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ÖZ
Piperidin, heterosiklik moleküller arasında en iyi bilinen yapılardan biridir. Güncel çalışmalar bu tür bileşiklerin yapıdoğrusal olmayan optiksel performans ilişkisine odaklanmaktadır. Doğrusal olmayan optik malzemelerin fiber optik
iletişim ve optik sinyal işlemlerinde hayati öneme sahip oldukları bilinmektedir. Bu çalışmada, bir piperidin türevi
olan cis-2,6-bis(2-klorofenil)-3,3-dimetilpiperidin-4-one (2C3DMPO) bileşiğinin yapısal, spektroskopik, elektronik
ve doğrusal olmayan optik özellikleri analiz edilmiştir. 2C3DMPO için elde edilen teorik sonuçlar deneysel değerler
ile iyi bir uyum içindedirler. NMR spektrumunda, elektronegatif O atomundan dolayı, C4 atomu aşağı alanda sinyal
vermiştir. HOMO ve LUMO arasındaki küçük enerji aralığı, bağ ve antibağ yörüngeleri arasındaki yoğun etkileşmeler
yüksek doğrusal olmayan optik özelliklerin göstergesidir.
Anahtar Kelimeler: cis-2,6-bis(2-klorofenil)-3,3-dimetilpiperidin-4-one; DFT; Doğrusal Olmayan Optik; IR ve NMR

Structural, spectroscopic, electronic and nonlinear optical investigations on
cis-2,6-bis(2-chlorophenyl)-3,3-dimethylpiperidin-4-one
ABSTRACT
Piperidine is one of the most recognizable structural entities among heterocyclic molecules. The current studies have
been focused on structure–nonlinear optical performance relationship of such compounds. It is well known that the
nonlinear optical materials play a vital role in the field of fiber optic communications and optical signal process. In
this study, cis-2,6-bis(2-chlorophenyl)-3,3-dimethylpiperidin-4-one (2C3DMPO) compound which is a piperidine
derivate has been analyzed in terms of structural, spectroscopic, electronic and nonlinear optical properties. Obtained
theoretical results for 2C3DMPO are in good agreement with previously reported experimental data. In NMR
calculations C4 atom gives signal at downfield region due to bonding electronegative O atom. The small energy gap
between HOMO and LUMO energies, and the intensive interactions between the bonding and antibonding orbitals are
indicators of high nonlinear optical properties.
Keywords: cis-2,6-bis(2-chlorophenyl)-3,3-dimethylpiperidin-4-one; DFT; Nonlinear Optic; IR and NMR
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1. GİRİŞ (INTRODUCTION)
Organik doğrusal olmayan optik (NLO) malzemeler,
inorganik eşlenikleri ile karşılaştırıldıklarında sahip
oldukları yüksek doğrusal olmayan doğaları ve elektrik
alana karşı hızlı cevapları sayesinde daha yoğun
araştırmalara konu olmuşlardır [1, 2]. Organik NLO
malzemelerinin doğrusal olmayan doğalarının asıl
kaynağını anlayabilmek için teorik ve deneysel oldukça
fazla çalışma yapılmaktadır. Bu araştırmalardan elde
edilen sonuçlar, elektron sağlayıcı ve çekici grupların
moleküler sistemin uç noktalarına koordine olmalarıyla
hem doğrusal hem de doğrusal olmayan optik
özelliklerde önemli bir artış olduğunu göstermiştir [3-5].
Ayrıca, π konjugeli sistemin her iki ucunun uygun birer
elektron sağlayıcı ve çekici grup ile koordine edilmesi
kararlı hal ve uyarılmış durumlarda asimetrik yük
dağılımını arttırılabilir bu da doğrusal olmayan optik
özelliklerinin artmasına neden olur. Moleküler
kutuplanabilirlik ve yüksek mertebe kutuplanabilirlik
katsayılarının büyüklükleri, elektron sağlayıcı ve
elektron çekici gruplar arasındaki konjuge uzunlukla
doğrusal bir şekilde artmaktadır. Yani, elektron sağlayıcı
ve çekici grupların etkinliği ve sisteme koordine
oldukları konumlar doğrusal olmayan tepkinin
büyüklüğünde önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, yük
aktarımına izin veren, konjuge konumlarda bir yada daha
fazla aromatik sistem içeren moleküler organik bileşikler
muhtemel NLO uygulamaları nedeniyle son zamanlarda
oldukça fazla ilgi görmektedir [6-8]. Bu çalışmada,
Ponnuswamy ve ark. [9] tarafından sentezlenen
cis-2,6-bis(2-klorofenil)-3,3-dimetilpiperidin-4-one
(2C3DMPO) bileşiği, hibrit yoğunluk fonksiyonel teori
metodu olarak bilinen B3LYP ve 6-311++G(d,p) temel
seti kullanılarak yapısal ve spektroskopik olarak
karakterize edilmiştir. Daha sonra, bileşiğin yapısal,
spektroskopik, elektronik ve doğrusal olmayan optik
özellikleri arasında ilişki araştırılmıştır.

özelliklerini incelemek için dipol moment (µ),
kutuplanabilirlik (α), yönelime bağlı kutuplanabilirlik
(Δα) ve birinci mertebe statik yüksek mertebe
kutuplanabilirlik (β) parametreleri B3LYP yöntemi ile
hesaplanmıştır.
3. SONUÇ VE TARTIŞMA (RESULT AND
DISCUSSION)

3.1. Geometri Optimizasyonu (Geometry Optimization)
2C3DMPO bileşiğinin taban durumu moleküler
geometrisi B3LYP seviyesi ve 6-311++G(d,p) temel seti
kullanılarak hesaplanmıştır. Elde edilen bağ uzunlukları
ve bağ açıları, Ponnuswamy ve ark. [9] tarafından
sunulan deneysel sonuçlar ile karşılaştırmalı olarak
Tablo 1’de verilmiştir. Benzer şekilde X-Işını kırınımı ile
elde edilen geometrik yapı [9] ile optimize edilmiş
geometrik yapı sırasıyla Şekil 1a ve 1b’de
sunulmaktadırlar.

2. HESAPLAMA DETAYLARI (COMPUTATIONAL
DETAILS)

Bütün hesaplamalar Gaussian 09 Revisions D.01
programı [10] kullanılarak yapıldı ve elde edilen sonuçlar
GaussView 5 [11] programı yardımıyla görselleştirildi.
2C3DMPO bileşiği için kararlı hal moleküler yapısı ve
titreşim spektrumu B3LYP yöntemi [12, 13] ve 6311++G(d,p) temel seti [14] kullanılarak elde edildi. UVVis spektrumu ve HOMO-LUMO enerjileri zamana
bağlı B3LYP (TD-B3LYP) yöntemi kullanılarak
hesaplandı. İncelenen bileşiğin 1H ve 13C NMR
spektrumları ise Gaussian programı içerisinde tanımlı
olan ve kimyasal kayma değerlerinin hesaplanmasında
en yaygın kullanılan GIAO metodu kullanılarak elde
edilmiştir. Ek olarak, bileşiğin doğrusal olmayan optik
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Şekil 1. a) 2C3DMPO bileşiğinin a) X-Işını kristal yapısı [9], b)
B3LYP/6-311++G(d,p) seviyesi kullanılarak elde edilen optimize
geometri ( a) X-Ray crystal structure [9], b) optimized geometry
obtained at B3LYP/6-311++G(d,p) level for 2C3DMPO)

C=O fonksiyonel grup bağ uzunluğu 1.211 Å olarak
hesaplanmış olup, elde edilen değer karbonil grubunun
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çift bağ karakterine sahip olduğunu göstermektedir.
Sırasıyla, 1.746(3) ve 1.730(3) Å olarak gözlenmiş olan
C8-C11 ve C20-C12 bağ uzunlukları [9] deneysel
değerler ile uyumlu olarak 1.763 ve 1.769 Å olarak
hesaplanmıştır. Deneysel değerler [9] ile B3LYP
yöntemi kullanılarak elde edilen sonuçlar arasındaki
uyumu görmek için ortalama karesel hata (R2) değerleri
hesaplanmıştır. 2C3DMPO bileşiğinin bağ uzunlukları
için R2 değeri 0.993 olarak bulunmuştur. Elde edilen R2
değerlerine göre, 2C3DMPO bileşiği için B3LYP
yöntemi ile elde edilen geometrik parametreler deneysel
karşılıkları [9] ile iyi bir uyum içindedir.
Tablo 1. 2C3DMPO bileşiği için elde edilen deneysel [9] ve teorik
bağ uzunlukları ve bağ açıları (The experimental [9] and theoretical
bond lengts and bond angles for 2C3DMPO)

Bağ
X-Ray [9]
Bağ uzunlukları (Å)
C2-N1
1.468(2)
C2-C7
1.518(3)
C2-C3
1.567(2)
C3-C4
1.520(3)
C3-C13
1.521(3)
C3-C14
1.532(3)
C4-O1
1.210(2)
C4-C5
1.500(3)
C5-C6
1.544(3)
C6-N1
1.460(2)
C6-C15
1.511(3)
C7-C8
1.389(3)
C7-C12
1.393(3)
C8-C9
1.388(3)
C8-Cl1
1.746(3)
C9-C10
1.361(4)
C10-C11
1.379(4)
C11-C12
1.380(3)
C15-C16
1.385(3)
C15-C20
1.390(3)
C16-C17
1.388(3)
C17-C18
1.356(4)
C18-C19
1.371(4)
C19-C20
1.380(3)
C20-Cl2
1.730(3)
Bağ açıları (°)
N1-C2-C7
108.08(15)
N1-C2-C3
109.82(15)
C13-C3-C14
109.72(18)
O1-C4-C5
121.44(19)

B3LYP
1.480
1.536
1.583
1.543
1.538
1.550
1.211
1.524
1.541
1.462
1.521
1.402
1.405
1.389
1.763
1.389
1.391
1.389
1.400
1.401
1.392
1.391
1.391
1.391
1.769
112.541
116.09
107.593
120.167
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C5-C4-C3
C11-C12-C7
N1-C6-C15
C15-C6-C5
C8-C7-C12
C12-C7-C2
C9-C8-Cl1
C16-C15-C20

116.38(16)
122.1(2)
109.55(16)
111.57(15)
116.68(19)
120.03(18)
117.00(19)
116.87(19)

113.115
121.898
112.270
111.587
115.955
127.316
115.340
116.433

3.2. Titreşim Frekansları (Vibration Frequencies)
2C3DMPO bileşiği için B3LYP yöntemi ile hesaplanan
titreşim spektrumu Şekil 2’de sunulmuştur. Hesaplanan
titreşim frekansları arasından seçilen bazı titreşimler
deneysel karşılıkları ile birlikte Tablo 2’ de verilmiştir.
DFT modellerinin titreşim frekanslarını deneysel
değerlerinden
bir
miktar
yüksek
hesapladığı
bilinmektedir. Bu yüzden, elde edilen teorik sonuçlar
deneysel değerlerine yaklaştırmak için 0.9614 ile
yeniden ölçeklendirilmiştir [16].

Şekil 2. 2C3DMPO bileşiği için FT-IR [9] ve B3LYP/6-311++G(d,p)
seviyesi ile hesaplanan IR spektrumlarının karşılaştırılması ( The
comparison of FT-IR [9] and theoretical IR calculated by B3LYP/6311++G(d,p) level for 2C3DMPO)

Deneysel olarak 3306 cm-1’de gözlenen NH gerilme
titreşimi B3LYP yöntemi ile 3412 cm-1 olarak
hesaplanmıştır. Karbonil (C=O) yapısal birimi gerilme
titreşimi olarak tanımlanan mükemmel bir grup
frekansına sahiptir ve bu sayede IR spektroskopisi ile en
yoğun olarak incelenen grup olmuştur [17]. Karbonil
grup titreşimlerinin 1850–1600 cm-1 aralığında
gözlendiği bildirilmiştir [18]. 2C3DMPO bileşiği için
1703 cm-1’de gözlenen [9] karbonil grup gerilme
titreşimi B3LYP yöntemi ile 1701 cm-1’de
hesaplanmıştır. Aromatik bileşiklerde, CH gerilme
titreşimler 3100-3000 cm-1 aralığında gözlenmektedir
[19]. Ponnuswamy ve ark. [9] CH gerilme titreşimlerini
3064 cm-1’de gözlerken, bu çalışmada 3079 cm-1 olarak
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hesaplanmıştır. Aromatik bileşiklerin IR spektrumlarında
halka gerilme titreşimler önemli yer tutmaktadır. 1637 ve
1566 cm-1’de gözlenen halka gerilme titreşimleri [9]
B3LYP yöntemi ile sırasıyla 1570 ve 1547 cm-1 olarak
hesaplanmıştır.
Tablo 2. 2C3DMPO bileşiği için seçilmiş titreşim frekansları (cm1
) (The selected vibration frequencies (cm-1) for 2C3DMPO)

İşaretleme
ν (N-H)
ν (C-H)Ar
ν (C-H)Al
νC=O
νC=C
β (C-H)

FT-IR [9]
3306
3064
2977 ve 2931
1703
1637 ve 1566
1465 ve 1441

B3LYP/6-311++G(d,p)

3412
3079
2984 ve 2926
1701
1570 ve 1547
1463 ve 1438

ν: gerilme, β: düzlemiçi eğilme, Ar: Aromatik, Al: Alifatik

3.3. Elektronik Özellikler (Electronic Properties)
Elektronik soğurma spektrumuna ek olarak HOMO ve
LUMO enerjileri de TD-B3LYP yöntemi ve 6311++G(d,p) temel seti kullanılarak hesaplanmıştır.
2C3DMPO bileşiğinde 262.4 ve 233.6 nm’de yüksek
enerjili π→π* ve n→π* geçişlerinden kaynaklanan iki
soğurma bandı olduğu rapor edilmiştir [9]. B3LYP
yöntemi kullanılarak bu soğurma bantları sırasıyla 251 ve
231 nm olarak hesaplanmıştır. En yüksek enerjili işgal
edilmiş moleküler yörünge (HOMO) ve en düşük enerjili
boş moleküler yörünge (LUMO) sınır moleküler
yörüngeleri olarak bilinirler ve moleküler sistemlerdeki
en önemli yörüngelerdir. HOMO ve LUMO, kuantum
kimyasına ek olarak sistemin elektronik, elektrik ve
doğrusal olmayan optik özelliklerinde önemli rol
oynarlar. 2C3DMPO bileşiği için HOMO ve LUMO
enerjileri sırasıyla -6.5745 ve -1.0574 eV olarak
hesaplanmıştır. HOMO ve LUMO şekillerine ek olarak
HOMO-LUMO enerji aralığı da Şekil 3’de sunulmuştur.
HOMO-LUMO enerji aralığı 5.5171 eV olarak elde
edilmiştir. Nispeten büyük olarak elde edilen HOMOLUMO enerji aralığı, 2C3DMPO bileşiğinin kimyasal
olarak sert bir molekül olduğunun göstergesidir.

Şekil 3. 2C3DMPO bileşiğinin B3LYP yöntemi ile elde edilen sınır
moleküler yörüngeler ve enerjileri (The frontier molecular orbitals and
their energies for 2C3DMPO obtained by B3LYP level)

3.4. 1H ve
Studies)

13

C NMR çalışmaları (1H and

13

C NMR

İsotropik kimyasal kayma hesaplamaları, büyük
moleküler sistemlerin yapılarını tahmin etmek ve
yorumlamak için sıkça kullanılmaktadır. Buna ek olarak,
NMR ve hesaplamalı yöntemlerin birlikte kullanımı daha
doğru sonuçlar elde edilmesinde fayda sağlamaktadır
[20]. 2C3DMPO bileşiği için 1H ve 13C NMR kimyasal
kayma değerleri B3LYP/6-311++G(d,p) yöntemi
kullanılarak hesaplanmıştır. 2C3DMPO bileşiğinin 1H
NMR spektrumunda 7.20 ve 7.88 ppm [9] aralığında
gözlenen multiplet 7.44-7.00 ppm aralığında
hesaplanarak, bu piklerin aromatik protonlarından
kaynaklandığı belirlenmiştir. 5.60 ve 4.14 ppm
değerlerinde
hesaplanan
sinyallerin
benzilik
protonlarından kaynaklandığı ve deneysel sonuçlar [9]
ile uyumlu oldukları belirlenmiştir. C5 atomuna bağlı
olan iki proton 3.47 ve 1.79 ppm değerlerinde sinyal
vermişlerdir. NH protonundan kaynaklanan sinyal 1.78
ppm aralığında gözlenmiş [9] ve 1.44 ppm değerinde
hesaplanmıştır. Metil protonlarına ait NMR sinyalleri ise
2.10-0.69 ppm aralığında hesaplanmıştır.
13

C NMR spektrumunda, karbonil grubu karbon
atomundan kaynaklanan sinyal 220.53 ppm değerinde
hesaplanmıştır. Ponnuswamy ve ark. [9], bu sinyalin
211.7 ppm’de ortaya çıktığını rapor etmişlerdir. 126.3140.2 ppm aralığında gözlenen NMR sinyalleri [9]
149.71-129.27 ppm aralığında hesaplanmış ve aromatik
karbon atomlarından kaynaklandığı belirlenmiştir.
Benzilik karbon atomlarının (C2 ve C6) 73.15 ve 53.45
ppm değerlerinde sinyal verdiği görülmüştür. Metil
karbon atomlarının 20.0 ve 20.5 ppm değerlerinde NMR
sinyali verdikleri rapor edilmiş [9]. Bu sinyaller B3LYP
yöntemi kullanılarak 25.82 ve 23.99 ppm değerlerinde
hesaplanmıştır. C5 ve C3 atomlarının deneysel olarak
568
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44.7 ve 20 ppm’de NMR sinyali verdikleri bildirilmiştir
[9]. B3LYP yöntemi kullanılarak bu atomların sırasıyla
49.56 ve 55.06 ppm değerlerinde NMR sinyali verdikleri
saptanmıştır.
3.4. MEP Yüzeyi (MEP Surface)
Moleküler elektrostatik potansiyel (MEP) yüzeyi, pozitif
bir deneme yükünün incelenecek moleküler sistemin
etrafında gezdirilmesiyle deneme yüküne etki eden itme
ve çekme kuvvetlerinin farklı renkler ile haritalanması
şeklinde oluşturulur. MEP analizi, moleküler sistemlerin
kimyasal reaktivitelerini, hidrojen bağı etkileşimlerin,
elektrofilik ve nükleofilik bölgeleri görsel olarak
sunmada sıklıkla kullanılan güvenilir bir yöntemdir.
MEP yüzeyinde, elektrostatik potansiyelin farklı
değerleri farklı renkler ile temsil edilir. Kırmızı renk
negatif elektrostatik potansiyeli temsil ederken, mavi
renk pozitif elektrostatik potansiyeli, yeşil ise nispeten
daha düşük pozitif elektrostatik potansiyeli temsil
etmektedir [21, 22]. 2C3DMPO bileşiği için MEP yüzeyi
B3LYP yöntemi ile hesaplanmış ve Şekil 4’de
sunulmuştur. Elde edilen MEP yüzeyine göre, en yüksek
negatif potansiyel karbonil oksijen atomu etrafında
bulunurken en yüksek pozitif potansiyelin ise NH grubu
etrafında olduğu saptanmıştır. Şekil 4’e göre hidrojen
atomlarının nispeten küçük bir pozitif potansiyele sahip
oldukları görülmektedir. MEP yüzeyi incelendiğinde
2C3DMPO bileşiğinin en reaktif kısmının karbonil O
atomu olduğu görülmektedir.
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teorik olarak elde edilmesi moleküler yapı ile doğrusal
olmayan optik özellikler
arasındaki
ilişkinin
anlaşılmasında oldukça kullanışlı bir yöntemdir.
Konjuge π elektronlarına sahip olan moleküllerin yüksek
kutuplanabilirliklere sahip oldukları bilinmektedir [23,
24]. Elektron yoğunluğu fazla olan bölgeden daha az olan
bölgeye doğru konjuge gruplar üzerinden gerçekleşen
molekül içi yük transferleri hem dipol momentte hemde
kutuplanabilirlikte
büyük
artışlara
sebep
olabilmektedirler. Yüksek mertebe kutuplanabilirlik (β)
değerleri moleküler sistemlerin doğrusal olmayan optik
özelliklerinin önemli bir ölçütüdür. Herhangi bir
moleküler sistemin β parametresinin yüksek olması,
konjuge π sistemi boyunca elektronların hareketinden
kaynaklanan molekül içi yük transferi ile bağdaştırılır.
2C3DMPO bileşiği için dipol moment (µ),
kutuplanabilirlik (α), yönelime bağlı kutuplanabilirlik
(Δα) ve statik yüksek mertebe kutuplanabilirlik (β)
parametreleri B3LYP yöntemi ve 6-311++G(d,p) temel
seti kullanılarak hesaplanmıştır. µ parametresi 3.2132
Debye olarak hesaplanmış ve toplam dipol momente
maksimumum katkının y doğrultusundan geldiği
belirlenmiştir. 2C3DMPO bileşiği için α, Δα ve β
parametreleri ise aşağıdaki eşitlikler kullanılarak elde
edilmiştir.
= (

+

∆ =

+
−

)
+

(1)
−

+(

)
=

Şekil 4. 2C3DMPO bileşiği için B3LYP/6-311++G(d,p) yöntemi ile
elde edilen MEP yüzeyi (The MEP surface for 2C3DMPO obtained by
B3LYP/6-311++G(d,p) level)

3.6. Doğrusal Olmayan Optik (Nonlinear Optics)
Hesaplamalı yöntemler, moleküler sistemlerin doğrusal
olmayan optik özelliklerini bileşikleri sentezlemeden,
ucuz ve daha pratik bir şekilde hesaplama şansı
sunmaktadır. Yüksek mertebe kutuplanabilirlik değerinin
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−
(2)

+

+

(3)

α ve β bileşenleri Gaussian sonuç dosyasında atomik
birimlerde verilmektedir. Dolayısıyla, elde edilen
sonuçlar elektrostatik birime çevrilmektedir (α: 1
a.u.=0.1482×10-24 esu. ve β: 1 a.u.=8.6393×10-33 esu.).
2C3DMPO bileiği için yapılan hesaplamalardan,
yönelime bağlı kutuplanabilirlik (Δα=11.662×10-24 esu.),
kutuplanabilirlik (α=37.346×10-24 esu.) ve statik yüksek
mertebe
kutuplanabilirlik
(β=3.158×10-30
esu.)
parametreleri saptanmıştır. 2C3DMPO bileşiği için elde
edilen veriler deneysel olarak yüksek mertebe
kutuplanabilirlik değeri daha önce rapor edilen üre [25]
ile karşılaştırıldığında, bileşiğin doğrusal olmayan optik
malzemeler için iyi bir aday olduğu görülmektedir.
4. SONUÇ (CONCLUSION)
2C3DMPO bileşiği için taban durumu geometrisi,
titreşim frekansları, elektronik soğurma dalgaboyları, 1H
ve 13C NMR kimyasal değerleri B3LYP seviyesi ve 6569
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311++G(d,p) temel seti kullanılarak hesaplanmıştır. Elde
edilen teorik sonuçlar ulaşılabilir kaynaklardaki deneysel
sonuçlar ile oldukça uyumludur. 2C3DMPO bileşiğinde,
yüksek enerjili π→π ve n→π* geçişleri gözlenmiştir. C4
atomundan kaynaklanan NMR sinyali ise 220.53 ppm
olarak hesaplanmış ve elektronegatif O atomunun
etkisiyle aşağı NMR bölgesine kaydığı belirlenmiştir.
Elde edilen MEP yüzeyine göre, 2C3DMPO bileşiğinin
en reaktif bölgesi, en yüksek negatif potansiyeli taşıyan
karbonil O atomu olduğu görülmüştür. Bileşiğin yüksek
mertebe kutuplanabilirlik değeri 3.158×10-30 esu olarak
hesaplanmıştır. Buradan, 2C3DMPO bileşiğinin iyi bir
doğrusal olamayan optik malzeme adayı olduğu
görülmüştür.
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