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I. BEVEZETÉS 

 

A kondenzált fázisokban lejátszódó fizikai és kémiai folyamatok molekuláris szint� 

megértése dönt� fontosságú a tudomány változatos területein felmerül� alapvet� kérdések 

megválaszolásában. A folyadékfázisú kémiai reakciók jelent�ségét többek között az adja, 

hogy úgyszólván az összes fontos biológiai és biokémiai történés folyadékfázisban zajlik le. A 

gázfázisban lejátszódó molekuláris szint� történésekkel szemben a kémiai reakcióban részt 

vev� reaktánsok állandó kölcsönhatásban vannak a közeg, az oldószer részecskéivel. Az 

oldószer drámaian befolyásolhatja mind a lehetséges reakcióutak energetikai viszonyait, mind 

pedig a reagáló rendszerek dinamikáját. Ebben a kontextusban az oldószer és az oldott 

részecskék, legyenek azok a folyadékfázisban lejátszódó kémiai reakció kiindulási anyagai, 

vagy termékei, kapcsolatának, kölcsönhatásának, kölcsönös dinamikájának felderítése a 

folyadékfázisú reakciók mikroszkopikus részletei megértésének alappillére. A kémiai 

reakciók során az oldott részecskék fizikai tulajdonságai azonban vagy folyamatosan, vagy 

pillanatszer�en megváltozhatnak, s erre az oldószer megfelel� választ ad. A folyadékfázisú 

relaxáció és következményei (például a szolvatáció) a folyadékfázisban lejátszódó kémiai 

reakciók elválaszthatatlan részei. A folyadékfázisú relaxáció két szorosan összekapcsolódó 

része tehát, az oldott részecske fizikai tulajdonságainak megváltozása (például az oldott 

részecske elektronátmenetét követ�en) és az oldószernek az oldott részecske valamely 

tulajdonságának megváltozását követ� kollektív válasza, bens�séges kapcsolatban áll 

egymással. Az el�z� példánál maradva az oldott részecske elektronátmenete egyfel�l 

perturbálja az oldószert, az oldószer dinamikája pedig hozzájárulhat az oldott részecske 

relaxációjához. A folyadékfázisú kémiai reakcióban résztvev� folyadékfázisba ágyazott 

reaktánsok, illetve termékek relaxációja ebben az értelmezésben a folyadékfázisú reakciók 
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legegyszer�bb elemi történésének is tekinthet�, s mint ilyen, vizsgálata nagy elméleti és 

gyakorlati jelent�séggel bír. 

A folyadékfázisban lejátszódó relaxációs folyamatok kísérleti vizsgálati módszerei 

ugrásszer� fejl�désen mentek keresztül az utóbbi évtizedben. A 100 fs alatti felbontású 

ultrarövid lézerimpulzusok el�állítása ugyanis lehet�vé teszi már a leggyorsabb molekuláris 

szint� történések valós idej� követését is. A folyadékfázisú vizsgálatok középpontjában 

természetesen a víz áll. A relaxációs kísérletek prototípusa során vizes közegbe helyezett 

próbamolekulák ultragyors lézerimpulzussal történ� gerjesztése, majd a gerjesztést követ� 

relaxációs folyamatok vizsgálata történik újabb lézerimpulzus(ok) alkalmazásával. A 

próbamolekulák lehetnek biológiailag fontos molekulák, esetleg olyan egyszer�bb molekulák, 

melyek gerjesztése nagymérték� töltésátrendez�déssel jár, de lehetséges egyetlen elemi 

részecske, egyetlen elektron viselkedésének vizsgálata is. Ez a rendszer, melyben az 

oldószerbe „helyezett” próbarészecske szerepét az elektron tölti be, több szempontból is 

izgalmas. A szolvatált elektron ugyanis egy sor jelenségben játszik fontos, vagy kevésbé 

fontos szerepet, kezdve a radiokémiában közismert alapjelenségekt�l, vagy az 

elektrontranszfer folyamatok köztitermékét�l, egészen az elektrokémiáig, fotoelektrokémiáig. 

Mivel azonban a vízben szolvatált elektron, a hidratált elektron, dinamikája rendkívül gyors, a 

kísérletek kivitelezése (és azok értelmezése) technikailag nehézkesebb, mint más oldószerek 

esetén. Az oldószerek megváltoztatásával, más poláros, ad abszurdum apoláris oldószerek 

alkalmazásával a dinamika bizonyos részletei elnyomhatók, más hozzájárulások, 

momentumok kiragadhatók, és felismerhet�k. Ezért a hidratált elektron vizsgálata mellett más 

poláros oldószerekben szolvatált elektronok vizsgálata is jelent�sen hozzájárulhat a relaxációs 

folyamatok mozzanatainak megértéséhez. 

A szolvatált elektron, mivel atommagokhoz társuló szabadsági fokkal nem bír, a 

legegyszer�bb oldott részecskeként fogható fel. Ebb�l következ�en kísérleti manipulálása, 
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például gerjesztése jól kontrollálható. A rendszer viselkedése viszonylagos egyszer�sége 

miatt számos bonyolultabb jelenség modelljéül is szolgálhat. Ugyanez a praktikus szempont, a 

rendszer egyszer�sége, teszi a szolvatált elektront az elméleti kémikusok vizsgálatainak egyik 

közkedvelt tárgyává. Természetesen a poláros oldószerekben stabilizált elektron, a szolvatált 

elektron létrejöttéért felel�s oldószer-elektron kölcsönhatás fizikájának pontos megértése és 

leírása alapvet� kihívást jelent. Másrészt komoly probléma a relaxációra jellemz� dinamikai 

információk kinyerése a relaxációs kísérletekben közvetlenül detektált jelb�l, többek között a 

lézerimpulzusok egymásra gyakorolt hatása és/vagy az általuk generált folyamatokból ered� 

jelek szuperpozíciója miatt. A szolvatált elektron rendszeren végrehajtott kísérletek 

szimulációja, a folyamatok molekuláris részleteinek elméleti úton történ� felderítése 

kulcsszerepet játszhat a kísérleti eredmények értelmezésében. Azonban a rendszer 

egyszer�ségének látszata megtéveszt�, s ezt dolgozatomban több alkalommal igazolom majd. 

Köztudomású, hogy a folyadékot, mint kontinuumot kezel� elméletek nem 

nyújthatnak kell� betekintést a rendszerben lezajló történések mikroszkopikus részleteibe. 

Ezért a kondenzált fázisokban lejátszódó elemi fizikai történések modellezésének ma ismert 

leghatékonyabb eszközei a különböz� atomisztikus modelleken alapuló folyadékszimulációs 

technikák. Míg azonban egyfel�l, a hagyományos, klasszikus mechanikai törvényeken alapuló 

módszerek nem képesek a részecskék között ható alapvet�en kvantumos kölcsönhatások 

megragadására, a teljes kvantummechanikai kezelést a vizsgálandó rendszerek mérete teszi 

lehetetlenné. A valóst megközelít� méret� rendszerek modellezéséhez nyilvánvalóan 

nélkülözhetetlenek különböz� szint� közelítések. A klasszikus módszereket meghaladó, 

úgynevezett kevert kvantumos-klasszikus módszerek alkalmazása során a rendszer egy részét, 

általában az oldószer részecskéit, a klasszikus mechanika szabályai szerint kezeljük, a 

rendszer kémiai szempontból legfontosabb részletére, például az oldott részecskére, explicit 

módon megoldjuk a Schrödinger-egyenletet. A kevert kvantumos-klasszikus 
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molekuladinamikai módszerek tesztelésében alkalmazható legegyszer�bb modellnek egy 

klasszikus fürd�ben a kvantummechanika elvei szerint kezelt szolvatált elektron tekinthet�. 

Dolgozatom egyik alapvet� célja poláros oldószerekben végbemen� relaxációs 

folyamatok alapvet� összefüggéseinek megértése különböz� szolvatált elektron rendszerek 

fizikai tulajdonságainak kevert kvantumos-klasszikus molekuladinamikai szimulációs 

vizsgálatával. Az eredmények bepillantást nyújtanak a poláros oldószerekben lezajló 

relaxációs folyamatok (ideértve az elektronátmenettel járó folyamatokat, valamint a 

szolvatációt is) alapvet� molekuláris összefüggéseibe, mechanizmusába. A dolgozat 

középpontjában, a vizes közegek vizsgálata mellett, a víznél valamivel bonyolultabb 

szerkezet�, bár ahhoz számos tulajdonságában hasonló oldószerben, metanolban lejátszódó 

elektronszolvatáció jelensége áll. A vizsgálatok során a dinamikai (relaxációs) kérdések, mint 

például az elektronátmenettel járó folyamatok dinamikája vagy a szolvatációs dinamika 

problémái mellett természetesen szerkezeti, energetikai és spektroszkópiai kérdések 

elemzésére is sor kerül. Az elektron és az oldószermolekulák közötti kölcsönhatás fizikáját 

több határfeltétel mellett megvizsgáljuk. A háromdimenziós, végtelen méret� rendszer 

(szolvatált elektron tömbfázisban) mellett a véges nagyságú, negatívan töltött 

molekulaklaszterek jelentik vizsgálataink másik határesetét. A növekv� méret� negatívan 

töltött klaszterek fizikai tulajdonságainak konvergenciája a tömbfázisú szolvatált elektron 

sajátságaihoz fontos fizikai összefüggések felismerését teszi majd lehet�vé. Ezek közül is 

figyelemre méltó jelent�ség� az a tény, hogy a klaszterekben az elektron már nemcsak az 

oldószermolekulák által körülvett üregben lokalizálódhat (ahogy az a tömbfázisban történik), 

hanem a klaszter felületén is. A két lokalizációs módus közötti elektronátmenet 

dinamikájának az elektrontranszfer reakciók molekuláris mechanizmusára vonatkozó 

implikációira is utalunk a munka során. Az elektron eltér� lokalizációs módusainak 

jelent�ségét röviden megvilágítjuk a két széls� (végtelen vs. véges) eset közé es�, két 
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dimenzióban végtelen méret� rendszer, az oldószer-leveg� határfelületen szolvatált elektron 

példáján is. 

A szolvatált elektron fizikai tulajdonságainak szimulációs vizsgálata apropóján 

dolgozatom további célja a kevert kvantumos-klasszikus módszerek három fontos elméleti 

aspektusának részletes vizsgálata is. A kevert kvantumos-klasszikus módszerek alapvet� 

problémája a kvantumos és a klasszikus módon kezelt részek együttes, konzisztens kezelése, 

id�beli fejlesztése. Ennek következtében még a szolvatált elektron viszonylag egyszer� 

rendszerében is egy sor komoly elméleti problémával szembesülhetünk. El�ször is, a 

kvantumos és a klasszikus rész kölcsönhatásának megfelel� pontosságú leírásához a 

pszeudopotenciál-elmélet alkalmazása szükséges. A potenciál kritikai választásával 

kapcsolatos megfontolásokat az elektron-vízmolekula pszeudopotenciál megalkotásának 

példáján illusztráljuk. Azonban még a potenciál megfelel� választása sem feltétlenül 

elégséges a kísérleti eredmények kielégít� elméleti reprodukciójához és magyarázatához. Az 

utóbbi néhány évben ugyanis nyilvánvalóvá vált, hogy a kevert kvantumos-klasszikus 

rendszerek klasszikusan kezelt része hullámfüggvényének elhanyagolása nemcsak egyszer�en 

kvantitatív, hanem kvalitatív hibákat is eredményezhet az elektronátmenettel járó folyamatok 

vizsgálatában. A problémák abból erednek, hogy a dinamikai szimulációk során az azonos 

állapotból induló, különböz� potenciálfelületeken mozgó, divergáló trajektóriák elektron-

hullámfüggvényeinek fázisai közötti kvantum koherencia, bár a teljes kvantummechanikai 

kezelésben gyorsan lecseng, fontos dinamikai információkat tartalmaz. Ezen információ 

elvesztése, vagy figyelmen kívül hagyása, drámai hatással lehet a szimulált eredményekre. 

Ezt a problémát gerjesztett állapotú, metanolban szolvatált elektron elektronátmenete példáján 

keresztül vizsgáljuk meg részletesen. A harmadik tárgyalandó elméleti témakör a rendszer 

klasszikusan kezelt részének fizikai tulajdonságaiból számítható korrelációs függvények 

kvantummechanikai korrekciójával (kvantálásával) kapcsolatos. A korrelációs függvényekb�l 



 6 

a szolvatált elektron rendszer számos dinamikai tulajdonságának értékét megbecsülhetjük. A 

klasszikus korrelációs függvényeknek a kvantummechanikai effektusokat figyelembe vev�, 

utólagos, a posteriori korrekciója azonban jelent�s, néha nagyságrendi hatást gyakorol a 

számított adatokra. A korrelációs függvények kvantálásának hatását a dekoherencia probléma 

vizsgálatában is elemzett jelenség (gerjesztett állapotú szolvatált elektron alapállapotba 

történ� elektronátmenete) analízisével illusztráljuk majd, mind vízben, mind metanolban. 

A dolgozat szerkezete a fenti célkit�zéseket tükrözi. A II. fejezet tartalmazza a 

szolvatált elektronra vonatkozó történeti, kísérleti és elméleti háttér legfontosabb információit. 

A III. fejezet a szolvatált elektron szimulációjában alkalmazott kevert kvantumos-klasszikus 

molekuladinamikai módszer alapjait mutatja be. A módszer általános jellemz�inek 

összefoglalása után a IV. fejezetben részletezzük az általunk kidolgozott metodikai újításokat. 

A fejezet els� részében bemutatjuk az új elektron-vízmolekula pszeudopotenciál 

bevezetésének elméleti hátterét, és a potenciál kidolgozásának részleteit. A sugárzásmentes 

elektronátmenetek sebességének kiszámítására alkalmas, a Fermi-aranyszabály 

transzformációján alapuló, új kvantummechanikai képlet levezetését is ebben a fejezetben 

adjuk meg.  Az id�korrelációs függvényeket tartalmazó kifejezés felhasználásával a kevert 

kvantumos-klasszikus szimulációkból kinyerhet� sebesség kvantumos korrekcióját is 

megvizsgáljuk. A IV. fejezet utolsó alfejezete a nem-adiabatikus (elektronállapotok közötti 

átmenetet tartalmazó) szimulációk során a molekuláris trajektóriák divergenciájának 

következtében lecseng� kvantum koherencia jellemzésére bevezetett dekoherencia függvény 

kvantummechanikai definícióját és értelmezését tartalmazza. Ennek a jól ismert definíciónak 

a megadása ebben a fejezetben azért szükséges, mert ez adja a jelenség V.4. fejezetben leírt 

részletes analízisének alapját. Kés�bb azt is látjuk majd, hogy a IV.2. és IV.3. fejezetekben 

megfogalmazott problémák fizikája milyen szoros kapcsolatban áll egymással. Az V. fejezet 

tartalmazza a szolvatált elektronra vonatkozó tömbfázisú szimulációk eredményeit. El�ször, a 
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munka kivitelezésének kronologikus sorrendjét követve, az egyensúlyi, alapállapotú, 

metanolban szolvatált elektron fizikai tulajdonságainak vizsgálata során kivitelezett 

adiabatikus (elektronállapotok közötti átmenetet nem tartalmazó) szimulációk eredményeit 

ismertetjük. A statikus energetikai, szerkezeti, spektroszkópiai tulajdonságok vizsgálatán 

túlmen�en a relaxációs dinamika elemzését is végrehajtjuk egyensúlyi és nem-egyensúlyi 

dinamikai szimulációk alapján. A szolvatáció vizsgálatában kritikailag elemezzük a lineáris 

válaszelmélet jóslatait is. A következ� rész a hidratált elektronra vonatkozó hasonló 

szimuláció eredményeit mutatja be, melyet a IV. fejezetben kidolgozott elektron-vízmolekula 

pszeudopotenciál alkalmazásával hajtottunk végre. Az adiabatikus, alapállapotú szimulációk 

eredményeinek ismertetését egy valós kísérletsor számítógépes szimulációja követi: nem-

adiabatikus algoritmussal végrehajtott szimulációk segítségével kíséreljük meg a metanolban 

szolvatált elektron ultragyors lézerspektroszkópiai módszerrel kivitelezett fotogerjesztéses 

kísérletének eredményeit reprodukálni és értelmezni. Ugyanezen kísérletsor eredményeit a IV. 

fejezet második és harmadik részében bevezetett fogalmak és módszerek segítségével 

adiabatikus szimulációk végrehajtásával is értelmezzük. Egyensúlyi, gerjesztett állapotú, 

metanolban szolvatált elektronra végrehajtott szimulációsorozat segítségével behatóan 

elemezzük a IV. fejezetben bevezetett dekoherencia függvényt, majd a fejezet végén 

bemutatjuk az elektronátmenet sebességének id�korrelációs függvények használatán alapuló 

számítását és kvantumos korrekcióját mindkét oldószer esetén.  

A VI. fejezet tartalmazza a negatívan töltött vízklaszter anionokra vonatkozó 

adiabatikus számítások eredményeit. A szimulációk során a vízklaszter anionok fizikai 

tulajdonságait elemezzük, különös tekintettel az energetikai, szerkezeti, és spektroszkópiai 

tulajdonságokra. A spektroszkópiai adatok, a bel�lük levezethet� mennyiségek elemzése 

kulcsfontosságú, mivel a szimulációk és a kísérletek közvetlen összehasonlítását teszik 

lehet�vé.  A számítások eredményeképp egy több éve folyó tudományos vitára (vagyis arra a 
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kérdésre, hogy hol helyezkedik a klaszter negatív töltését hordozó elektron, a klaszter 

belsejében, vagy annak felületén) adunk véleményünk szerint kielégít� választ. A probléma 

további elemzéséhez a klaszter anionok idealizált el�állítási kísérletének (semleges 

vízklaszterek ütközése lassú elektronokkal) kezdeti id�pillanatát vizsgáljuk meg az elektron 

lokalizációs helyeinek statisztikai analízisével.   

A VII. fejezetben röviden kitérünk jelenleg folyó munkáink néhány érdekes 

aspektusának bemutatására, felvillantva néhány ígéretes eredményt. Külön kitérünk az 

eredmények implikációira az elektrontranszfer folyamatokban, vagy az elektronok folyadék-

leveg� határfelületen megjósolt viselkedésében. A VIII. fejezet foglalja össze a disszertáció 

legfontosabb eredményeit.  

Ezen a ponton két fontos megjegyzést szeretnénk tenni a dolgozat további részének 

szóhasználatáról és jelölésmódjáról. A poláros oldószerekben szolvatált elektron 

tárgyalásában, ahol a szövegkörnyezetb�l egyértelm�, a szolvatált elektronra egyszer�en mint 

elektronra fogunk hivatkozni, de számos helyen az elnevezést az „extra elektron” kifejezés 

használatával nyomatékosítjuk. A gyakran említésre kerül� (kísérleti és elméleti) módszerek 

nevének jelölésére minden esetben az angol nyelv� szakirodalomban használt rövidítéseket 

használjuk, természetesen megadva a módszer magyar nevét is a rövidítés els� 

el�fordulásakor.   
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II. A SZOLVATÁLT ELEKTRONRÓL  

 

A szolvatált elektron története Weyl közismert, folyékony ammóniában végrehajtott 

kísérletéig,1 valamint Kraus munkájáig nyúlik vissza, aki el�ször posztulálta a szolvatált 

elektron létezését.2 A vízben szolvatált elektron (a hidratált elektron) kísérleti felfedezésére 

viszont egészen 1962-ig kellett várni.3 Korai elméleti munkák a poláros oldószerekben 

szolvatált elektron szerkezetére az úgynevezett üregmodellt javasolták.4,5,6 Az üregmodell 

szerint a poláros oldószerekben szolvatált elektron megfelel�en orientált oldószermolekulák 

által körülvett üregben helyezkedik el. A kezdeti kísérletek után gyorsan kiderült, hogy a 

szolvatált elektron, de különösen a hidratált elektron egy gyakran el�forduló, rendkívül 

reaktív speciesz, ami a legkülönfélébb fizikai rendszerekben, jelenségekben játszik fontos 

szerepet.7,8 Specifikus példák sorát hozhatjuk a hidratált elektron el�fordulására a 

sugárkémiától,9 az elektrokémiáig és elektrofotokémiáig,10 az él� szervezetekben lejátszódó 

elektrontranszfer folyamatokig,11,12,13 vagy a mesterséges fotoszintézisig.14,15 A gyakori 

el�fordulás felismerése a f� oka annak, hogy a szolvatált elektron a kezdeti kísérletek 

végrehajtása óta gyakorlatilag folyamatosan intenzív tudományos érdekl�dés középpontjában 

van. Az érdekl�dés másik kiváltó oka természetesen az, hogy a szolvatált elektron már 

önmagában is egy nagyon érdekes, tudományos szempontból izgalmas speciesz. Ráadásul, a 

szolvatált elektron rendszer számos bonyolultabb rendszer megértéséhez szolgáltat viszonylag 

egyszer�en kezelhet� modellt, ahogy erre már többször utaltunk a bevezetésben. Azonban, 

mivel a szolvatált elektronra vonatkozó munkák száma és a felölelt témák változatossága 

szinte lehetetlenné teszi a terület átfogó áttekintését, a következ� összefoglalóban csak a 

disszertáció szempontjából legfontosabb kísérleti és elméleti munkákat gy�jtöttük össze.  

A szolvatált elektronra vonatkozó korai kísérleti munkák impulzus radiolízis technika 

alkalmazásával nyertek betekintést a szolvatált elektron alapvet� dinamikai tulajdonságaiba. 
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A kísérletek során a poláros oldószerekben, közülük is leginkább vízben és alkoholokban 

végrehajtott vizsgálatok játszották a f� szerepet.16,17,18,19,20,21 Az impulzus radiolízis 

mérésekben a fotoionizált folyadékban felszabaduló elektronok relaxációját egy vagy több 

kiválasztott hullámhosszú fény elnyelésének detektálásával követik. A korai radiolízis 

kísérletek azonban nyilvánvalóvá tették, hogy a hidratált elektron dinamikai tulajdonságai 

mikroszkopikus részleteinek megragadásához sokkal jobb id�felbontásra van szükség. A 

metanolban legalább egy nagyságrenddel lassabban zajló szolvatáció részleteir�l azonban már 

ezek a kísérletek is értékes információkkal szolgáltak. A 10 ps id�skálán lezajlott relaxáció 

magyarázatára született alapvet� modell a szolvatáció során két elektronállapotot, valamint az 

elektron alapállapotba jutását követ� oldószer-relaxációt tételez fel.21 A vízben és a 

metanolban szolvatált elektron abszorpciós spektrumának meghatározása is erre a korszakra 

datálódik.22,23 A spektrumok széles, diffúz elnyelési sávval jellemezhet�k, 1,72 eV és 1,95 eV 

maximummal a vízre és a metanolra vonatkozóan. Az optikai technikák mellett meg kell 

említeni Kevan munkásságát, aki alacsony h�mérséklet� víz- és metanol-üvegben szolvatált 

elektron ESR spektroszkópiai vizsgálatát hajtotta végre.24,25,26,27 Az ESR kísérletek 

eredményei alapján Kevan a szolvatált elektron szerkezetét üregszerkezet�nek 

valószín�sítette, s megmutatta azt is, hogy az oldószermolekulák az OH kötés hidrogénjével a 

lokalizált elektroneloszlás irányába mutatnak. Az els� oldószerhéj víz esetén nagyjából 6 

molekulát tartalmaz, 24,25 míg a metanolban szolvatált elektron koordinációs száma némileg 

nagyobb bizonytalansággal 4±2.25,26,27  Az els� oldószerszféra elektron felé irányuló 

legközelebbi hidrogénjeinek az oldószerüreg középpontjához viszonyított távolságára hasonló 

érték adódott mindkét oldószer esetén (2,1 Å vízre és 2,3 Å metanolra). 26,27  

A 80-as évek végét�l a szolvatált elektron vizsgálatában alkalmazott kísérleti 

technikák ugrásszer� fejl�désen mentek keresztül. Ennek eredményeképp az ultragyors 

lézerimpulzusok el�állítása ma már lehet�vé teszi a néhányszor 10 fs id�skálán zajló 
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molekuláris szint� folyamatok megkülönböztetését. Az áttörést a hidratált elektronra elvégzett 

pump-and-probe lézerkísérletek jelentették,28,29,30 melyeket nem sokkal követtek a metanolra 

vonatkozó mérések,31,32,33,34 s�t az apoláris folyadékokban vizsgált elektronok vizsgálata is 

lendületet vett.35,36 A fotoionizációt követ� szolvatáció, a kísérletek tanúsága szerint, legalább 

két különböz� id�skálán megy végbe. A vízben mindkét relaxáció a 100 fs nagyságrend 

környékére esik,28,29 metanolban az id�skálák a 6-10 ps tartományra tehet�k, esetleg még 

hosszabbak is.33,34 Bár a jobb id�felbontás nem jelentette feltétlenül a korábban javasolt 

modellek közötti konfliktusok feloldását, az egymást követ� kísérleti munkák mégis 

rávilágítottak a két-állapot modell gyengéire.30,33 Világossá vált, hogy a különböz� energiájú 

fotonokkal ionizált folyadékokban az elektronszolvatáció más és más mechanizmust 

követhet.37,38,39 Emellett megnehezíti a kísérletek interpretálását az a tény is, hogy egy adott 

kísérlet eredményei több ekvivalens módon is értelmezhet�k, ahogy ezt Keszei és 

munkatársai munkája40 és Pépin és munkatársai munkája33 is jelezték.  

Az elektronszolvatáció mechanizmusát új perspektívából világította meg a Barbara-

csoport munkája, akik egy koncepcionálisan új típusú, fotogerjesztéses kísérletsorozatot 

hajtottak végre vízben41,42,43,44 és metanolban.45 Három lézerimpulzus segítségével 

végrehajtott kísérletükben a kísérlet kezdetén el�állított alapállapotú szolvatált elektront az 

els� vagy második gerjesztett állapotába gerjesztették, majd a harmadik próba-

lézerimpulzussal az így létrehozott állapot relaxációját követték. A vizes közegben végzett 

korai szimulációk eredménye szerint, a nem-adiabatikus átmenet 200 fs id�skálán zajlik, amit 

egy 1 ps karakterisztikus idej� alapállapotú szolvatáció követ.41,42 A kés�bbi kísérletek egy 

300 fs id�skálájú, gerjesztett állapotú relaxációt, és az azt követ� 1 ps idej� nem-adiabatikus 

átmenetet valószín�sítettek.43,44 Assel és munkatársai hasonló vizsgálatai az els� modell 

következtetéseivel esnek egybe.46,47 A metanolra vonatkozó kísérletek értelmezése 0,5 ps 
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id�skálájú nem-adiabatikus átmenetet és durván egy nagyságrenddel lassúbb alapállapotú 

relaxációt eredményezett.45 

Az elektronszolvatáció részleteinek kísérleti tanulmányozását célzó legújabb munkák 

közül kiemelkednek az ultragyors rezonancia Raman és lumineszcencia kísérletek.48,49,50 A 

korábban kimunkált dinamikai képet árnyalja, hogy Mathies és Tauber egy újabb id�skála 

megjelenését tapasztalták a gerjesztett állapotú dinamika korai szakaszában.48 Az id�skála 

hossza 30 fs körül van, melyet a szerz�k a gerjesztett állapotba került elektron ultragyors 

szolvatációjaként interpretálnak.  Hasonlóan gyors id�skála (50 fs) jelenik meg a Wiersma-

csoport foton-echo kísérleteiben, akik szerint az ultragyors jel a gerjesztett állapotú hidratált 

elektron élettartamára utal.51 

A véges méret� hidratált elektron rendszerek, a vízklaszter anionok kísérleti el�állítása 

csak a 80-as évek közepét�l vált technikailag lehetségessé.52,53 A vízklaszter anionok kísérleti 

vizsgálatában használt legfontosabb technika a fotoelektron-spektroszkópia, melynek 

alkalmazásával Bowen és munkatársai változó méret� vízklaszter anionok vertikális 

elektroneltávolítási energiáját (az extra elektron eltávolításához szükséges energia az anion 

geometriájában, angolul vertical electron detachment energy, VDE) határozták meg.54 

Kés�bb, Johnson és munkatársai fotodestrukciós spektroszkópiai méréseikkel a vízklaszter 

anionok abszorpciós spektrumát vették fel a klaszter méretének függvényében.55,56 A 

kísérletek által felvetett legfontosabb kérdés az volt, hogy hol lokalizálódik az elektron a 

vízklaszter anionokban, a tömbfázisban hidratált elektron szerkezetéhez hasonlóan egy 

oldószerüregben, vagy esetleg a klaszteren kívül, elméleti munkák által megjósolt felületi 

állapotokban (lásd alább). A vízklaszter anionokra vonatkozó kísérleti eredményeket 

egymástól függetlenül Coe és Bartels gy�jtötték össze. Coe összefoglaló munkájában az 

üregszer� állapotok mellett érvelt,57 s az extra elektron eltávolításához szükséges VDE adatok 

végtelen klaszterméretre történ� extrapolálásával meghatározta a tömbfázisban hidratált 
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elektron alapállapotának energiáját, ami -3,32 eV.58 Bartels ezzel szemben az elméleti 

munkák szükségességére hívta fel a figyelmet a lokalizáció módjának eldöntésére.59 Az 

utóbbi két év rendkívüli aktivitást hozott a klaszter anionok kutatásának területén.60,61,62,63,64 

Mivel, ehhez a kutatási témához szorosan kapcsolódnak a VI. fejezetben összefoglalt 

eredményeink, a VI. fejezet során az itt felsorolt kísérletek részletes diszkusszióját adjuk a 

korábbi kísérletekkel és az új számítási eredményekkel összehasonlításban. 

A korai elméleti munkák nagymértékben hozzájárultak a poláros oldószerekben 

szolvatált elektronokról kialakult mai képünkhöz. Elég itt az üregmodell megalkotására,4,5,6 

vagy a Landau-féle nagy polaron elmélet65 poláros folyadékokra történ� alkalmazására 

gondolnunk.66,67 A kezdeti, dielektromos kontinuum modellekb�l kiinduló módszereket67,68 a 

molekulapálya-elméleten alapuló eljárások váltották. Bár a kvantumkémiai módszerek 

alkalmazhatóságát még mindig komolyan akadályozza a vizsgált rendszerek mérete, mind a 

korai,69,70 mind az újabb kvantumkémiai számítások eredményei71,72,73 igazolni látszanak azt, 

hogy léteznek stabil, üregszerkezet�, poláros molekulákból álló klaszter anionok. 

Mindazonáltal, a néhány molekulát tartalmazó szolvatált elektron anionok legstabilabb 

formáját az úgynevezett dipólus-kötött állapotok jelentik.74,75 A dipólus-kötött állapotokban 

az extra elektron a molekulán kívül, egy meglehet�sen nagy kiterjedés�, diffúz pályát tölt 

be.76 

Nagyobb rendszerek elméleti tanulmányozására a kevert kvantumos-klasszikus 

módszerek alkalmasak leginkább, melyek tanulmányozása a disszertáció egyik célkit�zése. 

Ennek megfelel�en a III. és IV. fejezetben megismerkedhetünk a kevert kvantumos-

klasszikus eljárások alapjaival. Az utóbbi két évtizedben kidolgozott kevert kvantumos-

klasszikus módszereket77,78,79,80,81 alkalmazó elméleti munkák bebizonyították, hogy ezek az 

eljárások alapvet�en korrekt módon ragadják meg a makroszkopikus észlelések alatt megbúvó 

molekuláris összefüggéseket.  
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A szimulációs munkák sorából külön ki kell emelni Peter J. Rossky és kutatócsoportja 

munkáját, akik elévülhetetlen érdemeket szereztek a hidratált elektron fizikai 

tulajdonságainak, kísérletekben észlelhet� viselkedésének molekuláris szint� magyarázatában. 

Úttör� jelent�ség� munkáik közül, a teljességre való törekvés nélkül, megemlítjük egy 

elektron-vízmolekula pszeudopotenciál megalkotását,82 a hidratált elektron útintegrál 

molekuladinamikai módszerrel történ� szimulációját,83,84,85 az elektronhidratáció 

fotoionizációs kísérletének kevert kvantumos-klasszikus molekuladinamikai módszerrel 

történ� szimulációit,86,87,88 valamint a fotogerjesztéses kísérletek sikeres modellezését.89,90 A 

csoport hozzájárulását a nem-adiabatikus elektronátmeneti folyamatok sebességét jelent�sen 

befolyásoló dekoherencia jelenségének felderítésében a következ� fejezetben foglaljuk össze. 

Természetesen számos más csoport is tevékenyen hozzájárult az elektronszolvatáció 

részleteinek megértéséhez, például a hidratált elektronra vonatkozó adiabatikus szimulációk 

végrehajtásával.81,91,92,93,94 Landman és munkatársai kvantum útintegrál molekuladinamikai 

módszerrel negatívan töltött vízklaszterek szimulációját végezték el.95,96,97 A rendszerek 

fizikai tulajdonságainak, spektroszkópiájának, dinamikájának jellemzésén túl kiemelked� 

jelent�ség�, hogy felfedezték a vízklaszter anionok extra elektronjának korábban 

feltételezett�l eltér� lokalizációs módusát. Ezek szerint a klaszterek nemcsak egy 

oldószermolekulákkal körülvett üregben képesek stabilizálni az extra elektront, hanem a 

molekulán kívül es� diffúzabb, úgynevezett felületi állapotban is. Ennek az eredménynek a 

disszertációval való közvetlen kapcsolatát a VI. fejezetben fejtjük ki b�vebben.  A nem-

adiabatikus elektronátmenetek dinamikáját Nitzan és kollégái vizsgálták, nagyon jó kvalitatív 

egyezést jósolva a kísérleti eredményekkel.98,99 

Az eddig felsorolt szimulációs munkák mindegyike a hidratált elektron vizsgálatára 

korlátozódott. Valójában viszonylag kevés szimulációs tanulmány foglalkozott nem-vizes 

oldószerekben szolvatált elektron viselkedésének jellemzésével. Két példát említünk meg e 



 15 

helyen, folyékony ammóniában szolvatált elektron tanulmányozását,78 valamint metanolban 

szolvatált elektron molekuladinamikai szimulációját. 100  

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az elméleti munkák, különösen a kevert 

kvantumos-klasszikus technikákon alapuló szimulációs eljárások jelent�s mértékben 

hozzájárultak az elektronszolvatáció molekuláris részleteinek megértéséhez, a megfelel� 

kísérletek értelmezéséhez, valamint az általánosabb problémák (például nem-adiabatikus 

elektronátmenetek mechanizmusa, oldószer-relaxáció mechanizmusa) fontos részleteinek 

felderítéséhez. A kép persze közel nem tökéletes. A hidratált elektron rendszer alapvet� 

tulajdonságainak (abszorpciós spektrum és az elektron alapállapotának energiája) 

reprodukálása problematikus.81,85,93,96 Ez a tény egy új elektron-vízmolekula pszeudopotenciál 

megalkotásának szükségességét veti fel, melyet a IV. fejezetben mutatunk be. Megemlítjük, 

hogy bár a szintén kevert kvantumos-klasszikus koncepción alapuló Car-Parrinello 

molekuladinamikai (CPMD) módszer (lásd a III. fejezetet)101 segítségével végrehajtott 

hidratált elektron szimuláció102 meglehet�sen jól leírja a hidratált elektron spektrumát, a 

rendszer méretének korlátai (32 vízmolekula a fenti szimulációban) továbbra is szükségessé 

teszik az el�z�ekben említett egyszer�bb kevert módszerek alkalmazását. 

A fejezet végén nem mehetünk el szó nélkül amellett a tény mellett, hogy számos 

magyar kutató is jelent�s mértékben hozzájárult a szolvatált elektron tulajdonságainak 

felderítéséhez. Közülük is Keszei Ern�,37,40,88 Schiller Róbert,103,104,105 és Vértes Attila106 

munkásságát szeretném kiemelni.  
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III. A KEVERT KVANTUMOS-KLASSZIKUS MOLEKULADINAMIKAI MÓDSZER 

 

Ebben a fejezetben röviden áttekintjük a disszertáció során alkalmazott szimulációs 

eljárás, a kevert kvantumos-klasszikus molekuladinamikai módszer jellegzetességeit. Els� 

lépésben a módszer legfontosabb tulajdonságait foglaljuk össze egy általánosabb tárgyalás 

keretein belül, melynek során a kevert kvantumos-klasszikus módszerek relációját a tisztán 

kvantumos és a tisztán klasszikus molekuladinamikai módszerekkel is megtárgyaljuk. A 

fejezet további célja, hogy a disszertáció során alkalmazott algoritmusok, módszerek elvi 

alapjaiba is betekintést adjon. Az azonban nem tartozik a disszertáció céljai közé, hogy a 

szerteágazó kvantumdinamikai módszereket részleteiben elemezzük. Ezért a következ� 

fejezetben inkább azokra az aspektusokra hívjuk fel a figyelmet nyomatékosabban, melyeket 

szimulációink során közvetlenül használunk. A szolvatált elektron kezelésében alkalmazott 

legfontosabb specifikus algoritmusokat, módszereket a fejezet második részében foglaljuk 

össze. Azokra a metodikai kérdésekre pedig, melyeket munkánk során részleteiben is 

megvizsgáltunk, a IV. fejezetben térünk ki. 

 

III.1. A módszer származtatása,107 alapvet� jellemz�i  

 

Egy fizikai rendszer id�beli viselkedését az id�függ� Schrödinger-egyenlet írja le, 

),,(ˆ),,( tRrHtRr
t

i Φ=Φ
∂
∂
�   (III/1) 

ahol ),,( tRrΦ=Φ  a rendszer teljes, az r koordinátájú elektronokat és az R koordinátával 

jellemezhet� atommagokat is magába foglaló, hullámfüggvénye. A (III/1) egyenletben a 

Hamilton-operátor az atommagok kinetikus energia operátora és az elektronokra vonatkozó 

Hamilton-operátor összege: 
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A (III/2) egyenletben az I szerinti összegezés az atommagokra, az i szerinti az elektronokra 

vonatkozik. A (III/2) egyenlet tartalmazza a ZI töltéssel rendelkez� atommagok és az 

elektronok közötti kölcsönhatásokat leíró potenciális energia operátort: 
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Molekuláris rendszerekben a (III/1) id�függ� Schrödinger-egyenlet megoldása, még 

nagyon kis rendszerek esetén is problematikus. Nagyobb rendszerek kezelésére ezért 

értelemszer�en különböz� közelítéseket kell bevezetni. Ilyen közelítés például a rendszer 

teljes hullámfüggvényének csak elektron szabadsági fokoktól ( );( trψ ) és csak atommag 

szabadsági fokoktól ( );( tRχ ) függ� függvények egyszer� szorzataként történ� felírása, mely 

az id�függ� önkonzisztens tér (TD-SCF) egyenletekhez vezet:108 
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A (III/4) és (III/5) csatolt differenciálegyenletek további egyszer�sítései vezetnek els� 

lépésben a kevert kvantumos-klasszikus módszerek, majd a klasszikus molekuladinamika 

alapegyenleteihez. A (III/5) egyenlet a WKB-közelítés alkalmazása után109 olyan alakra 

hozható, melynek valós része a klasszikus határesetben izomorf alakúvá válik a Hamilton-

Jacobi mechanika mozgásegyenleteivel.110 Az izomorfizmus alapján a klasszikus  
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egyenlet (ahol IP  az I-ik atommag impulzusa) megfelel�je az atommagokra vonatkozó kevert 

kvantumos-klasszikus mozgásegyenlet: 

�−∇=
⋅⋅

ψψ eRII HrdRM
I

ˆ*   (III/7) 

Az (III/5) egyenlet klasszikus kezelésével konzisztens módon a (III/4) egyenletben az 

atommag-hullámfüggvények redukciója (a megfelel� Dirac-delta függvényekre) a klasszikus 

határesetben az atommagok pozícióját eredményezi, s vezet az elektron-hullámfüggvényre 

vonatkozó id�függ� Schrödinger-egyenlethez: 
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A (III/7) és (III/8) egyenletek a kevert kvantumos-klasszikus molekuladinamikai 

(QCMD) módszerek alapegyenletei, az úgynevezett Ehrenfest-féle molekuladinamikai (EMD) 

egyenletek.111 Az EMD módszerben a klasszikus atommagok az elektronokra vonatkozó 

Hamilton-operátor várható értékének, mint potenciális energiának megfelel� er� hatására 

mozdulnak el. Ezzel egy id�ben az elektronokra vonatkozó Schrödinger-egyenlet explicit 

id�függését a magok id�függ� koordinátái hordozzák. A két (továbbra is csatolt) 

differenciálegyenlet csak önkonzisztens módon oldható meg. A módszer fontos tulajdonsága, 

hogy az elektron-hullámfüggvényt valamely sorfejtés formájában felírva, például az adott 

magkonfigurációhoz tartozó stacionárius megoldásfüggvények bázisán (az adiabatikus 

bázison), az egyes bázisfüggvények hozzájárulása a hullámfüggvényhez változhat az id�ben. 

Az adiabatikus bázisnak megfelel� képben ez azt jelenti, hogy az egyes elektronállapotok 

között átmenetek lehetségesek.112 Az EMD módszer tehát alkalmas nem-adiabatikus 

folyamatok modellezésére. Mindazonáltal, az EMD módszer egy speciális esete az 

adiabatikus molekuladinamika, azaz, amikor a kvantumos alrendszer (az elektronok) egy jól 

meghatározott adiabatikus állapotban marad a dinamika során. A betöltött állapot lehet az 

alapállapot, vagy bármely gerjesztett állapot. Az adiabatikus dinamika azt feltételezi, hogy a 
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magok végtelenül lassan mozognak, s így az elektroneloszlásnak van ideje a kialakuló új 

magkonfigurációhoz adaptálódni. Ez a feltétel másképp megfogalmazva azt jelenti, hogy az 

energiakülönbség a betöltött elektronállapot és a szomszédos állapot(ok) között sokkal 

nagyobb, mint a magmozgás kinetikus energiája.107 Ez a speciális eset Born-Oppenheimer 

molekuláris dinamika (BOMD) néven is ismert. A BOMD módszerben már nem szükséges az 

id�függ� Schrödinger-egyenletet megoldani, a kvantumos és klasszikus dinamika 

szétcsatolódik. A rendszer id�beli fejl�dését csak a klasszikus mozgásegyenletek határozzák 

meg, a klasszikus magok egy egyszer� potenciális energia felületen mozognak ((III/7) 

egyenlet), amit az aktuális betöltött elektronállapot határoz meg. Az alapállapotra tehát 

írhatjuk: 
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A QCMD típusú szimulációk fontos sajátsága, hogy az atommagokra ható potenciált a 

futás menete közben, az irodalomban gyakran használt, közkelet� angol kifejezéssel „ on-the-

fly” , számoljuk. Megjegyzend�, hogy a klasszikus magok potenciális energiájának a priori 

paraméterezése és analitikus formába öntése mintegy automatikusan vezet a QCMD módszer 

további egyszer�sítéséhez, a teljesen klasszikus molekuláris dinamikai módszerhez.  

Akár EMD, akár BOMD végrehajtása a feladat, a (III/8), illetve a (III/9) egyenletek 

megoldásához szükséges a rendszer Hamilton-operátorának és a rendszer 

kvantummechanikailag kezelt részének matematikai reprezentációja. Az els� lépés 

értelemszer�en a rendszer felosztása klasszikus módon és kvantummechanikai módon kezelt 

részekre. A QCMD módszerekben a rendszer felosztását a vizsgált probléma diktálja. Csak 

viszonylag kisebb rendszerek (néhányszor tíz nehézatomot tartalmazó rendszerek, klaszterek, 

molekulakomplexek) esetén lehetséges az összes atommagot klasszikusan, az összes elektront 

pedig kvantumosan kezelni. A valóst megközelít� nagyságú rendszerekre, így kondenzált 

fázisokban lejátszódó történések szimulációjában is, a rendszer fizikai szempontból érdekes, 
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releváns részét, néhány szabadsági fokát, szokás a kvantummechanika szintjén kezelni, míg a 

környezet leírására általában elégségesek a klasszikus mechanikai egyenletek. A dolgozat 

hátralév� részében a klasszikus módon kezelt szabadsági fokokat atommag szabadsági 

fokoknak, vagy klasszikus fürd�nek nevezzük, míg a kvantummechanika törvényei szerint 

kezelt néhány szabadsági fokot elektron (vagy kvantumos) szabadsági fokként említjük.  

Fontos megjegyezni, hogy a QCMD típusú módszerek egy különálló csoportját 

alkotják az általánosított Lagrange-formalizmuson alapuló módszerek, melyek legismertebb 

képvisel�je a Car-Parrinello molekuladinamikai módszer (CPMD).101 A CPMD módszerben 

az elektron szabadsági fokokat (például az elektron-hullámfüggvény valamely bázison 

kifejtett lineáris koefficienseit) mesterségesen csatoljuk a rendszer Lagrange-függvényéhez. 

Az ilyen módon kiterjesztett Lagrange-függvényb�l variációszámítással levezetett fiktív 

mozgásegyenletek együttesen, klasszikus módon kezelik az elektron és az atommag 

szabadsági fokok dinamikáját. A módszer nagy el�nye, hogy figyelembe veszi az elektron 

szabadsági fokok id�beli fejl�dését is, de mindezt a BOMD módszer közismert konvergencia-

problémája elkerülésével teszi. Mivel az egyébként rendkívül sikeres és népszer� CPMD 

módszernek a disszertáció szempontjából legkomolyabb limitációja az el�z� bekezdésben 

tárgyaltak szerint a kezelhet� rendszerek viszonylag kis mérete, ezért a módszer további 

tárgyalásától (és alkalmazásától) eltekintünk. 

A szolvatált elektron rendszer a rendszer felosztása szempontjából különösen 

egyszer�en kezelhet�. Az egyetlen elektron, mely a rendszer negatív töltését hordozza, alkotja 

a rendszer kvantumos részét, míg az összes oldószermolekulát, a fürd�t, a klasszikus 

mechanika törvényei szerint írjuk le. Ez a fajta szétválasztás különösen praktikus a 

Schrödinger-egyenlet megoldása szempontjából, hiszen a problematikus elektron-elektron 

taszítás nem jelenik meg a Hamilton-operátorban. A numerikusan egyszer�bben megoldható 

problémának azonban komoly elméleti és gyakorlati ára is van: a klasszikus molekulák és a 
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kvantumos alrendszer közötti kölcsönhatás leírása csak pszeudopotenciálokkal lehetséges. A 

hidratált elektron szimulációkban alkalmazott elektron-vízmolekula pszeudopotenciál 

kidolgozásának elvi alapjait a IV. fejezetben ismertetjük, míg a pszeudopotenciál 

molekuladinamikai szimulációkban történ� alkalmazására az V. és VI. fejezetben mutatunk 

számos példát.  

A kvantumdinamikai eljárások során a rendszer kvantumosan kezelt részének 

reprezentációjára két módszer használatos, a hullámfüggvény véges számú bázisfüggvényen 

történ� kifejtése (véges bázis reprezentáció, finite basis representation, FBR),113 vagy a 

hullámfüggvény diszkrét térbeli pontokban, rácspontokon történ� reprezentációja (diszkrét 

változó reprezentáció, discrete variable representation, DVR).114,115 A definíciótól függ�en 

számos esetben megmutatható az FBR és a DVR matematikai ekvivalenciája egy ortogonális 

transzformáción keresztül.115,116 A véges bázis és a diszkrét változó reprezentációk tehát 

szoros kapcsolatban állhatnak. A diszkrét változó reprezentációk hagyományos definíciója a 

klasszikus ortogonális polinomok bázisán (ez is FBR) is megadható, a hozzájuk kapcsolódó 

Gauss-kvadratúrákkal.115 Az FBR és DVR módszerek között foglalnak helyet a kevert 

reprezentációk (MR), vagy alternatív elnevezéssel kollokációs módszerek, melyek a bázis 

reprezentációk és a rácsreprezentációk hibridjei.117 Mivel a kevert reprezentációk is teljesen 

transzformálhatók diszkrét reprezentációvá, néhány esetben a DVR speciális eseteként 

tárgyalják a kevert reprezentációkat. A kevert reprezentációk kiemelked� fontosságú példája a 

Fourier-módszer (diszkrét Fourier-transzformáció, vagy gyors Fourier-transzformáció, 

FFT).118 A Fourier-módszerben a hullámfüggvény diszkrét térbeli pontokban felvett értékét 

síkhullámok lineáris kombinációjával közelítjük. Egy-dimenzióban szemléltetve: 
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ahol xj a rácspont koordinátája, ak az adott síkhullám lineáris koefficiense, L a vizsgált 

intervallum hossza, mely az ekvidisztáns távolságban felvett N darab rácspontot tartalmazza. 

A hullámfüggvény normálását az  
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reláció, két normált függvény átfedését pedig a  
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összefüggés adja meg. A Fourier-módszer fontos tulajdonsága, hogy a síkhullámok lineáris 

koefficiensei (ak) adják a hullámfüggvény reciproktérbeli (k-tér, vagy impulzustér) 

reprezentációját. A két diszkrét reprezentáció között a diszkrét Fourier-transzformáció teremti 

meg a kapcsolatot. 
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Ez a duális reprezentáció használható ki az operátorok, de legf�képp a Hamilton-operátor 

hatékony alkalmazására. A reprezentációtér dualitása alapvet�en a pozíció operátorának és az 

impulzus operátorának tulajdonságain alapul.119 Ezen tulajdonságok következménye az is, 

hogy a potenciális energia operátora diagonális a koordinátatérben, a kinetikus energia 

operátora pedig diagonális az impulzustérben. Ennek köszönhet�en a Hamilton-operátort 

felépít� két operátor szorzóoperátorként viselkedik saját bázisfüggvényeinek terében. A 

Fourier-módszer ezt az általános kvantummechanikai összefüggést használja ki úgy, hogy a 

potenciális energia operátort a valós térben, a kinetikus energia operátort a reciprok térben 

alkalmazza szorzóoperátorként. Tehát a Hamilton-operátor 

)(ˆ)(ˆ)(ˆ
jjj xVxTxH ψψψ +=   (III/14) 

hatását egy rácspontokon reprezentált hullámfüggvényre a Fourier-módszerben a  
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��� VTKTH += − 21
  (III/15) 

reláció váltja fel, ahol � -vel jelöljük az N darab rácsponton értelmezett hullámfüggvény N 

hosszúságú vektorát, V egy diagonális N×N elem� mátrix, melynek diagonális elemei a 

rácspontokban felvett V(xj) potenciális energia értékek, T egy transzformációs mátrix, a valós 

és a k-tér között (T-1 ugyanennek a transzformációnak az inverze), K2 pedig egy diagonális 

N×N elem� mátrix 2

222
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 elemekkel.  

Összefoglalva tehát, az FFT módszerek (vagy általában a DVR) két nagy el�nye 

létezik a bázis sorfejtésen alapuló módszerekkel szemben.115 Az FFT módszerekben a 

Hamilton-operátor hatása egy függvényen kiszámítható anélkül, hogy bajlódni kellene a 

potenciális energia operátor mátrixelemeinek kiértékelésével, elég kiszámítani a potenciál 

értékét adott, egymástól azonos távolságra felvett rácspontokon. Másodszor, a konjugált 

momentum reprezentációba történ� transzformáció, mely lehet�vé teszi, hogy a kinetikus 

energia operátor hatásának kiszámítása is egyszer�vé váljon, nagyon hatékonyan (NlogN 

szerint) skálázódik. Ezen el�nyök miatt a szolvatált elektron rendszerben az elektron 

szabadsági fok reprezentálására az FFT módszert alkalmaztuk. 

A kevert kvantumos-klasszikus molekuladinamikai szimulációk következ� fontos 

kérdése az adiabatikus állapotok (az elektron szabadsági fokokra vonatkozó Hamilton-

operátornak az adott id�pillanatban a magok konfigurációjának megfelel� stacionárius 

megoldásfüggvényei) kiszámítása. Az adiabatikus állapotok kiszámítása mind az adiabatikus 

BOMD, mind az elvben nem-adiabatikus EMD módszerben szükséges. A Hamilton-operátor 

FFT módszerrel (a (III/15) egyenlet szerint) megalkotott mátrixának közvetlen 

diagonalizálása mellett különböz� iteratív technikák is ismeretesek az adiabatikus állapotok 

számítására. Ezek közül megemlítjük a ritka mátrixok diagonalizálására használatos Lánczos-

módszert, mely a rendszer egy tetsz�leges kiindulási vektorából a Hamilton-operátor 
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tridiagonális formáját hozza létre.80,120 Az iteráció által létrehozott NK dimenziós térben, az 

ún. Krilov-térben, a tridiagonális mátrix sajátérték-egyenletének megoldásával kapjuk az 

adiabatikus megoldásokat. 

Fontos még megjegyezni, hogy a kvantumdinamikai szimulációk során gyakran nem 

közvetlenül a Hamilton-operátor mátrixát diagonalizálják, hanem a Hamilton-operátor 

valamely függvényét. Az eljárást, melyet spektrális transzformációnak neveznek, a numerikus 

eljárások hatékonyságának és pontosságának növelése céljából hajtják végre. Ilyen 

transzformáció, például a hiperbolikus transzformáció, ( ) 1ˆˆ −−= EHW ,121 vagy az 

exponenciális transzformáció, ( )HW ˆexpˆ β−= , ahol � egy pozitív konstans.80 A spektrális 

transzformációk általában nem érintik a sajátvektorokat, csak a sajátértékeket transzformálják 

az adott függvénynek megfelel� formába. A Hamilton-operátor közvetlen használatával a 

szolvatált elektron energiaspektrumának kiértékelése a sok magasan fekv� energiájú állapot 

miatt nehézkes (lassan konvergáló) lenne. Az exponenciális transzformáció végrehajtása után 

azt tapasztaljuk, hogy majdnem az összes állapot (a magas energiájú állapotok) kvázi-

degenerálttá válik, és a nulla sajátérték környékén összpontosul. A fizikai probléma 

szempontjából fontos állapotok így jellegzetes módon elkülönülnek a kvázi-degenerált 

állapotseregt�l. Az exponenciális transzformáció alkalmazásával a konvergencia sokkal 

gyorsabbá, az állapotok értékelése jelent�sen egyszer�bbé válik.   

A kevert kvantumos-klasszikus rendszer id�beli fejl�dését az adiabatikus esetben 

(BOMD) a klasszikus fürd� mozgásegyenletei határozzák meg. Az elektron (kvantumos) 

szabadsági fokok hullámfüggvényét az adott klasszikus magkonfiguráció mellett számított 

adiabatikus megoldások adják, a klasszikus részre ható er� a kvantumos alrendszer 

hullámfüggvényének várható értékéb�l számítható a (III/7) vagy a (III/9) egyenlet alapján. A 

nem-adiabatikus kevert kvantumos-klasszikus módszerben (EMD) azonban a (III/7) és (III/8) 

egyenletek értelmében a klasszikus és kvantumos alrendszereknek egymással összhangban 
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kell fejl�dniük az id�ben. A konzisztens id�beli fejl�dés több problémát is felvet. Mint 

korábban említettük, az EMD módszer során az id�ben fejl�d� hullámfüggvény adiabatikus 

bázison történ� sorfejtésében változhatnak az aktuális klasszikus konfigurációkhoz tartozó 

adiabatikus bázisfüggvények lineáris koefficiensei. A jelenség az elektron szabadsági fokok 

állapotai között végbemen� nem-adiabatikus átmenetekként értelmezhet�. Az átmenetek a 

közel fekv� vagy er�sen csatolt elektronállapotok között jöhetnek létre. A nem-adiabatikus 

átmenetek megtörténte után az eltér� elektroneloszlással rendelkez� adiabatikus állapotok 

által a fürd�re ható er� drámaian különbözhet egymástól, gyorsan divergáló klasszikus 

trajektóriákat eredményezve. Az EMD módszerben, az elektronátmenetek megjelenésével 

párhuzamosan, a klasszikus fürd�t gyakran egy fizikai jelentést nem feltétlenül hordozó, 

effektív potenciáltól ered� er� vezérli a dinamika során a csatolási (átmeneti) régió elhagyása 

után is.112 Ezen kedvez�tlen jelenség létrejöttének elkerülésére alkalmazott legnépszer�bb 

módszer a Tully és Preston által kidolgozott sztochasztikus felületugrási (surface hopping, 

SH) módszer.122 Az eljárás lényege, hogy a szimuláció során klasszikus trajektóriák 

sokaságának futtatása történik a kvantumos alrendszer által meghatározott potenciálfelületen. 

Amikor a trajektória a potenciális energia felület olyan régiójába érkezik, ahol nem-

adiabatikus átmenet lehetséges, akkor sztochasztikus módszerek segítségével kell eldönteni, 

hogy a trajektória melyik adiabatikus energiafelületen folytassa a dinamikát. A felületugrási 

modellt alkalmazó eljárások tehát megszüntetik a klasszikus és kvantumos alrendszerek 

konzisztens evolúciójának követelményét. Ez azonban egy nem-konzervatív algoritmushoz 

vezet, melyben az energia- illetve az impulzusnyomaték-megmaradását ad hoc 

sebességskálázással kell biztosítani.112 

Az EMD típusú módszerek másik csoportját az önkonzisztens dinamikát meg�rz� 

átlag-tér módszerek alkotják.111 A módszerek önkonzisztencia követelménye abból a tényb�l 

fakad, hogy a klasszikus fürd� trajektóriája függ az elektronok alrendszere 
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hullámfüggvényének id�beli fejl�dését�l, amely azonban függ a klasszikus fürd� 

dinamikájától ((III/7) és (III/8) egyenletek). Pechukas dolgozta ki els�ként a nem-adiabatikus 

folyamatok kevert kvantumos-klasszikus leírására vonatkozó, energiamegmaradást biztosító 

önkonzisztens eljárást123 a kvantummechanika Feynman-féle útintegrál formalizmusa124 

alapján. A módszert kevert kvantumos-klasszikus szimulációkba Webster és munkatársai 

implementálták.80 Az eljárás központi mennyisége a Pechukas-féle kvantumer�, mely a 

kvantumos szabadsági fokok által a klasszikus fürd�re ható er�t adja. A Pechukas-er�t egy 

klasszikus id�lépésen belül, a klasszikus lépés hosszát kisebb lépésekre osztva, önkonzisztens 

módon kell meghatározni. Egy olyan (t0, t1) klasszikus id�intervallumon belüli t 

id�pillanatban, melynek során a rendszer a )( 0tαψ adiabatikus állapotból a )( 1tβψ  állapotba 

jut, a Pechukas-er� a 

{ }� −∇−= βααβ ψψ TttRrVtrdtF enR
P
Q /)())(,()(Re)( *

  (III/16) 

kifejezés alapján számítható, ahol ))(,( tRrV en−  a klasszikus és a kvantumos rész 

kölcsönhatását leíró potenciál (lásd kés�bb a pszeudopotenciál fogalmát). A (III/16) 

egyenletben )(tαψ  a t0 id�pillanattól a t pillanatba fejl�dött hullámfüggvény, )(tβψ  pedig a t1 

id�pillanattól t id�pillanatig az id�ben visszafelé fejl�dött hullámfüggvény. A )( 1tβψ  

adiabatikus állapot hullámfüggvényének a )( 1tαψ  függvénnyel képzett skaláris szorzata adja 

a βαT  átfedést, melynek négyzete az átmeneti valószín�ség.  

Az iteráció els� lépésében a )( 0tαψ  állapotból indított rendszer propagálása történik 

meg t1 id�pillanatba (az id�függ� Schrödinger-egyenlet integrálásával), feltételezve a 

potenciális energia lineáris változását a megel�z� (t-1, t0) klasszikus lépésb�l véve. Az els� 

iterációs lépés végén történik meg az átmeneti valószín�ségek számítása, majd a betöltött 

állapot kiválasztása a βαT  értékek négyzetének nulla és egy közé es�, egyenletes eloszlású 

véletlenszámmal történ� összehasonlítása alapján. A t0 és a t1 id�pillanatokban ismert 
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adiabatikus hullámfüggvényekb�l a (III/16) egyenlethez szükséges )(tαψ  és )(tβψ  

függvények kiszámíthatók az id�függ� Schrödinger-egyenlet id�ben el�re és visszafelé 

történ� integrálásával. Ebb�l adódik a Pechukas-er� is, ami az atommag koordinátákat 

propagálja a t1 id�pillanatba. Az új magkonfigurációból a (t0, t1) id�intervallum új potenciális 

energia függése adódik, amelyb�l új )(tαψ  és )(tβψ  függvények, új kvantumos er�, s ebb�l 

következ�en új magkonfiguráció kapható. Az eljárás az önkonzisztencia kritériumáig 

folytatható, melyet leggyakrabban az energiamegmaradás követelményének formájában 

fejeznek ki. 

A Webster-féle önkonzisztens dinamika tehát konzervatív, azonban a klasszikus 

id�lépések végén a koherensen fejl�d� kvantumállapot hullámfüggvényéb�l származó 

információk (az adiabatikus állapotok komplex koefficiensei és azok id�beli változása) 

elvesznek.112 A Webster-féle módszer a klasszikus id�lépésen belül meg�rzi a koefficiensek 

koherens id�beli evolúcióját, az id�lépés végén a betöltött állapot kiválasztásával elveszti azt. 

Erre a tulajdonságra a kés�bbiekben még visszatérünk. A két nem-adiabatikus módszer 

egyesítése alapján legújabban kidolgozott átlagtér-elméleten alapuló, felületugrási algoritmust 

tartalmazó MF/SH (mean-field with surface hopping, átlagtér felületugrással) módszerek 

konzervatív eljárások, melyek meg�rzik az elektron-hullámfüggvény koherenciáját.125,126 

 

III.2. A munka során alkalmazott szimulációk lényeges elemei  

 

A munka során kevert kvantumos-klasszikus molekuladinamikai számításokat 

végzünk vizes és metanolos közegben szolvatált elektronra. A módszer részletes leírása a 80. 

referenciában megtalálható. 

A molekuladinamikai szimulációk során a klasszikus folyadékszimulációs technikák 

általános eszköztárát vesszük igénybe, egy kocka alakú szimulációs dobozt, a periodikus 
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határfeltételeket, illetve a minimum kép (minimum image) konvenciót.127 Bár munkánk során 

nemcsak végtelen, háromdimenziós rendszerek (a tömbfázis) szimulációját hajtjuk végre, 

hanem véges méret� klasztereket is vizsgálunk (továbbá el�készületben vannak felületi 

szimulációink is), az el�bb felsorolt technikai eszközök megfelel�képp módosíthatók az 

aktuális határfeltételek mellett vizsgált problémában. Felületek szimulációjakor például a 

periodikus határfeltételeket az egyik irányban (a felület irányában) kell megfelel�képpen 

módosítani. 

A szimulációk során az oldószermolekulákat a klasszikus mechanika törvényei szerint 

kezeljük, míg az elektron kezelésében a kvantummechanika elveit követjük. Az 

oldószermolekulák viselkedését atomokon centrált potenciálokkal írjuk le. A víz-víz 

kölcsönhatás modellezésére az egyszer�, három kölcsönhatási helyet tartalmazó SPC 

potenciált használjuk.128 A potenciál eredeti, csak merev molekulák kölcsönhatását leíró 

alakját az intramolekuláris szabadsági fokokat figyelembe vev�, Toukan és Rahman által 

javasolt módosítással korrigáljuk.129 Hasonlóképpen a metanol-metanol kölcsönhatást a 

Haughney és munkatársai által kidolgozott három kölcsönhatási centrumú H1 merev 

modell130 és a Pálinkás és munkatársai által javasolt intramolekuláris potenciál egyesítésével 

írjuk le.131 

A kvantumos elektron és a klasszikus oldószermolekulák kölcsönhatását 

pszeudopotenciálokkal írjuk le. A metanolos szimulációkban Zhu és Cukier elektron-metanol 

pszeudopotenciálját alkalmazzuk.100 Bár a pszeudopotenciálokról b�vebben is szót ejtünk a 

következ� fejezetben, az elektron-metanol pszeudopotenciál f�bb jellegzetességeit, egyel�re 

még részletes magyarázat nélkül, kvalitatív módon felsoroljuk. A pszeudopotenciál négy f� 

hozzájárulásból áll. Az elektrosztatikus kölcsönhatást az elektron és a molekulák parciális 

töltései között egy egyszer� Coulomb-tag reprezentálja. A metanolmolekula 

elektroneloszlásának deformációját a jelen lév� elektron hatására egy indukciót leíró 
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polarizációs taggal vesszük figyelembe. A harmadik kölcsönhatási tag egy, a Pauli-elvb�l 

származó kizárási (taszítási) potenciál, melynek bevezetése kizárólag a pszeudopotenciál-

elmélet alkalmazásának következménye (lásd kés�bb). Zhu és Cukier a taszító tagot az atomi 

centrumok elektrons�r�ségeinek függvényében fejezte ki. A pszeudopotenciál negyedik tagja 

az extra elektron és a semleges molekula elektronjainak kicserél�dését veszi figyelembe. A 

szerz�k tapasztalata szerint a szimulált eredmények jobb egyezést adnak a kísérleti adatokkal 

akkor, ha a kicserél�dési potenciált is figyelembe vesszük. Ez alapján a Zhu és Cukier által 

vizsgált 2. modellt alkalmazzuk szimulációinkban. A pszeudopotenciál alkalmazásakor 

felmerült apróbb problémák orvoslására néhány kisebb módosítást hajtottunk végre a 

pszeudopotenciálon, melyeket az V.1. fejezetben megemlítünk. Ezek a változtatások azonban 

az eredmények lényegi részét nem érintették.  

A megfelel� elektron-vízmolekula pszeudopotenciál kiválasztása már korántsem ilyen 

„ egyszer�” . Az irodalomban számos elektron-vízmolekula pszeudopotenciál létezik,81,82,91,92,95  

azonban ezeknek a potenciáloknak komoly hiányosságaik vannak. A problémák leginkább a 

hidratált elektron kísérletekb�l származó energetikai,58 illetve spektroszkópiai 

tulajdonságainak22 nem megfelel� reprodukálásában jelentkeznek. Ez volt az egyik f� 

indítékunk egy új elektron-vízmolekula pszeudopotenciál megalkotására. Hidratált elektronra 

vonatkozó szimulációinkban tehát az általunk kidolgozott új elektron-vízmolekula 

pszeudopotenciált alkalmazzuk. A pszeudopotenciál megalkotásának elméleti és gyakorlati 

hátterét a IV. fejezetben ismertetjük, míg a pszeudopotenciál alkalmazhatóságát különböz� 

kontextusokban az V. és VI. fejezetben tárgyaljuk.  

A szimulációk legtöbbjében a hosszútávú kölcsönhatások hatását figyelmen kívül 

hagyjuk. Ez azt jelenti, hogy a klasszikus-klasszikus és a klasszikus-kvantumos 

kölcsönhatásokat a szimulációs cella felének megfelel� távolságban egy nullához tartó sima 

levágási függvény alkalmazásával nullával tesszük egyenl�vé.87 Tapasztalataink alapján 
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azonban szükséges lehet a hosszútávú kölcsönhatások figyelembe vétele gerjesztett állapotú, 

stabil trajektóriák generálásához. Ezekben az atipikus esetekben mindig az Ewald-összegzést 

használjuk,132,133 mint azt a megfelel� szimulációk el�tt majd külön kihangsúlyozzuk. Az 

Ewald-összegzést csak a legszükségesebb esetekben alkalmaztuk, s ennek oka a használat 

során jelent�sen megnöveked� számításigény, valamint az elektroneloszlás és az 

oldószermolekulák közötti kölcsönhatás összegezésével kapcsolatos konzisztencia-

probléma,81 melyet itt nem részletezünk külön. Megjegyezzük, hogy tapasztalataink szerint a 

hosszútávú kölcsönhatások elhanyagolása nem érinti érdemben az értekezésben vizsgált 

rendszerek viselkedését. 

Az extra elektront síkhullám-bázison egy kocka diszkrét rácspontjaiban 

reprezentáljuk. A kocka méretét és a rácspontok számát az adott probléma és a problémában 

szimulált oldószermolekulák száma szabja meg. A rácspontok száma szimulációinkban 

általában 16×16×16, 32×32×32 vagy 64×64×64. A szimulációkat jellemz� paraméterek 

számértékét (szimulációs cella nagysága, rácspontok száma, stb.) az adott szimuláció 

eredményeinek ismertetése el�tt külön megadjuk. 

A szimulációk során egy közelít� exponenciális spektrális transzformációt 

alkalmazunk a Hamilton-operátor sajátértékei és sajátvektorai meghatározására.80 Az FFT 

módszerben kihasználjuk a Hamilton-operátor reprezentációjának duális jellegét, a potenciális 

energia operátort a valós térben, a kinetikus energia operátort az impulzustérben alkalmazzuk 

az állapotfüggvényekre. A két reprezentáció között diszkrét Fourier-transzformáció 

alkalmazásával teremtjük meg az átjárást.134  Az adott magkonfigurációhoz tartozó 

id�független Schrödinger-egyenlet megoldásához, mely mátrix diagonalizálással ekvivalens, 

egy iteratív Lánczos-eljárást alkalmazunk. A közelít� spektrális transzformáció 

eredményeinek korrigálását az iteratív Lánczos-eljárás egy módosított formája, az ún. blokk 
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Lánczos-algoritmus és a Gram-Schmidt ortogonalizálási módszer kombinálásával hajtjuk 

végre.80 

 Az adiabatikus (BOMD) dinamika során a klasszikus részecskékre a klasszikus 

részecskékt�l ható klasszikus er� és a kvantumos elektron adott magkonfigurációhoz tartozó 

betöltött állapotától származó kvantumos er� összege hat. 

)())(()( tFtRVtF QRR +−∇=   (III/17) 

A két er� hatása alatt a klasszikus részecskék a Newton-törvényeknek megfelel�en 

elmozdulnak, s az új klasszikus magkonfiguráció a mozgásegyenletek integrálásával 

számítható. Megjegyzend�, hogy az elektroneloszlástól a klasszikus részecskékre ható 

kvantumos er� számítása során a Hellmann-Feynman-tétel135,136 alkalmazásával a következ� 

egyenlethez jutunk: 

000
*
0 ))(,())(,()( ψψψψ tRrVtRrVrdtF enRenRQ −− ∇−=∇−= �  (III/18) 

A Hellmann-Feynman tétel alkalmazhatóságát a síkhullám-bázis (atomi pozícióktól független 

bázis) biztosítja. A nem-adiabatikus MD szimulációk során a fürd�re a kvantum alrendszert�l 

származó er� számítására az önkonzisztens módon kiszámított Pechukas-er�t használjuk.80 

Ahogy azt az el�z� alfejezetben összefoglaltuk, a (III/16) egyenlet gyakorlati kivitelezése 

során, az els� lépésben a potenciális energia egy kezdeti, id�ben lineárisan változó 

becsléséb�l kiindulva számítható a kvantumer� becslése a klasszikus id�intervallumon belül. 

Az els� lépés végén az átmeneti valószín�ség négyzetének egy egyenletes eloszlású 0<�<1 

véletlenszámmal történ� összehasonlítása alapján választjuk ki a t1 id�pillanatban betöltött 

adiabatikus állapotot. Az els� iterációs lépés végén számított kvantumer� által maghatározott 

trajektória használható a következ� lépés potenciális energiájának becslésére, és így tovább. 

Az iteráció az energiamegmaradás kritériumának teljesüléséig tart.  

A kvantumos és a klasszikus er�k ismeretében a klasszikus fürd� mozgásegyenleteit a 

Verlet-módszernek megfelel�en integráljuk.137 Szimulációinkban, melyeket a mikrokanonikus 
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sokaságban hajtunk végre,127 az id�lépés 1 fs. A szimulációk során nem használunk 

töltéskompenzációt, ami a közönséges ionokat tartalmazó oldatok szimulációjának 

konvencionális módja. A szimulációk mögötti implicit feltételezés szerint a vizsgált 

rendszerekben lokalizált töltések híg oldatait modellezzük. 

A fejezet végén megjegyezzük, hogy a szolvatált elektron szimulációjára számos, az 

itt leírt módszerrel rokon kevert kvantumos-klasszikus eljárást dolgoztak ki.78,79,81,94  Bár a 

módszerek a kvantummechanikai formalizmusban (hullámfüggvény leírás vs. útintegrál 

formalizmus), a statisztikai mintavételezésben (molekuladinamika vs. Monte Carlo 

módszerek), valamint a hullámfüggvény reprezentációjában is eltérhetnek egymástól (FBR vs. 

DVR), az azonos rendszerekre vonatkozó számítások közötti különbségek túlnyomórészt az 

elektron és az oldószermolekulák kölcsönhatását leíró pszeudopotenciáloktól erednek (lásd 

IV.1. fejezet). 
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IV. METODIKAI VIZSGÁLATOK 

 

A fejezetben a kevert kvantumos-klasszikus molekuladinamikai módszer alkalmazása 

során felmerült három módszertani probléma elméleti hátterét és vizsgálatának részletes 

eredményeit mutatjuk meg. Az els� alfejezetben az általunk kidolgozott elektron-vízmolekula 

pszeudopotenciál kidolgozásának részleteit ismertetjük. A pszeudopotenciál szimulációkban 

történ� alkalmazására az V. és a VI. fejezetben látunk példákat. A IV.2. fejezetben a nem-

adiabatikus elektronátmeneti sebességek kiszámításának azt az elvi lehet�ségét vizsgáljuk 

meg, mely szerint a sebességek adiabatikus trajektóriákból is számíthatók. A tárgyalás 

kiindulópontja, a Fermi-aranyszabály használatával kapcsolatban két szorosan összefügg� 

problémára térünk ki. El�ször kihasználva a tényt, hogy a Fermi-aranyszabály id�korrelációs 

függvény formalizmusban is felírható, az aranyszabály egy új, alternatív kifejezését adjuk 

meg az exponenciális függvények várható értékének másodrend� kumuláns sorfejtése alapján. 

Az új, általános sebességi kifejezés szimulációkból számítható kvantumos-klasszikus 

megfelel�jének kvantumos korrekciója képleteit is levezetjük a fejezetben. A kidolgozott 

formalizmus alkalmazását és az eredmények analízisét az V.5. fejezetben ismertetjük.  

A IV.3. fejezetben a dekoherencia függvény definícióját pontosítjuk, és numerikus 

számítások elvégzésére alkalmas formába transzformáljuk. Ez a definíció lesz a 

kiindulópontja az V.4. fejezetben a gerjesztett állapotú, metanolban szolvatált elektron 

alapállapotba történ� átmenetét jellemz� szemiklasszikus dekoherencia függvény 

kiszámításának. A dekoherencia függvény és az id�korrelációs függvények kvantálási 

formalizmusának szoros kapcsolatát szintén az V. fejezetben mutatjuk meg. Ez a kapcsolat 

már megsejthet� lesz ebben a fejezetben is a Fermi-aranyszabály klasszikus és kvantumos 

formája közötti kapcsolatból, valamint a dekoherencia függvény definíciójából. 
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IV.1. Egy MD szimulációkban alkalmazható elektron-vízmolekula pszeudopotenciál 

bevezetése138,139 

 

 Mint azt a III. fejezetben már említettük, a kevert kvantumos-klasszikus szimulációk 

egyik központi eleme a kvantumos alrendszer és a klasszikus fürd� kölcsönhatását leíró 

pszeudopotenciál. Általánosságban a pszeudopotenciálok a kémiai szempontból érdekes 

vegyértékelektronok és a törzs (az atommag, s az azt körülvev�, bels� héjakon elhelyezked� 

elektronok, angol szakkifejezéssel „ core” ) közötti kölcsönhatás leírását adják. Történeti 

szempontból a pszeudopotenciálok jelent�ségét az adta, hogy az elmélet az egzakt N-elektron-

problémát egy olyan egyelektron-problémára redukálja, mely pontosan reprodukálja a 

vegyértékelektron sajátenergiáit a sajátfüggvények korrekt aszimptotikus alakjával együtt. Ezt 

úgy teszi, hogy mindemellett kizárja a vegyértékelektron hullámfüggvényének esetleges 

variációs összeomlását a bels� héjak elektronpályáiba. A sokelektron-probléma ilyesfajta 

egyszer�sítése magától értet�d�en vonzó alternatíva volt a kvantumkémia korai 

szakaszában.140 A fent elmondottakat a következ�kben egy elektron és a klasszikus 

vízmolekulák közötti kölcsönhatást leíró elektron-vízmolekula pszeudopotenciál vizsgálatával 

világítjuk meg. A munka célja egy olyan pszeudopotenciál megalkotása, mely elméletileg 

kell�en megalapozott, mégis könnyen használható nagy méret� molekuladinamikai 

szimulációkban. Az új pszeudopotenciál megalkotásának gyakorlati szempontból 

legfontosabb célja azonban a dolgozatomban vizsgálandó rendszerekre (hidratált elektron, 

vízklaszter anionok) mért kísérleti eredmények minél pontosabb közelítése. A korábban 

használt elektron-vízmolekula pszeudopotenciálok használatával végrehajtott 

szimulációk81,85,93,96 ugyanis a hidratált elektron két alapvet� fizikai tulajdonságát, az 

abszorpciós spektrumot,22 illetve az alapállapot energiáját58 csak meglehet�sen nagy hibával 

írták le. Egy olyan pszeudopotenciál, mely ezeket a tulajdonságokat megbízhatóan 
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reprodukálja már nemcsak hidratált elektron szimulációkban alkalmazható, hanem használata 

kiterjeszthet� a vízklaszter anionok, esetleg negatívan töltött víz-leveg� határfelület 

szimulációjára is. Egy még ambiciózusabb elképzelés szerint az elektron-vízmolekula 

pszeudopotenciál a biokémiai rendszerek szimulációjában el�szeretettel alkalmazott QM/MM 

módszerek kvantumos-klasszikus határa kölcsönhatásának leírására is alkalmas lehet. 

A fejezet során áttekintjük a pszeudopotenciál-elmélet alapjait, majd egy elektronból 

és egy vízmolekulából álló rendszerre végzett modellszámítások alapján bevezetjük az extra 

elektron egzakt pszeudo-hullámfüggvényét. A pszeudo-hullámfüggvény segítségével 

kritikailag elemzünk néhány, az irodalomban gyakran használt közelítést. Az új elektron-

vízmolekula pszeudopotenciál megalkotásakor a pszeudo-hullámfüggvény sajátenergiájának 

és aszimptotikus alakjának reprodukálása a cél. Ezt a lépést a fejezet végén mutatjuk be a 

pszeudopotenciál parametrizált alakban történ� felírásával, mely amellett, hogy kiválóan 

reprodukálja a pszeudo-hullámfüggvény tulajdonságait, technikailag könnyen alkalmazható 

nagy méret� MD szimulációk során.  

 

IV.1.a. A pszeudopotenciál-elmélet alapjai 

Egy elektron és egy zárt héjú semleges molekula közötti kölcsönhatás leírásának 

legegyszer�bb módja a statikus kicserél�dési (static exchange, SE) közelítés alkalmazása.82,141 

Az SE közelítésben a semleges molekula „ befagyasztott”  molekulapályái és a molekulával 

kölcsönható elektron hullámfüggvényéb�l felépített determináns alakjában írjuk fel a rendszer 

(elektron + vízmolekula) teljes hullámfüggvényét. A Pauli-elvb�l következ�en az extra 

elektron hullámfüggvényének ortogonálisnak kell lennie a zárt héjú molekula 

hullámfüggvényére. Az ortogonalitás következtében felírható az SE sajátérték-egyenlet,82  

Ψ=Ψ+++=Ψ ε][ xen
SE VVVTH     (IV/1) 



 36 

melynek megoldása az extra elektron Ψ  hullámfüggvényét és ε sajátértékét szolgáltatja. Az 

SE Hamilton-operátor a kinetikus energia operátora mellett tartalmazza a statikus 

magvonzásnak (Vn) és a statikus elektrontaszításnak (Ve) megfelel� tagokat, valamint egy 

nem-lokális kicserél�dési hozzájárulást (Vx) is. Könnyen belátható, hogy az SE sajátérték-

egyenlet ekvivalens a semleges molekulára vonatkozó Hartree-Fock egyenletekkel. 

Következésképpen a (IV/1) egyenlet megoldásai magukban foglalják a semleges molekula 

betöltött molekulapályáit is (törzspályák, „ core”  pályák), valamint a nem-betöltött pályákat is, 

melyek közül a legkisebb energiájú, a LUMO, felel meg a vízmolekulához köt�d� extra 

elektron legkisebb energiájú állapotának, alapállapotának. A LUMO-t betölt� extra elektronra 

er�s vonzás hat a molekula centrumából, az atommagok környékér�l. A Pauli-elv által az 

elektron hullámfüggvényére kényszerített ortogonalitás azonban nagy oszcillációkat 

eredményez ugyanezen a térrészen, ami jelent�s kinetikus energiát eredményez. Ez a nagy 

kinetikus energia hozzájárulás gyakorlatilag kompenzálja a magok környezetéb�l származó 

er�s vonzást. A két hatás ered�je egy gyenge kölcsönhatás, mely az extra elektron kis ε 

sajátértékében ölt testet.  

Mint azt a bevezet� szakaszban már említettük, a pszeudopotenciál-elmélet 

alkalmazásának els�dleges célja, hogy az egzakt N-elektron-problémát egy egyszer�bb, jelen 

esetben egyelektron-problémává transzformáljuk egy olyan effektív potenciál bevezetésével, 

mely megakadályozza az extra elektron hullámfüggvényének összeomlását (az egyenlet 

variációs megoldása során) a törzselektronok pályáiba. A gyakorlatban ez egy taszító 

potenciál hozzáadását jelenti az SE Hamilton-operátorhoz.140 A probléma megoldását a 

Phillips-Kleinman-tétel (PK) adja,142 mely egy nem-lokális taszító operátort vezet be: 

ccc

N

c

EEV φφ)( v
1

PK
r −=�

=
     (IV/2) 
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ahol Ev egy tetsz�leges paraméter, Ec-k a cφ  betöltött pályák sajátenergiái, és az összegzést 

a betöltött pályákra kell végrehajtani. A PK-elmélet egy fontos következménye, hogy mind a 

cφ  függvények, mind az SE hullámfüggvények, Ψ -k, megoldásai a módosított PK 

Hamilton-operátornak (HPK)  Ev és ε sajátértékekkel. 

( ) cc EVH φφ v
PK

r
SE =+       (IV/3) 

( ) Ψ=Ψ+ εPK
r

SE VH      (IV/4) 

Ez a tulajdonság biztosítja azt, hogy a molekula betöltött pályáit eltávolíthatjuk a 

sajátérték-spektrumból akkor, ha Ev paraméter értékét megfelel�en nagynak választjuk.  

Azonban, ha Ev értékének éppen az extra elektron alapállapotának energiáját, ε-t választjuk, 

majd iteratív módon megoldjuk a (IV/3) és (IV/4) egyenleteket, akkor a PK Hamilton-

operátor sajátérték-egyenlete N+1 degenerált megoldáshoz vezet ε sajátértékkel. A degenerált 

függvények (a betöltött törzspályák és az extra elektron pályája) alterében a függvények 

bármely lineáris kombinációja szintén megoldása a HPK operátornak, azaz az Ev=ε  esetben a 

(IV/3) és (IV/4) egyenletek megoldása nem egyértelm�.143,144,145 Mindazonáltal, lehet�ség van 

arra, hogy a lineáris kombináció koefficienseit valamilyen ésszer� (bár önkényes) fizikai elv 

alkalmazásával megkössük. A számos lehet�ség közül azt a kombinációt választjuk, mely 

minimalizálja az extra elektron kinetikus energiáját, s ezzel eltávolítja a törzs körüli 

oszcillációk zömét.143 A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az extra elektron 

hullámfüggvényéhez kis lineáris koefficiensekkel törzsállapotokat keverünk úgy, hogy a 

létrejöv� pszeudo-hullámfüggvény kinetikus energiája minimális legyen. 

ps

c
c

c
cc bb Ψ=�

�

�
�
�

� +�
�

�
�
�

� +Ψ ��
2

1φ     (IV/5) 

Az eljárás a Ψ  hullámfüggvénynek csak az atommagok környékére es� részét érinti, hiszen 

a semleges molekula duplán betöltött pályái ide koncentrálódnak. Ezért a pszeudo-
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hullámfüggvény aszimptotikus viselkedése nem változik. A megfelel� nem-lokális taszító 

potenciál alakját Cohen és Heine vezette le:143 

( ) 	



�
�


� −+	



�
�


�−= ��
c

cc
c

cc TVV φφεφφ SECH
r    (IV/6) 

ahol 

pspspsps TT ΨΨΨΨ= /     (IV/7) 

Megjegyezzük, hogy a (IV/6) egyenlet tartalmazza a (IV/1) egyenletben bevezetett statikus-

kicserél�dési potenciált, és T -t, melyet már az új, módosított pszeudo-Hamilton-operátor 

(vagy Cohen-Heine (CH) Hamilton-operátor) sajátfüggvényével kell kiszámítani. A CH 

Hamilton-operátor alapállapotú megoldását egzakt pszeudo-hullámfüggvénynek nevezzük a 

dolgozat további részében. Az egzakt pszeudo-hullámfüggvény sajátértéke pontosan ε, a 

semleges vízmolekula els�, nem-betöltött pályájának energiája, aszimptotikus viselkedése 

pedig megegyezik az extra elektron egzakt SE hullámfüggvényének viselkedésével. Ezek 

alapján a vizsgálatok további célja a következ�kben foglalható össze: 1) az elektron-

vízmolekula rendszer extra elektronja legalacsonyabb energiájú SE állapotának kiszámítása, 

elektroneloszlásának jellemzése, 2) az elektron-vízmolekula rendszer egzakt pszeudo-

hullámfüggvényének megkonstruálása, majd 3) a CH Hamilton-operátor nem-lokális 

potenciális energia operátorának közelítése lokális függvényekkel.  

 Miel�tt továbblépnénk a probléma gyakorlati megoldására, a (IV/1) egyenlet egy 

további fontos tulajdonságára hívnánk fel a figyelmet. A (IV/1) egyenletb�l nyilvánvaló, hogy 

az SE Hamilton-operátor nem tartalmaz polarizációs hatásokat, azaz nem veszi figyelembe a 

vízmolekula hullámfüggvényének eltorzulását az extra elektron elektromos terének hatására. 

Ide több megjegyzés is kívánkozik. El�ször is, mivel a polarizációért részben az 

elektronkorreláció felel�s, a polarizáció nem írható le megfelel�en az egydetermináns képben. 

Másrészt, a pszeudopotenciál-elmélet egyszer� alkalmazhatósága szempontjából 
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elengedhetetlen a molekulapályák koncepciójának használata, ami viszont szükségessé teszi 

az egydetermináns kezelést. Ezért választottuk a munka kiindulópontjául a koncepcionálisan 

egyszer� SE közelítést (és a polarizáció elhanyagolását). A polarizációt egy külön lépésben, 

bár elméleti megfontolások alapján, a posteriori módon fogjuk bevezetni a potenciál 

kidolgozásának utolsó fázisában. 

 

IV.1.b. A számítási modell 

A számításokhoz alkalmazott egyszer� modell egy vízmolekulából és egy elektronból 

áll. A vízmolekula hullámfüggvényét és geometriáját HF/6-31++G(d,p)+aug ab iníció 

számításból generáltuk, melyet a Gaussian94 programcsomaggal végeztünk el.146 A standard 

6-31++G(d,p) bázist két nagy kiterjedés�, diffúz, s-típusú függvénnyel egészítettük ki a 

hidrogénatomokon centrálva (0,001 és 0,006 exponensekkel), a negatívan töltött metanol 

klaszterekre vonatkozó korábbi számításaink tapasztalatai alapján.73 A (IV/1) egyenlet 

megoldásai adják az extra elektron állapotait és energiáit a semleges molekula terében. 

Azonban az extra elektron reprezentációja nem triviális probléma. Ugyanis a vízmolekula 

atomcentrált függvényei nem elegend�en flexibilisek ahhoz, hogy megfelel� pontossággal 

leírják az extra elektron elektrons�r�ségét, különösen a molekulán kívül. Ezért, az elektron 

leírására az atomcentrált pályákat kiegészítettük 7×7×7 darab s-típusú függvénnyel (0,03 

exponens), melyeket egy 20 a.u. élhosszúságú kocka egyenletesen felosztott rácspontjaira 

helyeztünk. A kocka középpontját a vízmolekula tömegközéppontjába helyeztük úgy, hogy a 

vízmolekula dipólusmomentuma a z irányba mutat, a molekula pedig az yz síkban fekszik. Az 

integrálok kiszámításának egyszer�sítésére a molekulapályákat s-típusú, úgynevezett Gauss-

lobe függvények segítségével fejtjük sorba.147 Végeredményben az extra elektron állapotait 

429 darab s-típusú függvény lineáris kombinációjaként írjuk fel. 
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A modellben még egy problémát meg kell oldani, nevezetesen, hogy a semleges 

vízmolekula nem, vagy csak nagyon gyengén képes megkötni az extra elektront. Véges 

bázison végzett számításokban ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag csak a bázis véges mérete 

tartja az elektront a vízmolekula környezetében. Nagy kiterjedés� diffúz függvények 

alkalmazása esetén ezért az elektrons�r�ség a molekula közvetlen környékén nagyon 

lecsökkenhet. Ennek elkerülésére a számítási modell Hamilton-operátorát egy olyan 

potenciállal egészítjük ki, mely az elektrons�r�séget a vízmolekula közvetlen környezetében 

tartja, s így lehet�vé teszi a különböz� potenciálokkal számított elektroneloszlások közvetlen 

összehasonlítását. Ezt a potenciált lokalizáló potenciálnak fogjuk nevezni, az angol 

„ confining”  potenciál lefordításának nehézkessége miatt. Az SE potenciálhoz adott lokalizáló 

potenciál a molekulától kis távolságban csak elhanyagolható mértékben járul a potenciálhoz, 

azonban a molekulától távolabb a távolsággal meredeken emelked� taszítást biztosít.  

( )V k x y zconf = + +1
2

8 8 8       (IV/8) 

A (IV/8) egyenletben k = −10 8  a.u. A modellben alkalmazott Hamilton-operátor tehát a (IV/1) 

egyenlet operátorának és a (IV/8) egyenlet lokalizáló potenciáljának összege.  

H H Vconf
SE SE

conf= +        (IV/9) 

A (IV/1) egyenlet és a (IV/9) egyenletben definiált  Hamilton-operátor sajátérték-

egyenlete megoldásához szükséges integrálok kiszámítása standard kvantumkémiai eljárások 

alapján történik.148 A Phillips-Kleinman taszító hozzájárulás és az elektront a vízmolekula 

környezetébe kényszerít� lokalizáló potenciál mátrixelemeinek kiszámításához szükséges 

analitikus képletek az eredeti publikációban megtalálhatók.138 
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IV.1.c. Az egzakt pszeudo-hullámfüggvény 

Els� lépésben kiszámítottuk az extra elektron elektrons�r�ségét az SE közelítésben a 

lokalizáló potenciál alkalmazása nélkül (ld. (IV/1) egyenlet). Az SE elektrons�r�ség térbeli 

változását a IV-1. ábrán szaggatott görbével illusztráljuk a molekulához viszonyított négy 

irányban. A négy kijelölt irány: a vízmolekula síkjában a z-tengely mentén (bal fels� ábra), az 

y-tengely mentén (bal alsó ábra), az x-tengely mentén (jobb fels� ábra), és az OH kötés 

mentén (jobb alsó ábra). Az origót az ábrákon a molekula tömegközéppontja jelöli ki az x, y 

és z irányokban, míg az oxigénatom az OH kötés irányában. 
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IV-1. ábra. Az extra elektron els� állapotának (alapállapotának) elektrons�r�sége az SE 
közelítésben (a (IV/1) egyenlet megoldása, szaggatott görbe). Az ábra feltünteti az egzakt 

pszeudo-hullámfüggvény elektrons�r�ségét is (folytonos görbe), lásd kés�bb. A 
mértékegységek atomi egységekben vannak feltüntetve.  

 

Az extra elektront ebben az egyszer� modellben csak a bázis véges mérete lokalizálja 

a vízmolekula környezetében. Ezt az alapállapot pozitív energiája is jelzi (0,001212 hartree). 

A IV-1. ábra is illusztrálja ezt a hatást, ugyanis az elektroneloszlás diffúz, és nem tart 
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nullához a rácspontokat tartalmazó doboz széleinél. A várakozásnak megfelel�en a molekula 

közvetlen környezetében er�s oszcillációk jelentkeznek, amelyekhez nagy kinetikus energia 

társul. További érdekesség, hogy jelent�s elektrons�r�ség jelenik meg a molekula 

hidrogénatomjainak környezetében, mind a dipólus vektor, mind az OH kötés irányában. 

Megjegyezzük még, hogy a (IV/1) egyenlet megoldásai automatikusan tartalmazzák a 

semleges vízmolekula betöltött pályáit is. Az a tény, hogy a (IV/1) egyenlet megoldásaihoz 

tartozó törzs sajátértékek az extra elektron kezelésére alkalmazott bázison (az atomcentrált 

bázisfüggvények és a rácspontokon elhelyezett függvények összessége) gyakorlatilag 

megegyeznek a vízmolekula 6-31++G(d,p)+aug Hartree-Fock megoldásaival, jelzi, hogy az 

eredeti atomcentrált bázis megfelel� leírását adja a vízmolekula hullámfüggvényének 

(természetesen a Hartree-Fock módszer korlátain belül). 
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IV-2. ábra. Az extra elektron alapállapotának elektrons�r�sége az SE közelítésben használva 
a (IV/8) egyenletben definiált lokalizáló potenciált (a (IV/9) egyenlet megoldása, szaggatott 
görbe). Az ábra feltünteti az egzakt pszeudo-hullámfüggvény elektrons�r�ségét is (folytonos 

görbe). A mértékegységek atomi egységekben vannak feltüntetve. 
 



 43 

A IV-2. ábra illusztrálja a (IV/8) egyenletnek megfelel� lokalizáló potenciál hatását az 

elektrons�r�ségre. Bár az extra elektronra vonatkozó egzakt SE megoldások alakja és 

oszcillációi hasonlóak a nem-lokalizált esethez, a Vconf  potenciál hozzáadása az SE Hamilton-

operátorhoz jelent�sen megnöveli az elektrons�r�séget a kémiailag érdekes régióban. Az 

elektron lokalizálásának másik következménye az extra elektron sajátenergiájának számottev� 

megnövekedése. Mivel az extra elektron elektrons�r�sége relatíve kicsi a molekula 

közelében, a lokalizáló potenciál csak elhanyagolható mértékben befolyásolja a betöltött 

molekulapályák energiáját. 

Amint azt jeleztük a bevezetésben, a pszeudopotenciál-elmélet f� célja egy olyan 

pszeudo-Hamilton-operátor megalkotása a (IV/1) egyenletb�l kiindulva, amely nem 

eredményez mély energiájú törzsmegoldásokat. Ezt a lépést a sokelektron-probléma 

(vízmolekula elektronjai + egy extra elektron) egyelektron-problémává redukálása (egy 

elektron a vízmolekula befagyasztott hullámfüggvényének terében) teszi szükségessé. A 

redukció végrehajtásának eszköze egy taszító potenciál hozzáadása az SE Hamilton-

operátorhoz a Phillips-Kleinman-tétel értelmében.142 A sokelektron-probléma redukciójának 

módja természetesen függ a vizsgált fizikai problémától.140 Ha egyszer�en a törzsállapotok 

eltávolítása a cél, akkor Ev>>ε feltétel teljesülése elégséges. Azonban ha egy olyan effektív 

potenciál létrehozása a cél, amely kell�képpen sima ahhoz, hogy könnyen implementálható 

legyen különböz� statisztikus mechanikai problémák megoldására, akkor az Ev=ε feltételb�l 

kiindulva a kinetikus energia minimalizálásával érhetünk célt. Cohen és Heine javaslata 

alapján az extra elektron kinetikus energiájának minimalizálását a törzspályák és az extra 

elektron legkisebb energiájú pályája lineáris kombinációjával érhetjük el.143 Az így 

bevezethet� pszeudo-hullámfüggvényen már nem jelentkeznek az egzakt megoldás nagy 

oszcillációi, de az aszimptotikus viselkedés továbbra is korrekt. A gyakorlati kivitelezés 

szempontjából megvizsgálva a pszeudo-hullámfüggvény megalkotását észre kell vennünk, 
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hogy az eljárás alapjául szolgáló (IV/6) és (IV/7) egyenletek tartalmazzák magát a pszeudo-

hullámfüggvényt is. Ezért a Cohen-Heine taszító tag sajátérték-egyenletekben történ� 

alkalmazása rendkívül nehézkes. Ehelyett mi egy alternatív, de egyenérték� utat 

választottunk, melyben az extra elektron hullámfüggvényének kinetikus energiáját 

numerikusan minimalizáltuk a lineáris kombináció koefficiensei optimálásával. Az így 

kiszámított egzakt pszeudo-hullámfüggvény eloszlásának különböz� irányokba es� metszetét 

a IV-2. ábrán tekinthetjük meg (a lokalizáló potenciál figyelembe vételével). 

A IV-2. ábra nyilvánvalóvá teszi, hogy a hullámfüggvény eredeti oszcillációi 

túlnyomórészt elt�nnek a pszeudo-hullámfüggvényr�l. A megmaradó oszcillációk arra 

utalnak, hogy a betöltött pályák és a vegyértékállapot függvényeinek altere nem elég flexibilis 

ahhoz, hogy az összes kinetikus energiát eltávolítsuk. A korrekt aszimptotikus viselkedés 

azonban így is nyilvánvaló. Mint korábban említettük, a (IV/8) egyenletben definiált 

lokalizáló potenciál alkalmazásával az elektrons�r�ség mintegy két nagyságrenddel megn� a 

vízmolekula környezetében. Fordítva, az elektrons�r�ség nagy része elhagyja a számítási 

dobozt a lokalizáló potenciál alkalmazása nélkül. Ezért, bár a IV-1. ábrán feltüntettük a 

lokalizáló potenciál alkalmazása nélkül kiszámított pszeudo-hullámfüggvényt is, a 

továbbiakban csak a lokalizáló potenciál alkalmazásával nyert eredményeket elemezzük. 

A IV-2. ábra diszkussziója során érdemes néhány szót ejteni az extra elektron 

elektrons�r�ségének vízmolekulához viszonyított orientációjáról is. Általánosságban a 

vízmolekula hidrogénatomjai irányában jelent�s elektrons�r�ség jelenik meg, de az y irány is 

érzékelhet� hozzájárulást jelez. A legnagyobb elektrons�r�ség az OH kötés irányában, a 

hidrogének közvetlen közelében jelenik meg. Kissé meglep� módon az elektrons�r�ség nem 

t�nik el teljesen az oxigénatom környezetében sem. Az oxigén térfelén, ahol a vízmolekula 

elektrons�r�sége nagy, valószín�leg az er�s kicserél�dési tag kompenzálhatja valamennyire 

az elektron-elektron taszítási tagot, így teremtve meg egy nem-elhanyagolható 
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elektrons�r�ség kialakulásának feltételeit. A kicserél�dési hozzájárulások lokális 

közelítésének vizsgálatakor erre a kérdésre még röviden visszatérünk. 

 

IV.1.d. A pszeudo-Hamilton-operátor lokális közelítéseir�l  

Az el�z� részben bevezetett pszeudo-hullámfüggvény rendelkezik mindazon 

sajátságokkal, melyeket célkit�zéseink során meghatároztunk: aszimptotikus viselkedése, 

sajátenergiája megegyezik az egzakt SE hullámfüggvény jellemz�ivel, viszont a 

hullámfüggvény nagy kinetikus energiát okozó oszcillációit sikeresen elimináltuk. Végs� 

célunk egy olyan effektív potenciál létrehozása, melynek terében az extra elektron 

elektroneloszlása és sajátenergiája a lehet� legjobban megközelíti a pszeudo-hullámfüggvény 

elektroneloszlását és energiáját. A problémát két irányból közelíthetjük. Az els� megoldási 

sémában a pszeudo-Hamilton-operátor vizsgálatából indulunk ki, s megkíséreljük a pszeudo-

Hamilton-operátor nem-lokális potenciális energia tagjait lokális operátorokkal közelíteni. Az 

eljárás során a nem-lokális tagokat lépésr�l-lépésre az irodalomban használt, különféle lokális 

közelítéseken alapuló tagokra cseréljük ki. Az így kapott lokális Hamilton-operátor 

megoldásait vetjük össze az egzakt pszeudo-hullámfüggvénnyel. A legalkalmasabb lokális 

közelítések kiválasztása után a négy különböz� lokális potenciális energia tagot (a statikus 

magvonzás, (Vn), a statikus elektrontaszítás (Ve), a lokális taszító operátor (Vr) és a lokális 

kicserél�dési operátor (Vx)) egy könnyen kezelhet� formájú analitikus függvénnyel közelítjük. 

Bár ez az út nem vezetett kielégít� eredményre, mégis tanulságos röviden áttekinteni az egyes 

lokális közelítések alkalmazhatóságát.  

Els� lépésben megállapítottuk, hogy a PK operátor ((IV/2) egyenlet) közelítésére 

alkalmazott Schnitker és Rossky által javasolt lokális taszítási tag82 meglehet�sen jó 

közelítését adja az eredeti nem-lokális taszításnak. Schnitker és Rossky a PK operátorban az 

Ev=ε egyenl�séget használták, majd egyszer�sítették a kifejezést azzal a feltételezéssel, hogy 
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ε=0, és a pszeudo-hullámfüggvény konstans a törzs régiójában. Az így bevezetett lokális 

taszítás (local repulsion, LR) formája:   

( ) ( )� �−=
c

ccc dEV '')(local
r rrrr φφ     (IV/10) 

A lokális kicserél�dési tagok vizsgálata során megvizsgáltuk a kicserél�dési tag teljes 

elhagyását (no exchange, NE közelítés), a szabad elektrongáz-modellen alapuló Hara-féle 

lokális kicserél�dési közelítést (Hara local exchange, HLE),149 az aszimptotikusan korrigált 

Hara-közelítést (asymptotically corrected Hara exchange, ACH)150 és a szemiklasszikus 

kicserél�dési közelítést (semiclassical exchange, SCE).150 A lokális kicserél�dési potenciálok 

alkalmazása mind a négy esetben gyenge egyezést eredményezett az egzakt pszeudo-

hullámfüggvény tulajdonságaival. Mindazonáltal, a négy közül az SCE közelítés bizonyult a 

legmegbízhatóbbnak. A teljesség kedvéért megadjuk a lokális kicserél�dési potenciál alakját 

az SCE közelítésben (a vízmolekula ρ(r) elektrons�r�ségének felhasználásával): 

( ) ( ) Fx 3/2 kV π−=r       (IV/11) 

ahol 

( ) 3/12
F )(3)( rr ρπ=k       (IV/12) 

Az így megalkotott LR-SCE lokális potenciális energia operátor tagonkénti analitikus 

függvények (Gauss-féle hibafüggvények) segítségével történ� megillesztése nem vezetett 

olyan eredményre (potenciálra), mely kielégítette volna a pszeudopotenciállal szemben 

támasztott követelményeinket. Ez azt jelenti, hogy a pszeudo-hullámfüggvény 

tulajdonságainak nem teljesen kielégít� reprodukálásán túl, az LR-SCE potenciálra illesztett 

függvények segítségével elvégzett szimulációkban (lásd még az V.2. fejezet eredményeit) a 

hidratált elektron sajátenergiájára58 és abszorpciós spektrumára22 nem kaptunk megfelel� 

eredményt. Ez leggyakrabban abban nyilvánult meg, hogy a számított abszorpciós spektrum, 

hasonlóan más, korábbi pszeudopotenciálok alkalmazásához, jelent�sen eltolódott nagyobb 



 47 

energiák felé. A probléma f� okát abban látjuk, hogy már az LR-SCE közelítés (különösen az 

SCE rész) is jelent�s hibával terhelt. Ez látható a IV-3. ábrán, ahol az LR-SCE Hamilton-

operátorral számított elektrons�r�ségeket hasonlítjuk össze a pszeudo-hullámfüggvény 

elektrons�r�ségével. Különösen figyelemre méltó az elektrons�r�ség drámai csökkenése az 

LR-SCE közelítésben az oxigénatom környékén. A jelenség túlzott mérték� taszító 

hozzájárulásra utal a törzs környékén. A probléma megoldására a következ� részben egy 

másfajta, filozófiájában inkább numerikus, mint fizikai módszert alkalmazunk. 
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IV-3. ábra. Az extra elektron alapállapotának elektrons�r�sége az LR-SCE lokális 

közelítésben, használva a (IV/10)-(IV/12) egyenletben definiált lokális potenciálokat 
(szaggatott görbe). Az ábra feltünteti az egzakt pszeudo-hullámfüggvény elektrons�r�ségét is 

(folytonos görbe). A mértékegységek atomi egységekben vannak feltüntetve. 
 

IV.1.e. Az elektron-vízmolekula pszeudopotenciál parametrizálása  

Ebben a részben megmutatjuk a pszeudopotenciál megalkotásának azt az alternatív 

módját, melynek során a potenciál tagonkénti illesztése helyett egy olyan globális, 

parametrizált próbafüggvényb�l indulunk ki, mely egyszerre tartalmazza a potenciál összes 
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komponensét, azok megkülönböztetése nélkül. A próbafüggvény paramétereit egy id�ben 

optimalizáljuk olyan módon, hogy az illesztett potenciállal megoldott sajátérték-egyenlet 

megoldásai minél jobban reprodukálják az extra elektron sajátenergiáját, valamint a pszeudo-

hullámfüggvény elektrons�r�ségét. A számítások során az alábbi globális próbafüggvényt 

alkalmaztuk az egyes atomi helyekre:  

( ) ( ) ( )
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A két hidrogénatomon és az oxigénatomon centrált potenciális energia hozzájárulások 

(Vhy és Vox), melyek összege a teljes pszeudopotenciált adja, három-három Gauss-

hibafüggvényt tartalmaznak, osztva az elektron-hidrogén (rhy), illetve az elektron-oxigén (rox) 

távolságokkal. Ez a függvényalak hasonló a Staib és Borgis által korábban javasolt 

függvényhez,81 annál azonban jelent�sen flexibilisebb. A (IV/13) és (IV/14) egyenletek 

tartalmazzák a klasszikus molekulák atomi helyeinek parciális töltését (qox és qhy) és nyolc 

optimálandó paramétert. Az oxigén parciális töltésére qox=–0,820e, a hidrogénére qhy=0,410e 

értéket választunk a klasszikus vízmolekulák leírására a szimulációinkban használt SPC 

potenciál parciális töltéseivel megegyez�en.128 A potenciál paramétereinek meghatározása 

során az oxigénatom környezetében észlelt nem elhanyagolható elektrons�r�ség korrekt 

leírására az optimálást olyan módon végeztük (trial-and-error módszerrel), hogy az optimált 

paraméterek az oxigénatom környezetében csak véges nagyságú taszító potenciált 

eredményezzenek. Az optimált paraméterek értékeit az 1. táblázatban foglaltuk össze, míg a 

IV-4. ábra a potenciál metszetét mutatja az el�z�ekben is vizsgált négy kitüntetett irányban. 
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            x = O x = H 

qx -0,820 0,410 

A1,x 0,575 0,750 

B1,x 0,620 0,150 

B2,x 1,000 0,500 

B3,x 0,400 0,350 

  C1,x 4,400 - 

 
1. táblázat. Az elektron-vízmolekula pszeudopotenciál optimált paraméterei. A 
mértékegységek atomi egységekben vannak megadva. 
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IV-4. ábra. Az extra elektron teljes potenciális energiája egyetlen vízmolekula terében a 

statikus kicserél�dési (SE) közelítésben.  
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IV-5. ábra. Az extra elektron alapállapotának elektrons�r�sége az SE közelítésben, használva 

a (IV/8) egyenletben definiált lokalizáló potenciált és az illesztett pszeudopotenciált 
(szaggatott görbe). Az ábra feltünteti az egzakt pszeudo-hullámfüggvény elektrons�r�ségét is 

(folytonos görbe). A mértékegységek atomi egységekben vannak feltüntetve. 
 

A potenciál korrekt aszimptotikus viselkedést mutat nagyobb távolságoknál. Az 

atomok környékén a törzs er�s, de véges taszítását észleljük. Az SE Schrödinger egyenlet 

megoldása az illesztett pszeudopotenciál felhasználásával (természetesen a lokalizáló 

potenciállal együtt) 0,050792 hartree sajátértéket eredményez, ami 0,01 %-ra megközelíti az 

egzakt megoldást. Az extra elektron illesztett lokális potenciállal kiszámított 

elektrons�r�ségét a IV-5. ábrán hasonlíthatjuk össze a pszeudo-hullámfüggvény 

elektrons�r�ségével. Az elektrons�r�ségek kvalitatív egyezése bíztató, az aszimptotikus 

viselkedés egyezése pedig kimondottan jó. Az elektrons�r�ségnek a hidrogén atom környékén 

látható csökkenése annak a következménye, hogy az illesztett potenciál nem reprodukálja az 

egzakt potenciál itt tapasztalható közel szinguláris viselkedését. Az ebb�l a régióból 

eltávolított nettó elektrons�r�ség azonban nem jelent�s. Nem mellékesen megjegyezzük, hogy 

a közel szinguláris viselkedés kimondottan hátrányos lenne folyadékszimulációs 
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alkalmazásokban. Sokkal fontosabb az a tény, hogy nem elhanyagolható elektrons�r�ség 

jelenik meg a törzs régiókban is. Az új pszeudopotenciál ezen tulajdonságában jelent�sen eltér 

a korábbi pszeudopotenciáloktól.82,95  
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IV-6. ábra. Az extra elektron teljes potenciális energiájának lokális tagjai egyetlen 

vízmolekula terében a statikus kicserél�dési közelítésben: az elektrosztatikus tag (pontozott-
szaggatott görbe), a lokális taszítási tag (pontozott görbe) és a lokális kicserél�dési potenciál 

(szaggatott görbe). 
 

Amennyiben a fenti módon megalkotott pszeudopotenciált elfogadjuk a nem-lokális, 

egzakt SE potenciál közelítéseként, akkor a korábbi megfontolásaink megfordításával 

lehetséges az egzakt nem-lokális kicserél�dési potenciál közelítése egy lokális (illesztett) 

kicserél�dési potenciállal. Mivel az elektrosztatikus (elektrontaszítási és magvonzási) lokális 

operátor, valamint a nem-lokális taszítási potenciál megbízható lokális közelítése ismert, a 

lokális kicserél�dési hozzájárulás egyszer�en az illesztett pszeudopotenciál és az ismert 

lokális potenciálok különbségeként adódik. A IV-6. ábra ebben a közelítésben illusztrálja az 

SE potenciál lokális közelítésének minden egyes hozzájárulását.  Látható, hogy csak az er�sen 

vonzó kicserél�dési potenciál képes kompenzálni a gyakorlatilag végtelen taszítási potenciált 
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a törzs régiójában (a „ core” -ban). Ezek szerint, a kicserél�dési potenciál jelen modellben jóval 

er�sebb a korábban használt potenciálokénál.82,95 Ahogy azt korábban már tárgyaltuk, a 

viszonylag er�s kicserél�dési hozzájárulás eredményeképp jelenhet meg véges 

elektrons�r�ség a vízmolekula oxigénatomjának térfelén. 

Mint arra korábban már felhívtuk a figyelmet, az SE Hamilton-operátor nem tartalmaz 

polarizációs hatásokat. A polarizációért felel�s tagot utólag adjuk a már megillesztett 

potenciálhoz. A polarizációs hozzájárulás kifejezéséhez a Barnett és munkatársai által javasolt 

képletb�l indulunk ki,95 mely szerint 

( )22
ox,1

2
ox

pol
2 Cr

V
+

−= α
     (IV/15) 

A potenciál gömbszimmetrikus és középpontja az oxigénatomon helyezkedik el. A 

polarizációs potenciál tartalmazza a vízmolekula gömbi polarizálhatóságát (�=9,7446 a.u.) és 

korrekt 1/r4 hosszútávú viselkedéssel bír, s ezzel helyesen reprodukálja a vízmolekula 

polarizációs potenciálja izotróp részének aszimptotikus viselkedését.82,95  Az optimálandó 

C1,ox paramétert úgy választjuk meg, hogy a polarizációs taggal kiegészített potenciál 

folyadékszimulációkban reprodukálja az egyensúlyi hidratált elektron alapállapotának 

energiáját. Ez természetesen csak utólagosan, a szimulációk elvégzése után igazolható, ahogy 

azt látjuk majd az V. fejezetben. Az optimalizált potenciál érdekessége, hogy 

nagyságrendekkel gyengébb vonzást jósol, mint Douglass és munkatársai adiabatikus 

potenciálja,151 vagy az el�bb már említett Barnett és munkatársai által javasolt potenciál.95 Az 

optimalizált polarizációs potenciál bár valamivel gyengébb, de összevethet� nagyságú a 

Schnitker és Rossky által javasolt potenciállal.82 

Az elektron-vízmolekula pszeudopotenciál végs� paramétereit az 1. táblázatban 

foglaltuk össze. A potenciál tehát három-három Gauss-hibafüggvényt tartalmaz minden atomi 

helyen elosztva az elektron-hidrogén (rhy), illetve az elektron-oxigén (rox) távolságokkal. A 

polarizációs függvény az oxigénatomon helyezkedik el. A parciális töltéseket is figyelembe 



 53 

véve a paraméterek száma a modellben kilenc. A kis számú paraméter, valamint az analitikus 

forma egyszer�sége nagyon el�nyös tulajdonsága a jelen pszeudopotenciálnak. A teljes 

pszeudopotenciál négy irányban számított metszetét láthatjuk a IV-7. ábrán. A modell 

legmarkánsabb különbsége a korábbi potenciálokhoz képest az er�sebb kicserél�dési 

potenciál és a gyengébb polarizációs potenciál alkalmazása.82,95 Ennek következtében a törzs 

régióban a potenciál ugyan er�sen taszító marad, azonban ez a taszítás véges nagyságú, a 

taszító régió pedig némileg összesz�kül. A vonzó potenciálgödrök mélysége hasonló a jelen 

potenciálban, mint a korábbiakban,82,92,95 azonban a minimumok valamivel közelebb kerülnek 

a magokhoz. Az új potenciál ezen tulajdonságainak a hidratált elektron fizikai tulajdonságaira 

gyakorolt hatását az V. fejezetben analizáljuk részletesebben. 
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IV-7. ábra. A polarizációs potenciál hozzájárulása (szaggatott görbe) az extra elektron teljes 

potenciális energiájához (folytonos görbe). 
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IV.2. A kevert kvantumos-klasszikus molekuladinamikai szimulációk eredményeinek 

kvantummechanikai korrekciója. I. Nem-adiabatikus elektronátmenetek sebességének 

számítása id�korrelációs függvények használatával152  

 

IV.2.a. A Fermi-aranyszabály alternatív kifejezése  

Nem-adiabatikus, sugárzásmentes elektronátmenetek sebességének számítására a III. 

fejezetben vázolt Ehrenfest-féle MD szimulációs módszer mellett lényegesen egyszer�bb út is 

lehetséges. A kvantummechanika id�függ� els�rend� perturbációs elméletén alapuló Fermi-

aranyszabály119 ugyanis az adiabatikus szimulációkból származó fizikai információk 

(trajektóriák) segítségével felhasználható ugyanerre a célra.  

Két adiabatikus elektronállapot, 1 és 2, közötti termikus átmenet sebessége felírható 

id�függ� alakban98,99,153 
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  (IV/16) 

ahol H1 és H2 az atommagok Hamilton-operátora az els� és a második adiabatikus 

elektronállapot, 1 és 2 , által meghatározott potenciálfelületen. A (IV/16) egyenletben V a 

nem-adiabatikus csatolás operátora (a perturbáció a perturbációs kezelésben), és Tρ  a 

kiindulási potenciálfelületen az i-vel jelölt magmódusok termikus egyensúlyának leírására 

használt kanonikus s�r�ségoperátor, míg a Tr jelölés az adott operátor mátrixa diagonális 

elemeinek összegét (spurját) jelenti. 
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A (IV/17) egyenletben )Tr( 1
1

HeZ β−=  a kanonikus állapotösszeg. A következ�kben a ...  

jelölést alkalmazzuk az atommag szabadsági fokok h�mérsékleti átlagának jelölésére a 

kiindulási potenciálfelületen. 

A szokásos eljárás szerint99,153,154,155 a csatolási mátrixelemekb�l elhanyagoljuk az 

elektron-hullámfüggvény magkoordináták szerinti második deriváltjait: 

 �� ==
α

αααα
α

PSPPV 2121  (IV/18) 

ahol Pα az α magmódus konjugált momentuma. A Fermi-aranyszabály alternatív felírása 

szerint81 
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ahol az exp(+) a pozitív id�rendezett exponenciális operátor, és )(12 τH∆  és )(12 tV jelentése a 

következ�: 

 �� /-iH/iH eHHeH τττ 11 )()( 2112 −=∆  (IV/20) 

és 

 �� t/-iHt/iH eVetV 11 21)(12 =  (IV/21) 

Vegyük észre, hogy a Heisenberg-képben a (IV/20) és (IV/21) egyenlet jelentése szerint a 

dinamika a kezdeti potenciálfelületen játszódik le. A (IV/19) egyenlet szolgál további 

levezetésünk kiindulópontjául, melynek során a Fermi-aranyszabály alternatív formáját 

vezetjük be. El�ször egy egyszer� összefüggést írunk fel, mely az operátorok átalakításában 

hasznos:  

 AeA λ

λ λd
d

lim
0→

=  (IV/22) 

Alkalmazzuk a (IV/22) egyenletet a Fermi-aranyszabály (IV/19) egyenlettel kifejezett 

alakjára! Az átalakítás a következ� egyenlethez vezet:  
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  (IV/23) 

A (IV/23) egyenlet további átalakításában sorozatosan alkalmazzuk az exponenciális 

függvény várható értékének (beleértve az id�rendezett exponenciálist is) kumuláns sorfejtését 

másodrendig,81 és feltételezzük hogy a λ szerinti differenciálás és a termikus átlagolással 

összefügg� spur számítása felcserélhet�ek. A Fermi-aranyszabály végleges alakja az algebra 

elvégzése után a következ�: 
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 (IV/24) 

A (IV/24) egyenletben bevezetjük az �/)()( 1212 τHt ∆=Ω  jelölést, továbbá δ az átlagtól való 

eltérést, a fluktuációt jelöli. A csatolási operátor (IV/18) egyenletben definiált formájával, 

valamint felismerve, hogy Pα páratlan az id�ben, megsejthetjük, hogy a csatolási mátrix 

termikus átlaga elt�nik. Ez egyébként könnyen belátható harmonikus oszcillátorok esetén.119 

Következésképpen a (IV/24) egyenletben kifejezett elektronállapotok közötti átmenet 

sebessége tovább egyszer�södik: 
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A (IV/24) és (IV/25) egyenletek az elektronátmenet sebességének kvantummechanikai 

kifejezését adják. Az eredmény levezetésében a Fermi-aranyszabályhoz vezet� els�rend� 

perturbációs közelítés mellett az exponenciális operátorok másodrend� kumuláns sorfejtését 

használtuk. A (IV/24) és (IV/25) egyenletek a IV.2. alfejezet legfontosabb eredményei. A 

kifejezések nagy el�nye, hogy nem tartalmaznak id�rendezett exponenciális operátorokat, és 

csak jól definiált fizikai mennyiségek id� szerinti korrelációs függvényeinek termikus átlagai 

jelennek meg a képletben. 

 

IV.2.b. A Fermi-aranyszabály klasszikus közelítése 

Bár a (IV/25) egyenlet alakja formálisan relatíve egyszer�, közvetlen alkalmazása 

azonban igen nehézkes, különösen a kvantumos korrelációs függvények kiszámításának 

bonyolultsága miatt. A közvetlen számítás vonzó alternatívája a kvantumos korrelációs 

függvények klasszikus korrelációs függvényekkel való közelítése lehet. A klasszikus 

id�korrelációs függvények ugyanis könnyen kiszámíthatóak tisztán klasszikus, vagy kevert 

kvantumos-klasszikus szimulációk egyensúlyi trajektóriáiból. Ennek megfelel�en a  kevert 

kvantumos-klasszikus rendszerekben �/)()( 2112 EEtcl −=Ω , a kvantumos alrendszer 

elektronátmenetben részt vev� állapotai közötti energiakülönbség (frekvenciakülönbség). Így 

a klasszikus határesetben az elektronátmenet sebessége a 
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képletre egyszer�södik, ahol a kvantummechanikai termikus átlagolást klasszikus mechanikai 

átlagra cseréltük. 

Az átmenet sebességét tömörített formában is felírhatjuk:98,99 
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ahol K(t) a (IV/25) egyenlet integrandusának 2/2 � -tel szorzott reális részét jelenti. Ezt a 

mennyiséget a Kubo-féle értelmezésben a reakciósebesség transzportkoefficiensének 

megfelel� „ kémiai fluxus”  korrelációs függvénynek is tekinthetjük.156,157,158 A további 

tárgyalás megkönnyítésére vezessük be a következ� (normált és nem-normált) klasszikus 

korrelációs függvényeket: 

 2
121212 /)0()()(

~ ΩΩΩ=Ω δδδ ttC  (IV/28) 

 )0()()( 1212 ΩΩ=Ω δδ ttC  (IV/29) 

 )0()()( 1212 VtVtCV =  (IV/30) 

 )0()()( 1212 Ω=Ω tVtCV  (IV/31) 

Vegyük észre, hogy a )(12 tV  és )(12 tΩ  jelölést ett�l a ponttól kezdve a klasszikus 

mennyiségek jelölésére használjuk. Amennyiben kvantumos mennyiségre kívánunk utalni, 

akkor a q indexet használjuk. A klasszikus esetben a fenti korrelációs függvények 

segítségével az id�függ� fluxus a következ� formát ölti:  
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ahol G(t) a fázisvesztési (dephasing) függvény, melyet a   
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egyenlet definiál. A (IV/33) egyenletben, a kondenzált fázisú spektrumok sávalakjának 

elméletére való hivatkozással, 
2/12

12

−
Ω= δτφ  a klasszikus fázisvesztési id�t (dephasing time) 

definiálja.159 
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IV.2.c. Az elektronátmenet sebessége klasszikus kifejezésének kvantálása 

Az elektronállapotok közötti átmenet klasszikus korrelációs függvényekb�l számított 

sebessége azonban jelent�sen, néhány esetben több nagyságrenddel is eltérhet a 

kvantummechanikai sebességt�l, ahogy azt Berne és munkatársai illusztrálták.155,160,161 

Megmutatták azt is, hogy a (IV/25) egyenlet klasszikus határesete nem egyértelm�, az 

eredmények attól is függhetnek, hogy az atommag szabadsági fokok h�mérsékleti átlagát 

melyik potenciálfelületen számítjuk. Számításaik szerint az atommagok termális eloszlásának 

legpontosabb reprezentációját akkor kapjuk, ha a két elektronátmenetben érintett 

potenciálfelület átlagából számított effektív potenciálon hajtjuk végre az atommagok 

klasszikus dinamikáját.155 

A klasszikus korrelációs függvények a posteriori kvantálása lehet�séget nyújt a 

kvantumos effektusok hatásának figyelembe vételére. A legtöbb utólagos kvantálási eljárást 

spektroszkópiai problémák kapcsán vezették be.160,162,163,164,165,166,167 A kvantálási sémák 

alkalmazhatóságát egyszer� analitikai modellekre Kim és Rossky,167 vibrációs relaxációra 

Skinner és munkatársai tesztelték.168 Az úgynevezett harmonikus kvantálási eljárás lineárisan 

csatolt harmonikus oszcillátorokból álló fürd� és a fürd�höz lineárisan csatolt kvantumos 

alrendszer modelljén alapul.160,166 A harmonikus eljárásban a ) A(t)A( C(t) 0=  klasszikus 

korrelációs függvény frekvenciatartománybeli kvantált alakja az alábbi formában írható fel: 
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ahol )(̂ωC  a C(t) Fourier-transzformáltja, )(ˆ ωqC  a kvantált korrelációs függvény a 

frekvenciatartományban, és β =1/kT. Az els� tag az els� egyenl�ség jobb oldalán az 

individuális módusok amplitúdójának kvantumos korrekcióját adja, míg a második tag a 

kvantum korrelációs függvényekre jellemz� )(ˆ)(ˆ ωω ωβ qq CeC �−=−  részletes egyensúly 

(detailed balance) feltételét elégíti ki.  A (IV/34) egyenlet a   
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id�függ� egyenletté transzformálható. Egy másik jól ismert kvantálási módszer a standard 

kvantálási séma,164,165 mely a (IV/34) egyenlet els� egyenl�ségéb�l csak a második 

szorzótényez�t tartja meg. A kvantálási eljárás a harmonikus esetben látotthoz hasonló alakú 

korrelációs függvényhez vezet: 
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A standard kvantálási formalizmus tehát csak a részletes egyensúly feltételét elégíti ki, de 

figyelmen hagyja az individuális módusok amplitúdójának korrekcióját. Számos egyéb 

kvantálási séma használatos az irodalomban, melyek közül megemlítjük a Schoefield-

sémát,162 az Egelstaff-módszert,163 és a Kim-Rossky-féle eljárást.167 Mivel úgy gondoljuk, 

hogy az elektronátmenetek túlnyomórészt a klasszikus fürd� vibrációs módusaihoz csatolódva 

mennek végbe (lásd kés�bb), munkánkban a harmonikus sémát vizsgáljuk meg részletesen. 

Összehasonlításképp a standard kvantálási eljárást is felhasználjuk munkánk során.  

Ha a (IV/28)-(IV/31) egyenletekben felsorolt )(tCΩ , )(tCV és )(tCVΩ  függvényeket a 

harmonikus séma szerint kvantáljuk, és definiáljuk a C(t) korrelációs függvény 

πωω /)(̂)( CJ =  spektrális s�r�ségét, akkor a kvantumos átmeneti sebességre a következ� 

egyenletet kapjuk:  
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A (IV/37) egyenlet nagyon hasonló a Kubo és Toyozawa által,154 majd kés�bb Berne és 

munkatársai által levezetett képletekhez.155 Hasonló munkák példája alapján153,154,155 a 

(IV/37) egyenlet mátrixelemei tovább egyszer�síthet�ek. Azzal a feltételezéssel, hogy az S� 

tagok ((IV/18) egyenlet) függetlenek a magkoordinátáktól, a (IV/37) egyenlet leegyszer�södik 

a Berne és munkatársai által analizált modellre (harmonikus oszcillátorokból álló fürd�höz 

lineárisan csatolt kétállapotú kvantumrendszer a Born-Oppenheimer lineáris diagonális 

csatolási határesetében) levezetett egyenletre.155 A kifejezések azonossága könnyen belátható 

(az utolsó tagban található kis eltéréssel).  

A (IV/37) egyenlet a probléma két kiemelked� fontosságú aspektusát illusztrálja. 

El�ször is azt látjuk, hogy az általunk bevezetett (IV/24) és (IV/25) egyenletek pontosan 

reprodukálják egy egyszer� modell egzakt (analitikus) kvantummechanikai megoldását.  Ez a 

tény világosan mutatja a módosított Fermi-aranyszabály alkalmazhatóságát. Másodszor, azt 

szintén beláttuk, hogy a klasszikus átmenet sebessége a harmonikus kvantumkorrekció után 

((IV/35) és (IV/37) egyenletek) ugyanehhez az egzakt eredményhez vezet. Ez a tapasztalat 

adja a f� motivációt arra, hogy munkánk során a harmonikus korrekciós sémát használjuk a 

kevert kvantumos-klasszikus módon számolt elektronátmenet sebességének utólagos 

korrekciójára. Mindazonáltal, hangsúlyoznunk kell, hogy a (IV/37) egyenlet 

alkalmazhatóságához két alapvet� feltételnek teljesülnie kell. Ezek szerint, az S� tagoknak 

közel függetlennek kell lennie a magkoordinátáktól, és az elektron szabadsági fokokhoz 

csatolt magmódusoknak harmonikusnak kell lennie.  Az V. fejezetben megmutatjuk, hogy az 

általunk vizsgált modellekben, gerjesztett állapotú szolvatált elektron elektronátmenete vízben 

és metanolban, mindkét közelítés megfelel�. Ezzel kapcsolatban arra is felhívjuk a figyelmet, 

hogy a harmonikus korrekciós sémától eltér� korrekciós eljárások nem reprodukálják a 

lineárisan csatolt harmonikus oszcillátorfürd� esetére levezetett egzakt eredményt. 
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IV.3. A kevert kvantumos-klasszikus molekuladinamikai szimulációk eredményeinek 

kvantummechanikai korrekciója. II. Nem-adiabatikus elektronátmenetek sebessége és a 

dekoherencia függvény169 

 

IV.3.a. A Fermi-aranyszabály kifejezése Gauss-hullámcsomagokkal 

Az egzakt Fermi-aranyszabály ((IV/16) egyenlet) közelíthet� Neria és Nitzan 

szemiklasszikus módszerével is, akik befagyasztott Gauss-hullámcsomagok (frozen 

Gaussians, FG) alkalmazásával reprezentálták az atommagok hullámfüggvényét.99 Az eljárás 

a teljes kvantumdinamika Gauss-hullámcsomagokkal történ� közelítésén alapul.170,171 Az FG 

módszerben a termikus átmenet sebessége az el�z�ekben (IV.2. fejezet) vizsgált két 

elektronállapot között a következ� képlettel írható le:99 

( ) ( )�
∞

∞−→ = )(0
1

2112221 tJVtdtVk q

�
 (IV/38) 

ahol 12V , az el�z� rész jelölésének megfelel�en, az id�t�l függ�, kvantumos-klasszikus 

szimulációkból származó klasszikus csatolási mátrixelem, a ...  jelölést alkalmazzuk az 

atommag szabadsági fokok h�mérsékleti átlagának jelölésére a kiindulási potenciálfelületen, 

és J(t) egy komplex függvény, amely a t=0 id�pillanatban lejátszódó elektronátmenetet 

követ�en a két különböz� potenciálfelületen fejl�d� atommag-hullámfüggvények átfedését 

adja.  

Vizsgáljuk meg részletesebben a fenti kifejezést! Az FG közelítésben a )(tGα  �-ik 

potenciálfelületen fejl�d� atommag-hullámfüggvényt Gauss-hullámcsomagok szorzatával 

közelítjük:99 
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A (IV/40) egyenletben 2/1−
na az n-ik atommag befagyasztott hullámcsomagjának szélessége, 

míg L� a Lagrange-függvény. Az FG hullámcsomagok az adiabatikus potenciálfelületen 

mozognak oly módon, hogy x�n(t)  középpontjuk és p�n(t) impulzusuk a klasszikus dinamika 

törvényeit követi. Mivel az FG közelítésben a hullámcsomagok szélessége nem változik az 

id�ben, azt várhatjuk, hogy az FG közelítés csak a nagyon rövid id�skálák esetén lesz igaz, 

azaz amíg a hullámcsomag lokalizált marad. Követve a Neria-Nitzan99 és a Prezhdo-

Rossky153  analízist, az �=1 és �=2 adiabatikus potenciálfelületeken haladó hullámcsomagok 

komplex átfedését a 

( ) ( ) ( )tGtGtJ 12=  (IV/41) 

egyenlet adja, melynek analitikus kifejezése a következ� egyenlethez vezet: 

( ) ( ) ( )tJtJtJ phaseoverlap=   (IV/42) 

ahol 
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Jphase(t) egy olyan oszcilláló függvény mely tartalmazza a potenciális energia (az 

elektron-alrendszer energiája) különbségét, a kinetikus energia különbséget a két, különböz� 

potenciálfelületen lezajló magdinamika között, míg Joverlap(t) az individuális hullámcsomagok 
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közötti valós érték� átfedés, elhanyagolva a különböz� magmódusok kereszttagjait. A (IV/44) 

egyenlet egy apró el�jel-korrekciót is tartalmaz a korábbi levezetéshez képest.153 Még egyszer 

felhívjuk a figyelmet arra, hogy a (IV/41)-(IV/44) egyenletek szerint a két különböz� 

potenciálfelületen lejátszódó magdinamika ugyanabból a kiindulási feltételrendszerb�l 

(klasszikus pozíció és impulzus) indul a t=0 id�pillanatban. 

 

IV.3.b. A dekoherencia függvény 

Az atommag-hullámfüggvény fenti specifikus, FG közelítésben levezetett funkcionális 

formájával és egy dekorrelációs feltételezéssel a nem-adiabatikus átmenet sebességének 

számítására alkalmas aranyszabály a következ�képpen fejezhet� ki:153 
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A (IV/45) egyenletben D(t) az úgynevezett dekoherencia függvény, melynek definíciója  
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A (IV/45) és (IV/46) egyenletek világosan jelzik, hogy a (IV/46) egyenletben definiált 

dekoherencia függvény a kevert kvantumos-klasszikus eredmény és az FG közelítésben 

érvényes kvantumos képlet közötti korrekciót jelenti. Ez különösen világossá válik, ha 

összehasonlítjuk a IV.2. rész (IV/19) egyenletének klasszikus közelítését a (IV/45) 

egyenlettel. 

Vizsgáljuk meg kicsit részletesebben a dekoherencia függvény fizikai jelentését! Egy 

klasszikus rendszerrel kölcsönható, valamely tiszta állapotból induló kvantummechanikai 

rendszer hullámfüggvénye az id� múlásával szükségszer�en kevert állapottá alakul. Ez azt 

jelenti, hogy a kezdetben egy hullámfüggvénnyel leírható rendszer átalakul számos, 

különböz� hullámfüggvénnyel rendelkez�, rendszer sokaságává, vagyis a kezdetben 
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koherensen fejl�d� hullámfüggvények közötti kvantumkorreláció elveszik. A hullámfüggvény 

összeomlását több különböz� hullámfüggvénnyé, vagyis a rendszer kevert állapotúvá 

alakulását a kvantumos és a klasszikus rendszer kölcsönhatása, csatolása idézi el�. A jelenség 

neve dekoherencia.172,173,174,175,176,177,178,179 A kezdetben egy hullámfüggvénnyel leírható 

rendszert (tiszta állapot) a korreláció elvesztése után már csak a rendszer s�r�ségmátrixával 

lehet reprezentálni. A dekoherencia jelensége a kvantumos alrendszer redukált s�r�ségmátrixa 

dinamikájával kényelmesen jellemezhet�. A redukált s�r�ségmátrixot a rendszer teljes 

s�r�ségmátrixából kapjuk a fürd� koordinátái kiintegrálásával. A hullámfüggvény 

összeomlása során a rendszer redukált s�r�ségmátrixa (ha a klasszikus környezet 

adiabatikusan viselkedik) diagonálissá válik.179 

Számunkra a dekoherencia jelenségének kevert kvantumos-klasszikus szimulációkban 

történ� megjelenése az igazán érdekes. Itt az állapotok koherens evolúciójának megsz�nése az 

azonos klasszikus konfigurációból kiinduló, különböz� potenciális energia felületeken fejl�d� 

atommag-trajektóriák széttartásának következménye. Ez látható abból is, hogy a redukált 

s�r�ségmátrix, melynek nem-diagonális elemei arányosak az atommag-hullámfüggvények 

átfedésével, az atommag-hullámfüggvények divergálásával diagonálissá válik.180 A 

dekoherencia er�sen befolyásolhatja a kvantumállapotok élettartamát, a két id�skála ugyanis 

fordítottan arányos egymással.181 A kevert kvantumos-klasszikus molekuladinamikai 

módszerek, azonban általában nem alkalmasak a dekoherencia jelenségének figyelembe 

vételére. Erre már utaltunk a III. fejezetben is a Webster-féle, Pechukas-er�t alkalmazó nem-

adiabatikus molekuladinamikai algoritmus80 bemutatásakor. Példák sorát hozhatjuk a 

dekoherencia fontosságának illusztrálására. A dekoherencia jelensége például befolyásolhatja 

a nem-adiabatikus átmenetek sebességét,153 fontos szerepet játszhat az elektrontranszfer 

reakcióknak mind a sebességében, mind a mechanizmusában,182,183 valamint szoros 

kapcsolatban áll az egyensúlyi szolvatációs válaszfüggvénnyel is.181 
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Fontos felismerés, hogy a (IV/46) egyenletben definiált D(t) függvény, amely a teljes 

kvantummechanikai és a kevert kvantumos-klasszikus módon számított elektronátmeneti 

sebességek korrekciós tényez�je, szoros kapcsolatban áll a dekoherencia jelenségével D(t) és 

J(t) kapcsolatán keresztül. A D(t) függvény ugyanis közvetlenül tükrözi a redukált 

s�r�ségmátrix nem-diagonális elemeinek dinamikáját, végs� soron lecsengését, s így a 

dekoherencia érzékeny mértékeként kezelhet�. Ez a tény szintén hozzájárul a D(t) 

dekoherencia függvény vizsgálatának jelent�ségéhez. Megjegyzend�, hogy a dekoherencia 

jellemzésére általánosan a Tr[ρ2] mennyiséget szokás alkalmazni, ahol ρ  a kvantumos 

alrendszer redukált s�r�ségmátrixa.175,176 Azonban megmutatható,177,178 hogy amikor a 

klasszikus fürd� adiabatikusan viselkedik (mint ahogy az vizsgálatunkban nyilvánvaló lesz), 

akkor az adiabatikus hullámfüggvények bázisán felírt redukált s�r�ségmátrix nem-diagonális 

elemei változása, s így áttételesen a (IV/46) egyenletben definiált D(t) dekoherencia függvény 

viselkedése elégséges a kvantum koherencia elvesztésének jellemzésére.  

Térjünk vissza még egyszer a (IV/46) egyenletben definiált dekoherencia 

függvényhez! Alkalmazzuk az els�rend� kumuláns sorfejtést a dekoherencia függvény 

sokaságátlagára, valamint alkalmazzuk a legalacsonyabb rend�, úgynevezett rövid idej� (short 

time, ST) közelítést x�n(t) és p�n(t) kifejtésére a Joverlap(t) függvényben. Az átalakítás a 

következ� hasznos kifejezéshez vezet:153 
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A (IV/47) egyenletnek megfelel�en a dekoherencia függvény egy egyszer� Gauss-

függvénnyel közelíthet� ebben az id�tartományban. A dekoherencia karakterisztikus ideje a 

kifejezés szerint  
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A (IV/47) és (IV/48) egyenletekben F1n(0) és F2n(0) a két különböz� elektronállapotú 

kvantumos alrendszert�l a klasszikus fürd� n-ik magmódusára ható er� ugyanabban a 

kiindulási, a trajektóriák divergálása el�tti, id�pillanatban. Így tehát az ST közelítésben a 

dekoherencia függvény valós idej� MD szimulációkból történ� kiszámításához csak egy, a 

kiindulási elektronállapot által megszabott egyensúlyi trajektória generálása szükséges. Mivel 

az FG hullámcsomagok a klasszikus trajektóriák mentén mozognak, a magok mozgását 

elegend� klasszikus módon leírni. Ezek alapján a fenti er�különbség a klasszikus trajektória 

konfigurációi mentén egyszer�en számítható.  

A (IV/46) egyenlet szerint definiált dekoherencia függvény teljes dinamikai 

kiszámításához azonban bonyolultabb számítások szükségesek. A kiindulási elektronállapot 

által diktált egyensúlyi trajektória most a számítások kiindulási pontjául szolgál. A 

dekoherencia függvény számítása során az egyensúlyi trajektória mentén választunk ki adott 

számú konfigurációt. Ezekb�l a konfigurációkból két különböz� trajektóriát generálunk, az 

egyiket a kiindulási elektronállapotnak megfelel� potenciállal, a másikat a végs� állapotéval. 

A dekoherencia függvényt a két divergáló atommag-trajektória tulajdonságainak termikus 

átlagából számítjuk. A dekoherencia függvény FG közelítésben történ� kiszámítására az V. 

fejezetben látunk példát. Ott elemezzük majd a különböz� közelítések (például az ST 

közelítés) hatását is a dekoherencia függvény jellegére.  

Összefoglalva, a kombinált FG-klasszikus kezelés által definiált dinamikai 

dekoherencia fogalom egy jól definiált szemiklasszikus közelítésen alapul, mely elhanyagolja 

a hullámcsomagok kiszélesedését és a nem-klasszikus trajektóriákat. A közelítés mögötti 

feltételezés ugyanis az, hogy a kvantum koherencia elvesztése gyorsabban lezajlik, mint az 

el�bb említett elhanyagolt effektusok. Ezt a feltételezést is igazoljuk az V. fejezetben.  
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V. VÍZBEN ÉS METANOLBAN SZOLVATÁLT ELEKTRON KVANTUM 

MOLEKULADINAMIKAI SZIMULÁCIÓI 

 

A következ� fejezetben a poláros oldószerek két reprezentatív képvisel�jében, vízben 

és metanolban szolvatált elektron tulajdonságait vizsgáljuk meg kevert kvantumos-klasszikus 

molekuladinamikai szimulációk segítségével. A fejezet célja, hogy a szimulációs eredmények 

segítségével közvetlen betekintést nyerjünk az egyensúlyi, alapállapotú szolvatált elektron 

energetikai, szerkezeti és spektroszkópiai tulajdonságaiba, valamint a dinamikai 

tulajdonságok eredetének mikroszkopikus tanulmányozása révén megvilágítsuk az oldatfázisú 

relaxációs folyamatok alapvet� összefüggéseit. A relaxációs folyamatok vizsgálata magába 

foglalja a gerjesztett állapotú szolvatált elektron alapállapotba történ� nem-adiabatikus 

átmenetének tanulmányozását, valamint az oldott részecske tulajdonságaiban bekövetkez� 

ugrásszer� fizikai változásokat (pl. elektronátmenet) követ� oldószer-relaxáció vizsgálatát. 

Mint látjuk majd, a szolvatált elektron mindkét említett, és egyébként szorosan összefügg� 

aspektus vizsgálatának kiváló modellje.  

A szolvatált elektronra vonatkozó kísérleti és elméleti munkák eredményeit, 

következtetéseit a II. fejezetben foglaltuk össze. Az el�zmények közül különösen azokat 

hangsúlyoztuk, amelyek közvetlen kapcsolatban  állnak a disszertáció eredményeivel. A 

számítási eredmények sorát a metanolban szolvatált és a hidratált elektron alapállapotának 

jellemzésével kezdjük az V.1. és V.2. alfejezetekben. Munkám közvetlen el�zményeként a 

hidratált elektron vizsgálatára vonatkozóan számos kiváló elméleti tanulmány született, 

melyben a hidratált elektron viselkedésének legfontosabb jellemz�it leírták. Ezzel szemben, 

mint a II. fejezetben említettem, az elektron nem-vizes közegekben történ� szolvatációjával 

csak korlátozott számú szimulációs tanulmány foglalkozott. Ez magyarázza azt, hogy a vizes 

közegre vonatkozó vizsgálataim nem annyira kiterjedtek, mint a metanolban szolvatált 
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elektront tanulmányozó szimulációim. A metanolban szolvatált elektron vizsgálatának f� 

motivációjául az oldószer változtatásának az elektronszolvatáció (és általában az oldószer-

relaxáció) jellegére gyakorolt hatása részleteinek mikroszkopikus szint� feltárása szolgált. 

Tehát míg a metanolra vonatkozó kutatások többnyire a korábbi hidratált elektronra 

vonatkozó eredményekkel történ� összehasonlítást célozzák meg, addig a vizes vizsgálatok 

célja az új elektron-vízmolekula pszeudopotenciál alkalmazhatóságának tesztelése, majd a 

vizsgálatok kiterjesztése a vízklaszter anionok tanulmányozására. Így a hidratált elektron 

vizsgálatában a f� cél kizárólag az egyensúlyi, alapállapotú elektron alapvet� fizikai 

tulajdonságainak összevetése a kísérlettel és korábbi szimulációkkal. Ezeken az egyszer� 

célkit�zéseken messze túlmutatnak a metanolos közegben szolvatált elektronra vonatkozó 

munkák. Például a metanol esetében az alapvet� tulajdonságok felderítése mellett 

megkíséreljük azt is, hogy az egyensúlyi trajektória fluktuációiból a szolvatáció dinamikájára 

következtessünk a lineáris válaszelmélet segítségével. Az itt felsorolt okok miatt el�ször a 

metanolos rendszer tulajdonságait vizsgáljuk mélyebb részletességgel, aztán térünk rá a 

hidratált elektron alapállapotú szimulációjának elemzésére. Ez a tárgyalás egyébként 

egybeesik a munkák kronologikus sorrendjével is.  

Az V.3., V.4. és V.5. alfejezetekben az elektronszolvatáció további aspektusaira 

koncentrálunk, melyek esetenként közvetlen összehasonlítási lehet�séget kínálnak a kísérleti 

munkákkal. Pontosabban, a következ� három alfejezetben az alapállapotból az els� gerjesztett 

állapotba juttatott elektron dinamikájának változatos aspektusait vizsgáljuk. Mindhárom 

részben valamilyen jól definiált közelítéssel dolgozunk. Az V.3. alfejezetben a gerjesztett 

állapotú, metanolban szolvatált elektron direkt, nem-adiabatikus szimulációját hajtjuk végre a 

Webster-féle algoritmus szerint.80 Mivel az algoritmus nem veszi figyelembe a koherencia 

elvesztésének dinamikáját, az V.4. fejezetben kiszámítjuk a dekoherencia függvény egzakt 

alakját (az FG közelítésben), s analizáljuk a dekoherencia eredetéért felel�s tényez�ket. Az 
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V.5. alfejezetben ismét mindkét oldószerben szolvatált elektron rendszerre kiterjesztjük 

vizsgálataink. Ebben a részben az egyensúlyi, gerjesztett állapotú, adiabatikus trajektóriák 

segítségével következtetünk a gerjesztett elektronállapotból az alapállapotba történ� átmenet 

sebességére az els�rend� perturbációs levezetésen alapuló Fermi-aranyszabály segítségével. A 

számított eredményeket a IV.2. alfejezetben bemutatott kvantumos korrekciók segítségével 

kvantáljuk, és összehasonlítjuk a kvantumos és a klasszikus átmeneti sebességeket. Fontos 

aspektus, hogy ebben a részben megmutatjuk a harmonikus kvantálási formalizmus és a 

dekoherencia függvény szoros kapcsolatát is. 

 

V.1.  Egyensúlyi és nem-egyensúlyi, alapállapotú, metanolban szolvatált elektron 

tulajdonságainak kvantum molekuladinamikai szimulációi184,185,186 

 

V.1.a. A szimulációs módszer 

A szimuláció során alkalmazott kevert kvantumos-klasszikus molekuladinamikai 

szimulációs módszer alapjait a III. fejezetben foglaltuk össze.80 A szimuláció során 200 merev 

és 200 flexibilis metanolmolekula klasszikus fürd�jében szimuláltuk egyetlen extra elektron 

viselkedését. A kocka alakú szimulációs doboz mérete 23,823 Å, ami pontosan reprodukálja a 

metanol 298 K h�mérsékleten mért s�r�ségét (0,78664 g/cm3). A standard periodikus 

határfeltételek és a minimum kép konvenció segítségével végeztük a szimulációkat, melynek 

során a kölcsönhatásokat 9.5 Å-tól kezdve 10 Å-ig egy nullához tartó függvény segítségével 

levágtuk. A munka során alkalmazott potenciálokat a III. fejezetben felsoroltuk. A metanol-

metanol kölcsönhatás leírására Haugney és munkatársai H1 potenciálját használtuk a merev 

molekulákból álló fürd� esetében.130 A flexibilis molekulák modellezésére ezt a potenciált a 

Pálinkás és munkatársai által kifejlesztett intramolekuláris potenciállal kombináltuk.131 Az 

elektron és a metanolmolekula kölcsönhatásának leírására a Zhu és Cukier által javasolt 
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második pszeudopotenciált (Model 2) használtuk.100 Az eredeti pszeudopotenciálon két 

apróbb módosítást hajtottunk végre. Mivel az eredeti modellben a metil-csoport környékén az 

eredeti potenciálban (hibásan) er�sen vonzó régiók jelennek meg, a taszítási hozzájárulást itt 

ad hoc módon megnöveltük. A kicserél�dési potenciál kifejezésében az eredeti � 

szorzótényez� értékét is módosítottuk, enyhén csökkentve ezzel a kicserél�dési potenciál 

vonzását is. 

Az extra elektront 16×16×16 rácsponton reprezentáltuk. A dinamika végrehajtásában a 

BOMD algoritmust követtük, az elektrontól a klasszikus fürd�re ható er�t a Hellmann-

Feynman-tétel alkalmazásával számítottuk. A mozgásegyenletek integrálását a Verlet 

algoritmus szerint végeztük, 1 fs id�lépéssel. A merev molekulák mozgásegyenleteiben a 

molekuláris kényszerek miatt fellép� kényszerer�k hatását a SHAKE algoritmus 

alkalmazásával vettük figyelembe.187 

A fenti kevert kvantumos-klasszikus molekuladinamikai algoritmust több különböz� 

számításban alkalmaztuk. A munka során alapállapotú, metanolban szolvatált elektron 

egyensúlyi trajektóriáját elemeztük. A trajektória létrehozásához a szimulációt tiszta metanol 

80 ps hosszú, egyensúlyi trajektóriájának utolsó konfigurációjából indítottuk. A fürd�be egy 

alapállapotú extra elektront helyeztünk, s az így létrejött rendszert ekvilibráltattuk további 50 

ps id�tartamig, majd egy 48 ps hosszúságú, egyensúlyi trajektórián végeztük el az 

eredmények analízisét. Az V.1.d. rész analíziséhez kés�bb egy újabb, 100 ps hosszúságú, 

egyensúlyi trajektóriát generáltunk. A lineáris válaszelmélettel, valamint a hidrogénkötéses 

rendszer analízisével foglalkozó munka során (V.1.e. rész) tiszta, egyensúlyi metanol 

folyadékba helyezett alapállapotú elektron nem-egyensúlyi relaxációját is megvizsgáltuk 10 

darab 2,5 ps hosszúságú, nem-egyensúlyi trajektória generálásával, melyek kiindulási pontjául 

tiszta metanol 100 ps hosszúságú, egyensúlyi trajektóriájának véletlenszer�en választott 

konfigurációi szolgáltak. Ett�l koncepcionálisan különbözik az a szimuláció (szintén az V.1.e. 
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részben), melynek során tiszta, egyensúlyi metanol molekuladinamikai szimulációját hajtottuk 

végre, s a klasszikus szimuláció során, az egyes egyensúlyi konfigurációk által meghatározott 

potenciáltérben oldottuk meg az elektron Schrödinger-egyenletét. Ebben a szimulációban az 

elektron természetesen nem vesz részt a dinamikában, az elektronenergiák csak a klasszikus 

fürd� dinamikájának követésére szolgálnak. 

 

V.1.b. Az alapállapot energetikája, elektronszerkezete 

A flexibilis metanol molekulákat tartalmazó fürd�ben az alapállapot átlagos energiája 

-1,57 eV (-3,32 eV potenciális energia és 1,74 eV kinetikus energia). A merev molekulákra 

számított hasonló érték -1,48 eV  (-3,20 eV potenciális energia és 1,72 eV kinetikus energia), 

ami azt jelzi, nem meglep� módon, hogy az elektront a flexibilis fürd� jobban stabilizálja. Az 

V-1. ábra mutatja az egyensúlyi szolvatált elektron els� hat állapotának sajátértéke id�beli 

változását az alapállapot betöltöttsége mellett. Mindkét modellben az alapállapot jelent�sen 

stabilizált a vákuum szintjéhez képest.  
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V-1. ábra. Az egyensúlyi, alapállapotú szolvatált elektron els� hat sajátértékének id�beli 
változása flexibilis metanolmolekulákból álló klasszikus fürd�ben. 

 

Az alapállapotú hullámfüggvény (�0) közelít�leg gömbszimmetrikus, s-típusú 

elektroneloszlással rendelkezik, ami hasonló a hidratált elektron szimulációiban korábban 
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észlelt elektroneloszláshoz.84,85 Az V-2. ábra mutatja az elektroneloszlás vázlatos 

kontúrábráját. Az alapállapot elektroneloszlásának inerciasugara ( 2 1 2/
er r=< > ) 2,46 Å és 

2,48 Å, a flexibilis és a merev modellre. 
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V-2. ábra. Az egyensúlyi, alapállapotú szolvatált elektron alapállapotának és els� (nem 

betöltött) gerjesztett állapotának elektroneloszlását jellemz� kontúrábra. A négyzetek oldala 
10 Å hosszúságú.  

 

Az alapállapoton kívül csak az els� gerjesztett állapot tölt el jelent�s hosszúságú id�t 

kötött állapotban, a magasabban fekv� gerjesztett állapotok energiája jellemz�en a vákuum 

szintje fölött van (lásd V-1. ábra).  Az els� három gerjesztett állapot p-típusú 

hullámfüggvénnyel rendelkezik, egy csomósíkkal, és közelít�leg egymásra mer�leges 

orientációval (lásd V-2. ábra). Az átlagos energiakülönbség az alapállapot és az els� 

gerjesztett állapot energiája között megközelít�leg 1,5 eV, míg a különbség kisebb, mint 0,4 

eV az ezt követ� gerjesztett állapotok között. Hasonlóan a vizes esethez, az els� három 

gerjesztett állapot jóval diffúzabb, mint az alapállapot. Ezt tükrözi az elektroneloszlás 

méretének növekedése is, az inerciasugár 3,5 Å az els� és a második gerjesztett állapotra, 3,8 

Å a harmadikra. A három p-állapot degenerációjának megsz�nése és jelent�s 

energiafelhasadásuk oka az elektront körülvev� oldószermolekulák által kialakított 

oldószerüreg gömb alaktól való eltérése, ahogy azt korábbi munkákban a hidratált elektronra 

már illusztrálták.84 Mivel a magasabban fekv� gerjesztett állapotok esetén már jelent�s 
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elektron amplitúdó jelenik meg a szimulációs doboz szélén is, ezek az állapotok már 

delokalizáltnak tekinthet�k.  
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V-3. ábra. Az egyensúlyi, alapállapotú szolvatált elektron inerciasugarának változása az id� 

függvényében flexibilis metanolmolekulákból álló klasszikus fürd�ben. 
 

Az V-1. ábra világosan jelzi, hogy jelent�s fluktuációk lépnek fel az adiabatikus 

energiaszintekben. A fluktuációk megjelenése az oldószer mozgása és az elektron 

energiaszintjei közötti csatolás jele. A flexibilis modell esetén tapasztalható hangsúlyosabb 

fluktuációk az oldószer molekuláin belüli fluktuációk lehet�ségével hozhatók kapcsolatba. Az 

oldószer fluktuációi befolyásolják az elektronszerkezetet is, mint ahogy ezt az V-3. ábra 

illusztrálja az inerciasugár fluktuációin keresztül. Bár a fluktuációk részletesebb tárgyalására a 

kés�bbiekben még kitérünk, azt megjegyezzük, hogy az V-1. és V-3. ábrák tanúsága szerint a 

metanolban 20 ps id�skálán lezajló fluktuációk is megjelennek. Bár a hosszú id�távú 

fluktuációk pontos szerepére a strukturális és spektroszkópiai tulajdonságok 

meghatározásában most nem térünk ki (részletekért lásd a 184. referenciát), fontos 

megemlíteni, hogy a hosszabb id�skálán megjelen� fluktuációk az elektron energiájának és 

sugarának jelent�s mérték� ingadozásához vezetnek, s így effektív módon hozzájárulnak a 

spektrum alakjának kiszélesítéséhez is. A dinamika és szolvatáció tárgyalása során újra 

megemlítjük a hosszú id�skálájú fluktuációk szerepét. 
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V.1.c. A szolvátburok szerkezete 

A szolvatált elektront körülvev� oldószer szerkezete jól jellemezhet� az oldószer 

atomi helyeinek az elektron tömegközéppontjához viszonyított radiális páreloszlási 

függvényeivel. A számított elektron-oxigén, elektron-hidrogén, elektron-metil-csoport és 

elektron-metanol tömegközéppont eloszlási függvényeket az V-4. ábrán tekinthetjük meg. 

 

     

 

       
r/Å 

 
       V-4. ábra. Elektron-oxigén, elektron-hidrogén, és elektron-metil-csoport radiális 
páreloszlási függvények egyensúlyi, alapállapotú, metanolban szolvatált elektronra 

vonatkozóan flexibilis (folytonos görbe) és merev (szaggatott görbe) molekulákat tartalmazó 
klasszikus fürd�ben 
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Mind a három atomi centrum eloszlási függvénye viszonylag gyengén rendezett 

szolvátszerkezetre utal. A függvények els� csúcsa 2,5 Å, 3,7 Å és 5,0 Å értéknél jelentkezik a 

hidrogénre, oxigénre és a metil-csoportra vonatkozólag (flexibilis modell). Az els� csúcsok 

egymáshoz viszonyított relatív elrendez�dése (2,5 Å hidrogénre, 3,7 Å oxigénre) azt jelzi, 

hogy a molekulák túlnyomórészt O-H kötésük irányában orientálódnak az elektron felé. Az 

O-H orientáció tehát preferált a jelen modellben a dipólus-orientált elrendez�déssel szemben. 

A metil csoportok gyakorlatilag azonosan viselkednek a flexibilis és a merev modellben. 

A metanolmolekulák térbeli orientációjának megvilágítására, pontosabban az O-H 

kötés vagy a dipólus-orientáció preferáltságának további megvizsgálására kiszámoltuk a két 

molekuláris elrendez�dést jellemz� szög koszinuszának valószín�ség-eloszlását. Az O-H 

kötés térbeli irányultságát legérzékletesebben az O-H kötés irányába mutató vektor és az 

elektron tömegközéppontját az oxigénnel összeköt� vektor által bezárt szög (�) jellemezheti.  

A dipólusmomentum vektor irányultságáról a dipólusmomentum vektor és a molekula 

tömegközéppontját az elektron tömegközéppontjával összeköt� vektor által bezárt szög (�) 

tájékoztat. A szögek koszinuszait az els� oldószerszféra molekuláira átlagoltuk, azaz 

mindazokra a molekulákra melyek az V-4. ábrával összhangban 5,2 Å távolságnál közelebb 

helyezkednek el az elektroneloszlás középpontjához. A számított eloszlásfüggvényeket az V-

5. ábrán tekinthetjük meg.  A dipólusmomentum irányultságára jellemz� szög 120° körüli 

eloszlása (cos(�)=-0,5 ) összhangban van az OH orientáció 180°-nál jelentkez� maximumával 

(cos(�)=1). A két eloszlásfüggvény tehát világos O-H kötés orientációt jósol az elektron 

irányában. Ez az eredmény, nevezetesen a molekulák OH kötései irányának preferenciája az 

elektron irányában a dipólus-orientációval szemben, jól egyezik Kevan metanolra vonatkozó 

munkái közül a korábbival, mely alacsony h�mérséklet�, metanol-üvegekben szolvatált 

elektronok ESR mérésén alapult.26 Kevan egy kés�bbi munkájában adaptálta a dipólus-

orientált modellt is, azonban hangsúlyozta, hogy azt nem kísérletekb�l vezette le.27  



 77 

 
V-5. ábra. Az oldószer elektronhoz viszonyított orientációját jellemz� szögek koszinuszainak 

eloszlásfüggvényei flexibilis (folytonos görbe) és merev (szaggatott görbe) 
metanolmolekulákat tartalmazó klasszikus fürd�ben. A fels� ábra a dipólusmomentum 

orientációját, az alsó ábra az O-H kötés irányultságát jellemzi.  
 

A koordinációs számok további betekintést engednek az oldat szerkezetébe. Az 

elektron-metanol tömegközéppont párkorrelációs függvényt (nincs feltüntetve) az els� 

oldószerszféra határáig, 5,2 Å-ig kiintegrálva a koordinációs számra 6 és 7 közötti értéket 

kapunk. Ez jól egyezik a Kevan-féle ESR mérésb�l származó koordinációs szám fels� 

értékével.25,26,27  

Mivel a flexibilis és merev molekulákból álló fürd�kre vonatkozó eddigi 

eredményeink csak viszonylag kis mértékben különböztek egymástól, további együttes 

tárgyalásukat a disszertációban elhagyjuk. A következ� eredmények már csak a flexibilis 

modellre vonatkoznak. 
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V.1.d. Egyensúlyi optikai spektroszkópia 

A metanolban szolvatált egyensúlyi, alapállapotú elektron abszorpciós spektrumát az 

alapállapot és az els� 15 gerjesztett állapot közötti átmenetek figyelembe vételével az V-6. 

ábrán láthatjuk a kísérletileg meghatározott spektrummal együtt.23 A spektrumot az 

alapállapot és a gerjesztett állapotok közötti átmenetekhez tartozó átmeneti dipólusmomentum 

mátrixelemek számításával határoztuk meg. A számított átmeneti dipólusmomentum 

mátrixelemeket az adott átmenet energiakülönbségének megfelel� energiatartományban az 

egyensúlyi trajektória konfigurációira történ� átlagolással vettük figyelembe. A jobb 

összehasonlíthatóság érdekében a kísérleti spektrumot a számított spektrum magasságához 

normáltuk a maximumnál. 
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V-6. ábra. Az egyensúlyi, alapállapotú, metanolban szolvatált elektron számított abszorpciós 
spektruma (folytonos görbe) és a kísérletileg meghatározott spektrum (szaggatott görbe). A 

számított görbe alatti sávok a három s-p átmenet hozzájárulásait jelzik a számított 
spektrumhoz.  

 

A számított spektrum jó egyezésben van a kísérleti abszorpciós spektrummal. A 

kísérleti 1,95 eV-nál található maximum pozícióját23 megfelel�en közelíti a számított 1,70 eV. 
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Az elektron-metanol pszeudopotenciál így sokkal jobban reprodukálja a maximum energiáját, 

mint a vízre vonatkozó korábbi számítások, melyek 0,7 eV értékkel nagyobb energiák felé 

tolják a maximumot.84,85 Mindazonáltal, a jelen pszeudopotenciál alulbecsüli az alapállapot és 

a gerjesztett állapotok közötti energiakülönbséget. Az spektrum alakját tekintve a félértékhez 

tartozó sávszélességet 0,3 eV-tal alulbecsülik a számítások (1,07 eV számított és 1,37 eV 

kísérleti érték23). Valószín�leg az el�bbi hiányosságokkal kapcsolatos az is, hogy a spektrum 

nagy energiák felé es�, hosszan elnyúló szakasza nem jelenik meg kell�képpen a számított 

eredményekben. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy kvantitatív egyezés eléréséhez a 

modell pszeudopotenciál javítása szükséges lehet.  

A spektrum hidratált elektron esetében korábban már elvégzett analízise fontos 

információkat szolgáltat a spektrum tulajdonságairól.84,85 Az optikai spektrumhoz legnagyobb 

mértékben a három s-p átmenet (1,6 eV, 1,9 eV és 2,2 eV maximummal) járul hozzá. A 16 

állapotot figyelembe vev� spektrális számítás a teljes oszcillátorer�sség 91 %-át reprodukálja 

a Thomas-Reiche-Kuhn összegszabály értelmében.119 A három er�sen megengedett s-p 

átmenet 30 %, 28 % és 22 % hozzájárulást ad a teljes oszcillátorer�sséghez. Mint korábban 

jeleztük a közelít�leg gömbszimmetriájú s-típusú alapállapotot három nem-degenerált p-

állapot követi. A degeneráció elvesztése az elektront körülvev� oldószermolekulák 

mozgásából származó aszimmetria következménye. Az oldószer fluktuációi eltorzítják az 

oldószerüreg alakját és így megváltoztatják az individuális p-állapotok energiaszintjeit. Ez a 

jelenség az eredetileg degenerált energiaszintek felhasadásához vezet. A fluktuációk így 

inhomogén módon kiszélesedett s-p sávokhoz vezetnek, melyek közötti felhasadás mértéke 

összevethet� az egyes csúcsok szélességével. Ennek a két hatásnak az ered�je határozza meg 

az észlelt spektrum alakját. 
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V-7. ábra. Az egyensúlyi, alapállapotú, metanolban szolvatált elektron inerciasugara és az 

átlagos s-p energiakülönbség közötti korreláció.  
 

Az oldószer fluktuációi és a spektrum alakja közötti összefüggés egyszer� statisztikai 

korrelációk segítségével illusztrálható. Az átlagos s-p gerjesztési energia 

( 1 2 3
03

E E E
E E∆ + += − ) és az elektroneloszlás inerciasugara közötti kapcsolat vizsgálata 

nagyon hasznosnak bizonyult a hidratált elektron spektrumának analízisében.84 Egy merev 

falú gömb alakú potenciálgödörbe helyezett részecske esetén az elemi kvantummechanika 

szerint az s-p energiakülönbség az üreg sugarának négyzete reciprokával változik. A két 

mennyiség számított korrelációja er�s (V-7. ábra), és magán viseli az egyszer� modellb�l 

következ� görbületet is. Érdekes módon az inerciasugár eloszlása nagyjából 0,6 Å szélességet 

ölel fel, ami körülbelül háromszorosa a korábbi hidratált elektronra vonatkozó szimulációkban 

észlelteknek.84 Ez a tény azt vetítené el�re, hogy a metanolos közegben szolvatált elektron 

optikai spektruma szélesebb, mint a hidratált elektroné. Ezzel ellentétes effektusra 
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következtethetünk azonban a metanolos közeg átlagos gerjesztési energiájának eloszlásából, 

ami csak csekély mértékben haladja meg a vizes közeg eloszlását (0,7 eV vs. 0,6 eV84). Ez a 

tény a gyengébb elektron-oldószer kölcsönhatásnak tudható be. 

 
V-8. ábra. A metanolban szolvatált egyensúlyi, alapállapotú elektron aszimmetria paramétere 

és a p-típusú gerjesztett állapotok felhasadása közötti korreláció.   
 

Mint említettük, a kísérletileg észlelt optikai spektrum kiszélesedéséhez a p-állapotok 

felhasadása is hozzájárul. Az aszimmetria szerepe könnyen érzékeltethet�, ha megvizsgáljuk a 

korrelációt az aszimmetria valamely egyszer� mértéke és a p-állapotok felhasadása között 

( 13 EE − ). Az aszimmetria jellemzésére bevezetett aszimmetria paraméter (η ) a 

f�tehetetlenségi tengelyek rendszerében a tehetetlenségi nyomaték tenzor maximális és 

minimális elemeinek a különbségét fejezi ki. Ezt a paramétert korábban sikerrel alkalmazták a 

hidratált elektronra vonatkozó szimulációk során is.84   

( ) maxminmax / III −≡η   (V/2) 
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Az V-8. ábra illusztrálja az összefüggést a két mennyiség között. A korreláció bár 

jelent�s, nem olyan er�s, mint azt az elektronsugárra vonatkozó korreláció esetén tapasztaltuk 

(V-7. ábra), különösen magasabb aszimmetria esetén. Bár a számítások csak csekély, 

körülbelül 8 % variációt jeleznek a f�tehetetlenségi tengelyek hosszában, ennek hatása mégis 

jelent�s a spektrum további kiszélesítésében, mint ezt láthatjuk az V-6. ábrán. 

 

V.1.e. Az oldószer mozgási módusainak és az elektron energiaszintjeinek  

csatolásáról 

Amint azt az el�z� fejezetben megmutattuk, az oldószerfluktuációk jelent�s 

mértékben meghatározzák az abszorpciós spektrum alakját és szélességét. Az oldószer 

fluktuációi, melyek az elektron energiaszintjei közötti különbséget modulálják, az oldószer 

spektrális s�r�ségében jelentkez� frekvenciákkal jellemezhet�k. A tiszta metanol spektrális 

s�r�ségében magas frekvenciájú vibrációk (~3600 cm-1), nyújtási és hajlítási módusok 

(~1000-1200 cm-1), intermolekuláris librációs mozgások (~250-650 cm-1) és transzlációs 

módusok (~100 cm-1) vesznek részt.  

Mint azt az V-1. ábrán megmutattuk, az elektron energiaszintjei jelent�s fluktuációkat 

szenvednek el az egyensúlyi trajektória mentén. Az energiaszintek fluktuációja az 

oldószermolekulák fluktuációjának közvetlen következménye. Részletesebb vizsgálat elárulja, 

hogy az energiaszintek közel 1 eV nagyságú fluktuációkat végeznek néhányszor tíz fs 

id�tartományon belül. A leggyorsabb, nagyjából 30 fs periódusidej� oszcilláció létrejöttéért 

minden valószín�ség szerint vibrációs módusok felelnek. Mindeközben az alapállapot és a 

gerjesztett állapotok energiája közelít�leg együtt mozog. Mivel feltehet�en azonos típusú 

módusok mozgatják mind az alap, mind a gerjesztett állapotok energiaszintjeit, valamilyen 

más típusú mozgási módus lehet a felel�s az energiakülönbség fluktuációjáért.  
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Az el�z� alfejezetben megvizsgált egyszer� fizikai kép szerint a közel 

gömbszimmetriájú s-típusú elektron energiájának fluktuációival kapcsolatban várható, hogy 

azok túlnyomórészt az elektronnak helyet adó oldószerüreg méretének és alakjának 

változásával kapcsolatosak. Mivel az elektron mérete elég nagy (2,5 Å), várható, hogy az 

oldószer kollektív transzlációs és rotációs módusai határozzák meg az üreg mechanikai és 

elektrosztatikai alakját. Várakozásaink szerint a lokalizált, nagy frekvenciájú módusok hatása 

jóval kisebb lesz. 

 
V-9. ábra. Sebesség autokorrelációs függvények Fourier-transzformáltjai a metanolban 

szolvatált elektron rendszerben (felülr�l lefelé haladva) a metanolmolekula 
tömegközéppontja, a metil-csoport, a hidroxil-csoport hidrogénje és az oxigénatom 

sebességére vonatkoztatva. Az intenzitások önkényes egységekben vannak feltüntetve. 
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Számítási szempontból az oldószerben jelen lév� mozgási módusok közvetlenül 

megjelennek a sebesség autokorrelációs függvényekben. Ha a mozgások harmonikus 

oszcillátorok lineáris szuperpozíciójaként lennének leírhatók, akkor a Fourier-transzformáltak 

a harmonikus állapots�r�ségnek felelnének meg.  

Az V-9. ábra különböz� sebesség autokorrelációs függvények Fourier-transzformáltját 

mutatja: a metanolmolekula tömegközéppontja mozgásának sebesség autokorrelációs 

függvényét, valamint a három kölcsönhatási hely mozgására vonatkozó sebesség 

autokorrelációs függvényeket. Az V-9. ábrán látható csúcsok pozíciója jól korrelál a kísérleti 

eredményekkel,188 a transzlációs, rotációs és magasabb frekvenciájú mozgások mind könnyen 

felismerhet�k. A legmagasabb frekvenciához tartozó mozgás (3600 cm-1 körül) az O-H 

vibrációnak felel meg, a metil-csoport hajlító rezgése 1150 cm-1-nél, a metil-oxigén nyújtás 

870 cm-1 frekvenciánál, míg a librációs mozgások 630 cm-1 környékén jelentkeznek. A 

legalacsonyabb frekvenciáknál (200 cm-1-nél alacsonyabb frekvenciák) megjelen� mozgási 

módusok gátolt transzlációként azonosíthatóak. 

Az analízis következ� lépésében megvizsgáljuk az elektron alapállapotának, valamint 

az els� három gerjesztett állapotának megfelel� individuális energiaszintek fluktuációját 

( )( iii EEE −=δ ), valamint az alapállapotból a három p-típusú gerjesztett állapotba történ� 

gerjesztés átlagos energiakülönbségének fluktuációját ( )( EEE ∆−∆=∆δ ). Mivel az 

individuális energiaszintek fluktuációi gyakorlatilag megegyeznek, ezért csak az alapállapot 

fluktuációinak Fourier-analízisét mutatjuk be. Az V-10. ábra bal oldali része, mely az 

alapállapot energiájának Fourier-transzformáltját mutatja, világosan jelzi, hogy a transzlációs 

mozgás játssza a legfontosabb szerepet az individuális energiaszintek fluktuációinak 

meghatározásában, bár emellett a librációnak és a hajlítási mozgásoknak is jelent�s a szerepe. 
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V-10. ábra. A metanolban szolvatált elektron alapállapoti energiája fluktuációinak Fourier-
transzformáltja (bal oldali ábra), valamint az átlagos s-p energiakülönbség fluktuációinak 

Fourier-transzformáltja (jobb oldali ábra). 
 

Az V-10. ábra szintén tartalmazza az átlagos s-p energiakülönbség fluktuációinak 

Fourier-transzformáltját (jobb oldal). A két ábra alapvet�en különbözik, hiszen az 

energiakülönbség jellegtelen Fourier-transzformáltja szinte kizárólag csak transzlációs 

hozzájárulásokból áll. Ebb�l az következik, hogy az oldószerüreg effektív méretét a 

metanolmolekulák transzlációs mozgása határozza meg. A hidratált elektronnal kapcsolatos 

korábbi vizsgálatokhoz képest ezek az eredmények a transzlációs mozgás nagyobb súlyú 

részvételére utalnak az oldószerüreg méretének kialakításában.189 Ez nyilvánvalóan azzal 

kapcsolatos, hogy a metanolmolekulában az oxigén-metil csoport rész alapvet�en gátolja a 

rotációs (librációs) mozgás szabadságát, mely jelent�s mértékben hozzájárul a hidratált 

elektron gerjesztési energiájának fluktuációihoz. 

 

V.1.f. Alapállapotú szolvatált elektron nem-egyensúlyi szolvatációja: lineáris 

válaszelmélet és a hidrogénkötések dinamikája 

Az el�z� szakaszoktól eltér� módon az alfejezet utolsó részében a metanolban 

lejátszódó elektronszolvatáció folyamatának nem-egyensúlyi aspektusai felé fordítjuk 

figyelmünk. Miel�tt azonban áttérnénk az elektron nem-adiabatikus elektronátmenetével 



 86 

kapcsolatos teljesen általános relaxációs folyamatok vizsgálatára (lásd V.3. alfejezet) a 

szolvatációs dinamika egyszer�bb részleteit tárgyaljuk meg az adiabatikus dinamikával 

összefüggésben. Vizsgált modelljeinkben az elektron oldószerbe való helyezése, vagy 

eltávolítása által az oldószerre gyakorolt perturbáció hatását, majd az azt követ� oldószer-

relaxációt tanulmányozzuk. Ezáltal betekintést nyerhetünk a metanol, mint oldószer 

relaxációjának id�skáláiba, s az ezzel kapcsolatos fizikai történésekbe. A lineáris 

válaszelmélet segítségével elvben kapcsolatba hozhatjuk a nem-egyensúlyi relaxáció jellemz� 

mennyiségeit a rendszer egyensúlyi fluktuációival. Így megteremthetjük a kapcsolatot az 

el�z� részekben tanulmányozott egyensúlyi szimulációk és a nem-egyensúlyi folyamatok 

között. Ez a most következ� rész célja. 

A lineáris válaszelmélet szerint egy olyan nem-egyensúlyi rendszer relaxációja, melyet 

csak csekély mértékben és pillanatszer�en mozdítottunk ki egyensúlyi állapotából, a 

megfelel� egyensúlyi rendszerre jellemz� fluktuációk lecsengésének dinamikájával 

közelíthet�.190,191 Egy alapállapotú extra elektron poláros oldószerben történ� adiabatikus 

szolvatációja esetén a lineáris válaszelmélet szerint az alapállapot energiája id�beli 

relaxációját jellemz� nem-egyensúlyi válaszfüggvény, S(t), 

)()0(
)()(
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EtE
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jól közelíthet� az egyensúlyi alapállapot energiája fluktuációjának id� szerinti autokorrelációs 

függvényével, C(t)-vel. 
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A (V/3) és (V/4) egyenletekben a felülvonás a nem-egyensúlyi sokaságátlagot, míg a 

...  típusú zárójel az egyensúlyi sokaságátlagot jelöli. A lineáris válaszelmélet értelmezésével 

kapcsolatban meg kell jegyezni azt is, hogy mivel az egyensúlyi állapot nem egyértelm�en 
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definiált, elvben mind a relaxációs folyamat kiindulási egyensúlyi állapota, mind a relaxációt 

követ� végs� egyensúlyi állapot C(t) függvénye alkalmazható a nem-egyensúlyi 

válaszfüggvénnyel történ� összehasonlításra.192 A relaxációs folyamatot keretez� két 

egyensúlyi állapot ennek megfelel�en a tiszta oldószer egyensúlyi állapota, valamint az 

alapállapotú szolvatált elektron egyensúlyi állapota. Az alapállapotú, metanolban szolvatált 

elektron egyensúlyi trajektóriája segítségével a végs� egyensúlyi állapot (V/4) egyenlet 

szerinti autokorrelációs függvénye könnyen kiszámítható. A szolvatáció kiindulási egyensúlyi 

állapota az egyensúlyi tiszta oldószer (extra elektron nélkül). Ezen állapot autokorrelációs 

függvényét a tiszta metanol egyensúlyi konfigurációi mellett kiszámított elektronenergiák 

segítségével számíthatjuk ki. Ez utóbbi egyensúlyi állapot jellemzéséhez tehát tisztán 

klasszikus dinamikát kell elvégezni, ahol az elektron nincs jelen a rendszerben. Az adott 

egyensúlyi konfigurációk mellett kiszámított elektronenergiák csak a klasszikus rendszer 

dinamikájának jellemzésére szolgálnak. A két egyensúlyi állapotot egy alapállapotú extra 

elektronnak az egyensúlyi, tiszta oldószerbe történ� helyezése (elektron „ behelyezése”  a 

rendszerbe), majd az adiabatikus szolvatáció nem-egyensúlyi folyamata köti össze. A 

szolvatációra jellemz� nem-egyensúlyi válaszfüggvényt az egyensúlyi, tiszta oldószerbe 

helyezett alapállapotú elektron energiájának változásával követjük. Ez tehát már extra 

elektront is tartalmazó rendszer, melynek relaxációját több különböz�, egyensúlyi, tiszta 

metanol konfigurációból indított nem-egyensúlyi trajektória azonos id�pillanathoz tartozó 

energiájának átlagával követhetjük nyomon (lásd (V/3) egyenlet). Az összehasonlításhoz 10 

darab 2,5 ps hosszúságú, nem-egyensúlyi trajektóriát generáltunk, melyek kiindulási pontjául 

tiszta metanol 100 ps hosszúságú, egyensúlyi trajektóriájának véletlenszer�en választott 

konfigurációi szolgáltak. Megjegyezzük, hogy a két egyensúlyi állapotot egy hipotetikus 

fordított irányú folyamat is összeköti, elektron „ eltávolítása”  az egyensúlyi szolvatált elektron 

rendszerb�l, majd az azt követ� relaxáció, mely a tiszta oldószer egyensúlyi állapotához 
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vezet. Mivel véleményünk szerint ez utóbbi relaxációs folyamat szimulációs vizsgálata, bár 

technikailag könnyen kivitelezhet�, új információt nem szolgáltatott volna, ezért 

végrehajtásától eltekintettünk. 
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V-11. ábra. A metanolban szolvatált elektron egyensúlyi és nem-egyensúlyi 
válaszfüggvényei: a tiszta oldószerre vonatkozó egyensúlyi függvény (alsó folytonos görbe), a 

szolvatált elektronra vonatkozó egyensúlyi függvény (fels� folytonos görbe), az 
elektronszolvatáció nem-egyensúlyi válaszfüggvénye (szaggatott görbe). 

  

Az el�bb említett három függvény (egyensúlyi, tiszta oldószer C(t) függvénye, 

egyensúlyi szolvatált elektron C(t) függvénye, adiabatikus elektronszolvatáció nem-

egyensúlyi S(t) válaszfüggvénye) az V-11. ábrán látható. A válaszfüggvényeken több id�skála 

különböztethet� meg. Az egyensúlyi válaszfüggvények néhányszor 10 fs hosszúságú kezdeti 

ultragyors relaxációs szakasza Gauss-függvénnyel közelíthet�.191,193 Ezt a szakaszt az 

oldószer-részecskék mozgása alapján inerciális szakasznak is szokás nevezni. Ezután a 

válaszfüggvények legalább két exponenciális id�skálán relaxálnak (100 fs és 1-2 ps 

id�skálán). Bár az id�skálák hasonlóak az egyes C(t) és S(t) függvények esetén, ezen részek 

hozzájárulásai a teljes függvényhez jelent�s különbséget mutatnak. Ezért, bár a kezdeti 

ultragyors komponens hozzájárulása mindhárom függvényhez hasonló mérték� és sokkal 

kisebb, mint a víz esetén (a teljes válasz 10-20 %-a), a három függvény jelent�s eltérést mutat 
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egymástól. Ez igaz, mind a  C(t) és S(t) függvények összehasonlításában, mind pedig a 

lineáris válasz szigorúbb kritériumaként kezelhet� két C(t) függvény egyezése 

vonatkozásában is.192 A lineáris válaszelmélet tehát a metanolban lezajló elektronszolvatáció 

esetén láthatóan nem teljesül. Ez a következtetés ellentmondásban van Zhu és Cukier 

munkájával, akik lineáris viselkedést jósoltak hasonló modell alapján.100 Azonban azt 

korábban már említettük, hogy az elektron metanolban lejátszódó szolvatációjában fontos 

szerepet játszanak a 20 ps id�skálán, azaz igen lassan relaxáló fluktuációk. Ezek a hosszú 

id�skálájú relaxációk tükröz�dnek az egyensúlyi szolvatált elektron lassan lecseng� C(t) 

függvényében. Mivel a Zhu és Cukier által jegyzett munka olyan rövidebb trajektóriát 

vizsgált, mely nem volt alkalmas a lassú fluktuációk korrekt mintavételezésére, az így 

kiszámított C(t) függvény sokkal gyorsabban relaxál, jobban közelítve az S(t) függvényt. 

Megjegyezzük azt is, hogy következtetésünk a lineáris válaszelmélett�l való eltérés 

tekintetében egyezik Fonseca és Ladanyi metanolban végrehajtott, klasszikus szimulációkból 

levont következtetéseivel.194 Mindazonáltal, ionok és dipólusok különböz� poláros 

oldószerekben történ� szolvatációját vizsgáló klasszikus szimulációk és a jelen munka keretei 

között bemutatott kvantumos szimulációk értelmezése jelent�s különbségekre is rávilágít. A 

tiszta oldószer egyensúlyi konfigurációi esetén az elektroneloszlás meglehet�sen diffúz, 

szemben a klasszikus oldott részecskék lokalizált töltéseivel. Ezek szerint, az extra elektron 

lokalizációját is feltétlenül figyelembe kell venni a kvantumos esetekben. 

Az elektron méretét legegyszer�bben az elektroneloszlás inerciasugarával 

jellemezhetjük. Az V-12. ábra az alapállapotú elektron átlagos inerciasugarának relaxációját 

mutatja a nem-egyensúlyi szolvatációs szimulációk során. A sugár a kezdeti 4 Å átlagos 

értékr�l 20 fs-on belül 3 Å alá csökken. A lokalizáció és a szolvatáció ultragyors komponense 

láthatóan ugyanazon az id�skálán játszódik le, s ez az er�s oldott részecske-oldószer 

kölcsönhatás nyilvánvaló következménye. Az elektron azonban nem minden esetben talál 
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megfelel� lokalizációs helyet az oldószerben, mint ahogy ezt az a trajektória is illusztrálja 

melyben az elektron sugara a kezdeti kisebb értékr�l 7 Å-re ugrik fel, majd mérete ugyanilyen 

gyorsan csökken, míg végül lassan relaxál az átlagos értékhez. Az ábrán látható kezdeti kis 

emelkedés ennek az egyetlen atipikus trajektóriának a következménye. Az ultragyors régió 

után a sugár sokkal lassabban csökken, s ez a csökkenés hasonló a C(t) függvények 

biexponenciális relaxációjához. Megjegyzend�, hogy az ultragyors szakasz, amelyben az 

elektronsugár csökkenésének legjelent�sebb része játszódik le, az energia relaxációjának csak 

kis részéért felel�s metanolban. Így tehát, bár a kezdeti relaxáció hasonló id�skálán zajlik le 

vízben és metanolban, az egyensúly elérése egy nagyságrenddel tovább tart az utóbbi esetben. 
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V-12. ábra. A metanolban szolvatált elektron inerciasugarának id�beli változása nem-

egyensúlyi relaxáció során. 
  

Mivel az elektron lokalizációja gyakorlatilag már az ultragyors szolvatációs 

szakaszban megtörténik, az energia relaxációjának lassú komponenseiért, melyek a lineáris 

válasz letörését okozzák, az oldószer szerkezeti változásai felel�sek. Ez utóbbi tényez�t a 

hidrogénkötéses szerkezet analízise segítségével vizsgáltuk meg. Pontosabban, a metanol 



 91 

hidrogénkötéses rendszerének id�beli átalakulást követjük figyelemmel azt követ�en, hogy az 

egyensúlyi oldószerfürd�be egy alapállapotú extra elektront helyezünk. 

A hidrogénkötések id�beli követéséhez hasonló eszközöket használunk, mint 

amelyeket más hidrogénkötéseket tartalmazó folyadékokra már korábban sikerrel 

alkalmaztunk.195 Az egyszer� geometriai definíció alapján két metanolmolekulát akkor 

tekintünk hidrogénkötésben részt vev�nek, ha az intermolekuláris O...H távolság kisebb, mint 

2,5 Å, s az O-H...O  hidrogénkötéses szög nagyobb, mint 150°. A definíció használatával 

számba vehetjük (számuk vagy hányaduk alapján) azon molekulákat melyek több mint két, 

két, egy, vagy nulla hidrogénkötésben vesznek részt más metanol molekulákkal. Ilyen módon 

a hidrogénkötéses molekulák száma (n3, n2, n1, n0), illetve aránya (f3, f2, f1, f0) kiszámítható a 

szimulációs dobozban. Mivel úgy tapasztaltuk, hogy az elektront körülvev� els� 

szolvátburkon túl a hidrogénkötéses rendszer gyakorlatilag érintetlen, munkánkban csak az 

els� oldószerhéj molekuláira terjesztettük ki vizsgálatainkat (r<5 Å, ahol r a metanolmolekula 

tömegközéppontja és az elektron tömegközéppontja közötti távolságot jelöli). 

A nem-egyensúlyi adiabatikus trajektóriák kezdeti oldószer-konfigurációira azt 

találtuk, hogy azon metanolmolekulák aránya, melyek két hidrogénkötésben vesznek részt 

kétszer akkora, mint azoké, melyek csak egyben (f2=62 % vs. f1=29 %). Az V-13. ábra a 

relaxáló elektront körülvev� els� oldószerhéj molekulái hidrogénkötéses dinamikáját mutatja. 

A pontozott görbe az els� szolvátburok molekuláinak számát jelzi (koordinációs szám). A 

koordinációs szám kezdetben 7 körül van, majd 500 fs után 3-ra csökken. Ez azt jelenti, hogy 

az elektron ultragyors lokalizációja után létrejöv� mechanikai er�k távolabb tolják a 

molekulákat az elektrontól. Így várhatóan a transzlációs mozgások játsszák a f�szerepet az 

els� 0,5 ps-ban. A tendencia megfordul 500 fs után, s a molekulák kissé közelebb húzódnak 

az elektronhoz, s ez a koordinációs szám lassú növekedésében jelentkezik, egészen az 

egyensúlyra jellemz� n=6-7 értékig. Az ábráról látható, hogy a folyamat még nem teljesen 
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fejez�dött be a 2,5 ps hosszúságú nem-egyensúlyi trajektóriák végére. Ez azt jelzi, hogy a 

metanol szolvatációs dinamikájában ezen az id�skálán túlnyúló, nem elhanyagolható 

jelent�ség� relaxációs történések is lezajlanak. 
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V-13. ábra. A metanolban szolvatált elektront körülvev� els� szolvátburok hidrogénkötéses 
dinamikája: koordinációs szám (pontozott görbe), n2 (folytonos görbe), n1 (szaggatott görbe). 

 

Az V-13. ábra a hidrogénkötéses dinamika és a szolvatációs dinamika kapcsolatára is 

rávilágít. Az elektron várhatóan olyan helyeken lokalizálódhat, ahol hidrogénkötésben részt 

nem vev�, szabad hidrogénatomok találhatók. Azonban a tény, hogy az elektron lokalizációs 

helyein az egyszeresen hidrogénkötéses molekulák aránya hasonló a tiszta folyadék hasonló 

adatához, arra utal, hogy a kezdeti lokalizáció sekély potenciálüregekben megy végbe. Ebb�l 

következ�en valószín�tlennek tartjuk, hogy a tiszta oldószerben igazán stabil lokalizációs 

helyek létrejöjjenek. A két hidrogénkötéssel rendelkez� molekulák száma az oldószerhéjban 

(n2) a koordinációs számhoz hasonlóan változik az els� 0,5 ps-ban. Ezzel párhuzamosan 

azonban, az egy hidrogénkötéssel rendelkez� molekulák száma nem változik jelent�sen. 

Ekkor az arányt jellemz� f1 természetesen megnövekszik f2 kárára. A hidrogénkötéses 

dinamika id�beli követése szintén elárulja, hogy n1 és n2 er�sen oszcillálnak. A két 
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hidrogénkötéssel rendelkez� molekulák számának ultragyors csökkenése, s az ezzel járó n1 

növekedés az els� 15 fs-ban, az inerciális rezsimben történik. Ebb�l megbecsülhet�, hogy a 

relaxációt okozó fluktuáció frekvenciája nagyjából 700 cm-1, ami a hidrogénatomok metil-

oxigén tengely körül lejátszódó gátolt rotációjának felel meg.192 Sokkal hosszabb id�knél, 

amikor a oldószer szerkezete már közelíti az egyensúlyit, a szabad hidrogénekkel rendelkez� 

metanol molekulák száma meghaladja n2-t. Mivel a hidrogénkötéses rendszer komplex 

átalakulási folyamata ugyanazon a pikoszekundumos id�skálán zajlik, mint a 

válaszfüggvények lassú relaxációja, valószín�síthet�, hogy a hidrogénkötéses rendszer lassú 

dinamikája legalább részben felel�ssé tehet� a lineáris válaszelmélett�l észlelt deviációért (V-

13. ábra). A nem-lineáris viselkedés másik oka abban kereshet�, hogy hasonlóan a klasszikus 

ionok metanolban történ� szolvatációjához,194 a tiszta oldószerbe helyezett elektron által 

okozott perturbáció már túl nagy ahhoz, hogy a rendszer válasza lineáris legyen. Ezt 

alátámasztja az az észlelés is, miszerint a szolvatált elektron jóval kisebb oldószer-

perturbációt jelent� gerjesztését követ� oldószer-relaxáció az egyensúlyi válasz rezsimjébe 

tartozhat.196  

 

V.2. Egyensúlyi, alapállapotú hidratált elektron tulajdonságainak kvantum 

molekuladinamikai szimulációja139 

 

V.2.a. A szimulációs módszer 

A hidratált elektron vizsgálatában alkalmazott kevert kvantumos-klasszikus 

molekuladinamikai szimuláció során a III.2. fejezetben leírt módszert használtuk.80 A 

szimulációt mikrokanonikus sokaságban hajtottuk végre kocka alakú szimulációs cella, 

periodikus határfeltételek és a minimum kép konvenció alkalmazásával 298 K 

h�mérsékleten.127 A klasszikus fürd�t egy SPC potenciálon keresztül kölcsönható flexibilis 
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vízmolekulákkal,128,129 a vízmolekulák és az elektron kölcsönhatását a IV.1. fejezetben 

kidolgozott pszeudopotenciállal modelleztük. Az elektron Schrödinger-egyenletét egy 

diszkrét térbeli rács rácspontjain oldottuk meg síkhullám sorfejtéssel, felhasználva egy iteratív 

és egy blokk-Lánczos eljárást minden egyes klasszikus konfigurációnál. A fürd� id�beli 

fejl�dését adiabatikus módon írtuk le a fürd� részecskéit�l származó klasszikus er� és az 

elektrontól származó kvantumos er� hatására. Ez utóbbi er�komponenst a Hellmann-

Feynman-tétel alkalmazásával számítottuk ki. Bár az itt vázolt módszer viszonylag 

egyszer�en alkalmazható, két fontos technikai kérdést a szimulációk el�tt meg kell 

vizsgálnunk: a hosszútávú kölcsönhatások kezelését és az elektron reprezentációjához 

alkalmazott rács méretét. 

A hosszútávú kölcsönhatások korrekt kezelésének kérdése nem teljesen triviális. 

Mivel a korábbi, alapállapotú, metanolban szolvatált elektronra vonatkozó szimulációinkban a 

sima levágási potenciált alkalmaztuk, úgy döntöttünk, itt is ezt a módszert használjuk. Ezen 

munkánkat röviddel megel�z�en Rossky és munkatársai az Ewald-összegzési technikát 

alkalmazták a hidratált elektron szolvatációs dinamikájának vizsgálatára.197 Tanulmányukban 

megállapították, hogy az Ewald-technika nem befolyásolta az alapállapot energiáját korábbi, 

sima levágási potenciált alkalmazó számításokkal összehasonlítva.84,89 A bíztató tapasztalatok 

ellenére tanulmányunkban megvizsgáltuk a szimulációs doboz mérete, és ezzel együtt a 

kölcsönhatási potenciálok levágási távolsága növelésének hatását a szimulációs 

eredményekre. Tapasztalataink szerint, ha a szimulációs doboz méretét megduplázzuk, azaz 

ha 200 helyett 1600 klasszikus vízmolekula terében oldjuk meg a Schrödinger-egyenletet, 

jelent�s eltérést észlelünk az elektron sajátenergiájában. A vizsgálatsorban egy kiválasztott, 

1600 molekulát tartalmazó konfiguráció alkalmazásával oldottuk meg az elektron Scrödinger-

egyenletét a levágási potenciál fokozatos változtatásával 8 Å-t�l 18 Å-ig, azaz a 200 molekula 

mellett alkalmazott levágási kritériumtól az 1600 molekula esetén alkalmazott kritériumig. Az 
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elektron alapállapotának energiáit a 2. táblázatban gy�jtöttük össze. Látható, hogy a levágási 

távolság növelésével az elektron stabilitása el�ször gyorsan n�, majd lassabban konvergál. 

Tapasztalatunk alapján szimulációnkat a nagyobb, 1600 vízmolekulát tartalmazó fürd�ben 

végeztük el. A szimulációs doboz mérete, Lsim=36,3 Å, megfelel a víz 298 K-en mért 

s�r�ségének (0,997 g/cm3). A kölcsönhatási energiák kiszámítását egy sima levágási 

függvény segítségével végeztük, mely 17,5 Å távolságtól kezdve a potenciál értékét 

folyamatosan csökkenti, s az rcutoff =18 Å végs� levágási távolságnál nullával teszi egyenl�vé. 

Ez hasonló a Rossky-csoport által bevezetett levágási függvényhez.87 

M=16 M=32 

 rcutoff/Å -E0/ eV  rcutoff/Å -E0/ eV 

fbox=0,3 18 3,06 fbox=0,3 18 3,06 

      

fbox=0,4 18 3,05 fbox=0,4 18 3,05 

      
fbox=0,5 8 1,86 fbox=0,5 8 1,85 

 10 2,28  10 2,28 

 12 2,62  12 2,62 

 14 2,84  14 2,84 

 16 2,98  16 2,97 

 18 3,04  18 3,05 

      
fbox=0,6 18 3,07 fbox=0,6 18 3,05 

      
fbox=0,8 18 3,14 fbox=0,8 18 3,05 

      
fbox=1,0 18 3,18 fbox=1,0 18 3,04 

 
2. táblázat. A hidratált elektron alapállapotának energiája egy reprezentatív oldószer 
konfiguráció mellett az elektron reprezentálására használt rács méretének (Lgr=fbox·Lsim , ahol 
Lsim=36,3 Å), a rácspontok számának (N=M3) és a potenciál levágási távolságának (rcutoff) 
függvényében.  
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A második technikai jelleg� probléma az elektron reprezentációjában használt diszkrét 

rács méretének és a rácspontok számának optimális megválasztásával kapcsolatban merült fel. 

A hosszútávú kölcsönhatások figyelembe vételének el�z� bekezdésben elvégzett analízisénél 

vizsgált konfigurációra különböz� méret� diszkrét ráccsal végeztünk számításokat. 

Számításaink azt mutatták, hogy a nagy méret� szimulációs doboz méretének (Lsim=36,3 Å) 

felét kitev� rács (Lgr=fbox·Lsim, ahol fbox=0,5) és 163 rácspont (M=16) alkalmazásával 

konvergens sajátenergiákat kapunk. Hangsúlyozzuk, hogy az M=16 és fbox=0,5 feltételek 

gyakorlatilag azonos eredményeket adnak, mint a nyolcszor akkora bázist alkalmazó M=32, 

fbox=1,0 eset (azonos rácspont-s�r�ség, de nagyobb rácsméret), vagy mint az M=32, fbox=0,5 

eset (dupla rácspont-s�r�ség, azonos rácsméret). Ezek az eredmények konzisztensek azzal a 

ténnyel, hogy az elektron er�sen lokalizált objektum, s a pszeudopotenciál kell�en sima. 

Szimulációnkban ezért a kisebb rácsméret és kisebb rácspont-s�r�ség (M=16 és fbox=0,5)  

mellett döntöttünk. Az elektron leírására használt rács középpontját, melyet a szimulációs 

doboz középpontjához rögzítettünk, minden dinamikai lépésben az elektron 

tömegközéppontjához igazítottuk. 

A hosszútávú kölcsönhatások figyelembe vételével kapcsolatban még egy megjegyzést 

érdemes tenni. Az V.1. fejezetben és a munka számos további részében, mely a metanolban 

szolvatált elektron tulajdonságait vizsgálja, kisebb méret� szimulációs dobozt (200 

metanolmolekula) használtunk a rendszer leírásához. Ez a kezelés elhanyagolja a hosszútávú 

kölcsönhatásokat, melyek szerepét az el�bb illusztráltuk. A metanolra vonatkozó els� 

szimulációk számításigénye az akkori számítástechnikai feltételek mellett jelent�s volt. Ez a 

tény lehetetlenné tette akkor nagyobb rendszerek vizsgálatát. Azonban kés�bbi tapasztalataink 

arra engedtek következtetni, hogy a hosszútávú kölcsönhatások elhanyagolásának 

legfontosabb következménye az elektron energiaszintjeinek közel azonos mérték� eltolódása, 

mely a rendszer fizikáját (például az alapállapot és a gerjesztett elektronállapotok 
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energiakülönbségét) nem érinti lényegi módon. Másrészt, mivel a metanol kevésbé poláros 

molekula, mint a víz, ez az elhanyagolás az energiaszintek kisebb eltolódását eredményezi a 

metanol esetén. Mindent összevetve, alapvet� kvalitatív összefüggések megértéséhez a 

hidratált elektron szimulációjában is valószín�leg elégséges lehet kisebb szimulációs doboz 

használata. Ám amikor viszonylag pontos pszeudopotenciál kidolgozása a cél a 

pszeudopotenciál más fizikai problémára történ� alkalmazásához (lásd vízklaszter anionok 

vizsgálata a VI. fejezetben), akkor minden szempontból elengedhetetlen a nagyobb 

rendszerek vizsgálata. 

A víz-elektron rendszer megfelel� ekvilibráltatása után 20 ps egyensúlyi trajektóriát 

generáltunk, melynek analízisét a következ� szakaszban adjuk meg. 

 

V.2.b. Eredmények: energetika, szerkezet, spektroszkópia 

Az egyensúlyi, alapállapotú hidratált elektron sajátenergiája -3,12 eV, ami jó 

egyezésben van a kísérleti munkák alapján következtetett -3,32 eV értékkel.58 Mivel a 

hosszútávú kölcsönhatásokat a rendszer méretének lassú konvergenciája miatt kissé 

alábecsüljük, a kísérlettel való egyezés kiváló. Az alapállapot és az els� gerjesztett állapot 

energiájának különbsége 1,7 eV, ami jelent�sen alacsonyabb a korábbi tanulmányok által 

jósolt értékt�l.84,85 Hasonló következtetést vonhatunk le a magasabban fekv� gerjesztett 

állapotokkal kapcsolatban is. Ennek következtében számos (hat vagy hét) gerjesztett állapot 

energiája alacsonyabb, mint a vákuum nulla szintje. Az elektroneloszlás hasonló a korábban 

észleltekhez, valamint a metanolban szolvatált elektron elektroneloszlásához is. Az 

alapállapotot kompakt, közel gömbszimmetrikus elektroneloszlással jellemezhetjük, melynek 

inerciasugara 2,42 Å, 20 %-kal magasabb a más munkákban jósolt értéknél.84,85 Bár az els� 

három gerjesztett állapot is er�sen lokalizált (3,6 Å, 3,7 Å és 3,8 Å sugárral), a magasabban 

fekv� állapotok gyakorlatilag a delokalizált kontinuumhoz tartoznak. 
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V-14. ábra. Elektron-hidrogén (folytonos görbe) és elektron-oxigén (szaggatott görbe) 

radiális páreloszlási függvények egyensúlyi, alapállapotú hidratált elektronra vonatkozóan. 
 

Az oldószermolekulák elektron körüli orientációjára a vízmolekula kölcsönhatási 

helyeinek az elektron tömegközéppontjához viszonyított radiális páreloszlási függvényeib�l 

következtethetünk. Az elektron-hidrogén és az elektron-oxigén eloszlási függvényeket az V-

14. ábrán tekinthetjük meg. Az eloszlási függvények els� csúcsa nagyjából 2,1 Å távolságban 

jelenik meg a hidrogén, 3,0 Å távolságban az oxigén esetén. Ezek a strukturális tulajdonságok 

valamivel kompaktabb oldószer szerkezetet jeleznek a korábbiaknál.26,84 A két csúcs pozíciója 

közötti közel 1 Å különbség O-H kötésorientációt jósol az elektron irányában. A kompaktabb 

szerkezet következményeként az els� oldószerszféra koordinációs száma csupán négy, ami 

kisebb, mint a Kevan-féle elektronspin-echo kísérletekb�l amorf jégben kikövetkeztetett 

hatszoros koordináció.24,25 Ebben a tekintetben eredményeink különböznek a korábbi 

szimulációktól is.84,89 Természetesen lehetséges, hogy az általunk kidolgozott 

pszeudopotenciál alulbecsüli a koordinációs számot, azonban a szilárd fázisra vonatkozó 

kísérleti eredmények folyadékfázisra történ� átvitelének legitimitása sem teljesen egyértelm�. 
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V-15. ábra. Hidratált elektron abszorpciós spektruma. A nagyobb ábra a számolt spektrumot 

mutatja a három s-p átmenetnek megfelel� hozzájárulásokkal. A kisebb ábra a számított 
görbére (folytonos görbe) és a kísérleti spektrumra illesztett (szaggatott görbe) Gauss-Lorentz 

függvényt mutatja. 
 

Az abszorpciós spektrum számítása az elektron-vízmolekula pszeudopotenciál 

alkalmazhatóságának egyik legfontosabb tesztje. A spektrum számításához az alapállapot és 

az els� 11 gerjesztett állapot közötti átmeneti dipólusmomentum mátrixelemeket értékeltük ki 

2000 konfigurációra. A számított és a kísérleti spektrumokat az V-15. ábra mutatja, melyeket 

egységnyire normáltunk a maximumnál. A kísérleti munkák 1,72 eV maximummal 

rendelkez�, 0,70 eV félértékszélesség� spektrumot mértek,22 míg a szimulált spektrum 1,92 

eV értéknél éri el maximumát 0,59 eV félértékszélességgel. A kísérleti és elméleti jóslás 

különbsége csekély, különösen annak fényében, hogy korábbi szimulációk sokkal jelent�sebb 

eltéréseket mutattak a kísérletekhez képest.84,89  

Az V-15. ábra tehát a kísérlet és szimuláció jó egyezését támasztja alá. Mindazonáltal 

meg kell jegyezni, hogy a szimulált spektrum alulbecsüli a spektrum nagyenergiájú oldalának 

hosszan elnyúló szakaszát. Reményeink szerint ezt a hiányosságot a korrelációs függvények 

kvantálásán alapuló módszerünkkel korrigálni tudjuk majd. A maximumok helyzetének 
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eltérésével kapcsolatban megjegyezzük, hogy az irodalomban találhatók utalások arra, hogy 

dielektrikumok elméletét alkalmazó egyszer� érvelés alapján a szimulált csúcsok valószín�leg 

kis mértékben a kisebb energiák felé tolódnának, amennyiben figyelembe vennénk az 

oldószer polarizációját is a gerjesztett állapotok jelenlétében.68,198 A számított spektrum tehát 

összességében jól közelíti a mért spektrumot. A spektrum alakját meghatározó hozzájárulások 

tulajdonságai hasonlóak a metanol esetében látottakhoz,184 s teljes egyezésben vannak a 

korábbi hidratált elektronra elvégzett szimulációkkal is.84,85 A spektrumot ezek szerint három 

s-p átmenet uralja 31 %, 31 % és 29 % hozzájárulással, a magasabb gerjesztett állapotok 

csekély mértékben (4 %) járulnak a spektrumhoz. A spektrum számítása így a teljes 

oszcillátorer�sség 95 %-át reprodukálja a Thomas-Reiche-Kuhn összegszabály értelmében. 

Hasonlóan az V.1.f. részben látottakhoz, az alapállapotú hidratált elektron egyensúlyi 

trajektóriája a lineáris válaszelmélet értelmében felhasználható nem-egyensúlyi relaxációs 

jelenségek vizsgálatára is.190,191 Mint már tárgyaltuk, a lineáris válaszelmélet értelmében a 

relaxációt jellemz� nem-egyensúlyi válaszfüggvény közelíthet� megfelel�en választott 

egyensúlyi válaszfüggvénnyel, C(t)-vel. Az egyensúlyi válaszfüggvény általános alakja:191  

( )2

)()0(
)(

U

tUU
tC

δ
δδ

=  (V/5) 

Az (V/5) egyenletben ( ) ( ) UtUtU −=δ  jelenti a szolvatációs energia egyensúlyi 

fluktuációját. Ebben a munkában két különböz� relaxációs esetet vizsgálunk meg, s ezeket 

hasonlítjuk össze a hidratált elektronra vonatkozó korábbi munkák megállapításaival. Ahogy 

már láttuk a metanolban lejátszódó szolvatáció esetén, egy extra elektronnak egyensúlyi, 

tiszta oldószerbe történ� helyezése jellemezhet� az alapállapot energiájának egyensúlyi 

válaszfüggvényével ( ( ) ( )tEtU 0= , lásd az (V/4) egyenletet).  Hasonlóan, a lineáris válasz 

fennállásának feltételezésével az alapállapotból az els� gerjesztett állapotba történ� gerjesztés 
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utáni relaxációt leírhatjuk az alapállapot és az els� gerjesztett állapot energiakülönbségéb�l 

képzett egyensúlyi válaszfüggvénnyel ( ( ) ( ) ( )tEtEtU 01 −= ). 
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V-16. ábra. Hidratált elektron egyensúlyi válaszfüggvényei: az alapállapot energiája 
fluktuációinak autokorrelációs függvénye (folytonos vonal), az alapállapot és az els� 
gerjesztett állapot közötti energiakülönbség fluktuációinak autokorrelációs függvénye 

(szaggatott görbe).  
 

A két egyensúlyi válaszfüggvényt az V-16. ábrán mutatjuk be. A függvények alapvet� 

jellemz�i hasonlóak a korábbi elektron-víz kölcsönhatási modelleken alapuló számításokból 

nyert függvényekkel, melyek egyébként a lineáris válasz teljesülését jósolták. 89,97,196 Mindkét 

esetben a relaxáció legalább két id�skálán zajlik. Az ultragyors, vagy inerciális komponenst 6 

fs id�skálájú Gauss-függvény írja le az alapállapot energiájának válaszfüggvénye esetén, 7 fs 

karakterisztikus idej� Gauss-függvény az energiakülönbségb�l számított C(t) esetén. Az 

inerciális szakasz mindkét esetben jelent�s részben járul a relaxációhoz, az ultragyors rész 

körülbelül a teljes válasz 40 %-át teszi ki. Az inerciális részt egy biexponenciális lecsengés� 

szakasz követi 30 fs és 400 fs id�skálán az alapállapot energiájára, 80 fs és 500 fs id�skálán 

az energiakülönbség válaszfüggvényére. Bár a tendenciák kvalitatív egyezést mutatnak 
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korábbi hidratált elektron szimulációs eredményekkel, rá kell mutatnunk, hogy a jelen 

munkában vizsgált mindkét egyensúlyi válaszfüggvény gyorsabb kezdeti szakaszt jósol a 

korábbiaknál. Különösképpen az alapállapotból az els� gerjesztett állapotba történ� gerjesztés 

lineáris válaszfüggvénye jósol gyorsabb relaxációt, mint a Schwartz és Rossky által vizsgált 

modell.89 Hasonlóképpen az alapállapot relaxációja jelen modellben sokkal gyorsabb, mint a 

Barnett és munkatársai által számított adatok.97 Az eltérések mikroszkopikus magyarázata és 

implikációinak felderítése további vizsgálatokat igényel. 

 

V.3. Metanolban szolvatált elektron fotogerjesztési kísérletének molekuladinamikai 

szimulációja199 

 

A következ� szakaszban ismét visszatérünk a metanolban szolvatált elektron 

vizsgálatához, azonban az V.1. és V.2. fejezetek adiabatikus molekuladinamikai 

vizsgálataival szemben a következ� részben nem-adiabatikus elektronátmenetek lehet�ségét is 

számba vesszük. Vizsgálataink célja a metanolban szolvatált elektron összetett, 

elektronátmenetet és szolvatációt is magába foglaló relaxációjának vizsgálata nem-

adiabatikus molekuladinamikai szimulációk segítségével. A probléma megvilágításához a 

Barbara és munkatársai által kivitelezett fotogerjesztési lézerkísérletek számítógépes 

szimulációját végeztük el.45 

 

V.3.a. A szimulációs módszer 

A számításokat a következ� módon hajtottuk végre. Els� lépésben 40 ps hosszúságú, 

egyensúlyi, alapállapotú trajektóriát generáltunk. A szimulációs módszer alapvet� jellemz�i 

(potenciálok, a rendszer mérete, az elektron reprezentációja, stb.) ezen a ponton azonosak az 

V.1.a. fejezetben leírtakkal. Ezután kiválasztottunk 15, egymástól legalább 2,5 ps távolságra 



 103 

elhelyezked� olyan konfigurációt az alapállapotú trajektóriából, melyekre a számított 

energiakülönbség az alapállapot és az els� vagy második gerjesztett állapot között rezonáns a 

kísérletileg alkalmazott gerjeszt� lézerimpulzussal (780 nm, 1,59 eV). Mivel a számított 

abszorpciós spektrum a kísérletileg mérthez képest 0,25 eV-tal kis energiák felé tolódik el, az 

elcsúszást egy lineáris eltolás alkalmazásával vesszük figyelembe, melynek következtében 

végül az 1,34 ± 0,01 eV rezonanciakritériumot használjuk a konfigurációk kiválasztásánál. Az 

V-6. ábrán, mely a metanolban szolvatált elektron abszorpciós spektrumát ábrázolja, látható, 

hogy a gerjeszt� impulzus hatására (1,34 eV gerjeszt� energiánál) az alapállapotú elektron az 

els� és a második gerjesztett állapotba is felléphet. Az individuális s-p átmenetekhez tartozó 

sávok 1,34 eV energiánál észlelt intenzitásarányai alapján a 15 konfigurációt úgy választottuk 

ki, hogy három esetén a második gerjesztett állapot legyen rezonáns a gerjeszt� 

lézerimpulzussal. A konfigurációk kiválasztása után az elektront a lézerimpulzussal rezonáns 

állapotába helyeztük (a megfelel� állapot hullámfüggvénye hat kölcsön a dinamika során az 

oldószer részecskéivel), s minimum 5 ps hosszúságú, nem-adiabatikus molekuladinamikai 

szimulációt hajtottunk végre a 15 különböz� konfigurációból kiindulva. 

 Egyetlen lényeges eltérésként a nem-adiabatikus algoritmus alkalmazása szorul némi 

magyarázatra. Jelen munkában a Webster és munkatársai által kidolgozott nem-adiabatikus 

dinamikai algoritmust használtuk.80 A módszer kombinálja a sztochasztikus felületugrási 

algoritmust122 a Pechukas-féle nem-adiabatikus szórási elmélettel,123 s olyan nem-adiabatikus 

dinamikához vezet, melyben az energia megmaradó mennyiség, és nem szükséges a 

molekulák sebességének nem-adiabatikus átmenetek utáni újraskálázása (lásd III.1. fejezet). 

Mivel az extra elektront ebben az algoritmusban nem kényszerítjük arra, hogy egyetlen 

adiabatikus állapotban maradjon, adiabatikus állapotok közötti átmenetek mehetnek végbe a 

rendszerben. A jelenség a Born-Oppenheimer közelítés letörésének következménye. A 

rendszerben a klasszikus molekulákra a klasszikus er�k mellett a kvantumrészecskét�l 
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származó kvantumos er� is hat. Ennek az er�nek a kiszámítása a módszer legfontosabb 

lépése, mely egy iteratív eljáráshoz vezet a klasszikus id�lépésen belül, s ez a lépés veszi 

explicite is figyelembe az elektronállapotok közötti átmenet lehet�ségét. A módszer hátránya, 

hogy a klasszikus id�lépésen túl elhanyagolja az elektron-hullámfüggvények koherenciáját. 

Bár a dekoherencia jelensége befolyásolhatja a dinamikát, úgy döntöttünk, hogy hasonlóan a 

korábbi, hidratált elektronra vonatkozó szimulációkhoz,86,87,89,90 minden klasszikus lépés 

végén elhagyjuk a koherenciát. Az V.4. fejezetben ennek az elhanyagolásnak a 

következményeit vesszük majd vizsgálat alá. 

 

V.3.b. Az individuális nem-adiabatikus trajektóriák jellemzése  

Az V-17., V-18. és V-19. ábrák az alapállapotból a gerjesztett állapotba juttatott 

metanolban szolvatált elektron három jellemz�, nem-adiabatikus trajektóriáját ábrázolják. Az 

ábrákon a negatív id�k az alapállapotú trajektóriák gerjesztés el�tti utolsó részleteinek 

felelnek meg. A t=0 id�pillanatban a lézerimpulzus pillanatszer�en gerjeszti az elektront az 

els� (V-17. és V-18. ábrák) vagy a második gerjesztett állapotba (V-19. ábra). A gerjesztést a 

nem-adiabatikus dinamika lejátszódása követi. 

A nem-adiabatikus trajektóriák kiindulási pontja az egyensúlyi, alapállapotú szolvatált 

elektron (az ábrán negatív id�knél). Az alapállapot, mely megközelít�leg gömbszimmetrikus 

elektroneloszlással rendelkezik, jól elkülönül az els� három lokalizált, kvázi-degenerált, p-

típusú gerjesztett állapottól.184 Az alapállapoton kívül a modellben csak az els� gerjesztett 

állapot tölt jelent�s id�t a kötött állapotnak megfelel� régióban, míg a másik két p-állapot 

energiája pozitív a vákuumhoz képest. Megjegyzend�, hogy a hosszútávú kölcsönhatások 

nagyobb szimulációs cellában történ� figyelembe vétele, hasonlóan a hidratált elektron 

szimulációjához, valószín�leg csökkentené az elektron sajátenergiáit. Ez az energiacsökkenés, 

a vízre vonatkozó számításaink alapján, többé-kevésbé lineáris az összes állapotra. Így 
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számos állapot, de ezek közül is legnagyobb valószín�séggel a három p-állapot kerülne a 

kötött régióba. Az eltolódás közel lineáris jellege miatt a dinamika alapvet� jellemz�i nem 

változnak jelent�s mértékben. A többi, magasabban fekv� állapot nem releváns számításunk 

szempontjából. 
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V-17. ábra. Metanolban szolvatált elektron sajátenergiáinak id�beli változása (alternáló 
folytonos és szaggatott görbék) egy tipikus fotogerjesztési trajektória mentén. A betöltött 

állapotot a háromszögek jelzik. Az elektron a t=0 id�pillanatban gerjeszt�dik az els� 
gerjesztett állapotba.  

 

A t=0 id�pillanatban az elektront valamely, a lézerimpulzussal rezonáns gerjesztett 

állapotába gerjesztjük. A pillanatszer�en megváltozó elektroneloszlás ekkor perturbálja azt az 

oldószer konfigurációt, mely az alapállapot elektroneloszlásához adaptálódott. Az oldószer 

válasza, mint azt korábbi munkák a hidratált elektron tekintetében tisztázták, túlnyomórészt 

diffúzióból áll, mely során az oldószer részecskéi elhagyják a kialakuló p-állapot hosszú 

tengelyének megfelel� pozíciókat és beáramlanak az újonnan kialakult csomósík régiójába.89 

Ez a válasz a rendszer energiájának jelent�s változásával jár együtt. Bár az újonnan betöltött 

gerjesztett állapot energiája az esetek felében nem változik jelent�sen, a betöltetlen pályák 

energiája drámai módon megváltozik, ami a magkoordinátákban vertikális gerjesztés 
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következménye. A betöltetlen alapállapot energiája el�ször meredeken emelkedik, majd 

lassabban növekszik. A betöltetlen p-állapotok energiája is hasonló emelkedést mutat, s így 

gyorsan megsz�nik az állapotok kvázi-degenerációja. 

Az V-17. ábra egy tipikus trajektória energiaviszonyait mutatja. Az ábrán a betöltött 

állapotot háromszögek jelzik. A trajektória mentén a betöltött gerjesztett állapot gyorsan 

relaxál, míg az alapállapot energiája lassabban növekszik. Az ábrán megfigyelhet� a második 

és a harmadik gerjesztett állapot energiájának kezdeti gyors növekedése is. Az alapállapotba 

történ� visszatérés nem-adiabatikus átmenete 1830 fs-mal a gerjesztés után megy végbe, 

amikorra az energiakülönbség 0,2 eV-ra csökken. Amint az elektron sugárzásmentes 

átmenettel az alapállapotba ugrott, az elektroneloszlás ismét drasztikusan megváltozik. Az 

elektronátmenetet ismét az oldószer relaxációja követi. Ennek megfelel�en az újonnan 

betöltött alapállapot energiája eleinte gyorsan, majd lassabban csökken. Hasonlóan, a most 

már betöltetlen p-pálya energiája gyorsan felemelkedik, s megközelíti a másik két p-típusú 

állapotot. 

Egy kevésbé jellemz�, de igen érdekes trajektória látható az V-18. ábrán. Az 

alapállapot és a gerjesztett állapot energiakülönbsége gyorsan csökken, egészen 690 fs-ig, 

ahol nem-adiabatikus elektronátmenet történik. Az elektron azonban csak 1 fs-ig tartózkodik 

az alapállapotban, majd visszaugrik az els� gerjesztett állapotba. További 50 fs után az 

elektron véglegesen átmegy az alapállapotba. Az átmenetet az el�z� ábrán is látott oldószer-

relaxáció követi. 

Egy harmadik típusú trajektória látható az V-19. ábrán, melyen az elektron a második 

p-állapotba gerjeszt�dik a t=0 id�pillanatban. A második gerjesztett állapotból az els� 

gerjesztett állapotba történ� átlépés relatíve gyorsan, 270 fs múlva történik meg. Az 

alapállapotba való átlépés egy nagyságrenddel tovább tart, körülbelül további 2,2 ps elteltével 

jut vissza az elektron az alapállapotba. Azt a trajektóriák kvalitatív vizsgálata alapján is 
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azonnal láthatjuk, hogy a gerjesztett állapotok élettartama sokkal hosszabb metanolban 

történ� szolvatáció esetén, mint a hidratált elektron esetén.89 Ezt a kérdést rövidesen 

részletesen is megvizsgáljuk. 
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V-18. ábra. Metanolban szolvatált elektron sajátenergiáinak id�beli változása egy kevésbé 
tipikus fotogerjesztési trajektória mentén. Vegyük észre a gyors le-fel-le nem-adiabatikus 

átmeneti szekvenciát 700 fs környékén. 
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V-19. ábra. Metanolban szolvatált elektron sajátenergiáinak id�beli változása egy tipikus 
fotogerjesztési trajektória mentén, melyben az elektront a második p-állapotba gerjesztjük. 
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V.3.c. Nem-adiabatikus átmenetek, az elektronállapotok energiakülönbsége és a 

szolvatációs dinamika  

Az individuális trajektóriák jellemz�inek áttekintése után ebben a részben 

megvizsgáljuk az elektron alap- és gerjesztett állapota közötti energiakülönbség és az extra 

elektron nem-adiabatikus átmenetre való hajlama összefüggését. A probléma a szolvatációs 

dinamikának az elektronátmenetekre gyakorolt általános hatása összefüggésére is rávilágít. 
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V-20. ábra. Az extra elektron alapállapota és az els� gerjesztett állapot energiájának 

különbsége sokaságátlaga. Folytonos görbe: az elektron kezdetben az alapállapotot tölti be, 
t=0 id�pillanatban történik a fotogerjesztés. Szaggatott görbe: az elektron kezdetben az els� p-

állapotot tölti be, t=0 id�pillanatban történik a nem-adiabatikus elektronátmenet. 
 

Az V-20. ábra az elektron alap- és els� gerjesztett állapota közötti energiakülönbség 

sokaságátlagát mutatja a fotogerjesztés, illetve a nem-adiabatikus elektronátmenet után. A 

folytonos görbe a t=0 id�pillanatban történ� fotogerjesztést illusztrálja. A negatív id�knél 

látható értékek az egyensúlyi, alapállapotú elektron energiakülönbségének felelnek meg, a 

pozitív id�k értékei azon állapotoknak, amikor az elektron az els� gerjesztett állapotot tölti be. 

Fontos megjegyezni, hogy az id� el�re haladásával a görbe statisztikája romlik, ugyanis 

azokat a trajektóriákat, amelyekre a nem-adiabatikus átmenet megtörtént, kiejtjük az 
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átlagolásból. A fotogerjesztés a ∆E=1,34 eV értéknél történik meg. Ezután az 

energiakülönbség drámai gyorsasággal csökken az els� néhányszor tíz fs-ban, majd 

csökkenése fokozatosan lassul. Ennek a lassúbb csökkenésnek köszönhet�, hogy az 

energiakülönbség csak 1,5 ps környékén éri el egyensúlyi értékét, 0,24 eV-t.196 Bár az 

energiakülönbség sokkal lassabban relaxál metanolban, mint vízben, a Stokes-eltolódás még 

mindig óriási, a kezdeti gerjesztési energia körülbelül 80 %-a. 

Az V-20. ábra a gerjesztett állapotból az alapállapotba történ� nem-adiabatikus 

átmenetet követ� relaxációról is értékes információkat szolgáltat. A kiindulási t=0 

id�pillanatot ebben az esetben a nem-adiabatikus átmenet id�pillanatába helyezzük. Ekkor a 

negatív id�k a gerjesztett állapotú elektron állapotainak felelnek meg, míg a pozitív id�knél 

ábrázolt értékek az ismét alapállapotú elektronhoz tartozó energiakülönbségek. Jól látható, 

hogy a nem-adiabatikus elektronátmenet 0,23 eV energiakülönbségnél játszódik le, s ez jól 

egyezik az egyensúlyi, gerjesztett állapotú elektron energiakülönbségével.196 Ez az egyezés 

arra utal, hogy az elektronátmenet megtörténésekor a gerjesztett állapotú szolvatáció már 

teljesen lezajlott. Ezt az aspektust kés�bb újra megvizsgáljuk. A nem-adiabatikus 

elektronátmenet után az oldószer igazodik az alapállapot újonnan kialakult 

elektroneloszlásához. Ezt a hatást illusztrálja az energiakülönbség drámai növekedése a 

folyamat elején. Mivel az els� 100 fs után a növekedés lelassul, a rendszer az alapállapotra 

jellemz� egyensúlyi energiakülönbséget (1,49 eV) csak lassan, körülbelül 2 ps múlva közelíti 

meg. 

Fontos megjegyezni, hogy az V-20. ábrán látható függvények (normálás után) 

megegyeznek az oldószer nem-egyensúlyi válaszfüggvényeivel, S(t)-vel.  
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Az (V/6) egyenletben a felülvonás, mint korábban is, a nem-egyensúlyi sokaságátlagot jelenti. 

A nem-egyensúlyi válaszfüggvények összehasonlítása a lineáris válaszelméletb�l következ� 
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egyensúlyi válaszfüggvényekkel különösen tanulságos, ahogy azt a következ� diszkusszió is 

illusztrálja. Az V-21. ábra mutatja be a két nem-egyensúlyi válaszfüggvényt, melyek a 

fotogerjesztést és a nem-adiabatikus átmenetet követ� relaxációhoz tartoznak. A nem-

egyensúlyi folyamatokat megel�z� és követ� egyensúlyi állapotok az alapállapotú elektron 

egyensúlyi állapotának, illetve a gerjesztett állapotú elektron egyensúlyi állapotának felelnek 

meg. A két végállapot közül az alapállapotra vonatkozó egyensúlyi válaszfüggvény, az 

energiakülönbség fluktuációinak autokorrelációs függvénye (ld. az (V/5) egyenlet), a 

rendelkezésünkre álló egyensúlyi, alapállapotú trajektóriából kiszámítható. Az alapállapotnak 

megfelel� egyensúlyi válaszfüggvényt ezért szintén feltüntettük az V-21. ábrán. Az V.4. 

részben az egyensúlyi, gerjesztett állapotnak megfelel� válaszfüggvény kiszámítására is sor 

kerül. 

Az egyensúlyi és nem-egyensúlyi válaszfüggvények eltérése alapján világos, hogy a 

lineáris válaszelmélet csak korlátozottan teljesül a metanol fotogerjesztésére. Ez a 

következtetés konzisztens az V.1.e. fejezet eredményeivel, de némileg ellentmond Mosyak és 

munkatársai következtetésének.196 
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V-21. ábra. A fotogerjesztést (fels� folytonos görbe) és a nem-adiabatikus átmenetet követ� 

(alsó folytonos görbe) relaxációhoz tartozó nem-egyensúlyi válaszfüggvények. Az egyensúlyi 
 alapállapothoz tartozó egyensúlyi válaszfüggvényt a pontozott görbe ábrázolja. 
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Bár a nem-egyensúlyi S(t) függvények eltér� karakterisztikájúak különösen az els� 

100 fs-ban, hasonló általános kvalitatív tulajdonságokkal rendelkeznek. Mindkett� leírható 

egy Gauss-függvény és két hasonló id�skálájú (100 fs és 1 ps) exponenciális függvény 

lineáris kombinációjaként. Ezek az id�skálák megegyeznek az elektron tiszta metanolba 

helyezésének dinamikája esetén észlelt id�skálákkal (V.1.e. fejezet). Az id�skálák alapján 

megállapítható, hogy a metanolos szolvatáció nagyjából egy nagyságrenddel hosszabb ideig 

tart, mint a víz esetén tapasztalt relaxáció (V.2.b. fejezet). A metanolra vonatkozó két nem-

egyensúlyi függvény abban is megegyezik, hogy tanúságuk szerint az els� 0,3-0,5 ps-on belül 

az oldószer relaxációjának nagy része lejátszódik. Ez jó egyezést mutat a kísérletileg észlelt 

0,5 ps id�skálán lejátszódó spektrális dinamikával.45 Ez alapján azt javasoljuk, hogy a 

kísérletileg észlelt 0,5 ps-os spektrális komponensnek a szimulációkban talált relatíve gyors, 

gerjesztett állapotú, adiabatikus oldószerválasz feleltethet� meg.  

 

V.3.d. A gerjesztett állapot élettartama  

Ebben a szakaszban a gerjesztett állapot élettartamának becslésére teszünk kísérletet, 

majd összehasonlítjuk azt a kísérletb�l származó adatokkal.45 Els� lépésben bevezetünk egy 

túlélési valószín�ségfüggvényt, mely megadja egy adott t id�pillanatban azon trajektóriák 

arányát az összes trajektória számához viszonyítva, melyekben az adott id�pillanatban az 

elektron gerjesztett állapotot tölt be (V-22. ábra). A tárgyalás megkönnyítésére bevezetünk 

továbbá egy átmeneti valószín�ségs�r�ség-függvényt, φ(t), amelyet az V-22. ábra fels� 

sarkában láthatunk. Az átmeneti valószín�ségs�r�ség-függvény (vagy elektronátmeneti 

sebesség) a túlélési valószín�ségfüggvény negatívjának id� szerinti differenciálhányadosa. Az 

ábrán a diszkrét lépcs�k száma megegyezik a trajektóriák számával. Ez a reprezentáció 

hasonló a hidratált elektronra elvégzett analízisben alkalmazotthoz.89 A túlélési 

valószín�ségfüggvény és az átmeneti s�r�ségfüggvény mellett az V-22. ábrán feltüntettük a 
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túlélési valószín�ségfüggvényre numerikus módon illesztett analitikus függvényt is, melyet a 

szaggatott vonal jelöl.  

A gerjesztett állapot élettartama széles intervallumban, 434 fs és 4271 fs között 

változik. A túlélési valószín�ségfüggvény (hasonlóan a vizes esethez) el�ször lassan csökken 

(t<500 fs), majd a csökkenés felgyorsul a 2 ps környékén található inflexiós pontig, s onnan 

kezdve közel exponenciális módon lecseng. Ennek megfelel�en az átmeneti s�r�ségnek 

maximuma van az inflexiós pontnál, majd onnan monoton csökkenést mutatva 

aszimptotikusan nullához tart. A trajektóriák több mint felében 1600 fs és 2100 fs között 

történik meg a nem-adiabatikus átmenet. A gerjesztett állapot átlagos élettartama 2050 fs, 

amit az átmeneti s�r�ségfüggvény segítségével számíthatunk ki. Ez az élettartam 

háromszorosa a fotogerjesztéssel el�állított gerjesztett állapotú hidratált elektron 

élettartamának.89 
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V-22. ábra. Gerjesztett állapotú, metanolban szolvatált elektron túlélési 

valószín�ségfüggvénye. A hisztogram azon trajektóriák arányát mutatja, melyekben az 
elektron a gerjesztett állapotot tölti be. Az illesztett szaggatott görbe egy nem-lineáris 

paraméterbecslési eljárás eredménye (lásd alább). A fels� sarokban a megfelel� átmeneti 
valószín�ségs�r�ség-függvény látható.  
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Az egyensúlyi állapotba jutott gerjesztett állapot élettartamának kiszámításához 

ismerni kell az elektronátmeneti sebesség, a gerjesztett állapot populációja és az id�függ� 

energiakülönbség funkcionális kapcsolatát. A következ� ad hoc modellben els�rend� 

kinetikát tételezünk fel, azaz az átmeneti sebesség arányos a gerjesztett állapot populációjával. 

Az átmeneti sebesség és az energiakülönbség kapcsolatára a víznél alkalmazott fordított 

arányosság gyenge eredményt adott, ezért a következ� alakú differenciálegyenletet 

alkalmaztuk, melyben egyszer� sorfejtéssel közelítettük az átmeneti sebesség 

energiakülönbségt�l való függését. 

2 3
1 2 3

dP( t ) P( t )
dt E( t ) E( t ) E( t )τ ∆ τ ∆ τ ∆

−=
+ +  (V/7) 

Az (V/7) egyenletben E( t )∆  az energiakülönbség nem-egyensúlyi átlaga a fotogerjesztést 

követ�en az id� függvényében, normálva az energiakülönbség alapállapotbeli egyensúlyi 

értékével. Az (V/7) egyenlet megoldására numerikus integrálást alkalmaztunk egy nem-

lineáris paraméterbecslési eljárás során, melyben a túlélési függvény pontjaira történ� 

illeszkedés különbségnégyzetének minimalizása volt a cél az egyenlet illesztend� paraméterei 

(τ1, τ2, τ3) optimálásával. Az optimált függvény illeszkedése az V-22. ábra szerint megfelel�. 

Az illesztett paraméterek (τ1=320 fs, τ2≈0 fs, τ3=340 fs) értékéb�l következtethetünk az 

egyensúlyi gerjesztett állapot élettartamára, mely a három paraméter összegeként adódik, 660 

fs. Ugyanis ha ∞→t , akkor 1)( →∆ tE , s így az (V/7) egyenlet egyszer� els�rend� kinetikát 

jósol. Az így számított 660 fs egyensúlyi élettartam jelent�sen rövidebb, mint a gerjesztett 

állapot teljes élettartama, és összevethet� a vízre nyert 450 fs értékkel. Mindazonáltal a jelen 

érték óvatossággal kezelend�, s ez részben az (V/7) egyenlet alakja ad hoc jellegének, részben 

a véges számú trajektória mintavételezéséb�l származó bizonytalanságnak köszönhet�. 

Mindazonáltal a szimulációkból származó eredmények konzisztensek Barbara és 

munkatársai tranziens hole-burning kísérleteivel, legalább két szempontból.45 Egyrészt, a 
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metanolban szolvatált elektronra vonatkozó jelen szimulációs munka, valamint a megfelel� 

kísérletek összehasonlítása a vizes közegben végzett hasonló munkákkal azt jósolják, hogy a 

relaxációs dinamika vízben sokkal gyorsabb, mint metanolban. Másrészt, a teljes relaxáció 

id�tartamának megjóslása tekintetében különösen bátorító az egyezés az elméleti és kísérleti 

munkák között. A kísérletileg megjósolt 6 ps-os id�skála45 jól egyezik a számításokból 

extrahált adatok, a 2 ps körüli gerjesztett állapotú élettartam és az elektronátmenetet követ� 1 

ps-ot meghaladó, alapállapotú relaxáció idejének összegével.  

Fontos különbségek is vannak azonban a szimulációs eredmények és a kísérleti 

következtetések között. A kísérleti munka relatíve rövid gerjesztett állapotú élettartamot jósol 

(0,5 ps),45 melyet egy hosszabb alapállapotú szolvatáció követ. Ezzel szemben számításaink 

szerint a 0,5 ps id�skálájú kezdeti spektrális evolúció a gerjesztett állapotú szolvatációs 

dinamika gyors részével magyarázható.  

Az V.1.f. fejezethez hasonló, a hidrogénkötéses rendszer vizsgálatára alkalmas 

analízist a fotogerjesztési kísérletek értelmezéséhez is végrehajtottunk, azonban ezen 

eredmények leírását helyhiány miatt itt mell�zzük. A vizsgálat eredményei a 199. 

referenciában megtalálhatók. 

 

V.4. A dekoherencia függvény jellemzése gerjesztett állapotú, metanolban szolvatált 

elektron alapállapotba történ� elektronátmenete során169  

 

Ebben a fejezetben részletesen megvizsgáljuk az egyensúlyi, gerjesztett állapotú, 

metanolban szolvatált elektron V.3. részben számított élettartamát (vagy precízebben, az 

élettartam reciprokát, az elektronátmenet sebességét) jelent�sen befolyásoló, tisztán 

kvantummechanikai hatás, a dekoherencia jellemz�it. A tárgyalásnak azonban a metanolban 

szolvatált elektronra vonatkozó eredményeken túlmutató általános implikációi is vannak. 
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Számos tanulmány foglalkozott a dekoherencia szolvatált elektron rendszerekben játszott 

specifikus szerepével.126,153,181,182,183,197,200,201 Ez a tanulmány azonban túlmegy a korábbi 

munkákon, amelyek túlnyomórészt a rövid-id� (ST) közelítést alkalmazták.153 Ebben a 

fejezetben explicite kiszámítjuk, az FG közelítés érvényességi határain belül, a dekoherencia 

függvényt (pontosabban, a szemiklasszikus dekoherencia függvényt), analizáljuk a 

dekoherencia dinamikáját, valamint a dekoherencia függvény kiszámításában alkalmazott 

változatos közelítéseket, különös tekintettel az ST közelítésre. Természetesen a dekoherencia 

analízisében a metanolban szolvatált elektron modelljének is fontos szerepe van. Az 

élettartamot befolyásoló tényez�k értékelése mellett fontos cél a metanolban történ� 

szolvatáció és dekoherencia kapcsolatának összehasonlítása a vizes közegben lejátszódó 

hasonló folyamattal.181 Ez a motiváció a szolvatációs dinamika és a dekoherencia dinamikája 

kapcsolatának diszkussziója mögött, mely a fejezetet zárja. 

 

V.4.a. A szimulációs módszer 

A dekoherencia függvény definícióját a IV.3. fejezetben adtuk meg. A függvény 

meghatározásának kiindulópontja a szolvatált elektron egyensúlyi, gerjesztett állapotú 

trajektóriájának generálása. A módszer hasonló az el�z�, metanolra vonatkozó fejezetekben 

(V.1.a és V.3.a) ismertetettekhez. A legfontosabb különbség az, hogy az elektron a gerjesztett 

állapotú szimulációban kizárólag az els� gerjesztett állapotot tölti be, vagyis a 

molekuladinamika adiabatikus (V.1. fejezet). Mivel a gerjesztett állapotú trajektória 

szimulációjakor folytonos technikai problémákkal (a gerjesztett állapotú trajektória 

alapállapotba történ� „ zuhanásával” ) küzdöttünk, az elektron reprezentációjára nagyobb 

bázist, 323 rácspontot alkalmaztunk, valamint a kölcsönhatások és az er�k kiszámításakor a 

hosszútávú kölcsönhatásokat is figyelembe vettük az Ewald-féle összegzési módszerrel (az 

oldószer-oldószer és az oldószer-elektron kölcsönhatásra).197  A szimuláció eredményeként 40 
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ps hosszúságú, egyensúlyi, gerjesztett állapotú szolvatált elektron trajektóriát állítottunk el�. 

A 40 ps hosszúságú, egyensúlyi trajektória mentén a kiindulási feltételek (magkoordináták és 

sebességek) sokaságátlagnak megfelel� mintavételezésére 20 darab, egymástól 2 ps 

távolságra elhelyezked� konfigurációt választottunk ki. A kiválasztott konfigurációkból (és 

impulzusokból) kiindulva 20 darab 200 fs hosszúságú, adiabatikus, alapállapotú trajektóriát 

állítottunk el�. Az ugyanezen állapotokból induló 200 fs hosszúságú, adiabatikus, gerjesztett 

állapotú trajektóriákat természetesen a meglév� egyensúlyi trajektóriából vágtuk ki. Az 

azonos klasszikus állapotból kiinduló alapállapotú és gerjesztett állapotú trajektóriák 

szolgálnak az atommag-hullámfüggvény átfedése, s végs� soron a dekoherencia függvény 

kiszámítására a IV.3. fejezetben leírtak szerint.  

 

V.4.b. A dekoherencia függvény kiszámításához szükséges mennyiségek, a 

koordináta-rendszer definíciója 

Mint ahogy azt a IV. fejezetben ismertettük, a dekoherencia függvényt befagyasztott 

Gauss-típusú hullámcsomagok (FG) alkalmazásával közelítjük. A módszerben, az atommagok 

klasszikus id�beli fejl�dése miatt, az FG közelítés egyetlen ismeretlen paramétere az 

individuális hullámcsomagok szélessége, 2/1−
na . Neria és Nitzan vezette le az FG 

hullámcsomagok szélességére vonatkozó egzakt analitikai kifejezést az eltolt harmonikus 

oszcillátorok modelljére.99 A kifejezés tartalmazza az n-ik magmódus mn redukált tömegét,  és 
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A magas h�mérséklet� határesetben az (V/8) egyenlet egyszer�södik, és függetlenné válik a 

magmódusok frekvenciájától. 

2

6
�

Tkm
a Bn

n =  (V/10) 

Munkánk során an mindkét ((V/8) és (V/10) egyenletek szerinti) definícióját 

használjuk majd, és elemezzük a dekoherencia függvényre kifejtett hatásukat. Az egzakt 

h�mérsékletfüggés jelölésére ET (exact temperature), a magas h�mérséklet� limit jelölésére 

HT (high temperature) rövidítést használunk. A magmódusok frekvenciájának meghatározása 

is problematikus feladat, amelyet csak a megfelel� koordináta-rendszer kiválasztásával együtt 

lehet megadni. Bár a szolvatált elektronra vonatkozó pillanatnyi normálmódus (instantaneous 

normal mode, INM) alapú analízist sikerrel végrehajtották,197 jelen munkában a csak magas 

h�mérséklet� határesetben alkalmazható, de egyszer�bb Descartes-féle koordináta-rendszert 

(CC, Cartesian coordinates) és a Prezhdo és Rossky által javasolt modellhez202 szellemében 

hasonló, az egyes különálló molekulákon definiált mozgási módusokat alkalmazó kvázi-

normálmódus (QNM, quasi normal mode) koordináta-rendszert használjuk. 

A szimulációkat természetesen Descartes-koordinátákban hajtottuk végre, majd a 

szimuláció minden egyes lépésében ortogonális transzformációval kvázi-normálmódusokat 

állítottunk el�. A QNM közelítésben minden molekulát individuálisan kezelünk, elhanyagolva 

a mozgási módusok kölcsönhatását a környezettel. A Descartes-koordinátákban kifejezett 

vektorok transzformációját (elmozdulás, impulzus és a kvantum er�k a (IV/44) és (IV/47) 

egyenletekben) a tömegsúlyozott Descartes-féle koordináta-rendszerben hajtjuk végre a 

transzformálandó vektorok projekciójával az individuális molekuláris módusok bázis 

vektoraira. Szokás szerint, három módus felel meg a tömegközépponti mozgásnak, három 

pedig a rotációnak a pillanatnyi forgási f�tengelyek körül. A három megmaradó módus 

bázisát, az intramolekuláris módusok egységvektorait az izolált metanolmolekula egyensúlyi 

konfigurációjának normálmódusaiból határozzuk meg. Az egzakt normálmódusokat, az OH 
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nyújtási módot, a COH hajlítást és a CO nyújtást ezután a Gram-Schmidt ortogonalizálási 

módszerrel egymás után ortogonalizáljuk a transzlációs és rotációs mozgásnak megfelel� 

pillanatnyi bázisvektorokra. Ezt az eljárást a szimulációs doboz minden molekulájára 

végrehajtottuk. A kilenc bázisvektor alkotja azt a transzformációs mátrixot, mely kiválasztja a 

megfelel� mozgási módusok hozzájárulásait a Descartes-vektorokból. Így minden egyes 

szimulációs lépésben egy új transzformációt hajtunk végre, mely a Descartes-koordinátákat 

QNM koordinátákká alakítja. Az persze szinte triviális megállapítás, hogy a QNM analízis 

nem egzakt, hiszen a kvázi-normálmódusok nem sajátvektorai a Hesse-mátrixnak. 

Mindazonáltal a QNM analízis segítségével bár közelít�, de az individuális molekulákhoz 

rendelhet�, tehát fizikailag jól interpretálható, mozgási módosukhoz jutunk. Ezzel szemben, 

az elvileg egzakt INM analízis alkalmazása a sokkal nehezebben interpretálható imaginárius 

frekvenciával rendelkez� módusok megjelenéséhez vezet.197 A QNM módusok bevezetése 

felfedi azt is, hogy a magas h�mérséklet� rezsimben a három koordináta-rendszer (CC, QNM, 

INM) ekvivalens eredményt ad a dekoherencia függvényre az ST limitben ((IV/47) egyenlet), 

s közel azonos eredményt az egzakt FG dekoherencia függvényre ((IV/44) egyenlet). Ha a 

(IV/47) egyenletbe behelyettesítjük az individuális hullámcsomagok szélességére jellemz�, 

(V/10) egyenletnek megfelel� na  paramétert, a következ� egyenlethez jutunk: 

( ) ( ) ( )
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A várható érték zárójelében található kifejezés nem más, mint a teljes er� a 3N-

dimenziós tömegsúlyozott koordináta-rendszerben, ahol N az atomok száma a szimulációban. 

Mivel az ortogonális transzformációk nem változtatják meg ezt a mennyiséget, az ST 

dekoherencia függvény változatlan marad, bármelyik transzformációt is hajtjuk végre rajta. 

Hasonló érvelés bizonyítja azt is, hogy Joverlap(t) els� exponense a (IV/44) egyenletben szintén 

független a koordináta-rendszer megválasztásától a magas h�mérséklet� rezsimben. Bár a 
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második és a harmadik exponens ugyanebben a kifejezésben függ a transzformációtól, kés�bb 

megmutatjuk, hogy a közelít� transzformációk hatása elhanyagolható a dekoherencia 

függvény szempontjából.  

A frekvenciák kvázi-normálmódusokhoz történ� rendelésénél a metanol folyadék 

kísérleti IR vibrációs frekvenciáit használjuk.188 Hasonló közelítés alkalmazására a hidratált 

elektron esetén került sor.202 Az OH nyújtás frekvenciája így  3337 cm−1, a COH hajlításé 

1429 cm−1 , míg a CO nyújtásé 1029 cm−1. A kísérleti librációs régióban egyetlen széles sáv 

jelenik meg 655 cm−1 frekvenciánál. Mivel a csúcs 2  faktorral kisebb frekvenciák felé 

tolódik deuterálás hatására (CH3OD-vá), mi ezt a csúcsot az x-tengely (a molekula 

háromcentrumú modelljének síkjában fekv� tengely, ami gyakorlatilag az O-Me kötéssel esik 

egybe) körüli gátolt forgásnak tulajdonítjuk. Azonos er�konstanst feltételezve a másik két 

pillanatnyi f�tehetetlenségi tengely (az x-tengelyre mer�leges, a molekula háromcentrumú 

modelljének síkjában fekv� z-tengely, valamint a molekula síkjára mer�leges y-tengely) 

körüli rotációra, és felhasználva a metanolmolekula tehetetlenségi nyomaték értékeit (lásd 

normálmódus analízis), a két másik (az y és a z tengely körüli) librációs frekvenciára 260 cm−1 

és 240 cm−1 becslést adunk. A transzlációs mozgások frekvenciáját egységesen 100 cm−1 

értékkel közelítjük. Ez egy önkényes választás eredménye, aminek gyakorlatilag nincs 

következménye a számított eredményekre.   

 

V.4.c. A szemiklasszikus dekoherencia függvény vizsgálata 

Az eredmények ismertetése során el�ször megadjuk a (IV/44) és (IV/46) egyenletek 

által definiált szemiklasszikus dekoherencia függvény számított alakját. A fejezet hátralév� 

részében különböz� közelítéseket vezetünk be a szemiklasszikus dekoherencia függvény 

leírásához, s azok hatását elemezzük. Ezért a szöveg során a szemiklasszikus dekoherencia 

függvényre gyakran mint egzakt dekoherencia függvényre hivatkozunk majd. 
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Az V-23. ábra a dekoherencia függvény sokaságátlagának valós részét mutatja QNM 

reprezentációban, felhasználva mind a hullámcsomagok szélességének egzakt 

h�mérsékletfügg� kifejezését (QNM/ET, (V/8) és (V/9) egyenlet), mind a magas 

h�mérséklet� határesetre vonatkozó eredményt (QNM/HT, (V/10) egyenlet) 298 K 

h�mérsékleten. Összehasonlításképpen az ábra szintén tartalmazza a Descartes-

koordinátákban kiszámolt magas h�mérséklet� limitnek megfelel� eredményt is (CC/HT). 
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V-23. ábra. A szemiklasszikus dekoherencia függvény valós része QNM/ET (folytonos 

görbe), QNM/HT (szaggatott görbe) és CC/HT (pontozott görbe) reprezentációban. A fels� 
kis ábra az egyes trajektóriák hozzájárulását mutatja QNM/ET reprezentációban. 

 

Azonnal észrevehetjük, hogy a QNM/HT és a CC/HT függvények alig térnek el 

egymástól, ami azt jelzi, hogy az ortogonális transzformációk hatása a dekoherencia függvény 

alakjára gyakorlatilag elhanyagolható. Ennek alapján az INM módszerrel kiszámolva is 

hasonló függvényalakot várhatunk. Továbbá, a QNM/ET és a QNM/HT görbék is 

gyakorlatilag megkülönböztethetetlenek. Mivel a HT közelítés nem megfelel� a magas 

frekvenciájú módusok viselkedésének leírására,197 ezért ebb�l a jó egyezésb�l már el�re 
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következtethetünk arra, hogy a koherencia elvesztésének dinamikáját ezek a módusok nem 

fogják érdemben befolyásolni. A jó egyezések ellenére, a továbbiakban a legkevésbé közelít� 

QNM reprezentációt használjuk a Gauss-hullámcsomagok szélessége egzakt 

h�mérsékletfüggésével együtt (QNM/ET). 

Az V-23. ábra jobb fels� részébe beszúrt kisebb ábra a 20 individuális trajektóriának 

megfelel� dekoherencia függvény hozzájárulást illusztrálja. Érdemes észrevenni, hogy 

mennyire különböz� id�skálák vannak jelen az egyes függvényekben, s ezek az id�skálák 

milyen hatékonyan átlagolódnak ki a megfelel� átlagos dekoherencia függvénnyé. A 

dekoherencia függvény sokaságátlaga 10 fs-on belül megfelez�dik, majd nem sokkal 30 fs 

után eléri a nullát. A csökkenés tendenciája hasonló a hidratált elektronra ST közelítésben,153 

valamint INM analízisben nyert függvényhez,197 de annál valamivel lassabb. Megjegyezzük, 

hogy a dekoherencia függvény imaginárius részének nagysága elhanyagolható a valós rész 

mellett, s így a számított függvény modulusa gyakorlatilag megegyezik a valós résszel. 

A következ� lépések során megvizsgáljuk a különböz� közelítések hatását a dinamikai 

módon kiszámított dekoherencia függvényre. Els� lépésben a dekoherencia függvény két 

tagjának dekorrelációját vesszük vizsgálat alá.  
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Az els� rend� kumuláns kifejtést felhasználva a kifejezés tovább egyszer�södik: 
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Majd, mivel a kinetikus energia különbsége az id� szerinti sorfejtés második rendjében 

elt�nik, alkalmazható a következ� közelítés is: 

 ( ) ( )tJtD overlap≈  (V/14) 

Az (V/14) egyenletre a továbbiakban, mint átfedési közelítésre hivatkozunk.  



 122 

Az V-24. ábra mutatja be az (V/12)-(V/14) egyenletek által bevezetett közelítések 

hatását a dekoherencia függvényre. Az ábra világosan illusztrálja, hogy, bár az eltérések az 

egzakt dekoherencia függvényt�l növekednek, a fenti közelítések összességében jól írják le az 

egzakt függvényt. 
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V-24. ábra. A szemiklasszikus dekoherencia függvény (QNM/ET, folytonos görbe) 
közelítései: a dekorrelációval közelített függvény ((V/12) egyenlet, szaggatott görbe) és az 

átfedési közelítésben számított függvény ((V/14) egyenlet, pontozott görbe).  
 

Mivel a hullámcsomagok átfedési függvénye,  Joverlap(t), exponenciális függvények 

szorzata (ld. (IV/44) egyenlet), az (V/14) egyenlet els�rend� kumuláns kifejtése t�nik a 

további egyszer�sítés legésszer�bb módjának.  
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Az (V/15) egyenlet a dekoherencia függvényt három hozzájárulásra bontja, melynek 

els� tagja csak a magok helyzetét�l függ, második tagja csak az impulzustól, míg a harmadik 

fázistag mindkett�t�l. Az (V/15) egyenletb�l számított ( )tD  látható az V-25. ábrán, együtt a 

pozícióktól és az impulzustól függ� taggal, valamint az oszcilláló tag valós részével. 
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V-25. ábra. A dekoherencia függvény (V/15) egyenletnek megfelel� hozzájárulásai: 
( )tDx (pontozott görbe), ( )tD p  (pont-vonal görbe) és a ( )tDxp  tag valós része (vonal-

pont-pont görbe). A három függvény szorzata adja a szaggatott görbével jelzett függvényt. Az 
egzakt függvényt folytonos görbe tünteti fel. 

 

Ismét jól látható, hogy a fenti egyszer�sítések hatására született függvény még mindig 

megbízhatóan közelíti az egzakt dekoherencia függvényt. A közelítés megbízhatóságára 

támaszkodva, ezen a ponton további betekintést nyerhetünk a dekoherencia mechanizmusába 

az (V/15) egyenlet tagjainak részletes vizsgálatával. Nyilvánvalóan az els� tag, mely a két 

különböz� potenciálfelületen mozgó, divergáló magkoordináták különbségét�l függ, dominál 

a kifejezésben. Az impulzusok különbsége kisebb, de még mindig számottev� mértékben járul 

hozzá a koherencia elvesztéséhez. Megjegyezzük, hogy ( )tD p  15 fs felett észlelt lassú 

csökkenésének oka valószín�leg a kis számú mintára támaszkodó átlagolásban kereshet�. 

Egyébként 15 fs felett ez a lassú csökkenés már csak kis szerepet játszik D(t) teljes 
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csökkenésében. Az oszcilláló rész különösen lassan változik az els� 20 fs-on belül, s így 

gyakorlatilag nem befolyásolja a dekoherencia függvény lefutását a legkritikusabb 

id�szakban. Az exponenciális függvény imaginárius exponensének id� szerinti sorfejtése 

alapján belátható, hogy az exponens elt�nik els�- és második rendben. Ez e két tényez� 

alátámasztja a pozíció-impulzus kereszttagok további elhanyagolásának megalapozottságát.  

A megmaradó két valós Gauss-függvény kiváló reprezentációját adja az egzakt függvénynek. 

Az egyszer� analitikus forma szintén el�nyös, hiszen alkalmassá teszi a kifejezést a 

dekoherencia molekuláris mechanizmusának mélyebb megértésére. 

Ennek megfelel�en a következ� lépésben a dekoherencia függvény molekuláris 

módusok szerinti interpretációjára teszünk kísérletet. Ehhez els� lépésben összevonjuk a fürd� 

összes molekulájától származó, azonos típusú molekuláris módusok hozzájárulásait: 
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Az (V/16) egyenletben az i index jelöli a módusok szerint összegzést, míg m jelöli az 

individuális molekulák indexét. A di,x(t) és a di,p(t) exponensek az i-ik molekuláris módus 

id�függ� koordináták, illetve impulzusok szerinti hozzájárulásai a dekoherencia függvényhez. 

Megjegyezzük, hogy a koherenciavesztés molekuláris hozzájárulásai hosszútávú lecsengést 

mutatnak, ami esetünkben azt jelenti, hogy a szimulációs cella összes molekulájának 

hozzájárulását figyelembe kellett vennünk a kifejezésben.  

A mozgási módusonként összegy�jtött hozzájárulások exponenseit az V-26. és a V-27. 

ábrán láthatjuk. A nagyobb exponens� mozgási módusok fontosabb szerepet játszanak a 

koherencia elvesztésében. Ezért a koordinátafügg� tagok szerepe jelent�sebb, mint az 
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impulzus változásától származó tagoké, annak ellenére, hogy Dp(t) rövid id�knél már az 

id�ben kisebb rendben hozzájárulást biztosít. Ez könnyen belátható, ha az (V/16) egyenlet 

mindkét exponensét id� szerint sorba fejtjük a legalacsonyabb nem-elt�n� rendig. Ekkor a 

következ� összefüggéshez jutunk: 
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V-26. ábra. Individuális magmódusok hozzájárulásai a dekoherencia függvény pozíció és  

impulzus szerinti komponenseihez az (V/16) egyenlet szerint. A fels� ábra a )(, td xi  

hozzájárulások, az alsó a )(, td pi  tagok szerepét illusztrálja. 

 

Az V-26. ábra egyértelm�en jelzi, hogy az O-Me kötés körüli rotáció koordinátái 

dinamikája kimagasló szerepet játszik a dekoherenciában. Az elektronátmenet után körülbelül 

20 fs-mal a hidrogén atom rotációjának hozzájárulása legalább egy nagyságrenddel 

meghaladja minden más molekuláris módusét. A következ� két legfontosabb módus, a COH 
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hajlítás és az OH nyújtás hozzájárulása is a koordináták megváltozásának következménye. 

Körülbelül 20 fs után minden módus koordináta szerinti hozzájárulása jelent�ssé válik, de ez 

már nem befolyásolja a koherencia elvesztését, mivel a dekoherencia függvény eddigre már 

megközelíti a nullát. Az V-26. ábra azt is világossá teszi, hogy a molekuláris módusoknak 

megfelel� dekoherencia komponensek az id�ben változó mennyiségek. 
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V-27. ábra. Individuális magmódusok hozzájárulásai a dekoherencia függvény pozíció és az 

impulzus szerinti komponenseihez az (V/16) egyenlet szerint rövid id�knél. A fels� ábra a 
)(, td xi hozzájárulások, az alsó a )(, td pi tagok szerepét illusztrálja. 

 

Ez a hatás különösen a dinamika nagyon korai szakaszában (5 fs alatt) érdekes, ahogy 

ezt az V-27. ábra is illusztrálja. Bár a koherencia elvesztésének f� hozzájárulása még ebben a 

rezsimben is a hidrogénatom mozgásából ered (az x-tengely körüli rotáció, COH hajlítás), 

ebben tartományban az impulzus megváltozása játssza a legfontosabb szerepet. Csak 5 fs után 

válnak fokozatosan a magok pozíciói divergálásának megfelel� tagok dominánssá. A 

legrövidebb id�knél (t � 5) tehát leginkább az (V/17) egyenlet t2 tagja (vagyis ( )tD p ) 
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határozza meg a dekoherenciát. Ebben az id�ablakban a dekoherencia függvény rövid-id� 

közelítése tehát jól közelíti az egzakt függvényt. Hosszabb id�knél, ahogy a koordináta 

szerinti elmozdulásnak megfelel� tagok egyre fontosabbá válnak (a t4 tagok az (V/17) 

egyenletben), gyorsabb koherenciavesztést jósolhatunk annál, mint amit a t2-es tagból 

várhatnánk. 

Az V-28. ábra az ST közelítés alkalmazhatóságát illusztrálja. Érdekes módon a 

hullámcsomag szélességének számítására alkalmazott egzakt h�mérsékletfüggés lassúbb 

relaxációt jósol τD = 12,6 fs karakterisztikus id�vel, míg a magas h�mérsékleti limitben 

kiszámított ST függvény (τD = 9,9 fs) nagyon jól reprodukálja ez egzakt függvényt. Ez az 

egyezés azonban nyilvánvalóan inkább csak szerencsés egybeesés. 

0 10 20 30 40
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

R
e[

<D
(t)

> T]

t/fs
 

V-28. ábra. A dekoherencia függvény különböz� közelítései: az ST közelítésben egzakt 
h�mérsékletfüggéssel számított függvény (szaggatott görbe), ST függvény a magas 

h�mérsékleti limitben (pontozott görbe) és az (V/17) egyenlet szerinti t4 tagot is tartalmazó 
függvény (pont-vonal görbe). Az egzakt függvényt folytonos görbével ábrázoltuk. 

 

Az ST közelítésben a molekuláris módusok hozzájárulásai kényelmesen ábrázolhatók 

a t2 tagok különböz� módusok szerint összegzett exponenseivel, di-kel. A (IV/47) és az (V/17) 
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egyenletek alapján a di exponenseket a 	



�
�


�−= �
i

itdtD 2exp)(  kifejezés szerint definiáljuk. 

Ennek a felosztásnak megfelel� statikus kép az V-29. ábrán látható, és a dekoherencia korai 

idejéhez (5 fs alatt) tartozik. Hasonlóan az V-26. és V-27. ábrák által nyújtott információhoz, 

az V-29. ábra szerint az OH hidrogén metil-csoport körüli rotációja a dekoherencia domináns 

molekuláris mozzanata. 
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V-29. ábra. Az individuális magmódusok di hozzájárulásai a dekoherencia függvényhez az 

ST közelítésben. 
 

Összességében tehát megállapíthatjuk, hogy az ST közelítés a dekoherencia 

problematikája tárgyalásának megfelel� keretet biztosít. Mindazonáltal az ST közelítés 

javítása lehetséges a t4 tagok figyelembe vételével. Mivel a t4 tagokkal korrigált kifejezés 

gyorsabb lefutást jósol, mint az egzakt függvény (V-28. ábra), a magasabb rend� tagok 

kezelése is szükségessé válhat a pontosabb kezelésekben.  

A különböz� módon közelített dekoherencia függvények lefutási sebességének 

jellemzésére alkalmazhatjuk a karakterisztikus id� hagyományos definícióját is a függvény 
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integrálása alapján, �
∞

=
0

)( dttDdτ . Ennek a definíciónak megfelel�en a dekoherencia 

karakterisztikus ideje τd = 12 fs a szemiklasszikus dekoherencia függvényre, τd = 16 fs és τd = 

13 fs a két ST függvény esetén, míg a t4-korrigált ST függvényre τd = 8 fs-t kapunk. 

Az analízis utolsó lépésében megvizsgáljuk a dekoherencia implikációit a szolvatációs 

dinamikára. Prezhdo és Rossky illusztrálták a dekoherencia és a szolvatációs dinamika szoros 

kapcsolatát a hidratált elektron esetén, s levezettek egy kvantitatív összefüggést a 

dekoherencia rövid kezdeti szakasza id�skálája és a szolvatáció inerciális szakasza között.181 

A víz azonban egyike a leggyorsabb oldószereknek, s ráadásul az elektron szolvatációjának 

inerciális komponense meglehet�sen nagy hozzájárulást ad vízben.89 A kérdés tehát 

felmerülhet úgy, hogy mi történik egy másik, különböz� jelleg� oldószerben, amelynek 

relaxációjában többszörös id�skálák is jelentkeznek, s ezek jelent�sen lassabban és nagyobb 

amplitúdóval relaxálnak, mint az inerciális komponens. Ilyen oldószer a metanol.  

A tárgyalás kiindulópontja ismét a lineáris válaszelmélet alkalmazása. Az V-30. ábra 

mutatja a gerjesztett állapotú elektron alapállapotba történ� relaxációját jellemz� egyensúlyi 

és nem-egyensúlyi válaszfüggvényeket. A válaszfüggvényeket az V.2. és V.3. részben felírt 

(V/5) és (V/6) összefüggések alapján az alapállapot és a gerjesztett állapot 

energiakülönbségével írtuk fel. Az V-30. ábra ismét világosan illusztrálja a két függvény 

eltérését, azaz a lineáris válaszelmélet bizonyos mérték� sérülését. Az azonban világos 

mindkét függvény megjelenéséb�l, hogy a relaxáció inerciális komponense csak csekély 

szerepet játszik a teljes relaxációban. Az egyensúlyi függvényre illesztett Gauss-függvény és 

két exponenciális függvény lineáris kombinációja szerint, a τg = 4 fs karakterisztikus id�vel 

jellemezhet� inerciális komponens mindössze 5 % erejéig járul az egyensúlyi 

válaszfüggvényhez. Az inerciális id�skála és a ST dekoherencia id�skála kvantitatív 

összefüggéséb�l181 származó relaxációs id�, τg = 14 fs, jobb egyezést mutat a nem-egyensúlyi 
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válaszfüggvénnyel, melyre a rendelkezésre álló 200 fs hosszú id�ablakban egy 12 fs idej� 

Gauss-függvényt és egy 500 fs körüli exponenciális függvényt illesztettünk. A Gauss-

függvény hozzájárulása itt is csekély, mindössze a teljes válasz 20 %-a. Ahogy azt korábban 

Rossky és munkatársai tisztázták, a metanolban lezajló szolvatáció ultragyors inerciális 

komponense túlnyomórészt a hidrogén rotációjának következménye,196 ám a folyadék 

válaszának túlnyomó többségét lassúbb diffúziós mozgások teszik ki. Ugyanaz a magmozgási 

módus tehát, mely dönt�en felel�s a koherencia elvesztésért 20-25 fs alatt, sokkal kevésbé 

hatékony az oldószer relaxációs mechanizmusában. Az oldószer relaxációjának nagy része, 

mely az elektronátmenetet követ� els� 20-25 fs után megy végbe, tehát olyan id�skálán zajlik, 

amely sokkal hosszabb, mint a dekoherencia id�skálája. Eddigre azonban a trajektóriák 

közötti információk már elvesztek. 
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V-30. ábra. Az egyensúlyi, gerjesztett állapotú, metanolban szolvatált elektron alapállapotba 
történ� elektronátmenetét követ� oldószer relaxációra jellemz� egyensúlyi (folytonos görbe) 

és nem-egyensúlyi válaszfüggvények (szaggatott görbe)  
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V.5. Kvantált id�-korrelációs függvény közelítés nem-adiabatikus átmeneti sebességek 

kiszámítására: alkalmazás vízben és metanolban szolvatált elektronra152  

 

 Az V.5. fejezet célja a IV.2. részben kidolgozott nem-adiabatikus elektronátmeneti 

sebességek számolására kidolgozott, korrelációs függvények alkalmazásán és kvantálásán 

alapuló általános módszer alkalmazása vízben és metanolban szolvatált elektron 

elektronátmeneti sebességének számítására. A szolvatált elektron rendszerben, mint azt 

többször említettük a dolgozat során, a nem-adiabatikus átmenet és az azt követ� oldószer-

relaxáció az oldószer és az oldott részecske közötti er�s mikroszkopikus csatolás 

visszatükröz�dése. Ezért hasonlóan a dekoherencia függvény V.4. részben látott számításához 

a formalizmus alkalmazása a szolvatált elektron rendszerre nagyon tanulságos, általános 

következtetésekhez vezet. Ezek egyike, hogy a probléma tárgyalása során  explicite 

megmutatjuk az alkalmazott formalizmus és a IV.3. fejezetben definiált dekoherencia 

függvény szoros kapcsolatát. A fejezet során a nem-adiabatikus szimulációkból származó, 

egyensúlyi, gerjesztett állapotra jellemz� élettartamot befolyásoló tényez�ket részleteiben is 

analizáljuk, s a szimulációs eredményeket a kísérletileg meghatározott adatokkal 

összehasonlítjuk.   

 

V.5.a. A szimulációs módszer 

A gerjesztett állapotú, metanolban szolvatált elektron alapállapotba történ� átmenete 

sebességének kiszámítására az V.4. részben generált egyensúlyi trajektóriát használtuk. A 

hidratált elektron gerjesztett állapotú, egyensúlyi trajektóriáját az alapállapotú trajektóriához 

hasonlóan (V.2. rész) állítottuk el�, azzal a különbséggel, hogy a szimuláció során az elektron 

az els� gerjesztett állapotot tölti be, és a gerjesztett állapotú, metanolban szolvatált elektron 

kezeléséhez hasonlóan figyelembe vettük a hosszútávú kölcsönhatások Ewald-összegzését. A 
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végrehajtott dinamika mindkét esetben adiabatikus abban az értelemben, hogy az elektront a 

szimuláció során végig az els� gerjesztett állapotban tartjuk. Mint korábban a metanol esetén 

már utaltunk rá, technikailag rendkívül problematikusnak bizonyult stabil egyensúlyi 

trajektóriák generálása. Ezért a víz szimulációból egy relatíve rövidebb, 20 ps hosszúságú 

trajektórián illusztráljuk a számításokat, míg a metanolra is egy olyan 20 ps hosszúságú 

trajektóriarészletet értékeltünk ki, mely megfelelt az alább diszkutált perturbációs feltételnek. 

Az V-31. ábrán tekinthetjük meg a két elektronállapot, 1 és 2 , közötti átmenet 

id�függ� frekvenciáját, )(12 tΩ -t és az id�függ� nem-adiabatikus csatolás, �/)(12 tV , abszolút 

értékét vízre és metanolra. (Jelölésünkben 1  az elektron gerjesztett állapotát, 2  pedig az 

alapállapotot jelöli.) A nem-adiabatikus csatolás ((IV/18) egyenlet) kvantumos-klasszikus 

értékét a következ� összefüggés alapján számítjuk:98,203 

P
EE

tRrV
itV enR

21
12

2))(,(1
/)(

−
∇

= −
�      (V/18) 

ahol ))(,( tRrV en−  az elektron és a klasszikus fürd� kölcsönhatását kifejez� potenciális energia 

(a pszeudopotenciál), P  a klasszikus fürd� impulzusa, és a kvantumos-klasszikus számítási 

módszerre utaló cl fels� indexet ismét elhagytuk a csatolási tagról. 

A nem-adiabatikus átmenetek perturbációs kezelésének feltétele szerint 

1
)(

)(

12

12 <<
Ω

=
t

tV
λ . Szemmel láthatóan a feltétel a trajektóriák egészére teljesül, de 

alkalmanként el�fordulhatnak olyan periódusok, amikor a csatolás nagyobb, mint maga a 

energiakülönbség frekvenciája. Mindazonáltal, mind a víz, mind a metanol szimuláció a 

perturbációs rezsimbe esik, azaz 1<<λ  ( 10,0=λ ). Mivel a 1<λ  gyengébb feltétel a 

trajektória által bejárt konfigurációk 99 %-ára fennáll, úgy értékeltük, hogy a választott 

trajektóriákra az alkalmazott perturbációs eljárás megbízhatóan alkalmazható. 
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V-31. ábra. A gerjesztett állapotú, vízben (fels� ábra) és metanolban (alsó ábra) szolvatált 

elektron egyensúlyi trajektóriájának 10 ps hosszú részlete. Az ábrákon a fels� görbe az 
energiakülönbségnek megfelel� frekvenciát, az alsó, az átfedés elkerülésére) a nem-

adiabatikus csatolás abszolút értékének negatívját mutatja.  
 

A gerjesztett állapot és az alapállapot közötti energiakülönbség vízben körülbelül 50 

%-kal magasabb, mint metanolban. A IV.2. fejezet jelöléseit használva, 12H∆  = 431 meV 

és 12H∆ = 275 meV, vagy frekvenciaegységekben  12Ω = 0,65 fs-1 és 12Ω = 0,42 fs-1 

vízre és metanolra vonatkozóan. A IV.1. fejezetben kidolgozott pszeudopotenciál tehát 

jelent�sen alacsonyabb energiakülönbséget jósol, mint a Schnitker-Rossky 

pszeudopotenciál.82 Az eltérés minden valószín�ség szerint annak tudható be, hogy a jelen 

munkában használt pszeudopotenciál sokkal kevésbé taszító jelleg� a molekuláris törzs 

környékén. Meg kell említeni azt is, hogy a metanolban szolvatált elektron esetén számított 

alapállapotú abszorpciós spektrum kis energiák felé tolódik el a kísérlethez képest. 

Elképzelhet�, hogy ez a hiányosság a gerjesztett állapotokat is hasonlóan befolyásolja. Ahogy 

azt megjósoltuk a IV.2. fejezetben, a csatolási mátrixelemek számított várható értéke, 12V , 
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gyakorlatilag nulla. A formalizmusban szerepet játszó 12Ω  és �/12V  mennyiségek várható 

értékei és fluktuációi értékét a 3. táblázatban tüntettük fel. Vegyük észre, hogy a fázisvesztés 

karakterisztikus ideje, 
2/12

12

−
Ω= δτφ , mindkét oldószerben nagyon kicsi, 5 fs körül van.  

 

 
12Ω  2/12

12Ωδ  
2/12

12 q
Ωδ  2/12

12

1
V

�
 

2/12
12

1
q

V
�

 

Víz 0,65 0,24 0,28 0,067 0,187 

Metanol 0,42 0,17 0,18 0,044 0,104 

3. táblázat. Egyensúlyi, gerjesztett állapotú, vízben és metanolban szolvatált elektron 
elektronátmenetére vonatkozó energiakülönbségek és csatolási mátrixelemek átlagai, valamint 
azok fluktuációi. A q alsó index a harmonikus közelítésben kvantált mennyiségeket jelöli. 
Minden mennyiség fs mértékegységben van megadva. 
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V-32. ábra. A gerjesztett állapotú, vízben (fels� ábra) és metanolban (alsó ábra) szolvatált 

elektron energiakülönbség autokorrelációs függvénye.  
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A vízre és metanolra vonatkozó normált energiakülönbség autokorrelációs függvényt 

az V-32. ábra szemlélteti. A szolvatáció hasonló típusú egyensúlyi válaszfüggvényeit már 

láttuk az V-16. és V-21. ábrákon. A víz esetében az ultragyors, Gauss-függvénnyel leírható 

inerciális szakasz, melynek karakterisztikus ideje 10 fs körül van, a teljes relaxáció 30 %-áért 

felel�s. A hosszabb id�skálán zajló relaxációt egy 700 fs karakterisztikus idej� exponenciális 

függvény kielégít�en leírja.  A metanol esetében a kezdeti Gauss-típusú csökkenésnek sokkal 

kisebb súlya van, és a relaxáció is jelent�sen lassabb, mint vízben. Ez a metanol molekulák 

lassabb rotációs reorientációjának tudható be.196 Mindkét eset közös abban, hogy a relaxáció 

leggyorsabb id�skálája jelent�sen hosszabb, mint a Φτ  fázisvesztési id�. Ez alapján 

kijelenthet�, hogy a „ homogén kiszélesedési”  limit alkalmazható a fejezetben használt 

sebességi kifejezésekre.159 
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V-33. ábra. A gerjesztett állapotú, vízben (fels� ábra) és metanolban (alsó ábra) szolvatált 

elektron csatolási mátrixeleme autokorrelációs függvényének spektrális s�r�sége. 
 

A csatolási mátrixelemek )(tCV  normált autokorrelációs függvénye és a csatolás-

frekvencia )(tCVΩ  kereszt-korrelációs függvénye er�sen oszcilláló függvények, melyeket 
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sokkal kényelmesebb spektrális s�r�ségükkel reprezentálni. Az V-33. ábrán a IV.2. részben 

πωω /)(̂)( CJ =  módon definiált spektrális s�r�ségeket ábrázoljuk a csatolási mátrixelemek 

autokorrelációs függvényére vonatkozóan. A Fourier-transzformáltak tanulsága alapján, a 

csatolásokat gyakorlatilag teljesen az oldószermolekulák vibrációi modulálják. Mindkét 

spektrumban világosan megkülönböztethet�k a librációs, hajlítási és O-H nyújtási módusok. 

Ezek a módusok jelent�sen kék irányba tolódnak a tiszta oldószerekhez képest. Az eltolódás 

az elektron gerjesztett állapotú hullámfüggvénye és az oldószermolekulák közötti intenzív 

kölcsönhatás eredménye, mint arra Prezhdo és Rossky is utalt.202 

 

V.5.b. Az elektronátmenet sebessége: klasszikus eredmények  

Az IV.2. részben és az el�z� szakaszban ismertetett korrelációs függvények 

segítségével kiszámítottuk mindkét oldószer klasszikus )(tK  fluxus korrelációs függvényét 

((IV/32) egyenlet). A számított függvényeket az V-34. ábra mutatja. Világosan látszik az 

ábráról, hogy )(tK  ultragyors id�skálán (néhány fs alatt) közelít a nullához. Ebben az 

id�tartományban két egyszer�sítés alkalmazható nagy biztonsággal. El�ször is a kereszt-

korrelációs tagok, melyek )( 4to  rendben kezd�dnek, elhanyagolhatók. Így )(tK  a következ� 

alakban írható fel: 

)cos()()(
2

)( 122
ttGtCtK V Ω=

�
 (V/19)   

Ezt a dekorrelációs közelítést Staib és Borgis korábban már alkalmazta, ezt most igazoltuk 

is.81 Továbbá, mivel az oldószer dinamikája lassabb id�skálán zajlik, a )(tG  exponenciális 

fázisvesztési függvény egy Gauss-függvénnyel közelíthet�. Ez vezet a következ� egyenlethez: 

)cos()(
2

)( 12
2
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tetCtK
t

V Ω=
Ω− δ

�
 (V/20) 

Az egzakt és a közelít� módon kiszámított fluxus korrelációs függvényeket az V-34. ábrán 

hasonlíthatjuk össze. A kiváló egyezés arra utal, hogy az (V/20) egyenlet a fluxus korrelációs 
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függvény nagyon jó (és egyszer�) közelítését biztosítja. A fluxus korrelációs függvény 

(IV/27) egyenlet szerinti integrálása adja az átmenet sebességét és a nem-adiabatikus átmenet 

karakterisztikus idejét (az élettartamot) a 1
2121

−
→→ = kτ  összefüggésnek megfelel�en. 
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V-34. ábra. Egyensúlyi, gerjesztett állapotú, vízben (fels� ábra) és metanolban (alsó ábra) 

szolvatált elektron elektronátmenetére vonatkozó klasszikus reaktív fluxus. Numerikus 
integrálás eredménye (körök) és az (V/20) egyenlettel közelített függvény (folytonos görbe). 

 

A nem-adiabatikus élettartamra víz esetén fs6021 =→τ , metanol esetén fs16021 =→τ  

adódik. Mindkét esetben a számított értékek jelent�sen alacsonyabbak a korábbi becsléseknél. 

Ennek változatos okai lehetnek. A vizes szimulációk közül Staib és Borgis merev vízmodellt 

használtak munkájukban,81 s így elhanyagolták a vibráció szerepét, mely leger�sebben 

befolyásolja a nem-adiabatikus csatolást (lásd V-33. ábra). A Neria és Nitzan által jósolt 220 

fs már jobb egyezést mutat a jelen számításokkal.99 A különbségek legvalószín�bb további 

oka a különböz� elektron-vízmolekula pszeudopotenciálok alkalmazásában keresend�. Az 

átmenet sebessége ugyanis legérzékenyebb a 2
12V  és az átlagos frekvenciakülönbség, 12Ω , 

kezdeti (t=0) értékére. Ezek a mennyiségek er�sen függenek az alkalmazott modellt�l. Ezt a 

témát kés�bb még részletesebben is tárgyaljuk. Schwartz és Rossky szimulációi, melyeket az 
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itteni munkával azonos víz-víz, de jelent�sen eltér� elektron-vízmolekula potenciálok 

használatával hajtottak végre, sokkal hosszabb, közel 0,5 ps élettartamot eredményeztek.89 

Ezek a szerz�k azonban nem a Fermi aranyszabályt alkalmazták, hanem direkt nem-

adiabatikus szimulációkat hajtottak végre a Webster-féle algoritmus szerint, hasonlóan ahhoz, 

mint amit a metanolban szolvatált elektron nem-adiabatikus szimulációja során már láttunk az 

V.3. fejezetben. A vizes tanulmány következtetése, miszerint az elektronátmenet az oldószer-

relaxáció legnagyobb részének lezajlása után történik, hasonló az el�bb említett metanolos 

szimuláció következtetéséhez. Mindazonáltal, a víz esetén észlelt nagy (körülbelül 

nagyságrendnyi) eltérés egyik oka kétségkívül az eltér� pszeudopotenciál alkalmazásában 

keresend�. A Schnitker-Rossky pszeudopotenciál82 átlagos energiakülönbsége nagyjából 

kétszerese az általunk kidolgozott pszeudopotenciállal jósoltnak. A különbség másik oka az 

egyensúlyi gerjesztett állapot élettartama becslésére szolgáló ad hoc eljárásban keresend�. A 

szimuláció ugyanis csak a trajektóriák teljes, átlagos élettartamáról ad közvetlen információt, 

s ezek (például metanol esetén) jó egyezésben vannak a kísérleti adatokkal. Az általunk ebben 

a fejezetben talált rövidebb élettartamokat tulajdonképpen elfedheti a szolvatációs dinamika 

és a nem-adiabatikus átmenetek közötti bens�séges kapcsolat. A kérdéskört a továbbiakban 

újra megvizsgáljuk.  

 

V.5.c. Az elektronátmenet sebessége: kvantált eredmények id�- tartománybeli 

összegzése 

A klasszikus sebességek kvantumos korrekciójának kiszámítására az el�z� részben 

kiszámított klasszikus spektrális s�r�ségeket használjuk (V-33. ábra) a (IV/37) egyenlet 

id�függ� képletében. Az egyenletek numerikus integrálásával kapjuk a kvantált sebességet. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a (IV/37) egyenlet a harmonikus kvantálási eljáráson alapul, 

mely valószín�leg jól alkalmazható a jelen problémában, mivel az atommag és az elektron 
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szabadsági fokok csatolása túlnyomórészt a vibrációs módusokon keresztül történik. A 

normált kvantumosan korrigált kémiai fluxus korrelációs függvényt ( )(tK q ) az V-35. ábrán 

láthatjuk. 
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V-35. ábra. Kvantum reaktív fluxus korrelációs függvény vízre (fels� ábra) és metanolra 
(alsó ábra). A numerikus integrálás eredménye (a (IV/37) egyenlet szerint, folytonos görbe), 

az (V/21) egyenlet közelítései szerint számolt függvény (szaggatott görbe) és a klasszikus 
eredmény (pont-vonal görbe). 

 

Az V-35. ábrán a korábban tárgyalt két közelítés, a kereszttagok elhanyagolása és a 

kvantált fázisvesztési függvény ( )(tG q ) Gauss-függvény által történ� közelítésének 

alkalmazhatóságát is megvizsgálhatjuk a következ� egyszer�sített kifejezés alapján: 

 

 

 (V/21) 

definiálva a kvantált frekvenciakülönbség fluktuációját mint  
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ahol πωω /)(
~

)(~
Ω= CJ  a normált frekvenciakülönbség fluktuáció autokorrelációs függvénye. 

Az ábra tanulsága alapján közelítéseink kiválóan reprodukálják a numerikus integrálás 

eredményét. 

Érdekes módon a számított kvantált frekvenciakülönbség csak kis mértékben 

növekszik a klasszikus mennyiséghez képest (3. táblázat). A domináns hozzájárulás a 

csatolási elemek négyzetének átlagától származik, ami körülbelül 6-8-szorosára növekszik a 

kvantumos korrekció után. Ez természetesen a kvantált átmeneti sebesség nagymérték� 

növekedését vetíti el�re. A következ� lépés a kvantált sebesség kiszámítása, mely a (IV/27) és 

(V/21) egyenletek közvetlen integrálásával történik. Összehasonlításképp a standard 

kvantálási séma szerinti korrekció számítását is elvégeztük. Ennek egyenleteit itt nem 

részletezzük. Az élettartamokat a 4. táblázatban összegeztük.  

  

 Fázisvesztési 
id� 

Nem-adiabatikus átmenet ideje Dekoherencia id� 

 φτ  cl
21→τ  Hq,

21→τ  Sq,
21→τ  dτ  ht

dτ  

Víz 4.1 60 4.0 30 7.5 4.8 

Metanol 5.9 160 17 80 16.5 12 

 4. táblázat. Egyensúlyi, gerjesztett állapotú, vízben és metanolban szolvatált elektron 
elektronátmenetére vonatkozó klasszikus és kvantumos élettartamok. A kvantált mennyiségek 
számítása a harmonikus (H) vagy a standard (S) közelítésben készült. A klasszikus 
fázisvesztési id�ket és a harmonikus közelítésben számított dekoherencia id�ket is feltünteti a 
táblázat. Minden mennyiség fs mértékegységben van megadva.  

 

 A harmonikus korrekciós séma alkalmazásával extrém rövid élettartamokat találunk, 

q
21→τ = 4,0 fs víz esetén, míg q

21→τ = 17 fs metanolra. Ezekkel az eredményekkel kapcsolatban 

a következ� két észrevételt tesszük. El�ször is nyilvánvaló, hogy a kvantumeffektusok 

nagymértékben, a harmonikus közelítésben egy nagyságrenddel csökkentik az élettartamot. 

Amint látható az V-33. ábráról, a vibrációs mozgások dominálnak a csatolási mátrixelemek 
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fluktuációiban. Ezen módusok intenzitása (a 12V  nem-adiabatikus mátrixban megjelen� 

sebességek szorzásán keresztül) ( )2/tanh2 ωβ
ωβ
�

�
 faktorral megn� a klasszikus kifejezésr�l 

áttérve a kvantum limitre. Az is világos, hogy a harmonikus közelítés túlhangsúlyozza a 

kvantumeffektusok fontosságát. Azt találjuk, hogy az egyensúlyi, els� gerjesztett állapot 

élettartama rendkívül rövid mindkét oldószer esetében, a pump-probe lézerkísérletek 

id�skáláján tekintve pillanatszer�nek fogható fel. A standard kvantálási séma valamivel 

lassabb, de még mindig ultragyors relaxációt jósol,  q
21→τ = 30 fs, és q

21→τ = 80 fs élettartamot 

víz és metanol esetén. Miel�tt a kérdést részletesen elemeznénk érdemes ezen a ponton 

megvizsgálni a )(tG q  fázisvesztési függvényt, s megvizsgálni kapcsolatát a IV.3. fejezetben 

definiált, majd az V.4. fejezetben részletesen analizált dekoherencia függvénnyel. 

 

V.5.d. Kvantált korrelációs függvények és kvantált átmeneti sebességek: a 

dekoherencia függvény  

Definiáljunk a Prezhdo-Rossky eljáráshoz ((IV/45) egyenlet) hasonló szellemben153 

egy Gauss-típusú függvényt, mint a kvantumos és a klasszikus fázisvesztési függvények 

hányadosát, azaz )(/)()( tGtGtD q= . Ez a függvény az energiakülönbség autokorrelációs 

függvény kezelésében felmerül� kvantumeffektusokat veszi figyelembe. A definíció a 

következ� függvényalakhoz vezet: 
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ahol dτ  a D(t) függvény karakterisztikus ideje: 
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a harmonikus kvantálási sémában. Az FG formalizmus magas h�mérséklet� határesetében 

minden típusú normálmódust (vagy minden típusú atomot) egy rögzített na  szélesség 

jellemez, ami a nλ  de Broglie hullámhosszal 6/nna λ=  kapcsolatban áll.99 A 

karakterisztikus id� ebben a határesetben a 

( ) 2/1
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d   (V/25) 

kifejezéssel adható meg. Mivel az energiakülönbség spektrális s�r�ségét )(
~

tCΩ  Fourier-

transzformáltjából ismerjük, D(t) függvény karakterisztikus ideje kiszámítható az (V/24) és 

(V/25) egyenletekb�l numerikus integrálással. Az eredményeket a 4. táblázat tartalmazza. A 

metanol esetére számított dτ  = 16,5 fs és ht
dτ = 12,0 fs nagyon jól közelíti az V.4. fejezetben 

kiszámított dτ = 16 fs és ht
dτ = 13 fs dekoherencia id�ket a rövid-id� limitben. Az exponens 

magasabb rend� kifejtése t4 rend� tagokkal dτ = 14 fs dekoherencia id�t ad az egzakt 

h�mérsékletfüggést feltételezve. A vízre vonatkozó szimulációk hasonló, de valamivel 

gyorsabb dekoherenciát jósolnak dτ = 7,5 fs, ht
dτ = 4,8 fs id�kkel, ami kiválóan egyezik a 

Prezhdo-Rossky ST dekoherencia id� becslésével.153 Ez a fajta kit�n� egyezés a két 

különböz� modellben definiált függvények egyezését, s így a két fizikai modell rokonságát 

illusztrálja. Mindazonáltal észre kell vennünk, hogy a dekoherencia fázisvesztési id�kkel 

történ� definíciója nem tartalmazza a )(tCV  függvény kvantálásából származó effektusokat. 

Ezért a modellek pontos kapcsolatának felderítése további er�feszítéseket igényel. 
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V.5.e. Kvantált korrelációs függvények és kvantált átmeneti sebességek: 

frekvenciatartománybeli sebességi kifejezések 

Az V-33. ábrával kapcsolatban már többször megállapítottuk, hogy a nem-adiabatikus 

csatolást túlnyomórészt a vibrációs módusok modulálják. Mivel az elektronállapotok átlagos 

frekvenciakülönbsége a metanol és víz esetén is a rezgési spektrum hajlító, illetve nyújtó 

régiójával esik egybe, a meglep�en gyors nem-adiabatikus átmenetek hátterében 

rezonanciajelenség is állhat. A kérdés megválaszolásához meg kell vizsgálni, hogy az 

oldószer vibrációs spektrumának egyes régiói milyen hozzájárulással vesznek részt az 

elektronátmeneti sebességben. Az átmeneti sebesség frekvenciafügg� formája kiválóan 

alkalmas a probléma analízisére. Els� lépésben visszatérünk kezdeti kvantumos 

kifejezésünkhöz, mely kompakt formában a (IV/25) egyenletben került kifejezésre. Ha a 

kereszt-korrelációs tagokat elhanyagoljuk, ahogy azt már többször javasoltuk, az átmenet 

sebessége kifejezhet� mint 

)()(
1

12

221 tGtCedtk qq
V

ti

�
∞

∞−

Ω
→ =

�
 (V/26) 

ahol )(tC q
V  a kvantált csatolás autokorrelációs függvénye, és )(tG q  a kvantált exponenciális 

fázisvesztési függvény. Ha felírjuk )(tC q
V  Fourier-transzformáltját, 
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majd behelyettesítjük az (V/26) egyenletbe és elvégezzük a t szerinti integrálást, akkor a  

)(̂21 ωω kdk �
+∞

∞−
→ =  (V/28) 

egyenlethez jutunk, ahol )(̂ωk  adja az ω  frekvencia hozzájárulását a sebességhez. Ez a 

frekvenciafügg� sebességi hozzájárulás tehát a következ� alakú: 
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ahol )(̂ωW egy „ ablakfüggvény”  a következ� definícióval: 
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Az (V/30) egyenlet a korábban már megtárgyalt Gauss-közelítés eredménye. A harmonikus 

kvantálási sémát használva eljuthatunk )(̂ωk  végs� kifejezéséhez:  
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Hasonló kifejezéshez kaphatunk, ha a (IV/36) egyenlet felhasználásával a standard kvantálási 

sémát követjük. Az (V/31) egyenlet alapján elvégzett számítások eredményei az V-36. ábrán 

láthatók, a )(̂ωk  frekvenciafügg� sebességek a harmonikus sémában számított 

ablakfüggvénnyel együtt vízre és metanolra. 
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V-36. ábra. Vízre (fels� ábra) és metanolra (alsó ábra) vonatkozó frekvenciafügg� átmeneti 
sebességek. A folytonos görbe a harmonikus közelítés kvantált eredményeit illusztrálja, míg a 

vonal-pont görbe a standard kvantálási séma hozzájárulásait mutatja ((IV/35)-(IV/37) 
egyenletek). A szaggatott görbe az (V/30) egyenlet Gauss-típusú ablakfüggvénye.   
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Az ábráról újra ellen�rizhet� a harmonikus és a standard kvantálási sémák által jósolt 

eredmények közötti nagy különbség. A harmonikus közelítésben kapott sebességek körülbelül 

egy tízszeres tényez�vel, míg a standard kvantálási módszer szerényebb, de még mindig 

jelent�s 2-es faktorral növeli a klasszikus sebességet.  

 

V.5.f. Kvantált korrelációs függvények és kvantált átmeneti sebességek: 

diszkusszió 

Amint azt korábban már említettük, a különböz� pszeudopotenciálok és különböz� 

klasszikus modellek alkalmazása az elektront szolvatáló közeg leírására jelent�sen eltér� 

nem-adiabatikus átmeneti sebességeket eredményezhet a 2
12V  és 12Ω  mennyiségek 

eltérésein keresztül. Mivel a hidratált elektronra számos, különböz� modell alkalmazásával 

végrehajtott szimuláció létezik, ezért a hidratált elektronra korlátozzuk a következ� tárgyalást.  

A következmények, mindazonáltal, érvényesek lesznek a metanolban szolvatált elektron 

esetére is.  

Mivel az energiakülönbség explicite is megjelenik a sebesség kiszámítására használt, 

illetve levezetett képletekben, 12Ω  változtatásának hatása az elektronátmenet sebességére 

könnyen tesztelhet� azzal a feltételezéssel, hogy a fluktuációk dinamikája nem változik az 

átlagos energiakülönbség változtatására. A frekvenciatartományban levezetett (V/28) és 

(V/31) egyenletek tekintetében ez azt jelenti, hogy az ablakfüggvény eltolásának hatását 

vizsgáljuk a sebességre úgy, hogy a csatolási autokorrelációs függvény Fourier-

transzformáltját nem változtatjuk. Figyelembe kell persze azt is venni, hogy a csatolási 

mátrixelemek nagysága és az energiakülönbség er�sen korrelált mennyiségek. Ez a tény már 

az V-31. ábrán is világosan látszik, de a korrelációt az V-37. ábra reprezentációja még 

kifejez�bb módon illusztrálja. Az V-37. ábra az energiakülönbség ( )ΩP  valószín�ségi 
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eloszlását és 2
12V  átlagát ábrázolja minden egyes �  értéknél. Ez utóbbi függvényt ( )Ω2

12V -

val jelöljük.  
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V-37. ábra. Egyensúlyi, gerjesztett állapotú hidratált elektron ( )ΩP  energiakülönbség 

valószín�ségi eloszlása (fels� ábra folytonos vonal), közelítése Gauss-függvénnyel (fels� 
ábra, szaggatott vonal) és 2

12V  átlaga adott �  energiakülönbség mellett.  
 

Az ábráról világos, hogy ( )Ω2
12V  0,5 eV alatt gyorsan, nagyobb értékeknél egyre 

lassabban csökken az energiakülönbség növekedésével. Természetesen ennek a mennyiségnek 

az energiakülönbség-eloszlás szerinti átlaga a 3. táblázatban megadott 2
12V  értéket adja. 

( ) ( )ΩΩΩ= �
∞

PVdV 2
12

0

2
12     (V/32) 

A további tárgyalás során kihasználjuk azt a tényt is, hogy a ( )ΩP  valószín�ségi 

eloszlás viszonylag jól közelíthet� egy Gauss-függvénnyel (V-37. ábra). A csatolás és az 

energiakülönbség közötti korreláció további kezeléséhez feltételezzük, hogy a ( )Ω2
12V  

függvény nem változik az energiakülönbség eloszlás eltolására. Az (V/32) egyenletben a 

( )ΩP  pozíciójának eltolása egy olyan statikus csatolási er�sséget definiál, mely az átlagos 
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energiakülönbségt�l függ. Ezt a mennyiséget ( )12
2

12 ΩV -val jelöljük. Az így renormált 

csatolás értékét felhasználhatjuk a nem-adiabatikus sebesség átlagos energiakülönbséggel 

történ� változásának megbecsülésére az (V/28)-(V/31) egyenletek szerint. A számítás 

eredményeit az V-38. ábrán foglaljuk össze, ahol az egyensúlyi, gerjesztett állapotú hidratált 

elektron élettartamát ábrázoltuk az átlagos energiakülönbség függvényében a klasszikus estre, 

valamint a standard és a harmonikus kvantálási sémák alkalmazásával. A harmonikus eljárás 

esetén kiszámítottuk azt a függvényt is, amit az extrém magas frekvenciák (5500 cm-1 felett) 

elhanyagolásával kapunk. A csatolás ezen régiója ugyanis valószín�leg inkább csak a 

statisztikus zaj eredménye, mint valóságos molekuláris mozgási módusoké.  

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
0
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400
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��Ω
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V-38. ábra. Egyensúlyi, gerjesztett állapotú hidratált elektron élettartama az átlagos 

energiakülönbség függvényében: klasszikus eset (folytonos görbe), standard kvantálási séma 
(szaggatott görbe), harmonikus kvantálási séma (pontozott görbe) és harmonikus kvantálási 

séma az 5500 cm-1 feletti hozzájárulás elhagyásával (pont-vonal görbe).   
 

A gerjesztett állapot élettartama gyorsan n� az átlagos energiakülönbség 

növekedésével a klasszikus és a standard kvantálási esetben. A standard eljárás esetén, amit a 

minimális kvantumos korrekciónak tekinthetünk, 0,8 eV energiakülönbség is már 1 ps 
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nagyságú élettartamot jósol. Ezzel szemben, a harmonikus eljárás még ebben a régióban is 

jóval 100 fs alatti élettartamot valószín�sít. Meggy�z�désünk szerint a harmonikus közelítés 

alkalmazása áll legközelebb ahhoz a megfigyeléshez, hogy a nem-adiabatikus csatolási 

elemeket szinte kizárólag az oldószer vibrációs módusai modulálják. Mindazonáltal a jelen 

modellben a harmonikus közelítésben talált 4 fs gerjesztett állapotú élettartam rövidebb, mint 

a rendszer bármilyen más relaxációs id�skálája, s így valószín�leg jelent�sen alulbecsült. Ez a 

tény el�ször is a perturbációs kezelés korlátaira utalhat, az egyensúlyi Fermi-aranyszabály 

alkalmazhatóságának problémáit is felveti, s utalhat a vibrációs módusok anharmonicitásának 

következményeire is. A klasszikus és a standard kvantálási eljárás f� hiányossága, hogy 

elhanyagolják az oldószer vibrációs módusai amplitúdójának kvantummechanikai 

növekedését. A nagyobb kvantumos amplitúdók figyelembe vétele csökkentené ezen 

módszerek által jósolt élettartamokat. 

Ezen a ponton tanulságos még egyszer visszatérni a számítási eredményekhez (4. 

táblázat), és összehasonlítani �ket lézerspektroszkópiai kísérletek eredményeivel. Vízre és 

metanolra az általunk megjósolt gerjesztett állapotú élettartamok nagyon rövidek, 

különösképpen a harmonikus kvantálási közelítésben: néhány fs víz esetén, 20 fs körüli érték 

metanolra. Egy ultragyors gerjeszt� impulzus utáni relaxációt egy kétlépéses folyamatként 

elképzelve, a gerjesztés után els� lépésben az oldószer relaxál az oldószerüregnek az új 

elektroneloszláshoz való átalakításával. A teljes oldószer-relaxáció után a gerjesztett és az 

alapállapot energiakülönbsége minimális. Ekkor az elektronátmenet maximális sebességgel 

mehet végbe. Ennek a legfontosabb oka az egyensúlyi fluktuációkban kereshet�, hiszen a 

fluktuációk eredményeképp fellép�, átlagosnál kisebb energiakülönbségeknek 

exponenciálisan növekv� csatolási mátrixelemek felelnek meg (V-37. ábra). Az általunk 

kiszámított sebességek szerint tehát, a második lépés gyakorlatilag pillanatszer�, s így az 

egész folyamat dinamikáját az oldószer relaxációja vezérli. Bár a lineáris válaszelmélet 
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fennállása csak korlátozott, az oldószerek egyensúlyi és nem-egyensúlyi válaszfüggvényei 

arra utalnak, hogy az oldószer relaxációja több id�skálán zajlik, egy kezdeti ultragyors (10 fs) 

szakasz után egy 300-700 fs karakterisztikus idej� exponenciális lecsengés következik vízben. 

Metanolban a relaxáció valamivel lassabb, a 20 fs-os inerciális részt egy 1 ps és egy 7 ps 

id�vel jellemezhet� biexponenciális szakasz követi. Az alapállapotú relaxációk is hasonló 

id�skálán zajlanak. Ha feltételezzük, hogy a nem-adiabatikus átmenet azel�tt történik, hogy a 

gerjesztett állapot energiakülönbsége elérte volna egyensúlyi értékét, egy olyan effektív 

élettartamra következtethetünk, amelyik hosszabb a valóságosnál. Mindazonáltal, az 

eredményeink és az élettartam energiakülönbségt�l való függése is azt támasztják alá, hogy az 

elektronpopuláció dinamikáját az oldószer relaxációja vezérli. Ez egyébként egybevág az V.3. 

fejezetben a metanol fotogerjesztését követ� nem-adiabatikus relaxáció vizsgálata során 

észlelt viselkedéssel, ahol megállapítottuk, hogy az elektronátmenet az oldószer 

relaxációjának végbemenetele után történik meg.  

A metanolra vonatkozó nem-adiabatikus módszerrel számolt egyensúlyi élettartam és 

az egyensúlyi trajektóriából számolt perturbációs eredmény összehasonlítása is további 

tanulságokkal szolgálhat. A direkt nem-adiabatikus szimulációk túlélési függvényére illesztett 

ad hoc függvény illesztéséb�l származó 660 fs-os élettartam hibaforrásaként magát a modellt 

és a statisztikai mintavételezés korlátos voltát jelöltük meg. Az itt talált élettartam a 

perturbációs kezelésb�l (és adiabatikus szimulációkból) származó 160 fs-os élettartammal 

hasonlítható közvetlenül össze. A perturbációs kezelés gyengéire már korábban kitértünk.  

Azonban mindkét módszer eredményei korrekcióra szorulnak. A nem-adiabatikus 

szimulációk eredményét a hullámfüggvények koherens dinamikája 1 fs-os lépéstávon túl 

történ� elhanyagolása miatt szükséges korrigálni. A korrekció következtében az élettartam 

valószín�leg csökken, hiszen a dekoherencia függvény karakterisztikus ideje 10 fs körül 

található. Bár a perturbációs módszer alkalmazhatósága olyan kérdéseket vet fel, amelyeket az 
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eredmények interpretálásában nem szabad figyelmen kívül hagyni, a perturbációs kezelés 

mégis kiválóan alkalmas az élettartamnak az id�korrelációs függvények kvantálásának 

hatására bekövetkez� drámai csökkenése illusztrálására. A két elméleti közelítés a 

dekoherencia függvény fogalmán keresztül kapcsolódik, de ennek a kapcsolatnak a felderítése 

is további tanulmányokat igényel.  

Az elméleti becslésekkel állíthatjuk szembe a kísérleti mérések eredményeit, melyek 

interpretálása szintén nem egyértelm�. Különösen a hidratált elektron egyensúlyi, gerjesztett 

állapotának élettartama becslésében vannak komoly viták. A talán legszélesebb körben 

elfogadott Barbara és munkatársai nevével jelzett 200-300 fs-ra becsült élettartam41,42,43,44 

élesen áll szemben Pshenichnikov és munkatársai által interpretált 50 fs körüli 

élettartammal.51 Zharikov és Fischer hasonlóan rövid élettartamot jósolnak legfrissebb 

publikációjukban, melyben a kontinuum modellt használják.204  
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VI. VÍZKLASZTER ANIONOK TANULMÁNYOZÁSA KEVERT KVANTUMOS-

KLASSZIKUS MOLEKULADINAMIKAI SZIMULÁCIÓKKAL205,206,207 

 

VI.1. A negatívan töltött vízklaszterek tanulmányozásának kísérleti és elméleti 

el�zményei 

A negatívan töltött, néhány vízmolekulából álló aggregátumok, a vízklaszter anionok a 

töltött részecskék egy igen fontos csoportját alkotják. A vízklaszter anionokat saját érdekes 

tulajdonságaikon és el�fordulásukon túl az is érdekessé teszi, hogy els� látásra az el�z�kben 

már tárgyalt hidratált elektron modelljének is tekinthet�k. A helyzet azonban közel nem ilyen 

egyszer�, mint azt a továbbiakban látjuk majd. 

Kísérleti felfedezésük óta52,53 számos kísérlet történt a vízklaszter anionok 

tulajdonságainak mélyebb megértésére. A negatívan töltött vízklaszterek kielégít� jellemzése 

azonban hosszú ideig váratott magára. Az alapvet� probléma, mely ezen részecskék 

tanulmányozásának igazi jelent�ségét adja, legfontosabb oldószerünk, a víz néhány 

molekulájának és egy extra elektron kölcsönhatásának leírása. A legegyszer�bb vízklaszter 

anion, a negatívan töltött vízmolekula stabilitásáról megoszlanak a vélemények. Bár egy 

angol csoport a 80-as végén jelezte, hogy tömegspektrométerben sikerült detektálnia a 

vízmolekula aniont, ami egy relatíve stabil, hosszú élettartamú speciesz,208 számos tanulmány 

szerint a vízmolekula anion nem el�állítható.209,210 További elméleti és kísérleti munkák 

azonban igazolják, hogy a nagyobb, dimer, trimer, stb. anion szerkezetek nagyon gyengén, 

egy úgynevezett dipól-kötött állapotban képesek stabilizálni az elektront.52,53,210211  Ezen 

anionokra a vertikális ionizációs energia (VDE), azaz az ionos és a molekuláris specieszek 

energiakülönbsége az ion geometriájában, 10-100 meV nagyságrend�. A méret növekedésével 

(a molekuláris dipólus növekedésével) a VDE n�, azonban az átmenet a hidratált elektronra 

jellemz� VDE értékhez nem feltétlenül sima. A dipól-kötött anionokban a legfels� betöltött 
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molekulapálya ugyanis túlnyomórészt a klaszter atomi vázán kívül koncentrálódik, míg a 

szolvatált elektron a tömbfázis belsejében lokalizálódik.  

Hogyan megy végbe az átmenet a legkisebb anionok elektronszerkezetét�l a 

tömbfázisra jellemz� elektroneloszlásig? A kérdés megválaszolására számos kísérlet történt 

az utóbbi években. Landman és munkatársai voltak az els�k, akik felvetették a kérdést 

kvantum útintegrál molekuladinamikai szimulációk alapján.95,96,97 A szerz�k azt találták, hogy 

n=8-tól egészen n=32-64-es méretig a klaszterek a felületükön lokalizálják az extra elektront. 

Ezekben a konfigurációkban jelent�s elektrons�r�ség található a klaszter molekuláris vázán 

kívül. A továbbiakban az ilyen típusú klaszter anionokra és a hozzájuk kapcsolódó extra 

elektronra, mint felületi állapotú klaszterekre és felületi állapotú elektronra hivatkozom a 

dolgozatomban. Nagyobb klaszterekre a szimulációk kompakt, hidratált elektron típusú, bels� 

állapotot valószín�sítettek. Ezek a bels� állapotú klaszterek, és a bels� állapotú elektron. 

Fontos hozzájárulásként a szerz�k Marcus és Jortner korai munkái alapján68,212 kidolgoztak 

egy szolvatációs modellt (Barnett-Landman-Cleveland-Jortner, BLCJ modell), mely szerint 

egy uniform dielektrikum belsejében elhelyezett kompakt, gömbszimmetrikus elektron 

eltávolításához szükséges energia, a VDE és a klaszterméret köbgyökének reciproka, 3/1−n , 

lineáris kapcsolatban vannak.95 A szimulációk azt tanúsították, hogy a bels� állapotok VDE 

értékei relatíve jól illeszkednek a lineáris modellre, míg a felületi állapotoké nem. 

A korai elméleti próbálkozásokat Bowen és munkatársai tesztelték el�ször kísérletileg 

is fotoelektron-spektroszkópiai méréseikkel.54 A mérések eredményei alapján kiváló egyezést 

találtak a BLCJ modellel n�11 klaszterekre. Ezzel közel egy id�ben Makov és Nitzan 

kidolgozott a fenti BLCJ modellhez hasonló elven alapuló kontinuum modellt (MN modell), 

melynek felhasználásával összehasonlították az ionoknak és egy extra elektronnak a 

vízklaszter belsejébe, valamint a vízklaszter felületére történ� szolvatációjának 

szabadenergiáját.213 A számítások tanulsága szerint a felületi elektronállapotok hasonló 
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lineáris viselkedést mutatnak a klaszterméret növekedésével, mint a bels� állapotok, s�t a 

végtelen méretre (szolvatált elektron állapotra) történ� extrapoláció is hasonló eredményre 

vezetett. Ez azt jelenti, hogy a lineáris VDE- 3/1−n  reláció önmagában nem elégséges az 

elektron lokalizációjának meghatározására. 

Johnson és munkatársai fotoelektron-spektroszkópiai kísérletei további bízonyítékot 

szolgáltattak arra, hogy a klaszter anion - hidratált elektron átmenet fizikája meglehet�sen 

bonyolult.55,56 Különböz� méret� (n=50-ig) vízklaszter anionok abszorpciós spektrumának 

mérése során azt találták, hogy a spektrumok fokozatosan kisebb energiák felé tolódnak és 

egyre sz�kebbek lesznek a méret csökkenésével. A spektrális csúcsok eltolódásának 

mértékéb�l következtettek a gerjesztett állapotú elektron VDE értékére, amire lineáris 3/1−n -

függést észleltek, de az alapállapottól eltér� meredekséggel.56 

Coe57 és Bartels59 egymástól függetlenül összegezték a kísérletek és szimulációk 

eredményeit. Különösen érdekesnek bizonyultak Bartels eredményei, aki az abszorpciós 

spektrumok diszperziós képleteken alapuló statisztikai elemzésével megbecsülte az elektron 

inerciasugarát és kinetikus energiáját.59 Az elektronsugár ezek szerint gyorsan csökken a 

klaszter méretével felülr�l közelítve a hidratált elektronra becsült értéket, míg a kinetikus 

energia alulról konvergál a tömbfázisra jellemz� adathoz. Az észlelt tendenciák nagyon 

jellegzetesek, s nem mutatnak törést a méret függvényében, ami az esetleges felületi állapot – 

bels� állapot átmenetre utalna. Bartels tanulmánya arra is felhívta a figyelmet, hogy a kérdés 

megválaszolásához nélkülözhetetlen egy olyan új, az eddigieknél pontosabb vízmolekula-

elektron pszeudopotenciál megalkotása, mely reprodukálni képes a tömbfázisú hidratált 

elektron legfontosabb fizikai tulajdonságait. Ez a kihívás volt tulajdonképpen a IV.1. 

fejezetben bemutatott pszeudopotenciál megalkotásának f� indítéka. 

A vízklaszter anionok tulajdonságainak felderítésére irányuló legfrissebb kísérletek 

tovább bonyolítják az amúgy sem egyszer� képet. Johnson és munkatársai nanomátrix 
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spektroszkópia alkalmazásával kisebb vízklaszter anionok (n=4-6) hidrogénkötéses mintázatát 

jellemezték. A spektrális tulajdonságok arra utalnak, hogy ezekre a klaszterekre olyan 

vízmolekulák jelenléte jellemz�, melyeknek oxigénatomjai két hidrogénkötésben vesznek 

részt (akceptorként), hidrogénatomjai viszont egyben sem (donorként). Ezek a klaszter 

felületén lév� szabad hidrogénatomok stabilizálják a klaszteren kívül lokalizálódó elektront. 

Ezen tapasztalatok alapján a fenti kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a felületi 

állapotok nagyobb klaszterek esetén is stabilak lehetnek.62,214 

Neumark és munkatársainak legújabb, ultragyors fotoelektron-spektroszkópiai 

módszeren alapuló mérései, melyek az eddig mért legnagyobb klaszterméretig terjedtek (n � 

150), a spektrumok tulajdonságait  bels� állapotok feltételezésével magyarázták.60 A 

klaszterek h�mérsékletének feltételezett változtatásával el�állított alacsonyabb h�mérséklet� 

klaszterekben új specieszekre jellemz� mérési eredményeket, például jóval alacsonyabb VDE 

értékeket, találtak. Az újonnan detektált specieszeket felületi állapotú klaszterekként 

értelmezték.63 

Az egymásnak némiképp ellentmondó eredmények alapján összefoglalható, hogy az 

alapvet� probléma a klaszter anionok legküls� elektronja kétféle típusú eloszlásával 

kapcsolatos. A két állapotnak megfelel� sematikus szerkezeteket a VI-1. ábrán láthatjuk. Az 

ábrán mind a vízmolekulákból álló klasztert (kék), mind az extra elektront (piros) folytonos 

eloszlással szemléltettük. 

A releváns kérdések tehát a következ�képp fogalmazhatók meg. Hogyan 

jellemezhet�k a felületi állapotok és a bels� állapotok? Milyen a szerkezet, az energetikai 

viszonyok? Melyik elektronállapot stabil adott méret� klaszter esetén? Hogyan tükröz�dik 

vissza az eltér� elektroneloszlás a spektroszkópiai tulajdonságokban? 
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VI-1. ábra. Vízklaszter anionok legküls� elektronjának vázlatos elektroneloszlása felületi és 
bels� (hidratált elektronnak megfelel�) állapotban. 

 

A kérdések megválaszolására több QCMD szimulációsorozatot végeztünk el. Az 

eddigi munkából a disszertációban két nagyobb részt mutatok be. Az els� lépésben 

megvizsgáltuk, hogy a bels� állapot feltételezésével elindított szimulációk milyen stabil 

végállapotot eredményeznek különböz� méret� és h�mérséklet� klaszterek esetén. Az aktuális 

kísérletekben természetesen fontos lépés a klaszter anionok létrejötte is. A második lépésben 

ezen lépés energetikáját vizsgáljuk meg a semleges vízklaszterek elektront lokalizálni képes 

helyeinek (lokalizációs helyek) statisztikus analízisével. A további el�készületben lév� 

számítások érdekesebb eredményeit és azok implikációit az utolsó fejezetben ismertetem.   

 

VI.2. A vízklaszter anionok méret- és h�mérsékletfügg� tulajdonságainak 

szimulációja205,206 

 

VI.2.a. A szimulációs módszer  

Az el�z�ekben vázolt problémakör vizsgálatára a következ� szimulációsorozatot 

hajtottuk végre. Hat különböz� méret� ( )−
nOH 2  vízklaszter aniont vizsgáltunk (n=20, 30, 45, 

66, 104 és 200) három különböz�, a klaszter bels� kinetikus energiáján keresztül definiált, 
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h�mérsékleten (100 K, 200 K és 300 K). A szimulációs módszer hasonló az el�z�ekben 

leírtakhoz, a vízmolekulák klasszikusan viselkednek, kölcsönhatásukat a korábban megadott 

flexibilis atom-atom potenciállal írjuk le. Az elektront, melyet a kvantummechanika elvei 

alapján kezelünk, egy 36,34 Å élhosszúságú kocka 32×32×32 rácspontján reprezentáljuk 

síkhullám bázison. Az elektron és a vízmolekulák kölcsönhatását a IV.1. fejezetben leírt 

elektron-vízmolekula pszeudopotenciállal adjuk meg. A rendszer viselkedését a BOMD 

(adiabatikus) módszerrel követjük 1 fs lépésközzel. A klaszterek kiindulási geometriáját az 

egyensúlyi hidratált elektronra vonatkozó szimulációk egyik önkényesen választott 

konfigurációjából nyertük az elektron tömegközéppontjához legközelebb es� n darab 

molekula kiválasztásával. A szimulációk tehát a hidratált elektronra jellemz� 

elektroneloszlásból, bels� állapotból, indulnak. A klaszter anionok ekvilibráltatása után az 

egyensúlyi tulajdonságok összegy�jtését és értékelését 30-80 ps hosszúságú, egyensúlyi 

trajektória konfigurációira végeztük el. 

 

VI.2.b. A szimuláció eredményei 

Az általunk vizsgált esetekben a szimulációk két, jól megkülönböztethet� típusú 

elektroneloszláshoz vezetnek: az elektron vagy felületi (S), vagy bels� (I) állapotban 

lokalizálódik. Az állapotok azonosítására az elektron inerciasugara (
2/12rre = ), a klaszter 

inerciasugara (rc) és az elektroneloszlás és a vízmolekulák eloszlásának középpontjai 

távolsága (R) szolgál. Ezen paraméterek id�beli változását mutatja a VI-2. ábra a 100 K 

nominális h�mérsékleten végzett szimulációkra. 
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VI-2. ábra. Vízklaszter anionok jellemz� geometriai paramétereinek (re  folytonos görbe, rc 
szaggatott görbe, R pontozott görbe) id�beli evolúciója bels� (I) és felületi állapotokban (S).  
 

A bels� állapotokban az elektrons�r�ség legnagyobb része a klaszter belsejében, 

vízmolekulák által körülvéve, lokalizálódik. A bels� állapotokra ezért R + re < rc . A felületi 

állapotokra R ~ rc , s így jelent�s elektrons�r�ség kerül a klaszteren kívülre. Mivel az n=45, 

T=100 K esetben mindkét fajta eloszlást sikerült el�állítani a szimulációk során, a VI-2. ábra 

mindkét adatsort tartalmazza. Az összehasonlítás érdekessége, hogy az elektron sugara 

(folytonos vonal) jelent�sen kisebb a bels� állapotok esetén. A diffúzabb felületi állapotok 

középpontja viszont sokkal távolabb helyezkedik el a klaszter centrumától (pontozott görbe), 

mint a bels� állapotoké. A klaszter méretének növekedésével az elektron sugara fokozatosan 
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csökken, mintegy jelezve az egyre er�söd� klaszter-elektron kölcsönhatást. A magasabb 

h�mérséklet� szimulációk során a bels� állapot csak az n=200-as esetben válik stabillá, 

kisebb méret� klaszterekben az elektron a klaszter felületén lokalizálódik. 
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VI-3. ábra. Vízklaszter anionok által stabilizált elektron alap- és els� három gerjesztett 

állapota energiájának id�beli evolúciója.  
 

Az elektron két lokalizációs módja közötti alapvet� különbség számos fizikai 

tulajdonságban visszatükröz�dik. Az elektron sajátértékei például drámai különbséget 

mutatnak a két állapotban (VI-3. ábra). A kompakt elektroneloszlással rendelkez� bels� 

állapotok alapállapotának sajátenergiája sokkal mélyebb a felületi alapállapoténál. A 
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gerjesztett állapotokra már nem feltétlenül jellemz� ugyanez, ahogy azt a VI-3. ábrán 

láthatjuk, mely az elektron sajátértékeinek id�beli változását illusztrálja 100 K h�mérsékleten. 

Az elektroneloszlásokkal kapcsolatban figyelemre méltó, hogy mind a bels�, mind a 

felületi konfigurációk esetén az elektron alapállapotának eloszlása analóg a hidratált elektron 

eloszlásával. Ezt mutatja a VI-4. ábra az n=45 felületi klaszter egyensúlyi trajektóriájának 

mentén véletlenszer�en kiválasztott konfiguráció felületén lokalizálódott elektron alapállapota 

és els� gerjesztett állapota eloszlásának példáján.   

 
VI-4. ábra. Az n=45 vízklaszter anion felületén lokalizálódott elektron alap- és els� 

gerjesztett állapotának illusztrációja az elektron tartózkodási valószín�ségének 80 %-át 
tartalmazó elektrons�r�ségi izofelülettel.  

 

A felületi és bels� elektronállapotok különböz� tulajdonságainak látványos 

manifesztálódását adja az abszorpciós spektrumok viselkedése. A spektrumok számításának 

jelent�ségét növeli, hogy olyan adatok birtokába juthatunk, melyek közvetlenül 

összehasonlíthatók kísérleti eredményekkel. A VI-5. ábra tartalmazza a szimulációink során 

modellezett összes klaszter abszorpciós spektrumát. Az els� három elektronátmenethez 

tartozó spektrális hozzájárulások szintén láthatók az ábrán. A spektrumok helyét dönt�en az 

alap- és a gerjesztett állapotok energiakülönbsége határozza meg. Ahogy az a VI-3. ábráról is 

nyilvánvaló, a felületi lokalizációs állapotú elektron alap- és gerjesztett állapotai közötti 
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energiakülönbség sokkal kisebb, mint a bels� állapotokra vonatkozó különbség. Ez alapján, 

mint az várható, a felületi állapotokhoz tartozó spektrumokat kisebb energiáknál (nagyobb 

hullámhosszaknál) találjuk. Az eltérés drámai. Az összes bels� állapotú spektrum a hidratált 

elektron spektrumának (nyíllal jelezve az ábrán) nagyobb energiájú oldalán jelentkezik, míg a 

felületi állapotok spektrumai ett�l jelent�sen eltolódnak a kis energiák irányába. A 

maximumok helyzetének különbsége 1,4 eV az n=45-ös méret két különböz� típusú 

specieszére 100 K h�mérsékleten.  
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VI-5. ábra. A ( )−

nOH 2  vízklaszter anionok abszorpciós spektrumai három különböz� 
nominális h�mérsékleten. A nyíl a hidratált elektron szimulált spektrumának maximumát jelzi 

298 K-en.  
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A felületi állapotok számított spektrális viselkedése teljesen párhuzamos az Ayotte és 

Johnson által mért tendenciával.56 A felületi állapotok abszorpciós sávjai ugyanis, a 

kísérletekkel egyez�en, a klaszterek méretének növekedésével fokozatosan nagyobb energiák 

felé tolódnak, s ezzel párhuzamosan szélességük is növekszik. Bár a h�mérséklet (a 

fluktuációk) növekedésével a spektrumok jelent�sen kiszélesednek, a h�mérséklet csak 

nagyon kis mértékben befolyásolja a felületi állapotokhoz tartozó spektrumok pozícióját. Ez 

alapján azt várhatjuk, hogy a spektrális viselkedésben észlelt trendek különböz� h�mérséklet� 

klaszterek vizsgálata esetén is alapvet�en azonosak lesznek, amennyiben az elektron a 

klaszter felületén lokalizálódik. 

A bels� állapotok spektrumai a felületi állapotok spektrumaitól (és a kísérleti 

észlelésekt�l) teljesen eltér�en viselkednek.  Az n=200-as bels� elektronállapotú klaszter 

spektruma 300 K h�mérsékleten gyakorlatilag megegyezik a hidratált elektron 298 K 

h�mérsékleten szimulált spektrumával.139 Ugyanennek a klaszternek a spektruma fokozatosan 

nagyobb energiák felé tolódik csökken� h�mérsékleten, 100 K-en már megközelít�leg 0,5 eV 

az eltolódás. Ez az eltolódás az oldószernek h�mérséklet-csökkenés hatására végbemen� 

kontrakciójának a következménye, s mint ilyen a hideg klaszterek kísérleti azonosítására 

potenciálisan alkalmas tulajdonság. Megjegyzend�, hogy a hidratált elektron spektrumának 

nagyobb energiák irányába végbemen� eltolódását a csökken� h�mérséklet hatására Borgis és 

munkatársai szimulálták sikeresen a jelen munkában ismertetett elektron-vízmolekula 

pszeudopotenciál felhasználásával, s megmutatták, hogy az eltolódás magyarázata 

túlnyomórészt az oldószer s�r�ségének h�mérséklettel történ� változásában keresend�.215  

A klaszter molekuláris szerkezete is jelent�sen eltér az elektron két lokalizációs 

módusának megfelel� konfigurációkban. A felületi állapotok esetében a molekuláris klaszter 

ered� dipólusmomentuma gyakorlatilag az extra elektron eloszlásának középpontja felé 

mutat, s jelent�sen meghaladja a bels� állapotú klaszterek dipólusmomentumát.  A felületi 
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állapotokra vonatkozó dipólus momentum átlag, <µ>, az n=20-104 méret� klaszterekre 200 

K h�mérsékleten 15 és 33 D közé esik. A Makov-Nitzan kontinuum modell jóslatával 

megegyez�en213 <µ> közel lineárisan változik a klaszterméret köbgyökének reciprokával, 

3/1−n -dal (VI-6. ábra). A bels� állapotokban, ezzel szemben nincsen számottev� korreláció az 

ered� dipólusmomentum iránya és az elektroneloszlás helyzete között. A hidratált elektronhoz 

hasonlóan az elektron az oldószermolekulák által körülvett üregben lokalizálódik, az elektront 

körülvev� molekulák hidrogénatomjaikkal közelítik meg az elektront. A jelenség az elektron-

hidrogén, vagy az elektron-oxigén párkorrelációs függvények segítségével szemléltethet�. 
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VI-6. ábra. Felületi elektronállapotú ( )−

nOH 2  vízklaszter anionok dipólusmomentuma három 

különböz� nominális h�mérsékleten (	: 300 K, 
: 200 K, �: 100 K).  
 

A VI-7. ábra az n=200-as méret� bels� elektronállapotú klaszter párkorrelációs 

függvényeit mutatja három különböz� h�mérsékleten. A függvényekb�l világosan látszik, 

hogy az elektront körülvev� vízmolekulák OH hidrogénjükkel fordulnak az elektron felé. A 

h�mérséklet növelése és az ezzel járó növekv� molekuláris fluktuációk egyre diffúzabbá 

teszik a függvényeket, jelezve, hogy az oldószerüreg egyre inkább deformálódik a 
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h�mérséklet emelésével. A csúcsok helyzete nem változik jelent�sen a h�mérséklet 

emelésével, a klaszter átlagban megtartja OH kötés irányultságát az elektron irányában. 

Mindazonáltal, az elektron középpontja körül még 300 K környékén is megmarad egy 

nagyjából 1 Å sugarú, többé-kevésbé gömb alakú kizárt térfogat. 
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VI-7. ábra. Bels� elektronállapotú ( )−

nOH 2  (n=200) vízklaszter anionok elektron-hidrogén 
(folytonos görbe) és elektron-oxigén (szaggatott görbe) nem-normált párkorrelációs 

függvényei három h�mérsékleten.  
 
 

VI.2.c. Az eredmények extrapolációja tömbfázisra  

Coe54,57 és Johnson56 alkalmazta a klaszter anionokra vonatkozó kísérleti eredmények 

interpretálásában az eredmények extrapolálását végtelen klaszterméretre, azaz a hidratált 

elektron viselkedésére.  Coe egyenesen azt javasolta, hogy a VDE- 3/1−n  lineáris függvény a 
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bels� állapotok jelenlétére ad közvetett bizonyítékot, mivel reprodukálja a BLCJ kontinuum 

modell jóslatait.54 Johnson az abszorpciós spektrumok maximuma és 3/1−n  között talált 

lineáris kapcsolatot.56 Az alábbiakban erre a két mennyiségre ugyanezt az extrapolációs 

eljárást alkalmazzuk.  
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VI-8. ábra. ( )−

nOH 2  vízklaszter anionok abszorpciós spektrumainak maximumához tartozó 
energiaértékek (fels� ábra) és a VDE értékek (alsó ábra) negatívja. A tele körök a felületi 
állapotokra vonatkozó különböz� h�mérsékletekre vonatkozó adatok átlagai, míg a bels� 
állapotokra vonatkozó összes eredményt feltüntettük (�: 300 K, ∆ : 200 K, ∇ : 100 K). A 

számolt adatokra illesztett folytonos egyenes mellett, a kísérleti adatokra illesztett szaggatott 
egyeneseket is feltüntettük.57 A tömbfázisú hidratált elektronra vonatkozó szimulált adatokat a 

telt csillag jelzi 03/1 =−n  értéknél.  
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A VI-8. ábra fels� részén az abszorpciós spektrumok maximumai pozíciójának 

megfelel� energiaértékek negatívját láthatjuk az 3/1−n  függvényében. Mivel a felületi 

állapotokra vonatkozó eredmények nem mutatnak h�mérsékletfüggést, a különböz� 

h�mérsékleteken mért maximumok pozíciója átlagát tüntettük fel az ábrán. A felületi 

állapotokra, a kísérletekhez hasonlóan (szaggatott egyenes), lineáris összefüggést fedezhetünk 

fel (folytonos egyenes). A hidratált elektronra vonatkozó extrapolált 1,70 eV érték jó egyezést 

mutat a szimulált 1,92 eV maximummal,139 s különösen jó egyezést a kísérleti 1,72 eV 

értékkel.22 A bels� állapotokra vonatkozó eredmények a csekély méretfüggésen túl nem 

mutatnak egyértelm� tendenciát, s a h�mérséklet is befolyásolja a maximum helyzetét, ahogy 

azt az n=200 klaszter esetén láttuk korábban.  

Az extra elektron vertikális eltávolításához szükséges energia (VDE) negatívja (VI-8. 

ábra, alsó rész), az elektron alapállapotának sajátenergiái, hasonló tendenciát mutatnak. A 

felületi állapotok lineáris 3/1−n -függése ismét egyértelm�. Az 03/1 =−n  értékre történ� 

extrapoláció értéke (-3,02 eV) kiválóan reprodukálja a tömbfázisú szimulációk eredményét.139 

Ezzel szemben, bár a kísérleti egyenes a számított felületi és bels� állapotok pontjai közé esik, 

a bels� állapotok extrapolált energiája nem közelíti meg a tömbfázisú szimuláció eredményét. 

Nyilvánvaló, hogy szimulációs módszerünk nem reprodukálja tökéletesen a kísérleti 

eredményeket. Ez természetesen a felhasznált közelítéseknek tudható be. Mindazonáltal az itt 

felvázolt kvalitatív trendek meggy�z�en mutatják, hogy a kísérletekben eddig észlelt 

vízklaszter anionok felületi állapotban lokalizálták az elektront. Az eredmények alapján azt 

jósolhatjuk, hogy a felületi állapot – bels� állapot átmenet valahol n > 104 klaszterméreteknél 

következhet be. Amennyiben ez a feltételezés helyes, akkor megjósolható, hogy a felületi 

állapotokra vonatkozó eredményeink széles h�mérséklet-tartományban megegyeznek a Coe 

és a Johnson-féle kísérleti eredményekkel.54,57 
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A felületi állapotok kísérleti észlelésének az el�z�ekben ismertetett extrapolációs 

módszernél is meggy�z�bb bizonyítékát adja az elektron inerciasugarának és kinetikus 

energiájának mérettel való változása. A VI-9. ábra mutatja az extra elektronnak a ( )−
nOH 2  

klaszterek szimulációiból számolt inerciasugarát, valamint kinetikus energiáját. A felületi 

állapotokra számolt tendencia mind a sugár, mind a kinetikus energia tekintetében azonos a 

kísérletekb�l meghatározott méretfüggéssel (VI-9. ábra).59 
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VI-9. ábra. Az extra elektron inerciasugara és kinetikus energiája ( )−

nOH 2  vízklaszter 

anionokban három szimulációs h�mérsékleten (�: 300 K, ∆ : 200 K, ∇ : 100 K).  A telt 
szimbólumok a felületi állapotokat, az üres szimbólumok a bels� állapotokat jelölik. A 

szaggatott vonal a hidratált elektron szimulált inerciasugarát és kinetikus energiáját mutatja 
298 K-en. 
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Az ábrán látható, hogy mind a sugár, mind a kinetikus energia simán konvergál a 

tömbfázisú értékhez a felületi állapotú klaszterek esetén. Ezzel szemben a bels� állapotoknak 

kisebb a sugara és nagyobb a kinetikus energiája, mint a hidratált elektronnak, szemben a 

kísérleti eredményeknek megfelel� tendenciákkal. 

 

VI.2.d. Diszkusszió  

A szimulációk tanulsága szerint egy extra elektron kétféle állapotban lokalizálódhat 

negatívan töltött vízklaszterekben. A vízklaszter anionokra végzett fenti szimulációsorozatunk 

szerint létrejöhetnek stabil felületi állapotú, illetve bels� állapotú klaszterek is. Ez az 

eredmény Landman és munkatársai úttör� felfedezésével összhangban van.95 A kétféle 

lokalizációs módusú  klaszter fizikai tulajdonságaiban drámai különbségeket tapasztalunk. 

Ilyen közvetlenül mérhet� tulajdonságok az extra elektron eltávolításához szükséges vertikális 

energia (VDE) és az abszorpciós spektrumok. A kísérleti spektrumokból levezethet� további 

fontos tulajdonságok, mint az extra elektron kinetikus energiája, illetve az elektroneloszlás 

inerciasugara, szintén visszatükrözik a lokalizáció módját. Kevert kvantumos-klasszikus 

molekuladinamikai szimuláció segítségével a felületi klaszterek esetén kiválóan 

reprodukálhatóak a kísérleti tendenciák. A klaszterméret növekedésével az optikai  

abszorpciós spektrum fokozatosan nagyobb energiák felé tolódik és kiszélesedik. A 

spektrumok evolúciója a hidratált elektron spektrumához tart. A felületi állapotok esetén a 

spektrumok maximumának megfelel� energia, valamint a vertikális ionizációs energia közel 

lineáris függést mutat a klaszterméret köbgyökének reciproka függvényében, jó egyezést adva 

a Makov-Nitzan kontinuum modellel.213 A végtelen klaszterméretre történ� extrapoláció jól 

reprodukálja a hidratált elektronra vonatkozó szimulációkból nyert hasonló fizikai 

mennyiségeket. A szimulációs módszer korábban már említett hiányosságai miatt azonban az 

egyezés a kísérleti eredményekkel nem kvantitatív. Így történhet meg az, hogy a VDE értékek 
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3/1−n -függése esetén a kísérleti pontokra illesztett egyenes a felületi és a bels� állapotra 

vonatkozó régió közé esik. Ez alapján érvelt Neumark úgy,64 hogy a Coe és Johnson-féle 

kísérleti eredmények54,56 mégis inkább bels� állapotú klasztereket észleltek, míg az általuk 

nemrégiben felfedezett, alacsonyabb h�mérsékletnek megfelel� feltételek mellett észlelt, 

jelent�sen kisebb VDE értékkel rendelkez� klaszterek felületi állapotú klaszterek lennének. 

Ez az érvelés azonban a teljes képnek csupán egy részletére összpontosít és teljesen figyelmen 

kívül hagyja az extra elektron inerciasugarának és kinetikus energiájának felületi állapotokra 

és bels� állapotokra vonatkozó drámai különbségét. A VI-9. ábrán látható tendenciák 

világosan bizonyítják, hogy az eddigi kísérletekben észlelt klaszter anionok felületi állapotban 

lokalizálják az extra elektront. A Neumark-csoport által felfedezett új speciesz feltételezésünk 

szerint olyan felületi állapotú klaszter, melyben a klaszter molekulái nem képesek 

megfelel�en relaxálni az alacsony h�mérséklet miatt. Ebben a kutatási irányban végzett, 

folyamatban lév� szimulációink els� eredményei alátámasztani látszanak feltételezésünk.  

Tapasztalataink szerint a h�mérséklet szintén dönt� jelent�ség� tényez� a felületi és a 

bels� állapotú klaszterek megkülönböztetésében. A jelenség legszebb példáját a bels� 

állapotok optikai spektrumának h�mérsékletfüggésénél láttuk, míg a felületi állapotok relatíve 

érzéketlennek bizonyultak a h�mérséklet változtatására. 

 

VI.3. Semleges vízklaszterek elektron lokalizációs helyeinek analízise kevert kvantumos-

klasszikus módszerrel207   

 

A következtetésünk, hogy az eddig kísérletileg észlelt klaszterek felületi állapotban 

lokalizálják az extra elektront nem jelenti azt, hogy nem léteznek, létezhetnek stabil bels� 

állapotú klaszterek. Hasonlóképpen, bár arra a következtetésre jutottunk, hogy az n > 104 
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klaszterméreteknél válik valószín�vé a felületi állapot – bels� állapot átmenet, valójában 

létezhetnek igen nagy méret� felületi állapotú vízklaszter anionok is.  

A megfelel� állapotú klaszter anionok létrejötte természetesen függ a klaszter 

méretét�l és a h�mérséklett�l, mint azt az el�z�ekben szemléltettük. Azonban az állapot 

létrejöttét er�sen befolyásolja a klaszter kialakulásának folyamata is. Az irányított 

molekulasugár kísérletekben semleges klaszterek lassú elektronokkal ütköznek, s az ütközés 

következtében jönnek létre a klaszter anionok. Az ütközés végeredménye számos tényez� 

függvénye. Fontos kérdés, hogy milyen a semleges klaszter szerkezete az elektronnal történ� 

ütközés pillanata el�tt. A semleges klaszter szerkezete milyen változáson megy keresztül az 

elektron befogása után? Ha az ütköz� elektron elég lassú, akkor ésszer� feltételezni, hogy a 

klaszter nem szenved autodisszociációt, és az elektron kezdeti (kicsi) kinetikus energiáját a 

klaszter veszi fel, s így némileg megn� a klaszter h�mérséklete. Ennek a fejezetnek az alapja a 

legegyszer�bb modell analízise, mely szerint a semleges vízklaszterek egyensúlyi állapotban 

vannak az ütközés el�tt, s ezekhez a semleges klaszterekhez kapcsolódik egy gyakorlatilag 

zéró kinetikus energiájú elektron. A vizsgálat tárgya az lesz, hogy ilyen idealizált 

körülmények között az elektron hogyan köt�dik az egyensúlyi, semleges vízklaszterhez. Az 

analízishez az elektron-klaszter ütközés id�pillanatában megvizsgáljuk a klaszterek azon 

helyeit, melyek az extra elektront lokalizálni képesek.  

 

VI.3.a. A szimulációs módszer  

Egyensúlyi klasszikus molekuladinamikai szimulációt hajtottunk végre változó méret� 

semleges vízklaszterekre (n = 20, 30, 45, 66, 104, 200, 500) a mikrokanonikus sokaságban 

200 K és 300 K h�mérsékleten. A vízmolekulák között ható klasszikus potenciál megegyezik 

a korábban használttal. Az analízishez használt egyensúlyi trajektóriák 500 ps hosszúságúak, 

1 fs lépésközzel. Az egyensúlyi trajektóriák mentén egymástól 1 ps távolságra elhelyezked� 
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semleges klaszter konfigurációk és egy extra elektron kölcsönhatását számítjuk ki úgy, hogy 

az el�z�ekben használt elektron-vízmolekula pszeudopotenciált használjuk az elektron 

potenciális energiájának kiszámítására. Az adott semleges klaszter magkonfigurációja mellett 

az elektron Schrödinger-egyenletét az el�z� fejezetben látottakhoz hasonlóan, csak nagyobb 

rács használatával (72,68 Å élhosszúságú kocka 64×64×64 rácspont) oldjuk meg. 

 

VI.3.b. Számítási eredmények  

A semleges klaszterekhez kapcsolódó elektron tulajdonságainak elemzése el�tt az 

elektronkorrelációt figyelembe vev�, másodrend� perturbációs kezelésen alapuló, MP2 ab 

iníció módszerrel216 teszteltük az általunk használt pszeudopotenciál alkalmazhatóságát. Mint 

azt már említettük a pszeudopotenciál megalkotásának kiindulási közelítése a statikus-

kicserél�dési közelítés. Ennek következtében a pszeudopotenciál nagy valószín�séggel 

elhanyagolja a diszperziós kölcsönhatásokat. A diszperziós kölcsönhatások a leggyengébb 

kölcsönhatások rezsimjébe tartoznak, s mivel várhatóan a semleges klaszter – elektron 

kölcsönhatás is ebbe a kölcsönhatási tartományba esik majd, mindenképpen szükséges 

megvizsgálni mennyire megbízhatóan m�ködik a pszeudopotenciál a néhány meV nagyságú 

kölcsönhatások környezetében. Mivel azonban még a legkisebb, n=20 molekulát tartalmazó 

klaszter nagy bázissal történ�, MP2 szint� kezelése is túl nagy feladat lenne, hexamer 

klaszterek és egy extra elektron kölcsönhatását vizsgáltuk. A semleges vízhexamer 

konfigurációkat klasszikus MD szimulációból nyertük, hasonló módon, mint ahogy azt fenn 

leírtuk nagyobb klaszterekre. Húsz klasztert választottunk az egyensúlyi trajektória mentén, és 

ezen klaszterek energiáját számítottuk ki MP2 módszerrel anionos és semleges formájukban. 

A számításhoz egy olyan, igen diffúz bázist választottunk, melyet sikerrel alkalmaztak 

vízhexamer anionok energetikai és spektroszkópiai tulajdonságainak számolására (aug-cc-

pVDZ +diffúz függvények 0,02 (sp), 0,004 (sp), 0,0008 (sp), és 0,00016 (s) exponensekkel, 
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1,0 koefficienssel).217 A két energia különbsége adja a klaszter anionra vonatkozó VDE 

értéket. A VDE természetesen számítható a pszeudopotenciál-módszerrel is, mint a semleges 

klaszterhez kötött extra elektron alapállapota energiájának negatívja. 

A tesztszámítások túlnyomó többségében, 85 %-ában, a pszeudopotenciállal számított 

kölcsönhatási energia korrekt módon reprodukálja az MP2 eredményeket. Az átlagos VDE 17 

meV a pszeudopotenciállal, illetve 10 meV az MP2 módszerrel, a két módszer által jósolt 

eredmények különbségének standard deviációja 7 meV. Ennél az egyezésnél is fontosabb, 

hogy a két módszerrel számolt energiák jól korrelálnak egymással. Csak három esetben 

találtunk jelent�sebb eltérést, s ezekben a pszeudopotenciál valamivel több, mint 20 meV-tal 

alulbecsülte a kölcsönhatás er�sségét. Összességében megállapíthatjuk, hogy egy relatíve kis 

számú eset kivételével a pszeudopotenciál-módszer elfogadható módon korrelál az ab iníció 

eredményekkel, bár egy kicsit alulbecsüli a kölcsönhatás er�sségét a gyenge kölcsönhatási 

energiák környékén. Hasonló tesztszámítások elvégzése nagyobb klaszterekre, mint azt már 

el�bb jeleztük, meglehet�sen id�igényes lenne.  S�r�ségfunkcionál-elméleten (DFT) alapuló 

módszerek alkalmazásának a lehet�sége is felmerülhetne ezen a ponton. Azonban a húsz, fent 

megvizsgált hexamer közül néhányra B3-LYP kicserél�dési-korrelációs funkcionál 

alkalmazásával218 elvégzett számítás óriási (tipikusan nagyságrendi) eltéréseket mutatott az 

MP2 eredményekhez képest.  

Az VI.2. fejezetben jóval nagyobb klaszterek (n=20-200) fizikai tulajdonságait 

vizsgáltuk a pszeudopotenciál-módszerrel. Ezekre a klaszterekre jó kvalitatív egyezést 

találtunk a számított és a kísérleti VDE értékek és az abszorpciós spektrumok között. Ebb�l 

arra a következtetésre juthatunk, hogy bár a pszeudopotenciál valószín�leg nem alkalmas 

kvantitatív jóslatokra, jelenlegi céljainknak megfelel� megbízhatósággal m�ködik igen széles 

kölcsönhatási energia tartományban. 
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Térjünk át a nagyobb méret� semleges klaszterek és az elektron kölcsönhatásának 

jellemzésére elvégzett számítások bemutatására! Az eredményekkel kapcsolatos egyik  

legfontosabb észrevételünk, hogy gyakorlatilag az összes konfiguráció stabilizálja az elektront 

a vákuum szintjéhez képest. A stabilizált szerkezetek közül azokat az eseteket, melyben az 

elektront valószín�leg csak a bázis véges mérete lokalizálja, figyelmen kívül hagytuk az 

analízisben. A meg�rzött stabil konfigurációk kiválasztása egy geometriai kritérium 

alkalmazásával történt. Mivel egy rs sugarú uniform gömb inerciasugara sg rr
5
3= , egy 

levágási távolságot, 
25

3 box
cut

l
r = , definiáltunk a számítási rácsot tartalmazó kocka 

hosszának (lbox) segítségével. Csak azokat a konfigurációkat tartottuk meg az analízisben, 

melyekre az elektroneloszlás inerciasugara ((
2/12rre = )) kisebbnek adódott a levágási 

sugárnál. A lokalizált konfigurációk aránya ezen kritérium figyelembe vételével körülbelül 50 

% az n=20-as klaszter esetén, 80-90 % az n=66-os méretre, majd n=104-t�l kezdve 

gyakorlatilag az összes klaszterkonfiguráció lokalizált állapotban stabilizálja az elektront. 

A VI-10. ábra különböz� méret� klaszterekhez kötött extra elektron alapállapoti 

energiájának eloszlását mutatja T=200 K és T=300 K névleges h�mérsékleteken. Az 

eloszlások jellemz�en 0-400 meV közé es� stabilizációs energiákat jeleznek. A klaszter 

növekedésével a kölcsönhatási energiák egyre er�sebbek lesznek, amit az eloszlási 

függvények maximumainak nagyobb energiák felé történ� eltolódása is jelez. 

Ugyanezt a hatást illusztrálja a VI-11. ábra, ahol az extra elektron alapállapotának 

átlagos energiáját ábrázoljuk a klaszterméret függvényében. Az ábráról szintén egyértelm�, 

hogy a magasabb h�mérséklet� klaszterek valamivel er�sebben kötik meg az elektront. A 

leger�sebb lokalizációs helyeket 0,55 eV körüli stabilizációval az n=500-as klaszterekben 300 

K h�mérsékleten találtuk. 
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VI-10. ábra. Az n=20 (szaggatott-pontozott görbe), 45 (pontozott görbe), 104 (szaggatott 

görbe) és 500 (folytonos görbe) vízmolekulából álló semleges klaszterhez kötött extra 
elektron alapállapotú energiájának eloszlása T=200 K és 300 K h�mérsékleten. 
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VI-11. ábra. Semleges klaszterekhez kötött extra elektron átlagos alapállapoti energiája (	: 

300 K, 
: 200 K). 
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Az extra elektron és a molekuláris váz relatív elhelyezkedésének jellemzésére 

ugyanazon geometriai mennyiségeket használjuk, mint a VI.2. fejezetben. Az összes analizált 

konfigurációban az elektron nagyon diffúz, felületi állapotot tölt be. Hidratált elektronhoz 

hasonló bels� állapotot nem találtunk. Bár a leger�sebben stabilizáló klaszterekben az 

elektron inerciasugara 4 Å környékén található, a jellemz� elektronméret a 7-17 Å 

tartományba esik. Ebb�l látható, hogy az egyensúlyi semleges klaszterekhez kötött elektronok 

sugara sokkal nagyobb, mint a már teljesen relaxált egyensúlyi klaszter anionokban (3-6 Å). 

Mindazonáltal, a klaszter méretével növekv� kölcsönhatási energia az elektron sugarának 

folyamatos csökkenésében is tükröz�dik (VI-12. ábra).  

  
 

0 100 200 300 400 500
5

10

15

20

�r
el

ek
tr

on
 �/

 Å

n

 
VI-12. ábra. Semleges klaszterekhez kötött extra elektron átlagos inerciasugara (	: 300 K, 


: 200 K). 
 

A VI-11. és VI-12. ábrák hasonló tendenciái jelzik az alapállapot energiája és az 

inerciasugár szoros kapcsolatát. A két mennyiség korrelációját a VI-13. ábrán tekinthetjük 

meg három klaszterméretre két h�mérsékleten. Mivel az individuális adathalmazok lineáris 

formába történ� transzformációja nehézkes, az átlagos fizikai mennyiségek között próbáltunk 
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meg lineáris kapcsolatot találni mindkét h�mérsékleten. Kiderült, hogy az átlagos alapállapoti 

energia közel lineáris kapcsolatban áll az inerciasugár négyzete átlagának inverzével (az 

n=500-as pontok kis deviációjával), mint azt a VI-14. ábrán is megtekinthetjük. Mivel azt 

várhatjuk, hogy az elektron mérete a vonzó potenciálgödör méretét tükrözi, a fenti lineáris 

korreláció jó egyezést mutat az egyszer� gömb alakú potenciálgödörbe zárt részecske 

kvantummechanikai viselkedésével.  
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VI-13. ábra. A semleges klaszterekhez köt�d� extra elektron alapállapotának energiája és 

inerciasugara közötti korreláció 200 K és 300 K h�mérsékleten.  
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VI-14. ábra. A vizsgált semleges klaszterekhez köt�d� extra elektron átlagos alapállapoti 
energiája az inerciasugár négyzet átlaga inverzének függvényében. (	: 300 K, 
: 200 K). 

 

Figyelmünket az extra elektront stabilizáló potenciál felé fordítva könnyen belátható, 

hogy a potenciál túlnyomórészt elektrosztatikus eredet�. Ez a tény azonnal nyilvánvalóvá 

válik, ha felismerjük a semleges klaszter pillanatnyi dipólusmomentuma és az elektron 

stabilizációs energiája közötti szoros kapcsolatot (VI-15. ábra). Az ábrán látható lineáris 

µ~0E  reláció teljesen világos összhangban áll az elemi elektrosztatika szabályaival. A 

klaszterek relatív elhelyezkedése az elektronokhoz képest szintén konzisztens az elektron – 

klaszter dipólus kölcsönhatási modellel. A klaszter dipólusmomentum vektora, valamint a 

klaszter és az elektron tömegközéppontját összeköt� vektor által befogott szög koszinuszának 

eloszlása ugyanis azt igazolja, hogy a klaszter dipólusmomentum vektora dönt�en az 

elektroneloszlás középpontja felé mutat (VI-16. ábra). 
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VI-15. ábra. Különböz� méret� semleges vízklaszterekhez kapcsolódó extra elektron 

alapállapotának átlagos energiája a semleges klaszter pillanatnyi átlagos 
dipólusmomentumának függvényében 300 K h�mérsékleten. 
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VI-16. ábra. A klaszter pillanatnyi dipólusmomentum vektora orientációjának eloszlása az 
extra elektronhoz viszonyítva n=20 (szaggatott-pontozott görbe), 45 (pontozott görbe), 104 
(szaggatott görbe) és 500 (folytonos görbe) vízmolekulából álló semleges klaszterre 300 K 

h�mérsékleten. 
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Hasonlóan ez extra elektron alapállapotának statisztikai elemzéséhez, az extra elektron 

gerjesztett állapotainak vizsgálata is elvégezhet�. Mint az várható, az extra elektron gerjesztett 

állapotainak többsége nem kötött állapotú. Azonban az els� gerjesztett állapotban jelent�s 

számú olyan semleges klaszterkonfiguráció létezik, amely igen gyengén ugyan, de stabilizálja 

az extra elektron gerjesztett állapotát is. Az n=500, T=300 K esetre például az els� gerjesztett 

állapot energiája egészen -0,3 eV-ig csökkenhet. Ne feledjük azonban, hogy a betöltetlen 

gerjesztett állapotoknak nincsen közvetlen szerepe az alapállapotú elektront stabilizáló 

vízklaszter anionok relaxációs folyamatában. Ezt a dinamikát természetesen az alapállapot 

elektroneloszlása határozza meg. A dinamika azonban kísérletileg követhet� az abszorpciós 

spektrumok id�beli változásának észlelésével, amit már a gerjesztett állapotok is 

befolyásolnak. Mivel a spektrum alakjának és pozíciójának meghatározásában az alap- és 

gerjesztett állapotok energiakülönbségének van fontos szerepe, az alapállapot – gerjesztett 

állapot energiakülönbségek eloszlási görbéi fontos információkkal szolgálhatnak a kezdetben 

képz�d� vízklaszter anionok relaxációjának dinamikájáról. Ilyen energiakülönbség eloszlási 

görbét ábrázol a VI-17. ábra az n=104 klaszter esetén 300 K h�mérsékleten. 

Ahogy a klaszter relaxál, a kezdeti eloszlás fokozatosan eltolódik az id�ben az 

egyensúlyi (teljesen relaxált) eloszlás felé. Összehasonlításképp a VI-17. ábrán ugyancsak 

megmutatjuk az n=104 klaszter egyensúlyi energiakülönbség-eloszlását. Mivel a kiindulási 

klaszterre vonatkozóan az energiakülönbség-eloszlás nagyon kicsi értékek körül összpontosul 

(20-70 meV 300 K-en), a klaszter anion relaxációja nagy spektrális, kék irányú eltolódással 

jellemezhet�. Az eltolódás mértéke alapvet�en csak a teljesen relaxált speciesz spektrumától 

függ. Mint a fenti ábráról leolvasható, a kiindulási anion eloszlása 50 meV körül helyezkedik 

el, míg a teljesen relaxált anion abszorpciós spektrumának maximumára 0,775 eV-t kaptunk a 

VI.2. fejezetben. A klaszter relaxációja során létrejöv� eltolódás így igen nagy, közel 0,7 eV. 

Az eloszlás szélessége szintén jelent�sen változik, a kezdeti 0,1 eV-ról 0,4 eV-ra. Tovább 
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bonyolítja a helyzetet az a tény, hogy az elektron nemcsak a klaszter felületén, hanem annak 

belsejében, bels� állapotban is lokalizálódhat. Az el�z� fejezet szimulációi alapján 

megjósolhatjuk, hogy a 300 K h�mérséklet�, felületi állapotú klaszterek spektrumai (n=20-

104) körülbelül 0,5-0,8 eV spektrális eltolódást szenvedhetnek a relaxáció folyamán, míg az 

n=200 esetben elképzelhet� bels� állapotú klaszter relaxációja esetében ez az eltolódás sokkal 

nagyobb, 2,0 eV körüli érték is lehet. 
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VI-17. ábra. Az E0-E1 energiakülönbség eloszlási görbéje a teljesen relaxált anionban 

(szaggatott görbe) és az ütközés pillanatában formálódó anionban (folytonos görbe) az n=104, 
T= 300 K esetre.  

 

VI.3.c. Diszkusszió  

A semleges vízklaszterek elektron lokalizációs helyeinek egy, a problémára 

megbízhatóan alkalmazható pszeudopotenciál segítségével elvégzett kvantummechanikai 

analízise azt jelzi, hogy az elektronok kizárólag a semleges klaszter felületén lokalizálódnak. 

A létrejött állapotok nagy kiterjedés�, diffúz elektronállapotok, melyek elektrons�r�sége 

túlnyomórészt a molekulán kívül található. Hidratált elektronhoz hasonló, a klaszterek 

belsejében lokalizálódó állapotok kialakulására utaló jeleket nem fedeztünk fel. Bár az 

egyensúlyi, semleges klaszterhez kapcsolódó elektronállapotok gyengén kötöttek, az analízis 
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alapján valószín�nek t�nik, hogy kísérleti körülmények között a semleges vízklaszterek és 

lassú elektronok ütközése során ilyen állapotok alakulnak ki. Az elektron klaszterhez történ� 

köt�dése után a klaszter molekulái az elektron jelenlétének hatására egyszer� mozgási 

módusok mentén történ� elmozdulással legalább két, gyökeresen különböz� termékhez vezet� 

reakcióösvényen relaxálhatnak. Egyrészt a molekulák tovább stabilizálhatják a már befogott 

elektron felületi állapotát, a molekuláris dipólusok további orientációjával. A folyamat során 

az elektron energiája mélyül, mérete csökken, de a relaxáció során végig megtartja felületi 

állapotát. Ilyen relaxált felületi állapotok tulajdonságait vizsgáltuk a VI.2. fejezetben. Ez a 

relaxációs lépés hasonló a szilárdtest fizikában ismert polaron stabilizációjához, ahol az 

elektront a rács polarizációja stabilizálja. Mivel azt tapasztaltuk, hogy n=45 klaszterméret 

alatt a klaszter anionok gyakorlatilag csak felületi állapotban léteznek, ezen kisebb méret� 

anionoknál ez a reakcióút valószín�síthet�. Azonban a vízklaszter anionoknak a 

h�mérséklett�l és a klaszter méretét�l függ�en létezhet bels� állapota is. Így az sem kizárható, 

hogy a kezdeti elektron megkötési lépés után az elektron a lokális, molekuláris környezet 

perturbálásával mintegy befúrja magát a klaszter belsejébe, s ott egy hidratált elektron 

szerkezethez hasonló struktúrát hoz létre. Bár ez a lehet�ség T=100 K környékén n=45 fölött 

már elképzelhet�, magasabb h�mérsékleteken csak n=104-es méret után jöhet számításba. 

Mindazonáltal úgy véljük, hogy a kezdeti elektron megkötési lépés tovább valószín�síti azt, 

hogy még nagyobb klaszterméretek (n>104) esetén is létrejönnek, létrejöhetnek felületi 

állapotú vízklaszter anionok. Az itt leírt folyamatokkal kapcsolatban felmerül� számos 

kérdésre keressük a választ. A továbblépés lehetséges irányairól, valamint el�készületben lév� 

eredményeinkb�l a következ� fejezetben adunk rövid ízelít�t. 



 181 

VII. TOVÁBBI KUTATÁSI IRÁNYOK 

 

Az értekezésben megfogalmazott eredmények mellett számos olyan kutatási témán 

dolgozunk, melyek szoros kapcsolatban állnak a disszertáció eredményeivel. Ebben a rövid 

fejezetben két nagyobb kutatási irányunk néhány érdekesebb problémáját szeretnénk 

bemutatni, ahol lehetséges, el�zetes eredmények felvázolásával. 

 

VII.1. Metodikai jelleg� vizsgálatok 

 

VII.1.a. A hidratált elektron abszorpciós spektrumának kvantálása 

A IV.2. fejezetben megalkotott kvantálási eljárás elvileg alkalmazható minden olyan 

fizikai tulajdonság kiszámítására, mely id�korrelációs függvényeket tartalmaz. Egy ilyen 

alkalmazást, a hidratált elektron spektrumának kvantumos korrekcióját jelenleg készítjük el�. 

A kvantumos-klasszikus számításokból számított spektrum ugyanis nem kielégít� módon írja 

le az abszorpciós sáv nagy energiájú részét. Reményeink szerint a kvantumos korrekció 

hozzájárulhat a nagy energiájú spektrum-szakasz javításához. A spektrum kvantálásának 

alapja a sávalakok elméletéb�l ismert egyenlet:81,219 
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A sávalakfüggvény az elektron szabadsági fok dipólusmomentuma autokorrelációs 

függvényét tartalmazza átlagolva az elektronállapotokra és a klasszikus fürd� konfigurációira. 

Ez utóbbi függvény, mely a pozíció operátor autokorrelációs függvényéb�l származtatható, 

korrigálható a IV.2. fejezetben leírt eljárások szerint. A kevert kvantumos-klasszikus 

szimulációkból számított korrelációs függvények IV.2. fejezetben vázolt kvantálásával 

juthatunk el a korrigált spektrumhoz. 
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VII.1.b. Nem-adiabatikus elektronátmenet csatolási mátrixelemeinek és az 

energiakülönbség kapcsolatának felderítése 

A gerjesztett állapotú, vízben és metanolban szolvatált elektron dinamikai 

tulajdonságainak megértésére további szimulációk végrehajtását tervezzük. Különösképpen a 

hipotetikus, egyensúlyi gerjesztett állapot élettartamának megbízható becslése jelent kihívást. 

A gerjesztett élettartam eddigieknél megbízhatóbb becslésére célunk a csatolási elemek 

energiakülönbségt�l való függésének pontos felderítése. A kérdést azonban a kvantálás 

szélesebb problémakörébe kívánjuk helyezni. Az egyik fontos kérdés ugyanis annak 

eldöntése, hogy melyik klasszikus potenciálfelületen végrehajtott dinamika, és annak 

kvantumos korrekciója reprezentálja legpontosabban az atommagok kvantummechanikai 

eloszlását. A szolvatált elektron rendszer szerencsére egyszer� ilyen szempontból, s így a 

tervezett molekuladinamikai szimuláció, melyet Berne és munkatársai javaslatára155 az 

alapállapotú és a gerjesztett állapotú potenciális energia felület átlagának megfelel� 

potenciálfelületen kívánunk végrehajtani, nem ütközik különösebb technikai nehézségbe. Az 

átlagos potenciálon végrehajtott szimuláció eredményei közvetlenül felhasználhatók lesznek a 

fent említett csatolás-energiakülönbség kapcsolat felderítésében, ami lehet�séget nyújthat a 

gerjesztett állapot élettartamának újabb becslésére, de alkalmazásával alternatív módon 

kiszámítható lesz az elektronátmeneti sebesség, vagy akár a kvantált spektrum alakja is. A 

számítások alternatív módjának elvi ekvivalenciája a IV.1. fejezet formalizmusának 

felhasználásával bebizonyítható.  
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VII.2. Vízklaszter anionok dinamikájának további vizsgálata  

 

VII.2.a. A felületi és a bels� állapotú vízklaszter anionok stabilitásának vizsgálata 

eserny� mintavételezési technika segítségével 

A vízklaszter anionok területén végzett korábbi vizsgálataink során már utaltunk arra, 

hogy az eddig elvégzett szimulációk nem adnak pontos információt az elektron kétféle 

lokalizációs módjának megfelel� klaszterek termodinamikai stabilitásáról. Azokban a 

klaszterekben, melyek szimulációi során az extra elektron a bels� állapotból spontán módon 

átmegy a felületi állapotba, valószín�síthet�, hogy nem létezik stabil bels� állapotú klaszter 

anion. Azon klaszterek esetén azonban, ahol a szimuláció nem eredményezett ilyen átmenetet, 

nem zárhatjuk ki azt a lehet�séget, hogy a klaszter rendelkezik stabil felületi állapottal is. A 

két állapot relatív stabilitásának megítéléséhez feltétlenül szükséges egy megfelel� 

termodinamikai állapotfüggvény, például a szabadenergia kiszámítása.  A probléma 

megoldására alkalmas szimulációs technika jól ismert az irodalomban.127,220 A két állapotot 

összeköt� változó (reakciókoordináta) mentén, az úgynevezett eserny� mintavételezési 

technika alkalmazásával megkonstruálható a két állapotot összeköt� folyamat szabadenergia-

profilja. A módszer lényege, hogy a szimulációban a vizsgált rendszer dinamikáját egy küls� 

potenciál alkalmazásával a reakciókoordináta egy kiválasztott régiójára korlátozzuk. A 

reakciókoordináta lépésr�l-lépésre történ� megváltoztatásával egy szimulációsorozatot 

hajtunk végre, mely a reakciókoordináta diszkrét értékei mentén összeköti a két vizsgált 

állapotot. A szimulációsorozat eredményeib�l számítható ki a reakciókoordináta mentén a 

szabadenergia-függvény. A potenciál alakja harmonikus, az elektronnak az egyik állapotból 

(például a felületi állapotból) a másik állapotba (a bels� állapotba) történ� átmenetét jellemz� 

reakciókoordináta r(S) egy el�re meghatározott ξ0 érték körül fluktuál: 
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Az r(S) reakciókoordinátát, mely az S oldószer-konfiguráció függvénye, az elektron 

tömegközéppontja és a vízklaszter tömegközéppontja távolságaként definiáljuk. A VII-1. 

ábrán két számított szabadenergia-profil látható az n=45 vízklaszter anionokra két 

h�mérsékleten. Az ábrán a kis reakciókoordináta értékek a bels� állapotnak, a nagy értékek a 

felületi állapotnak felelnek meg. Az ábra világosan mutatja, hogy míg alacsony h�mérsékleten 

a potenciál két minimummal (stabil bels� és felületi állapottal) rendelkezik, addig 

szobah�mérsékleten a bels� állapot minimuma elt�nik. Ez az észlelés teljesen konzisztens a 

VI.2. fejezet szimulációinak eredményével. 

0 2 4 6 8 10
-10

0

10

20

30

40

A
/(

kJ
/m

ol
)

r/Å

 

0 2 4 6 8 10
0

10

20

30

40

50

60

70

80

r/Å

A
/(

kJ
 m

ol
-1
)

 
VII-1. ábra. Az n=45, T=100 K (fels� ábra) és az n=45, T=300 K (alsó ábra) vízklaszter 

anionok szabadenergia-profilja. 
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Nagyobb klaszterek esetén még magasabb h�mérsékleten is stabilak maradhatnak a 

bels� állapotok, mint azt a VII-2. ábra illusztrálja az n=200 vízklaszter anionra 300 K 

h�mérsékleten.  
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VII-2. ábra. Az n=200, T=300 K vízklaszter anion szabadenergia-profilja. 
 

A szabadenergia-profil tehát a felületi állapotok stabilitását jósolja nagyobb 

klaszterekre is. Miel�tt a következ� részben a nagy méret� klaszterek felületi állapotaival 

kapcsolatos el�zetes eredményeket ismertetnénk, érdemes megvizsgálni a VII-2. ábra 

szabadenergia-profiljának implikációit. Ez a profil ugyanis er�s hasonlóságot mutat az 

elektrontranszfer reakciók értelmezésében alkalmazott szabadenergia-görbékkel. A két 

minimum megfeleltethet� az elektrontranszfer donor centrumának és akceptorának. A 

hasonlóság alapján a vízklaszter anionokat az elektrontranszfer folyamatok egyszer� 

modelljének javasoljuk. A formai hasonlóságon túl azonban a vízklaszterekben lezajló 

elektrontranszfer lépések felderítése hozzájárulhat az él� szervezetekben lejátszódó „ through-

space”  típusú elektrontranszfer folyamatok molekuláris mechanizmusának megértéséhez.221   
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VII.2.b. Nanoméret� klaszterekben és határfelületeken kialakuló felületi és bels� 

elektronállapotok dinamikájának vizsgálata 

Az el�z� szakaszban említettük, hogy nem zárhatjuk ki annak lehet�ségét sem, hogy 

nagy méret� vízklaszter anionok stabilis felületi állapottal rendelkezzenek. Ezt a hipotézist 

egy nanoméret� klaszter (n=500) molekuladinamikai vizsgálatával elemezzük. Az el�z� 

részben alkalmazott eserny� mintavételezési potenciál alkalmazásával a magkonfigurációk 

két különböz� kiindulási elrendez�dését (kis és nagy reakciókoordináta értékénél) hozzuk 

létre, majd az el�állított konfigurációkból indítva kevert kvantumos-klasszikus 

molekuladinamikai szimulációt hajtunk végre. Mindkét állapot, a felületi és a bels� állapot is 

stabilnak bizonyult a 200 K h�mérsékleten elvégzett szimulációk során. A klaszterek fizikai 

tulajdonságai remekül illeszkednek a VI-8. és a VI-9. ábrán látható tendenciákba.  

A modell általánosításával a következ� lépésben olyan rendszerek tanulmányozását 

kezdtük meg, melyek végtelen kiterjedés� felülettel rendelkeznek. Ilyen típusú határfelületi 

szimuláció végrehajtásán dolgozunk a víz-leveg� határfelületen lokalizálódó elektron 

dinamikájának modellezésére. El�zetes eredményeink alapján az extra elektron a 

h�mérséklett�l függ� viselkedést mutat. Magasabb h�mérsékleten a tömbfázis belsejébe, 

bels� állapotba vándorol, míg alacsonyabb h�mérsékleten a folyadék felszínén is képes a 

stabilizálódásra. Ez a viselkedés folyadékfilmek alkalmazásával tovább manipulálható. Így 

például grafit felületre leválasztott vékony vízfilm esetén az extra elektron valószín�leg 

magasabb h�mérsékleten is felületi állapotban stabilizálódik. 
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VIII. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Az értekezésben folyadékfázisú relaxációs folyamatok alapvet� összefüggéseit 

tanulmányoztuk kétféle poláros oldószerben, vízben és metanolban, szolvatált elektron 

viselkedésének kevert kvantumos-klasszikus molekuladinamikai szimulációjának 

segítségével. A vizsgált fizikai rendszer egyszer�ségénél fogva komplex relaxációs 

folyamatok vizsgálatának kit�n� modellje. Hasonlóképpen, a szolvatált elektron relatív 

egyszer�sége lehet�séget nyújt az alkalmazott kvantumos-klasszikus eljárás 

alkalmazhatóságának tesztelésére, a számítási technikák módszeres fejlesztésére.  

A részletes eredményeket a következ�képpen foglalhatjuk össze. A szolvatált 

elektronra vonatkozó vizsgálataink két nagyobb területre oszthatók. Az els� terület a vízben 

és metanolban szolvatált elektron alapvet� fizikai tulajdonságainak felderítését szolgálta. A 

szimulációk elvégzésének kronologikus sorrendjében el�ször a metanolban szolvatált 

elektronra vonatkozó eredmények összefoglalását ismertetjük. A nem-vizes közegekben, és 

különösképpen a poláros oldószerekben szolvatált elektronra vonatkozó szimulációs 

tanulmányok korlátozott száma miatt, ugyanis erre a rendszerre sokkal szélesebb kör� és 

részletesebb szimulációs vizsgálatokat folytattunk, mint a hidratált elektron esetén. A 

metanolos szolvatáció f� motivációjául az oldószer változtatásának az elektronszolvatáció 

jellegére gyakorolt hatása részleteinek mikroszkopikus szint� feltárása szolgált. A korábbi 

egyetlen szimulációs tanulmányban kidolgozott pszeudopotenciált (kisebb módosítások után) 

adiabatikus, kevert kvantumos-klasszikus molekuladinamikai szimulációkban alkalmaztuk. A 

metanolban szolvatált elektron példájával a hidratált elektronhoz sok tulajdonságában hasonló 

rendszert derítettünk fel. Az elektron egy közelít�leg gömbszimmetriájú s-típusú alapállapotot 

tölt be, mely az oldószer molekulái által körülvett üregben lokalizálódik. Az alapállapot kötési 

energiája 1,5-1,6 eV körül található, míg az elektron inerciasugara 2,5 Å nagyságú. Az 
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alapállapotot három, közel degenerált p-állapot követi, melyek energia szerinti felhasadásáért 

az oldószerüreg pillanatnyi aszimmetriája felel�s. A magasabban fekv� állapotok 

gyakorlatilag delokalizáltak. Az alapállapotú elektront hat vagy hét metanolmolekula veszi 

körül az els� szolvatációs héjban az OH csoport hidrogénjével az elektron irányába fordulva. 

A metanolban szolvatált elektron kísérletileg meghatározott abszorpciós spektrumát a 

számított spektrum megfelel�en reprodukálja. A spektrumban három s-p átmenet dominál. Az 

oldószer fluktuációi határozzák meg a spektrum általános alakját és szélességét, a radiális 

oldószer-fluktuációk az s-p energiakülönbséget modulálják, az oldószerüreg alakjának 

aszimmetrikus torzulásai a p állapotok energiaszintjének felhasadását okozzák. Az optikai sáv 

maximuma 0,2 eV értékkel kis energiák felé tolódik el (1,70 eV számított maximum), míg a 

félértékszélesség 0,3 eV-tal kisebb a kísérleti adatnál. A metanolban lezajló szolvatáció 

jellegzetes tulajdonsága a hosszabb (20 ps) id�skálán jelentkez� fluktuációk fellépése, mely 

az elektron energiájának és sugarának jelent�s mérték� ingadozásához vezet. A hosszú 

id�skálán lezajló fluktuációk így effektív módon hozzájárulnak a spektrum alakjának 

kiszélesítéséhez is. 

Az alapállapotú elektron trajektóriája mentén észlelhet� energiafluktuációit a 

fluktuációk autokorrelációs függvénye Fourier-transzformációja segítségével analizáltuk. Az 

analízis segítségével illusztráltuk az oldószer mozgási módusai és az elektron energiaszintjei 

csatolását. Megmutattuk, hogy a különböz� id�skálájú mozgási módusok hogyan járulnak 

hozzá az individuális energiaszintek fluktuációihoz, valamint az alapállapot és az els� 

gerjesztett állapot energiakülönbsége fluktuációihoz. Az individuális energiaszintek 

fluktuációi modulálásában gyakorlatilag minden mozgási módus részt vesz, leger�sebben a 

transzláció és a libráció, gyengébben a hajlító rezgés és az OH nyújtás. Mivel a különböz� 

energiaszinteket gyakorlatilag azonos módon befolyásolják a magmozgási módusok, ezért a 

csatolások zöme kiesik az energiakülönbség fluktuációiból. Ennek megfelel�en azt találtuk, 
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hogy az energiakülönbség fluktuációinak spektrumához gyakorlatilag csak az alacsony 

frekvenciájú transzlációs mozgások járulnak hozzá, így ezek a módusok tehet�k felel�ssé az 

oldószerüreg méretének deformációjáért. 

Az alapállapotú energiafluktuációk korrelációs függvénye a lineáris válaszelmélet 

értelmében összehasonlítható a kapcsolódó nem-egyensúlyi folyamat (egyensúlyi, tiszta 

oldószerbe helyezett alapállapotú elektron adiabatikus relaxációja) szolvatációját kísér� 

válaszfüggvénnyel. Az egyensúly jellemzésére tiszta oldószerre jellemz� egyensúlyi 

válaszfüggvényt is generáltunk, klasszikus szimulációból nyert oldószer-konfigurációk és egy 

extra elektron kölcsönhatási energiája alapján.  A két egyensúlyi válaszfüggvény jelent�s 

mértékben eltér egymástól és a nem-egyensúlyi válaszfüggvényt�l is. Ez a viselkedés arra 

utal, hogy a lineáris válaszelmélet nem teljesül az elektron tiszta metanolban történ� 

szolvatációjára. Valószín�leg a töltés megjelenésével reprezentált perturbáció túl nagy a 

lineáris válaszelméletben megkövetelt perturbáció mértékéhez képest. Mindazonáltal az 

összes (egyensúlyi és nem-egyensúlyi) válaszfüggvény azonos szolvatációs id�skálák 

megjelenését jósolja. A különböz� id�skálákhoz jól megkülönböztethet� molekuláris 

jelenségek társulnak. Az elektron lokalizációja az ultragyors rezsimben (10 fs) játszódik, 

melyet a metanolmolekulák oxigén-metil tengely körüli rotációs (librációs) mozgása kísér. Ez 

a szakasz azonban csak csekély mértékben járul hozzá az energia relaxációjához, melyet 

dönt�en a transzlációs mozgások befolyásolnak a pikoszekundumos id�skálán. Ebben az 

id�tartományban a koordinációs szféra átrendez�dése, és az oldószermolekulák között 

kialakult hidrogénkötések felszakadása dominál a relaxáció folyamatában. Valószín�nek 

találtuk, hogy ezek a folyamatok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a lineáris válaszelmélet nem 

alkalmazható az elektron tiszta metanolba helyezését követ� relaxáció leírásában. 

A hidratált elektronra vonatkozó számításainak során els� lépésben kidolgoztunk egy 

új, kevert kvantumos-klasszikus eljárásokban alkalmazható elektron-vízmolekula 
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pszeudopotenciált. A pszeudopotenciál kidolgozásának f� motivációját az adta, hogy a 

korábban használatos pszeudopotenciálok nem megfelel�en írták le a hidratált elektron 

alapállapotának energiáját és abszorpciós spektrumát. A pszeudopotenciál kidolgozása során 

egy elektronból és egy vízmolekulából álló modell leírását adtuk meg a pszeudopotenciál-

elmélet szisztematikus alkalmazásával. A tárgyalás kiindulópontja a statikus-kicserél�dési 

elmélet alkalmazása volt, mely konzisztens keretet biztosított vizsgálatainkhoz. Az N-

elektron-probléma egyelektron-problémává egyszer�sítésének igénye vezetett egy nem-

lokális taszító potenciál bevezetésén keresztül egy olyan sima pszeudo-hullámfüggvényhez, 

mely minimalizálja az extra elektron kinetikus energiáját a molekuláris törzs környezetében, s 

ezáltal eltávolítja a hullámfüggvény nagy oszcillációit. A pszeudo-hullámfüggvény 

megkonstruálása, mindazonáltal magában foglal egy önkényes lépést, a kinetikus energia 

minimalizálását a törzs környékén, a törzselektronok pályáinak az extra elektron 

hullámfüggvényéhez történ� hozzákeverésével. A pszeudo-hullámfüggvény (vagy az 

elektrons�r�ség) aszimptotikus viselkedése és sajátenergiája megegyezik az egzakt 

hullámfüggvény tulajdonságaival. A pszeudo-hullámfüggvénynek megfelel� pszeudo-

Hamilton-operátor nem-lokális hozzájárulásainak lokális operátorokkal történ� közelítése 

rávilágított, hogy az LR taszítási operátor nagyon jól közelíti a nem-lokális taszítás 

viselkedését. A nem-lokális kicserél�dés esetén megvizsgált négy lokális közelítés közül 

egyedül a szemiklasszikus (SCE) kicserél�dési modell nyújtott mérsékelt egyezést.  

A pszeudopotenciál formális megalkotása során egy olyan lokális tagokból álló 

függvényt illesztettünk globális módon a pszeudo-Hamilton-operátor nem-lokális potenciális 

energia operátorára, mely kit�n�en reprodukálja az extra elektron alapállapotú sajátenergiáját, 

és a pszeudo-hullámfüggvény aszimptotikus viselkedését. Az így megillesztett, statikus-

kicserél�dési modellben megalkotott potenciálhoz utólagosan adtuk hozzá a polarizációért 

felel�s hozzájárulást. A létrehozott pszeudopotenciál legfontosabb tulajdonsága, hogy véges 
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méret� taszítást ad a molekuláris törzs közelében. Ennek következménye, hogy az extra 

elektron elektrons�r�sége, kis mértékben ugyan, de megjelenik a törzs környékén. A teljes 

potenciálból extrahált individuális potenciális energia hozzájárulások alapján megállapítottuk, 

hogy az er�s taszítás mellett er�s kicserél�dés is megjelenik a törzs közelében. A két potenciál 

ered�je adja a molekuláris törzs környezetében észlelt nagy, de véges taszítást. A polarizáció, 

melyet a hidratált elektron szimulációkból származó tulajdonságainak a kísérleti 

eredményekhez történ� illesztésével optimáltunk, a korábban jósoltaknál gyengébb 

kölcsönhatással járul a teljes potenciálhoz.   

Az újonnan megalkotott elektron-vízmolekula pszeudopotenciál alkalmazhatóságát 

adiabatikus kvantum-molekuladinamikai szimulációkban teszteltük. Az egyensúlyi, 

alapállapotú hidratált elektron vizsgálata korábbi munkákkal kapcsolatos fontos eltérésekre is 

felhívta a figyelmet. A szimuláció, el�ször is, meglehet�sen jól reprodukálta az alapállapotú 

hidratált elektron kísérletekb�l következtetett energiáját (-3,12 eV). Az elektron, a széles 

körben elfogadottá vált üregmodellel megegyez�en, az OH kötéssel az elektron irányába 

orientált oldószermolekulák által körülvett üregben lokalizálódik. Az üreg mérete valamivel 

kisebb, az elektron mérete viszont valamivel diffúzabb, mint azt korábbi szimulációk és 

kísérletek jósolták. Az elektron koordinációs száma a jelen modell szerint négy. Ezek a 

tulajdonságok a pszeudopotenciál tulajdonságaiból közvetlenül származtathatók. A 

legfontosabb eltérés a korábbi munkákkal összehasonlítva azonban abban nyilvánul meg, 

hogy az új pszeudopotenciállal elvégzett szimulációk eredményeképp kiszámított abszorpciós 

spektrum meglehet�sen jól reprodukálja a kísérleti spektrumot. Az egyensúlyi trajektóriákból 

származó dinamikai információk (a lineáris válaszelmélet feltételezésével) gyorsabb 

relaxációt jósolnak a jelen modellben az elektron adiabatikus szolvatációját, vagy az els� 

gerjesztett állapotba történ� gerjesztését követ�en, mint korábbi munkák. 
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A szolvatált elektronra vonatkozó vizsgálatok második nagy csoportját az 

alapállapotú, vízben vagy metanolban szolvatált elektron els� vagy második gerjesztett 

állapotba juttatása (fotogerjesztés) után lezajló komplex relaxációs folyamatok elemzése 

alkotta. Ezen relaxációs folyamatok az egyszer�bb adiabatikus szimulációkkal szemben, 

melyek csak az oldószer relaxációját modellezik, már az alapállapotba történ� 

elektronátmenet és az azt követ� oldószer-relaxáció szorosan csatolt folyamatait is magukba 

foglalják. A problémakörön belül három különböz� vizsgálatsort hajtottunk végre három 

eltér� fizikai modell alkalmazásával. Els� lépésben az alapállapotú, metanolban szolvatált 

elektron fotogerjesztési kísérletének direkt számítógépes szimulációját hajtottuk végre nem-

adiabatikus molekuladinamikai algoritmus segítségével. Az egyensúlyi, alapállapotú 

trajektória generálása után tizenöt kiválasztott konfigurációban az elektron gerjesztett 

állapotba helyezésével járó perturbációt követ� relaxáció dinamikáját, molekuláris 

mechanizmusát elemeztük. A nem-adiabatikus trajektóriák elemzése során azonosítottuk a 

relaxáció három szorosan összefügg�, egymásra visszaható részletét, a gerjesztést követ� 

gerjesztett állapotú oldószer-relaxációt, az oldószer-relaxáció hathatós közrem�ködésével 

lezajló nem-adiabatikus elektronátmenetet és az alapállapotba jutott elektront körülvev� 

oldószer alapállapotú relaxációját. Bár a lineáris válaszelméletnek csak korlátozott mérték� 

alkalmazhatóságát tapasztaltuk (a nem elégséges statisztika miatt), az energiakülönbségb�l 

képzett válaszfüggvények ismét informatívnak bizonyultak. A válaszfüggvények egy Gauss-

függvény típusú ultragyors kezdeti szakasszal jellemezhet�k, melyet általában biexponenciális 

lecsengés követ 100 fs és 1 ps id�skálán. A gerjesztett állapothoz tartozó oldószer-relaxáció 

esetén megállapítottuk, hogy a relaxáció zöme 0,3-0,5 ps-on belül lezajlik, s ez az id�skála jól 

egyezik a kísérletekb�l származó 0,5 ps id�skálájú spektrális evolúcióval. Az egyezés alapján 

azt javasoljuk, hogy a kísérletileg észlelt 0,5 ps-os spektrális komponensnek a szimulációkban 

talált relatíve gyors, gerjesztett állapotú adiabatikus oldószerválasz feleljen meg. A 
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válaszfüggvények azt is igazolták, hogy az elektronátmenet megtörténésekor a gerjesztett 

állapotú szolvatáció már teljesen lezajlott. A munka során definiált túlélési 

valószín�ségfüggvény és egy nem-lineáris paraméterbecslési eljárás segítségével 

meghatározott átmeneti valószín�ségs�r�ség-függvény felhasználásával megbecsültük a 

gerjesztett állapot átlagos élettartamát (2050 fs), valamint a hipotetikus egyensúlyi, gerjesztett 

állapotú elektron élettartamát (660 fs). A relaxáció teljes id�tartama (4-5 ps) jól egyezik a 

kísérletileg mért id�skálával. Megállapítottuk továbbá, hogy a metanolban lejátszódó 

relaxációs folyamatok legalább egy nagyságrenddel lassabban zajlanak le, mint vízben. 

Mivel a metanolban szolvatált elektron fotogerjesztési kísérlete szimulációjában 

alkalmazott módszer nem veszi figyelembe az elektron-hullámfüggvény koherenciája 

elvesztésének dinamikáját, az analízis következ� lépésében kiszámítottuk a dekoherencia 

függvény egzakt alakját (a befagyasztott Gauss-függvény (FG) módszerrel), s elemeztük a 

dinamikára gyakorolt hatását. A munka kiindulópontja a nem-adiabatikus elektronátmenetek 

sebességének kiszámítására alkalmazható Fermi-aranyszabály. A dekoherencia függvény a 

klasszikus és a kvantumos sebességi összefüggés összevetése alapján definiálható, majd az 

atommagok hullámfüggvényeinek FG hullámcsomag-reprezentációjával molekuladinamikai 

szimulációkból közvetlenül számítható. A dekoherencia függvénnyel kapcsolatban kifejtettük, 

hogy szoros kapcsolatban áll a fizikában jól ismert dekoherencia fogalmával. A számítások 

során az atommag-hullámfüggvények reprezentálása Descartes-koordinátákban, és az újonnan 

bevezetett közelít� kvázi-normálmódusok felhasználásával történt. A kiszámított 

dekoherencia függvény ultragyors csökkenést mutat 10 fs id�skálán. Ez a tény utólagosan 

igazolja az FG közelítés jogosságát. A 10 fs körüli id�skála, mely a kvantum koherencia 

gyors elvesztését mutatja, még így is jelent�sen hosszabb, mint a metanolban szolvatált 

elektron fotogerjesztésének modellezésére használt nem-adiabatikus módszer klasszikus 

id�lépése. Ezért a dekoherencia jelensége minden bizonnyal csökkenti az egyensúlyi, 
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gerjesztett állapotú szolvatált elektron élettartamát. A dekoherencia függvény lefutása hasonló 

metanolban és vízben. Különösen fontos, hogy a metanolra jellemz� többszörös, hosszú, 

diffúzióra jellemz� id�skálák nem befolyásolják a dekoherencia lecsengését. A munka során 

illusztráltuk, hogy a koherencia elvesztéséért csaknem kizárólag az oxigén-metil csoport körül 

rotáló hidrogén a felel�s. Ugyanez a mozgás kontrollálja a szolvatációs dinamika ultragyors 

komponensét is. A molekuláris módusok részletes analízise rávilágított arra, hogy a 

koherencia elvesztéséért a különböz� potenciálfelületeken haladó normálmódusok 

koordinátájának és impulzusának divergenciája felel�s. A dekoherencia mozgási módusok 

szerinti hozzájárulásai id�függ� mennyiségek. A legrövidebb id�k tartományában az 

impulzus megváltozása dominál (< 5 fs) , hosszabb id�knél (5 fs < t < 25 fs) a koordinátáké. 

A diffúziós mozgások csak ezután jelentkeznek, ám eddigre a dekoherencia gyakorlatilag 

teljessé válik. Tárgyalásunk azt is világossá tette, hogy az úgynevezett rövid-idej� közelítés 

megfelel� keretet biztosíthat a dekoherencia tárgyalásában. 

A nem-adiabatikus átmenetek sebességének számítására kidolgozott harmadik részben 

ismét a perturbációs elméleten alapuló Fermi-aranyszabályból indultunk ki. A tanulmány 

egyik legfontosabb eredményeként levezettük a Fermi-aranyszabály egy alternatív alakját, 

mely kvantum id�korrelációs függvények segítségével fejezi ki a nem-adiabatikus 

elektronátmenetek sebességét. A formalizmus alkalmazásával levezettük a sebesség 

kvantumos-klasszikus határesetének megfelel� képletet, ami alkalmas a szimulációkból 

származó korrelációs függvények felhasználásával a klasszikus sebesség kiszámítására. A 

klasszikus sebességi képlet utólagos kvantumos korrekcióját két kvantálási séma segítségével 

hajtottuk végre, megadva a megfelel� képleteket. A formalizmus alkalmazásaként gerjesztett 

állapotú, adiabatikus trajektóriák generálásával egyensúlyi, gerjesztett állapotú, metanolban és 

vízben szolvatált elektron alapállapotba történ� nem-adiabatikus átmenetének sebességét (a 

gerjesztett állapot élettartamát) számítottuk ki. Már a klasszikus eredmények is gyorsabb 
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átmenetet jeleznek (60 fs élettartam vízben, 160 fs metanolban), mint a megfelel� nem-

adiabatikus szimulációkból extrahált adatok. A kvantálás hatására a sebességek drámai módon 

megn�nek, a standard sémában egy kétszeres, a harmonikus kvantálási eljárásban egy 

tízszeres tényez�vel. Meggy�z�désünk szerint a harmonikus eljárás alkalmazása igazolható 

leginkább a vizsgált fizikai folyamatra, ugyanis kimutattuk, hogy a nem-adiabatikus 

átmenetek sebességét meghatározó nem-adiabatikus csatolást túlnyomórészt a vibrációs 

módusok modulálják. Munkánk során illusztráltuk az élettartamnak az alap- és gerjesztett 

állapot közötti energiakülönbségét�l való függését is. A modell eredményei szerint az 

elektronátmenet a gerjesztett állapotú szolvatációs dinamika teljes lezajlása után 

pillanatszer�en zajlik le. A két különböz� közelítés (a direkt nem-adiabatikus szimulációk és 

az adiabatikus, perturbációs kifejezésen alapuló formalizmus) hiányosságait kritikailag 

elemeztük. Az eljárások szoros kapcsolatára rávilágít azonban, hogy a dekoherencia 

függvényhez nagyon hasonló jelentés� és temporális viselkedés� függvény jelenlétét mutattuk 

ki a Fermi-aranyszabályon alapuló kvantálási formalizmusban. 

A disszertáció záró részében a vízklaszter anionok molekuladinamikai vizsgálata során 

született eredményeink összegeztük. A szimulációk tanulsága szerint egy extra elektron 

kétféle állapotban lokalizálódhat negatívan töltött vízklaszterekben, létrejöhetnek stabil 

felületi állapotú, illetve bels� állapotú klaszterek is. A két eltér� lokalizációs módus 

megjelenése drámai különbségeket okozhat a klaszter fizikai tulajdonságaiban, az extra 

elektron eltávolításához szükséges vertikális energiában (VDE) és az abszorpciós spektrumok 

alakjában és pozíciójában. Az elektron lokalizációjának a módja a klaszterméret és a 

h�mérséklet függvénye. A kísérleti spektrumokból levezethet� további fontos tulajdonságok, 

mint az extra elektron kinetikus energiája, illetve az elektroneloszlás inerciasugara, szintén 

h�en visszatükrözik a lokalizáció módját. Kevert kvantumos-klasszikus molekuladinamikai 

szimulációk segítségével a felületi klaszterek esetén kiválóan reprodukálhatók a kísérleti 
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tendenciák, beleértve a végtelen klaszterméretre történ� extrapolációt is. Ezek a tendenciák 

világosan bizonyítják, hogy az eddigi kísérletekben észlelt klaszter anionok, szemben a 

kísérleti interpretációval, felületi állapotban lokalizálják az extra elektront. Tapasztalataink 

szerint a h�mérséklet szintén dönt� jelent�ség� tényez� a felületi és a bels� állapotú 

klaszterek megkülönböztetésében. A jelenség legszebb példáját a bels� állapotok optikai 

spektrumának h�mérsékletfüggésénél láttuk, míg a felületi állapotok relatíve érzéketlennek 

bizonyultak a h�mérséklet változtatására. 

A vízklaszter anionok problematikájának egy másik aspektusát világította meg a 

semleges egyensúlyi klaszterek elektron lokalizációs helyeinek vizsgálata. A 

szimulációsorozat semleges klaszterek lassú elektronokkal történ� kölcsönhatása során 

kialakuló idealizált állapotok fizikai tulajdonságait elemzi. A vizsgálatok világosan jelzik, 

hogy az elektronok kizárólag a semleges klaszter felületén lokalizálódnak kezdetben. A 

létrejött állapotok nagy kiterjedés�, diffúz elektronállapotok, melyek elektrons�r�sége 

túlnyomórészt a molekulán kívül található. Az elektron-semleges klaszter stabilizáció a 

klaszter pillanatnyi dipólusmomentuma és az elektron közötti elektrosztatikus kölcsönhatás 

következménye. A klaszterek belsejében lokalizálódó, hidratált elektronhoz hasonló, 

állapotok kialakulására utaló jeleket nem fedeztünk fel. Bár az egyensúlyi semleges 

klaszterhez kapcsolódó elektronállapotok gyengén kötöttek, az analízis alapján valószín�nek 

t�nik, hogy a kísérletek körülményei között a semleges vízklaszterek és lassú elektronok 

ütközése során felületi állapotok alakulnak ki.  

El�készületben lév� munkáink közül kiemeltük a hidratált elektron egyensúlyi 

spektruma kvantálásának lehet�ségét, a nem-adiabatikus csatolásnak az elektronállapotok 

energiakülönbségét�l való függése vizsgálatát, valamint a vízklaszter anionokhoz kapcsolódó 

további kutatási irányokat. A vízklaszterekkel összefüggésben illusztráltuk, hogy az extra 

elektron még nagy méret� (nanoméret�) vízklaszter anionok esetén is lokalizálódhat felületi 
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állapotban és bels� állapotban is. A felületi és bels� állapotok közötti átmenet az 

elektrontranszfer folyamatok modelljéül szolgálhat kés�bbi vizsgálatainkban. A probléma 

általánosítására is utaltunk a víz-leveg� határfelületen lokalizálódó elektron 

problematikájával.   
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