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Объект исследования – таутомерные формы люминола.
Цель  работы  –  исследовать  влияние  методов  учета  растворителя,

функционала  электронной  плотности  и  базисного  набора  на  точность
результатов  расчета  параметров  электронных  спектров  поглощения  и
испускания флуоресцентных красителей и предложить  метод, позволяющий с
высокой  точностью  рассчитывать  спектры  поглощения  и  испускания
органических  веществ.  На  основании  сопоставления  расчетных  и
экспериментальных данных,  исследовать  таутомерию люминола в  различных
растворителях. 

Метод исследования – теория функционала плотности DFT.
В теоретической части работы  проведён аналитический обзор научной

литературы,  соответствующей теме  дипломной  работы.  Изучены работы по
исследованию  электронных  спектров  люминола,  теория  функционала
плотности  DFT, некоторые базисные наборы, а  также методы учета  влияния
растворителя при квантово-химических расчетах.

Практическая  часть представляет  собой  описание  особенностей
программного  пакета  Gaussian  09,  использовавшегося  при  проведении
оптимизации геометрии молекул и расчетов спектров поглощения и испускания.

Полученные  результаты –  На  основании  проведенных  расчетов
электронных спектров поглощения с использованием различных функционалов
электронной  плотности  и  базисных  наборов,  показано,  что  использование
гибридного  функционала  tHCTHhyb  в  сочетании  с  базисным  набором
6-311+G(2d,p)  позволяет  с  высокой  точностью  рассчитывать  спектры
поглощения флуоресцентных красителей. С использованием указанного метода
проведены расчеты спектров поглощения и испускания различных таутомерных
форм  люминола  в  воде  и  ДМСО  и  результаты  расчетов  сопоставлены  с
имеющимися  экспериментальными  данными.  Показано,  что  в  обоих
растворителях преобладает А форма люминола:
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Аб'ект даследавання – таўтамерныя формы люмiнолу.
Мэта  работы  –  даследаваць  уплыў  метадаў  уліку  растваральніка,

функцыяналу  электроннай  шчыльнасці  і  базіснага  набору  на  дакладнасць
вынікаў  разліку  параметраў  электронных  спектраў  паглынання  і  выпускання
флуарысцэнтных  фарбавальнікаў і  прапанаваць метад, які дазваляе з высокай
дакладнасцю разлічваць спектры паглынання і выпускання арганічных рэчываў.
На  падставе  супастаўлення  разліковых  і  эксперыментальных  дадзеных,
даследаваць таўтамерыю люмiнола ў розных растваральніках.

Метад даследавання: тэорыя функцыяналу шчыльнасці DFT.
У тэарэтычнай частцы работы праведзены аналітычны агляд навуковай

літаратуры,  якая  адпавядае  тэме  дыпломнай  работы.  Вывучаны  работы  па
даследаванні  электронных  спектраў  люмiнола,  тэорыя  функцыяналу
шчыльнасці DFT, некаторыя базісныя наборы, а таксама метады ўліку ўплыву
растваральніка пры квантава-хімічных разліках.

Практычная частка  ўяўляе сабой апісанне асаблівасцяў праграмнага
пакету  Gaussian  09,  які  выкарыстоўваўся  пры  правядзенні  аптымізацыі
геаметрыі малекул і разлікаў спектраў паглынання і выпускання.

Атрыманыя вынікі  – На падставе праведзеных разлікаў электронных
спектраў  паглынання  з  выкарыстаннем  розных  функцыяналаў  электроннай
шчыльнасці  і  базісных  набораў,  паказана,  што  выкарыстанне  гібрыднага
функцыяналу  tHCTHhyb  ў  спалучэнні  з  базісным  наборам  6-311+G(2d,p)
дазваляе  з  высокай  дакладнасцю  разлічваць  спектры  паглынання
флуарысцэнтных фарбавальнікаў. З выкарыстаннем названага метаду выкананы
разлікі  спектраў  паглынання  і  выпускання  розных  таўтамерных  формаў
люмiнолу  ў  вадзе  і  ДМСА  і  вынікі  разлікаў  супастаўлены  з  наяўнымі
эксперыментальнымі  дадзенымі.  Паказана,  што  ў  абодвух  растваральніках
пераважае А форма люмiнолу:
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ABSTRACT

Slepneva Valeria Sergeevna
Graduate work, 34 p., 7 fig., 7 tables, 22 ref.
Investigation  of  electronic  spectra  of  fluorescent  dyes  by  TD  -  DFT

methods
Keywords:  LUMINOL,  DFT,  TD-DFT,  ELECTRON  SPECTRUM,

FLUORESCENT  DYES,  DENSITY  FUNCTIONAL  THEORY,  TIME-
DEPENDENT DENSITY FUNCTIONAL THEORY, ABSORPTION, EMISSION

The objects of research are tautomeric forms of  luminol.
The purpose of the work is to investigate the influence of the methods of

taking into account the solvent, the electron density functional and the basic set for
the accuracy of the results of calculating the parameters of the electronic absorption
and  emission  spectra  of  fluorescent  dyes,  and  to  propose  a  method  that  allows
calculating  the  absorption  and  emission  spectra  of  organic  substances  with  high
accuracy. On the basis of a comparison of the calculated and experimental data, to
investigate the tautomerism of luminol in various solvents.

The method of investigation is the density functional theory  DFT.
In  the  theoretical  part  of  the  work,  an  analytical  review of  the  scientific

literature relevant to the topic of the thesis is carried out. The works on the study of
electronic spectra of luminol, the theory of the density functional theory DFT, some
basic  sets,  as  well  as  methods for  accounting for  the influence  of  the solvent  in
quantum chemical calculations have been studied.

The practical  part  is  a description of  the features of  the software package
Gaussian 09, used in the optimization of the geometry of molecules and calculations
of absorption and emission spectra.

The obtained results - Based on the calculations of the electronic absorption
spectra using various electron density functionals and basis sets, it was shown that the
use of the hybrid functional tHCTHhyb in combination with the 6-311 + G(2d, p)
basis  set  allows  calculating  the  absorption  spectra  of  fluorescent  dyes  with  high
accuracy. 

The calculations of the absorption and emission spectra different tautomeric
forms  of  luminol  in  water  and  DMSO  were  made  using  this  method,  and  the
calculated results are compared with experimental data. It was shown that in both
solvents A form of luminol predominates: 
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