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I. Bevezetés
A szolvatált elektron előfordulásának jeleit már 1865-ben megfigyelték. Weyl
vízmentes folyékony ammóniába helyezett fémnátriumot, mely hatására a képződött oldat kék
színű lett [1]. Az oldat kék színét a folyékony ammóniában szolvatált állapotban lévő
elektronok okozták, de természetesen Weyl ezt még nem tudhatta.
Az elektron több más folyadékban is képes szolvatálódni, többek között vízben is. A
hidratált elektront 1962-ben Boag és Hart, a víz közeli infravörös abszorpciós spektrumából
radiolízises módszerrel azonosították, bár létét már korábban is valószínűsítették [2, 3]. Végül
1984-ben Haberlandnak és munkatársainak elsőként sikerült gázfázisú negatívan töltött
vízklasztereket - más néven molekulafürtöket - előállítania, amit tömegspektroszkópia
használatával bizonyítottak [4,]. A felesleg elektron vertikális ionizációs energiájának
meghatározására ultragyors fotoelektron spektroszkópiás méréseket végeztek [5,6]. A kísérleti
eredményeket a molekulafürt anionok mérete függvényében az 1. ábra mutatja be [5].

1.

ábra: A felesleg elektron vertikális ionizációs energiája a vízmolekulafürt-anionok mérete
függvényében, ultragyors fotoelektron spektroszkópiás mérésekből

A víz-molekulafürt anionok tanulmányozásának egyik fő kihívása a különböző típusú
fürt izomerek energetikai eltéréseinek magyarázata, a kötési mintázatok azonosítása [5].
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Tömbfázisban hidratált elektronra nézve már több modellt felállítottak. Jelen
munkámban ezek közül két modellt a Túri-Borgis-féle, illetve a Schwartz-féle potenciál
modell

eredményeit

fogom

vizsgálni,

véges

méretű

vízklaszterekre,

azaz

víz-

molekulafürtökre alkalmazva.
A két modell tömbfázisú víz esetén egymásnak ellentmondó eredményeket ad a
felesleg elektron lokalizációjának kérdésére. A Túri-Borgis elmélet szerint, az elektron a
vízmolekulák által kialakított üregbe kötődik meg, míg Schwartz elmélete szerint nem az
oldószer üregébe lokalizálódik, hanem ehelyett delokalizálódva egy körülbelül 1 nanométer
átmérőjű megnövekedett sűrűségű vizes régióban helyezkedik el [7]. A legtöbb szimuláció,
valamint különböző elektron-spin rezonancia és rezonancia Raman spektroszkópiás mérések
az üregmodell alkalmazhatóságát támasztják alá [5].
Véges méretű vízklaszterek esetén a Túri-Borgis modell szerint a felesleges elektron
megkötődésének helye szerint két jól megkülönböztethető izomer alakul ki. Egyik esetben
belső elektron állapotú molekulafürtökről beszélünk, ekkor az elektron tömbfázishoz
hasonlóan a molekulafürt belsejében kialakuló kompakt oldószerüregben kötődik meg, míg a
másik esetben felületi elektron állapotú molekulafürtök alakulnak ki, amelyben a felesleges
elektron

olyan

állapotban

stabilizálódik,

hogy

elektronsűrűsége

túlnyomórészt

a

molekulafürtön kívül található. A fellelhető publikációk szerint a Schwartz-féle modellt még
nem alkalmazták víz-molekulafürtökre.
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I. 1. Célkitűzések
A bevezetőkben említettek szerint a Túri-Borgis-, és a Schwartz-féle modell
egymásnak ellentmondó eredményeket ad hidratált elektron szerkezetére vonatkozólag.
A kérdés eldöntését segítheti, hogy számítógépes folyadékszimulációval különböző
klaszterméreteken vizsgáljuk a két pszeudopotenciált, és az eredményeket összehasonlítjuk
geometria, illetve energetikai szempontok alapján. Dolgozatom célja tehát, hogy
megvizsgáljam, hogyan is helyezkedik el egy felesleg elektron a semleges vízklaszter
potenciálterében, a két különböző pszeudopotenciál alkalmazásával.
Dolgozatomban két különböző modellnek, az üregszerkezethez vezető Túri-Borgis-, és
a számos molekulára kiterjedő módon delokalizálódott szerkezetre következtető Schwartzmodellnek az elméleti hátterét világítom meg, illetve bemutatom gyakorlati munkámat, mely
során folyadékszimulációs módszer alkalmazásával, a két modellekhez tartozó két eltérő
pszeudopotenciállal vizsgáltam az elektron víz-molekulafürtön való kötődésének a módját és
határoztam meg annak helyét.
A kapott eredmények interpretálása segíthet eldönteni, hogy a Túri-Borgis vagy a
Schwartz-féle pszeudopotenciál adja a hidratált elektron megfelelő leírását.
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II. Folyadékszimuláció
A kondenzált fázisban lejátszódó fizikai történések leírására nagyon hatékony
eszközök a különböző atomisztikus modelleken alapuló számítógépes folyadékszimulációk.
Ezek segítségével betekintést nyerhetünk a molekulák tulajdonságaiba, szerkezeti
felépítésébe, illetve a köztük lévő mikroszkopikus kölcsönhatásokba. Ezeknek köszönhetően
ki tudjuk egészíteni a hagyományos kísérleteket olyan molekuláris jelenségekkel, amik
másképpen nem, vagy csak nehezen figyelhetők meg.
A számítógépes szimulációs módszerek során az anyag elemeinek tekintett
részecskéinek – atomoknak vagy molekuláknak - kölcsönhatásait ismertnek tekintve a
rendszer mikroállapotait közvetlenül modellezzük [8]. A rendszert ezen modellezés során
jellemző mikroszkopikus tulajdonságokból következtetünk a rendszert általánosan leíró olyan
makroszkopikus tulajdonságra, mint a nyomás (P), vagy hőmérséklet (T).
Egy

N

db

részecskéből

álló

rendszer

esetén

a

részecskék

hely-

és

impulzuskoordinátáiból előálló 6N dimenziójú fázistér egyes pontjai jellemzik annak
mikroállapotait [9]. A fázistérből megfelelő módon mintát véve, a minta pontjain értelmezett
megfelelő függvények sokaság- vagy időátlagaként számíthatók a makroszkopikus
tulajdonságok.
Két alapvető szimulációs technika létezik: a molekuláris dinamika (MD) és Monte
Carlo (MC) módszer. A molekuláris dinamika esetén a rendszert leíró newtoni
mozgásegyenletek határozzák meg a rendszer időbeli fejlődését. A rendszer állapotait a
fázistérben egymást követő időpillanatokban ábrázolva a rendszer trajektóriája áll elő. A
trajektória mentén számított fizikai mennyiség átlaga egy időbeli átlagolás eredményeképp áll
elő.
A Monte Carlo szimulációk során véletlenszerűen veszünk mintát a fázistér pontjai
közül, így különböző mikroállapotú rendszerek sokaságához jutunk. A makroszkopikus
tulajdonságok ezen rendszerek sokaságátlagaként határozhatók meg. Ha a teljes fázistérből
egyenletes eloszlásban veszünk mintát, a számítások erőforrásigénye még mindig meghaladja
a jelenlegi számítógépek teljesítőképességét. Közelítő megoldásként a konfigurációs térből
egy olyan eloszlásfüggvény segítségével veszünk mintákat, ami biztosítja, hogy többségében
azon pontok szerepeljenek a mintavételben, amiknek a hozzájárulása jelentősebb az átlag
kiszámításakor. Kanonikus sokaság, vagyis egy V térfogatú, N db részecskét tartalmazó,
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állandó T hőmérsékletű rendszer esetén gyakran a Boltzmann-eloszlás szerint végzik a
mintavételt, ezt Boltzmann mintavételnek nevezzük. Gyakran alkalmazzák Metropolis
módszerét is, ahol a fázistér mintapontjait egy Markov lánc tagjainak tekintjük, ahol annak
valószínűsége, hogy egy adott pont bekerül a mintába, csak a lánc előző tagjától függ [8]. Két,
i és j lehetséges állapot közötti átmenet valószínűségét egy sztochasztikus mátrix határozza
meg [8, 10, 11].
Mivel a Monte Carlo módszerrel csak egyensúlyi állapotokat tudunk vizsgálni, időben
változó rendszerek elemzésére a molekuláris dinamika módszere alkalmasabbnak mondható.
A rendszer mikroszkopikus elemei közötti kölcsönhatásokról is szemléletesebb képet ad, így a
szimulációs eszközként az MD módszer használatát választottam. A döntést nagyban segítette
az is, hogy egy, a feladatra alkalmas, Túri és társai által fejlesztett algoritmus már készen állt
munkám kezdetekor, a célkitűzéseimet a kölcsönhatásokat leíró pszeudopotenciál függvények
módosításával, és a meglévő algoritmus paramétereinek változtatásával meg tudtam
valósítani. A következőkben a molekuláris dinamika módszerének részletesebb leírásával
foglalkozom.

II. 1. Molekuláris dinamika
A molekuláris dinamika lényege a molekuláris rendszer egyszerű mechanikai leírása.
Ez a mechanika leírás megfelel Newton egyenletének, ami egy N részecskéből álló zárt
rendszerre vonatkozik:
,

II-1.

ahol Fi(t) a t-edik időpillanatban az i-edik részecskére ható eredő erő, mi az i-edik részecske
tömege, ri(t) a koordinátája. Ennek a differenciálegyenletnek a megoldásával kaphatjuk meg a
részecske egységnyi idő alatti elmozdulását - a sebességét - és az új koordinátáit [10].
A differenciálegyenlet numerikus integrálása során kis időlépésenként kiszámoljuk a
részecskékre vonatkozó hely és sebességértékeket. A számítások során minden egyes
időlépésnél először meghatározzuk az adott részecske kölcsönhatását leíró V potenciál
nagyságát, majd ennek térbeli deriváltját – gradiensét –, ami megadja a részecskére ható erőt.
Ebből számítható részecske gyorsulása, a gyorsulásból számítható az időpillanathoz tartozó
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sebesség, a sebességből pedig az új térkoordináták. Ezt minden részecskére elvégezzük, majd
az új részecskeelrendezéssel újra kezdjük az eljárást a következő időlépéssel.
A mozgásegyenletek integrálására gyakorlatban legtöbbször a Verlet-Stömer
algoritmust alkalmazzák [9]. Míg az Euler módszer előrefelé mutató differencia formulát
használ a mozgásegyenletekben szereplő elsőfokú deriváltak közelítésére, úgy tekinthető,
hogy Verlet-Stömer algoritmus centrális differencia formulát használ a másodfokú derivált,
azaz gyorsulás leírásához. A módszer az aktuális sebesség felhasználása nélkül teszi lehetővé
a térkoordináták számítását. A Taylor-sorfejtést alkalmazva felírhatjuk a koordinátákat t+dt és
t-dt, azaz egy korábbi, illetve egy későbbi időpillanatra [9, 10, 11].

A két egyenlet összeadásával, majd átrendezésével, valamint
2

,

II-2.

.

II-3.

behelyettesítésével
.

II-4.

Látható, hogy így a t-edik és t-1-edik időlépés térkoordinátáiból és az erőből
közvetlenül számolhatóak a t+1-edik pillanathoz tartozó koordináták, és ehhez a sebesség
kiszámítására nem volt szükségünk. Az algoritmus gyakran használatos molekuláris dinamika
problémák során, mert időre való tükrözésre nem változik, és jó energia megmaradást biztosít
[9, 10, 11].

II. 2. Alkalmazott potenciálmodellek
Számítógépes szimulációknál modelleznünk kell a rendszert alkotó részecskék
kölcsönhatásait. A szimuláció során kialakult részecskeelrendeződést a kölcsönhatások
határozzák meg. A kölcsönhatások számítása jelentős részt tesz ki a számítási időből, ezért a
fontos kérdés ennek az időnek a csökkentése.
A kondenzált rendszerek energiaviszonyainak leírására első közelítésben többtestponteciálokat használhatnánk, ezen megközelítés számításigényessége miatt célszerű
kvantumkémiai számításokon alapuló effektív párpotenciálokat használni. Itt alkalmazzuk azt
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a megközelítést, hogy a modellünkben érvényes kölcsönhatásokat fel lehet bontani páronkénti
potenciáljárulékok összegére. Az intermolekuláris és az intramolekuláris kölcsönhatások
jellemzésére különböző párpotenciálokat használunk. Klasszikus és kvantumos részecske
közötti kölcsönhatás leírására pszeudopotenciálokat használunk.

II. 2. 1. Klasszikus potenciál
A vízmolekulák oxigénjei közötti intermolekuláris kölcsönhatások a gyakorlatban jól
bevált, a valóságot jól megközelítő Lennard-Jones potenciálból, illetve az atomokat
reprezentáló ponttöltések közti kölcsönhatást leíró elektrosztatikus potenciálból építhetők fel.
A Lennard-Jones potenciált számításaink során a következő formában használjuk [12,
13]:
V#$#

%'

&

()(

*

%'

+

()(

* ,

A = 0,371222 nm (kJ mol-1)1/6
B = 0,3428 nm (kJ mol-1)1/12

2.

ábra: Lennard-Jones potenciál oxigén atomok között
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II-5.

Az atomokon elhelyezett ponttöltésekből – a hidrogén esetén + 0,41 |e|, az oxigén
esetén -0,82 |e| – számítható az elektrosztatikus kölcsönhatás.
Az intramolekuláris kölcsönhatások egyszerűbb esetben egy harmonikus potenciállal
is becsülhetőek:
,

-.

ahol ∆ , ∆

/ ∆

∆

1 ∆

2 ∆

∆

∆

az egyensúlyi O-H távolságoktól való eltérés, ∆

∆ ∆

,

II-6.

pedig az átlagos H-H

távolságtól való eltérés. Ez a harmonikus potenciál nagyobb távolságokon nem alkalmas a
kölcsönhatások kielégítő jellemzésére, ez azonban kompenzálható a Morse potenciál
alkalmazásával, ahol az egyensúlyi O-H távolságoktól való eltérés négyzetes tagjait
helyettesíthetjük a következők szerint:
,34

534 61

8 $9

:$:; <

=,

II-7.

az új konstans egyenlete:
>

534

?<

,

II-8.

Schnittker és Rossky szimulációjában [13] az egyes paraméterek a = 9,331 ; b = 2,283 ; c =
1,469 ; d = 0,776 mdyn / Å; ρ = 2,566 Å-1. A részecskékre ható erőket a fenti egyenletek
analitikus deriválásával kaphatjuk [12].

II. 2. 2. Pszeudopotenciál
A klasszikus potenciál megfelelő arra, hogy a vízmolekulák közötti kölcsönhatásokat
kezeljük. Amennyiben azonban a vízmolekulákkal kölcsönható felesleg elektronokat is
vizsgálni szeretnénk, akkor a klasszikus megközelítés önmagában már nem alkalmazható,
mivel az elektronok kvantumos kezelést igénylő részecskék. Sokrészecskés rendszerekről
lévén szó, pontos kvantumszámítások elvégzése nehézkes vagy lehetetlen, így közelítő
megoldások alkalmazására van szükségünk. A pszeudopotenciálok bevezetésével egy közelítő
eljárást alkalmazunk. A pszeudopotenciálokkal kvantumosan leírt részecskék és a
klasszikusan kezelt részecskék közti kölcsönhatások írhatók le, így az egzakt többelektron
probléma egyelektronossá redukálható, egy bizonyos effektív potenciál kialakításával. Ez a
potenciál alkalmas arra, hogy egyes elektronállapotokat anélkül becsüljünk, hogy mélyebben
fekvő elektron állapotokkal kelljen foglalkoznunk. A gyakorlatban ez úgy kivitelezhető, hogy
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a Hamilton-operátorhoz egy taszító potenciális operátort adunk hozzá. Az általam használt
pszeudopotenciálok (Túri és munkatársai, illetve Schwartz-féle potenciál) [14, 15] a
Schnittker és Rossky féle pszeudopotenciál [12] elméleten alapulnak. Ebben az elméletben a
semleges vízmolekula befagyasztott hullámfüggvényének potenciál terével kölcsönható egy
elektron Schrödinger-egyenlete:

@|BΨC

ahol

BT

VE

VF

VG

V' |ΨC

ε|BΨC,

II-9.

T : a kinetikus energiaoperátor
Vn: a statikus nukleáris operátor, a magok vonzását leíró tag
Ve : a statikus elektronikus potenciál, elektronok taszítását leíró tag
Vx : egy nemlokális kicserélődési operátor
Vr : egy taszító potenciál
Mindkét pszeudopotenciál kialakításánál a következő alapgondolatból indultak ki: egy
felesleg elektron és egy molekula közti bonyolult több-test kölcsönhatást egy effektív
potenciállal helyettesítettek, ami lehetővé tette, hogy a felesleg elektron tulajdonságait, egy
egyelektron közelítéssel keressék meg. Az általuk alkalmazott pszeudopotenciálok
számítására használt közelítés a Philips - Kleinman-féle ortogonalizációs formalizmuson
alapult [15]. A pszeudopotenciál kialakítását a Hartree-Fock molekulapályák kialakításával
kezdték beleértve a vizsgált molekula legalacsonyabb betöltetlen molekulapályáját (LUMO)
[7].
H |BI C
@

J |BI C,

II-10.

H a Hamilton operátor, Ψi a molekulapályák hullámfüggvényei, εi a betöltött
ahol @
molekulapályák energiája. A pszeudopotenciál generálásához kialakítottak egy pszeudopályát
– jele: |BK C - úgy, hogy a betöltött molekulapályák lineáris kombinációját hozzáadták a

vegyértékpályához

|BKC

|BIL C

∑ / |BI C .

II-11.

Ez a leírás nem egyedi, ezért a pszeudopályákat egyénileg definiálták úgy, hogy
minimalizálták az átlagos kinetikus energiát, NK|OPB|BKC/RK|KS [16, 17, 18].
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II. 2. 2. 1. Túri és Borgis-féle pszeudopotenciál
Túri és munkatársai a fenti Schrödinger-egyenletet egyelektron problémára megoldva
egy olyan paraméteres potenciált kerestek, ami a legjobban megközelíti az eredeti
elektronsűrűséget és képes reprodukálni a pontos sajátértéket. Ezt úgy érték el, hogy a
következő függvényekből indultak ki:
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ahol a hibafüggvények (erf) az elektronnak a hidrogéntől (rhy) és az oxigéntől (rox) való
távolságaival vannak elosztva [14, 15]. A két egyenlet nyolc változtatható paramétert és a
korábban említett atomi ponttöltéseket tartalmazza, így a hozzájuk tartozó függvények alakja
jobbnak mondható, flexibilisebb a Staib és Borgis féle egyszerű potenciálok alakjához
viszonyítva [12].

II. 2. 2. 2. Schwartz-féle pszeudopotenciál
Schwartz és munkatársai pszeudopályák kialakításával meghatározhatták volna a
pszeudopotenciált [7], azonban érdemesebbnek látták egy effektív potenciál kialakítását úgy,
hogy az az egyelektron Hamilton operátor, egyelektron kinetikus energia operátor, és a
pszeudopotenciál összege legyen. Mivel a kinetikus energia minimalizálásával kialakított
pszeudopálya csomómentes, ezért a pontos lokális effektív potenciál – a pszeudopotenciál és
az egyelektron potenciálok összege – úgy alakíthatók ki, hogy [18]:
.-j>.
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II-14.

Ezt követően, a zárthéjú Hartree-Fock vízmolekula LUMO-jának és betöltött
molekulapályáinak kiszámításával meghatározták a víz-elektron kölcsönhatás effektív
potenciálját. Az így kapott effektív potenciál vizsgálatakor megfigyelhető egy jelentős taszító
tényező a vízmolekula hidrogén felöli, valamint egy vonzó régió a molekula oxigén felöli
oldalán. Ez a két jellemző a hidrogéneket gyakorlatilag kevésbé vonzóvá, az oxigéneket pedig
kevésbé taszítóvá változtatja a korábbi tömbfázisbeli elektronmodellekhez képest. Ez
együttesen azt eredményezi, hogy a hidratált elektron nem képes eltaszítani a vizet annyira,
hogy kialakuljon egy üreg, vagy ha mégis kialakul az üreg, előfordulhat, hogy nem lesz olyan
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erős szerkezetű, mint a korábbi modellekben [19, 20, 21]. Ezeknek a járulékos jellemzőknek
az egybefoglalása érdekében úgy döntöttek az effektív potenciált a következő alakú
függvényhez illesztik:
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ahol az összeg az oxigénatomon, a hidrogénatomokon és a két hidrogénatom között félúton
centrált függvényeken halad keresztül, a VC pedig az oxigén és a hidrogén atomokból eredő
Coulomb kölcsönhatások összege.
A Schwartz és munkatársai által használt direkt kinetikus energia minimalizálási
közelítés nagyon hasonlít a Túri és Borgis által víz-elektron pszeudopotenciál kiszámítására
használt módszerre [14]. Túri és Borgis egy közelítő effektív potenciált alakítottak ki úgy,
hogy először kiszámították az előzőekben leírt módon kapható pszeudopályát, majd egy
egyszerű függvény alakot választottak a potenciálnak, aminek paramétereit úgy változtatták,
hogy pszeudopályát optimalizálják. Ezzel ellentétben Schwartz és munkatársai kiszámították
a pontos effektív potenciált, és közvetlenül azt illesztették.

II. 2. 3. A felesleg elektron hullámfüggvénye
A felesleg elektron hullámfüggvényét egyszerűbb alakú, ebben az esetben síkhullám
függvények lineáris kombinációjaként egy zárt térrész – általában kocka – diszkrét
rácspontjaiban határozzuk meg. A kocka méretét, valamint a rácspontok számát a fürtben
résztvevő vízmolekulák számának megfelelően határozzuk meg. Az elektronra vonatkozó
Schrödinger-egyenlet megoldására a Lánczos-féle eljárást alkalmazzuk [5].
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II. 3. A szimuláció gyakorlati megfontolásai
A folyadék szimulációhoz szükséges potenciálok meghatározásával foglalkoztunk az
előzőekben. A következőkben a szimuláció kezdeti paramétereinek, illetve kezdeti
határfeltételek kérdésével foglalkozunk.

II. 3. 1. Periódikus határfeltétel
Számítógépes szimulációk során részecskéket helyeznek el egy zárt térrészt - például
kockát - reprezentáló szimulációs cellában. A tömbfázisú víz szimulációja esetén ezt követően
a cellát sokszorosítják úgy, hogy a tér minden irányába eltolják, így a cellát minden irányból a
saját képmásai veszik körül. A rendszer határfeltételeinek íly módon való meghatározását
periódikus határfeltételnek nevezzük. Az így kapott szimulációs térben nincs olyan részecske,
ami a rendszer felületén lenne. A 3. ábrán a könnyebb ábrázolhatóság érdekében a periodikus
határfeltétel kialakítását egy kétdimenziós (síkbeli) cella példáján mutatjuk be [22].

3.

ábra: Minimum image konvenció

Az ábrán az eredeti, szimulációban részt vevő középső cellát annak A-tól H-ig jelölt
képmásai veszik körül. Amennyiben egy részecske – például az középső cella 1-es számmal
jelölt részecskéje - kilép a cellából az elmozdítása során, úgy a periódikus határfeltétel
értelmében a szemközti oldalon lép be a szomszédos cellába, függőleges tengely irány menti
pozitív elmozdítás esetét például véve a B cellába. A középső cellába ez esetben a G cellából
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lép be az ott 1-es számmal jelölt képmás. A periódikus határfeltétel használatának
következtében a kölcsönhatások számításakor minden adott részecskére nem csupán az
eredeti szimulációs cellában lévő többi részecske, hanem azok sokszorosított képmásai is
hatnának. A határfeltétel következtében minden adott részecskének találhatunk egy olyan
térrészt, amelyre vonatkozóan úgy tekinthetünk, hogy hogy az adott részecske egy
szimulációs cella középpontjában van. A minimum image konvenció értelmében a
részecskére ható erők számításakor bármelyik részecske, illetve részecske képmásai közül az
ebben a kiválasztott térrészben szereplő, az adott részecskétől legkisebb távolságra lévő
részecske hozzájárulását számoljuk a kölcsönhatások meghatározásához. Az 3. ábrán a
középső cellában az 1-es részecskére a 3-as számú részecske által ható erők számításánál
például nem az eredeti 3-as részecske, hanem az annál közelebb eső, az A cellában lévő 3-as
részecske hozzájárulását vesszük csak figyelembe. A cellán kívüli részecskék hozzájárulását
vagy elhanyagolják, vagy valamilyen módon összegzik (például a reakciótér módszerrel), és
így veszik figyelembe. Ennél az eljárásnál egyszerűbb módszer az úgynevezett levágási sugár
módszere, aminél cellás helyett gömbszimmetrikus levágást alkalmazunk. A levágási sugár az
a sugár, ami felett elhanyagolják a részecske párok kölcsönhatását.
Fürtök szimulációja során a folyadék szimuláció módszereit használhatjuk. Fürtöket
tudunk létrehozni úgy, hogy egy kellően nagy szimulációs cellát alakítunk ki, amiben
alkalmazzuk a periódikus határfeltételt, de a benne szereplő részecskékkel nem hatnak
kölcsön a periódikus képek.

II. 3. 2. Maxwell-Boltzmann mintavétel
A Maxwell-Boltzmann mintavételezéssel a rendszer hőmérsékletét állíthatjuk be [10].
A rendszer kinetikai hőmérsékletét a következő egyenlettel írjuk le:
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ahol k a Boltzmann-állandó, pi az i-edik részecske impulzusa. A 3N-3 tagban a három
szabadsági fok elvesztése azért következik be, mert a tömegközéppont sebességét nullán
tartjuk. A gyakorlatban az egyes részecskék sebességeit úgy is meghatározhatjuk, hogy egy g
véletlenszám-generátorral, olyan eloszlással generálunk sebesség értékeket, hogy azok
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eloszlása az adott hőmérséklethez tartozó eloszlásnak megfelelő legyen. Az i-edik részecske x
irányú sebessége:
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II-17.

Az egyenlet alapján a rendszer pillanatnyi hőmérsékletét úgy állítják be, hogy vagy energiát
táplálnak a rendszerbe, vagy energiát vonnak el tőle.
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III. Saját munka
A következőkben a munkám során alkalmazott módszerekről, illetve a kapott
eredmények értelmezéséhez szükséges jellemzőkről adok bemutatást.

III. 1. Alkalmazott módszerek
Az előző fejezetekben tárgyalt irodalmi áttekintés munkám elméleti háttere. A
számításokat n = 45, 66, 104, 200, 500 –as molekulából álló fürtökre végeztem T = 200 K
hőmérsékleten, mikrokanonikus (N ,V ,E) sokaságon. Cellaméretnek 363,4 Å-öt választottam,
melyben egy 36,34 Å oldalhosszúságú kockát helyeztem el. Az elektronsűrűség számítására a
kockában egyenlő távolságra elhelyezett rácspontokat vettem fel. A rácspontok száma a
szimulációban 16 x 16 x 16, egyes esetekben 32 x 32 x 32, illetve 64 x 64 x 64.
A rendszer hőmérsékletének beállítására a Maxwell-Boltzmann mintavételezésnek
megfelelő sebességeloszlást adtam a vízmolekuláknak. A mozgási egyenletek numerikus
integrálására a Verlet (Störmernek is nevezett) algoritmust használtam 1 femtosecundumos
időlépéssel. A molekulák közötti kölcsönhatásra (intermolekuláris kölcsönhatás) az oxigén
atomok között a Lennard-Jones féle potenciál és az egyes atomok ponttöltéséből származtatott
elektrosztatikus potenciál összegzését használtam, míg a molekulán belüli kölcsönhatásokat
harmonikus- és a Morse-potenciálok összegzésével határoztam meg. A vízmolekulafürt és az
elektron közötti kölcsönhatást a futtatások egyik felében a Túri és Borgis által kidolgozott
pszeudopotenciállal, míg a másik felében a Schwartz-féle pszeudopotenciállal számoltam. A
pszeudopotenciálok meghatározása után a felesleg elektronra vonatkozó Schrödingeregyenletet a Lánczos-féle iterációs eljárással oldottam meg, és kaptam meg az elektron
sajátenergiáit és sajátfüggvényeit.
Az egyensúlyi rendszerhez öt lépésen keresztül jutottam el, mely során az első három
lépésben 1, 1, 10 ps-os futtatásokat végeztem, amikben 10, 100, 500 lépésenként MaxwellBoltzmann mintavételezési eljárást alkalmaztam, hogy a hőmérsékletet beállítsam. A
negyedik lépésben 100 ps-os ekvlibráltatást végeztem, amit egy 100 ps –os előegyensúlyi
szakasz előz meg, amelyek már nem tartalmaztak Maxwell-Boltzmann mintavételezési
lépéseket. Ezt a folyamatot kétszer végeztem el, először a Túri és Borgis által kidolgozott
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elektron-vízmolekula

pszeudopotenciál

alkalmazásával,

majd

a

Schwartz-féle

pszeudopotenciált felhasználva.
A következőkben összefoglalom azokat a tulajdonságokat, amik segítségével meg
szeretném válaszolni a célkitűzésben felvetett kérdéseket.

III. 2. Klaszter-elektron kapcsolat jellemzése
1. Geometria tulajdonság (Rtkp, Rg,electron, Rcluster): az inerciasugarak jellemzik a klaszter és
az elektron méretét:

Rg,electron
Rcluster
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III-2.

Kisebb elektron inerciasugár esetén arra következtettünk, hogy az elektron kevésbé
diffúz, inkább lokalizáltabb. Az Rcluster egy m tömegű gömbhéj sugarát jelenti.
A klaszterhez képest az elektron elhelyezkedését a tömegközéppontjuk távolsága (Rtkp)
írja le. Az említett három mennyiség egymáshoz való viszonya szolgál információul arra
nézve, hogy az elektron a klaszter felszínére vagy belsejébe kötődik-e inkább.
2. Elektron energiája (Eelectron): A klaszter potenciálterében beszélhetünk alapállapotú és
gerjesztett állapotú energiáról. Annál stabilabb a vízklaszter anion, minél negatívabb
ez az energia.
3. Teljes dipólusmomentum (D): azt jellemzi, hogy a pozitív és a negatív töltések
mennyire válnak szét. A semleges vízfürtök összes eredő dipólusmomentuma a
következő képlettel írható:
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III-3.

Ahol ri az atomok vektorait, qi pedig az egyes atomok ponttöltéseit jelöli. Ez a
mennyiség feltehetően fontos szerepet játszik az elektron lokalizációjában [23].
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IV. Eredmények
Az analízis során az elektron-klaszter kapcsolatát fogom jellemezni a Túri és Borgis
által kidolgozott, illetve a Schwartz-féle pszeudopotenciállal. A kétféle potenciállal kapott
eredményeket geometriai és energetikai szempontokból hasonlítom össze.

IV. 1. Az energia megmaradásának szemléltetése
A következőkben bemutatom a hidratált elektront tartalmazó vízklaszter teljes – a
potenciális és kinetikus energia összegeként előálló – energiájának nagyságát és állandóságát.
Az ábrán egy 500 vízmolekulából álló molekulafürt trajektóriája látható 200 K
hőmérsékleten, és 0-tól 50 ps-ig (50000 fs) terjedő időskálán. Az időskála nulla pontja az
ekvilibráltatás befejezését követő időpont. A függőleges tengelyen a kinetikus energiát
pirossal ábrázoltam, a zöld görbe jelöli a potenciális energiát, míg a fekete a kettőnek
összegeként előálló teljes energiát. Jól látható, hogy a rendszer összenergiája csak kis
mértékben fluktuál egy állandó érték körül, gyakorlatilag állandónak tekinthető.

4.

ábra: A molekulafürtöt jellemző energiák
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IV. 2. Az alapállapotú elektron energiája a Túri-Borgis modellnél
A szolvatált elektron egyik legfontosabb jellemzője az alapállapoti energia. A 5. ábrán
a különböző klasztermérethez tartozó alapállapoti energiákat ábrázoljuk. Az ábrán a vertikális
tengelyen az alapállapotú elektron energiaszinteket ábrázoltuk különböző molekuladarabszám esetekben, a vízszintes tengelyen ábrázolt idő függvényében. Az ábra jobb oldalán
található jelmagyarázat értelmezése a következő: a futtatások során a különböző
klaszterméreteknek, illetve az elektronkötődési helyének függvényében különböző energia
értékeket kaptunk, az ábra jobb oldalán a színkódhoz tartozó klaszterméreteket (45, 66, 104,
200, 500), illetve az elektron kötödésének helyét (I – internal azaz belső, S – surface azaz
felületi) jelöltük.

5.

ábra: Az alapállapotú elektron energiája a Túri-Borgis-modellben különböző méretű
molekulafürtök esetén

Jól megfigyelhető, hogy azonos klaszterméret esetén a molekulafürt belsejében
kötődött elektron energiaszintje alacsonyabb a felületén kötődött elektron energiaszintjénél. A
klaszterméret növekedésével a kötődési energiaszintek csökkennek és a belső kötődési
elektron esetében 500-as klaszterméret esetén már jó egyezést mutat a tömbfázisú vízben
oldott elektron energia értékével. Ez az érték ráadásul nagyon jól megegyezik a legújabb
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ultragyors molekulafürt-mérések a (3,3-4,0 eV), illetve a tömbfázisú hidratált elektron
elvégzett mérések (3,3-3,5 eV) körüli értékével [5].

IV. 3. Az alapállapotú elektron energiája a Schwartz-modellnél
A 6. ábrán a különböző klasztermérethez tartozó alapállapoti energiákat ábrázoljuk.
Az ábrán, a függőleges tengelyen a Túri-Borgis esethez hasonlóan az alapállapotú elektron
energiaszinteket ábrázoltuk az egyes molekulaszámú szimulációk esetében, a vízszintes
tengelyen ábrázolt idő függvényében. Az ábra jobb oldalán található jelmagyarázat az
előzőekkel megegyezik: itt figyelhetők meg a színkódokhoz tartozó klaszterméretek (45, 66,
104, 200, 500). A szimulációk során a Schwartz-modell használatával – szemben a TúriBorgis-féle modell belső és felületi kötődésű állapotaival - csak a belső kötődésű elektronnak
megfelelő eloszlásokat kaptam.

6.

ábra: Az alapállapotú elektron energiája a Schwartz-modellben különböző méretű
molekulafürtök esetén

Látható, hogy a Túri-Borgis-modellhez hasonlóan a nagyobb klaszterméreteket
alacsonyabb kötődési energiaszint jellemzi. A kötődési energiákra kapott értékek 500-as
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klaszterméret esetén is szignifikánsan alacsonyabbak a tömbfázisú vízre korábban leírt (3,33,5 eV) körüli értéknél [5].

IV.4. Klaszterméret, elektronsugár, illetve klaszter- és elektronközéppontok
távolsága
Érdekes kérdés, hogy a klaszterméret növekedésével találunk-e egyértelmű tendenciát
az elektron által elfoglalt térrész csökkenésére vagy növekedésére. A következőkben három
különböző klaszterméretre 45, 200, illetve 500 vízmolekulából álló rendszerekre ábrázoljuk a
modell futtatás során nyert sugár és távolság értékeket, belső, illetve felületi kötődésű elektron
állapotok esetében.

IV.4.1.

Klaszterméret,

elektronsugár,

illetve

klaszter-

és

elektron

középpontok távolsága Túri-Borgis-modell esetén
A lenti ábrákon először a Túri-Borgis-modellből származtatott értékeket mutatjuk be
200-as, és 500-as klaszterméret, és belső kötődésű elektronok esetén. Klaszterméretként 45
vízmolekulát választva nehezen áll elő belső kötődésű állapot, így a 200-as és 500-as
klaszterméret esetén ábrázoljuk az eredményeket.

7.

ábra: Jellemző geometria tulajdonságok a Túri-Borgis-modellben 200-as klaszterméret esetén –
belső kötődésű elektron –
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8.

ábra: Jellemző geometria tulajdonságok a Túri-Borgis-modellben 500-as klaszterméret esetén –
belső kötődésű elektron –

Az ábrákon látható, hogy a klaszterméret növekedésével az elektron által elfoglalt
térrész sugara nem változik jelentősen, és értéke jól megegyezik a tömbfázisú hidratált
elektron sugarával.
A következő ábrákon a Túri-Borgis-modellből számolt értékeket mutatjuk be 45-ös, és
500-as klaszterméret, és felületi kötődésű elektronok esetén.

9.

ábra: Jellemző geometria tulajdonságok a Túri-Borgis-modellben 45-ös klaszterméret esetén –
felületi kötődésű elektron –
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10. ábra: Jellemző geometria tulajdonságok a Túri-Borgis-modellben 500-as klaszterméret esetén –
felületi kötődésű elektron –

Az ábrákról leolvasható, hogy a belső kötődésű modellel ellentétben a felületi
kötődésű elektron sugara jelentősen változik a klaszterméret növekedésével, azaz nagyobb
klaszterméret esetén az elektron sugár csökken. Azonos, 500-as klaszterméret esetén a felületi
kötődésű elektron sugara nagyobb a belső kötődésű elektron sugaránál.
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IV.4.2. Klaszterméret, elektronsugár, illetve klaszter- és
elektronközéppontok távolsága Schwartz-modell esetén
A Schwartz-modell futtatása esetén csak a belső kötődésű elektronnak megfelelő
eloszlásokat kaptunk.

11. ábra: Jellemző geometria tulajdonságok a Schwartz-modellben 45-ös klaszterméret esetén – belső
kötődésű elektron –

12. ábra: Jellemző geometria tulajdonságok a Schwartz-modellben 200-as klaszterméret esetén –
belső kötődésű elektron –
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13. ábra: Jellemző geometria tulajdonságok a Schwartz-modellben 500-as klaszterméret esetén –
belső kötődésű elektron –

Az ábrákon látható, hogy a kapott elektron sugár értékében hasonlít a Túri-Borgis-féle
modellben számolthoz. A felületi kötődésnek megfelelő állapotok hiánya valószínűleg abból
fakad, hogy az előző fejezetekben bemutatottak szerint a Schwartz-modell túlbecsüli az
elektron kötődési energiáját.
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IV.5. Az alapállapotú felesleges elektron energiaszintjei különböző
molekulaszámú vízklaszterek esetén
A következő ábrán a különböző molekulaszámot tartalmazó szimulációk futtatása
során kapott, az alapállapotú elektront jellemző energiaszinteket ábrázoltam. A vertikális
tengelyen a hidratált elektron energiáját ábrázoltuk, az energiaértékeket elektronvoltban
megadva. A vízszintes tengelyen a Bevezetésben bemutatott ábrával való jobb
összehasonlíthatóság érdekében a klaszterméret a (-1/3)-dik hatványra emelve látható.

14. ábra: Az alapállapotú elektron energiaszintjei különböző molekulaszámú vízklaszter esetén

Az ábrát a bevezetőben bemutatott, 1. számú, kísérleti eredményeket bemutató ábrával
összevetve a Túri-Borgis modellen alapuló szimuláció esetében feltűnő egyezést találunk a
kísérletek során mért értékekkel. Az egyes izomerekhez tartozó energiaszinteket illetően a
szimuláció ugyan némiképp alacsonyabb energiaszintet ad a kísérleti eredményeknél, de jól
megmutatja a két különböző, stabil izomer létét, és az energiaszintek molekulafürt mérettől
való függését.
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A Schwartz modell eredményei ellentmondásosak a kísérleti eredmények tükrében. A
modell helyesen jelzi az alapállapotú elektron energiájának növekedését a vízklaszter
méretének csökkenésével, de a Túri-Borgis-féle modellnél is rendre jóval alacsonyabb
energiaszintet ad, és az energiaszintek sem válnak ketté, nem jelzik előre különböző izomerek
létezésének eshetőségét.
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IV. 6. A szimulációk eredményeinek összegzése
Az előzőekben leírtakat összegezve megállapítható, hogy a Túri-Borgis és Schwartz
modellt összevetve az előbbi szignifikánsan jobban reprodukálja a pszeudopotenciált.
Schwartz és munkatársainak modellje az elektron sugarára jó becslést ad, de vélhetően az
alkalmazott pszeudopotenciál rendellenesen nagyobb elektronvonzása miatt túl alacsony
értéket ad a molekulafürtben oldott alapállapotú elektron energiájára, és nem magyarázza meg
a kísérletek során megfigyelt, különböző izomerek létezését valószínűsítő energiaszinteket.
A Túri-Borgis modell szintén jó értéket ad az elektronsugárra, de a Schwartz modellel
szemben jól előrejelzi két különböző izomer létezésének eshetőségét. Továbbá a szimulációk
során kapott lehetséges elektron energiaszintek értékükben is jól megfelelnek a kísérleti
méréseknek.
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V. Szakdolgozat összefoglaló
Felesleg elektron relaxációja vízmolekula fürtökben
Hézső Anett, kémia alapszakos hallgató
ELTE TTK Kémiai Intézet, Fizikai Kémiai Tanszék
Témavezetők: Dr. Túri László egyetemi tanár
ELTE Fizikai Kémia Tanszék
A vízben oldott elektron struktúrájára több elképzelés is létezik. Az elmélet, miszerint a
hidratált elektron az oldószerben kialakult gömbszerű üregekben lokalizálódik, mára széleskörűen
elfogadottá vált. Ezt különböző atomisztikus szimulációk, illetve empirikus kísérletek eredményei is
alátámasztják. Az említett elmélettel szemben Schwartz és társai egy, a korábbiaktól jelentősen eltérő,
delokalizált elektronstruktúrát eredményező modellel állt elő a közelmúltban. Munkájuk során a
modellszámításokban az elektron és a víz molekulái közötti kölcsönhatásokat leíró olyan
pszeudopotenciált alkalmaztak, amely olyan elektronszerkezethez vezet, ahol az elektronok számos
vízmolekulára kiterjedően delokalizálódnak, és egy megnövekedett sűrűségű vizes régióban
helyezkednek el.
Munkámban a véges méretű vízklaszterekben, azaz víz-molekulafürtökben hidratált elektron
szerkezetét vizsgáltam az üregszerű szerkezethez vezető Túri-Borgis, illetve a delokalizálódott
szerkezethez vezető Schwartz-modell segítségével. Úgynevezett kevert, kvantum-klasszikus
folyadékszimulációs módszert használtam, ahol a víz molekulái közötti kölcsönhatásokat a klasszikus
fizika Newton-féle törvényei által leírt molekuláris dinamika eszközeivel, míg a vízmolekulák és az
oldott elektron közötti kapcsolatot a kölcsönhatások kvantumos természetét figyelembe vevő
pszeudopotenciálok segítségével számítottam.
A két eltérő modellen alapuló szimulációk során különböző darabszámú vízmolekulákból álló
vízklaszterre határoztam meg az elektron sugarát, valamint alapállapoti energiaszintjét. Az
eredmények értelmezése során arra a következtetésre jutottam, hogy míg a Schwartz-modell a kísérleti
és egyéb elméleti munkák eredményeivel összhangban lévő értéket ad meg az elektron sugarára
vonatkozóan, jelentősen alulbecsüli az alapállapotú hidratált elektron energiáját, és nem ad
magyarázatot a kísérletek alapján valószínűsíthető legalább kétféle vízklaszter-anion izomer
létezésére. A Túri-Borgis modell szintén jól határozza meg az elektronsugár nagyságát, de a
molekulafürt méretétől függően két izomer létét valószínűsíti: nagyobb molekulafürtök esetén inkább
a vízklaszter belsejében, a tömbállapotú vízben oldott elektronéhoz nagyon hasonló szerkezetet jósol,
de a számítások szerint – különösen kisebb molekulafürtök esetén – az elektron a vízklaszter felületén
is stabilizálódhat, mégpedig úgy, hogy a fürtök méretének növekedésével a felületi elektron sugara
csökken. Ez megfelel a kísérleti eredményeken végzett statisztikai elemzésekből következtetetteknek.
Az alapállapotú elektron energiájára számszerűleg is a kísérletek során mért értékekhez közeli
eredményt ad a modell, és megmagyarázza két eltérő izomer létezését, valamint az elektron
energiájának változását a vízklaszter méretének növekedésével. Ez szintén megfelel a kísérletek során
tapasztaltaknak.
A két modell eredményeinek összevetése után arra a következtetésre jutottam, hogy a
modellek közül a Túri-Borgis-féle modell adja a valós elektronszerkezet hűebb közelítését.
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Many models exist that describe the structure of the solvated electron. The model, according
to which the hydrated electron is localised in sphere-like cavities that appear in the solvent has become
widely accepted. This is confirmed by different atomistic simulations and the results of emprical
experiments, respectively. On the other hand, Schwartz et al. have proposed a model that results in
delocalised electronic structure that is in full contrast with earlier theories. During their work a
pseudopotential was used in their model calculations that describes the interaction between the
electron and the water molecules, and that leads to an electronic structure where the excess electron
are delocalised on many water molecules. This phenomena takes place in an aqueous region with
enhanced density.
During my work I examined the structure of the electron hydrated in finite-size water clusters
employing the Túri-Borgis model - that leads to a cavity-like structure - and the Schwartz-model - that
leads to a delocalised structure. A so-called mixed, quantum-classical liquid simulation method was
used, where treated classiccally according to the Newtons’ laws, whereas the electron is described by
the laws of quantum mechanics. The interaction between the water molecules and the solvated electron
are calculated with pseudopotentials that take into account the quantum-like nature of the given
interactions.
During the simulations based on two different models, the electron radius and the ground-state
energy was computers in using water clusters containing of different number of water molecules.
During the interpretation of the results the following conclusion emerged: while the electron radius
value calculated with the Schwartz-model is in good agreement with the results of experimental and
other, theoretical works, it highly underestimates the energy of the ground-state hydrated electron and
does not explain the existence of the at least two types of water cluster anion isomers that appear in
experiments. The size of the electron radius can be computers well also with the Túri-Borgis model,
but depending on the size of the molecular cluster this model predicts the existence of two isomers: for
langer molecular clusters a structure similar to that of the bulk hydrated electron with interion electron
localisation is predicted, but according to the calculations - especially for smaller molecular clusters the electron can also be stabilized on the surface of the cluster. This is in accordance with the result of
the statistical analyses performed on the experimental results. The energy of the ground-state electron
derived from the Turi-Borgis model is close to that of the experimentally measured one and explaines
the existence of two different isomers, and the changes in the electron energy with the increasing size
of the water cluster. This is also in accordance with the experimental results.
After comparing the results of the two models the following conclusion was found: of the
examined models, the Túri-Borgis model gives a better representation of the real electronic structure
of the hydrated electron.
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