la contribució deIs atorns de
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sofre extems en l'orbital HaMO de la molécula de ETTDM-TTF (figura 18) és encara menys

important que en el cas de molécula de BET-TTF.

Taula V. Interaccions intermoleculars electroniques �HOMO-HOMO i contactes S··· S associats a

cadascuna de les diferents interaccions intermoleculars presents en eIs cristalls de BET-TIF, ETTDM
TIF i BTDM-TIF.

f3HOMO-HOMO
Interacció S···S (�4.1.4.)

(eV)

BET-rrF

al
0.1575 (a) 3.884 (x2), 3.978,4.023 (x2)
0.1018 (a2) 4.087 (x2)

aE 0.0913 (a3) 4.020 (x2)

�I 0.1913 (�) 3.560 (x2), 3.596

SE 0.0053 (S2) 3.404

erross-rtr

0.3340 (a) [3.860,3.849,3.815] (x2)
al 0.1564 (a2) [4.024,3.966,3.895] (x2)

0.1247 (a3) 4.068 (x2)

aE 0.0332 (a4) -

SI 0.1395 (8) 3.665, 3.609, 3.599, 3.556

SE 0.0011 (�2) 3.651

BTDM-TTF

al 0.1003 (a) 3.937 (x2), 3.876 (x2), 3.812

0.1139 (a2) 4.010

aE 0.0037 (a3)

SI 0.1736(8) 3.662 (x2), 3.694

�E
0.0011 (�2) 3.281

0.0034 (�3) -

Els resultats de la taula V per als crístalls d'ETTDM-TTF i BTDM-TTF són molt semblants als

del cristall de BET - TTF analitzat previament. Per exemple, els valors de � HOMO-HOMO

corresponents a la majoría d'interaccions són relativament grans, alhora que són similars als que es

troben en mol tes de les sals metal.liques de la família del TTF [13]. Per tant, es pot dir que tots els
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cristalls de la taula V presenten una deslocalitzaciá electronica de l'orbital HOMO important i,

conseqüentment, són bons candidats a presentar una conductivitat eléctrica elevada. Aquesta
afirmacio concorda amb les mesures experimentals, les quals assignen uns valors semblants per a la

conductivitat eléctrica de tots tres cristalls [16] i de magnitud superior als valors de la conductivitat

que s'observa en la majoria de cristalls neutres de la farnília del TIF [5].

Hi ha, tanmateix, petites diferencies entre els tres cristalls que no alteren l'observació principal
que tots ells donen lloc a una deslocalització electrónica important. Per exemple, la interacció aE,

que en el cristall de BET - TTF és l'única interacció en la direcció intercapes que té un valor

significatiu, disminueix apreciablement en els cristalls d'ETTDM-TIF i BTDM-TIF. Aixo indica

que la deslocalització electrónica associada a la direcció intercapes és menyspreable en els cristalls

d'ETTDM-TIF i BTDM-TIF, és a dir, aquests cristalls són electronicament més anisotropics.

Per altra banda, mentre que la interacció de tipus �I dels cristalls de BET-TIF i BTDM-TTF és

més important que les interaccions de tipus al (a 1 i (2), el cristall d'ETTDM-TIF mostra la situació

inversa. Es pot observar també que la interacció �1 del cristall de BET-TIF té un valor alt, com

correspon al fet que té asssociats tres contactes S r·· Si relativament curts. En el cas del ETTDM-TTF

aquests contactes són més llargs (el contacte més curt, de 3.556 Á, és de tipus Si···So) i, per tant, la

interacció HaMO-HaMO associada és menor que en el cas anterior. El cristall de BTDM, en canvi,

tot i que presenta tres contactes Si···Si relativament llargs mostra una interacció HaMO-HaMO més

gran que el cristall d'ETTDM-TTF. Aixo pot ser conseqüencia que la contribució deIs atoms de sofre

interns a l'orbital HaMO de la molécula de BTDM-TIF (figura 18) és lleugerament més important

que en els altres casos (la contribució dels atoms de sofre externs és nul.1a).

L'estructura del cristalI de ETTDM-TIF, malgrat que conserva l'empaquetament en capes

esglaonades descrit anteriorment, té la particularitat que les cadenes de molecules no s'empaqueten
de manera equidistant per formar la capa (rnitjancant interaccions ct), sinó que s'agrupen de dues en

dues de manera que la distancia entre les cadenes (perpendicularment al pla molecular) varia

alternativament al llarg de la capa. Aixo es pot entendre, qualitativament, com una distorsió de la

capa esglaonada de la figura 19 que destrueix l'equiespaiat entre els escalons.

y I� � _¿?JI A I B

A_j el __j

A ID
A

rA I A
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Aquesta variació estructural és la causa que la interacció a 1 del cristall de ETIDM-TTF

tingui un valor d'aproximadament el doble que el de la resta d'interaccions de la capa (a2, a3 i Bl).
Tot i aquesta distorsió estructural, es conserven les interaccions HOMO-HOMO alllarg de les altres

direccions i, per tant, la deslocalització electrónica del cristall continua essent elevada.

A continuació exarninarem quin és el tipus de dimensionalitat electrónica que s'observa en

els cristalls que presenten un empaquetament angular. La taula VI conté les interaccions

intermoleculars BHOMO-HOMO i els contactes S .. ·S associats a cadascuna de les diferents interaccions

dels cristalls de TTF, DT-TTF i BEDT-TTF.

Taula VI. Interaccions intermoleculars electroniques BHOMO-HOMO i contactes S .. · S

associats a cadascuna de les diferents interaccions intermoleculars presents en els cristalls de

TIF, DT-TIF i BEDT-TIF.

f3HOMO-HOMO
Interacció S"'S (S; 4.1A)

(eV)

1TF

a 0.2494 3.909 (x2)

B 0.0405 3.408

Y 0.0368 3.580

DT-TTF

a 0.2874 3.991 (x6), 3.728 (x2)

B 0.0128 3.721

Y 0.0409 3.734,3.606,3.547
0.0023 4.015

BEDT-1TF [a]

a 0.0000 -

3.991 (x2), 3.988 (x2), 3.692 (x2) 3.554
B 0.1050

(x2), 3.629 (x2), 3.482 (x2)

y 0.0196 3.892.3.813

[a] Les interaccions a, pi Y corresponen a interaccions interdimer. La interacció intradimer te un

valor de BHOMO-HOMO de 0.3188 eVo

Per a cadascun deIs tres donadors, es pot observar que hi ha només una interacció de

magnitud comparable a les de la taula V, o a les que presenten la majoria de sals metal.liques de la

família del TTF [13]. En el cas deIs cristalls de TTF i DT-TTF, l'única interacció amb aquestes
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característiques és la de tipus a, associada a la direcció deis apilaments de molecules (veieu la figura
3a). Les magnituds de �HOMO-HOMO en direccions diferents de la de l'apilament (interaccions � i y)
són relativament insignificants. La causa principal d'aquests valors petits es troba en el fet que

existeixen pocs contactes S r: S¡ associats a aquestes interaccions, les quals, com hem esmentat en la

secció anterior, no donen lloc a un solapament deis orbitals Pz deis átoms de sofre tant efectiu com

les interaccions de tipus a. En el cas del DT-TIF, fixeu-vos que el contacte S "'S associat a la

interacció � és de tipus S¡"'So (figura 6b). Aquest contacte, a més, és relativament llarg per les raons

estructurals discutides en la secció 7.3.3.

Malgrat tot, la magnitud de la interacciá HaMO-HaMO deis cristalls de Tl'F i DT-rrF en

la direcciá a té un valor notable, la qual cosa és indicatiu d'una deslocalitzaciá electronica

important en la direcciá de l'apilament, Aquesta direcció coincideix en ambdós casos amb l'eix

cristal.lografic més curt (¡;), tal com és freqüent en cristalls organics que formen apilaments de

molecules. També es pot dir que els cristalls de TTF i DT-TTF són electronicament

monodimensionals, a diferencia deis que hem analitzat anteriorment que són bidimensionals o

tridimensionals.

És interessant esmentar que l'estructura de la sal TIF-TCNQ és molt similar a la que resulta

del cristall neutre de TIF, on les molecules de TCNQ s'alternen amb les de TIF en la direcció de les

interaccions � (veieu la figura 7). La similitud estructural entre el cristall neutre de TIF i la sal TIF

TCNQ porta a estructures electroniques de característiques semblants. Així, la sal TIF-TCNQ és

fortament monodimensional, amb una deslocalització electrónica important en la direcció dels

apilaments de molecules de TIF o de TCNQ. Tanmateix, tal com hem esmentat en la introducció

d'aquest capítol, els cristalls electronicarnent monodimensionals amb ocupació parcial de l'última

banda són víctimes d'una inestabilitat electrónica que destrueix el carácter metál.lic i porta a un estat

aíllant a temperatures baixes. En el cristall de TIF-TCNQ aquesta transició metall-aíllant té lloc a

50K.

En el cas del BEDT-TIF, com hem constatat anteriorment, la formació de dímers evita que

es formin apilaments de molecules com en el cas del TIF i del DT-TIF i, per tant, es perden les

interaccions HOMO-HOMO de tipus a entre els dímers. Hi ha, si més no, un gran nombre de

contactes S .. ·S de tipus � (veieu la figura lOc) que donen lloc a una interacció HOMO-HOMO

apreciable ("" 0.11 eV), La interacció HOMO-HOMO de tipus y, com en el cas dels cristalls de TIF i

DT-TIF, és relativament menyspreable. Tot aixo indica que el cristall de BEDT-rrF mostra certa

deslocalitzaciá en la direcciá associada a les interaccions f3 (la direcciá cristal.lografica ti, segons

la figura 9b), encara que molt més baixa que la que presenten els cristalls de Tl'F i de DT-rrF.
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En resum, l'análisi de les diferents interaccions HOMO-HOMO presents en els sis cristalls

neutres de la família del ITF analitzats en aquest capítol posa de manifest que l'empaquetament
paral.lel afavoreix una deslocalitzaciá electronica important en diferents direccions

cristal.lografiques i, per tant, facilita que el material presenti una conductivitat eléctrica elevada.

EIs donadors com el BET-TIF, eIs quaIs com a cristalls neutres adopten un empaquetament paral.leI,
estan ben preparats per a donar lloc a sals conductores sense una alteració significativa de la seva

estructura. En general, és fácil que aquests donadors siguin precursors de conductors

bidimensionals 15 que, per tant, és probable que puguin conservar el carácter metal.lic fins a

temperatures molt baixes. Aquest fet suggereix la possibilitat de que aquests material s puguin assolir

l'estat superconductor.

En el cas de donadors com el TIF, que adopten un empaquetament angular, les sals que se'n

derivin seran conductores si la reorganització estructural conserva les interaccions a. Si més no, aixo

donaria lloc a conductors monodimensionals, amb la qual cosa a baixes temperatures, aquests
materials perdrien el carácter metál.lic com a conseqüencia d'una distorsió de Peierls. Per a donadors

com el BEDT-TTF, cal una reorganització estructural completa per poder donar lloc a sals

conductores, ates que les interaccions HOMO-HOMO són febles en totes les direccions (taula V).

7.4. RESUM 1 CONCLUSIONS

En aquest capítol s'ha realitzat un estudi de l'estructura cristal.lina i electrónica de vuit

cristalls de donadors neutres de la família del TIF. Les principals conclusions del nostres estudi es

poden resumir en els següents punts:

i) Existeix una tendencia en els cristalls d'aquesta família cap a la formació de dos tipus
d'empaquetament clarament diferenciats, que hem anomenat angular i paral.lel . El principal factor
que determina l'adopció d'un o altre empaquetament és la formació d'interaccions per pont

d'hidrogen. Aquestes interaccions (C-H ···S i C-H-··C), tot i que són molt febles en comparació als

ponts d'hidrogen classics (O-H-··O, F-H···O, etc.), són claus de cara al disseny de cristalls organics
neutres de la familia del TIF.

ii) L'empaquetament angular és l'adoptat per molecules amb enllacos C(sp2)-H (DT-TTF) i

l'empaquetament paral.lel per aquelles que contenen enllacos C(sp3)-H (BET-ITF). Quan una

mateixa molécula conté enllacos d'ambdós tipus, adopta un empaquetament angular (TTDM-ITF).

15 Aixo ha estat de fet verificat, ja que han estat sintetitzades diverses sals d'aquest donador amb bones

propietats metal.liques [10].
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En el eas de molecules flexibles, es pot formar un empaquetament angular, independentment del
tipus d'enllacos C-H que eontinguin (BEDT-TfF).

iii) L'empaquetament paral.1el afavoreix la desloealitzaeió electrónica en diferents direeeions

cristal.lografiques. Aquest fet origina que els donadors amb aquest empaquetament siguin bons

eandidats eom a preeursors de sals metal.liques bidimensionals i, el que és més important, de sals que
eonservin el carácter metal.lic fins a temperatures molt baixes i que possiblement puguin esdevenir

superconduetors.

iv) En el eas deIs donadors que presenten un empaquetament angular, a diferencia del eas anterior,
cal una reorganització estructural important per tal d'obtenir sals metal.liques bidimensionals.
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CAPíTOL 8

SALS DE TRANSFERENCIA DE

CARREGA CONSTITUIDES PER

DONADORS DE LA FAMíLlA DEL TIF



Sals de transferencia de cárrega

8.1. INTRODUCCIÓ

La gran importancia sintética deIs cristalls organics neutres de la família del TTF que
acabem d'analitzar es troba, com ja hem esmentat, en el seu ús com a precursors de molts

conductors organics o sals de transferencia de cárrega de baixa dimensionalitat. Tal com s'ha

descrit en el capítol 6, les sals de transferencia de cárrega estan constituídes per capes de

molecules donadores que s'alternen amb capes de molecules acceptores al llarg d'una direcció

cristal.lografica. En aquesta memoria ens centrarem en aquelles on la conductivitat eléctrica té

lloc únicament en les capes de donadors. Aquests materials presenten propietats físiques de

remarcable interés, sovint associades a canvis en la seva estructura electrónica amb la pressió i/o la

temperatura. Per aquesta raó, moltes d'aquestes propietats físiques es poden explicar mitjancant el
cálcul de l'estructura de bandes i de la superficie de Fermi del material.

En el capítol anterior hern tingut ocasió de comprovar que les interaccions

intermoleculars (essencialment els ponts d'hidrogen) són les principals responsables de

l'empaquetament dels cristalls neutres de la família del TTF i com l'estructura electrónica ve

determinada per les característiques d' aquest empaquetament. La mateixa situació es dóna en les

sals de transferencia de cárrega, si més no en aquest cas cal fer una distinció entre les interaccions

intercapa, que impliquen molecules acceptores i donadores alhora, i les interaccions intracapa,
que involucren molecules del mateix tipus. Ates que les molecules donadores i acceptores porten
una cárrega parcial de signe contrari, les interaccions intercapa (donador +0 ... acceptor -o) són

les més fortes. Tanmateix, cal puntualitzar que l'estudi que ens proposem realitzar en aquest

capítol estará centrat únicament en l'estructura electrónica, és a dir, prescindirem de l'analisi

d' aspectes purament estructurals.

El fet que durant el procés de formació d'aquestes sals tingui lloc una transferencia de

cárrega de les molecules donadores a les acceptores fa que les bandes HOMO de la capa de

molecules donadores del cristall es trobin parcialment plenes. Aquesta ocupació parcial de les

bandes HOMO és un pre-requisit per que el material presenti propietats metal.liques. En aquest

sentit, un deIs objectius en l'obtenció d'aquestes sals és, precisament, aconseguir una carrega de ::::

0.5+ per molécula donadora, la qual cosa garanteix una semiocupació de les bandes HOMO. En

general, si la dispersió de les bandes HOMO en la regió del nivell de Fermi (últim nivell ocupat)
és important, aquest tallara les bandes HOMO i, per tant, el material sera metal.lic. La topologia
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de la superficie de Fermi associada pot proporcionar molta informació, no només sobre les

propietats electriques conductores del material per a una temperatura i pressió determinades

(aquelles sota les quals es coneix l'estructura cristal.lina), sinó també sobre les possibles
inestabilitats electroniques que puguin esdevenir-se en variar la temperatura iJo la pressió.

Tota la descripció del paragraf anterior es recolza en el fet que l'estructura electrónica

depen únicament de les bandes HOMO. Tanmateix, cal recordar! que aixo és válid només si els

orbitals HOMO i LUMO de les molecules donadores es troben relativament lluny en energia,
situació que es dóna en molecules donadores que consten de dos fragments organics units per un

enllac C=C (com ara les molecules de TfF o BEDT-TfF, en que la diferencia energética HOMO

LUMO és gran (:::::: 3 eV, segons calculs Extended Huckel). De vegades, pero, l'estructura

electrónica no esta únicament governada per l'orbital HOMO sinó pels orbitals HOMO i LUMO

alhora, com és el cas de les sals proviments de molecules donadores organometal.liques
(rnolecules constituídes per dos fragments orgánics units per un átom metal.líe, generalment Pt,

Ni, Pd o Au). Aquestes molecules tenen la particularitat que la separació HOMO-LUMO és

relativament petita (:::::: 0.4 eV, segons calculs Extended Huckel) i, com a conseqüencia, les bandes

generades per aquests dos orbitals es poden recobrir. És per aixo que, a part d'una transferencia

de cárrega donador � acceptor, té lloc una transferencia interna HOMO � LUMO i, en aquest

sentit, ambdós orbitals s'han de considerar en la descripció de l'estructura electrónica. Aquests
materials reben el nom de sistemes a dues bandes.é per diferenciar-los dels anteriors que serien

sistemes a una banda [1].

En aquest darrer capítol, com a continuació de l'estudi de cristalls organics moleculars

derivats del TfF, analitzarem alguns exemples seleccionats de sals de transferencia de carrega,
Tot i que s'ha estudiat l'estructura electrónica de diverses sals d'aquesta família [2], hem escollit

tres sistemes de propietats diferents, les sals (BEDO-TTF)2Re04.H20, K-(BEDT
TTFhCu[N(CNh]Cl i [Pd(dddth]Ag1.54Br3.50' a títol il.lustratiu de I'analisi de l'estructura

electrónica d'una sal de transferencia de carrega. Totes elles tenen en comú que la conductivitat

eléctrica es dóna en la capa de molecules donadores, si més no les respectives estructures

electroniques són particularment diferents. En la figura 1 es pot veure l'estructura de la molécula

donadora que forma part de cadascuna de les sals que analitzarem.

L'estudi de les sals esmentades sera desenvolupat en una secció diferent. En primer lloc, la
secció 8.2 esta dedicada a l'analisi de la sal (BEDO-TfFhRe04.H20 [2c]. Aquesta sal té la

particularitat que la molécula donadora constituent (BEDO-TTF) conté átoms d'oxigen en els

anells externs (figura 1), per la qual cosa l'estructura electrónica esta governada essencialment

1 Secció 6.2 del capítol 6.
2 Veieu la figura de la pago 172 per a una il.Iustració d'aquesta situació.
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-pels contactes Si···Si que s'estableixen entre les molecules donadores (no hi ha atorns So). Tot i

que aquesta sal és metal.lica a temperatura ambient, presenta diverses transicions de fase en variar

la temperatura, de les quals la de més interés és la transició a l'estat superconductor que té lloc a

3.5 K (es tracta, de fet, d'un dels pocs superconductors organics derivats del donador BEDO-TTF

que han estat sintetitzats [3]).

(a)

(Xs)�(Xo) (BEDO-TTF)2 Re04.H20
O S S O

BEDO-TTF

(b)

(Xs)�<sXS) K-(BET-TTFhCu [N (CN)2] CI
S S S S

BEDT-TTF

(c)

(Xs><sXS) Pd(dddt)2 Agl.54 Br 3.50
S S S S

Pd(dddth

Figura 1. Molécules donadores que constitueixen les sals que analitzarem (a la dreta s'incIou el

nom de la sal de la qual formen part). a) BEDO-TIF [bistetilenedioxij-tetratiafulvalé]. b) BEDT-TIF

[bisfetileneditioj-tetratiafulvale]. e) Pd(dddth [(dddt)2 = 5,6-dihidro-1,3-ditiin-2,3-ditiolat]. Els atoms

d'hidrogen no s'han representat.

En la secció 8.3 analitzarem I'estructura electrónica de les anomenades fases kappa i

prendrem com a exemple la sal K-(BEDT-TTF>2Cu[N(CN)2]CI. Les fases kappa es caracteritzen

pel fet que les molecules donadores s'organitzen en dímers orientats quasi-perpendicularment (en

aquest sentit, la seva estructura recorda a la del BEDT - TTF neutre-'). Quasi totes les fases kappa

3 Capítol 7 (pág. 190).
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presenten, en conseqüencia, una estructura electrónica molt similar, que analitzarem amb detall

promer per a una fase kappa en general i després pel cas de la fase K - (B E D T

TIFhCu [N(CNh]Cl.

Finalment, la darrera secció (8.4) esta centrada en l'estudi de la sal

[Pd(dddth]Ag1.54Br3.50 [2e]. Com podeu endevinar pel tipus de molécula donadora, en aquest
cas es tracta d'un sistema a dues bandes. L'estudi d'aquesta sal es basa a interpretar les seves

propietats físiques, en particular el fet sorprenent que conservi el carácter metal.lic fins a

temperatures molt baixes.

La molécula de BEDO-TTF (figura 1) té la mateixa estructura que la de BEDT - TTF,

precursora de la majoria de superconductors organics moleculars [5]. En canvi, tot i que es

coneixen diverses sals metal.liques derivades del donador BEDO-TIF amb anions diferents [6-7],
alguns deIs quals han donat lloc a sals superconductores quan s'associen amb el donador BEDT

TIF [com ara 13-, Au12-, IBr2
-

o Cu(NCSh-], només dues de les sals de BEDO-TTF sintetitzades

fins al moment són superconductores: les sals (BEDO-TTF)3Cu2(NCS)3 [7] i (BEDO

TTF)2Re04.H20 [3]. En aquest apartat realitzarem un estudi de l'estructura electrónica de bandes

d'aquesta última sal, emprant l'estructura cristal.lina a temperatura ambient [3a].4

Diverses propietats físiques de la sal (BEDO-TTFhRe04.H20 han estat mesurades

experimentalment, com ara la resistivitat en funció de la temperatura [p(T)], la magneto
resistencia [p(H)]5, els efectes Hall [RH(T)]6 i termoelectric [S(T)]7, la ressonancia d'espín
electrónic (ESR) o la susceptibilitat d'espín [x(T)]. Ates que un tractament teoric sobre les

propietats físiques esmentades (o sobre la seva interpretació) queda fora de l'abast d'aquesta
memoria. només resumirem les principals conclusions de les mesures experimentals. En primer
lloc cal remarcar que tots els estudis experimental s coincideixen a afirmar [3] que el nostre

sistema presenta dues transicions de fase en disminuir la temperatura. La corba de la resistivitat

en funció de la temperatura, que es pot veure en la figura 2, és provablement la mesura més

il.lustrativa d'aquest comportament. La figura 2 mostra que la sal (BEDO-TTF)2Re04.H20 és

4 Aquesta és I'única estructura que ha estat determinada.

5 Dependencia de la resistivitat amb el camp magnetic aplicat.
6 RH és el coeficient que relaciona una densitat de corrent i un camp megnetic aplicats en direccions

perpendiculars (per exemple,h Bz) amb el camp electric que generen en la tercera direcció (RH = Ey/jx Bz)
7 S és el coeficient que relaciona un gradient de temperatura amb el camp electric generat.
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metál.lica a temperatura ambient imanté les propietats metal.liquesf fins a 213 K, temperatura
en que té lloc una transició de fase (la resistivitat disrninueix per un factor dos). En l'interval 213

K - 35 K el cristall presenta també un comportament metal.lic, si més no des de 35 K fins a 4 K

es produeix una transició de fase que destrueix parcialment el carácter metal.Iic (la resistivitat

augmenta considerablement) i, finalment, a una temperatura de 3 K el material esdevé

superconductor (la resistivitat disrninueix drásticament). Cal esmentar que les transicions a 213 K

i 35 K desapareixen amb l'aplicació d'una pressió de 19 kbar i 1 kbar, respectivament. Per altra
banda, les mesures de l'efecte termoelectric són consistents amb aquestes observacions.
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Figura 2. Dependencia de la resistivitat amb la temperatura per a la sal

(BEDO-TTF)2Re04.H20 a pressió ambient [3a]. La figura interior
correspon a una ampliació de la corba a temperatura baixa.

Les mesures de l'efecte Hall, realitzades a temperatura ambient, indiquen que els

portadors de carrega són de dos tipus (electrons iforats). Les mesures de magneto-resistencia són

consistents amb aquesta conclusió i, a més, prediuen que la superfície de Fermi presentara dos

tipus de regions tancades, de mida > 0.7% i "" 1.5% de l'area de la primera zona de Brillouin. Pel

que fa a la transició a 213 K, cal esmentar que desapareix amb l'aplicació de pressió. Els

experiments de l'efecte Hall indiquen que la densitat de portadors de carrega es manté constant

durant la transició i també s'ha suggerit que es tracta d'una transició de fase estructural (en que té

lloc una disrninució de la simetria des de monoclínic a triclínic). Respecte a la transició a 35 K,

que també desapareix arnb l'aplicació de pressió, les mesures ESR suggereixen que es tracta d'una

inestabilitat electrónica del tipus ona de densitat d'espin (SDW).

8 Recordeu que un pendent positiu de la corba p(T) indica que el material és metál.lic (pág. 167).
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L'estudi de la sal (BEDO-TTFhRe04.H20 té un doble objectiu. Per una banda, ens

proposem interpretar les propietats físiques que s'han descrit, mitjancant una analisi de l'estructura

electrónica de bandes i la superfície de Fermi. El cálcul de l'estructura electrónica sera realitzat en

la capa donadora (capa de molecules de BEDO-TTF) mitjancant el metode EHTB i s'utilitzará

una base de qualitat DZ per als electrons de valencia dels atoms de e, s i ° i de qualitat SZ per a

l'orbital ls dels átorns d'hidrogen (els exponents dels orbitals d' Slater i els pararnetres atornics

que hem emprat són inc1osos en la referencia 9). Per I'altra banda, pretenem investigar quins són

els factors de que depen l'estructura electrónica en la regió propera al nivell de Fermi, que és la

zona que influeix les propietats físiques del material.

8.2.1. Estructura cristal.lina

És interessant comencar fent una breu descripció de l'estructura del cristall de (BEDO

TTFhRe04.H20 que ens servirá més endavant per entendre les característiques de la seva

estructura electrónica. En la figura 3 es mostra una perspectiva del cristall de (BEDO

TTFhRe04·H20.

b

t

capa
acceptora {

�----------�--- a

capa
donadora

capa
donadora

Figura 3. Cel.1a unitat del cristal! de (BEDO-TrFhRe04.H20.
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Es pot observar que la cel.la elemental consta de vuit molecules de BEDO-TTF

(denotades per lo - 14 i Il¿ - 1I4 en la figura 3), quatre molecules de Re04 i quatre d'H20. Sis de

les vuit molecules de BEDO-TTF, I¡ i Il¡ (i = 1, 3), es generen a partir de dues molecules

independents, lo i lIo, mitjancant les operacions de simetria del grup P21/c. Així, les molecules 11,

12 i 13 resulten de l'aplicació sobre la molécula lo de les següents operacions de simetria: un pla
de lliscament (a 11), un centre d'inversió (i) i un eix binari de rotació-trasllació (21),

respectivament.f Analogament, les molecules IIl, 1I2 i 1I3 són generades a partir de la molécula

Il¿ per aplicació de les mateixes operacions de simetria.U' Noteu que l'estructura tridimensional

esta constituida en capes paral.leles al pla ac. Així, les molecules lo, 11, Il¿ i II 1 pertanyen a una

mateixa capa de molecules donadores, la qual esta separada de la segona capa donadora (que
conté les molecules 12, 13, 1I2 i 1I3) per una capa de molecules de Re04 i H20. Les capes

donadores i acceptores s'alternen al llarg de la direcció ¡;.

8.2.2. Estructura electronica

Encara que no mostrem les interaccions intermoleculars que tenen lloc en el cristall de la

figura 3, cal esmentar que no es formen contactes Si +S¡ al llarg de la direcció b, és a dir, en

aquesta direcció no hi ha interaccions que donin lloc a dispersió de banda11. Per aquesta raó, el

calcul de l'estructura electrónica (la qual com a mínim sera bidimensional) es realitzara en la capa

donadora. La figura 4, que correspon a un tall de l'estructura en el pla ac, permet veure una

perspectiva d'una d'aquestes capes (cada molécula de BEDO-TTF esta representada

aproximadament al llarg de la direcció de l'enllac central C=C). Fixeu-vos que, dins de la unitat

de cel.la, l'única operació de simetria que relaciona les molecules és el pla de lliscament (Jll.12
Així, les molecules 11 i II 1 són generades a partir de les molecules lo i lIo, respectivament, per
l'acció d'aquest pla. La resta de molecules de la capa donadora s'obté per aplicació de la simetria

traslacional en el pla ac.

En la figura 5 es pot veure la composició de l'orbital HOMO d'una molécula de BEDO

TIF. Aquest esta concentrat sobre els átoms de carboni de l'enllac central C=C i sobre els de

sofre (Si), mentre que la contribució dels altres atorns de carboni i dels atoms d'oxigen és molt

9 El pla 0"11 és paral.1el al pla ac, el centre d'inversió esta situat a b 12 i l'eix 21 és paral.1el a l'eix b.
10 El centre d'inversió esta en aquest cas desplacat e 12 de l'anterior.

11 Les interaccions alllarg de la direcció b (donador +8 ... acceptor -8), que són majoritáriament de tipus pont

d'hidrogen, tenen en canvi un paper estructural molt important.
12 El pla 0"11 (paral.1el al pla ac i situat a 1/4 b ) és el responsable del desplacament de les molecules 11 i 11 1 en

direcció b respecte a les rnolecules lo i 110 (figura 3).
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més petita (;:: 1/2 i ::::; 1/3, respectivament). En aquest sentit, cal esperar que la dispersió de les

bandes HOMO estigui associada a l'existencia de contactes Si···Si.

(jll
------- ....

a

Figura 4. Capa donadora de molecules de BEDO-TfF.

Figura 5. Orbital molecular HOMO de la molécula de BEDO-TIF.

La figura 6 mostra la dispersió energética de les quatre bandes ocupades d'energia més

alta d'una capa donadora. Aquestes bandes provenen de la combinació deIs orbitals HOMO de

les quatre molecules de la ceLla elemental (bandes HOMO). Encara que no es detalli en la figura
6, cal remarcar que les bandes HOMO estan molt separades (energeticament) tant de les bande�
situades a energies inferiors eorn superiors. Segons la fórmula estequiometrica de la sal (BEDO
TTFhRe04.H20, cada quatre molecules de B�DO-TTF han transferit dos electrons a la capa
d'anions. Aixo fa que puguem representar l'estat d'oxidació de les molecules de BEDO-TTF com
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a (BEDO-TTF)42+ i, per tant, hi hagi sis electrons per emplenar les quatre bandes de la figura 6.

Ates que la tercera i quarta bandes es recobreixen, han de presentar una ocupació parcial i, per

aquesta raó, el nivell de Fermi creua aquestes dues bandes. Aixo ens porta a la conclusió que la

sal (BEDO-TTF)2Re04.H20 presentara un comportament metal. tic a temperatura i pressió

ambients, d'acord amb el que s'observa experimentalment [3).

-7.6

-7.8

-8

s:-
�
'-

�
._

�
�
k5

-8.4

-8.6

-8.8

r X M r Z

Figura 6. Relacions de dispersió [e( k)] de les quatre bandes ocupades més al tes d'una capa

de molecules de BEDO-ITF. I" = (O, O), X = (a*l2, O), Z = (O, c*/2), M = (a*l2, c*I2).

Es pot observar que la dispersió total de les bandes és notable (=== 0.9 eV), la qual cosa

indica que hi ha una deslocalització electrónica important. Si més no cal recordar que, ates que

els electrons que determinen la conductivitat eléctrica (els anomenats "portadors de cárrega")
són els que poblen el nivell de Fermi, és la regió propera a aquest la que ens donara informació

sobre les propietats conductores d'aquesta sal.

En la figura 7c es mostra la superfície de Fermi del nostre sistema. Aquesta es pot

descomposar en dues superfícies de Fermi (figures 7a i 7b) provinents de cadascuna de les dues

bandes que el nivell de Fermi creua. Així, la superfície de Fermi de la figura 7a prové de l'última

banda parcialment ocupada i és del tipus electro'>, Aquesta superfície de Fermi esta constituida

13 EIs nivells ocupats representen menys de la meitat de la primera zona de Brillouin.
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per línies tancades que delimiten les regions corresponents a nivells ocupats (les zones electró).
Noteu que, a part d' aquestes regions tancades -centrades en un punt interior en la zona de

Brillouin- existeixen altres regions de mida gairebé inapreciablcl+ centrades en el punt X.

Aquestes petites regions són conseqüencia que el nivell de Fermi en el punt X esta situat només

lleugerament per sobre del punt de creuament de les dues bandes superiors (figura 6). És evident

que petites variacions del nivell de Fermi (fins i tot dins del marge d'error del cálcul) poden
afectar a la forma de les regions electró que s'observen en la superfície de Fermi. Per exemple,
una lleugera elevació d'aquest pot convertir les dues regions electró properes al punt X (figura
28a) en una única regió d'area el doble. Tanmateix, com explicarem més endavant, la situació

més provable és la que es mostra en la figura 28.

Per altra banda, la superfície de Fermi de la figura 7b, que prové de la segona banda

parcialment ocupada i és del tipus foratt>, conté línies tancades que delimiten les regions

corresponents a nivells desocupats (zones forat).

Val la pena analitzar la relació entre la superfície de Fermi i el diagrama de bandes de la

figura 6. Per exemple, es pot veure que al llarg de la direcció r � Z (figura 6) tots els nivells

corresponents a la banda superior en energia estan desocupats, mentre que els nivells

corresponents a la banda immediatament inferior estan ocupats. És per aixó que la direcció r �

Z no creua el contorn de la superfície de Fermi (figura 7). Per altra banda, en la direcció X � M

(figura 6), una de les bandes HOMO conté tants nivells ocupats (per sota ef) com desocupats (per
sobre ef). Per aquesta raó la direcció X � M creua el contorn de la superfície de Fermi de la

figura 7 (b i e).

El fet que la superfície de Fermi consti de regions tancades esta d'acord amb els resultats

de les mesures de la magneto-resistencia, tot i que les arees de les zones tancades que prediuen les

mesures ("" 0.7% i "" 1.5%) són queleom menors que les que resulten del calcul ("" 1.7 % per a la

regió electró i "" 3.4 %.per a la regió electró). Aixo s'explica tenint en compte que les mesures

han estat realitzades a una temperatura molt inferior (20 K) respecte a la de l'estructura

cristal.lina emprada en el calcul (293 K). Per altra banda, atés que experimentalment s' observen
dues arees diferents, la superfície de Fermi té, amb tota probabilitat, l' aspecte que mostra la figura
28 (al menys a temperatura baixa). És a dir, no es dóna la situació en que les dues zones electró

properes al punt X es colapsen en única regió d'area el doble (la mateixa que la de la regió forat

de la figura 28b), la qual cosa portaria a que experimentalment s'observés una única área,

14 De fet, aquestes regions queden amagades sota el contorn de la zona de BrilIouin, pero es poden observar en la
part extesa de la superfície.
15 Menys de la meitat de la primera zona de BrilIouin correspon a nivelIs desocupats.
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Figura 7. Superfície de Fermi de la sal (BEDO-TfF)2Re04.H20 calculada emprant l'estructura cristal.lina a

temperatura ambient. (a) Superfície 'forat' (b) Superfície 'electró' (e) Superfície resultant. r = (0, O), X = (a*/2,

O), Z = (O, c*/2), M = (a*/2, c*/2).
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Tal com s'ha descrit anteriormenrlv, el fet que una direcció en l'espai recíproc (kx,ky)
creui un dels contorns de la superfície de Fermi és indicatiu de l'existencia d'electrons de

conducció amb moment (k) en aquesta direcció i, per tant, el material és conductor al llarg

d'aquesta direcció. Si ens fixem en la figura 7c, hi ha moltes direccions que creuen els contorns

de la superfície de Fermi (per exemple les direccions a*, (a* + e*), a, e, etc.)!". Per tant, és

d'esperar que el material sigui conductor al llarg d'aquestes direccions. Aixo ens porta a la

conclusió que la sal (BEDO-TTF)2Re04.H20 és un metall bidimensional. EIs nostres resultats

estan d'acord amb les mesures de conductivitat [3], les quals indiquen que el material és

conductor en les direccions a i e (no s'han realitzat mesures al llarg d'altres direccions).

A partir dels calculs realitzats sobre l'estructura cristal.lina a temperatura ambient també

podem fer prediccions sobre la possible evolució de l'estructura electrónica en disminuir la

temperatura. Aquesta tasca es veu simplificada quan, com en el nostre cas, hi ha mesures

experimental s realitzades a diferents temperatures, que poden complementar o verificar les

conclusions que obtinguem. Per exemple, els resultats experimentals suggereixen que la transició

a 213 K esta associada a un canvi estructural monoclínic � triclínic en que es produeix un

lleuger desplacarnent de l'eix cristal.lografic b, pero que no afecta significativament l'estructura
de la capa donadora. En aquest sentit, podem suposar que l'estructura electrónica no

experimentara una variació important respecte a la que hem determinat a temperatura ambient.

Aixo es veu recolzat pel fet que la topologia de la superfície de Fermi a temperatura baixa,

segons les mesures de la magneto-resistencia, es correspon forca bé amb la que hem obtingut a

temperatura ambient.

Per altra banda, el canvi de fase que té lloc a 213 K comporta una disminució de la

resistivitat (figura 2) per un factor 2, és a dir, un augment de la conductivitat eléctrica pel mateix
factor. Segons les lleis que regeixen la conductivitat d'un metall, aquesta és directament

proporcional a la densitat de portadors de cárrega n(ef) i inversament proporcional al temps de

relaxació d' aquests (r). Segons les mesures de l'efecte Hall, la magnitud d'n(ef) es manté

constant durant la transició a 213 K. Cal esmentar també que s'ha realitzat un calcul de la variació

de la densitat d'estats amb l'energia, n(e) en que s'ha vist que aquesta no presenta una variació

apreciable en la regió propera al nivell de Fermi. En base a aquest resultat, no es preveu que un

lleuger desplacament del nivell de Fermi pugui portar a canvis significatius de la densitat d'estats.

16 Secció 6.1.2 del capítol 6.
17 Noteu que á * == F � X i (ii * + e *) == I' � M. Per altra banda, a 1 e corresponen a les direccions

perpendiculars a e * i ii *, respectivament.
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Tots aquests fets fan pensar que el canvi en la magnitud de la conductivitat a 213 K

estigui ocasionat, no per una variació de la densitat de portadors de cárrega, sino per un

augment del temps de relaxació d'aquests. Auest fet no és sorprenent si tenim en compte que una

estructura a baixa temperatura sol tenir un grau d'ordenació superior.

Pel que fa a la transició de fase a 35 K que s'observa en la corba de resistivitat (figura 2),
els resultats experimental s (2c] suggereixen que es tracta d'una inestabilitat electrónica del tipus
ona de densitat d'espin que destrueix parcialment el carácter metal.lic. Les inestabilitats

electroniques d'aquest tipus, així com les del tipus ona de densitat de carrega, estan sovint

associades a superfícies de Fermi que, a temperatures abans de la transició, són quasi
unidimensionals. Aixo sembla, d'entrada, en contradicció amb el fet que la superfície de Fermi de

la figura 7c és essencialment bidimensional. Si més no, si examinem amb detall les dues

superfícies de Fermi en que es pot descomposar la superfície de Fermi total (figures 7a i 7b), es

pot observar que no seria difícil que amb una lleugera variació del nivell de Fermi (ef) les dues

superfícies variessin l'area de manera que es convertissin en superfícies quasi unidimensionals.
Una vegada assolida aquesta situació, es pot veure que un mateix vector q és capac de superposar

algunes parts de la superfície de Fermi. Quan aixó passa el material és susceptible d'experimentar
una transició que destrueix el carácter metál.lic.lf El fenomen en conjunt es coneix amb el nom

de hidden nesting i ha estat aplicat per Canadell i Whangbo [8] per explicar les transicions de

fase d'un bon nombre de materials de baixa dimensionalitat. En particular, aquest mecanisme és

el responsable de la transició metall-ai1lant de la sal (BEDT- TTF)2ReO4 [8d]. En el suposit que el

nesting no sigui perfecte, com en el nostre cas (el vector q esmentat no arriba a superposar

completament els contoms de la superfície de Fermi), només desapareixeria una part de la

superfície de Fermi. Les petites regions remanents permetrien que el material sortís

progressivament d'aquesta situació i recuperés el carácter metál.lic, Aixo es correspon molt bé

amb el que s'observa en la corba de resistivitat de la figura 2. Per tant, la superfície de Fermi

calculada esta d'acord amb la possibilitat que la transiciá a 35 K estigui originada per una

inestabilitat electrónica del tipus ona de densitat d'espín.

8.2.3. Analisi de l'estructura de bandes

En les seccions anteriors hem comprovat que el calcul de l'estructura de bandes i de la

superfície de Fermi de la sal (BEDO-TTF)zRe04.H20 permeten interpretar en gran mesura les

seves propietats físiques, ja que mol tes d'aquestes propietats depenen essencialment de la

18 La causa de la transició és una pertorbació provocada per la repulsió electró-electró (consulteu la referencia 8

per a més detall).
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topo logia de la superfície de Fermi. En aquest sentit, és interessant examinar amb més detall

l' estructura electrónica d' aquesta sal.

Si comparem la superfície de Fermi (figura 7c) amb el diagrama de bandes (figura 6),

podem observar que la forma de la superfície de Fermi esta molt relacionada amb el fet que la

tercera banda quedi per sobre del nivell de Fermi en la regió propera al punt M i que la quarta

banda quedi lleugerament per sota del nivell de Fermi a prop del punt X. És logic pensar que

petits canvis en les interaccions HOMO-HOMO (responsables de la dispersió de les bandes de la

figura 6) podrien fer variar aquesta situació i, en conseqüencia, la topologia de la superfície de

Fermi. Val la pena, dones, anar un pas més endavant per tal d'entendre la forma particular del

diagrama de bandes de la figura 6 en la regió propera al nivell de Fermi, en especial en els punts

XiM.

Segons les idees de la física de l'estat salid, en el marc de l'esquema Tight Binding,
- -

l'energia total d'un salid (molecular) en cada punt k de la zona de Brillouin -e( k)- es pot

expressar en funció de les anomenades integrals de transferencia intermoleculars t¡j (i,j = orbitals

moleculars). En el cas particular d'un conductor organic com els que estudiern en aquest capítol,

l'energia relativa de les darreres n bandes ocupades (n = nombre de molecules per unitat de

cel.la) només depen dels orbital s HOMO de les molecules donadores i, per tant, aquests són els

únics orbitals que caldria considerar en la determinació de les integrals de transferencia. D'entre

els models més senzills per calcular aquestes integrals, destaquen els que les aproximen amb la

meitat de la separació energética entre els dos orbitals provinents de la combinació deIs orbitals

HOMO de cada parell de molecules vemes ,

q¡+HOMO

'�1'
, ,

HOMO i " '. HOMO j
--< 2t·· >--

, lJ ,

, ,
, ,
, I

q¡·HOMO

o els que les consideren proporcionals al solapament entre els orbitals HOMO de cada parell de
molecules interaccionants (t¡j = kS¡j). Nosaltres les estimarem com el valor de la interacció

HOMO-HOMO o integral de ressonancia calculada dins de l'aproximació Extended Huckel

(�HOMO-HOMO). Cal tenir en compte que, dins del metode EHTB, l'energia de les bandes HOMO

es pot de fet expressar en funció de les diferents integrals de ressonancia �HOMO-HOMO entre

les molecules veines,

238



Sals de transferencia de carrega

Aquestes integrals són alhora proporcionals al solapament entre els orbitals HOMO i a la

diferencia d'energies entre aquests dos orbitals. En la propera secció determinarem l'energia
relativa de les bandes HOMO en funció de les integrals �HOMO-HOMO'

8.2.3.1 INTERACCIONS INTERMOLECULARS HOMO-HOMO

En la figura 8a es poden veure les diferents interaccions intermoleculars que tenen lloc en

la capa de molecules de BEDO-TIF. Cada línia horitzontal representa una molécula vista al llarg
de l'enllac central C=C (compareu amb la figura 4) i l'orbital associat a cada molécula representa

el seu orbital HOMO, de tal manera que el signe de cadascun deIs lobuls d'aquest orbital fictici es

correspon amb el signe deIs orbitals p dels atoms de sofre en I'orbital HOMO real, tal com

s'esquematitza en la figura 8b.

(a)

a

(b)
z

fL,
Figura 8. Ca) Diferents interaccions interrnoleculars presents en la capa de molecules de BEDO-TIF i notació

emprada per a identificar-les. Cb) Representació simplificada de l'orbital HOMO de cada molécula de BEDO-TIF.
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EIs orbitals HOMO il.lustrats en la figura 8a defineixen el nostre conveni a l'hora de

donar un signe o un altre al valor de la interacció entre cada parell d'orbitals HOMO. Així, el

valor d'una interacció HOMO-HOMO de tipus a sera positiva quan els orbitals ficticis respectius

s'aproximin per lóbuls de signe contrario El mateix succeira per a una interacció de tipus y,

mentre que una interacció de tipus � tindrá signe positiu quan els lobuls que s'aproximin tinguin
el mateix signe. EIs valors de les integrals HOMO-HOMO corresponents a cadascuna de les sis

diferents interaccions de la figura 8a es troben en la taula 1, la qual conté també la Ilista de

contactes S···S associats a cada interacció.

Taula l. Contactes S···S i valor de �HOMO-HOMO (segons el conveni de signes indicat en la

figura 8) associats amb cadascuna de les cinc diferents interaccions intermoleculars presents en la

capa donadora de la sal (BEDO-TIF)2Re04.H20.

f3HOMO-HOMO
Interacció S···S (::; 4.1).)(eV)

al -0.1211 3.641, 3.578

a2 -0.0817 3.955, 3.948, 3.645, 3.618

�l -0.1860 3.602, 3.498, 3.402

�2 -0.1879 3.573, 3.557, 3.551

81 0.1969 3.757, 3.622, 3.608

� 0.1875 3.724, 3.723, 3.669

Segons els resultats de la taula 1, les interaccions HOMO-HOMO més fortes són les de

tipus 8 (8¡ i (2) i � (�¡ i �2). Les interaccions 8, en tant que impliquen un solapament sigma entre

els orbitals, tenen una magnitud important, tal com també s'observa en la majoria de sals de la

famíIia del TTF [9]. Les interaccions �, que impliquen una aproximació coplanar entre les

molecules, tenen generalment [9] un valor més petit (= 0.15 eV). En el nostre cas, en canvi, el

valor de les interaccions � és relativament elevat i semblant al valor de les 8. Aixo s'explica tenint

en compte que, a més de les interaccions S···S indicades en la taula 1, hi ha un contacte addicional

S···O molt curt per a cada interacció � (3.208 A en la interacció �l i 3.152 A en la interacció �2).
Aquest contacte, que possiblement és conseqüencia de les interaccions C-H···O que mantenen

unides les molecules en la direcció ii (figura 4), contribueix a augmentar el valor de les

interaccions HOMO-HOMO respecte al que seria d'esperar per a l'existencia de només tres

contactes S···S (taula 1). Per altra banda, les interaccions a són relativament més febles que la

resta d'interaccions, a causa del fet que els plans moleculars es troben molt desplacats I'un

respecte a I'altre, amb la quaI cosa disminueix el soIapament entre eIs orbital s p deIs atoms de

240



Sals de transferencia de carrega

sofre. El tipus de solapament que resulta és, de fet, més semblant al que presenten les interaccions

Ó que, ates que contenen un contacte S···S curt addicional, donen lloc a una interacció més forta

(en el cas de la interacció al es perd un contacte S"'S respecte a les interaccions Ó i en el cas de

la interacció a2' encara que hi ha més contactes que en les interaccions Ó, aquests són més llargs).

L'observació de l'estructura de la capa de molecules de BEDO-TfF de la figura 4 pot

suggerir, d'entrada, que aquesta capa esta constituida per cadenes de molecules al llarg de la

direcció c. Si més no en base als resultats anteriors, aquesta descripció no seria válida, ja que les

interaccions HOMO-HOMO � i Ó són les més importants, des d'un punt de vista electronic, La

capa donadora es pot descriure millor, per contra, com a constituida per cadenes al llarg de la

direcció ti, o bé per cadenes alllarg de la direcció (ti+c), que són les direccions en les quals
tenen lloc les interaccions més fortes.

8.2.3.2. ORIGEN DE LA FORMA PARTICULAR DE LES BANDES HOMO

Les interaccions intermoleculars HOMO-HOMO que acabem d'analitzar estan molt

influídes per l'orientació relativa de les molecules de BEDO-TfF i, per aquesta raó, la forma de

les bandes HOMO deu reflectir les característiques de l'empaquetament molecular en la capa

donadora. Si ens fixem en la capa donadora de la figura 8a, la podem descriure com a originada
a partir d'una capa ideal amb dues molecules per unitat de cel.la (lo i lIo)' Aquest seria el cas si

no existís el lleuger desplacament (en direcció b) de les molecules 11 i II 1 respecte a les

molecules lo i lIo' L'estructura de bandes corresponent estaria constituida per dues bandes

provinents de les combinacions enllacant i antienllacant dels orbitals HOMO (X
+ i X -,

respectivament) de les dues molecules de la cel.la unitat. Aquesta estructura ideal s'il.lustra en la

figura 9. Com a conseqüencia de les interaccions fortes alllarg de la direcció ti (interaccions �),
les bandes corresponents als orbital s X

+ i x-presentaran una dispersió notable 19 en la direcció

r-s x.

A partir d'aquí podem simular la forma de les bandes que resulta per a una duplicació de la

cel.la elemental respecte a la situació de la figura 9 (com és el cas real). D'entrada, l'increment de

la periodicitat per un factor dos en direcció ti portaria a un desdoblament de les bandes en la

direcció r � X de la figura 9. Per altra banda, també en la direcció M � Z, s'observaria un

desdoblament, mentre que en la direcció X � M les quatre bandes serien degenerades dos a dos.

El desplacament de les molecules 11 i II 1 respecte a les molecules lo i Il¿ que té lloc en

19 Suposant que no hi ha interacció entre els orbital s X
+
i X-, els orbitals del cristal! són directament els

orbitals de Block que provenen d'aquests orbitals: 0/+1- (k) == «": (k) = N-I12 I eiK.Rx+l- U:: - R)
R
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l'estructura real fa que es produeixi una dimerització estructural en la direcció ii (cada dues

molecules consecutives no són equivalents), la qual cosa suprimeix la degeneració de les quatre
bandes (dos a dos) en la direcció X -t M. Malgrat tot, el fet que hi hagi un pla de lliscament

(Cill.) en la direcció de dimerització fa que, per requeriments de simetria, les bandes conservin la

degeneració en els punts X i M.20 Aquesta situació s'esquematitza en la figura 10, on els nous

orbital s moleculars �+s i �+a són les combinacions simétrica i antisimetrica de l'orbital x+ de la

figura 9 respecte al pla de lliscament Cill. Analogament, els orbitals moleculars �-s i S-a són les

combinacions simétrica i antisimetrica de l'orbital x- de la figura 9 respecte al pla CiU.

e

r x

Figura 9. Orbitals moleculars (x+ i X-) i bandes del salid originades pel canvi de fase

d'aquest orbitals en la direcció ti, per al cas d'una estructura ideal com la descrita en el text.

20 Es pot demostrar, mitjancant arguments de la teoria de grups aplicada a la funció d'ona que descriu els

orbitals del cristall, 'P(k), que en alguns punts especials, com ara els punts X i M (en un cas bidimensional,

generalment és alllarg d'una línia de la zona de Brillouin) les funcions 'P(k) són vectors propis de l'operador de
simetria (JI/ i que, a rnés, aquests punts corresponen a representacions irreduibles bidimensionals. És per aixo

que les bandes en els punts X i M són degenerades dos a dos.
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�! !%\
�! ft !�
�ft ft%\ s-s �

C�! i.. .>
-a r X M

Figura 10. Orbitals moleculars (e i ea) i bandes del salid originades pel canvi de
fase d'aquest orbitals en les direccions ti i e (cada banda prové d'un únic orbital).

8.2.3.3. ENERGIA RELATIVA DE LES BANDES EN ELS PUNTS D'INTERES

Mitjancant el raonament anterior es pot entendre perqué el diagrama de bandes del nostre

sistema ha de tenir quatre bandes i quina és la seva forma aproximada. A partir d'aquí, és possible
deduir l'energia relativa de cada banda en alguns punts k de la zona de Brillouin (per exemple,
els punts r, X o M) en funció de les diferents integrals �ij de la capa donadora. En una primera

aproximació, suposarem que els quatre OB 's <1>\(k) , <1>+a(k), <1>-s(k) i <1>-a(k) descrits en figura 10

no es barregen entre ells, és a dir, coincideixen amb els orbital s del cristall Pi (k) (i = 1, 4). Aixo

ens permet analitzar les quatre bandes resultants per separat.

L'energia relativa deis quatre OB's en cada punt k és proporcional a la suma de les

interaccions que tenen lloc (per unitat de cel.la) entre els orbitals HOMO de les molecules, amb el

signe apropiat segons el conveni que hem establert. En la figura 11 es mostra, per exemple, com

aplicariem aquesta metodología en el punt I' (k , = 0, ky = O). EIs OB's en aquest punt
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corresponen a la repetició deIs orbitals s+s ' S+a' e s i S-a amb la mateixa fase en cadascuna de

les dues direccions de la xarxa bidimensional. Segons la figura 11, l'energia de cadascun deis

OB's és la següent:

e[<I>\ (n] oc 2 (-B¡ - B2 + ()¡ + ()2 - al - a2)
e[<I>\ (n] oc 2 (B¡ + B2 - ()¡ - ()2 - a¡ - a2)
e[<I>-s (I')] oc 2 (-B¡ - B2 - ()l - 02 + al + a2)
e[<I>-a(n]oc 2(B¡ +B2+01 +02+a¡ +a2)

= 2 (0.9611)
= 2 (-0.5555)
= 2 (-0.2133)
= 2 (-0.1923) 8.1

Cal destacar que els resultats de la dreta s'obtenen per substitució deIs valors de Bij de la taula I.

Segons aquests resultats, l'energia deis orbital s de Bloch, en el nostre model de bandes

independents, augmenta en I' ordre següent:

8.2

Per tal de veure de quina mesura es correspon al cas real (figura 6), hem realitat una

analisi deis orbitals cristal.lins que resulten del calcul EHTB en el punt I", emprant un

procediment en que obtenim la contribució deIs orbitals moleculars de fragments escollits.

Considerant cada fragment com una molécula de BEDO-TTF, el resultat d'aquest calcul mostra

que el model de bandes independents reprodueix aproximadament el comportament real del

sistema en el punt r.

Per altra banda, si s'analitza el carácter orbitalari de les bandes de la figura 6 (cas real) en
els punts I", X, MiZ, es pot deduir l'assignació entre bandes i orbitals de Bloch que es mostra en

la figura 12. Fixeu-vos que la banda d'energia més alta es correspon sempre amb I'OB <1>+a(k),
encara que no sempre una mateixa banda mostra el mateix carácter orbitalari en tots els punts k
del diagrama (es produeixen combinacions entre els OB's en punts on la simetría ho permet). Les
relacions 8.1 són útils de cara a estimar I'energia relativa de les bandes en el punt T en termes de

les interaccions intermoleculars HOMO-HOMO. Per exemple, I'energia relativa deIs OB's <1>+a (n
i <1>\ (T) és proporcional a la magnitud de les interaccions () i B (conjuntament) i, per tant, la

separació entre la banda superior en energia i la banda inferior dependra de com de grans siguin
aquestes interaccions. D'una manera similar, es pot deduir que la diferencia energética entre el

pareIl de OB's <1>+a (n / <1>\ (n, provinents de S+, i el pareIl <1>-a (n / <I>-s (n, provinents de S-, és
proporcional a la magnitud de les interaccions a. Així, si les interaccions a fossin molt més

fortes, les bandes apareixerien agrupades dos a dos. Si més no aquestes interaccions són

relativament febles en el cas real i, per aquesta raó, ambdós pareIls de bandes es barregen
notablement (fixeu-vos en el fort creuament evitat que té Iloc entre la tercera i la quarta bandes,

que tenen contribucions de <1>\(k) i <1>-a (k), en la direcció r -1 M ).

244



Sals de transferencia de carrega

Figura 11. Representació dels OB's <1>+s(k) , <1>+a(k), <1>-s(k) i <1>-a(k) en el punt r (k = O, O) i de les
interaccions HOMO-HOMO per unitat de cel.la a que donen lloc. Només es representa una meitat de la

repetició en al pla deIs orbitals HOMO (la segona meitat és simétrica).
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+
a (k)

CP-a (k)-

.>
q>+s (k)

2

cp+a (k)

ep-a (k)

r x M r z

Figura 12. Correspondencia entre els OB's de la figura 11 i les bandes de la figura 6.

Malgrat que amb raonaments d'aquest tipus podríem explicar mol tes de les

característiques de les bandes de la figura 6, cal recordar que el nostre objectiu és el d'investigar
l'energia relativa de la tercera i quarta bandes en els punts X i M (1 i 2 en la figura 12). La figura
14 il.lustra la forma de l'OB <j>\ (k) en aquests dos punts. Realitzant una analisi análoga a la que

hem realitzat en el punt I", s'arriba a les relacions següents:

e[<j>+a (X)] oc -2 (al + a2)
e[<j>\ (M)] oc 2 (a2 - al)

= 2 (0.2028)
= 2 (-0.0394)

S.3a

S.3b

De la substitució dels valors de les interaccions al i a2 (taula 1) en aquestes equacions resulta:

e[<j>+a (X)] > e[<j>\ (M)]

és a dir, el punt 1 hauria de quedar per sobre (energia més alta) del punt 2. La situació real és -en

canvi- la inversa, la qual cosa indica que el model de bandes independents no és adient per
descriure l'energia en els punts X i M. Aixo posa de manifest que es produeix una barreja
important dels OB's en aquests punts.
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<jl+a (X) <jl\ (M)

Figura 13. Representació deIs OB's <1>\Ck) , <1>\Ck), <1>-sCk) i <1>-aCk) en els punts X (k = a*/2, O) i

M (k = a*l2, c*/2). També s'inclouen les interaccions HOMO-HOMO (amb el signe corresponent) per
unitat de cel.la a que donen !loc.

Figura 14. Representació deIs OB's <1>\Ck) , <1>\(k), <1>-s(k) i <1>-aCk) en els punts X (k = a*/2, O) i
M (k = a*/2, c*I2), emprant els MO's que s'obtenen del calcul de fragments en aquests punts.
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Una manera alternativa de determinar l'energia deIs punts 1 i 2 consisteix a emprar la

combinació d'orbitals HOMO que s'obté del cálcul EHTB en X i M mitjancant el metode deIs

fragments. EIs nous orbital s 1; i la relació de fases a que donen lloc en els punts X i M s'il.lustra

en la figura 14. Les energies relatives en els punts 1 i 2 són ara:

e[<j>(X)] oc (c2c4 - c1c3) 82 + (-c2c4 + c1c3) 81

+ (-c1c2 - c3c4) a2 + (-c1c2 - c3c4) al

+ (c2c3 - c2c3) �2 + (-c1c4 - clc4) a2

= + (c2c4 - clc3) (82 - 81) - (clc2 + c3c4) (a2 - al) 8.4

on els coeficients deIs orbital s HOMO de cada molécula tenen els valors,

el = 0.48; c2 = 0.67; c3 = 0.47; c4 = 0.31 8.5

i analogament,

e[<j>(M)] oc (c2c4 + clc3) 82 + (c2c4 + elc3) 81

+ (clc2 - c3c4) a2 + (c1c2 + c3c4) al

+ (-c2c3 - c2c3) �2 + (clc4 - clc4) �l

= + (c2c4 + c1c3) (82 + 81) + (clc2 - c3c4) (a2 - al) 8.6

amb

el = 0.63; c2 = 0.16; c3 = 0.76; c4 = 0.09 8.7

Ates que les interaccions del mateix tipus tenen una magnitud moIt similar entre elles (al:::: a2'
�l :::: �2 i 81 :::: 82), podem realitzar l'aproximació:

al = a2 = a

�l = �2 = �

81 = 82 = 8 8.8
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Introduint 8.8, 8.5 i 8.7 .en 8.4 i 8.5 s' arriba a les expressions següents:

e[(j>(X)] oc - 2 (c1c2 + c3c4) a = -0.47 a

= 0.471al 8.9

e[(j>(M)] oc 2 (c2c4 + c1c3) � = 0.49 �
= 0.49 I�I 8.10

Si tenim en compte que lal < I�I (taula 1), aquests resultats indiquen que

e[(j>(M)] > e[(j>(X)]

és a dir, el punt 2 queda per sobre del punt 1, de manera que coincideix amb el cas real (figura
11). El fet més important és, tanmateix, que la diferencia d'energies entre els punts 1 i 2 depen de

la diferencia entre la magnitud de les interaccions a i � de la capa donadora. Així, una

disminució del valor de la interacció a porta a una disminució de l'energia del punt 1 (relació

8.9). Ates que aquest punt és molt a prop del nivell de Fermi, una lleugera disminució en el valor

de les interaccions a pot convertir la petita regió de tipus electró que s'observa en la superfície de

Fermi (figura 7) en una regió forat. De la mateixa manera, un augment de les interacions �
elevara l'energia del punt 2 i, per tant, l'area de la regió forat centrada en el punt M (figures 7b,c)

augmentará. Tenint en compte que l'area deIs dos tipus de zones ha de ser la mateixa, la

superfície de Fermi tindría un carácter més bidimensional.

Tot aixo ens porta a la conclusió que la topología de la superficie de Fermi esta

governada fonamentalment per la magnitud de les interaccions HaMO-HaMO que tenen lloc en

els apilaments de molecules al llarg de la direcciá e (de tipus a) respecte a les que s'estableixen

en les cadenes de molécules alllarg de la direcció a (interaccions de tipus {3).

Aquesta conclusió podria ser útil, per exemple, de cara a predir l'efecte que un canvi de

pressió podría ten ir sobre les propietats conductores de la sal (BEDO-TTFhRe04.H20 que, com

ja s'ha indicat, depenen fonamentalment de la topologia de la superfície de Fermi. Així, no seria

arriscat suposar que un escurcament de l'eix e, per efecte de la pressió, portaría a un augment de

les interaccions a i, per tant, apareixerien regions forat centrades en el punt X de la superfície de

Fermi. En general, coneixent el canvi estructural associat amb l'aplicació de pressió, sería possible

predir com aquest canvi afectara a la forma de la superfície de Fermi. En últim terme, aixo ens

permetria coneixer la superfície de Fermi d'un material sense necessitat de disposar de la

determinació de l'estructura cristal.lina i, a la inversa, predir quins canvis estructural s ens

portarien a una topologia desitjada de la superfície de Fermi.
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8.2.4. Conclusions

Com a punt final d'aquesta secció, resurmrem breument les principal s conc1usions del

nostre estudi de la sal (BEDO-TIFhRe04.H20:

i) El cálcul de l'estructura de bandes i de la superfície de Fermi ha posat de manifest que es

tracta d'un metall bidimensional, amb una superfície de Fermi constituida per regions
tancades, d'acord amb els resultats experimentals. Per altra banda, la transició metall-a'illant

que té lloc a z 35 K podria ser originada per una inestabilitat electrónica del tipus 'ona de

densitat d'espín', tal com també suggereixen les mesures experimentals, mentre que la

transició metall-metall a 213 K és provable que estigui associada a una disminució sobtada

del temps de relaxació deIs electrons.

ii) Amb l'ajut d'un model senzill en que només considerem l'orbital HOMO de cada molécula, es

pot entendre la forma particular de les bandes i la topologia de la superfície de Fermi.

Mitjancant aquest model hem arribat a la conclusió que l'existencia de les zones electró i forat
esta directament relacionada amb la magnitud de les interaccions que tenen lloc en la direcció

de l'eix e (interaccions de tipus ex) respecte a les que tenen lloc en la direcció de l'eix ii

(interaccions de tipus (3).

8.3. Les fases 'kappa'

Un nombre important de sals de transferencia de carrega derivades de donadors de la

família del BEDT - TTF pertanyen al tipus estructural conegut com fase "kappa". Aquestes sals

es caracteritzen pel fet que la capa donadora esta constituida per dímers de molecules orientats

quasi perpendicularment. L'estructura de la capa donadora formada és tan específica que en

alguns casos sals formades per donadors i/o acceptors diferents poden ser isostructurals.
L'estructura electrónica és, en conseqüencia, molt semblant i distintiva de les sals d'aquest grupo

Les propietats físiques de les fases kappa són tan interessants i variades com poc

conegudes. Malgrat que l'orientació de les molecules no sembla, en principi, ben preparada per
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donar lloc a una deslocalització electrónica important, algunes fases kappa són metal.Iiques a

temperatura ambient. A més, moltes d'elles són superconductores, amb els valors de la

temperatura crítica (Te) més elevats d'entre els superconductors orgánics coneguts (a excepció
deIs fullerens). Per altra banda, encara que s'han plantejat diverses hipótesis, es desconeix perqué
sals isostructurals com les de la família K-(BEDT-TTFhCu[N(CNh]X (X = CI, Br, 1), amb una

estructura electrónica a temperatura i pressió ambients idéntica, presenten propietats electriques
diferents [5]. Així, mentre que la sal amb brom és metál.lica a temperatura ambient i esdevé

superconductora a baixa temperatura, la sal amb cIor és semiconductora a temperatura ambient i

requereix l'aplicació de pressió per assolir l'estat superconductor. Finalment, la sal amb iode

presenta una transició metall-aillant que evita el pas a l'estat superconductor. Per altra banda,
també canvis en la molécula donadora poden portar a sals de propietats diferents. Per exemple,
les sals K-(DhCu[N(CNh]Br (D = BEDT-TTF, BETS) són isostructurals, pero només la sal amb

BEDT-TTF presenta superconductivitat [5, 2a].

Tal com hem pogut comprovar en la secció anterior, l'estudi teoric de les propietats
conductores d'una sal de transferencia de carrega comenca per analitzar la seva superfície de

Fermi. En aquesta secció, sota l'exemple de la sal K-(BEDT-TTFhCu[N(CNh]CI, ens proposem

realitzar una analisi de l'estructura de bandes i de la superfície de Fermi de fases kappa que, com

la de l'exemple, tenen la particularitat que la capa donadora esta constituida per dímers

equivalents i centresimetrics. Cal puntualitzar que, tot i que només mostrarem els resultats

corresponnets a la sal K-(BEDT - TTF)2Cu[N(CN)2]Cl, les nostres observacions provenen de

l'analisi d'un bon nombre de fases kappa per a les quals es coneix la seva estructura cristal.lina

de raigs-X, El nostre objectiu és el d'entendre els trets comuns en l'estructura electrónica de les

sals en fase kappa del tipus esmentat.

8.3.1. Estructura cristal.lina

En la figura 15 es mostra l'estructura tridimensional del cristall de K-(BEDT

TTFhCu[N(CNh]Cl (a temperatura ambient i pressió de 3 kbar) i una perspectiva de la capa de

molecules de BEDT - TTF 21. Cada molécula de BEDT - TTF de la figura 15b esta representada al

llarg de la direcció de l'enllac central C=c. La unitat de cel.la d'aquesta capa consta de quatre

molecules (lo, 11, 12 i 13) de les quals les molecules 11,12 i 13 són generades a partir de la

molécula lo per aplicació de les operacions de simetría del grup Pnma, tal com es detalla en la

figura 15b. Els dos dímers resultants (lo - 11 i 12- 13) són equivalents i centresimetrics,

21 Fixeu-vos que és molt diferent de la capa donadora de la sal (BEDO-TrF)2Re04.H20 (figura 4).
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(a)

(b)

a

e

Figura 15. (a) Cel.la unitat del cristall de K-(BEDT-TIF)2Cu[N(CN)21Cl. (b) Capa
de molécules de BEDT-TTF.
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8.3.2. Estructura electronica

El calcul de l'estructura electrónica en la capa donadora ha estat realitzat mitjancant el
metode EHTB, emprant una base de qualitat DZ per als electrons de valencia dels atoros de C, S i

de qualitat SZ per a l'orbital 1s deIs atoms d'hidrogen (els parámetres atomics es troben en la

referencia 9).

En la figura 16 es mostra el diagrama de dispersió energética corresponent a les quatre
bandes ocupades d'energia més alta en una capa donadora (bandes HOMO). Segons la fórmula

estequiornetrica (BEDT-TTFhCu[N(CNh]CI, cada molécula de BEDT-TIF porta una carrega
0.5+. Aixo fa que, tenint en compte que la cel.la unitat consta de quatre molecules de BEDT

TIF, hi hagi sis electrons per emplenar les quatre bandes de la figura 16. Com a conseqüencia,
les dues bandes superiors presenten una ocupació parcial, de manera que el nivell de Fermi talla

aquestes dues bandes. Segons l'estructura de bandes de la figura 16, la sal K-(BEDT

TTFhCu[N(CN)2]CI deu presentar un comportament metál.lic sota aquestes condicions de

pressió i temperatura, d'acord amb el que s'observa experimentalment [2d].

-9�------�------�------�------�
r x M z r

Figura 16. Dispersió energética [e( k )] de les quatre bandes ocupades més altes

d'una capa de molecules de BEDT-TIF en la sal lC-(BEDT-TIF)2Cu[N(CN)2]CI (T
= 298 K, P = 3 kbar).

Per a cada dímer de la cel.la unitat es pot formar una combinació enllacant deIs orbitals

HOMO i una d'antienllacant (X+ i X-, respectivament). Les dues bandes superiors de la figura 16

provenen de l'orbital X-, mentre que les dues inferiors provenen de l'orbital X+. La notable

separació entre les dues bandes superiors i les inferiors indica que els orbitals dels que provenen
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(x+ i x-) estan forca separats en energia i, per tant, que la interacció HOMO-HOMO intradímer és

molt gran. El desdoblament dos a dos de les bandes és conseqüencia del fet que hi hagi dos

dímers per unitat de cel.la i, per tant, es poden formar dues combinacions diferentsé- de cadascun

dels orbitals x+ i x- del dímer. Fixeu-vos que les bandes són degenerades al llarg de les

direccions X � M i M � Z. Aixo és conseqüencia de les operacions de simetria all i 21, que
traslladen en les direccions a i e, respectivament. L'estructura de bandes de la figura 16 és

practicament idéntica en totes les sals kappa que consten de dímers equivalents i centrosimetrics.

En el cas de sals kappa en les quals els dímers no són centrosimetrics (per exemple les sals 1(

(BEDT-TTF)2Cu(NCSh i 1(-(BETS)2SbF6) la perdua del eix 21 fa que les bandes no siguin

degenerades en la direcció M � Z, encara que en les altres direccions es conserven les

característiques de l'estructura de bandes de la figura 16.

En la figura 17 (pág. 255) es mostra la superfície de Fermi corresponent al diagrama de

bandes de la figura 16. Aquesta superfície es pot considerar com a superposició de dues

superfícies de Fermi, una de tipus electró i una altra de tipus 'forat' (figures 17a i 17b,

respectivament). La primera és pseudo-unidimensional (la direcció r � X no creua el contorn de

la superfície), mentre que la segona és bidimensional. La superfície de Fermi resultant (figura
17c) és bidimensional i, per tant, es preveu que la conductivitat eléctrica d'aquesta sal sigui

isotropica. És a dir, no hi ha una direcció privilegiada en el pla ac al llarg de la qual el

material sigui millor conductor, d'acord amb els resultats experimentals [2d]. Les característiques
de la superfície de Fermi de la figura 17 són comuns a totes les sals kappa que consten de dímers

equivalents i centrosimetrics, amb petites diferencies que analitzarem en l'apartat següent.

8.3.2.1. INTERACCIONS INTERMOLECULARS HOMO-HOMO

La figura 18 descriu les diferents interaccions intermoleculars que tenen lloc en la capa

de molecules de BEDT - TIF de la figura 15b, on cada línia horitzontal representa una molécula

vista al llarg de l'enllac central C=C. Análogament a la metodologia emprada en l'estudi de la sal

de BEDO-TTF, l'orbital fictici associat a cada molécula representa el seu orbital HOMO. EIs

valors de les integrals HOMO-HOMO corresponents a cadascuna de les sis diferents interaccions

de la figura 18 es troben en la taula II. El signe de les interaccions és coherent amb el conveni

definit en la figura 18. La taula II també inclou la llista de contactes S···S associats a cada

interacció+t.

22 Combinacions simétrica i antisimetrica respecte al pla de Iliscament O'n.
23 Noteu que en aquest cas els contactes poden ser de tipus Si···Si, Si···So o bé So···So.
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Figura 17. Superfície de Ferrni de la sal K-(BEDT-TTF)2Cu[N(CNhJCI calculada emprant l'estructura

cristaLlina a temperatura ambient i pressió de 3 kbar. (a) Superfície de tipus electrá. (b) Superfície de tipus
foratic¡ Superfície total.
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L'elevat valor de la interacció a (intradímer) posa de manifest que la dimerització és molt

important no només des del punt de vista estructural, sinó des del punt de vista electrónic.

Tanrnateix les interaccions y i Ó (interdímer), encara que són molt menors que les de tipus a,

tenen una magnitud apreciable i són les responsables que la deslocalització electrónica sigui
important en totes les direccions de la capa donadora.

�.�
.
.
.

() \, a

e

Figura 18. Diferents interaccions intennoleculars presents en la capa donadora de

la sal lC-(BEDT - TTF)2Cu[N(CN)2]CI. Cada interacció es considera amb signe
positiu si els orbitals HOMO interaccionen segons I'esquema indicat.

Taula II. Contactes S···S i valor de PHOMO-HOMO' (segons el conveni de signes indicat en la figura
19) associats amb cadascuna de les cinc diferents interaccions intennoleculars presents en la capa
donadora de la sallC-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Cl (T = 298 K, P = 3 kbar).

f3HOMO-HOMO
Interacció S---S (� 4.0.4)

(eV)

a 0.4404 3.960, 3.710, 3.698, 3.695

Y -0.1917 3.987, 3.816, 3.732, 3.675, 3.567

8 0.1358 3.522, 3.436

e 0.0742 3.733, 3.698, 3.580
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8.3.2.2. EL MODEL DE BANDES INDEPENDENTS

Mitjancant els resultats de la taula Il, tenint en compte les restriccions que sobre la

degeneració de les bandes imposen els elements de simetria d'aquestes sals (figura 15b), és

possible deduir l'estructura de bandes ideal per a una fase kappa formada per dímers equivalents i
centresimetrics. Tal com s'ha procedit en el cas de la sal de BEDO-TTF, el nostre model es basa

en la suposició que els OB's provinents de cadascun dels OM's que s'obtenen per combinació dels

quatre orbitals HOMO de la cel.la unitat no es barregen entre ells. A més, en la deducció de les

energies dels corresponents OB's, només tindrem en compte les interaccions HOMO-HOMO més

fortes: a, y i 8. Amb aquesta simplificació, efectuant un procediment análeg al que ha estat

detallat en la secció 8.2, s'obté l'estructura de bandes ideal de la figura 19.

4(y+O)

8y8y

8y8y

r x M z r

Figura 19. Estructura de bandes hipotética, considerant un model de bandes

independents. Les energies relatives de les bandes corresponen a l'aplicació del model

sobre la sallC-(BEDT-TrF)2Cu[N(CN)21Cl.

La forma del diagrama ideal es correspon forca bé amb l'estructura real de la figura 16,

especialment pel que fa a les dues bandes superiors que són les que de fet ens interessen. Dins del

nostre model, l'energia de les bandes en cada punt k -prenent com a origen energetic el punt

mig de la separació entre els dos parells de bandes-"- depen de la magnitud relativa de les tres

interaccions intermoleculars HOMO-HOMO més fortes (a, 8 i y). En aquest cas hern escollit els

valors de la taula II per deduir l'energia relativa de les bandes de la figura 19. Tanmateix, cal

puntualitzar que, mitjancant el calcul de les interaccions HOMO-HOMO en al tres estructures de

24 Com a conseqüéncia de les aproximacions del nostre model, els dos parells de bandes són identics,
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la sal K-(BEDT-TTFhCu[N(CNhlCI determinades a diferents condicions de pressió i

temperatura, hem comprovat que la relació de valors a / 8 / Y es manté, aproximadament, respecte
als valors de la taula II (per a T = 298 K i Patm: a = 0.4438; Y = 0.1870; 8 = 0.1290; per a T =

15 K i Patm : a = 0.4701; Y = 0.2109; 8 = 0.1392; per a T = 298 K i P = 28 kbar: a = 0.5196; Y
= 0.3077; 8 = 0.1643).

El diagrama de la figura 19 ens permet deduir una serie de consideracions útils per

entendre la relació entre la forma de les bandes i la magnitud de les interaccions intermoleculars

HOMO-HOMO. Així, podem veure que la separació entre les dues bandes superíors (o les

inferiors) en el punt T és proporcional al valor absolut de la interacció y i que el pendent de les

bandes al llarg de la direcció X � M depen de les interaccions 8. És a dir, un augment de les

interaccions y i 8 portaría a una major dispersió de cada parell de bandes. Per altra banda, la

separació entre els dos parells de bandes és proporcional a la magnitud de la interacció a, tal com

hem previst en la secció 8.3.2 a partir deIs raonaments senzills d'interacció entre els orbitals X
+ i

X-o De tot aixo es pot concloure que una fase kappa amb una relació d'interaccions HOMO

HOMO del tipus a» 8 ¿ ypresentara una estructura de bandes que es pot descriure com dos

parells de bandes poc disperses i relativament molt separades entre elles.

Per il.lustrar aquestes observacions, en la figura 20 es mostren les superfícies de Fermi i les

respectives estructures de bandes de quatre fases kappa diferents [10]. En cada cas s'indiquen els

valors de les interaccions a, 8 i y. Per tal de poder comparar les estructures de bandes de la figura
20a amb l'estructura ideal de la figura 19, cal tenir en compte que la definició deis eixos

cristal.lográfics és diferent en cada caso És per aixo que la notació deis punts de cada estructura

de bandes (T, X, Y, etc. ) pot no coincidir amb els de la figura 19.

L' estructura de bandes A correspon a un cas on els dímers no són equivalents, per la qual
cosa desapareix la degeneració de les bandes al llarg de la direcció M � Z. Tot i aixo, el fet que
la diferencia entre uns dímers i altres sigui molt petita fa que aquest efecte sigui poc apreciable.
Les estructures de bandes A i B són similars entre elles, així com també ho és la relació entre les

corresponents interaccions a, 8 i y. La forma de les bandes en l'estructura de bandes e, en canvi,

és visiblement diferent. Per exemple, la separació entre els dos parells de bandes en el punt Y és

relativament gran25. Segons la figura 19, aquesta separació és proporcional a les interaccions a i

8 que, en el cas de l'estructura e, són relativament més grans que les de tipus y. Per altra banda,

el valor elevat de les interaccions 8 es tradueix en un augment del pendent de les bandes en la

direcció M � Y i en una separació molt petita en el punt M.

25 El punt Y es correspon amb el punt X de la figura 19.
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(A) a = 0.385, o = 0.136, Y = 0.198

-1 5

-8 5

-9 o

(B) a = 0.334, 0= 0.105, "y = 0.157

-1.5

-9 o

(C) a = 0.451, o = 0.258, Y = 0.096

-1.5

-8 o

·8 5

'90

(D) a = 0.689, 0= 0.144, "Y = 0.258

Figura 20. Superfícies de Fermi í estructures de bandes corresponents a les sals de transferencia

de cárrega següents: K-(BEDT-TfF)2Cu(NCS)2 (A), K-(BEDT-TfF)zI3 (B), K-(MD)2AuI2 (C) í

K-(MT)2Au(CN)2 (D). En la part superior de cada estructura de bandes s'específica la magnitud de

les interaccions intermoleculars a, o i y (en eV) per a cada caso
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El pendent que s'observa en la direcció M � X (estructura C) és conseqüencia de la combinació

de les bandes en aquesta direcció, a causa de la petita separació energética. Fixeu-vos també en el

creuament evitat que té lloc en la direcció r � X, el qual posa de manifest que les bandes

proviments deIs parell superior i inferior es combinen fortament. Tot aixo evidencia que

l'estructura e correspon a un sistema feblement dimeritzat. En contrast amb els casos anteriors,
l'estructura de bandes D es caracteritza per una separació notable entre els dos parells de bandes,
molt més important que la dispersió de cada parell per separat. Com a conseqüencia del fet que

la interacció a té una magnitud important, la dispersió total en D és superior respecte a A, B i C.

La gran separació entre els dos parells de bandes, en comparació amb la dispersió de cada parell,
ve provocada pel valor elevat d'a en relació a les altres dues interaccions. Per tant, l'estructura D

correspon a un sistema fortament dimeritzat.

Un altre aspecte interessant del nostre model és que permet coneixer les interaccions que

afecten la topologia de la superfície de Fermi. En la figura 20b podem veure que les quatre

superfícies de Fermi, corresponents a les estructures de bandes de la figura 20a, són

qualitativament similars. La superfície de Fermi A té la particularitat que desapareix el punt
d'intersecció en la direcció M � Z, com a conseqüencia que les dues bandes superiors no són

degenerades en aquesta direcció (com ja hem indicat, en aquest cas els dímers no són

equivalents). Tot i que les superfícies de Fermi de la figura 20 són molt similars, hi ha petites
diferencies que podem relacionar amb l' estructura de bandes corresponent i, per tant, amb els

valors relatius de les tres interaccions HOMO-HOMO (a, yi 3). Una d'aquestes diferencies és la

magnitud de 1'amplada de la regió forat. Aquesta regió esta centrada en el punt Z en el cas de les

superfícies de Fermi A i B, en el punt Y en el cas de la superfície de Fermi Cien el punt X per a

la superfície de Fermi D. Es pot veure que la superfície de Fermi C es diferencia de les altres en el

fet que la regió forat (centrada en Y) és més ampla. Com a conseqüencia, els contorns de les

superfícies forat s'aproximen més al punt r que en les superfícies de Fermi A, BiD, que, per

altra banda, són similars a la superfície de la sal K-(BEDT-TTFhCu[N(CN)2JCI (figura 17b) en

aquest aspecte .

Per comparació entre la superfície de Fermi C i l'estructura de bandes corresponent, es pot
veure que l'amplada de la regió forat centrada en Y depen del punt de creuament entre nivell de

Fermi i la tercera banda al llarg de la direcció r � Y. També es pot veure que aquest creuament

tindra lloc més a prop de r com més petit sigui el desdoblament de les dues bandes superiors.
Segons els nostre model (figura 19), el desdoblament entre la tercera i quarta bandes en el punt T

és proporcional a la magnitud de les interaccions y. En aquest sentit, si la interacció y disminueix,
el punt de creuament esmentat sapropara al punt F, amb la qual cosa 1'amplada de la regióforat
centrada en el punt Y augrnentará. Aixo és precisament el que sobserva en l'estructura C. El
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valor de la interacció y (0.096 eV) és apreciablement més petit que en els altres casos (0.157 eV -

0.258 eV) i per aixo la regió forat centrada en el punt Y és més ampla .

.

A partir d'aquí es podría preveure que si en un cas extrem la interacció yes fa prou petita,
la tercera banda es situaria per sobre del nivell de Fermi alllarg de la línia T � y de l'estructura

de bandes e i,26 per tant, la superfície forat es podria convertir en una superfície pseudo
unidimensional. Aquesta situació s'esquematitza en la figura 21.

I

\

I

\

"_/

Figura 21. Modificació de la superfície de Fermi que seria d'esperar a causa
d'una disminució progressiva del valor de la interacció y.

El darrer punt pot ser important de cara a preveure possibles inestabilitats electroniques
que aquestes sals poden experimentar en disminuir la temperatura. Com hem esmentat en la

secció 8.2, les superfícies de Fermi pseudo-unidimensionals són susceptibles d'experimentar una
transició que destrueix el carácter metal.Iic, ates que admeten un vector de nesting que pot

superposar total o parcialment parts de la superfície de Fermi. De fet, mol tes fases kappa
experimenten transicions metall - aillant a temperatura baixa que encara no s'han pogut explicar.

Segons l'esquema de la figura 21, les superfícies de Fermi de fases kappa amb un valor prou

petit de la interacció y podrien experimentar un canvi cap a una situació pseudo
monodimensional.

Tanmateix, cal tenir en compte que en la majoria de sals on s'ha observat aquest fenomen

(per exemple la sal (BEDO-TTFhRe04.H20 que hem analitzat en la secció 8.2), el pas d'una

superfície bidimensional a pseudo-unidimensional es pot assolir mitjancant lleugeres
modificacions de la forma de la superfície de Fermi. En el cas de les fases kappa, en canvi, la

situació que s'il.lustra en la figura 21 suposaria una alteració important de la forma de la

26 En el cas de les estructures A, BiD, les línies r � Z, r � Z i r � X, respectivament.
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superfície de Fermi. A més, cal remarcar que algunes fases kappa en les quals la separació h

(figura 21) és relativament petita (és a dir, són pitjors candidats a experimentar aquest nesting
parcial), també presenten transicions metall-ai1lant (per exemple, la sal K-(BETShGaCI4 [Zaj). De

fet, d'entre totes les fases kappa que hem analitzat, no hem observat cap relació entre la separació
h i lexistencia de transicions metall-aillant. És per aixo que no és provable que un nesting

parcial de la superfície de Fermi sigui la causa de les transicions metall-aíllant que experimenten
moltes fases kappa.

Per altra banda, alguns autors han suggerit que la causa de les transicions metall-aíllant que

experimenten la majoria de les fases kappa té el seu origen en diferents tipus de desordre

estructural. Un dels tipus més freqüents és l'associat a la conformació dels grups -CH2 de les

molecules donadores (les molécules adopten a I'atzar, és a dir, sense cap periodicitat, una o altra

conformació). Com a exemples podem esmentar la sal K-(BEDT-TTFhCu(SCN)2 [11] o la sal K

(BEDT-TTFhCu[N(CNh]I [5]. En el primer cas l'aplicació de pressió suprimeix la transició

metall-aillant i, alhora, el desordre deIs grups -CH2 de les molecules de BEDT-TIF. En el segon

cas, no s'ha aconseguit suprimir la transició metall-aillant per aplicació de pressió i, a més, els

grups -CH2 romanen desordenats tot i l'aplicació de pressió.

El desordre estructural pot estar també associat a altres parts de les molecules i, en aquest

sentit, les sals K-(EDT-TTF(CH20H)hX (X = CI04 ' Re04) en són un exemple particularment
interessant. Aquestes sals són (independentment de l'aplicació de pressió) semiconductores a

qualsevol temperatura [12] i, tanmateix, la seva estructura de bandes és idéntica a la de la sal

isostructural K-(MD)2AuI2 (figura 20), que és metal.lica a temperatura ambient i esdevé

superconductora. Aixo demostra que les fases kappa es troben en la frontera entre la validesa

d'una descripció localitzada i deslocalitzada de la seva estructura electrónica i, en conseqüencia,
són molt sensibles a diferents tipus de desordre estructural que provoquen el pas d'una situació a

l'altra. En el cas particular de les sals K-(EDT-TTF(CH20H»2X (X = CI04 ' Re04), el desordre
estructural és l'associat als atoms d' oxigen i hidrogen de les interaccions (O-H)donador ... 0anió'

8.3.5. Conclusions

EIs resultats del nostre estudi de les fases 'kappa' indiquen que, si bé les estructures de

bandes i les superfícies de Fermi de les fases kappa formades per dímers equivalents (o quasi
equivalents) i centrosimetrics són molt semblants, hi ha petites diferencies que es poden explicar
d'una manera senzilla mitjancant un model de bandes independents (figura 19). Segons aquest
model podem entendre la forma de les bandes i la topologia de la superfície de Fermi d'una fase

kappa coneixent la magnitud relativa de les interaccions a, y i 8. Així, lleugers canvis en aquestes
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tres interaccions expliquen les petites diferencies observades entre les superfícies de Fermi de

diferents fases kappa. Si més no, ates que un canvi en aquestes interaccions que convertís la

superfície de Fermi en pseudo-unidimensional hauria de ser un canvi drastic, no creiem que aixó

pugui ser la causa de les transicions metall-aillant que s' observen en la majoria de fases kappa.

8.4. La sal [Pd(dddthJAgI.54Br3.50

Els complexos formats per la molécula de 5,6-dihidro-I,4-dithiin-2,3-ditiol (dddt) i un

metall de transició -M(dddt)r tenen un interés especial, ja que són estructuralment análegs a la

molécula de bistetileditiojtetratiofulvale (BEDT-TIF), la qual és precursora de la majoria de sals

de transferencia de carrega superconductores que es coneixen [5]. Des d'un punt de vista formal,

els complexos M(dddth provenen de la molécula de BEDT - TIF per substitució de l'enllac
central C=C per un atom metál.lic (generalment NilI, PtlI, PdII o AulI), tal com s'il.Iustra en la

figura 22.

s S S S

( X>=<X)
S S S S

BEDT-TTF

S S S S

CX�M(X)
S S S S

M(dddth

Figura 22. a) Molécula de BEDT-TTF. b) Complex M(dddt)2 (M = Ni, Pt, Pd ,Au).

L'analogia entre la molécula de BEDT-TTF i els complexos M(dddt)2 dóna lloc a un

comportament similar en moIts aspectes. Per exemple, els complexos M(dddt)z formen també

sals de transferencia de carrega [13-15] en que actuen com a donadors electronics. Tantmateix,

encara que I'estructura cristal.lina de les sals de M(dddt)2 és sovint molt semblant a la que

presenten les de BEDT-TIF, la seva estructura electrónica de bandes pot ser moIt diferent [16].

Aquesta diferencia és originada pel fet que les bandes de conducció de les sals de BEDT-TIF (i,

de fet, les de la majoria de donadors orgánics d'aquesta família 27) venen determinades

27 Fixeu-vos que les sals que hern estudiat en aquest capítol en són exemples .
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únicament per l'orbital HOMO i, en canvi, les bandes de conducció de les sals de M(dddth tenen

participació deIs orbitals HOMO i LUMO. És a dir, la molécula de BEDT-TTF dóna lloc a

sistemes a una banda, mentre que els complexes M(dddth són precursors de sistemes a dues

bandes.28. Cal esmentar que aquest comportament no és exclusiu de complexos M(dddth sinó

que també es dóna en els del tipus M(dmith (M = Pd, Pt, Ni; dmit = 1, 3-ditiol-2-tiona-4,5-

ditiol). L'estructura d'aquest complex s'il.lustra en la figura 23.

M(dmit)2

s S S S

S==(X �M� X)=SS S S S

Figura 23. Complex M(dmit)2 (M = Pd, Pt, Ni)

Les sals formades per complexos M(dddt)2 poden ser formulades com a [M(dddth] X (M
= Ni, Pt, Pd, Au; X = anió). L'estructura electrónica i les propietats de conducció d'aquestes sals

venen determinades per les característiques de l'empaquetament deIs cations M(dddt)�+ en la

capa donadora, la qual cosa depen de la naturalesa de l'atorn metal.Iic (M) i del contraió (Xn-).
En aquest sentit, la variació d'aquests és una estrategia sintética particularment interessant de cara

a l'obtenció de sals de transferencia de carrega amb propietats metal.liques i superconductores.

Dins d'aquesta línia, recentment va estar sintetitzada una sal metál.lica del complexe
Nitdddtj , i l'electrolit BU4NAgBr2 [14b] amb molt bones propietats electriques, ates que

conserva el carácter metal.lic fins a la temperatura de l'Heli líquid, la qual cosa converteix aquesta

sal en bona candidata a esdevenir superconductora. Tantmateix, no s'ha aconseguit resoldre la

seva estructura cristal.lina. Amb l'objectiu d'obtenir sals amb les mateixes propietats conductores,

en una segona etapa s'ha intentat sintetitzar sals amb el mateix electrolit pero canviant I'atom

metal.lic (M). En aquest sentit, recentment ha estat sintetitzada la sal [Pd(dddth] AgI.54Br3.50, la

qual manté també les propietats metal.liques fins a temperatures molt baixes 0.3 K) i, a més, s'ha

determinat la seva estructura cristal.lina. Per tal d'interpretar les propietats metál.liques d' aquesta

sal, analitzarem la seva estructura electrónica de bandes a temperatura ambient. Abans pero, val la

pena fer una breu descripció de la seva estructura cristal.lina.

28 Per a una descripció més detallada de les característiques d'un sistema a dues bandes, consulteu la secció 6.2.

del capítol 6 (pág. 171).
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8.4.1. Estructura cristal.lina

El cristall de [Pd(dddt)z] Ag1.54Br3.50 esta constituít per capes de cations Pd(dddt)zq+ (q =

0.42 ± 0.09) i capes d'anions plata i brom, les quals s'alternen al llarg de l'eix cristal.lografic a,

tal com s'il.lustra en la figura 24.

o

o

¡; o

o
Ag(2) o

o
((4)

A«!)
o

o

e
o o

Ci.

o

o

o

Figura 24. Estructura cristal.lina de la sal [Pd(dddt)2] Ag1.54Br3.50' Per a més

claredat, els átoms de brom han estat exclosos de la capa d'anions.

Cal esmentar que aquest cristall presenta desordre estructural associat a les posicions deIs

atoms de plata i brom de la capa d'anions (en particular, cada cel.la unitat pot contenir quatre o

sis atoms de plata iJo brom). Ates que en terme mitja s'observa una relació Ag / Br = 1.54(3) /

3.50(3) per unitat de cel.la, l'estequiometria de la sal és fraccionaria (Ag1.54Br3.50)' Cada cel.la

unitat esta integrada per una sola molécula de Pd(dddt)z, la qual conté un centre d'inversió en la

posició de l' atom de Pd.

En la figura 25 es mostra una perspectiva de la capa donadora, on cada molécula de

Pd(dddt)z esta representada al llarg de la direcció de l'enllac C=C. Fixeu-vos que les molecules

formen cadenes uniformes alllarg de I'eix e, on cada molécula esta desplacada en la direcció de

l' eix molecular curt respecta a la molécula verna. En aquest sentit, la capa donadora es pot

descriure com una serie de cadenes uniformes i inclinades que es dosposen paral.lelament. Cal

esmentar que, en altres sals de transferencia de carrega conegudes, les molecules de M(dddt)2 (M
= Pd, Pt) formen sovint dímers alllarg de les cadenes [13b, 13c, 17, 18, 19] les quals. En aquest

sentit, l'existencia de cadenes uniformes en el nostre cas és un fet remarcable.
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Figura 25. Capa donadora de la sal [Pd(dddt)2] Ag1.54Br3.50' constituida per cations Pd(dddt)2q+

(q = 0.42 ± 0.09). Cadascun d'ells es representa alllarg de l'enllac C=C central. Les lletres A, B i

C denoten les tres diferents interaccions interrnoleculars que tenen lloc en aquesta capa, a les quals
farem referencia en la secció següent.

Es pot observar que tots els atoms de la molécula de Pd(dddth estan situats en un mateix

pia, excepte els quatre grups -CH2 terrninals (dos a cada extrem de la molécula, els quals
presenten una conforrnació eclipsada). El fet que aquesta molécula sigui essencialment plana,
contrasta amb el que s' observa en la majoría de sals de transferencia de carrega derivades del

complex Pd(dmít)2 [18], en que aquest adopta una estructura piramidal (amb I'átom de Pd en un

vertex). Aquesta situació esta associada a l'existéncia d'interaccions Pd .. ·Pd relativament curtes

(:= 3.8 Á), la qual cosa provoca una deforrnació de l'estructura de la molécula de Pd(dmit)z per
tal d'evitar la repulsió entre els atorns de sofre que tindría lloc a distancies tan curtes. Tanmateix

en el nostre cas, com hem esmentat, aixo no es dóna sinó que les distancies Pd .. ·Pd són

relativament llargues (4.157 Á).

8.4.2. Estructura electronica

Dins del conjunt de sals derivades del complex M(dddt)z, la sal [Pdtdddtjj] Ag1.54Br3.50
és, després del sistema [Ni(dddt)Zh(AuBr2)2 [14b, 15], el segon exemple d'un metall estable fins

a temperatures baixes. Tanmateix, el fet que ambdós sistemes tinguin una estequiometria
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diferent29, suggereix que l'estructura electrónica pot tenir també característiques diferents. Per tal

d'investigar quins factors determinen el carácter metal.líe de sals d'aquesta família, analitzarem

l'estructura de bandes de la sal [Pd(dddth] Ag1.54Br3.50' mitjancant el metode Extended Huckel

Tight Binding, i la compararem amb la de la sal [Ni(dddthh(AuBr2) [15]. EIs calculs seran

realitzats amb una base d'orbitals d'Slater de qualitat DZ per als electrons 4d de I'atom de Pd i

SZ per a la resta d'electrons de valencia deIs atorns de Pd, S, e i H (5s i 5p; 3s i 3p; 2s i 2p; l s,

respectivament). EIs exponents d'aquests orbitals, els coeficients de contracció deIs orbitals DZ i

els parametres atornics que hem utilitzat es troben en la referencia 23.

La diferencia energética entre els orbitals HOMO i LUMO de la molécula de Pd(dddt)2'
0.30 eV, és un valor típic de molecules que donen lloc a sistemes a dues bandes [1]. La

composició d'aquests dos orbitals es pot veure en la figura 26, en que també es mostra, per

comparació, l'orbital HOMO de la molécula de BEDT-TTF. EIs orbital s HOMO i LUMO de la

molécula de Pdtdddtj , provenen de les combinacions "en fase" i "en oposició de fase",

respectivament, de l' orbital 7r4 del lligand dddt. Únicament la segona combinació té la simetria

adient per combinar-se amb un deIs orbitals del metall (en aquest cas el dxz).

Pd(dddt)2

HOMO LUMO

I BEDT-TIF>

HOMO

Figura 26. Orbital s moleculars del Pdrdddt), del BEDT-TTF (veieu

I'explicació en el text).

29 ' . .

Pd(ddd )
0.42+ .

Nitddd )
0.66+ .

Fixeu-vos que el recompte electronic porta a cauons t 2 lIt 2 ' respectivament
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En la figura 27a es pot veure l'estructura de bandes calculada pel nostre sistema, en

l'interval (-6.5, -12.0 eV). El nivell de Fermi correspon a una carrega +0.5 per molécula de

Pd(dddth. Simultaneament, en la figura 27b es mostra una ampliació d'aquest diagrama, en la

regió propera al nivell de Fermi. Les dues bandes que incIou aquesta segona figura són les

bandes HOMO i LUMO. És pot observar que, efectivament, ambdues bandes es recobreixen.

Malgrat tot, fixeu-vos que en el present cas el nivell de Fermi no creua la banda LUMO.30 En

aquest sentit, aquesta sal es pot considerar com un sistema a una banda pel que fa a les seves

propietats de conducció.

El fet que considerem l' estat d' oxidació Ag2+ pels ions de plata correspon a la situació

en que el nombre de "forats" en la banda HOMO és el mínim possible. L'estat d'oxidació Ag!"
portaria a un recompte Pd(dddt)/1.96± 0.09, en comptes de Pd(dddt)/0.42± 0.09 (Ag2+), amb la qual
cosa la banda HOMO estaría practicament buida (el nivell de Fermi es desplacaria a energies
inferiors, com s' il.lustra en la figura 27b) i seria difícil interpretar l' alta conductivitat eléctrica

d'aquesta sal. En canvi, per a l'estat d'oxidació Ag2+, la banda HOMO ha d'estar buida en una

quarta part, la qual cosa concorda millor amb les propietats esmentades. Altrament, cal remarcar

que les mesures experimental s de EPR (electron paramagnetic ressonance) que s'han realitzat

sobre aquest sistema [2e] mostren una senyal ample que evidencia la presencia de cations Ag2+.
Per tant, és convenient considerar que la carrega de les molecules de Pdtdddtj-, és propera a

+0.5.

La dispersió total de la banda HOMO és de :::: 0.40 eV (figura 27b). Aquest valor és molt
similar al que presenta la sal [Ni(dddthh(AuBr2)2 [15], la qual cosa és consistent amb el

comportament metal.líe d'ambdues sals. En la mateixa figura es pot observar que la dispersió de

la banda HOMO és tres vegades més gran al llarg de ¡; * que al llarg de e *,31 és a dir, les

interaccions HOMO-HOMO en la primera direcció són molt més importants. En aquest sentit, tot

i que des del punt de vista estructural hern descrit la capa de la figura 25 com a una serie de

cadenes al llarg de I' eix C. des del punt de vista de les propietats de conducció és millor

considerar el nostre sistema com a constitun per cadenes de molecules al llarg de la direcció ¡;.
A partir d' aquí, anomenarem com a "cadenes uniformes" i "cadenes en ziga-zaga" a les que

s'observen alllarg de e i b, respectivament.

30 Noteu que el fet que el nivell de Fermi creui o no la banda LUMO depén de la transferencia de carrega que té

lloc en nostre sistema. Per exernple, considerant Pd(dddt)20.2+ (la transferencia ha disminun) el nivell de Fermi

creuaria la banda LUMO. Tanmateix aixo és incompatible amb la fórmula estequiornetrica de la nostra sal i, per
tant, aquesta situació no pot tenir lloc.
31 Direccions I' -7 Y i T --7 Z, respectivament.
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Figura 27. (a) Dispersió de bandes corresponent a la capa donadora del sistema [Pd(dddt)2] Ag1.54Br3.50·
La línia discontínua indica el nivell de Fermi (ef) suposant una carrega (q) de +0.5 per molécula donadora.

Les lIetres I", Y, Z i M fan referencia als vectors d'ona (O, O), (b*/2,0), (O, c*l2) i (b*/2, c*/2). (e)

Ampliació del diagrama anterior en la regió més propera al nivell de Ferrni.
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8.4.2.1. INTERACCIONS INTERMOLECULARS HOMO-HOMO

Com es pot veure en la figura 25, hi ha tres interaccions intermoleculars diferents en la

capa donadora (A, B i C). EIs contactes S···S associats a cadascuna d'elles i els valors

corresponents de les integrals �HOMO-HOMO ' �HOMO-LUMO' i �LUMO-LUMO s'inclouen en la taula

nI.

Taula 111. Contactes S···S i valor de �HOMO-HOMO associats amb cadascuna de les tres diferents

interaccions interrnoleculars presents en la capa donadora de la sal [Pd(dddt)2] Ag1.54Br3.50.

�HOMO-HOMO �LUMO-LUMO �HOMO-LUMO
Interacció S···S (� 4.1 A)

(eV) (eV) (eV)

A 0.0138 0.0150 0.0002 3.643 (x2), 3.715 (x2)
3.810 (x2), 3.997

B 0.1318 0.1084 0.0084 3.491 (x2), 3.569 (x2),

3.761, 3.842 (x2)

C 0.0837 0.0430 0.0173 4.085 (x2)
32

La interacció B, associada als contactes S···S més curts, és la que té uns valors de �HOMO
HOMO i �LUMO-LUMO més importants. EIs mateixos valors per a la interacció A, són forca petits i
els corresponents a C (interaccions en la direcció de l'eix e), són gran s considerant que incIou

contactes S···S relativament llargs, la qual cosa porta a una dispersió de banda apreciable en la

direcció c* (T � Z). Tanmateix, la dispersió de les bandes HOMO i LUMO en aquesta direcció,
és menor de que s'esperaria segons els valors de la taula Ill. La banda LUMO és relativament

plana, ja que les interaccions HOMO-LUMO -Ies quals no són menyspreables al llarg d'aquesta
direcció (0.0173 eV, segons la taula III)- provoquen l'elevació d'aquesta banda a energies
superiors. Altrament, la banda HOMO s'ha desplacat a energies superiors com a conseqüencia de

la contribució de les bandes situades a energies inferiors que es combinen amb la primera (la
forma de les bandes de la figura 27a així ho indica). Per tant, encara que la banda HOMO prové
majoritariament de l'orbital HOMO de les molecules de Pd(dddth, els detalls menors de

l'estructura de bandes poden estar influenciats per les petites contribucions d' altres orbitals

moleculars.

Una vegada entenem l'estructra de bandes d'aquest sistema, estem en condicions

d' analitzar la superfície de Fermi per tal de donar resposta a la questió següent: perqué aquesta

32 Aquests són els contactes S"'S més curts, si més no cal recordar que hi ha també un contacte Pd···Pd de

4.157 A associat a aquesta interacció.
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conserva el carácter metal.lic fins a 1.3 K? La figura 28 mostra la superfície de Fermi del nostre

sistema, suposant una cárrega de +0.5 per molécula donadora. Aquesta esta constituida per zones

forat de forma elipsoidal centrades en el punt r. Per aquesta raó, la sal [Pd(dddthl AgI.54Br3.50
ha de ser un metall bidimensional, amb una millor conductivitat al llarg de la direcciá E,
d'acord amb els resultats experimentals [2e]. Aquest tipus de superfície de Fermi no presenta cap
vector de nesting33 i, per tant, cal excloure la possibilitat de que es produís una inestabilitat

electrónica al disminuir la temperatura que portaria a un estat aillant, la qual cosa dóna

resposta (en principi) a la pregunta anterior.

Figura 28. Superfície de Fermi calculada per a la sal [Pd(dddt)2] AgI.54Br3.50"
suposant una carrega de +0.5 per molécula de Pd(dddt)z.

Tanmateix cal esmentar que, a causa del desordre estructural, no s'ha aconsseguit
identificar fragments sencers en l'estructura (grups AgBr o AgBr2). Per aquesta raó, no es pot
descartar la possibilitat que hi hagi quantitats de Ag+ en el nostre cristall,34 la qual cosa portaría a

33 Recordeu que aquest és un vector capac de superposar unes línies amb altres de la superfície de Fermi.
34 Segons el raonament de la secció anterior, podem considerar que la major part dels ions plata es troben en

l'estat d'oxidació +2, si més no, la quantitat relativa d'ions Ag" pot afectar l'estructura electrónica.
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valors de q en les molecules de Pd(dddt)2q+diferents del que hem considerat (0.42 ± 0.09). Per

tal de tenir en compte aquest efecte, hem realitzat un estudi de la forma de la superfície de Fermi

en funció de la carrega transferida q. EIs resultats obtinguts (que no es detallen aquí), posen de

manifest que per a valors de q en l'interval +0.25 < q < +0.55 la superfície de Fermi manté la

forma elipsoidal de la figura 28. Per a q "" +0.6 les elipsis són prou gran s per arribar als contoms

de la zona de Brillouin, amb la qual cosa la superfície de Fermi esdevé de forma oberta pero
sense que presenti cap vector de nesting. Per a valors +0.9 < q < +1.55 la superfície de Fermi té

una forma oberta i admet un vector de nesting i, finalment, la forma de la superfície de Fermi

toma a ser tancada per a valors superiors de q. Segons els nostres resultats, dones, si hi hagués
una quantitat important de cations Ag" en l' estructura, la superfície de Fermi seria oberta i

podria presentar un vector de nesting , amb la qual hauria d'experimentar una inestabilitat

electrónica que destruiría el seu carácter rnetal.lic. Ates que aquesta situació no es dóna sinó que

el material roma metál.lic fins a temperatures baíxes, podem concloure que no existeix una

quantitat significativa d'ions Ag+ en l'estructura de la sal [Pdtdddtt-] Agl.54Br3.50 i que, per

tant, la carrega de les molécules de Pd(dddth és propera a +0.5.

8.4.2.2. COMPARACIÓ AMB EL SISTEMA [Ní(dddt)Zh(AuBr2)z

A partir de la discussió anterior, es pot deduir que la nostra sal és un metall estable fins a

temperatures molt baixes gracies a I'existencia d'interaccions donador+-donador de forca
moderada (les interaccions C) al llarg de les cadenes uniformes (en la direcció e). Aquestes
interaccions són responsables que la superfície de Fermi sigui tancada35 i que, per tant, no hi

hagi cap vector de nesting associat. En absencia d'aquestes interaccions, la sal seria un metall

monodimensional, amb conductivitat únicament en la direcció b (la direcció en que hi ha les

interaccions més fortes), amb la qual cosa seria víctima amb tota provabilitat d'una inestabilitat

electrónica que destruiría el carácter metal.lic a temperatura baixa. En aquest punt, és interessant

comparar l'estructura electrónica del nostre sistema amb la de la sal [Ni(dddt)2h(AuBr2h [15].
Les molecules donadores d' aquesta formen el mateix tipus de "cadenes uniformes" al llarg
d'una direcció en que les interaccions intermoleculars no són menyspreables, i "cadenes en

ziga-zaga" on tenen lloc les interaccions intermoleculars més fortes. El manteniment de les

propietats metal.liques de la sal amb Ni ha estat atribuít també a l'efecte d' aquestes interaccions

no menyspreables al llarg de les "cadenes uniformes". A més, s'ha suggerit l'existencia d'una

forca estabilitzadora addicional que manté unides les molecules en aquesta direcció, evitant la

perdua (al disminuir la temperatura) de les interaccions que contribueixen al carácter

35 Fixeu-vos que la dispersió de la banda HOMO alllarg de la direcció e * (T -� Z) és la causa que el nivell de

Fermi creui aquesta banda en l'esmentada direcció.
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bidimensional d'aquesta sal. Aquesta forca prové d'interaccions M···S que estabilitzen nivells

inferiors a 1'HOMO i que són especialment afavorides pel tipus de geometria que resulta en les

"cadenes uniformes". Mitjancant aquest raonament s' ha pogut explicar perqué la sal

[Ni(dddthb(HS04h, que presenta una estructura de la capa donadora similar a la de la sal

[Ni(dddthh(AuBr2h pero en que les cadenes uniformes s'han trencat en unitats trimeriques, no

pot mantenir el carácter metál.Iic i esdevé aíllant a 25 K. Alhora, també es pot explicar la raó per

la qual la sal (BEDT-TTFh(HS04h, isostructural amb la primera pero en que no es poden
formar unteraccions M"'S, presenta una transició metall-ai1lant a temparatura més alta (130 K).

Si analitzem el tipus de solapament entre les molecules al llarg de les "cadenes

uniformes", el qual es mostra en la figura 29, es pot observar que aquesta disposició espacial
afavoreix la combinació de l' orbital dxz de l' atom de Pd d'una molécula i els orbitals Pz dels

atoms de S de la molécula veína. És a dir, s'evidencia en el nostre cas la formació d'interaccions

M···S característica del sistema [Ni(dddthh(AuBr2h. Si a més tenim en compte que generalment

aquestes interaccions augmenten amb la mida del metall M, cal esperar que la forca addicional

que manté unides les molecules de les "cadenes uniformes" sigui més important en la sal amb

Pd respecte a la sal amb Ni. En aquest sentit, tot fa pensar que la formació d'interaccions Pd···S

al llarg de les "cadenes uniformes", la qual actua com a una jorca elástica contra el moviment

de les molécules donadores amb la contracció térmica, és el factor principal que estabilitza el

carácter metál.lic de la sal [Pdidddti-] Agl.54Br3.50'

Figura 29. Solapament entre dues molecules de Pd(dddt)z
vemes, alllarg de la direció de les "cadenes uniformes" c.

Per comparació amb les els altres casos que acabem d'esmentar sembla ser que,

l'existencia de "cadenes uniformes" de donadors M(dddth en que les molecules successives

estan desplacades al llarg de l'eix molecular curt, és la causa de que les sals de donadors

M(dddth conservin les propietats metal.Iiques fins a temperatures baixes. Val la pena esmentar
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que les sals a'-TTF[Pd(dmit)Zh [20], TTF[Ni(dmit)Zh [21] i a-EDT-TTF[Ni(dmit)z] [22], tres
sals derivades de complexos M(dmith i en que també s'observa aquest tipus de "cadenes

uniformes", presenten superconductivitat (a 6.5 K i 20 kbar, 1.6 K i 7 kbar, 1.3 K i pressió
ambient, respectivament). En aquest sentit, les sals de transferencia de carrega derivades de

donadors M(dddth semblen un bon punt de partida en la recerca de nous material s metal.lics i

superconductors.

8.4.3. Conclusions

Les principal s conclusions de l'estudi que hem portat a terme en l'apartat 8.4 es poden
resumir en els tres punts següents:

i) La sal [Pd(dddt)2] Ag1.54Br3.50 ha de ser, a temperatura ambient, un metall bidimensional,
amb una conductivitat millor al llarg de la direcció b , d'acord amb els resultats experimentals
[2e]. La superfície de Fermi té una forma tancada i no presenta cap vector de nesting, cosa que

exclou la possibilitat que es produeixi una inestabilitat electrónica al disminuir la temperatura i

explica que aquesta sal conservi les propietats metal.Iiques fins a temperatures molt baixes.

ii) El fet que la superfície de Fermi tingui una forma tancada és conseqüencia directa de

l' existencia de les "cadenes uniformes" que donen lloc a interaccions HOMO-HOMO

apreciables en la direcció perpendicular a les "cadenes ziga-zaga", Aquestes interaccions, les

quals són especialment fortes a causa de les interaccions Pd···S que s'estableixen al llarg de les

"cadenes uniformes", són en últim terme el factor responsable de l'estabilitat del carácter

metál.lic de la sal [Pd(dddt)z] AgI.54Br3.50'

iii) En general, l'exístencia de "cadenes uniformes" i "cadenes en ziga-zaga" en les capes
donadores de sals de transferencia de carrega derivades de donadors M(dddt)z afavoreix la

situació descrita en els punts anteriors i, per tant, fa que aquest tipus de sals siguin
particularment interessants de cara a la recerca de nous material s metál.lics i superconductors.
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Conclusions

A continuació es resumeixen les conclusions més importants a que ha portat el nostre treball:

1. Les rnolecules d'H20 i HF poden formar tres tipus de complexos mixtos trimoleculars en

fase gas. Dos d'ells són estructures cícliques, de fórmula (H20)2···(HF) i (H20)···(HFh, amb una

estabilitat semblant. El tercer complex correspon a una estructura oberta de fórmula H20···(HF)2' la

qual és ::: 4 kcal/mol menys estable que les anteriors. Cap d'aquestes estructures pot ser responsable
de la freqüencia d'estirament H-F a 3915 crrr! que s'observa en l'espectre IR d'una barreja d'H20 i

HF, tot i que és possible que aquesta freqüencia provingui d'una associació a més de tres cossos entre

H20 i HF o a efectes de l'entom (la matriu d'argó).

2. Quan les molecules de C2H2, C2H4 o CH4 s'associen en fase gas amb molecules d'H20 o

H2S, poden donar lloc a diferents tipus de complexos bimoleculars. En ells, la molécula d'acetile pot

actuar com a acid (C2H2···XH2, X = 0, S) o com a base (HXH ···C2H2, X = 0, S) i ambdues

possibilitats tenen una estabilitat semblant. Les molecules d'etile i meta, en canvi, donen lloc

únicament a estructures en les quals l'hidrur fa el paper d'ácid (HXH ···�H4 i HXH ···CH4, X = 0, S).

Aquests fets concorden amb les poques dades experimentals que hi ha sobre la formació d'aquests
dímers en fase gas.

3. L'energia de les interaccions X-H-··Y, per a cadascun dels tres grups de complexos estudiats,

disminueix en l'ordre següent:

F-H ···0> O-H···O > F-H···F > O-H···F

C(sp)-H-··O> 0-H-··C(sp2)::: O-H ···C(sp) > C(sp2)-H···0 > 0-H···C(sp3) > C(sp3)-H···0
S-H ···C(sp) > S-H ···C(sp2) > C(sp)-H-··S > S-H ···C(sp3) > C(sp2)-H-··S > C(sp3)-H-··S

4. Totes les interaccions estudiades mostren la relació de propietats estructurals i energetiques
considerada tradicionalment com a característica d'una interacció per pont d'hidrogen (elongació de

l'enllac covalent que conté el protó interaccionant, desplacament de la freqüencia corresponent,

disminució de la distancia intermolecular i valor de l'energia d'interacció).
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5. Les regles de Legon i Millen es verifiquen únicament en les interaccions per pont d'hidrogen
fort (X-H"'Y, X, y = O, F). En el cas de les més febles (C-H"'O i C-H···S) depen de la forca

protodonadora de l'enllac C-H i de la variació del potencial electrostatic al voltant de l' atom

protoacceptor (O o S). Quan ambdós factors són importants, com és el cas de la interacció C(sp)
H···S, les regles són valides.

6. La interacció entre dos atoms de sofre (S"'S) pot ser atractiva en determinades orientacions

del dímer (H2S) 2 i, en contrast amb el que es considera tradicionalment, és notablement anisotropica,
A nivell qualitatiu, es pot dir que la seva anisotropia ve determinada per la repulsió entre els núvols

de cárrega associats a cada átorn de sofre. La geometría d'apropament més probable entre dos átoms

de sofre que proposen alguns treballs basats en l'análisi de cristalls, no correspon a una orientació

particularment estable del dímer (H2S)2'

7. La forca d'una interacció S ···S pot augmentar significativament per l'efecte inductiu de grups

electronegatius amb densitat de carrega n, especialment en aquelles orientacions que impliquin una

interacció del tipus 1t-1t.

8. El metode MP2 dóna resultats satisfactoris en tots els sistemes que hem analitzat, si més no

aquest fet esta condicionat a l'ús d'una base adient, d'acord amb la naturalesa de cada interacció, i a

que es realitzi la correcció del BSSE. El metode Counterpoise constitueix un procediment eficac per
a eliminar el BSSE, d'acord amb les conclusions de treballs ab-initio recents.

9. En els cristalls moleculars neutres de la família del TIF s'evidencia una tendencia a la

formació de dos tipus d'empaquetament clarament diferenciats: "angular" i "paral.lel". El principal
factor que determina que s'adopti l'un o l'altre és la formació d'interaccions per pont d'hidrogen.
L'empaquetament angular és l'adoptat per rnolecules amb enllacos C(sp2)-H i el paral.lel és el que

formen les molecules que contenen únicament enllacos C(sp3)-H. En el cas de rnolécules flexibles, es

pot formar un empaquetament angular, independentment del tipus d'enllacos C-H que continguin.

10. EIs donadors que presenten un empaquetament paral.lel són bons candidats com a

precursors de sals metál.liques bidimensionals, la qual cosa els fa especialment interessants de cara a

l'obtenció de sals de transferencia de carrega amb propietats superconductores.

279



Conclusions

11. La sal (BEDO-TTF)2Re04H20 ha de ser un metall bidimensional a temperatura ambient,
amb una superfície de Fermi constituida per zones tancades, la qual cosa concorda amb els resultats

experimentals. L'existencia d'aquestes regions tancades depen de la magnitud de les interaccions

entre els orbitals HOMO que tenen lloc en la direcció de l'eix cristal.lografic e, respecte a les que es

donen en la direcció de l'eix a. Aixo pot representar una eina molt útil de cara al control de la

topologia de la superfície de Fermi i, en conseqüencia, de les propietats conductores de les sals

derivades del BEDO-TTF.

12. Totes les fases kappa analitzades presenten una estructura electrónica molt semblant, si

més no existeixen petites diferencies que poden ser explicades en termes de les tres interaccions

intermoleculars HOMO-HOMO més importants. Tot i que una variació en aquestes interaccions

podria alterar la superfície de Fermi significativament, és poc probable que aquest fet pugui ser la

causa de les transicions metall-aíllant que s'observen en la majoria de fases kappa.

13. La sal [Pd(dddth] Ag 1.54Br3.50 ha de ser un metall bidimensional a temperatura ambient,

d'acord amb els resultats experimentals. L'origen de l'estabilitat del carácter metal.lic d'aquesta sal

és l'existencia de "cadenes uniformes" i "cadenes en ziga-zaga" en la capa donadora. Aquest fet

afavoreix la formació d'interaccions Pd···S al lIarg de les primeres, la qual cosa provoca que la

superfície de Fermi sigui tancada i s'eviti l'aparició d'inestabilitats electroniques que convertirien al

material en ai1lant. Aquesta situació, que també es dóna en altres sals derivades dels lligands dddt i

dmit , dóna protagonisme a aquest tipus de sals de cara a la recerca de nous materials metal.líes i

superconductors.
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APENDIXI

Freqüencies vibracionals harmoniques (crrr l) de les estructures 4 i 7 estudiades en el capítol
2, calculades a diferents nivells de teoria. Entre paréntesis s' indica la intensitat IR (km/mol).

SCF MP2
------------------------------------------------------------- ------------------

Mode (sim.) 6-310** 6-31++0** 6-31++0(2d,2p) 6-31++0**
------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

estructura 4

1 (Al) 32 (12) 35 (9) 35 (8) 33 (10)
2 (El) 117 (O) 167 (O) 165 (1) 144 (1)
3 (Al) 167 (2) 169 (1) 166 (O) 184 (O)
4 (E2) 187 (O) 190 (1) 185 (1) 212 (1)
5 (A2) 199(19) 235 (O) 245 (O) 231 (O)
6 (E2) 251 (113) 293 (77) 306 (89) 314(85)
7 (Al) 590 (359) 622 (337) 627 (277) 653 (296)
8 (E2) 647 (245) 672 (336) 653 (271) 712 (253)
9 (A2) 690 (414) 705 (O) 705 (O) 753 (O)
10 (Bl) 690 (O) 738 (455) 713 (370) 782 (390)
11 (Al) 1766 (121) 1752 (125) 1767 (110) 1636 (98)
12(Al) 4116(81) 4107 (96) 4110 (86) 3820 (160)
13 (Bl) 4226 (152) 4217 (173) 4211 (160) 3851 (1066)
14 (B2) 4332 (837) 4279 (923) 4274 (160) 3897 (229)
15(Al) 4359 (145) 4309 (280) 4303 (280) 3957 (144)

estructura 7

159 (9) 102 (11) 100 (7) 127 (11)
2 186 (183) 141 (169) 145 (142) 196 (164)
3 203 (1) 186 (7) 171 (11) 215 (11)
4 253 (6) 235 (13) 188 (5) 266 (5)
5 271 (89) 246 (125) 248 (117) 293 (111)
6 308 (16) 293 (38) 276 (35) 326 (69)
7 382 (72) 355 (80) 352 (77) 388 (72)
8 548 (321) 438 (187) 426 (186) 500(189)
9 647 (265) 582 (246) 577 (227) 658 (249)
10 806 (359) 802 (366) 789 (263) 903 (274)
11 1016 (114) 972(189) 924 (I50) 1077 (162)
12 1785 (141) 1748 (194) 1768 (160) 1640 (154)
13 1789 (77) 1758 (39) 1777 (34) 1653 (21)
14 4015 (158) 4016 (489) 4031 (275) 3440 (1001)
15 4081 (472) 4068 (466) 4074 (516) 3703 (345)
16 4111 (399) 4112 (160) 4112(169) 3805 (117)
17 4224 (124) 4231 (160) 4220 (142) 3954 (129)
18 4236 (140) 4247 (155) 4236 (143) 3974 (126)
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ll. A. Influencia de la base sobre l'energia d'interacció.

_H

H-C=C-H-O::"H
2

3
H H H

'C=C/---O:_
H/ 'H 'H

HF MP2

Base H···O Llli Lllicp H···O Llli Lllicp

II.A.1. Orientació 1 del dímer C2H2···0H2.

6-31G** 2.392 -2.66 -1.42 2.275 -4.10 -1.62

6-31++G** 2.441 -1.55 -1.19 2.343 -2.30 -1.29

6-31G(2d,2p) 2.393 -2.76 -1.31 2.227 -4.59 -1.66

6-31++G(2d,2p) 2.493 -1.38 -1.23 2.356 -2.11 -1.55

6-311G** 2.403 -2.86 -1.25 2.300 -4.30 -1.34

6-311++G** 2.495 -1.42 -1.16 2.409 -1.96 -1.30

6-311G(2d,2p) 2.411 -2.89 -1.26 2.244 -4.76 -1.60

6-311++G(2d,2p) 2.495 -1.39 -1.21 2.331 -2.13 -1.58

LS(3d,2p) 2.525 -1.21 -1.19 2.356 -1.94 -1.69

II. A. 2. Orientació 2 del dírner C2H2···0H2.

6-31G** 2.295 -3.28 -2.78 2.216 -3.94 -2.85

6-31++G** 2.293 -3.17 -2.54 2.211 -4.01 -2.53

6-31G(2d.2p) 2.331 -3.19 -2.21 2.186 -4.21 -2.50

6-31++G(2d,2p) 2.348 -2.53 -2.35 2.267 -3.08 -2.54
6-311G** 2.227 -3.62 -2.81 2.187 -4.24 -2.84

6-311++G** 2.309 -3.07 -2.60 2.256 -3.58 -2.57

6-31IG(2d,2p) 2.335 -3.42 -2.27 2.189 -4.53 -2.57

6-311++G(2d.2p) 2.352 -2.41 -2.27 2.256 -3.00 -2.58

LS(3d,2p) 2.372 -2.29 -2.26 2.260 -2.76 -2.56
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HF MP2

Base H···O Lllicp H···O

n. A. 3. Orientació 1 del dímer C2H4···0H2.

6-31G** 3.773 -0.49 -0.07 3.466 -1.11 -0.17

6-31++G** 4.038 -0.29 -0.23 3.563 -0.86 -0.42

6-31G(2d,2p) 3.726 -0.55 -0.02 3.357 -1.54 -0.22

6- 31 ++G(2d,2p) 4.136 -0.23 -0.18 3.558 -0.82 -0.53

6-311G** 3.793 -0.67 -0.11 3.470 -1.40 -0.24

6-311++G** 4.051 -0.27 -0.21 3.566 -0.80 -0.40

6-311G(2d,2p) 3.774 -0.73 -0.05 3.397 -1.74 -0.34

6-311++G(2d,2p) 4.170 -0.19 -0.17 3.559 -0.72 -0.52

LS(3d,2p) 4.231 -0.18 -0.17 3.544 -0.74 -0.66

11. A. 4. Orientació 2 del dímer C2H4···0H2.

6-31G** 2.680 -1.01 -0.59 2.486 -1.62 -0.77

6-31++G** 2.634 -0.79 -0.61 2.432 -1.52 -0.72

6-31G(2d,2p) 2.653 -1.12 -0.44 2.419 -2.02 -0.72

6-31 ++G(2d,2p) 2.787 -0.59 -0.52 2.546 -1.12 -0.82

6-311G** 2.624 -1.25 -0.62 2.452 -1.95 -0.80

6-311++G** 2.652 -0.78 -0.59 2.476 -1.46 -0.74

6-311G(2d,2p) 2.633 -1.31 -0.46 2.388 -2.38 -0.71

6-311++G(2d,2p) 2.808 -0.57 -0.51 2.518 -1.11 -0.83

LS(3d,2p) 2.862 -0.51 -0.49 2.543 -1.00 -0.87

n. A. 5. Orientació 3 del dímer C 2H4 ···OH 2·

6-31G** 3.613 -0.55 -0.18 3.403 -0.96 -0.24

6-31++G** 3.803 -0.39 -0.31 3.495 -0.88 -0.44

6-31G(2d,2p) 3.582 -0.58 -0.10 3.301 -1.28 -0.23

6-31 ++G(2d,2p) 3.873 -0.31 -0.26 3.480 -0.77 -0.49

6-311G** 3.650 -0.68 -0.21 3.424 -1.17 -0.28

6-311++G** 3.829 -0.37 -0.29 3.436 -0.80 -0.38

6-311G(2d,2p) 3.629 -0.72 -0.16 3.339 -1.45 -0.33

6-311++G(2d,2p) 3.872 -0.30 -0.26 3.480 -0.77 -0.49

LS(3d,2p) 3.950 -0.26 -0.24 3.490 -0.64 -0.54
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11. B. Freqüencies vibracionals harmoniques (en crrr I) i intensitats IR (en kmlmol)
corresponents a les dues estructures de mínima energia dels complexos hidrocarbur+HjO estudiats
en el capítol3. També s'indica la simetría de cada mode normal.

II.B.l. Complex (C2H2)(H20).

C2H2···OH2 HOH···C2H2
rnode sim, freqüencia sim, freqüencia

A" 88 (16) A" 56 (32)
2 A' 101 (129) A' 112 (O)
3 A' 116(1) A" 124 (O)
4 A' 149 (129) A' 197 (86)
5 A" 212 (26) A" 400 (50)
6 A' 629 (12) A" 585 (O)
7 A" 634 (13) A" 597 (3)
8 A' 840 (87) A' 763 (96)
9 A" 853 (89) A' 772 (105)
10 A' 1650 (77) A' 1654 (53)
11 A' 1968 (7) A' 1973 (O)
12 A' 3410 (253) A" 3451 (109)
13 A' 3526 (O) A' 3541 (O)
14 A' 3842 (15) A' 3808 (127)
15 A" 3974 (82) A' 3954 (139)

II.B.2. Complex (CH4)(H20).

CH4···OH2 HOH···CH4
mode S1Ill. freqüencia S1Ill. freqüencia

1 A" 33 (136) AH 10 (O)
2 A' 79 (39) A' 57 (44)
3 A' 92 (11) A" 63 (217)
4 A" 96 (12) A' 75 (37)
5 A' 122 (52) A' 115 (6)
6 A" 193 (59) A" 133 (9)
7 A" 1369 (15) A' 1362 (12)
8 A' 1371 (19) A' 1376 (12)
9 A' 1373(16) AH 1377 (12)
10 A' 1603 (7) A' 1610 (O)
11 A" 1608 (O) AH 1611(0)
12 A' 1651 (44) A" 1647 (76)
13 A' 3084 (1) A' 3086 (5)
14 A' 3221 (15) AH 3222 (23)
15 A" 3225 (11) A' 3223 (22)
16 A' 3228 (15) A' 3234 (2)
17 A' 3845 (24) A' 3844 (10)
18 A' 3977 (116) A" 3978 (70)
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n.B.3. Complex (C2H4)(H2O).
C2Hv"'OH2 HOH"'C?H}aJ

mode siro. freqüencia siro. freqüencia
1 A' 33 (6) A" 49 (99)
2 A" 34 (32) A' 80 (18)
3 A" 54 (27) A" 82 (30)
4 A' 66 (239) A' 114 (O)
5 A' 89 (10) A' 252 (87)
6 A" 165 (16) A" 366 (45)
7 A' 839 (O) A' 833 (O)
8 A' 929 (9) A" 950 (O)
9 A" 994 (93) A' 993 (112)
10 A" 1083 (1) A" 1077 (O)
1 1 A' 1247 (O) A" 1243 (O)
12 A' 1389 (O) A' 1385 (O)
13 A' 1495 (6) A" 1490 (8)
14 A' 1647 (77) A' 1656 (41)
15 A' 1680 (O) A' 1676 (O)
16 A' 3188 (10) A" 3192 (6)
17 A' 3206 (7) A' 3209 (O)
18 A' 3281 (8) A" 3285 (O)
19 A' 3310 (8) A' 3312 (9)
20 A' 3844 (10) A' 3798 (140)
21 A" 3978 (73) A' 3952 (145)

[a] Cal recordar que aquesta estructura no és una forma estable del dímer (C 2H4)(H 20)
sinó que es traba en una regió molt plana de la SEPI, per la qual cosa l' algorisme de

cálcul no ha estat prou sensible per a determinar la naturalesa d' aquesta estructura.

n.B.4. Fragments ai11ats.

C2H2 C2H4 CH4 H20

sim. freqüéncia sim. freqüéncia SIID. freqüencia siro. freqüencia

1tg 579 (O) B2u 832 (O) T2 1368 (13) Al 1645 (76)

1tu 760 (101) B2g 920 (O) E 1603 (O) Al 3848 (76)

Lg 1978 (O) B3u 977 (l05) Al 3091 (O) B2 3982 (68)

Lu 3459 (92) Au 1070 (O) T2 3230 (18)

Lg 3550 (O) B3g 1243 (O)

Ag 1387 (O)

Blu 1490 (7)

Ag 1681 (O)

Blu 3193 (11)

Ag 3212(0)

B3g 3284 (O)

B2u 3312 (17)
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APENDIXIII

Freqüencies vibracionals harmoniques (en crrr ') corresponents a

les dues estructures de mínima energia dels complexos
hidrocarbur+HyS estudiats en el capítol 4. També s'indica la

simetría de cada mode normal.

nI.A. Complex (C2H2)(H2S).

C2Hi··SH2 HSH···C2H2
mode sun. freqüéncia sim. freqüencia

A" 62 (O) A" 40 (2)
2 A' 65 (7) A' 72 (2)
3 A' 73 (O) A" 83 (15)
4 A' 161 (23) A' 88 (17)
5 A" 175 (O) A" 248 (5)
6 A' 592 (6) A" 561 (O)
7 A" 593 (6) A" 563 (O)
8 A' 793 (84) A' 756 (97)
9 A" 797 (84) A' 757 (111)
10 A' 1224 (2) A' 1229 (6)
11 A' 1964 (4) A' 1966 (O)
12 A' 2750 (O) A' 2738 (34)
13 A' 2772 (O) A' 2768 (6)
14 A' 3425 (209) A" 3445 (100)
15 A" 3521 (1) A' 3532 (O)

In.B. Fragments ai1lats.

C2H2 C2H4 CH4 H2S

sim. freqüencia sim. freqüencia sim. freqüéncia sim. freqüéncia

1tg 559 (O) B2u 830 (O) T2 1366 (13) Al 1226 (2)

1tu 754 (101) B2g 918 (O) E 1594 (O) Al 2755 (O)

Lg 1971 (O) B3u 977 (105) Al 3080 (O) B2 2778 (O)
Lu 3451 (92) Au 1068 (O) T2 3218 (19)

Lg 3537 (O) B3g 1245 (O)

Ag 1384 (O)

Blu 1488 (7)

Ag 1676 (O)

Blu 3182 (11)

Ag 3202 (O)

B3g 3275 (O)

B2u 3302 (17)
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11I.e. Complex (CH4)(H2S).

rn4···SH2 HSH···rn4
mode sim. freqüéncia sim. freqüencia

A" 1 (6) A" 43 (17)
2 A' 22 (3) A' 47 (7)
3 A' 41 (12) A' 77 (5)
4 A" 51 (7) A" 81 (2)
5 A' 79 (12) A' 95 (9)
6 A" 86 (1) A" 110 (5)
7 A" 1224 (2) A' 1224 (1)
8 A' 1363(10) A' 1366 (15)
9 A' 1370(11) A" 1367(18)
10 A' l370(11) A' 1369 (13)
11 A" 1596 (O) A" 1593 (O)
12 A' 1596 (O) A' 1595 (1)
13 A' 2752 (O) A' 2752 (O)
14 A' 2774 (O) A' 2775 (O)
15 A" 3077 (2) A' 3076 (O)
16 A' 3213 (20) A' 3211 (17)
17 A' 3213 (20) A" 3216 (13)
18 A' 3220 (10B) A' 3217 (21)
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I11.D. Complex (C2H4)(H2S).
C2Hv···SH2 HSH···C?HA.

mode sim. freqüencia sim. freqüencia
A" 19 i (O) A" 42 (14)

2 A' 5 (1) A" 45 (3)
3 A" 25 (12) A' 56 (2)
4 A' 59 (O) A' 72 (O)
5 A' 82 (29) A' 129 (18)
6 A" 124 (O) A" 228 (4)
7 A' 834 (O) A' 830 (O)
8 A" 915 (1) A" 934 (O)
9 A" 982 (97) A' 984 (119)
10 A" 1072 (O) A' 1072 (O)
11 A' 1224 (2) A' 1232 (7)
12 A' 1247 (O) A" 1244 (O)
13 A' 1385 (O) A' 1382 (O)
14 A' 1490 (5) A" 1489 (7)
15 A' 1676 (O) A' 1674 (O)
16 A' 2751 (O) A' 2731 (39)
17 A" 2774 (O) A' 2766 (4)
18 A' 3180 (9) A" 3181 (7)
19 A' 3198(3) A' 3199 (O)
20 A' 3273 (3) A" 3274 (O)
21 A' 3300 (12) A" 3300 (12)
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