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A dolgozatban használt rövidítések 

 

SN2   bimolekuláris nukleofil szubsztitúció 

PES   potenciális energia felület (potential energy surface) 

QCT   kvázi-klasszikus trajektória (quasi-classical trajectory) 

AE   az összes elektron korrelációja (all-electron) 

aug-cc-pVnZ diffúz függvényekkel kiegészített (aug) korreláció-konzisztens (cc) 

polarizált (p) vegyérték (V) n-zeta bázis függvények 

aug-cc-pCVnZ diffúz függvényekkel kiegészített (aug) korreláció-konzisztens (cc) 

polarizált (p) törzs-vegyérték (CV) n-zeta bázis függvények 

CBS   teljes bázis készlet (complete basis set) 

CC   csatolt-klaszter (coupled-cluster) 

CCSD   CC módszer egyszeres és kétszeres gerjesztésekkel 

CCSD(T)  CCSD módszer perturbatív háromszoros gerjesztésekkel 

CCSDT   CC módszer egyszeres, kétszeres és háromszoros gerjesztésekkel 

CCSDT(Q)  CCSDT módszer perturbatív négyszeres gerjesztésekkel 

DK   DouglesKroll 

FC   „befagyasztott törzs” közelítést alkalmazó módszer (frozen core) 

FPA   nagy pontosságú termokémiai számítások (focal-point analysis) 

HF   HartreeFock módszer 

MP2   másodrendű MøllerPlesset perturbációs módszer 

ZPVE   zérusponti rezgési energia (zero-point vibrational energy) 

ICS   integrális hatáskeresztmetszet (integral cross section) 

DCS   differenciális hatáskeresztmetszet (differential cross section) 
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I. BEVEZETÉS 

A kémiai reakciók dinamikájának és mechanizmusainak felderítése központi szerepet 

játszik a kémiában. A legegyszerűbb kémiai reakció a H atom reakciója a H2 molekulával, 

amelyre az első háromdimenziós kvantummechanikai számítást Schatz és Kuppermann 

végezték 1975-ben.1 A 70-es és 80-as években elsősorban az atomok és kétatomos 

molekulák reakcióit vizsgáltak, mint például F + H2 és Cl + H2. Crim és Zare csoportjai2,3 a 90-

es években kezdték kísérletileg vizsgálni a kicsit komplexebb H + víz (H2O és HDO) reakciót és 

kimutatták, hogy az OH kötés rezgési gerjesztése nagyban elősegíti az OH kötés hasadását, 

ezáltal növelve a H atom absztrakció valószínűségét a H + HDO reakcióban. Érdemes 

megjegyezni, hogy ez egy olyan eset, ahol az elmélet megelőzte a kísérletet, hiszen Schatz és 

munkatársai4 már 1984-ben kvázi-klasszikus dinamika számítások alapján megjósolták a 

később kísérletileg is igazolt eredményeket. A 2000-es években a figyelem meg összetettebb 

rendszerek felé fordult és egyre több kísérleti és elméleti munka vizsgálta különböző atomok 

(H, F, Cl, Br és O) és a metán (CH4, CHD3, stb.) reakcióit.5 

Az atom + metán hidrogén absztrakciós reakciók mellett egy másik fontos 

reakciócsalád a bimolekuláris nukleofil szubsztitúció (SN2). Az SN2 reakció alapvető szerepet 

játszik a szerves kémiában és a Walden inverziós mechanizmusa gyakorlatilag tankönyvi 

anyagnak tekinthető. Egy X + CH3Y SN2 reakció mechanizmusa a következőek szerint zajlik. 

Az tény, hogy a reakció sebessége mindkét reakció partner koncentrációjától függ, és 

összhangban áll egy olyan feltételezéssel, hogy az átalakulás egylépéses, és az átmeneti 

állapot felépítésében az CH3Y-en kívül a nukleofil reagens is részt vesz. Az átalakulást 

eredményező X az Y atommal ellentétes térirányból támadja a szénatomot, vele 

fokozatosan kötést létesít, miközben a C–Y kötés ezzel együtt fokozatosan lazul és a végén 

heterolitikusan elhasad. Az X–C kötés kialakulásával az X-atom negatív töltése fokozatosan 

csökken, mivel megosztja az elektronpárját a szénatommal, az Y-atom pedig egy növekvő 

negatív töltésre tesz szert, míg végül negatív ionként leszakad. A 109°-os HCH kötésszögek 

kezdetben nőnek 120°-ig, majd „átbillen” és újra tetraéderes formát vesznek fel. Az átmeneti 

állapotban a szénatom és a három hidrogén atom gyakorlatilag egy síkba kerül és az X-, a 

szén- és az Y-atom megközelítőleg egy egyenesen fekszenek. Az egyenes iránya merőleges az 

előbb említett síkra, az egységnyi negatív töltés megoszlik a szén, X- és Y-atom között és a 

reakciócentrumot jelentő szénatomhoz öt ligandum kapcsolódik. Alkil-halogenid reaktáns 
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esetén a reakcióképesség függ az alkilcsoport szerkezetétől, elsősorban az α-szénatomhoz 

kapcsolódó szubsztituensek számától, azaz az alkil-halogenid rendűségétől. Minél nagyobb 

az α-szénatomhoz kapcsolódó alkilcsoportok száma, azaz minél magasabb rendű 

szénatomhoz kapcsolódik a halogénatom, annál kisebb a reakciókészség. Ennek oka, hogy az 

átmeneti állapot energiáját elsősorban a sztérikus tényezők szabják meg – „zsúfoltabb” lesz, 

mint a kiindulási állapot, ez pedig nagyobb aktivitási energiát és lassúbb reakciót jelent.6 

Az SN2 reakciók dinamikáját Hase és munkatársai tanulmányozták a 

legalaposabban.7,8 Számos SN2 reakcióra végeztek ún. direkt dinamika szimulációkat. 

Ezekben a szimulációkban a klasszikus mechanika törvényei szerint mozognak az atomok 

(pontosabban atommagok) egy BornOppenheimer potenciális energia felületen (potential 

energy surface, PES). A potenciális energiát és a gradienst minden egyes alkalommal 

kiszámolják egy elektronszerkezet számító programmal, amikor szükségük van rá a dinamika 

szimuláció során. Ez több millió, sőt milliárd gradiens számítást jelent, ami csak alacsony 

elméleti szinten lehetséges. A csoportunkban egy másik megközelítést alkalmazunk. 

Előállítjuk a PES egy matematikai reprezentációját és a dinamika számítás során egy 

analitikus potenciál függvény numerikus deriválásával kapjuk gradienseket (az atomokat 

mozgató erőket). Az analitikus függvény paramétereit ab initio energiapontok illesztésével 

határozzuk meg. Ez a technika jóval pontosabb dinamikai szimulációkat tesz lehetővé. 

Analitikus PES-eken alapuló dinamikai szimulációkat több kutatócsoport is sikeresen 

alkalmazott például az atom + metán reakciókra.5 Az SN2 reakciókra a mi csoportunk kezdte 

el alkalmazni ezt a módszert. 2013-ban fejlesztették ki az első kémiailag pontos ab initio 

analitikus PES-t a F + CH3Cl SN2 reakcióra.9 A közelmúltban Szabó és Czakó10 

továbbfejlesztette ezt a PES-t, ami már a szubsztitúció mellett leírja a hidrogén absztrakciót 

is. Sőt a dinamika szimulációk egy új retenciós mechanizmust is feltártak, amely során a 

konfiguráció kétszer invertálódik a szénatom körül.10 

Munkám során egy másik SN2 átalakulást, nevezetesen a F + CH3F reakciót 

vizsgáltam. Amíg a F + CH3Cl SN2 reakció erősen exoterm, a F + CH3F reakció reakcióhője 

nulla, hiszen a reaktánsok és a termékek azonosak, mivel a reakció során két ekvivalens F 

atom helyettesíti egymást. Célom volt a F + CH3F SN2 reakció stacionárius pontjainak 

feltérképezése és a minimumok és a nyeregpontok relatív energiájának pontos 
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kvantumkémiai számítása. Továbbá, egy analitikus PES kifejlesztése, majd a reakció 

dinamikájának tanulmányozása a kvázi-klasszikus trajektória (quasi-classical trajectory, QCT) 

módszer alkalmazásával. A II. fejezetben összefoglalom az általam is alkalmazott módszerek 

elméleti alapjait. Először az ab initio kompozit termokémia módszereket tárgyalom, majd a 

PES illesztésének részleteit mutatom be és végül a QCT módszer kezdeti feltételeit és a 

trajektóriák kiértékelését írom le. A III. fejezetben a saját eredményeimet és azok 

diszkusszióját tárgyalom. Végül a IV. fejezet összefoglalást és konklúziókat tartalmaz. 
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II. ELMÉLETI ALAPOK 

II. 1. Nagypontosságú ab initio termokémia 

A számításos elméleti kémia az elmúlt néhány évtizedben szinte nélkülözhetetlen 

eszközzé vált kisebb rendszerek – mind nyílt héjú szabadgyökök, mind zárt héjú molekulák – 

termokémiai függvényeinek tanulmányozásában és leírásában. A nagypontosságú 

termokémiai adatok (reakcióhők, gátmagasságok, disszociációs energiák, stb.) 

leghatékonyabban az ún. kompozit ab initio módszerek használatával számíthatók. 

A kompozit elektronszerkezet számító módszerek valójában azon a megfontoláson 

alapulnak, hogy a számított teljes energia különböző hozzájárulásai más-más elméleti szinten 

konvergálnak és additívan kezelhetők. A pontosság növelésének érdekében néhány módszer, 

főleg a koraiak, empirikus korrekciós tagokat is alkalmaznak, melyek leggyakrabban pontos 

kísérleti eredményekhez történő illesztésekből származnak. A legmodernebb és 

legpontosabb módszerek ma már nem tartalmaznak ilyen paramétereket: a teljes energia 

minden hozzájárulását csakis kizárólag elméleti számításokkal határozzuk meg. 

Az újabb ab initio termokémiai módszerek elsősorban az iteratív egyszeres, kétszeres 

és perturbatív háromszoros gerjesztési szintű csatolt-klaszter [CCSD(T)]11 módszeren 

alapulnak, melyet a kvantumkémiai irodalom „aranystandard”-ként („golden standard” of 

quantum chemistry) emleget. 

Egyes esetekben a kísérleti adatokat is fölülmúló pontosságot egy „kétdimenziós” 

extrapolációs sémával (a bázis extrapolációval a teljes-bázis határt, míg a módszerek 

szintjének szisztematikus növelésével a teljes konfigurációs kölcsönhatás (full configuration 

interaction, FCI) eredményeket közelítjük), illetve további „kis” korrekciók 

figyelembevételével érhetjük el. Ilyen „kis” korrekciók lehetnek a skaláris és egyéb, 

többkomponensű relativisztikus effektusok, a diagonális BornOppenheimer korrekció, a 

harmonikus zérusponti rezgési energia anharmonikus korrekciója, a csatolt-klaszter 

(coupled-cluster, CC) kezelés magasabb rendű gerjesztési szintjeinek hozzájárulása vagy a 

törzselektronok korrelációs tulajdonságainak explicit figyelembevétele a számításokban. 

Egyértelmű, hogy az ab initio termokémiai módszerek nagy része, főleg az általános 

használatra fejlesztett „fekete dobozként” működőek, szinte alig használhatók teljesen 

tetszőlegesen, bármilyen gyök- vagy molekulacsoport esetén. Az elektronszerkezet 

bonyolultsága, ezáltal az elméleti leírhatóság nehézsége rendkívül változatos tulajdonság, 
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melynek különféle hatásai már atomi szinten sem elhanyagolhatóak és érezhetőek, azaz a 

periódusos rendszerben más és más módszerek szükségesek a különböző periódusokban 

szereplő elemek pontos elektronszerkezeti leírásához, más és más effektusok dominálnak, 

valamint más és más elhanyagolások használatosak. Hasonló elgondolások érvényesek a 

molekulaméret növekedését figyelembe véve. Az eddig elmondottak ismeretében 

egyértelmű, hogy a modelltervezés legtöbbször csak egy korlátozott számú, kémiai 

tulajdonságaiban hasonló szpécieszt tartalmazó csoportra végezhető, amelyen belül a 

modellünkben szereplő közelítések és elhanyagolások helyessége, valamint a számítások 

kivitelezhetősége együttesen teljesül. Javarészt ezeknek köszönhető a mai elméleti 

termokémiai módszerek sokszínűsége és viszonylag nagy száma. 

Érdekes és sokak által vizsgált probléma a képződési entalpiák számítása. A legtöbb 

elméleti kémiai módszer atomizációs energiákat számol, ami tulajdonképpen azt a reakció 

entalpiát adja meg, amelyben a molekula összes kötése felszakad. Az atomizációs 

energiákból a vizsgálni kívánt képződési entalpia az atomi képződéshők ismeretében a Hess-

tételből egyszerűen számítható. Az atomokra vonatkozó adatok általában nagyon pontos 

kísérleti eredmények, az ezekből származó hiba legtöbbször elhanyagolható. Pontos 

eredményeket szolgáltatnak az olyan, akár hipotetikus reakciók entalpiájából számított 

képződéshők is, melyek során a reaktánsokban és a termékekben a kémiai kötések száma és 

kvalitatív típusa (egyszeres, kétszeres, stb.) megegyezik. Ezeket izodezmikus reakcióknak 

nevezzük. Ezeken kívül számos más, hasonló szabályszerűségen alapuló reakciósémát is 

kidolgoztak pontos termokémiai alkalmazásokhoz. 

A következő néhány pontban röviden összefoglalva leírom a legelterjedtebben 

használt módszereket, nagyobb hangsúlyt fektetve a CC módszeren alapuló, pontosabb 

adatokat szolgáltató protokollokra. 

A CBS-n12 és a Gaussian-n13 a kompozit termokémiai modellek közül talán a 

legismertebb és legszélesebb körben alkalmazott módszerek közé tartoznak. Az első 

modellek, a CBS-I és a Gaussian-1 (G1), 1989-es javaslatuk óta jelentős fejlesztéseken, 

módosításokon estek át. A modellek célja kezdetben disszociációs energiák, ionizációs 

potenciálok, reakcióhők, képződési entalpiák és más termokémiai mennyiségek kb. 10 

kJ mol−1-es pontosságú számítása volt. A Gn módszerek széleskörű elterjedését elősegítette 

azok „fekete dobozként” való sikeres implementálása a kereskedelmi forgalomban 

hozzáférhető Gaussian programcsomagba. A legújabb G09 verzióban elérhető G4 modell a 
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G03/05 tesztkészlet kísérleti adatait 3,47 kJ mol−1-es átlagos abszolút devianciával adja 

vissza. A fejlesztések során nagyszámú, rendkívül változatos módosított verzió látott 

napvilágot mind a CBS, mind a Gn módszerekhez. Ezek a protokollok a figyelembe vett 

különböző elektronkorrelációs hozzájárulások, a számítások bázisául szolgáló 

molekulageometria, valamint ezen keresztül a harmonikus rezgési frekvenciák, azaz 

tulajdonképpen a zéruspont rezgési korrekció meghatározásához használt elméleti 

szintekben különböznek. Utóbbiakat az újabb módszerekben általában valamilyen 

sűrűségfunkcionál módszerrel számítják, melyek nem minden estben szolgáltatnak 

megbízható eredményt. Mindezek ellenére a Gn modellek a mai napig népszerűek és 

elterjedten használtak. Nagy előnyük, hogy a rendelkezésre álló sokféle módosított 

változataik miatt szinte az összes molekulacsaládra alkalmazhatóak, akár nagyobb, több tíz, 

esetleg száz atomot tartalmazó rendszerek esetén is. Sőt, létezik olyan modell is, melyet 

reakciókinetikai paraméterek elméleti számítására dolgoztak ki.14 

A focal-point analízis15 (FPA) egy általános, a felhasználó által átgondolt és ésszerűen 

összeállított sémán alapuló módszer, amelyet Császár és Allen dolgozták ki a 90-es évek 

elején. Mivel a módszer nagyszerűen alkalmas nagypontosságú energiakülönbségek 

kiszámítására, így használata a termokémiában nagyon gyorsan elterjedt és kifejlesztése óta 

számos molekuláris rendszer esetén alkalmazták referenciaadatok előállítására,16 sőt 

potenciális energia felületeket is fejlesztettek az FPA módszer alkalmazásával.5,9,10,17 A 

számítási módszer alapvetően egy kompozit módszer, mely több hozzájárulás összege szerint 

közelít a teljes relativisztikus elektronenergiához. Ehhez egy kétdimenziós extrapolációs 

rácsot definiálunk, ami tulajdonképpen különválasztja az egyes hozzájárulások számítása 

során alkalmazott elméleti kémiai módszereket/bázisokat. A teljes bázis határ 

megközelítéséhez extrapolációs formulákat használ és fontos tulajdonsága, hogy figyelembe 

veszi a törzselektronok korrelációját is (pontosabban a törzs-törzs és törzs-vegyérték 

korrelációt). 

Az FPA legnagyobb előnye, hogy rugalmas. A módszer fő elvének megfelelően kerüli a 

szigorúan felépített lépéssorozatból álló minta definiálását, egyszerűen az elméleti és a 

gyakorlati lehetőségek határáig feszíti a benne szereplő hozzájárulások elméleti kezelését, 

hogy biztosítsa azok megfelelő konvergenciáját. Ez nyilvánvalóan a rendelkezésre álló 

hardveres és szoftveres erőforrások maximális kihasználását jelenti. 
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Az előbbiekből tehát következik, hogy az FPA számítások során kapott eredményeink 

kiértékelésekor fontos szerepet tulajdonítunk külön-külön minden egyes hozzájárulás 

konvergencia-tulajdonságának vizsgálatára. Így információkat kapunk a legvalószínűbb 

hibaforrásokról és a számításunk végeredményéhez többé-kevésbé pontos hibát 

becsülhetünk. 

Az FPA elve alapvetően különbözik a többi kompozit termokémiai módszertől. 

Utóbbiak egy jól definiált, logikusan kidolgozott lépéssorozat (algoritmus) szerint állítják elő 

a vizsgálni kívánt rendszer teljes energiáját. Lényeges különbség, hogy az FPA modell szigorú 

értelemben véve nem egy protokolláris módon felírt összegzésen alapul, de az egyes 

hozzájárulásokat itt is additívnak tekintjük. A különböző elméleti szinteken, fokozatosan 

növekedő bázisokkal végzett számítási eredményekből táblázatot készítünk. A 

tulajdonképpeni protokoll a táblázat kiértékelésekor áll össze. Fokozatosan növekedő 

bázisokkal számított HF, MP2, CCSD, CCSD(T), CCSDT, CCSDT(Q) tagokból összeállított 

táblázatot készítünk el, és minden módszer esetében a legnagyobb bázisokon számolt 

eredményeket extrapoláljuk a végtelen bázis határ meghatározásához.18 

 

 

II. 2. Potenciális energia felület 

A BornOppenheimer közelítés alapján az elektronok és a nehezebb atommagok 

mozgását szétválaszthatjuk. Az elektronok Schrödinger-egyenletének közelítő numerikus 

megoldásával kaphatjuk a potenciális energiát (elektronok energiája plusz a mag-mag 

taszítás) egy adott rögzített magkonfiguráció esetén. A potenciális energia a magkonfiguráció 

függvényében adja az ún. potenciális energia felületet (potential energy surface, PES), amely 

központi szerepet játszik a kémia számos területén. A kémiai reakciók modellezhetők az 

atomoknak, pontosabban atommagoknak (melyeket tömegpontként kezelünk) a potenciális 

energia felületen történő mozgásával. A potenciális energia felületeket két, egymástól 

jelentősen eltérő módszerrel szokás számítani. Az egyik módszer szerint veszünk egy teljesen 

empirikus potenciálfüggvényt, amelynek szabad paramétereit addig változtatjuk, amíg a 

potenciálfelület összhangban nem lesz a kísérleti eredményekkel. A másik lehetőség ettől 

merőben különbözik; ab initio számítások során numerikusan megoldják a reagáló rendszer 

Schrödinger-egyenletét azokkal a módszerekkel, amelyeket stabilis molekulára dolgoztak ki. 
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Mivel ezeknek a felületeknek a számításához kísérleti adatokat nem használnak fel, ezért 

azok a kísérletektől független információt szolgáltatnak a potenciális energia felületre, 

valamint a reakció mechanizmusára vonatkozóan. A legtöbb számítást háromatomos 

rendszerekre végezték (legismertebb a H + H2, F + H2 és Cl + H2). Újabban egyre több olyan 

számolást közölnek, amelyet nagyobb rendszereken végeztek,5 bár ilyen rendszerek esetén 

gyakran empirikus paramétereket is felhasználtak.19 

A potenciális energia felületek számításainak végcélja nem csak egyszerűen a 

potenciális energia felület előállítása. A kémia szempontjából a végcél mindig a reagáló 

rendszer bizonyos kinetikai és dinamikai tulajdonságainak kiszámítása a potenciális energia 

felület felhasználásával. (Megjegyzendő, hogy PES-eket felhasználhatunk kötött rezgési-

forgási állapotok, sőt egzotikus rezonancia állapotok variációs-alapú számítására is. A jelen 

dolgozatban ezekkel a spektroszkópiai alkalmazásokkal nem foglalkozunk.) Három fontos 

alkalmazási terület: 

1. az aktivált komplex (vagy átmeneti állapot) pontos helyének és tulajdonságainak 

meghatározása a felületen, majd abból a sebességi együttható számítása az 

átmenetiállapot-elmélet alapján; 

2. a reagáló rendszer dinamikájának számítása a felületen, és az eredmények 

összehasonlítása a kísérleti eredményekkel; 

3. az átmenetiállapot-elméletből számítható eredmények és a dinamikából számítható 

eredmények összehasonlítása ugyanazon a felületen. 

 

A molekuladinamika/reakciódinamika modellezésében elengedhetetlen szerepet 

játszik a PES, amit például ab initio pontokra illesztve határozhatunk meg. Az alábbiakban a 

munkám során használt permutációra invariáns polinom módszert mutatom be, ami talán a 

legelterjedtebben használt illesztési technika poliatomos rendszerek analitikus PES-einek 

előállítására.20,21 

Azért, hogy megkapjuk a megfelelő aszimptotikus viselkedésformát, az illesztéshez 

Morse-típusú bázisfüggvényeket használunk, 𝑦𝑖𝑗 = 𝑒−𝑟𝑖𝑗/𝑎, ahol rij jelenti az atomok közti 

távolságokat, a pedig egy rögzített paraméter, általában 2-3 bohr. A PES illesztéséhez 

felhasználjuk az összes internukleáris yij változót, ami N(N1)/2 változót jelent egy N-atomos 
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rendszerre. Ez ugyan N > 4 estén redundáns koordinátakészletet jelent, de csak így 

biztosítható a permutációs invariancia. A PES-t a következő függvénnyel reprezentáljuk: 

 
𝑉 = ∑ 𝐶𝐧𝑆(𝑦12

𝑛12𝑦13
𝑛13𝑦14

𝑛14 … 𝑦23
𝑛23𝑦24

𝑛24 … )

𝐍

𝐧=0

 (1) 

 𝐧 = (𝑛12,𝑛13, … , 𝑛𝑁𝑁) 

𝑛12 + 𝑛13 + ⋯ + 𝑛𝑁𝑁 ≤ 𝐷 

 

 

 

 

(2) 

(3) 
 

ahol S egy szimmetrizáló operátor, a Cn egy lineáris koefficiens, D pedig az illesztés rendje. A 

Cn koefficienseket az ab initio pontokra végzett súlyozott legkisebb négyzetes illesztéssel 

határozzuk meg. A pontokat általában E0 / (E + E0) szerint súlyozzuk, ahol E a potenciális 

energia a globális minimumhoz viszonyítva, E0 pedig egy választott paraméter általában 0,05 

és 0,1 Eh között.5
  Az S szimmetrizáló operátor biztosítja, hogy a PES explicite invariáns az 

azonos atomok permutációjára. Bővebb leírás a permutációra invariáns polinom módszerről 

elérhető a 20-as és 21-es referenciákban. 

 

 

II. 3. Kvázi-klasszikus trajektóra módszer 

A kvázi-klasszikus trajektória (quasi-classical trajectory, QCT) módszer a magok 

mozgását vizsgálja a klasszikus mechanika szabályai szerint. Leggyakrabban atomi szintű 

dinamika és a reakció mechanizmus vizsgálatakor alkalmazzák a gázfázisban. Egy sokatomos 

rendszerre a magok Schrödinger egyenletét már túl bonyolult lenne megoldani, ezért 

fejlesztették ki ezt a számítási módszert, mely sokszor igen jól reprodukálja a kísérleti 

eredményeket. A QCT szimuláció olyan kvázi-klasszikus kezdeti állapotból indul, ahol minden 

reaktáns belső energiáját úgy választjuk meg, hogy az megfeleljen egy kvantummechanikai 

rezgési-forgási állapot energiájának. Ezután a klasszikus mechanika törvényeinek 

megfelelően fejlődik maga a trajektória, felhasználva a PES negatív gradiensét, amely az 

erőket adja. A potenciálgradiens számításának hatékonysága határozza meg a számítás 

gépidő igényét. Egy részletesebb leírást a QCT módszerről poliatomos reakcióra 1998-ban 

Hase tett közzé.22 Az alábbiakban röviden összefoglalom az általam is alkalmazott kezdeti 

feltételek mögött álló matematikai összefüggéseket. 
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II. 3.1. Kezdeti feltételek 

A kezdeti kvázi-klasszikus rezgési alapállapot vagy módspecifikusan gerjesztett rezgési 

állapotokat standard normálmód mintavételezéssel kaphatjuk. A normálkoordinátákat és az 

impulzusokat megkapjuk egy N-atomos rendszerre az alábbi egyenletek szerint: 

 𝑄𝑘 =
√2𝐸𝑘

𝜔𝑘
cos(2𝜋𝑅𝑘) 𝑃𝑘 = −√2𝐸𝑘 sin(2𝜋𝑅𝑘) 

 

(4) 

 𝑘 = 1, 2, … , 3𝑁 − 6 

 

(5) 

ahol Rk ∈ [0, 1] szabadon választott szám, 𝜔𝑘 jelöli a harmonikus rezgési frekvenciákat, Q és 

P normál-koordináták és impulzusok, továbbá minden rezgési mód energiája az alábbi képlet 

szerint számolható ki:  

 

𝐸𝑘 = (𝑛𝑘 +
1

2
)𝜔𝑘 

 

(6) 

 

Ha 𝑛𝑘 = 0 minden k-ra, vagyis ha az alapállapot energiáját számoljuk, akkor az egyenlet így 

egyszerűsödik: 

 
𝐸𝑘 =

𝜔𝑘

2
 

 

(7) 

 

Megjegyzendő, hogy klasszikusan egy harmonikus oszcillátor energiája: 

 

𝐸𝑘 =
𝑃𝑘

2

2
+

𝜔𝑘
2𝑄𝑘

2

2
 

 

(8) 

 

Egyszerűen belátható, hogy a (4)-es egyenletben definiált Qk es Pk kielégítik a fenti (8)-as 

egyenletet: 

 𝑃𝑘
2

2
+

𝜔𝑘
2𝑄𝑘

2

2
=

2𝐸𝑘

2
sin2(2𝜋𝑅𝑘) +

2𝐸𝑘

𝜔𝑘
2

𝜔𝑘
2

2
cos2(2𝜋𝑅𝑘)

= 𝐸𝑘[sin2(2𝜋𝑅𝑘) + cos2(2𝜋𝑅𝑘)] = 𝐸𝑘  

 

(9) 

 

A Q és P normál koordinátákat és impulzusokat Descartes koordinátarendszerbe 

transzformáljuk, a sebességek módosításával beállítjuk a kívánt impulzus momentumot, és 

egy iteratív „hangolási” eljárást alkalmazunk, annak érdekében, hogy az anharmonikus PES-
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el számolt belső energia egyenlő legyen a beállítani kívánt harmonikus rezgési energiával 

(plusz a forgási energia nem-zérus forgási impulzus momentum esetén). 

A reaktáns Descartes-koordinátáit és sebességeit random Euler-szögekkel elforgatjuk, 

hogy egy véletlenszerű orientációt kapjunk: 

 
𝐪 = 𝐑(𝜃, 𝛷, 𝜒)𝐪0   �̇� =  𝐑(𝜃, 𝛷, 𝜒)�̇�0 (10) 

 

ahol 𝐪0 és �̇�0 a Descartes koordináták és sebességek vektorba rendezve, 𝐑(𝜃, 𝛷, 𝜒) pedig a 

forgatási mátrix. A szögek véletlenszerű kiválasztását az alábbi 3 egyenlet teszi lehetővé:  

 
cos 𝜃 = 2𝑅1 − 1  𝛷 = 2𝜋𝑅2  𝜒 = 2𝜋𝑅3

 (11) 

 

ahol R1, R2 és R3 random számok 0 és 1 között. 

Mivel a poliatomos reaktánsnak (nevezzük A-nak) random az orientációja, a B atomot 

az x-y síkban helyezhetjük el az általánosság elvesztése nélkül. Feltételezve, hogy az A 

tömegközéppontja az origóban van, a B atom x, y, z koordinátáit így választhatjuk: 

 
𝑥 = √𝑠2 − 𝑏2   𝑦 = 𝑏   𝑧 = 0 (12) 

 

ahol s a kezdeti távolság A és B tömegközéppontja között, b pedig az ütközési paraméter.  

Végül az A + B reakció reaktánsainak relatív sebességét (νrel) állítjuk be. A relatív 

sebesség vektor elemei az y és z komponensekre nulla és egyenlő a −[mA/(mA + mB)]νrel a B 

atom x komponensére, továbbá egyenlő a [mB/(mA + mB)]νrel-el az A minden atomjának x 

komponensére, ahol mA és mB az A és B tömegei.22 

II. 3.2. A trajektóriák elemzése 

A bimolekuláris kémiai reakciók ütközési hatáskeresztmetszetét a következő integrál 

számításával kaphatjuk: 
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𝜎 = ∫ 2𝜋𝑏𝑃(𝑏)d𝑏

𝑏max

0

 

 

(13) 

ahol P(b) a reakcióvalószínűség az ütközési paraméter függvényében. 

Mivel a trajektóriákat ekvidisztáns rögzített b értékeknél futtatjuk, a reakció 

hatáskeresztmetszetét numerikus integrálással (trapéz formula) számítjuk: 

 

𝜎 = 𝜋 ∑ [𝑏n − 𝑏n−1]

𝑛max

𝑛=1

[𝑏n𝑃(𝑏n) + 𝑏n−1𝑃(𝑏n−1)] (14) 

ahol 𝑏n = 𝑛 × 𝑑 [𝑛 = 0,1, … , 𝑛max] és d általában 0,5 bohr. Az is lehetséges, hogy egy másik 

megközelítéssel számolunk, azaz 𝑏 = (𝑅)1/2𝑏max, ahol R egy random szám 0 és 1 között, a 

hatáskeresztmetszet pedig kifejezhető a 𝜎 = 𝑁r/𝑁tot𝜋𝑏max képlettel, ahol az Nr a reaktív 

trajektóriák száma az összes trajektória közül (Ntot). Megjegyzendő, hogy a két féle b-vel való 

számolás konvergál egymáshoz, ahogy a trajektóriák száma nő és az ütközési paraméterek 

közti távolság egyre kisebb.5 Munkám során az előbbi eljárást alkalmaztam. 
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III. EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

III. 1. Az ab initio elméleti szint kiválasztása 

Mivel egy PES illesztéséhez több tízezer ab initio energiára van szükségünk, fontos 

találnunk egy olyan elméleti szintet (módszert és bázist), ami a lehető legpontosabb 

eredményeket adja viszonylag rövid (pontonként néhány perc, maximum fél óra) gépidő 

alatt. Az ab initio módszerek és bázisok teszteléséhez 15 reprezentatív szerkezetet 

választottam ki az általam vizsgálni kívánt F + CH3F rendszerre, melyek lefedik a 

konfigurációs tér a kémiai reakció szempontjából fontos tartományait. A geometriákat a 

független belső koordináták variálásával kaptam, miközben megtartjuk a 6-atomos rendszer 

C3v pontcsoport szimmetriáját. Az energiapontok eloszlását és a stacionárius pontokat a PES-

en az 1. ábra mutatja be. 

 

1. ábra: A 15 referencia szerkezet energiáinak eloszlása az F + CH3F SN2 reakció stacionárius 

pontjaihoz viszonyítva. 

 

A fent említett 15 szerkezetnél elvégeztem nagypontosságú explicit-korrelált „all-

electron” (AE) CCSD(T)-F12b/cc-pCVQZ-F12 számításokat. Ez az elméleti szint 0,1 kcal mol1-

os pontosságon belül megközelíti az AE-CCSD(T)/teljes-bázis pontosságát.23 Ezeket a 

nagypontosságú eredményeket használtam referenciaként, amikor az alacsonyabb szintű 
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módszerek és bázisok pontosságát vizsgáltam. Az alábbiakban összefoglalom az általam 

vizsgált különböző elméleti módszereket és bázisokat. 

III. 1.1. Standard elektronkorreláció számítás 

Teszteltem a másodrendű MøllerPlesset perturbációs (MP2)24 és a CCSD(T)11 csatolt 

klaszter módszereket, amik a HartreeFock (HF) pályákon alapulnak. Végeztem mind 

„frozen-core” (FC) számolásokat, ahol csak a vegyértékelektronokat korreláltatjuk, majd „all-

electron” (AE) számolást is végeztem, ahol az összes, azaz vegyérték és a belső héj (1s2 a C és 

F esetén) elektronjait korreláltattam. 

AZ FC számolásokhoz a korreláció konzisztens polarizált vegyérték n-Zeta báziskészlet 

használtam, kibővített diffúz függvényekkel (aug-cc-pVnZ [n = D, T, Q]).25 Az AE számolásnál 

az aug-cc-pCVnZ [n = D, T, Q] báziskészlettel számoltam. Mind az MP2 és CCSD(T) számolások 

esetén a MOLPRO26 programot használtam. 

III. 1.2. Explicite korrelált elektronszerkezet számítás 

Az újszerű explicit-korrelált MP2-F12, CCSD(T)-F12a és CCSD(T)-F12b módszereket is 

teszteltem, amiket szintén a MOLPRO segítségével futtattam le. Fontos megjegyezni, hogy a 

CCSD(T)-F12a/b esetén az F12 csupán a CCSD energia számítására vonatkozik, ugyanis a (T) 

korrekció standard módon van hozzárendelve. Bázisként használtam a már ismert aug-cc- 

pVnZ [n = D és T] és aug-cc-pCVnZ [n = D és T] báziskészleteket, illetve az F12 számításokra 

optimált cc-pVnZ-F12 [n = D és T] és cc-pCVnZ-F12 [n = D és T] bázisokat.23 

III. 1.3. Kompozit módszer 

A kompozit módszer lényege, hogy a pontosabb, de egyben gépidő igényesebb 

elméleti módszert csak egy kisebb bázissal használjuk, és a bázis hibát pedig egy alacsonyabb 

szintű elméleti módszerrel vesszük figyelembe. A legegyszerűbb példa egy kompozit 

módszerre az alábbi: 

 
A/kisebb + B/nagyobb – B/kisebb, (15) 

ahol A a gépidőben drágább számolás, B az olcsóbb ab initio módszer, a kisebb és nagyobb 

jelzők pedig a báziskészletek méretére utalnak. Így gyakorlatilag „A/nagyobb” pontosságú 

eredményhez juthatunk, anélkül, hogy a gépidőigényes (drága) számolást elvégeztük volna. 
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Munkám során olyan kompozit módszereket vizsgáltam, ahol A = CCSD(T) és B = MP2, illetve 

a kisebb bázis aug-cc-pVDZ, vagy cc-pVDZ-F12, vagy cc-pCVDZ-F12, míg a nagyobb bázis aug-

cc-pVTZ, vagy cc-pVTZ-F12, vagy cc-pCVTZ-F12. 

III. 1.4. Az ab initio tesztek eredményei 

A különböző standard korrelációs módszerek és az újszerű F12 módszerek 

pontosságát különböző bázisméret esetén a 2. ábrán mutatjuk. Az MP2 módszer hibája az 

aug-cc-pVDZ bázissal 1000 cm1 (3 kcal mol1). Ez a nagy RMS hiba 300 cm1-re csökken 

ha aug-cc-pVTZ vagy aug-cc-pVQZ bázist használunk. Érdekes, hogy a CCSD(T)/aug-cc-pVDZ 

módszer/bázis a legpontatlanabb a F + CH3F rendszer esetén (az RMS hiba 1400 cm1), 

tehát ez az elméleti szint nem javasolt PES fejlesztéshez. Ha növeljük a bázist és az aug-cc-

pVTZ bázist alkalmazzuk, akkor a CCSD(T) módszer már eléri a kémiai pontosságot, ami az ab 

initio termokémiai szakirodalomban 1 kcal mol1 (350 cm1). 

 Az explicit-korrelált F12 módszerek jelentősen gyorsabban konvergálnak, mint a 

standard korrelációs módszerek. Általában egy dupla- bázis legalább tripla- pontosságú 

eredményeket ad, ha az F12 módszereket a standardokhoz hasonlítjuk. Így a CCSD(T)/aug-cc-

pVDZ elméleti szint nagy RMS hibája (1400 cm1) 200 cm1-re csökken amikor CCSD(T)-F12 

számítást végzünk az aug-cc-pVDZ vagy a cc-pVDZ-F12 bázissal. A fentiek alapján a CCSD(T)-

F12 módszert ajánljuk PES fejlesztésre. 

 A focal-point analysis15 elvét követve különböző kompozit módszerek teljesítményét 

is teszteltem (3. ábra). A kompozit energiákat a (15)-ös képlet alapján számoltam. Ettől a 

kompozit módszertől A/nagyobb pontosságot várhatunk, anélkül hogy a komoly számítási 

igényű A/nagyobb számítást elvégeznénk. Például a CCSD(T)/aug-cc-pVDZ + MP2/aug-cc-

pVQZ – MP2/aug-cc-pVDZ kompozit módszer RMS hibája 283(205) cm1, ahol a zárójelben a 

CCSD(T)/aug-cc-pVQZ elméleti szint RMS hibáját mutatjuk. Megfigyelhetjük, hogy ez a 

kompozit módszer CCSD(T)/aug-cc-pVQZ minőségű eredményeket ad egy MP2/aug-cc-pVQZ 

számítás költségén. Ezért a kompozit módszerek alkalmazását is javasoljuk a PES fejlesztések 

során, különösen akkor, ha nincs hozzáférésünk F12 számítások elvégzésére alkalmas 

programcsomagokhoz. 

 Megjegyzendő, hogy a fenti megállapítások a F + CH3F reakcióra vonatkoznak ugyan, 

de a legtöbb állítás általánosítható más rendszerekre is, mint ahogy azt a 2014-ben publikált 

cikkünkben megmutattuk.23 
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2. ábra: Az egyes standard és F12 elméleti szintek (módszerek és bázisok) legkisebb négyzetes (root 

mean square, RMS) hibáinak összehasonlítása. A referencia energiák elméleti szintje AE-CCSD(T)-

F12b/cc-pCVQZ-F12. 

 

 

3. ábra: Különböző kompozit módszerek RMS hibáinak az összehasonlítása. A referencia energiák 

elméleti szintje AE-CCSD(T)-F12b/cc-pCVQZ-F12. 
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III. 2. Potenciális energia felület illesztése 

A PES illesztését a II. 2. fejezetben bemutatott permutációra invariáns polinom 

módszer alkalmazásával végeztem. Az ab initio energia pontonokat a következő kompozit 

explicit-korrelált módszerrel számoltam: 

 
CCSD(T)-F12a/VDZ-F12 + MP2-F12/VTZ-F12 – MP2-F12/VDZ-F12, (16) 

Az illesztéshez összesen 37 459 darab pontot használtam fel. A szerkezeteket a fontosabb 

belső koordináták szisztematikus variálásával és az ismert stacionárius pontok Descartes 

koordinátáinak random kitérítéseivel kaptam. Továbbá külön pontokat generáltam az 

aszimptotikus régiókban, hogy a hosszú távú kölcsönhatásokat is pontosan leírjuk és külön 

pontokat számítottam az ún. fragmensekre (F + CH3F) is. Egy 5-öd rendű legkisebb 

négyzetes illesztést végeztem E0 / (E + E0) súlyfüggvénnyel, ahol E a potenciális energia a 

globális minimumhoz viszonyítva és E0 = 0,05 Eh és az így kapott koefficiensek száma 1842. 

 

 

III. 3. Termokémiai eredmények és a potenciális energia felület pontossága 

Az F + CH3F SN2 reakció stacionárius pontjait a 4. ábra mutatja. Ahogy az ábrán is 

látható a reakció izoenergetikus, vagyis nincs különbség a reaktánsok és a termékek energiái 

között. Számos stacionárius pontot (minimumokat és elsőrendű nyeregpontokat) találtam a 

PES-en. Az egyik minimum az SN2 reakciók esetén jól ismert C3v szimmetriájú komplexnek 

felel meg, amelyet viszonylag erős ion-dipólus kölcsönhatás stabilizál. A két ekvivalens ion-

dipólus minimumot a központi átmeneti állapot (nyeregpont) választja szét. Továbbá 

találtam egy kevésbe ismert hidrogénkötéssel stabilizált Cs szimmetriájú minimumot is amint 

a 4. ábra mutatja. A C3v és Cs minimumok hasonló energiájúak és egy mindössze kb. 200 cm1 

magas gát (nyeregpont) szeparálja őket. 
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4. ábra: Az F + CH3F SN2 reakció sematikus potenciális energia felülete (PES). A relatív energiák 

zérusponti-energia korrekciót nem tartalmaznak. Az FPA adatok a relativisztikus AE-CCSDT(Q)/teljes-

bázis szintű eredményeknek felelnek meg. 

 

A relatív energiák nagypontosságú meghatározását a II. fejezetben tárgyalt FPA 

módszer alkalmazásával végeztem. A stacionárius pontok szerkezetét AE-CCSD(T)-F12b/cc-

pCVTZ-F12 szinten határoztam meg, majd minden geometriában ún. „single-point” 

energiaszámításokat végeztem, hogy a lehető legpontosabb relatív energiákat 

meghatározzam. A következő számításokat végeztem el: 

(1) AE-CCSD(T)/aug-cc-pCVnZ, ahol n = D(2), T(3), Q(4) és 5, ami persze megadja a HF, 

AE-MP2, AE-CCSD energiákat is. 

(2) FC-CCSD(T)/aug-cc-pVDZ és FC-CCSDT(Q)/aug-cc-pVDZ, ahol az utóbbi megadja a 

FC-CCSDT energiát is. 

(3) Relativisztikus DouglasKroll (DK)27 AE-CCSD(T)/aug-cc-pCVQZ. 

Az (1) lépés alapján a QZ és 5Z eredmények felhasználásával kiszámítottam az AE-CCSD(T) 

energia végtelen bázisra extrapolált értéket.23 A (2)-es pont alapján a CCSD(T)-n túli 

korrelációs effektusokat becsülhetjük, mint az azonos bázision számolt CCSDT(Q) és CCSD(T) 
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energiák különbsége. (3) Végül a skaláris relativisztikus korrekciót is meghatároztam a DK-

AE-CCSD(T)/aug-cc-pCVQZ és AE-CCSD(T)/aug-cc-pCVQZ energiák különbsége alapján. 

 A FPA számításaim eredményeit az 1. és 2. táblázat foglalja össze. A táblázatok 

alapján megállapíthatjuk, hogy a HF módszer súlyosan felülbecsli a [F---CH3---F]TS
−  (lásd 4. 

ábra) átmeneti állapothoz tartozó gátmagasságot, hiszen a HF eredmény 3007 cm1, míg a 

végső nem-relativisztikus klasszikus gátmagasság 137 cm1, azaz az elektronkorrelációnak 

óriási szerepe van a pontos gátmagasság számításakor. Az MP2 módszer még mindig kicsit 

túlbecsüli a gátmagasságot (295 cm1), a CCSD eredmény (874 cm1) rosszabb, mint az MP2, 

a CCSD(T) már negatív klasszikus gátmagasságot ad (44 cm1) és a poszt-CCSD(T) 

elektronkorreláció is jelentős, hiszen a teljes T és (Q) hozzájárulások rendre 44 és 49 cm1 

(lásd 1. táblázat). A skaláris relativisztikus korrekció 19 cm1-el tovább csökkenti a 

gátmagasságot, így jutunk el 156 cm1-es klasszikus értékhez. Ha figyelembe vesszük a 

harmonikus zérusponti rezgési energia (ZPVE) korrekciót (57 cm1), akkor egy kicsit még 

negatívabb adiabatikus gátmagasságot kapunk (213 cm1), ahogy a 2. táblázat mutatja. Az 

elektronkorrelációnak ugyan nagyobb a szerepe, mint a bázis méretének, de ahogy az 1. 

táblázat mutatja ez utóbbi sem elhanyagolható, hiszen egy DZ bázissal kb. 1300 cm1-es 

gátmagasságot kapnánk és a TZ bázis is kb. 200 cm1-el mélyebb nyeregpontot ad. 

 A minimumok és a [F−---HCH2F]TS (lásd 4. ábra) esetében a HF alulbecsli a stacionárius 

pontok mélységét, mert az elektronkorrelációnak fontos szerepe van a komplexek 

stabilizálásában. Az MP2 és CCSD módszerek hasonló eredményeket adnak, mindkettő kb. 

200 cm1-el kisebb disszociációs energiát ad. A CCSD(T) módszer már igen pontos, a CCSD(T)-

n túli korrelációs effektusok hozzájárulása a relatív energiákhoz nagyságrendileg 10 cm1. A 

skaláris relativisztikus effektus is elhanyagolhatóan kicsi (12 cm1). A Cs és C3v minimumok 

De disszociációs energiái majdnem azonosak 4801 és 4827 cm1 és az őket szétválasztó 

nyeregpont 207/181 cm1-el van a Cs/C3v minimumok felett. A ZPVE effektus kicsit csökkenti 

a komplexek disszociációs energiáját, a D0 értékek rendre 4729 és 4743 cm1. A [F−---

HCH2F]TS átmeneti állapothoz tartozó adiabatikus gátmagasság pedig 128/142 cm1 a Cs/C3v 

komplexekhez képest. 
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1. táblázat: A stacionárius pontok (4. ábra) nem-relativisztikus relatív energiái (cm1) az 

F + CH3F(egyensúly) energiájához viszonyítva. A δ szimbólum energia növekményt jelent az előző 
elméleti szinthez képest. 

[F---CH3---F]𝐓𝐒
−  VTS[HF] δ[MP2] δ[CCSD] δ[CCSD(T)] δ[CCSDT] δ[CCSDT(Q)] VTS 

aug-cc-pCVDZ 1960 −2764 +419 −865 −44 −49 −1343 

aug-cc-pCVTZ 2901 −2734 +503 −927 [−44] [−49] −350 

aug-cc-pCVQZ 2968 −2763 +538 −924 [−44] [−49] −274 

aug-cc-pCV5Z 3001 −2738 +558 −921 [−44] [−49] −193 

CBS 3007 −2712 +579 −918 −44 −49 −137 

[F−---H3CF]MIN VMIN[HF] δ[MP2] δ[CCSD] δ[CCSD(T)] δ[CCSDT] δ[CCSDT(Q)] VMIN 

aug-cc-pCVDZ −4339 −545 −75 −166 −12 +0 −5137 

aug-cc-pCVTZ −4084 −598 −75 −155 [−12] [+0] −4922 

aug-cc-pCVQZ −4056 −602 −73 −144 [−12] [+0] −4887 

aug-cc-pCV5Z −4044 −588 −70 −140 [−12] [+0] −4853 

CBS −4042 −574 −66 −135 −12 +0 −4829 

[F−---HCH2F]TS VMIN[HF] δ[MP2] δ[CCSD] δ[CCSD(T)] δ[CCSDT] δ[CCSDT(Q)] VTS 

aug-cc-pCVDZ −4094 −555 −62 −161 −12 +0 −4885 

aug-cc-pCVTZ −3869 −618 −61 −150 [−12] [+0] −4710 

aug-cc-pCVQZ −3845 −622 −57 −139 [−12] [+0] −4676 

aug-cc-pCV5Z −3835 −610 −53 −134 [−12] [+0] −4645 

CBS −3833 −597 −49 −129 −12 +0 −4621 

[F−---HCH2F]MIN VTS[HF] δ[MP2] δ[CCSD] δ[CCSD(T)] δ[CCSDT] δ[CCSDT(Q)] VMIN 

aug-cc-pCVDZ −4081 −779 −41 −198 −13 +2 −5111 

aug-cc-pCVTZ −3851 −832 −34 −180 [−13] [+2] −4909 

aug-cc-pCVQZ −3834 −838 −25 −168 [−13] [+2] −4877 

aug-cc-pCV5Z −3822 −818 −20 −163 [−13] [+2] −4835 

CBS −3821 −796 −15 −157 −13 +2 −4801 

 

2. táblázat: A stacionárius pontok (4. ábra) relativisztikus relatív energiái (cm1). 

 
 [F---CH3---F]TS

−  [F−---H3CF]MIN [F−---HCH2F]TS [F−---HCH2F]MIN 

HFa 3007 −4042 −3833 −3821 

MP2a 295 −4616 −4430 −4617 

CCSDa 874 −4682 −4479 −4632 

CCSD(T)a −44 −4817 −4608 −4789 

CCSDTa −88 −4829 −4621 −4802 

CCSDT(Q)a −137 −4829 −4621 −4801 

Δ Relb −19 +2 +1 +0 

Végső klasszikus −156 −4827 −4620 −4801 

Δ ZPVEc −57 +84 +19 +72 

Végső adiabatikus −213 −4743 −4601 −4729 
a Az eredmények teljes bázisra extrapolált értékek. 
b Relativisztikus korrekció DK-AE-CCSD(T)/aug-cc-pCVQZ szinten. 
c Harmonikus ZPVE korrekció CCSD(T)-F12b/VTZ-F12 szinten. 
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 A fentiekben tárgyalt nagypontosságú FPA eredményeket érdemes összevetnünk az 

analitikus PES-en számolt relatív energiákkal. Amint a 4. ábra mutatja a PES 100 cm1-en (0,3 

kcal mol1) belül reprodukálja az összes FPA eredményt, ami igen jó egyezésnek számít, 

hiszen az 1 kcal mol1-os (350 cm1) pontosságot szokás kémiai pontosságnak nevezni. Ahogy 

a III. 1. fejezetben megmutattuk a CCSD(T)/aug-cc-pVTZ elméleti szint pontossága körülbelül 

350 cm1, tehát az általam fejlesztett analitikus PES pontosabb, mint a reakciódinamikai 

irodalomban magas szintnek tartott CCSD(T)/aug-cc-pVTZ. 

 A 4. ábrán mutatott stacionárius pontok PES-en optimált szerkezeti paramétereit a 3. 

és 4. táblázat mutatja. Összehasonításként megadjuk az AE-CCSD(T)-F12b/CVTZ-F12 szinten 

számolt szerkezeteket is. Az 3. táblázat tartalmazza a CH3F molekula szerkezeti paramétereit. 

Mint látható a PES 0,002 Å pontossággal reprodukálja a direkt ab initio kötéshosszakat és a 

HCF kötésszögben is csak 0,1° az eltérés. Megjegyzendő, hogy a HCF szög 108,8°, azaz csak 

kicsit tér el a szabályos tetraéderes értéktől (109,5°). A 4. táblázat a két átmeneti állapot és a 

két minimum szerkezeti paramétereit mutatja. A PES igen jól reprodukálja ezeket a 

szerkezeteket is. A PES és az AE-CCSD(T)-F12b/CVTZ-F12 távolságok általában egyeznek 

néhány ezred Å-ön belül és a kötésszögek is megegyeznek néhány tized fokon belül. 

 

3. táblázat: A CH3F szerkezeti paraméterei (Å és szög egységekben). 

CH3F 

  PES 
AE-CCSD(T)-

F12b/CVTZ-F12 

r(C-H) 1,088 1,087 

r(C-F) 1,384 1,382 

α(HCF) 108,7 108,8 
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4. táblázat: A stacionárius pontok (lásd 4. ábra) szerkezeti paraméterei és relatív energiái. 

[F---CH3---F]TS
−  

 
[F−---H3CF]MIN 

  PES 
AE-CCSD(T)- 

F12b/CVTZ-F12 
 

PES 
AE-CCSD(T)- 

F12b/CVTZ-F12 

Szerkezetek (Å és fok) 
    r(C-H) 1,070 1,069 

 
r(C-H) 1,082 1,081 

r(C-F(2)) 1,830 1,820 
 

r(C-F(2)) 1,430 1,427 

r(C-F(1)) 1,830 1,820 
 

r(C-F(1)) 2,542 2,561 

α(HCF(2)) 90,0 90,0 
 

α(HCF(2)) 108,7 108,8 

Relatív energiák (cm-1) 
      −254 −112     −4885                −4859   

[F−---HCH2F]MIN 
 

[F−---HCH2F]TS 

 
PES 

  AE-CCSD(T)- 
F12b/CVTZ-F12 PES 

AE-CCSD(T)- 
F12b/CVTZ-F12 

Szerkezetek (Å és fok) 
    r(C-H) 1,102 1,107 

 
r(C-H) 1,084 1,085 

r(C-F(2)) 1,415 1,413 

 
r(C-F(2)) 1,418 1,418 

r(H-F(1)) 1,758 1,762 

 
r(H-F(1)) 2,013 2,017 

α(HCF(2)) 112,0 112,5 

 
α(HCF(2)) 112,4 112,6 

Relatív energiák (cm-1) 
      −4869 −4862          −4673                −4657 

 

 

5. táblázat: A CH3F harmonikus rezgési frekvenciái (cm1). 

  PES 
             FC-CCSD(T)-    

F12b/VTZ-F12 δ 

ZPVE 8647 8667 +20 

 
1074 1075 +1 

 
1196 1207 +11 

 
1196 1207 +11 

 
1490 1494 +3 

 
1503 1509 +6 

 
1503 1509 +6 

 
3055 3049 −6 

 
3139 3141 +2 

 
3139 3141 +2 
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6. táblázat: A stacionárius pontok (lásd 4. ábra) rezgési frekvenciái (cm1). 

[F---CH3---F]TS
−   [F−---H3CF]MIN 

 
PES 

FC-CCSD(T)-
F12b/VTZ-F12 

δ  
 

PES 
FC-CCSD(T)-

F12b/VTZ-F12 
δ 

ZPVE 8621 8610 −11  
 

8805 8751 −54 

 
−566 −576 −10  

 
128 121 −7 

 
343 344 +1  

 
128 121 −7 

 
343 344 +1  

 
195 180 −15 

 
368 374 +6  

 
914 915 +1 

 
1149 1110 −39  

 
1130 1129 −1 

 
1149 1110 −39  

 
1130 1129 −1 

 
1233 1247 +14  

 
1401 1387 −14 

 
1385 1408 +23  

 
1513 1482 −31 

 
1385 1408 +23  

 
1513 1482 −31 

 
3154 3163 +9  

 
3107 3112 +5 

 
3367 3356 −11  

 
3225 3221 −4 

 
3367 3356 −11  

 
3225 3221 −4 

[F−---HCH2F]TS  [F−---HCH2F]MIN 

 
PES 

FC-CCSD(T)-
F12b/VTZ-F12 

δ  
 

PES 
FC-CCSD(T)-

F12b/VTZ-F12 
δ 

ZPVE 8715 8686 −29  
 

8756 8739 −16 

 
−103 −106 −3  

 
96 102 +6 

 
137 146 +9  

 
234 231 −3 

 
199 186 −13  

 
251 254 +4 

 
963 956 −7  

 
983 975 −8 

 
1093 1088 −5  

 
1184 1177 −7 

 
1189 1181 −8  

 
1223 1211 −13 

 
1418 1421 +3  

 
1482 1489 +7 

 
1514 1491 −23  

 
1503 1519 +16 

 
1521 1509 −12  

 
1540 1551 +11 

 
3054 3059 +5  

 
2842 2824 −18 

 
3145 3155 +10  

 
3077 3055 −22 

 
3196 3181 −15  

 
3097 3092 −5 

 

 

 Az 5. és 6. táblázatban a stacionárius pontokhoz tartozó harmonikus frekvenciákat 

adjuk meg. A PES-en számolt frekvenciákat a FC-CCSD(T)-F12b/VTZ-F12 elméleti szinten 

kapott ab initio értékekhez hasonlítjuk. Az 5. és 6. táblázat adatai alapján elmondhatjuk, 

hogy a PES kiválóan reprodukálja a direkt ab initio frekvenciákat, az átlagos eltérés 10 cm1 

körül van és 40 cm1-nél nagyobb hibát egy frekvencia esetén sem tapasztaltunk. 
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Megjegyzendő, hogy a CH3F C3v, a [F---CH3---F]TS
−  D3h és a [F−---H3CF]MIN C3v pontcsoport 

szimmetriával rendelkezik, tehát kétszeresen degenerált rezgési módjai vannak. A PES 

tökéletesen megadja degenerált rezgési frekvenciákat is, ahogy az 5. és 6. táblázat mutatja. 

A [F−---HCH2F]TS és a [F−---HCH2F]MIN frekvenciai esetében degenerációt nem tapasztalhatunk, 

hiszen ezek Cs szimmetriával rendelkeznek. 
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5. ábra: A FCH3---F− potenciális energia görbéje a C3 tengely mentén a C---F− távolság függvényében. 

Az ab initio görbe a (16)-os egyenletben definiált kompozit szintnek felel meg. 

 

 A PES bemeneti csatornája (ami persze az F + CH3F SN2 reakció esetén ekvivalens a 

kimeneti csatornával) különösen fontos lehet a dinamika szempontjából, ezért a bemeneti 

csatorna és annak aszimptotikus régiójának leírására különös hangsúlyt fektettem. Egy 1-

dimenziós potenciális energia görbe FCH3---F− C3v szerkezetek esetén a C---F− távolság 

függvényében az 5. ábrán látható. A FCH3 egység geometriáját a CH3F egyensúlyi 

geometriájának megfelelően rögzítettem. A 5. ábrán szereplő görbe minimuma 2,5 Å körül 

található, ami megfelel a [F−---H3CF]MIN komplex egyensúlyi C---F− távolságának (lásd 4. 

táblázat). Az aszimptota 10-12 Å körül konvergál egy konstans értékhez. Ezek alapján arra 

következtetésre jutottunk, hogy a reaktánsok még 7-8 Å távolságból is hatással lehetnek 

egymásra, bevonzhatják egymást és létrejöhet a reakció. Az illesztett PES-en számolt egy-
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dimenziós potenciált összehasonlítottuk direkt ab initio eredményekkel és amint az 5. ábra 

mutatja a PES pontok kiválóan illeszkednek az ab initio görbére. 

 

 

III. 4. QCT számítások 

III. 4.1. Kezdeti feltételek 

A CH3F molekula kvázi-klasszikus rezgési alapállapotát normálmód mintavételezéssel 

állítjuk elő a II. 3.1 alfejezetben leírtak szerint. A számításaim során a CH3F reaktáns molekula 

forgási impulzus momentuma zérus (a forgási hőmérséklet 0 K). A reaktánsokat különböző 

ütközési energián (Ecoll = 350, 700, 1400, 2450, 3500 és 5250 cm1) ütköztetjük. A CH3F 

orientációja tetszőleges, a reaktánsok tömegközéppontjai között a kezdeti távolság 

(x2 + b2)1/2, ahol b az ütközési paraméter (lásd 6. ábra) és az x paraméter 20 bohr. Az ütközési 

paramétert növeljük 0-tól bmax-ig, Ecoll = 350 cm−1 ütközési energiánál 1,0, a többi esetén 0,5 

bohr lépésközzel. A bmax-ra a következő értékeket használtam a számítások során: Ecoll = 350 

cm−1 ütközési energiánál 20,0 bohr, Ecoll = 700 cm−1 esetén 15,0 bohr, Ecoll = 1400 cm−1 

energiánál 10,0 bohr, Ecoll = 2450 cm−1 energiánál 7,0 bohr és Ecoll = 3500 cm−1 és Ecoll = 5250 

cm−1 ütközési energiáknál 6,0 bohr. Minden b értékre 5000 trajektóriát számítottam, így az 

összes trajektória a 350, 700, 1400, 2450, 3500 és 5250 cm1 ütközési energiákra rendre 

105 000, 155 000, 105 000, 75 000, 65 000 és 65 000. Az integrációs lépés 0,0726 fs (3 atomi 

időegység), maga a trajektória pedig általában néhány ps alatt befejeződik. 

 

 

6. ábra: Az ütközési paraméter (b) és a kezdeti sebességvektorok sematikus ábrázolása. 
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III. 4.2. Reakciódinamikai eredmények 

A dinamika elemzéséhez teljes tizenkét-dimenziós (3N−6; N = 6) QCT számolásokat 

végeztem az F− + CH3F(ν = 0) reakcióra, különböző ütközési energiákon. Vizsgáltam a reakció 

valószínűségét az ütközési paraméter függvényében (P vs. b) és az integrális és differenciális 

reakció hatáskeresztmetszetet. 

 

 

7. ábra: A F + CH3F reakció valószínűsége az ütközési paraméter (b) függvényében különböző 

ütközési energiáknál. 

 

A P(b) függvényeket különböző ütközési energiákon a 7. ábra mutatja. A maximális 

ütközési paraméter (az a b érték ahol még a reakció éppen lejátszódik) értékét vizsgálva 

láthatjuk, hogy a legkisebb ütközési energián (350 cm−1) ez az érték még 19 bohr, majd 

ahogy növekszik az ütközési energia, úgy csökken az ütközési paraméter maximális értéke. 
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(Ecoll = 700 cm−1 esetén 14 bohr, Ecoll = 1400 cm−1 energiánál már lecsökken 8 bohr-ra, Ecoll = 

2450 cm−1 és Ecoll = 3500 cm−1 ütközési energiánál 6 bohr, Ecoll = 5250 cm−1-nél viszont csupán 

4 bohr.) 
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8. ábra: A F + CH3F reakció hatáskeresztmetszete az ütközési energia függvényében. 

 

Az integrált hatáskeresztmetszet (integral cross section, ICS) a (14)-es képlet alapján 

számítottam. Az ICS az ütközési energia függvényében az ún. gerjesztési függvény, ami a 

reaktivitással van kapcsolatban. Láthatjuk a 8. ábrán, hogy Ecoll = 350 cm−1 esetén a 

reaktivitás eléggé magas, majd ez csökken 1400 cm−1-ig, ahol aztán Ecoll = 3500 cm−1 

energiánál megemelkedik és lokális maximuma lesz a függvénynek. A gerjesztési függvény 

nem szokványos alakjának megmagyarázása további jövőbeli vizsgálatokat igényel. 
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9. ábra: A F + CH3F reakció differenciális hatáskeresztmetszete különböző ütközési energiákon. 

 

A differenciális hatáskeresztmetszetet (differential cross section, DCS), azaz a szórási 

szög () eloszlását a cos 𝜃 függvényében a 9. ábra mutatja. A  a reaktánsok relatív sebesség 

vektora és a termékek relatív sebesség vektora által bezárt szög amint a 10. ábra szemlélteti. 

A szögek nagysága az ütközések utáni irányt jelenti, ha ez a szög 180°, vagyis cos(𝜃) = −1, 

akkor teljes visszaszórás, ha cos(𝜃) = 1, akkor előre szórás történik (10. ábra). A 9. ábrán 
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látható, hogy az előre- és visszaszórás valószínűsége 1400 cm−1-ig körülbelül azonos, míg 

2450 cm−1-től már a visszaszórás dominál. Abból, hogy alacsony ütközési energiákon az 

előre- és visszaszórás valószínűsége közel azonos arra következtethetünk, hogy kis relatív 

transzlációs energiák esetén az indirekt mechanizmus a meghatározó. Azt is megfigyelhetjük, 

hogy kis ütközési energiákon sem teljesen izotróp a szögeloszlás, hiszen 0 és 180 foknál 

csúcsokat láthatunk. A 180 fokos csúcs (visszaszórás) felel meg a direkt rebound 

mechanizmusnak, míg az előreszórás a stripping mechanizmusnak. (A stripping mechanizmus 

általában nagy ütközési paraméter esetén játszódik le. Ilyenkor a F− „felcsippenti” a CH3-at és 

szinte irányváltoztatás nélkül halad tovább.) Ahogy nő az ütközési energia, úgy kezd a direkt 

rebound mechanizmus dominálni, ami a visszaszórást eredményezi. 

 

 

10. ábra: A szórási szög () sematikus szemléltetése. A  a reaktánsok relatív sebesség vektora és a 

termékek relatív sebesség vektora által bezárt szög. 
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IV. ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KONKLÚZIÓK 

 Az SN2 reakciók alapvető szerepet játszanak a szerves kémiában. Ezen reakciók 

Walden inverziós mechanizmusa már több mint 100 éve ismert. A legújabb kutatások viszont 

rávilágítanak, hogy az SN2 reakciók mechanizmusa nem is olyan egyszerű, mint azt 

gondolnánk.7,8,9,10 Magasabb ütközési energiákon akár retenciós reakcióutak is 

megnyílhatnak,10 alacsony energiákon pedig az indirekt mechanizmus válhat dominánssá. Az 

elméleti kutatások hagyományosan a direkt dinamika alkalmazásával szimulálták ezeket a 

reakciókat,7,8 mi viszont egy másik, egy analitikus potenciális energia felületen (PES) alapuló 

módszert alkalmaztunk, amely újszerű megközelítésnek számít az SN2 reakciók szimulációi 

során. 

 Munkám során egy ab initio teljes-dimenziós analitikus PES-t fejlesztettem ki a 

F− + CH3F SN2 reakcióra. Az analitikus PES-t közel 40 ezer ab initio energiapont illesztésével 

kaptam. Az illesztéshez a permutációra invariáns polinom módszert20,21 használtam, amit 

korábban már számos hatatomos rendszer globális PES-ének fejlesztéséhez alkalmaztak 

sikeresen.5 Az ab initio energiapontokat egy kompozit explicit-korrelált módszerrel 

számoltam, amely 0,5 kcal mol−1-nél pontosabb relatív energiákat ad. 

 A PES fejlesztése előtt alaposan teszteltem a különböző ab initio módszerek és 

bázisok pontosságát, azért hogy megtaláljuk a leghatékonyabb elméleti szintet a PES 

fejlesztéséhez.23 15 referencia szerkezetet választva teszteltem a standard és explicit-

korrelált MP2 és CCSD(T) módszereket különböző korreláció-konzisztens báziskészlet 

felhasználásával. Számításaim megmutatták, hogy az aug-cc-pVDZ bázis igen pontatlan 

relatív energiákat ad, ha standard korrelációs módszerrel használjuk. Hangsúlyoznám, hogy a 

CCSD(T)/aug-cc-pVDZ elméleti szint átlagos hibája nagyobb, mint 1000 cm−1 (3 kcal mol−1). Az 

újszerű explicit-korrelált F12 módszerrel viszont sokkal gyorsabb a konvergencia és a 

CCSD(T)-F12 módszer már egy DZ bázissal is kémiailag pontos relatív energiákat ad, azaz a 

hibák 1 kcal mol−1-nál kisebbek. 

 Számos stacionárius pontot (minimum és nyeregpont) határoztam meg a PES-en. A 

reaktánsokat a termékektől egy központi átmeneti állapot (elsőrendű nyeregpont) 

szeparálja. A központi nyeregpont energiája csupán 200 cm−1-el van a rektánsok/termékek 

energiaszintje alatt. Azonosítottam meg két 4800 cm−1 mély minimumot. Az egyik a jól 
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ismert, ion-dipólus kölcsönhatás által stabilizált C3v pontcsoport szimmetriájú komplexhez, 

míg a másik egy kevésbé ismert hidrogénkötéses Cs szimmetriájú komplexhez tartozik. A két 

minimumot egy 200 cm−1 magas energiagát választja el egymástól. A fent említett 

stacionárius pontok relatív energiáit meghatároztam az ún. focal-point analízis15 (FPA) 

módszerrel is. Az FPA számítások figyelembe veszik a CCSD(T) módszeren túli elektron 

korrelációt, extrapolációval közelítik meg a teljes bázis határt, figyelembe veszik a törzs 

elektronok korrelációját és a skaláris relativisztikus effektusokat. Az FPA módszerrel számolt 

nagypontosságú termokémiai adatokat összevetettem az analitikus PES-en számolt relatív 

energiákkal és kiváló egyezést tapasztaltam. Elmondhatjuk, hogy a PES <0,3 kcal mol−1-os 

pontossággal reprodukálja a relativisztikus, AE-CCSDT(Q)/”teljes-bázis” minőségű 

eredményeket. 

 Egy analitikus PES lehetővé teszi a reakciódinamika hatékony tanulmányozását a 

kvázi-klasszikus trajektória módszer alkalmazásával. Több mint fél millió trajektóriát 

futtattam a F− + CH3F SN2 reakcióra különböző ütközési energiák esetén. Számításaim 

megmutatták, hogy a reakcióvalószínűség ütközési paraméter függése jelentősen függ az 

ütközési energiától. Alacsony ütközési energia esetén, akár nagy 7-8 Å-ös ütközési 

paraméternél is végbemehet a reakció, míg nagyobb energiáknál a maximális ütközési 

paraméter 2 Å-re is csökkenhet. A szórási szögeloszlás megmutatja, hogy alacsony ütközési 

energiánál az indirekt mechanizmus dominál, míg nagyobb energiákon a direkt rebound 

mechanizmus a meghatározó. 

 Természetesen számos nyitott kérdés van meg a F− + CH3F dinamikájával 

kapcsolatban. Mivel a fluor egy tiszta elem, azaz nincsenek iztópjai, így a reakció kísérleti 

vizsgálata igen problémás, hiszen nem tudjuk megkülönböztetni az ekvivalens F atomokat, 

azaz a reaktánsokat és a termékeket. Ezért elsősorban az elméleti szimulációk tárhatják fel a 

F− + CH3F SN2 reakció dinamikáját. Érdekes jövőbeli feladat lehet a nagyobb ütközési 

energiákon lejátszódó retenciós mechanizmusok és az absztrakciós reakció vizsgálata. 
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A bimolekuláris nukleofil szubsztitúciós (SN2) reakciók Walden inverziós mechanizmusa az egyik 

legismertebb sztereospecifikus mechanizmus a kémiában. A modern elméleti kémia lehetővé teszi az 

SN2 reakciók szimulációját, ezáltal engedve mélyebb betekintés a reakciók atomi szintű dinamikájába. 

A korábbi elméleti munkák direkt dinamika szimulációkat végeztek az SN2 reakciókra, ahol az 

atomokat mozgató erők alacsony szintű számítására van csak lehetőség. Én egy másik, analitikus 

potenciális energia felületen alapuló megközelítés alkalmaztam, ami minden eddiginél pontosabb 

dinamikai szimulációt tett lehetővé. 

A F + CH3F SN2 reakcióra kifejlesztettem egy ab initio teljes-dimenziós analitikus potenciális 

energia felületet. Az analitikus potenciál függvény paramétereit ab initio energiák legkisebb négyzetes 

illesztésével határoztam meg, felhasználva a permutációra invariáns polinom módszert. Miután 

teszteltem számos standard és explicit-korrelált ab initio módszert és bázist [1], az illesztéshez 

használt közel 40 ezer energiapontot egy explicit-korrelált kompozit ab initio módszerrel számítottam. 

Az SN2 reakció szempontjából legfontosabb stacionárius pontokat azonosítottam a F + CH3F 

potenciális energia felületen, majd a relatív energiák pontos meghatározásához focal-point analízist 

(FPA) végeztem. Az FPA figyelembe veszi a poszt-CCSD(T) elektron korrelációt a CCSDT(Q) 

szintig, a teljes bázis határt extrapolációval közelíti, figyelembe veszi a törzs elektronok korrelációját 

és a skaláris relativisztikus effektusokat. Az illesztett analitikus potenciál kiválóan reprodukálja a 

nagypontosságú FPA relatív energiákat. 

Végül teljes-dimenziós kvázi-klasszikus trajektória számításokat végeztem a F + CH3F SN2 

reakcióra felhasználva az általam fejlesztett ab initio analitikus potenciális energia felületet. Több mint 

fél millió trajektóriát futtattam hat különböző ütközési energiánál. A dinamika szimulációk 

megmutatják, hogy a maximális ütközési paraméter csökken az ütközési energia növekedésével. A 

szórási szögeloszlás alapján megállapíthatjuk, hogy alacsony ütközési energiánál az indirekt 

mechanizmus dominál, míg nagyobb relatív transzlációs energia esetén a F + CH3F reakció 

elsősorban direkt rebound mechanizmus szerint játszódik le. 

 

[1] Czakó, G., Szabó, I., Telekes, H., J. Phys. Chem. A, 118, 646–654 (2014) 
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The Walden inversion mechanism of the nucleophilic bimolecular substitution (SN2) reactions is 

one of the most known stereo-specific mechanisms in chemistry. Modern theoretical chemistry can 

simulate the SN2 reactions, thereby providing deeper insight into the atomic-level dynamics. Previous 

theoretical work performed direct dynamics simulations for SN2 reactions, where one can only afford 

using low-level methods to compute the forces that govern the motion of the atoms. I have employed 

another approach based on an analytical potential energy surface, which allows performing dynamical 

simulations with unprecedented accuracy. 

I have developed an ab initio full-dimensional analytical potential energy surface for the F + CH3F 

SN2 reaction. The parameters of the analytical potential function have been determined by a linear 

least squares fit of ab initio energies using the permutationally invariant polynomial approach. After 

testing several standard and explicitly-correlated ab initio methods and bases [1], I have computed 

about 40 thousand energy points, which are employed for the fitting, using an explicitly-correlated 

composite ab initio method. 

I have determined the most important stationary points on the potential energy surface of 

F + CH3F and then I have performed a focal-point analysis (FPA) to obtain accurate relative energies. 

The FPA considers the post-CCSD(T) electron correlation up to the CCSDT(Q) level, extrapolation to 

the complete basis set limit, correlation of the core electrons, and the scalar relativistic effects. The 

fitted analytical potential reproduces well the highly accurate FPA relative energies.  

Finally, I have performed full-dimensional quasi-classical trajectory computations for the 

F + CH3F reaction using the new ab initio analytical potential energy surface. I have run more than 

half a million trajectories at six different collision energies. The dynamical simulations show that the 

maximum impact parameter decreases with increasing collision energy. The scattering angle 

distributions indicate that the indirect mechanism dominates at low collision energies, whereas the 

F + CH3F reaction occurs with direct rebound mechanism at higher relative translational energies. 

 

[1] Czakó, G., Szabó, I., Telekes, H., J. Phys. Chem. A, 118, 646–654 (2014) 
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