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I. Bevezetés 

 

 A víz az ember és minden általunk ismert életforma számára is az egyik legalapvetőbb 

molekula az Univerzumban. Nélkülözhetetlen az élethez. Előfordulását tekintve szorosan 

kapcsolódik minden létező életformához, és azok biológiai létének szükséges feltétele. Nem 

meglepő tehát, hogy, ha arról van szó, hogy új létformákat keresünk, akkor azokat olyan 

helyen kell keresnünk, ahol az adott biológiai funkcióknak megfelelő formában, – 

minőségben és mennyiségben –, stabil állapotban megtalálható a víz. 

Ahogy ezt spektroszkópiai adatokkal bizonyították,  a víz igen meglepő módon a 

világűr vákuumában is előfordul, néhány molekulás fagyott rendszert alkotva. De víz 

nyomaira lelhetünk a Marson is, ahogy ezt jelenleg a média által legnagyobb figyelemmel 

kísért NASA-project is vizsgálja. Ezen felül valószínűsíthetően igen nagy mennyiségű víz 

lehet a Szaturnusz Enceladu holdján is, ahogy a kutatók a Cassini űrszonda felvételei alapján 

bizonyítottnak vélik. Számos más példa támasztja alá, hogy azokon az égitesteken, amelyek 

az élhető övnek nevezett zónában keringenek csillaguk körül, és valaha élet volt rajtuk, 

azokon víz nyomait kell, hogy találjuk.  

Számos teória létezik arra vonatkozóan, hogy az élet hogyan jelent meg a Földön. Az 

egyik, az úgynevezett Pánspermia elmélet szerint a földi élet nem molekulákból alakult ki, 

hanem kezdetleges életformák, „spórák” kerültek a Földre, és belőlük fejlődött ki a ma ismert 

élet. Ezek a „csírák” az elmélet szerint mindenhol előfordulnak az űrben, és hosszú utat 

megtéve, legvalószínűbb módon jégbe fagyva, meteorok üregeiben utaznak és csapódnak be 

az égitestekbe. Se cáfolni, se megerősíteni nem tudták eddig, de valószínűleg csak ilyen 

formában, fagyott állapotú vízben – nem feltétlen tiszta vízről van szó – lehetséges, hogy 

túlélje ezen feltételezett „spórák” közül néhány a légkörön való áthaladást. 

 Sokkal fontosabb azonban számunkra, hogy a víz a földfelszín 71%-át borítja, s 

nélkülözhetetlen minden biológiai, biokémiai, megannyi geokémiai, geológiai folyamathoz. A 

víz, a vizek állapota, a víz körforgása nagyban befolyásolja a földi élet alakulását. Gondoljunk 

csak a vízszennyezésre, hiszen természetes vizeink kevesebb, mint 2-3 %- a  édes víz, és 

ennek a mennyiségnek is csak csekély része az, mely megfelelő tisztaságú és kémiai 

minőségű az emberi fogyasztás számára. Nem beszélve arról, hogy e mennyiség 99 %- a 

felszín alatti vízkészlet, vagy pedig hó-gleccser formájában van jelen. Igaz, Magyarország 

vízfogyasztásának ~90 %- át felszín alatti vizekből nyerjük. Ezen felül fontos megemlíteni, 
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hogy légkörünk is igen nagy mennyiségű vízgőzt tartalmaz, ami nagyobb szerepet játszik a 

földi üvegházhatásban, mint a napjainkban a média által említett szén-dioxid (a víz 

molekulának sokkal nagyobb az elnyelése az infra-tartományban).  

Az emberi test közel 60 %-a víz. A zsírszövet 20 %-a, csontoknak 25 %-a, de az 

agynak majdnem 85 %- a víz. A sejteknek is, amelyek egy jól körülhatárolt, környezetétől 

biológiai membránnal, sejtfallal, elválasztott kémiai reaktoroknak tekinthetőek, egyik 

legfontosabb alkotója a víz, ami az összes kémiai folyamat reakciótere, reakcióközege. A 

legfontosabb tehát, hogy megfelelő információval rendelkezzünk a vizes rendszerekről, hiszen 

az összes biológiai és biokémiai folyamat szinte kizárólag vizes közegben játszódik le, és a 

legtöbb esetben nemcsak, mint reakcióközeg, hanem mint reakciópartner is szerepet játszik.  

Fel kell tennünk tehát a kérdést, hogy vajon milyen mechanizmussal játszódnak le az 

ilyen folyamatok, milyen szerepet játszanak a víz adott körülmények között előálló 

szerkezetei. Adott pH- n, nyomáson és hőmérsékleten a víz milyen szerkezettel jellemezhető 

és ez hogyan befolyásolja a vízmolekulák és a velük, vagy a vizes közegben kölcsönható 

molekulák kapcsolatát, illetve a folyamatok végtermékeit. Nélkülözhetetlen tehát e 

kölcsönhatások felderítése, mind elméleti, mind kísérleti eredményekkel való igazolása, 

ahhoz, hogy megértsük az alapvető biológiai folyamatokat. Az orvostudományban és a 

gyógyszerkutatásban is igen nagy igény van arra, hogy ezeket a fizikai-kémiai és biokémiai 

folyamatokat jobban megértsük, hogy hatásosabban tudjunk gyógyszert, gyógyszerhordozót 

tervezni, betegségeket gyógyítani. Ezen biológiai rendszerek egzakt jellemzése nem könnyű, 

és elméleti szinten a résztvevő molekulák bonyolultsága és a reaktánsok nagy száma miatt 

nehezen modellezhető. Továbbá a lehetséges reakcióutak bonyolultsága és a függő változók 

száma is nehezíti a helyzetet. Főleg az elméleti modellezésnél jelent ez problémát, a 

napjainkban egyre jobban fejlődő biokémiai kutatásoknál pedig a rendszer és a reakciók 

nyomon követése jelent elsődleges problémát, mivel az ilyen folyamatok a fs-os időskálán 

jellemezhetőek igazán - igaz ma már rendelkezésre állnak és egyszerűbb rendszerek esetén jól 

alkalmazhatóak fs-os időtartományban működő lézer spektroszkópiai eljárások. 

Adja magát, hogy próbáljuk meg elméleti úton megközelíteni a problémát, és 

modellezve a lehetséges állapotokat, derítsünk fényt a folyamatok pontos mechanizmusára. 

Tegyük mindezt úgy, hogy megpróbálunk egyszerűbb rendszereket felállítani, és azok 

példáján megérteni a különböző folyamatok szabályszerűségeit. Azonban nagyon egyszerű 

rendszerek esetén sem könnyű a dolgunk, hiszen, mint kiderült, az oldott részecske minősége 

folyamatosan változik a reakció alatt, és ez jelentősen befolyásolja az oldószer és az oldott 
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anyag kölcsönhatását, főként, ha az oldószer az egyik reakciópartner. Így a rendszer időben 

folyamatosan és/vagy pillanatszerűen megváltozik. Az oldott részecske megváltozása 

befolyásolja az oldószer, a reakcióközeg szerkezetét és ennek következtében energetikai és 

egyéb fizikai jellemzőit, viszont ezzel egy időben a reakcióközeg megváltozása is 

befolyásolja a reakciót és a reaktánsok energiáját, távolságát, ezzel az ütközések és a hasznos 

ütközések számát.  

Igen jó megfontolás, ha ezeknek az egyszerűbb, de mégis komplex, többszörösen 

csatolt folyamatoknak, rendszereknek a modellezését is a legegyszerűbb feltételekkel kezdjük, 

azaz vegyük az adott oldószert és helyezzük bele a vizsgált folyamat reaktánsait, majd nézzük 

meg, mi történik. Ultragyors lézerspektroszkópiával folytatnak hasonló kísérleteket, ahol a 

megfelelő technika mellett akár 100 fs-nál gyorsabb folyamatokat is sikeresen nyomon tudnak 

követni és jellemezni az idő függvényében. 

Az egyik legegyszerűbb oldott részecske az elektron, és talán biológiai szempontból – 

a proton transzferrel együtt – a legfontosabb és legtöbbet kutatott folyamat az elektron 

transzfer. A szolvatált elektron modell, és az elektrontranszfer folyamatok modelljei talán a 

legkézenfekvőbb kiindulási pontok, hogy bizonyos kényszerek mellett ezen egyszerűbb 

rendszerekből kiindulva fejlesszünk ki bonyolultabb, a valóságot jobban leíró modelleket. 

Jelen dolgozatban arra vállalkozom, hogy egyszerűbb, teoretikus víz-töltött részecske 

rendszereket vizsgálok, s a kapott eredményeket összevetem korábbi kísérleti eredményekkel. 

Megvizsgálom, hogy milyen következtetéseket vonhatunk le a különböző méretű és 

különböző töltött részecskét tartalmazó rendszerek esetén. 
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II. Irodalmi előzmények, célkitűzések 

 

II.1. A szolvatált elektron 

 A szolvatált elektron felfedezése egy véletlennek köszönhető, mikor is Weyl 1863-ban 

megfigyelte, hogy alkáli fémek nagy készséggel oldódnak ammóniában, kék szín megjelenése 

mellett [1,2,3]. Így ekkor, a 19. sz. közepén ugyan műszeres technikával kimutatni még nem 

tudták, mégis sejtették, hogy e különleges jelenségért valamilyen formában az elektron a 

felelős. Később sikeresen állítottak fel elméleteket arra vonatkozóan, hogy a folyékony 

ammóniába tett fémtől oldódása során elektron távolodhat el, vagy elektron transzfer mehet 

végbe. Valószínűsítették többek között, hogy az elektron nem kötődik kémiailag közvetlenül 

az oldószer molekulákhoz, hanem néhány Å sugárban, akár csak egy szolvatált halogén iont, 

az oldószer molekulái körbe veszik és így egy „üregben” helyezkedik el a szolvatált elektron, 

ahogy ezt egy később sikeresen alkalmazott modell tárgyalja. A kék szín a látható fény által 

gerjesztett felesleg, a szolvatált elektron relaxációjakor visszaemittált fény színe. Ez a szín a 

hőmérséklet és a nyomás változtatásának hatására eltérhet. Davy már 1807-ben, 55 évvel 

Weyl előtt, feljegyzést tett egyik jegyzőkönyvében, miszerint „8 g káliumot ammónia-gázzal 

hevítve először egy gyönyörű fémes fény jelent meg, ami fokozatosan tiszta kék színre 

változott” [1], ugyanis előállította a szolvatált elektront, azonban nem publikálta eredményét, 

és azt csak később, 1952-ben igazolták Stein és Platzmann műszeres eredményei [4,5]. 

 Értekezésünk szempontjából fontosabb megemlíteni a vízben, mint oldószerben 

szolvatált, azaz hidratált elektron szerepét. Azért is, mivel a bevezetőben már említettem, 

hogy a biológiailag fontos, biokémiai változások legnagyobb része a folyadékfázisban 

játszódik le, így az itt végbemenő fizikai és kémiai történések felderítésének szempontjából 

nélkülözhetetlen a hidratált elektron tulajdonságainak ismerete. 

 Nincs könnyű dolgunk, hiszen a rendszer komplexitása miatt teljesen pontos leírást 

sajnos még nem vagyunk képesek adni a végbemenő folyamatokról, a mechanizmusok és a 

dinamika pontos felderítése meghaladja a tudományos megismerés jelenlegi lehetőségeit. A 

kísérleti eredmények értelmezését nagyban megkönnyítik az elméleti kutatások során 

alkalmazott molekuláris modellek. Azonban itt is akadályokba ütközünk, ugyanis nehézséget 

jelent a vizsgált rendszerek összes elektronjának és atommagjának a leírása az időfüggő 

Schrödinger- egyenlet megoldásával, mivel ez jelenleg csak néhány atommagot és elektront 

tartalmazó egyszerűbb rendszerek esetén lehetséges. 
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 A hidratált elektron direkt előállítása 1962-re tehető [6], mikortól is nagy jelentőséget 

kapott, mint kémiai reakciópartner, species a radiokémiai [7], biológiai transzfer [8] és 

elektrokémiai folyamatokban ugyan úgy, mint mesterséges fotoszintézisben [9]. Igen erős 

redukálószer, és nagy reaktivitása miatt rövid életű, pár μs alatt elreagál, ennek ellenére jól 

vizsgálható és spektroszkópiai módszerekkel nyomon is követhető. Víz impulzus 

radiolízisével a mai napig állítanak elő szolvatált elektront, és főként poláros oldószerekre, 

mint a vízre és a metanolra fókuszál a vizsgálatok nagy része [10,11,12]. 

 Peter Rossky több mint tíz éve végez kutatásokat ebben a témakörben, munkatársaival 

együttműködve számos elméletet dolgoztak ki. Klasszikus és kevert klasszikus-kvantumos 

MD szimulációkkal vizsgáltak szolvatált elektront. Megnézték, hogy adott hőmérséklet, 

molekulafürt-méret és adott hosszúságú trajektória esetében hol helyezkedik el a felesleg 

elektron [13,14,15]. Jelen dolgozatomban én is ezeket, illetve hasonló módszereket 

alkalmazok vizsgálódásim során. 

Ahhoz, hogy megértsük a szolvatált elektron tulajdonságait, nem árt a fentieknek 

megfelelően megvizsgálnunk, hogyan is helyezkedik el az elektron az oldószerben és ebből 

milyen tulajdonságok következhetnek. Rögtön válasz is kapunk arra, hogy miért nagy a 

magános, szolvatált elektron reakciókéssége, amint megnézzük milyen szerkezet alakul ki 

adott oldószerben. Poláros oldószerben, mint a víz, az elektron egy lehetséges módon, az 

úgynevezett Kevan-féle üregmodellnek megfelelően helyezkedhet el [16]. Kevan alacsonyabb 

hőmérsékleten vizsgált vízben és metanolban oldott elektront, és ennek a rendszernek az ESR 

spektroszkópiai vizsgálatával állította fel elméletét [17]. A modell szerint a fázis belsejében 

lévő, szolvatált elektron úgy helyezkedik el, hogy az elektron körül oly mód koordinálódnak a 

vízmolekulák, hogy az első réteg, kb. 5-6 db vízmolekula –OH csoportjával az elektron felé 

orientálódik [18]. A kísérletek során metanolra már nem voltak ilye határozott adatok [19].  

Természetesen napjainkban is folynak ilyen irányú műszeres mérések, hiszen a 80-as 

évek végétől, a 90 –es évek elejétől rohamosan fejlődésnek indult, mind a műszeres, mind a 

számítógépes fejlesztés. Érdekességként szeretném megemlíteni egy régebbi, 1962-ben 

prezentált munkát, melyben Hart és Boag a víz abszorpciós spektrumát vizsgálta [6].  A cikk 

érdekessége, hogy radiolízissel állították elő a vizsgált, szolvatált elektront tartalmazó 

rendszert, ugyanakkor említést tesznek alkálifémek ammóniában való oldásával kapcsolatos 

rendszerekről és részletes leírással szolgálnak a kísérleti elrendezésüket illetően. Napjainkban 

persze, a rohamos fejlődésnek köszönhetően, sokkal pontosabb kísérleti adatsorok állnak a 

rendelkezéseinkre, amikkel összevethetjük a szimulációs és elméleti eredményeinket. Az 
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egyik igen hasznos terület az ultragyors lézerspektroszkópia, melynek köszönhetően 

manapság a fs-os időskálán lejátszódó folyamatokat is gond nélkül nyomon tudunk követni. 

Vízre elvégzett, ún. „pump and probe” kísérletek [20] azt mutatják, hogy a relaxációs 

folyamatok ~ 100 fs nagyságrendbe esnek, míg metanol esetében [21] ez akár több mint 10 

ps-ig is eltarthat. Természetesen itt sem egyöntetűek a vélemények arról, hogy pontosan 

milyen mechanizmusok szerint is megy végbe a folyamat, illetve több különböző eredmény is 

született arra vonatkozóan, hogy más-más kísérleti paraméter esetén e folyamatok eltérhetnek 

egymástól. 

Ugyanakkor mindenféleképpen meg kell említeni, hogy a fentebb tárgyal Kevan-féle 

modellen kívül más elméletek is születtek arra vonatkozóan, hogy milyen szerkezettel 

rendelkeznek a szolvatált elektron-oldószer rendszerek [22]. A cikk szerint az elektron nem az 

oldószer üregben helyezkedik el, adott helyen lokalizálva, hanem több elektronra kiterjedő 

delokalizált szerkezetet mutat, mely egyfajta szorosabb kapcsolatot sejtet az elektron és a víz 

molekulái között, így megváltoztatja a víz egyes paramétereit. Túri és munkatársai is górcső 

alá vették ez új elméletet és a lehetséges szerkezeteket [23,24,25,26]. Eredményeikben a 

molekulafürt mérete és energiája függvényében vizsgálták a kialakult szerkezeteket. [27]. 

Szintén a 80-as évek végére tehető az úgynevezett véges méretű víz-elektron 

rendszerek kísérleti tanulmányozása, és az ezt lehetővé tevő foton- elektron-spektroszkópia 

ilyen célú felhasználása [28].  Noha dolgozatom nem tárgyalja, de a teljesség igénye miatt 

meg kell említenem egy fontos paramétert, amivel a szolvatált elektron rendszerek 

jellemezhetőek. A VDE, – Vertical Datachment Energy – értéke megadja, hogy mennyi 

energia szükséges a felesleg elektron oly módon való eltávolításához a rendszerből, hogy a 

rendszer geometriája megváltozna. Értéke mind spektroszkópiai, mind szimulációs, mind ab 

initio számításokkal megadhatóak [29,30,31]. 

Úgy gondolom, hogy a fentiekből jól látszik, milyen izgalmas területre téved az 

ember, ha elkezdi vizsgálni ezt a sok szempontból érdekes rendszert. Ennek megfelelően 

rengeteg vizsgálat folyt és folyik napjainkban is a szolvatált, főként a hidratált elektront 

tartalmazó rendszerek tulajdonságainak feltérképezésében, minél pontosabb modellek 

alkotásában. Egyrészt könnyen kezelhető ez a rendszer, hiszen az elektron, egy oldószerbe 

helyezett próbarészecske szerepét tölti be. Ugyanakkor ezek a rendszerek nem kezelhetők 

kizárólag klasszikus modellel. Ez egy újabb érdekes terület, a kevert klasszikus-kvantumos 

szimulációk felé irányít bennünket. Nem csoda, hogy rengeteg cikk született ebben a témában 

[32,33,34,35]. 
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II.2. Szolvatált halogénion 

Dolgozatomban nem csak hidratált elektront tartalmazó rendszereket fogok vizsgálni, 

hanem hidratált halogén iont tartalmazót is. Számos tanulmány készült szolvatált halogén 

ionokat tartalmazó rendszerekről. Noha igaz, ezek nem mutatnak annyi érdekességet most 

számunkra, mint a hidratált elektron, de mindenféleképpen kell pár szót ejtenünk róluk, 

hiszen, mint látni fogjuk, referenciaként fogom ezeket a rendszereket használni. 

Számos kutatást végeztek, melyekben, hasonlóan hozzám, víz molekulafürtökben 

hidratált halogén ionokkal végeztek vizsgálatokat [36]. Energetikai és sztérikus vizsgálatok is 

készültek halogén-víz rendszerekkel [37], illetve ahogy én is vizsgálni fogom, az O-H 

nyújtási energia spektrum eltolódását is vizsgálták vízmolekulafürtben hidratált halogén ionok 

esetében, tiszta vízhez viszonyítva [38]. 

Egy 2009-ben, Horinek és társai által publikált cikk [39] részletekbe menően vizsgálja 

molekulaszimulációk segítségével a klasszikus erőknek azon tulajdonságait, amik 

felmerülhetnek egy vizes elektrolit esetén. Az általuk vizsgált rendszer alkálifémek halogén 

sóit tartalmazza (Li
+
, Na

+
, K

+
, Cs

+
, F

-
, Cl

-
, Br

-
, I

-
), és hasonló szempontokat szem előtt tartva 

elemezték a termodinamikai, részecskék között fellépő erők, illetve a töltött/töltés nélküli 

halogének elhelyezkedését a rendszerben, ahogy a fentebb tárgyalt elektron-víz rendszer 

esetében is történt. Dolgozatomban én is hasonló szempontok alapján fogom összehasonlítani 

a különböző eseteket. Ugyanakkor ki kell emelnem, hogy fontos paramétereket, nevezetesen, 

a szimulációim klasszikus részéhez használt Lenard-Jones- potenciál (lásd később) két 

paraméterét tartalmazza táblázatos formában a publikáció (1. ábra). Magam is ezeket az 

értékeket használtam munkám során Cl
-
, Br

-
, I

-
 ionok esetén. (fluorid ion - vízrendszer nem 

volt része vizsgálataimnak). 

1. ábra: az alkalmazott Lenard-Jones paraméterek a vizsgált halogén ionokra [39]. 
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II.3. Hidratált elektron spektroszkópiai vizsgálata 

 Érdeklődésem hamar a víz, és a hidratált elektron rendszerek spektroszkópiai 

vizsgálata felé fordult. Ahogy az előzőekben említettem, a technika fejlődése lehetővé tette 

spektroszkópiai vizsgálatok alkalmazását, illetve a különböző modellek kifejlesztését, 

tesztelését számítógépes szimulációk segítségével. Egy 1993-ban megjelent publikáció igen 

részletesen tárgyalja elvégzett MD és MC szimulációk segítségével a folyékony víz és 

vízmolekulafürt intermolekuláris vibrációs spektrumát, előállítva azok IR és Raman- csúcsait 

[40].  A cikk nagy inspirációt jelentett munkámhoz, kifejti a víz Raman és IR- spektroszkópiai 

vizsgálatainak fontosságát. Azonban vizsgálatuk csupán a 0-1000 cm
-1

 –es Raman- spektrum 

tartományra korlátozódik. A szerzők a klaszter méretének függvényében vizsgálták az 

intermolekuláris történések vibrációs spektrumát. Munkájuk során a sebesség autokorrelációs 

függvényekből állítottak elő, Fourier-transzformáció segítségével, a molekulák mozgását 

jellemző görbéket. Vizsgálódásaim során én is ezt a technikát alkalmaztam. 

 Érdemes egy másik szerzőpárost megemlíteni, Tauber és Mathies is rengeteget 

foglalkozott víz, víz-hidratált elektronok vizsgálatával. 2002-ben több cikkük jelent meg 

ebben a témában. Ők kísérleti úton állítottak elő hasonló rendszereket, és változtatván a 

körülményeket, nem csak tiszta vizes rendszert vizsgáltak, ellentétben az előbb említettekkel. 

Még 2001-ben volt egy számomra ötletindító cikkük, amiben fluoreszcens és rezgési Raman- 

spektroszkópiával vizsgáltak hidratált elektron rendszert, oly módon, hogy kísérletileg 

218/226 nm hullámhosszú fénnyel (Nd: YAG lézer) fotolízis útján jód atomból vagy 

ferrocianidból (2-20 mM-os oldat) szakítottak le egy elektront, ezzel előállítva egy 

hozzávetőleg 0.1-0.3 mM-os elektron koncentrációt. Eredményeiket összevetették a tiszta 

vízrendszernél kapott adatokkal. Eltolódást tapasztaltak a tiszta víz Raman- spektrumához 

képest. Vizsgálatuk során a már említett „pump and probe” módszert alkalmazták. Ebben a 

cikkben párhuzamot vontak és különbséget kerestek a tiszta víz és hidratált elektront 

tartalmazó rendszerek spektrumai között. Eredményeik a 2. ábrán láthatóak, függőleges 

tengelyen az intenzitást, vízszintes tengelyen a hullámszámot ábrázolva [41]. 
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2. ábra: tiszta víz és hidratált elektront tartalmazó rendszer Raman spektrum részletei [41]. 

 2002-ben két publikációjuk is született, egyikben az előző kísérleti elrendezéshez 

hasonlóan vizsgálták az intra és intermolekuláris kölcsönhatásokat a hidratált elektron 

rendszerben [42].  Ebben a munkájukban talán kicsit részletesebb matematikai leírást adtak a 

problémáról, melyet én munkámban mellőzni fogok. A másik publikációjuk kifejezetten a víz 

és nehézvíz izotópos elegyében feloldott elektron problémáját vizsgálja kísérleti adatokkal 

alátámasztva [43]. A 3. ábra szemléltetni a fentihez hasonló alakban a rendszerek 

spektrumeltolódásait.  
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3. ábra: vízben és nehézvízben hidratált elektron rendszerek Raman- csúcseltolódásai [43]. 

Munkám egyik legfontosabb irodalmi háttere Carey és Korenowski 1998-as cikke 

[44]. Igaz ők nem hidratált elektron rendszert vizsgáltak, hanem csak tiszta víz tömbfázist, de 

számos hőmérsékleten és nyomáson elvégezték a mérést, a kritikus pont körülötti és az azon 

túli értékeken is. A spektrumot széles 30-4000 cm
-1

 hullámszám tartományban adták meg. Ez 

különösen hasznos, mert én is hozzávetőleg ebben a tartományban vizsgálom majd az 

előállított „spektrumokat”. Ezen felül különböző hőmérsékleteken vették fel a görbéket, ami 

jó összehasonlítási alap lesz nekem, mind a tiszta vizes szimulációimhoz, mind pedig a 

szolvatált elektron/ion rendszereimhez. 

4. ábra: különböző mozgási modusok esetén mért Raman csúcsok [44]. 
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 A 4. ábra tartalmazza a mérési eredményeiket spektrumcsúcsok formájában. Pirossal 

bekeretezett rész mutatja a 22 
o
c-on kapott eredményeket, melyek legközelebb esnek az 

általam vizsgált 200K-es rendszeréhez, így összehasonlítási alap lehet. Természetesen nem 

veszem szigorúan ezeket az értékeket, hiszen én más hőmérsékleten, más körülmények között 

veszem fel a spektrumokat, szimulációs számítások eredményeiből, így a kísérleti 

körülmények nem igazodnak egymáshoz, de tájékoztatásul jól használhatónak bizonyultak a 

csúcsértékek, a különböző csúcsok beazonosításához. A táblázat jól szemlélteti, hogy nem 

szigorúan véve egy darab határozott csúcs jellemez egy-egy mozgásformát – pl. O-H kötés 

nyújtása – hanem több, additív, felhasadt csúcs. 

 

II.4. Saját célkitűzések 

 Dolgozatom fő témája nem más, mint vizsgálni a hidratált elektron-víz rendszert. 

Mindezt úgy kívánom tenni, hogy különböző méretű molekulafürtöket vizsgálok egymással 

párhuzamosan. Lesz egy tiszta víz típus mind a négy molekulafürt méretre, lesz egy ionos, itt 

a Br
-
, Cl

-
, és I

-
 iont is a vizsgálatom tárgyává teszem, külön-külön, és lesz egy hidratált 

elektront tartalmazó eset is. Minden alkalommal – kivéve a tiszta vizes eset - a kiszemelt 

részecskét belehelyezem a molekulafürtbe. A rendszer teljes hőmérsékletét az összes esetben 

megegyező, adott értéken körül tartom, és az energiát stabilan, a mikrokanonikus sokaságnak 

megfelelően, állandó értéken tartom, azaz a fenti kutatással ellentétben nem vizsgálom a 

hőmérséklet különbségek miatt adódó eltéréseket, jelenségeket. Így összesen 20 különböző 

molekulafürtöm lesz. A tiszta vizes és a különböző ionokat tartalmazó fürtöket klasszikus 

molekuladinamikai szimulációval, míg az elektront tartalmazó molekulafürtöket kevert 

klasszikus-kvantumos molekuladinamikai szimulációval vizsgálom. A vizsgált szimulációs 

trajektóriák mindegyik esetben azonos hosszúságúak. 

 A szimulációs futtatások végén a különböző atomokhoz tartozó sebesség vektorokból 

kiszámítom a megfelelő autokorrelációs függvényeket, melyekből Fourier transzformációval 

előállítom a vibrációs Raman és IR spektrumhoz hasonló, a különböző mozgási modusokat 

interpretáló mozgási állapoteloszlás függvényeket, melyek nagyfokú korrelációt mutatnak a 

tényleges mérési eredményekből előállított spektrumokkal. Ezek után összevetem a tiszta 

vizes, ionos és elektronos eseteket, és ezekből vonok le következtetéseket, a 

spektrumeltolódásokat összevetve az irodalmi, illetve a műszeres kísérleti eredményekkel. 
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  Ezen túlmenően a szimulációk futtatása közben, adott időközönként, 

ellenőrzésképpen megnézem a rendszer teljes energiáját, a teljes, a vibrációs és a transzlációs 

hőmérsékletét, illetve jellemzem a rendszerek szerkezetét. Ezt követően eredményeimet, 

korábbi hasonló, de tömbfázisra elvégzett vizsgálatok eredményeivel is összevetem. Legvégül 

pedig levonom a megfelelő következtetéseket. 

 

 

III. Alkalmazott szimulációs modell 

 Ebben a fejezetben bemutatásra kerülnek a munkám során alkalmazott szimulációs 

technikák legfontosabb elemei, azok a módszerek, amik az általam használt vagy általam írt 

programok alapjait képezik, illetve a kiértékelés során felhasználásra kerültek. Főként az 

általánosságban elmondható tudnivalók, az alapvető modell ismertetése fog következni, a 

speciális, általam alkalmazott paraméterek és technikák leírása a következő fejezet tárgyát 

képezi. 

 

III.1. Folyadékszimuláció 

 Általánosságban elmondhatjuk, hogy napjainkban az egyik leghatásosabb módja 

annak, ha fel akarjuk térképezni a molekuláris folyamatokat, illetve ha makroszkopikus és 

mikroszkopikus rendszerekről szerkezeti információkat akarunk megtudni elméleti modell 

felállítása mellett, hogy számítógépes szimulációkat hajtunk végre. Köszönhetően a 

számítástechnika fejlődésének, a 70-es évektől kezdve roppant mértékben fejlődésnek indult a 

szimulációs technikák kifejlesztése, hiszen az egyre modernebb számítógépeknek és az egyre 

fejlettebb programnyelveknek köszönhetően, az egyre növekvő számítási kapacitás mellett, 

nyugodtan a gépekre bízhattuk a számítások elvégzését. 

 Az alkalmazott számítógépes szimulációk alapköve a vizsgált rendszert alkotó 

részecskék kölcsönhatásainak minél részletesebb és pontosabb leírása. Célunk, hogy a 

tapasztalható tulajdonságokat makroszkopikus peremfeltételek bevezetésével, a 

kvantummechanikai igényességet szem előtt tartva szimuláljuk a rendszerünket. Bármily 

egyszerűnek is tűnik, a rendszerek összetettsége, a több test probléma által nyújtott kihívások 
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és az óriási számítási kapacitás miatt az esetek legtöbbjében egyszerűsített modellek 

segítségével tudjuk csak a számításokat elvégezni [45].  

 Munkám során folyadékszimulációs technikát alkalmazok, ennek segítségével 

próbálom a célkitűzések részben leírt terveket teljesíteni. Kondenzált fázisok esetében, mint a 

fluidumok, alapvetően két igen elterjedt szimulációs módszert szoktak használni. Az egyik a 

molekuladinamikai szimulációs (MD), a másik a Monte Carlo (MC) szimulációs technika. Én 

az előbbit alkalmaztam, beláthatjuk majd, hogy számunkra ez volt a megfelelő választás. 

 Az MC módszer egy véletlen szám generátoron alapul - numerikus kísérletekben egy 

speciális algoritmus használatával állítanak elő determinisztikus, periodikusan ismétlődő 

számsorokat. Azonban MC szimulációk esetében csak nehézkesen lehet a folyamatok időbeli 

lefolyását követni, hiszen a folyamat előrehaladása nem időbeli előrehaladást jelent, hanem az 

adott rendszert jól reprezentáló konfigurációk számításba vételét jelenti, így bármennyire is 

gyorsabb lehet MC szimulációval számolni, mégsem a legmegfelelőbb, ha időfüggő 

folyamatokat, rendszereket akarunk vizsgálni, mert többek között a kinetikus energiatag is 

„elvész” a rendszerből a szimuláció során. 

 Számunkra az MD szimuláció a legmegfelelőbb módszer. A módszer részletes 

ismertetése túlmutat e dolgozat keretein, de számos nagyszerű irodalom áll rendelkezésre 

[45,46, 47]. Az alábbiakban összefoglalom az alkalmazott modell leglényegesebb elemeit. 

 

III.2. MD-szimuláció 

III.2.1. Periodikus Peremfeltétel 

Számítógépes szimulációk gyakran alkalmazott eleme a periodikus peremfeltétel. 

Mivel általában véges számú részecskével számolnak, ezért annak érdekében, hogy 

kiküszöböljék a felületi effektust tömbfázis szimuláció esetén, a részecskéket egy szimulációs 

cellában helyezik el – vizsgálataim során én olyan méretű szimulációs cellát fogok 

alkalmazni, hogy a vizsgált molekulafürt méreténél jóval nagyobb legyen, így nem csak 

tömbfázisbeli, hanem felületi tulajdonságokat is tudok vizsgálni –, majd ezt a cellát önmaga 

eltoltjaival veszik körül a tér minden irányából. Leggyakrabb szabályos geometriai elemek 

alkotják a cella szerkezetét, fluidumok, mint a víz szimulációjakor, ez az esetek nagy részében 

egy kocka. Az alábbi 5. ábra, egy már egyensúlyi rendszert jellemző szimulációs cellát 

ábrázol, melyben 50 vízmolekulából álló molekulafürtöt helyeztem el. Ez az eset példa a 



- 16 - 
 

tömbfázis szimulációjára, hiszen a szimulációs cella mérete igazodik a molekulafürt 

méretéhez, a miénkkel ellentétben.   

 

5. ábra: szimulációs cellában elhelyezett vízmolekulafürt 

 A módszer alkalmazása transzlációs periodicitást kényszerít még az izotróp rendszerre 

is, azonban ez a hatás a már nem túl nagyszámú részecskét tartalmazó rendszerek esetén is 

elhanyagolható. Így azonban nincs olyan részecske a rendszerben, amely határfelületen 

helyezkedne el, ami jó, ha tömbfázisbeli rendszereket vizsgálunk. Mi azonban nem 

használunk periodikus peremfeltételt, ugyanis a vizsgált molekulafürtünk jóval kisebb a 

szimulációs cellánál, így részecskék nem tudnak kilépni a szimulációs cellából. Rövid 

távolságú kölcsönhatások esetén érdemes kihasználni a periodikus struktúra nyújtotta 

lehetőségeket és alkalmazni a „minimum image” nevű eljárást [45,47]. Ez azt jelenti, hogy 

minden részecske egy olyan cellaközéppontnak tekinthető, amely megfeleltethető a 

periodikus peremfeltételben használt szimulációs cellával, és annak mind mérete, mind 

összetétele azonos. Ez az eredeti cella egy eltoltja. Az ilyen cella olyan részecskéket 

tartalmaz, melyek a kiszemelt, „középponti” részecskéhez a legközelebb vannak. E 

részecskék kölcsönhatása felösszegezhető, a többi részecske kölcsönhatása elhanyagolható. 

Még egy egyszerűsítéssel élhetünk akkor, ha az úgynevezett levágási sugarat is alkalmazzuk. 

Ez azt jelenti, hogy a középponti részecskét nem az eltolt szimulációs cellával, kockával 

vesszük körül, hanem az abba írható legnagyobb sugarú gömbbel. Így a gömbön kívül eső 

részecskék hatását is elhanyagolhatjuk. Az alábbi, 6. ábra egy ilyet szemléltet. 
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6. ábra: levágási sugár alkalmazása a minimum image eljárás során 

III.2.2 Klasszikus MD szimuláció 

 Azokban a szimulációkban, amelyekben nem szerepel a rendszerben felesleg elektron, 

a számítás során nem kell kvantumos lépéseket alkalmazni, általában elég, ha az egész 

rendszert klasszikus szabályok szerint kezeljük. Ez azt jelenti, hogy a rendszer részecskéinek, 

atomjainak viselkedése kizárólag a klasszikus fizika, klasszikus mechanika szabályszerűségeit 

követi. Makroszkopikus és mikroszkopikus méretekben is kitűnően alkalmazhatóak Newton- 

törvényei a részecskék mozgásának leírására. Legkézenfekvőbb, ha rendszerünk részecskéit, a 

molekulákat felépítő atomokat merev testeknek tekintjük [45]. Ennek ellenére természetesen 

szimulációimban a flexibilis vízmodellt alkalmaztam. 

 A szimuláció előrehaladtával nem történik más, mint, hogy adott időpillanatban a 

részecskére hat valamilyen erő, annak megváltozik az energiája, a gyorsulása és a 

mozgásának iránya, ebből következően pedig megváltozik a hely és a sebesség vektora is. 

Vegyük Newton mozgásegyenletét: 

 

𝑚𝑖𝒓 𝑖(𝑡) = 𝑭𝑖(𝑡)        (1), 

 

ahol ri(t) az adott, i-edik részecske koordinátája, mi a tömege és Fi(t) a részecskére ható erők 

eredője a t-edik időpillanatban. Nincs más dolgunk, mint kiszámítani az egyes részecskék 

kölcsönhatását leíró potenciált, a potenciál deriválásával meghatározni a részecskékre ható erő 

eredőjét, és az új eredő erő segítségével meghatározni az új koordinátákat, sebességet és 

gyorsulást. Azaz, a folytonos potenciállal rendelkező rendszerünk esetében a részecskék 

között ható folytonos kölcsönhatási függvények segítségével tudjuk a részecskére ható eredő 

erőt kiszámítani, s a fentiek szerint diszkrét időlépések sorozatából álló trajektória mentén 
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integráló algoritmus segítségével tudjuk a rendszer következő állapotát számítani. A lényeg, 

hogy minél kevesebbszer kelljen a választott integrátornak a részecskék közötti erőket 

számolni, így időt takaríthatunk meg. Az egyik ilyen módszer a prediktor- korrektor módszer, 

ahol a rendszer korábbi állapotai alapján becsüljük a rendszer következő diszkrét 

időpillanatban lévő állapotát. Az egyik legegyszerűbb és általam is alkalmazott ilyen 

algoritmus az a Verlet-Störmer integráló algoritmus [45]. Lényege, hogy a t-edik és a (t-dt)-

edik időpillanatból meghatározhatóak a (t+dt)-edik időpillanat koordinátái anélkül, hogy a 

sebességeket ki kellene számolni: 

 

𝐫𝒊 𝑡 + 𝑑𝑡 = 𝐫𝑖 𝑡 + 𝑑𝑡 𝐫 𝑖 𝑡 +
𝑑𝑡2

2
 𝑟 𝑖 𝑡 +

𝑑𝑡3

6
 𝑟 𝑖 𝑡 …   (2) 

 

  

𝐫𝒊 𝑡 − 𝑑𝑡 = 𝐫𝑖 𝑡 − 𝑑𝑡 𝐫 𝑖 𝑡 +
𝑑𝑡2

2
 𝑟 𝑖 𝑡 −

𝑑𝑡3

6
 𝑟 𝑖 𝑡 …      (3) 

 

Ha az i-edik részecske t-időpillanatban ri pontban található, akkor dt időpillanat múlva 

a 2-es egyenlet szerint meghatározott helyen, ugyanígy (t-dt) időpillanatban elfoglalt helyét a 

3-as egyenlet adja meg. A két egyenlet összeadásából azt kapjuk, hogy: 

 

𝐫𝒊 𝑡 + 𝑑𝑡 = 2𝐫𝑖 𝑡 − 𝐫𝑖 𝑡 − 𝑑𝑡 +
𝐅𝑖 𝑡 

𝑚 𝑖
𝑑𝑡2 + 𝑂(𝑑𝑡4)     (4) 

 

  A módszer előnye, hogy a közelítés hibája csupán csak a negyedik hatványban 

jelentkezik, ugyanakkor a sebesség közelítése pontatlanabb és a hiba rendre már a második 

tagban előjön [45,46]: 

 

𝐯𝑖 𝑡 =
𝐫𝑖 𝑡+𝑑𝑡 −𝐫𝑖(𝑡−𝑑𝑡)

2𝑑𝑡
+ 𝑂(𝑑𝑡2)    (5) 
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III.2.3. Klasszikus potenciálok 

 A kondenzált fázisban lejátszódó folyamatok jellemzésére szolgálhatnak a klasszikus 

potenciálok. Az egyes intramolekuláris és intermolekuláris, vagyis molekulán belüli és 

molekulák atomjai közötti erők azok, melyek megszabják, hogy az adott részecske hogyan 

mozog az egyes trajektóriákon, hogyan változik a rendszer szerkezete, milyen tulajdonságai 

lesznek a következő időlépésben. Így a szimuláció során az egyik legfontosabb dolog, hogy 

ezen erőket megfelelőképpen le tudjuk írni, vagy megfelelő pontossággal tudjuk közelíteni. 

Kondenzált rendszereket többtest-potenciálokkal lehetne leírni a lehető legpontosabban, 

viszont ez túl nagy számítási kapacitást emésztene fel, így összegzett, úgynevezett 

párpotenciálokkal szokás a rendszer teljes potenciálját leírni. Más-más potenciált használnak 

intramolekuláris és intermolekuláris viszonyok jellemzésére klasszikus rendszerekben. 

Munkámban a víz részecskéi és az ionok között fellépő erőket klasszikus potenciálokkal kell 

leírnom, míg az elektront kvantumosan kell kezelni, és a víz-elektron kapcsolatot 

pszeudopotenciálokkal lehet jellemezni.  

 Az egyik legjobban használható potenciál klasszikus esetben a Lenard-Jones-potenciál 

és az egyes atomokhoz rendelhető, pontszerű töltésekből adódó elektrosztatikus, Coulomb 

potenciál kombinációja [45,47]. Ez nem más, mint a SPC-simple point charge model [48]: 

 

Φ𝑎 ,𝑏 = 4𝜀   
𝜎

𝑟𝑎 ,𝑏
 

12

−  
𝜎

𝑟𝑎 ,𝑏
 

6

 +
𝑞𝑎𝑞𝑏

𝑟𝑎 ,𝑏
2      (6), 

 

ahol a Фa,b az egyes atomok között fellépő potenciál, a q értékek az egyes atomok parciális 

töltéseik, az r értékek az atomok közötti távolságok, és a két konstans, a σ és az ε értékek 

pedig a kölcsönhatás hatótávolságát és erősségét leíró paraméterek. Egy ilyen Lenard-Jones 

potenciál látható a 7. ábrán. Az intermolekuláris kölcsönhatásokat egyszerűbb esetekben 

harmonikus potenciállal jellemzik , illetve a nagyobb O-H kötés esetén felmerülő problémákat 

kiküszöbölő a Morse-potenciállal [49], mely alkalmazásával sokkal valóságszerűbb 

potenciálgörbét kapunk. 
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7. ábra: Lenard-Jonaes potenciál sematikus ábrája 

III.2.4. Alkalmazott pszeudopotenciál 

 Igencsak komplex a feladat akkor, ha klasszikus rendszerben kvantumos részecskét 

akarunk szimulálni, és a rendszerről leírást adni. Nagy számítási igények lépnek fel, ha az 

ilyen „vegyes” rendszert jellemző potenciálokat ki akarjuk számítani. Ekkor hívjuk segítségül 

a kevert klasszikus-kvantumos szimulációk leglényegesebb elemét, a pszeudopotenciált. Ezek 

a potenciálok számunkra megfelelően leírják a klasszikus és a kvantumos részecskék közötti 

kapcsolatot. Mivel munkám során nem foglalkoztam a pszeudopotenciálok vizsgálatával ezért 

alább csak a leglényegesebb elemeit említem meg. 

 Munkám során Schnitker és Rossky által kifejlesztett pszeudopotenciálokon alapuló 

[50], Túri és munkatársai által kifejlesztett [48,51], hidratált elektron esetén használható 

pszeudopotenciált alkalmaztam. Az alkalmazott pszeudopotenciál megalkotásakor vett 

alapmodell, egy semleges vízmolekulából - „befagyasztott” molekulapályákkal - és egy darab 

elektronból álló teoretikus modell. Az elektron-hidrogén atom (7) és az elektron-oxigén atom 

(8) kölcsönhatások az alábbiak szerint számolhatóak:  

 

𝑉 𝐻 = −
𝑞𝐻

𝑟𝐻
erf 𝐴1,𝐻𝑟𝐻 +

𝐵1,𝐻

𝑟𝐻
 𝑒𝑟𝑓 𝐵2,𝐻𝑟𝐻 − erf(𝐵3,𝐻𝑟𝐻)    (7), 

 

𝑉 𝑂 = −
𝑞𝑂

𝑟𝑂
erf 𝐴1,𝑂𝑟𝑂 +

𝐵1,𝑂

𝑟𝑂
 𝑒𝑟𝑓 𝐵2,𝑂𝑟𝑂 − erf(𝐵3,𝑂𝑟𝑂)     (8), 
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ahol az r értékek a hidrogén és az oxigén atom távolsága a hidratált elektrontól, az „erf()” a  

hibafüggvény, és az A,B és C értékek pedig megválasztott paraméterek [51], és a q értékek az 

adott atomok parciális töltései. Mivel a fenti egyenletek nem tartalmaznak polarizációs tagot, 

ami pedig elengedhetetlen esetünkben, ezért azt külön kell számolni, ahogy Barnett és 

munkatársai javasolták, a 9. egyenlet alapján [31]. A C konstans értékét úgy választjuk meg, 

hogy felületi és tömbfázisú szimulációk esetén a hidratált elektron energiáját jól 

reprodukáljuk: 

 

𝑉 𝑝𝑜𝑙 = −
𝛼

2(𝑟𝑂
2+𝐶1,𝑂

2 ) 2
        (9). 

 

Végeredményben egy n db vízmolekulából álló rendszerre fel tudjuk írni a Hamilton- 

operátort a kinetikus tag és a számolt pszeudopotenciál értékek összegeként: 

 

𝐻 =
ℏ2

2𝑚𝑒
∇2 +   𝑉 𝐻1,𝑖 + 𝑉 𝐻2,𝑖 + 𝑉 𝑂,𝑖 + 𝑉 𝑝𝑜𝑙 ,𝑖 

𝑛
𝑖=1     (10). 

 

Adott vízkonfiguráció esetén a Hamilton operátor ismeretével megadhatjuk a hidratált 

elektron egyelektronos Schrödinger- egyenletét:  

 

𝐻 Ψ𝑗 = 𝜀𝑗Ψ𝑗       (11) 

  

Az egyenlet megoldására Lánczos-féle közelítő eljárást alkalmaztunk [52]. Az elektron 

klasszikus vízmolekula atomjaira gyakorolt erőit a Hellman-Feyman-tétel szerint 

határozhatjuk meg:  

 

𝐅𝑄,𝑖 𝑡 = − Ψ0 ∇𝑟𝑖
𝐻  Ψ0              (12). 

 

Így a számolás csak annyiban tér el a klasszikus esethez képes, hogy a részecskékre ható erő a 

klasszikus és kvantumos erők eredőjeként adható meg. 
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III.3. További alkalmazott technikák 

III.3.1. Maxwell-Boltzmann mintavételezés 

 Szimulációim során az egyik legfontosabb alkalmazott metódus a Maxwell-Boltzmann 

mintavételezés. Ezt a technikát a szimuláció során a hőmérséklet és az ezzel kapcsolatban álló 

mennyiségek beállítására használjuk. A metódus az Andersen- termosztátnak egy változata 

[47]. A módszer lényege, hogy adott, általunk kívánt hőmérsékletre állítsuk be a rendszerünk 

teljes hőmérsékletét. Ez úgy történik, hogy „g”, véletlenszám-generátorral úgy osztjuk szét az 

egyes részecskék közötti különböző orientáltságú sebesség komponenseket - ahogy az a 13-as 

képlet alapján számolható - hogy a mozgásból adódó kinetikus hőmérséklet, és ezáltal a 

rendszer hőmérséklete a kívánt érték közelében legyen. A függvény úgy dolgozik, hogy abban 

az esetben, ha a rendszerünk hőmérséklete alacsonyabb vagy magasabb, mint a kívánt érték, 

akkor annak megfelelően energiát táplál be vagy von ki a rendszerből úgy, hogy 

megváltoztatja a sebességvektor komponenseit és ezzel a kinetikus energia eloszlását is. Az 

alábbi képlet a kinetikus energia értékét adja meg (13): 

 

𝑇𝑘𝑖𝑛 =
1

 3𝑁−3 𝑘𝐵
 

𝑝𝑖
2

𝑚 𝑖

𝑁
𝑖=1       (13), 

 

ahol Tkin a kinetikus energia, mi az i-edik részecske tömege, kB a Boltzmann- állandó pi az i-

edik részecske impulzusa. A „3N-3” –as tag onnan ered, hogy az egyszerűség kedvéért 0-nak 

vesszük a tömegközéppont sebességét, így szabadsági fokot veszítünk. Sebességeket a 14. 

képlet alapján számoltuk, ahol vi,x az i-edik részecske x- irányú sebesség komponense. A 

képlet az adott hőmérsékletnek megfelelő sebességeloszlást állítja be. 

 

𝑣𝑖 ,𝑥 = 𝑔 
𝑘𝐵𝑇𝑘𝑖𝑛

𝑚 𝑖
     (14), 

 

III.3.2. Autokorrelációs függvények számítása 

   Munkám során, ahhoz, hogy megkapjam az adott rendszer vibrációs spektrumát, az 

ekvilibráltatás után egy olyan, rövidebb futtatást végeztem, aminél minden időpillanatban 

kiírattam az egyes atomok és ionok sebesség komponenseit, majd ezekből előállítottam a 
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megfelelő autokorrelációs függvényeket. A sebesség autokorrelációs függvények, vagy 

VACF-k, a rendszer időbeli dinamikáról adnak információt, így a részecskék időbeli 

sebességváltozásairól nyerhetünk adatokat [53]. Számítása az alábbi képlet alapján történik: 

 

𝐶𝑣𝑣 𝑡 =
 𝜐(0)𝜐(𝑡) 

 𝜐(0)𝜐(0) 
     (15), 

 

ahol a cvv(t) az autokorrelációs függvény értéke adott t-időlépésben, v(0)a referencia sebesség 

és a v(t) pedig az i-edik lépéssel később számolt sebesség. Az alábbi 8. ábrán egy példát 

láthatunk sebesség autokorrelációs függvényre, ahol a fekete vonal az oxigénatomokra, míg a 

piros a hidrogénatomokra vonatkozó görbék egy tiszta vízmolekulafürt szimuláció esetén: 

0 200 400

-7,00E-009

0,00E+000

7,00E-009

 

 

t / fs

s
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m
o

lt
 e

rt
e

k
e

k

 

8. ábra: tiszta vízmolekulafürtre számított sebesség autokorrelációs függvény 

(piros hidrogén, fekete oxigén atomokra vonatkozó függvények). 

 

III.3.3. Fourier- transzformáció 

  Az előbbiek alapján kiszámított sebesség autokorrelációs függvényekből Fourier- 

transzformáció segítségével állíthatóak elő a kívánt görbék, melyek a kiértékelésem 

legfontosabb elemét adják [54]. Mivel ezek a függvények páros és valós függvények, így 

transzformáltjuk is valós és páros lesz, ezért az alábbi formulával számoltam: 
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𝐻𝑛 =  𝑘
𝑁−1
𝑘=0 cos(2𝜋𝑘  

𝑛

𝑁
 )    (16), 

 

ahol Hn az adott mintavételnél a FT értéke, hk az egyes, autokorrelációs függvény értéke, 

melyeket felösszegzünk egészen N-ig, ami a mintavétel maximális száma, majd 

megszorozzuk a koszinuszos taggal.  

 

 

IV. Elvégzett mikrokanonikus szimulációk 

 Munkám során klasszikus és kevert klasszikus-kvantumos molekuladinamikai 

szimulációkkal vizsgáltam több különböző méretű molekulafürtben elhelyezett felesleg 

elektront, illetve különböző halogén iont. Az előző fejezetben ismertetetteknek megfelelően a 

tiszta víz molekulafürtöt és a víz molekulafürtben hidratált klorid, bromid és jodid ionok által 

alkotott rendszert klasszikus szimulációval vizsgáltam, azaz a részecskék viselkedését a 

klasszikus mechanika szabályai szerint kezeltem, magyaráztam. Azonban a hidratált elektront 

tartalmazó molekulafürt esetében a kevert klasszikus-kvantumos molekuladinamikai 

szimulációt alkalmaztam, ami azt jelenti, hogy a vízmolekulák atomjainak a mozgását és 

viselkedését klasszikus modellel, míg a hidratált elektront külön kezelve, kvantumos 

részecske lévén, a kvantumos modellel kezeltem. A víz és az elektron kapcsolatát az előző 

fejezetben ismertetett peszudopotenciállal írtam le. Így elég leegyszerűsített, de a számítási 

igényeket nézve használhatóbb modellünk van, hiszen csak 1 részecskére kell a Schrödinger- 

egyenletet megoldanunk. 

 A munkámhoz, a szimulációk elvégzéséhez, klasszikus és kevert klasszikus-

kvantumos molekuladinamikai programokat használtam, melyeken kisebb módosításokat 

végeztem vizsgálódásaim során. Ezen felül pár saját, kisebb programot is írtam önállóan a 

szimulációs adatok feldolgozásához. rendszereket. 

 

IV.1. A vizsgált modell 

 Vizsgálataim - ahogy a célkitűzésekben már említettem - három részre oszthatóak. 

Egyrészt vizsgáltam a tiszta víz molekulafürtöket, másrészt az egy darab halogén iont 
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tartalmazó molekulafürtöket, amelyek külön estekre vizsgálva klorid, bromid és jodidion volt, 

illetve az egy darab hidratált felesleg elektront tartalmazó molekulafürtöket. Mindegyik 

esetben négy különböző méretű – 50, 100, 200 és 500 db vízmolekulából álló – 

molekulafürtön végeztem a szimulációkat. A következő fejezetben lényegében ennek a 20 db 

szimulációs trajektóriának az összehasonlítását, és kiértékelését végzem. Adott egyensúly 

beállta után megvizsgálhatjuk majd, hogy az egyes speciesek hol helyezkednek el: a 

molekulafürt belsejében vagy a molekulafürt felszínén. 

 Az egyik klasszikus részecskénk a vizsgált rendszerekben a vízmolekula. A modellben 

alkalmazott, rugalmas, flexibilis vízmolekulákban az O-H kötések átlagos hosszát egységesen 

1 Å-nek vettük, s a vízmolekula átlagos kötésszögét 109.47 
o
-nak, mely értékeke a flexibilis 

modellnek köszönhetően, a különböző mozgási modusoknak megfelelően változhatnak. A 

program számolása során a 25 
o
C-os víz sűrűségével számolt, amit 0,9970479 g/cm

3
-ek 

vettünk. A vízmolekulák közötti kölcsönhatást SPC potenciállal írtuk le [49]. A vízmolekulán, 

mint poláris oldószeren a parciális töltések az oxigén atomon és a két hidrogénen rendre: -

0.8200 e, 0.4100 e, 0.4100 e voltak. A víz oxigén atomjaira vett Lenard-Jones- potenciál 

számításakor vett ε és σ paraméterek az előbbieknek megfelelően rendre: 3.165555 Å és 

0.6501696 kJ/mol. A negatív ionok Lenard-Jones potenciáljainak paraméterei 1. ábrán 

találhatóak [46]. A számításokat mikrokanonikus (N,V,E) sokaságon hajtottuk végre úgy, hogy 

a vízmolekulák klasszikus mozgásegyenleteit a Verlet- Störmel módszer szerint integráltuk 1 

fs-os lépésközzel. 

 A szimuláció során a hőmérsékletet 200 K körüli értékre állítottam be minden esetben, 

Maxwell- Boltzmann mintavételezéssel. Ez a molekulafürtjeink esetében egy teoretikus, 

túlhűtött folyékony oldószer esetét reprezentálja. Ezeket a túlhűtött molekulafürtöket egy 

olyan kocka alakú szimulációs cellába tettük bele, mely élhosszúságának a félértéke 181,7 Å. 

A cellát saját maga eltoltjaival vettük körül (minimum image módszer, lásd előző fejezet). A 

vizsgált rendszerek a tiszta vízmolekulafürttől eltekintve mindig negatív töltéssel 

rendelkeznek, töltéskompenzációt nem használtam. A hidratált elektron esetében az elektront 

az elemi cella 16x16x16 gridpontján reprezentáltuk, minden egyes pontra alkalmazva 

természetesen a minimum image módszert.  
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IV.2. Végrehajtott szimulációk 

 Munkám során igyekeztem az összes vizsgált rendszert ugyanannyi ideig 

ekvilibráltatni, hogy még jobban összehasonlíthatóak legyenek. Első lépésben 500-as 

molekulafürtöket kezdtem el szimulálni, a tiszta vízmolekulafürtöt és a hidratált iont 

tartalmazó eseteket – Br
-
, Cl

-
, I

-
 - a klasszikus programmal, míg a hidratált elektront 

tartalmazó esetet a kevert klasszikus- kvantumos programmal. Először 3x 10 ps-os 

trajektórián elvégeztem a hőmérséklet és a hozzá kapcsolódó mennyiségek beállítását. Ennek 

érdekében a programon olyan beállítást tettem, hogy az első 10 ps-os trajektórián 100 fs-

onként, a második 10 ps-os trajektórián 500 fs-onként, míg a harmadik trajektórián 1000 fs-

onként történjen a Maxwell-Boltzmann mintavétellel a rendszer hőmérsékletének 

stabilizálása. Ez a hőmérséklet természetesen a rendszer molekuláinak egyes mozgási 

modusaiból adódó kinetikus hőmérséklet. Mivel szimulációinkat mikrokanonikus rendszer 

felett végezzük, ezért fontos megemlíteni, hogy nincs az egész szimulációs vizsgálat során 

Maxwell- Boltzmann mintavételező kontroll alatt a rendszer, hiszen nekünk az energia 

állandóságára van szükségünk, így az előbb említett 3x10 ps-os lépéseket követően 

abbahagyjuk a Maxwell- Boltzmann mintavételezést. Ekkor van a rendszerünk az úgynevezett 

előegyensúlyi állapotban. Ezt követően 2x 50 ps-os trajektórián próbáljuk egyensúlyba hozni 

a rendszert. 

  Ennél a pontnál mind a hidratált ionos, mind a hidratált elektronos, mind a tiszta 

vízmolekulafürt esetében egy rövidke programmal elvégeztem az 500-as molekulafürtből a 

kisebb molekulafürtök kivágását. Tettem ezt úgy, hogy megnéztem a 2x50 ps-os futtatás 

végén az egyes atomok koordinátáit az egyik ionos futtatásnál, mely alapján egyszerű 

Pitagorasz-tétel segítségével kiszámítottam, hogy térben az egyes molekulák közül melyik az 

a legközelebbi 200, 100 és 50 db, ami a legközelebb van a hidratált ionhoz. Aztán az így 

előállított kisebb, 200, 100 és 50 db vízmolekulafürtöket tovább vizsgáltam ionos esetekre, 

tiszta vízmolekulafürt és felesleg elektront tartalmazó molekulafürt esetében is. Ugyanúgy 

elvégeztem a 3x 10 ps-os Maxwell- Boltzmann mintavételezéssel történő hőmérséklet 

beállítást, majd a 2x50 ps-os ekvilibráltatást. 

 Ettől a ponttól kezdve már mind a 20 db rendszerem (4-féle méretű molekulafürtöt, 

melyek tiszta vízmolekulafürt, hidratált elektront és hidratált Br
-
, Cl

-
, I

—
ot tartalmazó 

molekulafürt
)
 szimulálását egymás mellett, párhuzamosan tudtam végezni. További 

vizsgálatom elsődleges célja az volt, hogy energetikai szempontból egyensúlyba hozzam az 
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összes rendszeremet, illetve a szimuláció végén nyert szerkezeti információk alapján elérjem, 

hogy kialakuljon a felületi és a molekulafürtön belüli hidratált részecske állapot, így egy 

újabb szempontot teremtve az egyes rendszerek összehasonlítására. Az előbbit úgy értem el, 

hogy még 100 ps, majd plusz 500 ps-os futtatást hajtottam végre a rendszereken, 

természetesen Maxwell- Boltzmann mintavételezés nélkül. Ahogy azt a kiértékelésekből látni 

fogjuk, ionos esetben nem sikerült felületi állapotot kialakítani ezzel a módszerrel. 

 Éppen ezért egy rövidke program megírásával előállítottam olyan 499-es, 200-as, 100-

as és 50-es méretű molekulafürtöket, melyeknél a hidratált ion és a molekulafürt 

tömegközéppontjától legtávolabb lévő molekula atomjainak helykoordinátáit kicseréltem 

egymásra, így mesterségesen az iont a molekulafürt felszínére helyeztem. Itt is ugyanúgy 

elvégeztem a 3x 10 ps-os Maxwell-Boltzmann mintavételezéssel történő hőmérséklet 

beállítást, illetve a 2x50 ps-os előegyensúlyi futtatást, majd a 100+500 ps-os ekvilibráltatást. 

Azonban az eredményekben majd látszani fog, hogy ilyen molekulafürt méretek esetén sem 

jártam sikerrel. 

 A futtatások alatt, minden különböző hosszúságú trajektória eseténben 100 fs-onként 

generáltam úgynevezett kimeneti fájlokat. Ezekbe külön kiíródott többek között a rendszer 

teljes energiája, teljes hőmérséklete, a transzlációs mozgásból adódó hőmérséklet, a rotációs 

mozgásból adódó hőmérséklet, a molekulafürt tömegközéppontjától számított sugár és ettől a 

ponttól mért hidratált részecske távolság, illetve egy fájlba a molekulafürtöt alkotó összes 

vízmolekula összes atomjának x,y,z koordinátája, illetve sebességvektorainak koordinátái. 

Hidratált ionos esetben a klasszikus részecskeként kezelt ion hely és sebesség koordinátái is 

kiíródtak. Hidratált elektronos esetben, mivel kvantumos részecskeként kezeltük, ezért ott az 

elektron sűrűségfüggvényének a tömegközépponti helykoordinátáját vettem. Minden 

trajektória szakasz végén (a 2x50 ps előegyensúly után, a 100 majd az 500 ps egyensúlyi 

trajektória után, illetve a későbbi sebesség kiírató 50 ps trajektória után is) ezekből a fájlokból 

tudtunk információt meríteni a rendszer adott állapotáról és következtetéseket levonni, illetve 

dönteni a további szimulációról és manipulációról. Ugyancsak e koordinátákat tartalmazó 

kimeneti fájlból történt az adott trajektória utolsó fs-ban kialakult hely és sebesség 

koordinátákból következő szimulációs szakasz input fájlainak generálása. Egyébként ezek az 

input fájlok, és természetesen az output fájlok is minden egyes kiíratott fs-os lépés esetén, 

nem csak a t-időpillanatban vett adatokat, hanem a t-dt és a t-2dt vett adatokat is tartalmazzák, 

megfelelően a Verlet- Störmel algoritmusnak, ahol dt természetesen egyenlő 1 fs-al. 
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IV.3. Szimulációs adatok kinyerése 

 A már egyensúlyi rendszert tovább futtattam még egy 50 ps-os trajektórián úgy, hogy 

az alapprogram változtatásával egy külön fájlba kiírtam minden fs-os lépésközben a hidrogén 

és az oxigén atomok sebességvektorainak komponenseit. Erre azért volt szükség, mert ennek 

az 50 ps-os trajektóriának a segítségével nyert sebességadatokból akartam kiszámolni a 

sebesség autokorrelációs függvényeket. Ezt egy saját magam által írt programmal tettem meg, 

mely az előző fejezetben leírtaknak megfelelően számolta a különböző időpillanatokban nyert 

sebesség adatokból az autokorrelációs függvényeket. A sebesség koordinátákat egy 2 

dimenziós vektorba olvastattam be, majd az egyes atomoknak mind az 50000 lépésben (1 fs-

os lépésközzel számolva) számolt sebességvektorok x, y és z koordinátáinak kiszámoltam a 

sebesség autokorrelációs függvényeit, ezeket átlagolva megkaptam az egyes atomok sebesség 

autokorrelációs függvényeit, mind az oxigén, mind a hidrogén esetében.  

 Miután az összes rendszerre kiszámoltam a víz atomjainak sebesség autokorrelációs 

függvényeit, már csak meg kellett jeleníteni az eredményeket. Erre az előző fejezetben közölt 

15-ös egyenlet alapján egy programot írtam, mely a kiszámolt sebesség autokorrelációs 

függvények Fourier- transzformáltjait adja meg. A számolás során a hullámszám 

függvényében adtam meg a Fourier- transzformációval kiszámolt értékeket az első 5000 tagra. 

Origin programba beépített FFT- funkcióval ellenőriztem a számolásomat. Lényegében ezek a 

spektrumok képzik a kiértékelésem alapját. Még egyszer hangsúlyozom, hogy ezek a 

spektrumok nem egyeznek meg a műszeresen mért spektrumokkal, de nagyon jól korrelálnak 

a rezgési spektrummal, és az egyes mozgási modusok eloszlását kitűnően fogom tudni 

vizsgálni. 

Ezen felül vizsgáltam még az előzőekben említett időközönként a trakejtóriákból nyert 

teljes energiát, teljes, transzlációs és rotációs hőmérsékletekre, illetve a klaszter szerkezetére 

vonatozó output fájlokból nyert információkat. Ezen adatsorokat szintén Origin programmal 

értékeltem ki, illetve a klaszter szerkezetére vonatkozó koordináta értékekből egy általam írt 

rövidke programmal szabályos „XYZ” kiterjesztésű fájlt készítettem, melyet Jmol vagy 

Gaussian View programokkal jól lehet ábrázolni és így szemléletesen vizsgálhatjuk a 

molekulafürt szerkezeteket. 
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V. Szimulációs eredmények 

 Ebben a fejezetben összegzem az előzőekben ismertetett módszerekkel végrehajtott 

szimulációk eredményeit. Köszönhetően annak, hogy mindegyik szimulált rendszeremet 

hasonlóan hosszú trajektórián futtattam végig, azonos hőmérsékleten végeztem a 

szimulációkat, illetve hogy az alkalmazott programok a klasszikus esetekben ugyanolyanok, a 

klasszikus-kvantumos esetben hasonló módon kezeli a szimulált rendszereket, így ez alkalmat 

ad arra, hogy a kapott szimulációs eredmények alapján összehasonlítást tegyek a hidratált 

elektronos, a klasszikus, hidratált halogén ionokat tartalmazó és a tiszta vizes rendszerünk 

között. Mindezeken kívül a négy különböző molekulafürt esetében az egyes tulajdonságok 

méret-függését is vizsgálom. 

 Az előző fejezetben már ismertettem a szimulációim lépéseit. Az információ gyűjtés 

az összes trajektória teljes hossza alatt folyt, azonban, csak egyes trajektória szakaszok után 

végeztem kiértékeléseket, amely során a hőmérsékleteket, a rendszer energiáját, és a 

molekulafürt szerkezetére vonatkozó információkat is vizsgáltam.  Azt is említettem, hogy a 

3x 10 ps-os Maxwell-Boltzmann mintavétellel kontrollált, a hőmérséklet beállítására szolgáló 

trajektória után 2x50 ps-os ekvilibráltatás következett. Az előegyensúly figyelemmel kísérése 

érdekében ennél a pontnál az összes rendszer esetén elvégeztem kiértékelést. Az ezt követő 

100 ps-os és az ez utáni, 500 ps-os ekvilibráltatásos trajektória részek után is kiértékeltem a 

rendszer fenti paramétereit. Egy rendszert, az 50 vízmolekulából álló hidratált elektront 

tartalmazó molekulafürtöt kivéve, az összes rendszer egyensúlyba került. További 

vizsgálódásaimból az ezt a rendszert jellemző adatsorokat kihagyom. Ezt követően az utolsó 

50 ps-os trajektória alatt fs-ként gyűjtöttem azokat a sebesség adatokat, melyek a sebesség 

autokorrelációs függvények számolásához kellettek, illetve 100 fs-ként pedig energetikai és 

szerkezeti információkat gyűjtöttem az egyensúlyi rendszerről, a kiértékelésemben ezt a végső 

állapotot vizsgálom.  

 A kiértékeléssel foglalkozó utolsó fejezet két fő részre osztható, az elsőben az összes, 

19 darab egyensúlyi rendszert jellemzem, majd a fejezet második felében a dolgozatom fő 

vizsgálódási szempontját, a vibrációs spektrumok bemutatását, összehasonlítását és 

jellemzését fogom végezni. 
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V.1. Szimulált rendszerek energetikai és szerkezeti jellemzése 

 Az egyik legfontosabb paraméter, amit nyomom kell követnünk mikrokanonikus 

rendszerek szimulációjakor, az a rendszer teljes energiája. Az első 3x10 ps-os trajektória 

szakasz alatt az volt a feladatunk, hogy a hőmérsékletet beállítsuk a kívánt értékre. Azonban 

az ezt követő előegyensúlyi állapotot követően az a cél, hogy a rendszer energiáját stabilan 

tartsuk. Ezt úgy tudjuk ellenőrizni, hogy az idő függvényében ábrázoljuk a rendszer teljes 

energiáját. Ennél természetesen jobb információt kaphatunk akkor, ha a trajektória bizonyos 

szakaszaira kapott energia átlagokat ábrázoljuk az idő függvényében. Az így kapott görbék 

informatívabbak abból a szempontból, hogy láthatjuk, hogy az energia-idő függvény mutat-e 

valamiféle változó tendenciát, vagy pedig egy adott átlag körül változik. Hasonlóan pontos 

képet kaphatunk mozgóátlag számolással. Mindkét esetre írtam egy rövidke programot, s 

előbbivel ellenőriztem is az energiaértékek változását. Az egyensúlyi rendszer energetikai 

jellemzését az utolsó 50 ps alatt gyűjtött, 100 fs-ként nyert adatok alapján végeztem. Az 

alábbi táblázat ez az utolsó trajektória szakon gyűjtött értékek átlagát tartalmazzák: 

Szolvatált 

részecske 

Molekulafürt 

mérete 
Utot / eV Ttot / K Ttrans / K Trot / K 

klorid 

n=500 -199,71 205,31 208,91 203,51 

n=200 -78,262 204,02 205,08 203,49 

n=100 -39,487 203,04 205,00 202,06 

n=50 -20,362 196,30 206,38 191,26 

bromid 

n=500 -200,62 201,64 207,6 198,66 

n=200 -78,311 203,81 209,33 201,05 

n=100 -38,89 203,4 205,63 202,28 

n=50 -20,137 193,64 190,86 195,03 

jodid 

n=500 -200,29 199,21 202,30 197,67 

n=200 -78,748 197,24 200,48 195,63 

n=100 -38,983 200,72 206,34 197,91 

n=50 -19,803 202,20 203,20 201,70 

elektron 

n=500 -196,55 201,25 207,07 198,34 

n=200 -75,303 203,50 210,60 199,97 

n=100 -37,081 193,28 200,62 185,65 

n=50 - - - - 

tiszta víz 

n=500 -197,58 198,61 201,57 197,13 

n=200 -75,324 200,62 203,69 199,09 

n=100 -36,442 197,45 208,33 192,07 

n=50 -16,711 207,08 201,94 205,19 

1. táblázat: a szimulált rendszereket jellemző paraméterek átlagértékei 
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 A táblázat harmadik oszlopa az utolsó 50 ps-os trajektóriára vett teljes értékek átlagát 

tartalmazza, a negyedik, ötödik és hatodik oszlop mutatja rendre a rendszerek teljes 

hőmérsékletét, transzlációs és rotációs hőmérsékletet. Jól látható, hogy a nagyobb rendszerek 

mélyebb energiaállapotban vannak, illetve a hidratált halogén iont és elektront tartalmazó 

rendszerek energiái mélyebben vannak, mint a tiszta vízé. Továbbá az energia adatokat 

elnézve elmondhatjuk, hogy azok - mind klasszikus, mind pedig a kevert klasszikus-

kvantumos szimulációk esetén - konzisztensek a mikrokanonikus modellel. Az egyes 

molekulafürt méreteket összehasonlítva elmondhatjuk, hogy az egyes hőmérsékletek nem 

sokban térnek el, és jó közelítik a beállított 200 K-es értéket. Az alábbi 9. ábra egy 50 ps-os 

futtatás alatt, már egy egyensúlyi rendszer energia –idő függését mutatja n = 500-as, hidratált 

elektront tartalmazó molekulafürt esetében. 

9. ábra: 500-as molekulafürtben hidratált elektron energiája, 

 egy 50 ps-os trajektória szakaszon 

 

Az alábbi ábrán n=500-as molekulafürt esetén az utolsó 50-ps-os futtatás alatt vételezett 

energia adatok alapján mutatom be a különböző hidratált részecskék esetén az egyensúlyi 

energia változását (10. ábra). Az ábrán jól látszik, hogy a tiszta vízmolekulafürt és a hidratált 

ionokat tartalmazó molekulafürtök energiái mélyebben vannak, mint a hidratált elektront 

tartalmazó rendszereké. 
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10. ábra: Különböző hidratált részecskét tartalmazó rendszerek  

energiaváltozása egy 50 ps-os trajektória szakaszon 

 

A klaszterek szerkezetének vizsgálata is érdekes lehet számunkra, ha rendszereket 

szeretnénk összehasonlítani. Alapvetően munkám során bíztam abban, hogy vegyesen kapok 

majd molekulafürt felületen és a molekulafürt belsejében hidratált részecskés rendszereket. 

Azonban, mint az adatokból kiderült, az általam használt rendszerekben a hidratált halogén 

ion minden esetben a molekulafürt belsejében helyezkedett el, az összes molekulafürt-méret 

esetén. Annak érdekében, hogy kialakítsak molekulafürt felületén hidratált részecskés 

rendszereket, az előző fejezetben már említett módszerrel mesterségesen „helyeztem”el egy-

egy iont a különböző méretű molekulafürtök felszínére és végeztem el azokat a szimulációkat, 

amiket az összes többi rendszer esetében is. Azonban előbb vagy utóbb, az előegyensúlyi 

állapotot elhagyva mindegyik rendszer esetében a molekulafürt belsejébe vándorolt az ion és 

így álltak be egyensúlyi állapotba. Az alábbi 11. ábrán, az ily módon előállított, 200-as 

molekulafürtben hidratált jodidionos rendszernek a teljes szimulációs trajektória első 180 ps-

os részlete látható: 
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11. ábra: 200-as hidratált jodidiont tartalmazó molekulafürtben az ion mozgása 

 

Jól látszik, hogy az első 25 ps-nál már a molekulafürt felületén illetve az első néhány 

réteg vízben helyezkedik el a jodidion, egy darabig ott is marad, majd olyan 110 ps-nál elkezd 

bevándorolni a molekulafürt belsejébe. Kisebb ionok és molekulafürt esetén ez a folyamat 

gyorsabban lejátszódott. 

Hidratált elektron esetében kétféle szerkezeti állapot valósult meg. Az 500-as és a 200-

as molekulafürt esetében tömbfázison belül helyezkedett el az egyensúlyi hidratált elektron, 

100-as és 50-es molekulafürtök esetén pedig felületi állapot valósult meg. Az 50-es 

molekulafürt esetén a hidratált elektront tartalmazó rendszerünket ki kellett hagynom az 

értékelésemből, hiszen, ahogy már említettem nem sikerült energetikailag stabilizálni, nem 

találtam meg ez egyensúlyi állapot. Ennek oka valószínűleg a szimuláció során alkalmazott 

molekulafürt szétesése volt, lehetséges, hogy vízmolekula párolgott el a rendszerből. Az 

alábbi 12. ábrán a 100-as molekulafürtben hidratált elektron rendszernek a szerkezete látható 

az előegyensúly utáni második 50 ps-os egyensúlyi trajektórián. 
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12. ábra: 100-as hidratált elektront tartalmazó molekulafürtben az elektron mozgása 

 

 A fekete színnel jelölt görbe itt is a molekulafürt átlagos sugarának változását 

szemlélteti az idő függvényében, míg a piros görbe a molekulafürt tömegközéppontjától mért 

elektron átlagos távolságát mutatja. Jól látszik, ahogy az elektron távolsága a TKP-tól 2-4 Å 

között változik, majd mikor hirtelen az elektron a molekulafürt felszínére „vándorol”, a 

molekulafürt sugara végig 7 Å körül marad. 

Összefoglalásként elmondható, hogy kisebb molekulafürtök esetén tovább tart a 

tényleges egyensúlyi állapot elérése, illetve sokkal instabilabbak, ugyanakkor gyorsabban 

relaxálódnak a hidratált elektront tartalmazó rendszerek. 

Ugyanígy igaz az is, hogy eredményeim szerint kisebb molekulafürtöknél instabilabb 

rendszerek esetén is, például akár hidratált ionos esetekben is ki tud alakulni néhány 100 fs 

időtartamra felületi állapot, de ez nem stabil, és hamar visszavándorol a részecske a tömbfázis 

belsejébe, mint amikor a mesterségesen felületre tett ionok esetében is előbb vagy utóbb a 

molekulafürt belsejébe vándoroltak a részecskék. Végül a következő, 13. ábrával 

szemléltetem, hogy egymáshoz képest mekkorák is az 50, 100, 200 és 500 vízmolekulából 

álló molekulafürtjeink, amikkel a szimulációkat végeztem. A mértük természetesen nem 

függött attól, hogy most tiszta víz molekulafürtről beszélünk vagy felesleg 
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elektronnal/anionnal rendelkező molekulafürtről beszélünk, ezért alább a tisztavizes és egy 

hidratált klorid iont tartalmazó molekulafürtök, a molekulafürt TKP-jától vett átlagos sugarát 

ábrázoltam különböző méretek esetében: 

 

13. ábra: különböző molekulafürtök átlagos sugarának alakulása 

 egy 50 ps-os trajektória szakaszon 

  

Az is jól szemlélteti, hogy a molekulafürtjeink egyensúlyba kerültek, hogy átlagos 

sugaruk nem változik számottevően az ábrázolt trajektória alatt. 

 

V.2. Vizsgált vibrációs spektrumok 

 Amint azt előzőleg már tárgyaltam, az egyes vizsgált molekulafürtöket alkotó 

hidrogén és oxigén atomok sebesség autokorrelációs függvényeiből Fourier-transzformációval 

megadtam azokat az egyes mozgási modusok eloszlását szemléltető görbéket, amiket jó 

korrelációjuk miatt össze tudtam veti a ténylegesen mért és ábrázolt rezgési spektrumokkal. A 

3-as és 4-es számú ábráknak megfelelő értékekhez hasonló [46] rezgési csúcsokat 

azonosítottam a spektrumaimban. A „spektrumokat” én 200 K-es túlhűtött rendszerről 

készítettem, így a táblázat, illetve az előbb említett ábrákról leolvasható adatok ezért is csak 



- 36 - 
 

tájékoztató jellegűek számomra. Az alábbi 14. ábrán a 200-as molekulafürtben hidratált 

elektron rendszernek a hidrogén sebességeiből számolt állapotsűrűség spektrumát ábrázolja: 

 

         14. ábra: hidratált elektront tartalmazó molekulafürt hidrogénjeinek sebesség autokorrelációs 

függvényekből számolt állapotsűrűség spektruma 

 

A végeredményként kapott görbék intenzitásainak alapján kiértékelésemben csak a 

hidrogén állapotsűrűség spektrumai kerülnek ábrázolásra. A spektrum jól szemlélteti, hogy 

egyrészt a módszer hiányosságai miatt, másrészt az adatsort terhelő háttérzajnak is 

köszönhetően sokszor nem kaptam éles csúcsokat. Illetve jól látszik, amit már említettem, 

hogy egy adott mozgási modus esetén nem egy, hanem több csúcs is jelentkezik a 

spektrumban. Jelen ábrán a legnagyobb intenzitású csúcsokat jelöltem, illetve mindközül a 

legnagyobbakat piros színnel emeltem ki. A továbbiakban minden egyes mozgási modus 

esetén csak a legintenzívebb csúcsokat fogom külön jelölni.  

 Amit még ki kell emelnem, hogy sem a spektroszkópiai méréseknél, sem a korábban 

elvégzett szimulációk esetén nem találkoztam a legnagyobb hullámszámtól mérve jelentkező 

első csúccsal, ami szinte egybeolvad a másodikkal. Mivel én nem tömbfázison hajtottam 

végre a szimulációkat, ezért valószínűsíthető, hogy a molekulafürt felületén, a külső héján 
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lévő vízmolekulák hidrogénjei adják ezt a jelet, ami átlagosan pár száz cm
-1

-el a nagyobb 

hullámhosszok felé van tolódva a nyújtási csúcstól. Értéke valószínűleg a gázfázisú, hidrogén-

híd kötésben nem lévő hidrogének jele. Továbbá az alábbi csúcsokat azonosíthatjuk jobbról 

balra, a hullámszám csökkenésének irányéba: 3500 cm
-1

 körül jelentkeznek az O-H-kötés 

nyújtásából származó csúcsok, 1800-1900 cm
-1

 körüli értéknél jelentkeznek a deformációs 

rezgési csúcsok. Majd átlagosan 450-550 cm
-1

 körül jönnek a gátolt rotációból (libráció) eredő 

csúcsok, illetve a spektrum bal felének végén a transzlációs rezgésekből eredő csúcsok 

láthatóak, utóbbiakkal nem fogok foglalkozni az összehasonlítások alatt. Az irodalmi 

előzményekben említett publikációkban [43,44] és további irodalmakban [55,56] 

hasonlították össze a tiszta víz és a hidratált elektront tartalmazó rendszerek rezgési 

spektrumát. Ebből a célból készítettem a következő 2 ábrát.  

 

15. ábra: 100-as tiszta és hidratált elektront tartalmazó 

 molekulafürt hidrogén állapotsűrűség spektrumának összehasonlítása 

 

A 16. ábrán a 100-as molekulafürtön – itt felületi felesleg elektron lokalizáció történt 

az egyensúly kialakulása során -, míg a 17. ábrán az 500-as molekulafürtben – itt a 

molekulafürtön belül lokalizálódott a felesleg elektronunk – hidratált elektronrendszer 
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hidrogén atomjainak sűrűségfüggvény spektruma látható. Továbbá mindkét ábrán szerepelnek 

az ugyanolyan méretű, de tiszta vízmolekulafürt hidrogénjeinek sűrűségfüggvény spektrumai 

is, az előbbi piros színnel, utóbbi fekete színnel jelölve. 

 

16. ábra:: 500-as tiszta és hidratált elektront tartalmazó 

 molekulafürt hidrogén állapotsűrűség spektrumának összehasonlítása 

  

Már ebből a két ábrából látszik, hogy a szimulációs eredmények alapján rajzolt 

spektrumok csak kis mértékben különböznek és egymással és a kísérleti adatokkal is jól 

összevethetőek. Illetve, hogy mindkét állapotra igaz, hogy mind a nyújtási, mind a 

deformációs rezgési csúcsok a hidratált elektronos rendszernél a kisebb hullámszám irányába 

tolódtak el, míg a gátolt rotációs modus rezgési csúcsai éppen az ellenkező irányba tolódtak el 

tiszta vízmolekulafürthöz képest. Az irodalmi értékek szerint az egész spektrum, így az összes 

csúcs balra, azaz a kisebb hullámszámok felé kell, hogy eltolódjanak a hidratált elektronos 

esetben a tiszta vízhez képest. Ez a nyújtási csúcs esetében 300 cm
-1, 

míg a deformációs csúcs 

esetén 30 cm 
-1

 körül van [43]. 100-as és 200-as klaszterméreteknél ez igaz az eredményeimre 

a deformációs és nyújtási rezgési csúcsok esetében, de eltérően, az ellenkező irányba tolódik 

el az elektronos rendszer esetében 100, 200 és 500-as klaszterméreteknél a gátolt rotáció 
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rezgései csúcsa. Az alábbi táblázatban összegeztem a szimulációim során vizsgált rendszerek 

eredményeit: 

 

Szolvatált 

részecske 

Molekulafürt 

mérete 
csúcsok / cm

-1
 eltolódások / cm 

-1
 

klorid 

n=500 3539,1893,540 74,11,22 

n=200 3453,1912,513 80,13,33 

n=100 3460,1909,526 108,30,26 

n=50 3470,1847,529 38,7,75 

bromid 

n=500 3533,1886,531 68,4,13 

n=200 3446,1909,534 87,10,54 

n=100 3492,1885,528 76,6,28 

n=50 3519,1885,513 11,45,59 

jodid 

n=500 3426,1886,532 39,4,14 

n=200 3445,1912,506 88,13,26 

n=100 3479,1891,534 89,12,80 

n=50 3446,1846,499 62,6,45 

elektron 

n=500 3427,1869,534 38,13,16 

n=200 3445,1887,533 88,12,13 

n=100 3515,1877,523 53,2,23 

n=50 - - 

tiszta víz 

n=500 3465,1882,518 - 

n=200 3533,1899,480 - 

n=100 3568,1879,500 - 

n=50 3508,1840,454 - 

2. táblázat: a számolt spektrumcsúcsok és eltolódások 

 

A táblázatban az első oszlop a molekulafürtben hidratált részecskét mutatja, a második 

oszlop a különböző molekulafürt mérteteket adja meg, a harmadik oszlopban találhatóak 

rendre az egyes spektrumok esetén tapasztalt legnagyobb intenzitású nyújtási, deformációs és 

gátolt rotációs rezgési csúcsok értékeit. A negyedik oszlop az előző oszlopban található 

csúcsok, a tiszta vízmolekulafürt esetén tapasztalt, megfelelő csúcsokhoz mért eltolódásnak az 

értékeit adja meg, piros színnel a balra, azaz a kisebb hullámszámok felé való eltolódást, 

illetve kékkel a spektrumban jobbra, azaz a nagyobb hullámszámok felé való eltolódást 

jelezve. 
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Jól látható, hogy szinte minden esetben a nyújtási rezgés legintenzívebb csúcsának az 

eltolódása megfelel az irodalmi, mért értékeknek [42], ezzel ellentmondva egy korábban 

végzett, tömbfázisban hidratált elektront tartalmazó rendszert vizsgáló munkának. Hidratált 

elektront tartalmazó molekulafürtök esetén az eltolódások, mind a nyújtási, mind a 

deformációs mozgások esetén az irodalmi eltolódásnak megfelelően, kisebb hullámszámok 

felé tolódtak el, noha az irodalmiakhoz képest, átlagosan a nyújtási csúcsok picit kisebb, míg 

a deformációs csúcsok picit nagyobb értékkel. 

Ugyanakkor megfigyelhető, hogy hidratált halogén ionok esetében, amikor is a spektrum 

csúcsainak a nagyobb hullámszámok felé kellene eltolódni, a legtöbb esetben a nyújtási 

csúcsok a vörös felé, a kisebb hullámhosszok felé tolódnak el. A halogén ionok esetén a 

nagyobb hullámhosszok felé való eltolódást az adja, hogy az ionok úgynevezett hidrogén-híd 

kötéseket bontó részecskék, azaz az eltolódást itt is, a hidrogén-híd kötésben nem lévő 

hidrogének adják. Ezt csak a vizsgált bormid ionos rendszerünk mutatta. Itt azért újból 

hangsúlyoznom kell, hogy a módszer hibájából és a háttérzajból adódóan voltak kevésbé 

pontosan azonosítható csúcsok is. 

A molekulafürtön belül a szimuláció előrehaladásával a mozgó hidratált ionok, illetve a 

hidratált elektron a vízmolekulák gátolt rotációs mozgását befolyásolhatják például úgy, 

hogy mozgásuk során megváltoztatják a molekulafürt szerkezetét maguk körül, ezzel 

befolyásolva a körülöttük lévő vízmolekulák mozgását, melynek köszönhetően a gátolt 

rotációk mozgások csúcsai a magasabb hullámszámok felé tolódnak el. 

Alábbiakban a fenti táblázat eredményeit összefoglaló, két ábrát mutatok be: 
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17. ábra: 100-as molekulafürtök hidrogén állapotsűrűségfüggvény spektruma 

 

Jól látható, hogy az összes vizsgált rendszer esetében a spektrumok roppant jól 

illeszkednek egymáshoz, és egy-két esetet leszámítva a csúcsok is igen közel esnek 

egymáshoz és hasonló intenzitással jelentkeznek a spektrumon. Kivétel például a 18. ábra 

ahol érdekes módon a többi csúcshoz képest kiugró intenzitást mutat a hidratált jódid iont 

tartalmazó rendszer azon csúcsa, amit a molekulafürt külső rétegében elhelyezkedő 

vízmolekulák hidrogénjei adhatnak. Ennek oka az lehet, hogy a jodidion a többi részecskéhez 

képest nagyobb, és e klaszterméret esetén jobban kölcsön hat a külső, felszíni 

vízmolekulákkal. Ennek a hatásnak a csökkenése és a többi csúcs alakulása megfigyelhető 

500-as molekulafürtök esetében kapott spektrumon: 
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18. ábra: 500-as molekulafürtök hidrogén állapotsűrűségfüggvény spektruma 

  

Itt az is jól látható, hogy  a legnagyobb hullámszámnál jelentkező csúcs már minden 

esetben sokkal kisebb intenzitással jelentkezik, mint kisebb molekulafürt esetében, ami, 

valószínűleg amiatt van, mert 500-as molekulafürtök esetében a hidratált részecskék, kivétel 

nélkül, a molekulafürt tömegközéppontjához közel, annak belsejében helyezkednek el, így 

szinte elhanyagolható mértékben hatnak a molekulafürt külső rétegében elhelyezkedő 

vízmolekulákra. Illetve a molekulafürt külső rétegében lévő vízmolekulák hidrogénjeinek 

jelei kisebb intenzitással jelentkeznek a többi csúcshoz képest, mert számuk arányosan 

kevesebb lesz a molekulafürt belsejében lévő vízmolekulák hidrogénjeihez képes. 

 Összefoglalásként elmondható, hogy a kezdeti kívánalmaknak megfelelően sikerült a 

szimulációs vizsgálódásaim során kinyert adatokból olyan, az irodalmi adatokkal 

összeegyeztethető, az egyes mozgási modusok spektrumcsúcsaival összevethető mozgási 

állapotsűrűségfüggvényeket előállítanom, melyek segítségével jellemezni tudtam a különböző 

hidratált részecskét tartalmazó rendszerek egymáshoz mért tulajdonságait, illetve 

molekulafürt méretének változásával felmerülő különbségeket. Látható, hogy a molekulafürt 

méret változásával a hidratált halogén ionok esetében nincs számottevő különbség a 

különböző méreteknél észlelt csúcshelyek között, míg a hidratált elektront tartalmazó esetben 
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ez kisebb, mint 100 
cm-1

, illetve tiszta vízmolekulafürt esetében kisebb, mint 50 cm
-1

. Illetve 

elmondható, hogy az eltolódás értékek szinte minden esetben a legkisebb 

molekulafürtméretek esetén voltak a legkisebbek, kivéve a hidratált jodidiont és hidratált 

elektront tartalmazó rendszerek esetén. 

Javaslom a téma további vizsgálata, például meg lehetne nézni, hogy különböző 

hőmérsékleteken, illetve más oldószer esetén hogyan változnak az eltolódás értékek. 
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Szakdolgozat összefoglaló  

Szolvatáció dinamikájának vizsgálata 

 molekuladinamikai szimulációkkal 

Ádám Péter, 2008-as évfolyam, kémia alapszak  

ELTE TTK Kémiai Intézet, Fizikai Kémiai Tanszék  

Témavezetők: Dr. Túri László egyetemi tanár   

ELTE Fizikai Kémia Tanszék  

 Klasszikus és kevert klasszikus-kvantumos molekuladinamikai szimulációkkal vizsgáltam 

felesleg elektront és halogén iont tartalmazó, különböző méretű egyensúlyi vízmolekulafürtöket. A 

szimulációk során három különböző halogén iont alkalmaztam: klorid, bromid és jodid iont. Maxwell-

Boltzmann mintavételezéssel 200 K körüli értékre állítottam be a rendszer hőmérsékletét, majd ebből 

az előegyensúlyi állapotból addig ekvilibráltattam a rendszereimet, amíg ki nem alakult az egyensúlyi 

állapot. Rendszereimet mind mikrokanonikus sokaságon reprezentáltam.  

 Ezt követően kiértékeltem a szimulációk eredményeként kapott trajektóriákat, adatsorokat, 

teljes energiát, a hőmérsékletet, illetve a rendszer szerkezetére vonatkozó információkat. Azt 

tapasztaltam, hogy egyensúlyi állapotban a hidratált halogénionok a molekulafürt belsejében 

helyezkednek el, viszont a hidratált elektron esetében csak nagyobb molekulafürt-méret esetén 

jellemző a belső állapot. 

 Megvizsgáltam a rendszerek mozgási állapotsűrűségfüggvényeit, melyeket a rendszert alkotó 

hidrogén atomok sebesség autokorrelációs függvényeiből nyertem Fourier- transzformáció 

segítségével. Az így előállított függvények jól korrelálnak a korábbi műszeres mérések által nyert 

vibrációs spektrumokkal. 

 A spektrumok vizsgálatával arra jutottam, hogy hidratált elektron esetében mind a nyújtási, 

mind a deformációs csúcsok az irodalmi adatoknak megfelelően a kisebb hullámszámok fele 

tolódtak el, míg halogén ionok esetében a nyújtási csúcsok várt értékekkel ellentétesen, a kisebb 

hullámszámok irányába mutattak eltolódást. A csúcseltolódások molekulafürt-mérettől való függése, 

csak hidratált elektronos esetben volt számottevő. 

 Végül, eredményeim alapján további vizsgálatokat javaslok további hőmérsékleten és más 

oldószerekkel. 
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with Moleculardinamic Simulations  

 

Mr. Peter Adam, class year 2008, BSc student in Chemistry 

Place of diploma work: Physical Chemistry Department, Institute of Chemistry, Eötvös 

University, Budapest   

Place of defence: Physical Chemistry Department  

Supervisor(s): Laszlo Turi D.Sc., 

associated professor  
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 I have performed mixed classical-quantum molecular dynamic simulation on the hydratation 

of an excess electron and different  halogen ions in different sized equilibrium water molecule clusters. 

I used three different halogen ions, Cl
-
, Br

-
, and I

-
 in my investigations. First, I run classical molecular 

dymanic simulations on pure water cluster systems and water cluster system with one hydrated 

halogen ion and classical-quantum molecular dynamic simulation on the water cluster system with one 

excess hidratated electron. I set the temperature with Maxwell-Boltzmann sampling to 200 K, and 

from this pre-equilibrium state I simulated the systems, until they reached the equilibrium state. All 

my systems were reprezented in the microcanonical ensemble. 

After that, I evaluated the results of the simulations, trajectories, the total energy, the 

temperature and the structure of clusters. I experienced that in the equilibrium state the hydrated 

halogen ions were located inside only water molecule cluster, but in the case of hydrated electron this 

inner state is characteristic for longer cluster. 

 I also investigated the state density functions of the molecula modes, that I calculated from the 

hydrogen atom velocity autocorrelation functions with Fourier- transformation. This functions 

correlates well with the previously measured vibrational spectrums . 

 In my conclusions, in the case of hydrated electron the stretching and the bending peaks were 

shifted to the smaller wavenumbers, in accord with  previous investigations, however the stretching 

peaks of hydrated halogens were shifted to the opposite direction, to the smaller wavenumbers in 

contrast with expected values. The size dependence of peak shift is only significant the hydrated 

electron case. 

 Last, but not least , all of my results suggest another experiments on other temperatures or in 

differet solvent. 
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