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futtattuk a kész programunkat. Végül köszönöm Kiss Péternek az általunk használt
molekuladinamikai program kódjának létrehozását és a BK3 modell segítségével kapott
bemeneti adatokat.
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1. Bevezetés, célkitűzések
A víz az élet elengedhetetlen alkotórésze a Földön.

Szerepet játszik az élőlények

felépítésében, a légköri folyamatokban. Számos olyan tulajdonsággal bír a víz, mely
különlegessé teszi. Ez az egyetlen vegyület, mely mindhárom halmazállapotban, mindenki
számára hozzáférhetően előfordul a Földön. Az ismert folyadékok közül a víznek
legnagyobb a felületi feszültsége, hővezetése, hőkapacitása, látens képződéshője, valamint
a párolgáshője. Anomális tulajdonsága továbbá, hogy jégként, szilárd állapotban kisebb a
sűrűsége mint folyadékként, valamint a sűrűsége 4oC-on maximális [1]. Mindezen
tulajdonságokért nagy részben a víz kiterjedt H-kötés hálózata felelős. A vizet rengeteg
tanulmány

során

vizsgálták

elméleti

úton,

klasszikus,

illetve

kvantumos

molekuladinamikai számításokkal [2,4,7,10].
Klasszikus molekuladinamikai szimulációkból tudunk viszonylag egyszerűen, csak a
vízmolekulák adott időponthoz tartozó pillanatnyi sebességeit ismerve un. spektrális
sűrűségfüggvényt számolni [3]. Ezen sűrűségfüggvény hasonló az infravörös (IR)
spektrumhoz, de nem feleltethető meg annak. Ellenben a csúcsok helyei a kétféle
spektrumban kapcsolatba hozhatóak egymással. Ezt a sűrűségfüggvényt úgy kapjuk meg,
hogy a pillanatnyi sebességekből számolunk autokorrelációs függvényt, majd az
autokorrelációs függvényt Fourier-transzformáljuk. Gázfázisú rendszer esetén egyszerű
spektrumokat kapunk ezen spektrális sűrűségekre. Folyadékfázis esetén viszont összetett
alakú spektrumokat kapunk. Azt tűztük ki célul, hogy a folyékony víz spektrális sűrűségét
teljesen felbontsuk olyan spektrumok összegére, melyek gázfázisú spektrumokhoz
hasonlóan egyszerű alakúak. Ezen felbontást mi a sebességkoordináták vektorokra történő
projektálásával kívántuk elérni. A célunk tehát olyan vektorok keresése volt, melyekre
projektálva teljesen fel tudjuk bontani az összetett folyadékfázisú spektrumot egyszerű
spektrumokra. Feltételeztük, hogy találunk olyan vektorokat, melyek rugalmasak,
konzisztensek, és szemléletesen jelölik a mozgási irányokat.
Tóth Gergely és munkatársai [2] egy korábbi munkájuk során flexibilis vízmodellt
alkalmazva molekuladinamikai szimulációkat végeztek izotóp helyettesített vízre, majd a
szimuláció során kapott adatokból elméleti úton spektrális sűrűségeket számoltak. Ennek
első lépéseként az egyes vízmolekulák hidrogén (vagy deutérium) atomjainak pillanatnyi
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sebességvektorait projektálták a vízmolekula rezgési-, illetve forgási normálmódusainak
helyvektoraira. Az így kapott projektált sebességekből ezután az egyes forgási-, illetve
rezgési normálmódusokra külön-külön sebesség-autokorrelációs függvényeket számoltak,
majd az autokorrelációs függvényeket Fourier-transzformálva megkapták az spektrális
sűrűséget az adott módusra. Tehát lényegében a kinetikus energiát kísérelték meg
felbontani rotációs-, vibrációs-, illetve transzlációs tagokra.

Innen jött az ötlet, hogy

megnézzük, hogyan tudjuk ezt a felbontást elvégezni, ha mi nem egyedi vízmolekulákkal
számolunk, hanem molekulahármasokkal, illetve molekulaötösökkel.
Szakdolgozatomat az elméleti háttér bemutatásával kezdem. Bemutatom, hogy mik azok
az autokorrelációs függvények és hogyan kell belőlük a spektrális sűrűségfüggvényt
kiszámolni. Ismertetem a projektált sebességek kiszámításának menetét. Ezután egy kis
irodalmi áttekintés következik, melyben összefoglalom, hogy mások miket csináltak, ami
közel áll a dolgozatomban részletezett témához. Végül a saját munkám bemutatása
következik, melyben leírom hogyan számoltuk ki a spektrumokat. Bemutatom, milyen
számításokat végeztünk, hogyan valósítottuk meg ezeket C programkörnyezetben,
valamint a kiszámolt spektrumokat is értelmezem. Végül kísérletet teszünk arra, hogy a
kapott projektált spektrumokat molekulahármasok-, és ötösök esetében kombináljuk,
illetve felbontsuk.

2. Elméleti háttér
2.1 Az autokorrelációs függvények
Az autokorrelációs függvény [3] valamely tulajdonság (például sebesség, vagy
dipólusmomentum) időbeli változását írja le, egy adott részecskesokaságra vonatkozatva.
Sebességekre vonatkoztatva a következőképpen írhatjuk fel az autokorrelációs függvényt:
(1)
,ahol C(t) a korrelációs függvény az idő függvényében, v(0) és v(t) pedig a sebesség t = 0
időpillanatban, illetve t időpillanatban. A zárójel a térbeli, illetve időbeli átlagolásra
vonatkozik, így az eredmény egy jól kiátlagolt érték lesz a részecskesokaságra nézve.
Bizonyos mennyiségek autokorrelációs függvényéből kiszámolható a vizsgált rendszer
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néhány fontos mérhető mennyisége. Például a D diffúziós állandó a sebességautokorrelációs függvényből kapható integrálással:
(2)
Ez az un. Green-Kubo formula. De például az λ hővezetési együttható is kiszámítható:
(3) ,
ahol V a térfogat, k = 1,380 6488(13)·10−23 J/K a Boltzmann-állandó, T a hőmérséklet,
pedig az energiaáram az idő függvényében.
A autokorrelációs függvényt Fourier-transzformálva kapjuk az un. spektrális sűrűséget:
(4),
ahol I az intenzitás, ω pedig a körfrekvencia. Mivel az autokorrelációs függvények páros
függvények, ezért a fenti egyenlet egyszerűsödik:
(5)
Tehát, ha kiszámoljuk az autokorrelációs függvényt, majd azt Fourier-transzformáljuk,
akkor megkapjuk a spektrális sűrűséget.

2.2 A szimulációk során alkalmazott vízmodellek
A végzett munka első szakaszában flexibilis BJH modellel [2] dolgoztunk. Ezen
vízmodellben a hidrogén-, és oxigénatomok parciális töltéssel bírnak. A teljes potenciál
fejlettebb BJH modellnél elkülöníthető intermolekuláris és intramolekuláris részekre. Az
intermolekuláris párkölcsönhatási potenciál az alábbi egyenletekkel fejezhető ki [2]:
(6)
(7)
(8)
Az intramolekuláris potenciál pedig a következőképpen írható fel:
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(9),
ahol

(10),

(11),

(12), re = 0,957 Å

az egyensúlyi O – H kötéstávolság , αe = 104,52o az egyensúlyi kötésszög, r1, r2 és α
pedig az aktuális két O – H kötéstávolság, illetve a kötésszög.
Munkánk későbbi szakaszában az ötösök-, illetve a hármasok spektrumainak
kiszámításához már a Baranyai András és Kiss Péter [4] által kidolgozott BK3 vízmodellt
alkalmaztuk. Ez a vízmodell egy merev modell, melyben a H-O-H kötésszög értéke
104,52o, az O-H kötéstávolság pedig 0,975 Å. A merev vázhoz rugóval rögzítve
találhatóak a polarizálható töltések, Gauss-eloszlásban. Az oxigénatom negatív, a
hidrogénatomok pozitív töltésekkel bírnak. Az elektrosztatikus kölcsönhatások a
következőképpen írhatók le:
(14),
ahol Uqq két darab q töltés között a kölcsönhatási potenciál. ria, rjb,

,

, qia, qib, i és j

molekula a és b oldalán a helykoordináta, a töltéseloszlás szórása, illetve a töltés nagysága.
A nemelektrosztatikus potenciál pedig:
(15), ahol rij i és j molekula O atomjai közötti távolság.

2.3

A vízmolekula rezgő-, és forgómozgásai

Általánosságban egy nemlineáris molekulának 3N - 6 db rezgési normálmódusa van.
Mivel a víz esetében az atomok száma a molekulán belül N = 3, ezért 3 db normálmódus
különböztethető meg. Ezen módusok a szimmetrikus nyújtási rezgés, az aszimmetrikus
nyújtási rezgés, valamint a hajlítási rezgés. Szimmetrikus nyújtás során a két hidrogén
azonos fázisban mozog az O – hez képest, antiszimmetrikus rezgésnél ellentétes fázisban
mozognak, míg hajlításnál az O-H kötésre merőlegesen végeznek azonos fázisú mozgást.
Közben az oxigénatom is végez mozgást (lásd a lenti ábrát) Ezen módusokhoz tartozó
elméleti számítással kapott hullámszám értékek 3480 cm-1, 3594 cm-1, 1705 cm-1 [3], az
előző mondatban leírt sorrendnek megfelelően. Megjegyzendő, hogy ezen rezgési
normálmódusok gázfázisra érvényesek.
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1.Ábra [5]: a vízmolekula 3 db rezgési normálmódusa: (a) – szimmetrikus nyújtás,
(b) antiszimmetrikus nyújtás, (c) hajlítás. Az (a) és (b) ábrán a hidrogének az O – H
kötések mentén mozognak. A valóságban azonban a H – tömegközéppont egyenes
mentén végeznek mozgást.
A víz forgási spektrumában 3 csúcs különíthető el, melyek a 3 db főtengely körüli
forgásokhoz rendelhetőek. Ezek az x,y,z tengelyek, mint az ábrán is látható. Ezek elméleti
számítással kapott [3] hullámszám értékei rendre 420 cm-1, 593 cm-1, 417 cm-1.

2. Ábra: a vízmolekula 3 darab forgási tengelye [6]

2.4 Projekciók
Megkülönböztetünk

egymástól

intermolekuláris

és

intramolekuláris

módusokat.

Intermolekuláris módusok a 1000 cm-1 –es hullámszámnál alacsonyabb értékűek, míg a
1000 cm-1 –nél magasabb értékűek az intramolekulárisak a víz esetében [7]. Az
intramolekuláris rezgési módusok jól közelíthetőek harmonikus oszcillátorok rezgéseként
[8]. Ez esetben a frekvencia független a rezgés amplitúdójától. Ezzel szemben az
intermolekuláris módusok már anharmonikus potenciállal írhatók le. Anharmonicitás alatt
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a rendszer harmonikus oszcillátor modelltől való eltérését értjük, és un. perturbációs teória
szerint számoljuk. Ha kiszámoljuk az aktuális frekvenciának a harmonikus frekvenciától
való eltérését:

egyenesen arányos az

(16) , akkor azt kapjuk, hogy

amplitúdó négyzetével. Tehát a frekvencia változik a rendszer kitérésével. Molekulák
rezgésénél fontos szerephez jut ez az anharmonicitás. [1,9].
2.4.1 Intramolekuláris projekciók
A projekció menete a következő volt: az egyes vízmolekulákon belül mindkét hidrogén-,
vagy

izotópjai

pillanatnyi

sebességét

projektálták

3

db

egymásra

merőleges

egységvektorra. Az egyik egységvektor a molekula tömegközéppontjából a hidrogénizotóp
felé mutatott (v1 és v2), a második egységvektor az előző vektorra merőlegesen állt (u1, u2)
a molekula síkjában, míg a harmadik a molekula síkjából kifelé mutató egységvektor az
előző 2 vektorra merőlegesen állt (p1, p2). Ezen projekciós sémát P. Bopp és munkatársai
alkalmazták legelőször [10]. A 3 db rezgési és forgási módus a projektált sebességekkel a
következőképpen fejezhető ki:
Q1 = u1 + u2 (17) Rx =v1/dx1 – v2/dx2 (20)
Q2 = v1+ v2 (18) Ry =p1/dy1 - p2/dy2 (21)
Q3 = u1- u2 (19) Rz =p1/dz1 – p2/dz2 (22)
, ahol Q jelöli a forgási-, R pedig a rezgési normálmódusokat, dxyz,-1-2

pedig a

hidrogénizotópok távolsága a főtengelyektől. A 17-22. egyenleteknél u, v és p már az
egységvektorokra projektált sebességeket jelölik, melyek skaláris mennyiségek.
2.4.2 Intermolekuláris projekciók
Az egyes vízmolekulákat már csak egy darab tömegközépponti hely-, illetve
sebességkoordinátával

vesszük

számításba.

A

vektorok,

melyekre

projektálunk

tulajdonképpen a hármasok, illetve ötösök a priori módusainak felelnek meg. R. Vallauri
és munkatársai [11], is ezen módusokra projektáltak, csak ők a pillanatnyi normálmódus
sebességeket projektálták ezen a priori módusokra, míg mi a pillanatnyi sebességeket
projektáljuk.. A hármasok esetében 3 darab transzlációs, 3 rotációs, és 3 rezgési módus
van. A három darab transzlációs módus egyszerűen a hármas tömegközéppontjának x, y,
illetve z-irányú egységnyi hosszúságú sebesség vektorai. A rezgési és forgási módusok
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felírásához további vektorokat kell bevezetni. Először is a hármast felosztjuk egy központi
(1-essel jelölt) egy bal- (2), és egy jobboldali (3) molekulára (helyesebben tömegpontra). A
bal és jobboldali molekulákra bevezetünk egy-egy egységvektort, melyek a központi
molekula felé mutatnak (u12, u13). Mindegyik molekulát a hármasból egyszer belerakjuk a
központi molekula szerepébe, így kapunk még 2·2 további u vektort (u21, u23, u31, u32).
Ezután definiálunk mindhárom molekulából egy-egy egységvektort, melyek a hármas
síkjára merőlegesek (v1, v2, v3). Ezeket az előző u vektorok keresztszorzataiból állítjuk elő.
. . Minden molekulára definiálunk egy-egy egységvektort, melyek a

Pl.

molekulából a hármas tömegközéppontja felé mutatnak (w1, w2, w3). Definiálunk továbbá
minden molekulára egy-egy egységvektort, melyek a hármas síkjában találhatóak, és
merőlegesek az egyes w vektorokra (x1, x2, x3). Pl.

. Végül az utolsó

egységnyi hosszúságú vektorhármasunk is a hármas síkjában van, merőlegesen az u
vektorokra (y1, y2, y3). Pl.

.

A három darab forgási módus (R1, R2, R3) a központi molekulán átmenő v1, w1 és x1
vektorok irányában lévő tengelyek körüli forgásnak felelnek meg.
(23)
(24)

(25)
A három darab rezgési módus (Q1, Q2, Q3) a hármas szimmetrikus nyújtása, aszimmetrikus
nyújtása, valamint a hajlítása.
(26)
(27)
(28)
Tehát a hármasok megfelelő molekuláinak (1,2,3) a pillanatnyi sebességeit projektáltuk az
u,v,w,x,y1,2,3 helyvektorokra, majd ezen projektált sebességeket az előző egyenleteknek
megfelelően összeadtuk.
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Az ötösök esetében 1 darab szimmetrikus nyújtási módus, 3 darab degenerált
aszimmetrikus nyújtási módus, 3 darab degenerált hajlítási módus, és 2 darab torziós
módus különíthető el. A nyújtási módusoknál az egységvektorok, melyekre projektálunk, a
tetraéder csúcsaiból (a központi vízmolekula körüli 4 darab vízmolekulából) mutatnak az
ötös tömegközéppontja felé (u1, u2, u3, u4). A hajlítási, valamint a torziós módusok
egységvektorai a tetraéder egyik csúcsából (pl. 1-es) mutatnak egy másik csúcs irányába
(pl.2) úgy, hogy az merőleges az 1-es molekulát a központi molekulával összekötő
vektorra (v12). Ezen v vektorokból van összesen 12 darab. A központi molekula esetében ez
az egységvektor a többi 4 darab egységvektor negatív előjeles összege (x1-9).
A szimmetrikus nyújtási módus:
(29)
A három degenerált aszimmetrikus nyújtási módus:
(30)
(31)
(32)
A három hajlítási módus:
(33)
(34)
(35)
A két torziós módus:
(36)
(37)
Tehát hármasok és ötösök esetében is 9 kombinált projektált sebességekre számítjuk ki a
9 darab autokorrelációs függvényt.
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3

Irodalmi áttekintés

Mint azt már a bevezetőben is említettem, Tóth Gergely és munkatársai egy korábbi
munkájuk során [3] flexibilis vízmodellt alkalmazva végeztek molekuladinamikai
szimulációkat. A céljuk az volt, hogy összehasonlítsák, hogy mennyire tolódnak el a
számolt spektrális sűrűségfüggvény csúcsai, ha „tiszta víz” (H2O) helyett HDO-val, vagy
D2O-val, vagy ezen három komponens keverékével végzik el a szimulációt. Projekciókkal
(melyeket pár sorral az előző fejezetben részleteztem), felbontották az egyes hidrogén-,
illetve deutériumatomok sebességkoordinátáit rotációs-, illetve rezgési koordinátákra. A
kiszámított görbéket ábrázolták, majd összevetették más kísérleti adatokkal. Ezen dolgozat
volt az irodalmazás kiindulópontja. További cikkeket kellet keresnem, melyben projekciós
úton, elméletileg számolnak spektrális sűrűségspektrumokat.

3.1 Az INM módszer
R. Vallauri és munkatársai [11] molekulahármasokra-, illetve ötösökre számoltak elméleti
úton spektrális sűrűség spektrumokat. Ők a pillanatnyi normálmódusok (angolul rövidítve
INM) sebességét projektálták le az un. a priori módusokra, melyet a projekciók című
fejezetben már részleteztem. Az INM módszer arra jó, hogy a szimuláció során a
potenciális energiafelületet harmonikusan közelítve pontos leírást ad a rövid idejű (ps -os
nagyságrendű) rezgési mozgásokról egy folyadékban [10,11,12]. A potenciális energiát
felírhatjuk sorfejtéssel:
(38),
ahol F jelöli az erő mátrixát, H az un. Hess-mátrix (a potenciális energia 2. deriváltjait
tartalmazza), q a konfiguráció (helykoordináta). Ezután δq egyensúlyi helyzettől történő
elmozdulásra – mozgásegyenleteket írunk fel, majd δq –t megváltoztatjuk tömegsúlyozott
helykoordinátára (δm) :

(39).

T a tömegmátrix (diagonális, elemei a tehetetlenségi nyomaték tagok),
(40)
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egy szimmetrikus mátrix, melynek elemei a frekvencia négyzeten dimenziójúak. Azon U
ortogonális mátrixra, mely diagonalizálja D mátrixot:

(41). Így már ki

tudjuk fejezni az INM koordinátákat:
(42),
valamint a mozgásegyenleteket:

(43),

ahol f erő a következőképp számolható:
(44).
Ennek megoldása az α –adik normálmódusra:
(45).

3.2 Autokorrelációs függvény differenciál módszere
Víz molekuladinamikai modellezésénél sokféle célra alkalmazták az autokorrelációs
függvényt és a belőle számolt spektrális sűrűséget. Takuma Y. és munkatársai [13,14]
folyékony túlhűtött vízre, illetve

jégre számolták ki azt MD (molekuladinamikai)

szimulációkból, hogy gerjesztés hatására milyen úton relaxálódnak a belső mozgások.
Mindezt egy un. „resolved kinetic energy analysis” útján vizsgálták. Ennél a módszernél
kiszámoljuk a tömegekkel súlyozott sebesség-autokorrelációs függvényt egyensúlyi-,
illetve nem egyensúlyi szimulációk esetén, majd veszik a kettő különbségét:

(46)
,ahol Tω a várakozási idő (azaz 2 db gerjesztés között eltelt idő) , t’ pedig az időlépés. A
-

ből

Fourier-transzformációval

számolt

spektrális

sűrűség

felbontható transzlációs és rotációs hozzájárulásokra. Ezen belül (önkényes alapon) a
transzlációt tovább bontották 110 cm-1 alatti alacsony frekvenciás (LT), illetve 110cm-1
feletti magas frekvenciás tagokra (HT). Hasonlóan, a rotációs hozzájárulást is felosztották
600 cm-1 alatti (LR), illetve a feletti tagokra (HR). Arra a következtetésre jutottak, hogy
700 cm-1-es hullámszámú gerjesztést alkalmazva a következő 3 energiaátadási-folyamat
játszódik le relaxáció során: HR→LR→HT→LH. Ezeken a folyamatokon kívül a
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folyékony víz esetén az un. „interbasin interakciók” is szerepet játszanak a relaxációs
folyamatban. Ezeket általában az alacsony hullámszámú transzlációs mozgások gerjesztése
okozza.

3.3 Projekciók k-térben
Jedlovszky és munkatársai [15] ugyancsak túlhűtött vízre végeztek molekuladinamikai
számításokat azzal a céllal, hogy megmagyarázzák az ezen rendszerekben zajló
molekuladinamikai

folyamatokat.

Ehhez

kiszámolták

a

longitudinális-,

illetve

transzverzális áramsűrűségek korrelációs függvényeit, melyet a következőképpen írtak fel:
(47)

(48)
, ahol CL és CT a longitudinális és a transzverzális korrelációs függvények, i a
referenciamolekula sorszáma, és az összegzés a molekulákra megy. k a hullámvektor, a
vektoriális szorzatokkal előállított α1 és α2 vektorok pedig a k –ra merőlegesek. Más
szerzők is végeztek hasonló módon projekciókat a reciproktérben [16,17]
A k vektor egy olyan vektor a reciproktérben mely a hullámfront terjedési irányára
merőleges [1,2]. A reciproktér, vagy k -tér egy olyan tér, melyben a valós térbeli
hullámfüggvények Fourier-transzformáltja van ábrázolva. Egy síkhullám a következő
egyenlettel írható le:

(49)

,ahol k a hullámvektor a reciprok térben, r pedig a valós térben. A hullámfüggvények
periodicitása miatt igazak a következő állítások:
(50)
(51)
.

(52)

Tehát az utolsó egyenlet szerinti k hullámvektorral írható le a reciproktérben a valós
térbeli R helyvektor. A reciproktér sajátvektorait (k1, k2, k3) a következőképp állíthatjuk elő
a valós tér sajátvektoraiból (a1, a2, a3) :
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(53)
(54)
(55)

3.4 Korrelációs függvények felbontása térben és időben

Dominik Marx és munkatársai [7] egyik munkájuk során szintén a k vektorra merőleges,
illetve párhuzamos komponensekre bontották fel a töltés-, illetve tömegáramokat, és
ezekből számoltak korrelációs függvényeket, majd ezeket Fourier-transzformálásával IRabszorpciós hatáskeresztmetszeteket. Azt vizsgálták, hogy különböző hullámhosszaknál a
polarizáció és az atomok korrelált mozgása milyen arányban járul hozzá a víz IRaktivitásához. Ehhez a dipól és mozgási korrelációs függvényeket bontották fel térben és
időben. Azt kapták, hogy 1000 cm-1 alatt az atommagok (és velük együtt a töltések)
korrelált mozgása, míg 1000 cm-1 felett a polarizáció felelős nagyobb részben az IRaktivitásért.
D. Marx és M. Heyden és munkatársai egy másik munka során [18] ugyancsak elvégezték
a korrelációs függvények térbeli és időbeli felbontását. De itt még az intermolekuláris
módusok tárgyalására is kitérnek. Ezen intermolekuláris módusok mozgásai a vízmolekula
körüli első szolvatációs héj mozgásaiból fakadnak. Egy vízmolekula szomszédságában
általános esetben 4 db másik vízmolekula van. Ha a központi vízmolekulát és a négy
szomszédját egy tetraéderként fogjuk fel, akkor ezen intermolekuláris mozgások leírhatóak
az 5db vízmolekula elmozdulásának összegeként. így 9 db módust különböztettek meg a
tetraéderekre: 4 db H-kötési nyújtási (kb. 200 cm-1-nél), illetve 5 db H-kötés hajlítási
módust (kb. 80 cm-1-nél). Ezen módusok már a THz-es frekvenciatartományba esnek.

3.5 A THz-spektroszkópia
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A THz-es spektroszkópiával kísérleti úton vizsgálható valamely oldott anyag, illetve a
körülötte lévő víz szolvatációs dinamikája [19,20].

Ugyanakkor molekuladinamikai

módszerekkel is kiszámítható a THz-es spektrum az atomi sebességvektorokból számolt
autokorrelációs függvények Fourier-transzformációjával. Ha ily módon kiszámítjuk a
spektrumot különböző távolságokra az oldott molekulától (pl. 0-3 Å, 3-6 Å, stb.), akkor
meg tudjuk határozni a hidratációs héj vastagságát. Ugyanis a fehérje által „kötött” víznek
más lesz az abszorpciós intenzitása mint a „szabad” víznek. Kisméretű oldott anyagokra
(pl. szénhidrátokra) ez a réteg kb. 6-7 Å, de fehérjék esetén akár a 20 Å-öt is elérheti ez a
rétegvastagság. Oleksandr Sushko és munkatársai[20] lizozim molekula körül számolták ki
a víz spektrális sűrűségét. Érdekességképpen egy kép következik az ő munkájukból.

2. ábra: a bal oldali képen a sebesség-autokorrelációs függvény látható. Lilával illetve
pirossal van jelölve azon vízmolekulák oxigénjének, illetve hidrogénjeinek
autokorrelációs függvénye, melyek a fehérje (lizozim) 3 Å –ös sugarán kívül
találhatók, illetve kék és zöld színekkel a 3 Å –ös sugaron belül, a hidratációs
szférában lévő hidrogén és oxigénatomok autokorrelációs függvénye. A jobb
oldalon a megfelelő spektrális sűrűségfüggvények láthatók [20].
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4

Az elvégzett munka bemutatása
Első lépésként vízmolekulákra végeztünk molekuladinamikai szimulációt. Az első

vízmodellünk a klasszikus BJH modell volt. A szimuláció során 200 db vízmolekulát
használtunk. A szimulációs cella kocka alakú volt, melynek élhossza 18,171774 Å volt. A
hőmérséklet T = 298 K értékre volt állítva, a termosztálást Nosé-Hoover féle termosztáttal
valósítottuk meg. A szimuláció 0,1 fs –os időlépésenként haladt előre, mi minden tizedik
időlépéshez tartozó hely-, és sebességkoordinátákat gyűjtöttük ki az összes vízmolekulára.
A szimulációs futási ideje t = 10 ps volt, tehát 10000 időponthoz (konfigurációhoz)
kaptunk koordinátákat. Ezen koordinátákat egy fájlban kaptam meg. A feladatom egy
olyan C nyelvű programkód megírása volt, melyet futtatva a bemenetként kapott
pillanatnyi

sebesség-,

illetve helykoordinátákból képes

kiszámolni

a projektált

autokorrelációs függvényeket, majd azokat Fourier-transzformálva a spektrális sűrűséget.
A munka bemutatását két részre osztom. Az első részben leírom milyen számításokat
végeztünk, a másikban pedig részletezem, hogyan valósítottuk meg mindezt a programban.

4.1 Számítások intramolekuláris projekciókkal
Első lépésben az egyes vízmolekulák pillanatnyi helykoordinátáit úgy kellett
korrigálnom, hogy azok benne legyenek a 18,171774 x18,171774 x18,171774 –as
szimulációs cellában. Ezután áttértünk tömegközépponti helykoordinátákra az egyes
vízmolekulák O és H atomjaira. Kiszámoltuk az egyes molekulákra azon vektorokat,
melyekre majd projektálunk. A projektált sebességek kiszámolása után az autokorrelációs
függvényeket

határoztuk

meg.

Végül

az

autokorrelációs

függvények

Fourier-

transzformációjával megkaptuk a spektrumokat.

4.2 A program
A különböző konfigurációkhoz (időpontokhoz) tartozó sebesség-, és helykoordinátákat
külön-külön kaptam meg két txt fájlban. Minden konfigurációhoz 200 darab vízmolekula 3
atomjának x, y és z koordinátái voltak megadva. A helykoordináták Å, a
sebességkoordináták Å/fs egységben voltak megadva. Először ezeket kellett a szimulációs
cellába beraknom. Ehhez az „anint” nevű Fortran analóg függvényt alkalmaztam. Ez a
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függvény az argumentumában lévő számot a hozzá legközelebb eső egész számmá alakítja.
Első körben az oxigénatomokat kellett a cellába „behúznom” a következőképpen:
(57)
, ahol Ox az oxigénatom x koordinátája. Az y és z koordinátákra ugyanígy meg kell csinálni
a transzformációt. Ez után az adott oxigénatomhoz tartozó két hidrogénatom
helykoordinátáit is be kellett állítani az oxigén mellé. Ezt a következőképpen oldottam
meg:
(58)
(55)
(59)
, ahol Ox már az (57) egyenlet alapján módosított oxigénatom x helykoordinátája, Hx pedig
a hidrogénatom x koordinátája. Természetesen ezen transzformációkat mindkét H atomnál
el kell végezni az y és z koordinátákra is.
A

következő

lépésben

sebességkoordinátáiból

az

kivontuk

egy
a

adott

vízmolekula

vízmolekulához
tömegközépponti

tartozó

atomok

sebességét.

A

helykoordináták esetében áttértünk a belső koordináták használatára úgy, hogy az egyes
vízmolekulák atomjainak helykoordinátáiból kivontuk a molekula tömegközéppontjának
helykoordinátáját. Ezután kezdtük el projektálni a H-atomok sebességkoordinátáit az egyes
normálmódusok mozgási irányainak megfelelő helykoordinátáira, vagyis a projekciós
vektorokra. Első két projekciós vektor p1, illetve p2 az egyik-, illetve a másik
hidrogénatomból a tömegközéppont felé mutató vektorok. További 2 projekciós vektort
definiálunk a molekula síkjában p1-re, illetve p2-re merőlegesen (p4,p5), és még 2
projekciós vektort melyek a molekula síkjára is, és p1-re, illetve p2 vektorokra is
merőlegesek (p5,p6). A vektoraink tehát, melyekre a hidrogénatomok sebességeit fogjuk
projektálni 2 darab egymásra merőleges egységnyi hosszúságú vektorhármasból áll. A
projekciót a következőképpen írhatjuk fel matematikailag:
(60)
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illetve
(61)

ahol

és

a projektált sebességek a két hidrogénatomra. Ezután összekombináljuk

az így kapott projektált sebességeinket, az alábbi egyenletekben leírtak alapján:
Q1 = s1 + s2 (62) Rx =s5 – s6

(65)

Q2 = s5+ s6 (63) Ry =s3 – s4

(66)

Rz =s3 – s4

(67)

Q3 = s1- s2 (64)

Annyi a különbség a projekciók c. fejezetben közölt egyenletekhez képest, hogy elhagyjuk
a dxyz,-1-2

osztótagokat, mert mi ebben az esetben csak tisztán 1-es tömegszámú

hidrogénizotópot tartalmazó vízmolekulákra végeztünk szimulációt.
Az így kombinált projektált sebességeket, valamint a tömegközéppontok x, y és z irányú
sebességeit külön-külön eltároljuk minden egyes vízmolekulára, minden egyes
időpillanatban. Ezt a „tárolást” egy V jelű mátrix segítségével valósítjuk meg. Ez egy
9x200x1000-es mátrix, elemei a kombinát projektált sebességek (3 darab transzlációs, 3
darab forgási, és 3 darab rezgési tag, összesen 9 darab). A V mátrix elemeiből számítjuk ki
az autokorrelációs függvényeket. Összesen 7 db autokorrelációs függvényt számolunk,
mivel a 3 darab transzlációs sebességet (tx, ty, tz) együtt számoljuk:
(68)
Q1 és Rx autokorrelciós függvényeit (Q2, Q3, valamint Ry és Rz autokorrelációs függvényeit
is hasonlóan) számítjuk ki a következőféleképpen:
(69)
(70)
Az autokorrelációs függvényeket kiszámoló algoritmust úgy alkottuk meg, hogy V
mátrixban végighalad az összes konfiguráción (t0 időpillanaton), amely kisebb, mint t. Egy
adott t0 időnél vesszük a t és t0 idők közti különbséget (Δt), majd ezen Δt időre úgy kapjuk
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meg az autokorrelációs függvény értékét, hogy az összes molekulára összegezzük a t
időpillanatban és a t0 időpillanatban számolt kombinált projektált sebességek (Rx, Ry, Rz,
Q1,Q2,Q3,transzlációs) szorzatát. Amikor ezernél több konfigurációra számoljuk ki az
autokorrelációs függvényeket, akkor a 9x200x1000-es V mátrix 1000. konfigurációjához
tartozó adatokat kicseréljük az újonnan beolvasott konfiguráció adataira, miközben a V
mátrixot egy szinttel lejjebb csúsztatjuk, azaz pl. 1001. konfiguráció kerül be a
beolvasáskor a mátrix 1000. szintjére, miközben az 1000. konfiguráció adatai a 999. szintre
kerülnek, és így tovább. A legelső konfiguráció az 1001. beolvasásakor tehát kiesik a
mátrixból. Ezután az újonnan beérkezett konfiguráció adatait is bevesszük az összegzésbe,
majd az átlagolásba. Ily módon nagyon sok (pl. 10000) konfigurációból számolva jobb
statisztikát kapunk az autokorrelációs függvényekre, mint ha pl. csak 1000 konfigurációval
számolunk. Ezen összegzés után a függvények normáljuk, mégpedig úgy, hogy elosztjuk a
számolt C(t) függvény értékét a megfelelő t értékhez tartozó „beütésszámmal”. Ezen
„beütésszámot” úgy kapjuk meg, hogy megszámoljuk, hogy térben és időben hány darab
vízmolekulát vettünk be az 13. 14., illetve 15.egyenletek szerinti összegzésbe. A számolás
eredményeiképpen az alábbi autokorrelciós függvényeket kaptuk:

4.3 A kiszámolt autokorrelációs függvények
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3. ábra: Transzlációs korrelációs függvény
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4. ábra: a 3 darab forgási autokorrelációs függvény egy közös ábrán
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5. ábra: A 3 darab rezgési korrelációs függvény egy közös ábrán
A következő lépésben az autokorrelációs függvényeinket Fourier-transzformáltuk. Ehhez
a Bevezetőben leírt koszinusz-transzformációt kellett végrehajtani a kiszámolt
autokorrelációs függvényeken:
.

(71)

Mi I(ω) –t nem integrálással számoltuk ki, hanem numerikus módszerrel, összegzéssel:
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(72)
, ahol

a körfrekvencia, melyet minden időlépésnél úgy számolunk ki, hogy:
(73)
azt mutatja, hogy hanyadik konfiguráció tartozik a t időponthoz t0 –hoz képest, N

, ahol

a konfigurációk száma, jelen esetben N = 1000,
konfigurációk között, jelen esetben

pedig az időlépés az egyes

= 0,001 ps. C(t) és C(0) az egyik autokorrelációs

függvény értéke t, illetve t = 0 időpillanatban.
Ezután a körfrekvencia értékét az x tengelyen átkonvertáltuk hullámszámra, cm-1 értékre:
(74),
a hullámszám, c = 3·108 m/s pedig a fénysebesség. Az így kapott spektrális

ahol

sűrűség függvényeket, melyek x tengelyén a hullámszám, y tengelyén pedig a spektrális
intenzitás látható, ábrázoltuk, és összehasonlítottuk a korábban számolt eredményekkel [2].
Azt kaptuk, hogy a spektrumok nagyon jól (kb. tökéletesen) azonosak.

4.4 A kapott spektrumok
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6. ábra: a transzlációs spektrális sűrűség függvény. Megfigyelhető a csúcs kb. 65 cm-1-nél,
valamint a széles „váll” 200 és 300 cm-1 között.
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7. ábra: a 3 darab rezgési módus spektrális sűrűsége közös ábrán.
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8. ábra: a 3 darab forgási módus spektrális sűrűsége közös ábrán.
A kapott spektrumok megfelelnek az irodalomban közölt értékekkel [1], tehát a
programunk megfelelően működik.

4.5

Vízmolekula hármasok és ötösök

A víz, mivel relatíve erős hidrogénhíd kötések kialakítására, ezért nem meglepő, hogy
gyakran alkotnak a molekulái egymással klasztereket. Léteznek dimerek, trimerek,
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tetramerek, 1 gyűrűt, illetve több gyűrűt is alkothatnak és még sorolhatnám [9,21,22]. A
legismertebb talán a pentameres szerkezet, mely tulajdonképpen egy tetraéder, benne egy
központi molekulával.

4.6 Számítások merev vízmodellre
Innen a következő lépésünk az volt, hogy megvizsgáljuk, hogy a vízmolekulák
hármasokba, illetve ötösökbe rendeződve milyen rezgő-, és forgómozgásokat végeznek,
milyen irányúak ezek a mozgások. Azt találtuk ki, hogy itt is végzünk projekciókat,
hasonlóan, mint ahogyan az az előbb részletezve volt. Ezután ezen projektált
sebességekkel ugyanúgy számolunk korrelációs függvényeket, illetve a spektrális sűrűség
spektrumokat. Majd egy idő után mi már nem rögzítjük a vektorainkat, melyekre
projektálunk, hanem valamely elv alapján hagyjuk hogy ezek változzanak , majd
valamilyen kényszerfeltétel hatására beálljanak valamilyen irányba. Itt, klaszterek esetén
már a Baranyai A. és Kiss Péter [4] által használt polarizálható BK3 vízmodellt [4]
használtuk. A szimulációs cella élhossza 31,065294 Å volt. A szimulációs cellában 1000
vízmolekula volt. Az egyes időlépések (konfigurációk) közt eltelt idő Δt = 2 fs volt, a
szimulációt ötösök esetén N = 100000 (százezer) konfigurációra, hármasok esetén
N =40000 (negyvenezer) konfigurációra végeztük el. A termosztálást ez esetben is NoséHoover termosztáttal végeztük, a beállított hőmérséklet T = 298 K volt.

4.7 A program leírása
4.7.1

Szomszédlista készítése

A legelső probléma amellyel szembesültünk,

az volt, hogy meg kellett találnunk a

modellünkben, mely 1000 vízmolekulát tartalmaz, az összes lehetséges molekulahármast,
illetve molekulaötöst.

A feladat egyszerűsítése végett innentől kezdve az összes

vízmolekulát egy tömegpontnak vettük, melynek helye a vízmolekula tömegközéppontja.
Ezután készítettünk egy szomszédlistát. A szomszédlista azt mondja meg minden egyes
vízmolekuláról, hogy kik az ő szomszédjai. Szomszédság alatt azt értjük, hogy a vizsgált
vízmolekula kiszemelt vízmolekula 3,5 Å –ös sugarán belül van. A szimuláció futása során
azonban megeshet, hogy két vízmolekula (pl. a 102-es és a 114-s sorszámú) a kezdeti
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időpontban egymás szomszédja volt, de egy későbbi időpillanatban már úgy eltávolodtak,
hogy már nem szomszédjai egymásnak. De lehet az is, hogy egy még későbbi időpontban
már újra szomszédok lesznek. Szóval minden egyes szimuláció minden időpontjára
(minden konfigurációra) ki kellett számolni az aktuális szomszédlistát. Az aktuálisan
beolvasott konfigurációra a szomszédlista tárolására létrehozunk egy 1000 soros és 8
oszlopból álló mátrixot. A mátrix sorának sorszáma felel meg a „központi” vízmolekula
sorszámának. egy sorban az első 7 tag tartalmazza a szomszédok sorszámait, a 8. tag pedig
a szomszédok számát adja meg. A legáltalánosabb esetben egy vízmolekulának 4 darab
szomszédja van. Lehet ennél több vagy kevesebb a 2-7 tartományban.
Az így kapott szomszédlistát alkalmaztuk az ötösök kikeresésére. Hármasok keresésére
azonban egy másik szomszédlistát készítettünk. Annyi a különbség, hogy ha egy adott
vízmolekulát beraktunk egy másik molekula szomszédságába, akkor „fordított irányban”
ezt már nem tesszük meg ugyanazon két molekulára. Pl. ha 14-es benne van a 6-os
szomszédlistájában, 6-os nem lesz benne a 14-es szomszédlistájában. Így elkerüljük, hogy
a hármasok keresése során kétszer találjuk meg ugyanazt a hármast.
4.7.2

Kereső algoritmus hármasokra

A „központi” vízmolekula szomszédjai közül kell kiválasztani kettőt az összes lehetséges
módon. Ezt léptetéssel oldottuk meg: először az első szomszédot fixáljuk, és rakjuk párba a
második, harmadik stb. szomszédokkal. Majd ugrunk a 2. szomszédra, azt fixáljuk és
rakjuk párba a 3., 4. stb. szomszédokkal. Ha az összes lehetséges módon kiválasztottuk 2
szomszédját a központi molekulának, akkor ugrunk a következő központi molekulára. És
így tovább, a lényeg az, hogy nem kerül így ugyanazon hármas még egyszer
megszámlálásra. Ily módon olyan hármasokat kaptunk, ahol a központi molekulától a
másik kettő max. 3.5 Å –nyi távolságra van. Ily módon kb. 400 darab különböző hármast
tudtunk összeszámolni 200 db vízmolekulából (még a BJH modellből).
4.7.3 Kereső algoritmus ötösökre
Itt már a „teljes” szomszédlistából kerestünk, tehát abból, amelyben a szomszédsági reláció
mindkét irányban megjelenik. A központi molekulának 4, vagy annál több szomszédja kell,
hogy legyen. 4 szomszéd esetén egyértelmű a helyzet. 5 szomszéd esetén azt nézzük, hogy
melyik szomszédot hagyjuk ki éppen az ötösbe sorolásból. 6 és 7 szomszéd esetében is
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hasonlókép járunk el, annyi lehetséges ötös van, ahányféleképpen kihagyható a 6-ból 2,
vagy a 7-ből 3 molekula. . Ily módon kb. 600 darab különböző hármast tudtunk
összeszámolni 200 db vízmolekulából (BJH modell esetén).
Mint már említettem, itt csak az egyes vízmolekulák tömegközéppontjaival számolunk. Az
első lépés az, hogy

ezen tömegközépponti helykoordinátákat be kell húzni a

31,065294 Å x31,065294 Å x31,065294 Å méretű szimulációs cellába. Ezért újra
használjuk az anint függvényt, mint a vízmolekulák O atomjainak esetében:
(75)
természetesen az y és z koordinátákra ugyanúgy elvégezzük a transzformációt. Az így
módosított tömegközépponti koordinátákból kiszámítjuk a hármasok, illetve ötösök
tömegközéppontjait. Majd az egyes vízmolekulák tömegközépponti koordinátáiból
kivonjuk a tömegközéppont helykoordinátáit.

A sebességkoordináták esetében is

hasonlóképpen járunk el, a különbség annyi, hogy az elején az egyes vízmolekulák
tömegközépponti sebességeit nem transzformáljuk az anint függvény szerint.
Ezek után az ötösök-, illetve hármasok sebességkoordinátáit projektáljuk a megfelelő
rezgési és forgási normálkoordinátákra, melyek a pillanatnyi helykoordinátákból
számíthatóak. Ezen vektorok, melyekre projektálunk tulajdonképpen a hármasok, illetve
ötösök a priori módusainak felelnek meg. R. Vallauri és munkatársai [9], is ezen
módusokra projektáltak, csak ők a pillanatnyi normálmódus sebességeket projektálták
ezen a priori módusokra.
Tehát hármasok és ötösök esetében is 9 kombinált projektált sebességekre számítjuk ki a
9 darab autokorrelációs függvényt. Mint már említettem, nem biztos, hogy valamely
hármas vagy ötös egy későbbi időpontban is megmarad. Az autokorrelációs függvény
számításánál az összegzésbe csak akkor vesszük bele az adott hármast vagy ötöst, ha az t
és Δt időpillanatban is létezik, vagyis ugyanazon 3 vagy 5 molekula alkotja a klasztert,
mint a másik időpillanatban. Hogy ezt nyomon tudjuk követni, minden hármas és ötös kap
egy számot. Ez a szám az adott hármast vagy ötöst alkotó vízmolekulák sorszámait
tartalmazza. Például ha 34, 67, 132 sorszámú molekulák egy hármast alkotnak, akkor
annak sorszáma 3467132 lesz. Ezen sorszámokat tároljuk, így meg tudjuk mondani, hogy
adott két időpillanatban létezik-e az adott hármas vagy ötös.
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4.7.4 Molekulahármasok-, ötösök súlyozása
A másik fontos kérdés az, hogy milyen súllyal vegyük figyelembe az egyes hármasokat és
ötösöket, ha azt akarjuk, hogy a rendszer kinetikus energiája állandó maradjon. Ugyanis,
ha jobban belegondolunk, az autokorrelációs függvények számolásánál a kinetikus jellegű
energiatag jelenik meg, hiszen a kombinált projektált sebességeket szorozzuk össze
kettesével, majd ezeket összegezzük. Azt találtuk ki, hogy kiszámoljuk, hogy egy adott
molekula hány hármasban vagy ötösben szerepel, majd a hármas vagy ötös kombinált
projektált sebességeit beszorozzuk ezek reciprokainak összegével. Pl. ha 34 67 132
hármasból a 34-es egy, a 67-es 4, a 132-es pedig 9 másik hármasban szerepel, akkor a
szorzófaktor

lesz. A szomszédlista alapján könnyen ki lehet számolni,

hogy egy molekula hány hármasban vagy ötösben van jelen. Az egyes molekulák
szomszédjainak számát már megszámoltuk, tehát azt kell megadni, hogy az i -edik
molekula n darab szomszédjából hányféleképpen tudunk kettőt vagy négyet kiválasztani.
Ezt a
illetve

(76),
(77)

képlet segítségével lehet kiszámolni. Azonban úgy is szerepelhet egy adott molekula a
hármasban vagy az ötösben, hogy nem ő van központban. Ilyenkor megkeressük a
szomszédlista azon sorait, ahol szerepel még az i -edik molekula, és megnézzük, hogy a
központi molekulán és az i -ediken kívül hányféleképpen választhatunk a többi n - 1
szomszédból, hogy kijöjjön a hármas vagy az ötös. Ehhez fi értékét növelni kell:
(78), illetve
. (79) képlet segítségével.
A kapott autokorrelációs függvényeket Fourier-transzformáltuk, a különböző módusokhoz
tartozó spektrumok alább láthatóak. Megjegyzendő, hogy számoltunk spektrumokat a
részletezett súlyozás nélkül is, azaz minden hármas és ötös súlya fi = 1 volt. Azonban a
súlyozott és a nem súlyozott spektrumok közt nem tapasztaltunk lényegi eltérést.
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4.8 A vízhármasok spektrumai
Az alábbi spektrumok mindegyikét a BK3 vízmodellből számoltuk, a BJH modellt csak a
számítást végző program fejlesztésekor használtuk.
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9. ábra: a hármas 3 darab transzlációs spektruma. x és z irányban egy éles csúcs látható kb.
30 cm-1 –nél, valamint egy széles váll kb. 200 cm-1 –nél. y irányban már két csúcs látható
ugyanezen hullámszám-értékeknél.
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10. ábra: a hármas 3 darab forgási spektruma. Két csúcskezdemény látható, hogy R2 és R3
módusoknál a csúcsok helye kb. megegyezik. Az egyik kb. 95 cm-1 –nél van, a másik 225
cm-1 körül. Az R1 módusnál a csúcs 62 cm-1 –nél, a másik 207 cm-1 –nél van. A Vallauri
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és munkatársai [9] által számolt spektrumok hibahatáron belül azonosak, és csak egy
csúcsot mutatnak kb. 30 cm-1 értéknél.
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11. ábra: a hármas 3 darab rezgési spektruma. A 3 spektrum hibahatáron belül megegyezik.
A csúcsok 30 cm-1 –nél vannak. Az INM-módszerrel végzett projekciók esetében a
csúcsok kb. ugyanott vannak (kb. 40 cm-1 -nél), az aszimmetrikus nyújtási regzés
spektrumában is megfigyelhető a „váll” 200cm-1 –nél.
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12. ábra: az ötös szimmetrikus rezgési spektruma.
Két csúcs látható kb. 30 cm-1 –nél és 230 cm-1 –nél. Ez megegyezik a Vallauriék [9] által
kapott spektrummal, azzal a különbséggel, hogy a 30 cm-1 –es csúcs a negatív hullámszámtartományban található.
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13. ábra: az ötös három degenerált aszimmetrikus rezgési spektruma.
Itt is megtalálható két csúcs 30 cm-1 –nél és 230 cm-1 –nél, de a 30 cm-1 –es csúcs sokkal
dominánsabb. Látható, hogy a degeneráció miatt a 3 görbe lefutása hibahatáron belül
megegyezik.
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14. ábra: az ötös 3 darab degenerált hajlítási rezgési spektruma. Gyakorlatilag nincs
különbség az aszimmetrikus nyújtási spektrumok görbéi és ezen görbék között.
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15. ábra: az ötös két torziós rezgési spektruma. Nagyon hasonló az előző görbékhez.
Látható az ötösök spektrumainál, hogy a szimmetrikus rezgési spektrumon kívül az összes
többi görbe hibahatáron belül megegyezik. A magyarázat az lehet, hogy itt is
kiátlagolódnak a különböző irányú projektált sebességek, csakúgy mint a hármasoknál.
Ráadásul ötösök esetében több irányba mutatnak a vektorok és is több van belőle, mint
hármasból.

4.9 Projekciós vektorok lineárkombinációja
Ezek után elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor mi el akarjuk hagyni az eddigi
vektorainkat, melyekre projektáltunk, és valamilyen elv alapján hagyjuk hogy ezek a
vektorok mozogjanak, azaz valamely kényszerfeltétel(ek) hatására beálljanak valamely
irányba. Úgy döntöttünk, hogy ezen meglévő vektorainkat fogjuk lineárisan kombinálni.
(80) , ahol púj az új vektort jelöli, melyre projektálunk,
prégi,1 és prégi,2 pedig a régi vektorok, amikre projektáltunk. Projekáláskor beszorozzuk az
egyenletet a v pillanatnyi sebességgel skalárisan:
(81)
Az autokorrelációs függvény kiszámolása:
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(82)
Észrevehetjük, hogy a zárójelekben szereplő tagok a kombinált projektált sebességeknek
felelnek meg, a

és

szorzót tartalmazó tagokat pedig már ki is számoltuk,

mivel ezek az autokorrelációs függvények.
keresztkorrelációs tagokat is, melyek a

Ki kell számolni még emellett a
szorzót tartalmazzák. Tehát, ha 9 darab

különböző kombinált projektált sebességet veszünk, akkor már nem csak a 9 darab
autokorrelációs függvényt számítjuk ki, hanem 81 darab függvényt, melyek közt szerepel
a 9 darab autokorrelációs is. Tehát kapunk egy 9x9-es mátrixot az auto-, és
keresztkorrelációs függvényekből, melyek közül a diagonális tagok az autokorrelációsak:

A keresztkorrelációs spektrumok máshogyan néznek ki mint az autokorrelációs
spektrumok. Egy példa:
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16. ábra: A ty és R1 módusok keresztkorrelációs spektruma
Szerettük volna elérni, hogy a keresztkorrelációs spektrumok az autokorrelációsokhoz
hasonló alakúak legyenek, ezért megpróbáltunk a konfigurációk számát megnövelni
(40000 hármasok, 100000 ötösök esetén), hátha a pontosabban számolt átlaggal ezen
spektrumok simábbak lesznek. A számítások nagy időigénye miatt a programunkat
párhuzamosítottuk. Ezen párhuzamosítással 100000 konfigurációra végeztük el a
számításokat, miközben 5 -10 –szeresére csökkent a program futási ideje. Sajnos így sem
sikerült változást elérnünk a keresztkorrelációs spektrumokra.
Tehát ha két ismert vektor lineáris kombinációjával létrehozunk egy új vektort, amire
projektáljuk a pillanatnyi sebességeket, akkor az új vektorral számolt autokorrelációs
függvény kiszámolható két autokorrelációs-, és két keresztkorrelációs függvény lineáris
kombinációjával, c1 és c2 súlyok ismeretében.

4.10 A harmonikus projekciók lineárkombinációja Solver –rel
Mivel a Fourier-transzformáció lineáris operátor, ezért ugyanúgy érvényes a spektrális
sűrűségekre is a fenti levezetés. Ezért mi a megfelelő auto-, és keresztkorrelációs
spektrumokat kezdtük el a fenti elv alapján kombinálni. A célunk ezen kombinációkkal az
volt, hogy a kiszámolt auto-, és keresztkorrelációs spektrumokból, melyek a gázfázisú
spektrumban egyszerű alakúak lennének, összetett alakú spektrumokat keverjünk ki. A
egyszerű alakú spektrum leírható Gauss-eloszlással, így azt nézzük, hogy a kombinált
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spektrumra milyen pontossággal illeszthető Gausss-görbe.

A kombinált függvényeinket

ezután normáltuk, vagyis minden függvényértéket leosztottunk a függvény alatti terület
értékével. Ezen normált függvénynek kiszámoltuk a Gauss-eloszlás szerinti σ szórását,
illetve m középértékét :
(83)
,ahol

= 1 cm-1 .
,

(84)

Ezen σ és m paraméterekkel kiszámoltunk egy ideális Gauss-eloszlás függvényt:
(85)
Ezután vesszük a kombinált függvényértékek, illetve az ideális Gauss-eloszlással számolt
függvényértékek különbségeinek z négyzetösszegét:
(86)
A kényszerfeltételünk az, hogy z értéke minimális legyen, vagyis a négyzetes eltérések
összege a kombinált és az ideális Gauss-függvény között a lehető legkisebb legyen úgy,
hogy c1 és c2 értéke változhat. Sajnos ezzel a módszerrel nem sikerült egyszerű alakú
spektrumokat előállítanunk az összetett alakú spektrumok kombinációjával. Csak egy – két
olyan eset volt, amikor az előbb felvázolt sémát alkalmazva sikerült Gauss-függvényt
közelítő spektrumot előállítanunk. A legtöbb esetben a két súly (c1, c2) közül az egyik
nagyságrendekkel nagyobb volt a másiknál.
Ezek után próbálkoztunk genetikus algoritmus segítségével keverni a fenti elv alapján,
hátha az jobb eredményeket kapunk, mint az Excel program Solver bővítményével, amivel
az előbb dolgoztunk.

4.11 Lineáris kombináció genetikus algoritmussal
A genetikus algoritmus[1] egy keresési technika, mellyel optimumot vagy egy adott
tulajdonságú elemet lehet keresni. Az algoritmus számítógépes szimulációja során első
lépésben létrehozunk egy kezdeti populációt, véletlenszerűen generálva. Ezután ezen
populáció egyedeit véletlenszerűen keresztezzük, illetve mutáljuk vagy rekombináljuk.
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Ezáltal új egyedeket hozunk létre.

Egy célfüggvény, vagy un. fitness függvény

segítségével az algoritmus kiszűri vagy gyengíti azon egyedeket, melyeknél alacsony a
fitness függvény értéke. A magas fitness értékűeket viszont erősíti. Ezután történik a
kiválasztás, melynél egy meghatározott küszöbértéknél jobb fitness értékű egyedek
megmaradnak, míg a küszöbértéknél rosszabb fitness értékűeket eltávolítjuk a
populációból. Így megy sok iterációs lépésen keresztül az algoritmus. Amikor a fitness
érték már nem javul jelentősen egy-egy iteráció után, akkor az algoritmus leáll.
Az általam használt genetikus algoritmust Tóth Gergely írta Fortran programnyelvben. A
program az általam előzőleg kiszámolt összetett függvényekből próbál meg egyszerűbb
alakú függvényeket keverni. Állítani lehet az 1 populáción belüli összetett függvények
számát (np), a populációk számát (nb), és hogy hány függvényből van kikeverve a
célfüggvény. Vannak un. tiltott komponensek is. Ezek olyan függvények, melyek nem
kerülnek be a keverésbe. Megadható az egymás utáni populációk száma is (npop).
Beállítható az is, hogy hány darab ugyanolyan egyed (függvény) van, mely ugyanabból a
két függvényből van kikeverve (nsamemax). Keverés után a jó fitness-értékűek megmaradnak.
A rossz fitness értékűekre komponenscserét, illetve keresztezést csinál a program. Viszont
fitness-értéktől függetlenül az összes komponens mutálódik. A fitness érték a kikevert
spektrum, illetve az arra illesztett Gauss-görbe átfedési integrálja. Gauss-görbe helyett
lognormális görbére is megcsináltuk ugyanezen számolást (tehát itt lognormális görbe a
kikevert spektrum).
Ezen genetikus algoritmussal kb. azonos eredményeket kaptunk mint a Solver
használatával, melyet bemutattam.1-2 eredményes keverést sikerült végrehajtani, a többi
kikevert spektrum egykomponensű.

4.12 A görbealak kérdése
Ezen sikertelen eredmények tükrében elkezdtünk gondolkodni, hogy hol lehet hiba a
gondolatmenetünkben. Első körben a rezgéseket kezdtük boncolgatni. Eredetileg mi úgy
gondoltuk, hogy a harmonikus oszcillátoroknak feltételezve a vízmolekulákat, azok
csillapítás nélküli rezgőmozgást végeznek [8,23]. Ez esetben a tömegpontra (helyesebben
vízmolekulára) ható erők eredője nulla. Hat a tömegpontra az
(87)
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rugóerő:

, ahol k a rugóállandó, x pedig az egyensúlyi helyzettől vett kitérés. Hat a tömegpontra az
összes többi test, melyek eredője a következőképp írható fel:
(88)
, ahol Fi az i tömegpont által kifejtett erő, mi a az i-edik tömegpont tömege, a és

a

gyorsulás, t pedig az idő. Mivel az erők eredője csillapítatlan esetben 0 kell legyen, ezért
igaz a következő differenciálegyenlet:
(89).
Az x helykoordináta periodikusan változik az idő függvényében:
(90),
ahol A az amplitúdó, fn pedig az un. csillapítatlan természetes frekvencia:
.

(91)

Valós rendszerek leírására nem alkalmas az előbb felvázolt csillapítatlan rezgés modellje,
valamennyi csillapítás mindenképpen fellép [2,8,23], ami elnyeli (disszipálja) a rezgés
energia egy részét. A mi rendszerünkben, a 200 vagy 1000 vízmolekula esetében is
csillapítódnak a rezgések, amikor a molekulák ütköznek, energiát adnak át. Az elnyelt,
avagy disszipált energia súrlódás útján hővé alakul. Az Fs súrlódási erő egyenesen arányos
a tömegpont sebességével:
(92)
,ahol c az arányossági tényező, v a sebesség.
A csillapított rezgések leírására bevezették a ζ –val jelölt csillapítási arányt:
, (95)
ahol

az aktuális c csillapítási tényező, cc az un. kritikus csillapítás.

segítségével x helykoordináta időbeli változása csillapított rezgés esetén:
, (96)
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Ennek

a természetes rezgési körfrekvencia, ϕ a fáziseltolódás értéke. Az fcsill

ahol

csillapított frekvencia a következőképp írható fel:
. (97)
Csillapított, illetve csillapítatlan rezgések esetében az amplitúdó-idő függvény, valamint a
Fourier-transzformációval kapott spektrum:

c s illa p ít a t la n r e z g é s
c s illa p ít o t t r e z g é s
1 .0

X (t)

0 .5

0 .0

- 0 .5

- 1 .0

0 .0

0 .2

0 .4

0 .6

0 .8

1 .0

t / s

17. ábra: A csillapított és a csillapítatlan rezgések amplitúdó-idő függvényei. A frekvencia
mindkét esetben fn = 10,24 1/s, a csillapítási tényező ζ = 0,1.
A következő ábrán a t = 0,02 s –nál lévő csúcs látható kinagyítva:

c s illa p íta tla n r e z g é s
350

c s illa p íto tt r e z g é s

300

250

I( t )

200

150

100

50

0

0 .0 1 0

0 .0 1 5

0 .0 2 0

0 .0 2 5

0 .0 3 0

t / s

18. ábra: A csillapított és csillapítatlan rezgések spektrumainak alakjai. . A frekvencia
mindkét esetben fn = 10,24 1/s, a csillapítási tényező ζ = 0,1
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Ha összehasonlítjuk a csillapított, illetve a csillapítatlan rezgések spektrumának első
csúcsát, akkor látható hogy míg a csillapítatlan rezgés csúcsa szimmetrikus, addig a
csillapított rezgésnél ugyanez a csúcs már nem szimmetrikus. A felszálló ága meredekebb,
mint a lecsengő ága. Az anharmonicitás tovább növeli a csúcs aszimmetrikus jellegét,
melyet a fenti spektrumoknál nem vettünk számításba. A szimmetrikus csúcsalak Lorentz-,
vagy Cauchy-eloszlással írható le [1]. Ez a függvény írja le spektroszkópiában a spektrális
vonalak

homogén

kiszélesedését.

A

standard

Cauchy-eloszlás

valószínűségi

sűrűségfüggvénye a következőképpen néz ki:
(99)
Feltételezzük, hogy az aszimmetrikus csúcsalak modellezhető lognormális eloszlással.
mutat[24]. A lognormális eloszlás olyan random értékek eloszlása, mely értékek
logaritmusa normális eloszlású. A lognormális eloszlás sűrűségfüggvénye:
. (100)
Két paramétere a μ középérték és a σ szórás. Lognormális eloszlású célfüggvényt is
próbáltunk az egyszerű alakú spektrumokból kikeverni, de ez esetben sem kaptunk jobb
kombinációkat.

4.13 Görbék felbontása Gauss-okra
Mivel a kiszámolt autokorrelációs függvényeink mindegyike egy csúcsból és egy vállból,
vagy két csúcskezdeményből áll, ezért feltéteztük, hogy a spektrumok felbonthatóak két
Gauss-függvény összegére. Az Excel Solver bővítményének segítségével elvégeztük ezt a
felbontást. Generáltunk a vizsgált hullámszám-intervallumban (0-1000 cm-1) két Gaussgörbét, ezek középértékei m1 és m2, szórásuk σ1 és σ2. Vettük ezek összegét, majd
beszoroztuk, majd beszoroztuk c súlyfaktorral:

(101)
Majd vesszük ezen

célfüggvény értékeinek és az adott autokorrelációs

függvényértékek különbségeinek négyzetösszegét. A m1, m2, σ1 , σ2 és függvényében
minimalizáljuk ezen négyzetösszeget. (lásd pár oldallal feljebb). Az így kiszámolt Gaussfüggvényeket leíró paramétereket az alábbi táblázatban láthatók. Szemléltetésként
ábrázoltam az R1 módus spektrum felbontását (vastagon szedve a táblázatban) :
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19. ábra: Az R1 módus felbontása 2 Gauss-görbére
1. táblázat: A hármasok spektrumának felbontása 2 Gauss-görbe összegére
m1 / cm-1 m2 / cm-1

σ1 / cm-1

σ2 / cm-1

c

tx
ty
tz

50,58032 192,0795 36,9392 66,12814 4,248301
49,67857 164,5733 33,9567 89,23498 4,455274
76,5459 223,1048 64,82773 56,19064 4,319471

R1
R2
R3
Q1
Q2
Q3

62,74467
98,72364
95,75937
62,96693
41,70066
40,64186

205,6846
222,1838
227,9334
207,3398
161,9415
160,6536

43,64685
67,41034
86,22674
44,84849
28,97659
29,34583

58,06883
56,82984
55,32325
61,93829
78,64754
77,78151

4,219042
4,256023
4,347177
4,239837
4,32527
4,367112

Látható, hogy ty és tx, R1 és Q1, R2 és R3, valamint Q2 és Q3 esetében hibahatáron belül
megegyeznek a két Gauss-görbére történő felbontással kapott spektrumok csúcsainak
hullámszámértékeivel. Természetesen ezen felsorolt spektrumpárok is igen nagy
hasonlóságot mutatnak. Felmerül a kérdés, hogy ennek mi lehet az oka ezen nagyfokú
hasonlóságnak. R1 és Q1 módusoknál mindhárom molekula ugyanolyan irányú mozgást
végez.

A Q1 rezgési módus esetén a molekulák a hármas tömegközéppontja felé

mozognak. R1 forgási módusnál a mindhárom molekula a hármas tömegközéppontján
átmenő, a hármas síkjára merőleges tengely körül végez forgómozgást. A többi 3 esetben
viszont már nem ilyen egyszerű ezt megmagyarázni. Az egyik lehetséges magyarázat,
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hogy az autokorrelációs függvény számolásánál kiátlagolódnak a projekciós irányok, ezzel
elveszik a számunkra lényeges információ. A másik lehetőség, hogy olyan rosszak a
harmonikus közelítéssel kapott a priori módusok, melyekre projektáltunk, hogy azok nem
tükrözik a rezgések és forgások valódi irányát. Ez esetben megfelelő projekciós vektorokat
használva szét lehetne választani a spektrumokban a két csúcsot. Az utolsó lehetséges
magyarázat az eredményekre az, hogy 2-2 különböző féle geometriai tulajdonsággal
rendelkező hármas és ötös van az általunk összeszámoltak közt. Ez jelenik meg a számolt
spektrumokban két csúcskezdeményként. Ezekre egy darab projekciós sémát alkalmazva
nem lehet felbontani két csúcsra a spektrumot, legyenek a projekciós vektoraink
bármennyire jók.

4.14 Spektrumok számolása másképpen
A sikertelen eredmények miatt megpróbálkoztunk egy másfajta autokorrelációszámítással. Itt V mátrix elemeit úgy állítjuk elő, hogy nem kombináljuk a projektált
sebességeket. Tehát egy elem csak egy projektált sebesség értéket tartalmaz, kivesszük
ezzel az átlagolásból a hármason belüli különböző irányultságú projektált sebességeket.
Hármasok esetében minden vízmolekulához három db ortogonális egységvektor tartozik,
az ezekre projektált sebességeket (v1-3, w1-3, x1-3) raktározzuk el. Ezekből számolunk ki
három darab autokorrelációs, illetve hat darab keresztkorrelációs függvényt:
(102)
(103)
(104)
(105)
(106)
(107)
(108)
(109)
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(110)
Ezen korrelációs függvényekből kiszámoltuk a spektrumokat. Alább látható a három
autokorrelációs függvényből számolt spektrum.
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20. ábra: a három darab autokorrelációs függvényből számolt spektrum hármasok esetében
Ezen auto-, és keresztkorrelációs spektrumokból a (82) egyenlethez hasonlóan c súlyokkal
megpróbálunk kikeverni/lineárkombinálni egyszerű alakú spektrumokat, melyek egy
csúcsot adnak. A c súlyok számítását a már ismertetett genetikus algoritmussal végezzük.
Ötösöknél feltételezzük, hogy a tetraéder négy csúcsában lévő vízmolekulák ekvivalensek,
ezért csak az egyik molekula (jelen esetben az 1.-es) projektált vektoraival (u1, v12, v13, v14)
számoljuk ki az auto-, és keresztkorrelációs függvényeket, majd azokból a spektrumokat:
(111)
(112)
(113)
(114)
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4.15 Az eredmények értékelése a kitűzött célok szempontjából
A mi célunk az volt hogy a víz folyékony fázisú, összetett spektrális sűrűségét felbontsuk
egyszerű spektrumok összegére a sebességkoordináták megfelelő vektorokra történő
projektálásával.

Az

irodalomban

nagyon

sokféle

témában

találkozhatunk

az

autokorrelációs függvényekkel, illetve a belőlük számolható spektrális sűrűséggel.
Viszonylag kevés olyan munkával találkoztam, ahol a projektált sebességekből számolnak
ki ilyen spektrumokat. Általában a projektálás ezen munkák esetén a reciproktérben lévő k
–vektorokra történik, de például az INM –módszer esetén a valós térben végeznek
projekciót.
Mi a munkánk során létrehoztunk egy C programnyelven írt forráskódot, mely képes
kiszámítani

vízmolekula

hármasokra

és

ötösökre

a

projektált

sebességekből

autokorrelációs függvényeket, majd azokból a spektrális sűrűséget. Ehhez sok apró lépést
kellett megvalósítani, például a sebesség-, és helykoordináták megfelelő átalakítását, magát
a projekciót, a hármasok és ötösök megkeresését és súlyozását. Párhuzamosítást is
alkalmazni kellett a számolás időigényessége miatt. A program segítségével kiszámolt
spektrumok hármasok és ötösök esetén megegyeztek az INM-analízis során kapott
spektrumokkal. Mi a pillanatnyi sebességekre végeztünk projekciót a spektrum számolása
céljából, míg az INM-módszernél a normálmódusok sebességeit projektálták. Tehát
megállapítottuk, hogy nem szükséges kiszámítani a normálmódusok sebességét ahhoz,
hogy megfelelő spektrumot kapjunk. A kiszámított spektrumok összetett alakúak voltak,
ezekből próbáltunk meg egyszerű alakú spektrumokat előállítani lineáris kombinációval
Solver segítségével, illetve keveréssel genetikus algoritmus alkalmazásával. Ezen
módszerekkel nem jártunk sikerrel, melyre többféle magyarázat is adható. Ezek közül az
egyik lehetőség, hogy az autokorrelációs függvény számolásánál kiátlagolódnak a
projekcióhoz használt vektorok irányai, ezzel elveszik a számunkra lényeges információ. A
következő lehetőség, hogy olyan rosszak a harmonikus közelítéssel kapott a priori
módusok, melyekre projektáltunk, hogy azok nem tükrözik a rezgések és forgások valódi
irányát. Ez esetben megfelelő projekciós vektorokat használva szét lehetne választani a
spektrumokban a két csúcsot. Az utolsó lehetséges magyarázat az eredményekre az, hogy
2-2 különböző féle geometriai tulajdonsággal rendelkező hármas vagy ötös van az általunk
összeszámoltak közt. Ezen utolsó esetben egy darab projekciós sémát alkalmazva nem
lehet felbontani két csúcsra a spektrumot, legyenek a projekciós vektoraink bármennyire
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jók.

Feltételeztük, hogy csillapított rezgések vannak jelen a rendszerben, ezért

módosítottuk a keresett célfüggvényünket Gauss-eloszlásúról lognormális eloszlású
függvényre. Megkíséreltünk a spektrumokat

másfajta autokorrelációs függvényekből

kiszámolni. Ezen spektrumok lineáris kombinációból, illetve keveréséből ígéretesebb
eredményeket várunk.

4.16 Folyamatban lévő kutatási tervek
Hasonlóan az előzőekhez, ezen auto-, illetve keresztkorrelációs spektrumokból (az
összetett

függvényekből),

megpróbálunk

olyan

spektrumokat

előállítani

lineáris

kombinációval, melyek egy határozott csúccsal rendelkeznek. Ehhez ismét a már
bemutatott genetikus algoritmust alkalmazzuk.
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5 Szakdolgozat összefoglaló
Autokorrelációs spektrumok értelmezése projekcióval
Keresztúri András, vegyész mesterszakos hallgató
Készült: az ELTE TTK Kémiai Intézet, Fizikai Kémiai Tanszékén
A védés helye: Fizikai Kémiai Tanszék
Témavezető:

Dr. Tóth Gergely egyetemi docens
ELTE Kémiai Intézet

Molekuladinamikai szimulációkból, elméleti úton spektrális sűrűségfüggvény számolható. Ezen
sűrűségfüggvény nem azonos az infravörös spektrummal, azonban a csúcsok helye megfeleltethető
a kétféle spektrumban. A spektrum könnyen kiszámolható a sebességautokorrelációs-függvény
Fourier-transzformálásával. Tóth G[1]., valamint korábban P. Bopp[2] és munkatársai projektált
sebességekből számolták ki az autokorrelációs függvényeket, majd belőle a spektrumokat.
Lényegében a vízmolekulák kinetikus energiáját bontották fel különböző forgási-, illetve rezgési
tagokra .
A munkánk során az általam írt C nyelvű program segítségével az első lépésben Tóth G. és
munkatársainak nyomán kiszámoltuk a vízmolekula rezgési-, illetve forgási-, valamint transzlációs
normálmódusaira ezen spektrumokat. Ezután ugyancsak vízmolekulákra, molekulahármasokra-, és
ötösökre számoltunk hasonló módon, a pillanatnyi sebességek projektálásával spektrumokat. A
vektorok, melyekre projektáltunk, az ötösök, illetve hármasok a priori módusai voltak, melyeket
Vallauri és munkatársai [3] is alkalmaztak az INM(belső normálmódus) - analízis során. A
szokásos INM analízistől eltérően, nem a normálmódusok sebességét projektáltuk az a priori
módusokra, hanem a pillanatnyi sebességeket, és megállapítottuk, hogy a módosított módszer jól
működik egyedi molekulára, tehát a programot „verifikáltuk”. Megpróbáltunk a projekciós
vektorokból lineáris kombinációval új vektorokat is kikeverni, melyekre projektálva már
egyszerűbb alakú spektrumot kapunk összetett spektrum helyett a hármasokra/ötösökre. Sajnos
azonban nem sikerült a rendszer kinetikus energiáját ily módon a spektrum különálló csúcsaiban
jeleznünk. Ennek egyik oka az lehet, hogy egyelőre nem sikerült a megfelelő projekciós
vektorokat megtalálnunk. A második lehetséges magyarázat az, hogy két különböző hármas/ötös
létezik, ezért akármilyen jó vektorok segítségével se lehetne a két csúcsot szétválasztani. Az sem
kizárható, hogy az egymással rendezetlen kölcsönhatásban álló molekulahalmaz esetén az
autokorrelációs függvények számolása során az átlagolásnál elveszik az információ a megfelelő
vektorok irányairól.
A megalkotott, verifikált program jó eszköz arra, hogy további vizsgálatokat végezzünk annak
eldöntésére, hogy a fenti 3 feltételezés közül melyik a valós.
[1] Tinghai Lu, Gergely Tóth, and Karl Heinzinger J. Phys. Chem. 1996, 100, 1336-1339
[2] E. Spohr, G. Pálinkás, K. Heinzinger, P. Bopp, P. Probst M. M. J.

Phys. Chem. 1988, 92, 6754.
[3] G. Garberoglio, R. Vallauri, G. Sutmann J. Chem. Phys. 2002, 117, 15
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According to the corresponding theory, spectral density functions can be calculated from molecular
dynamic simulations. These density functions and the Infra Red (IR) spectra are not identical, but
the peak positions of the two kinds of spectra can be matched. The spectral density function can
easily be calculated from a Fourier transformation of the velocity autocorrelation function. Earlier,
G. Tóth et al [1] and P. Bopp et al [2] calculated autocorrelation functions and spectral density
functions by projecting the velocities onto the vibration and rotational normal modes of the water
molecule. In essence, they resolved the kinetic energy of the water molecules into two terms of
different motions, namely to the rotation and the vibration ones.
In our work, by using the own-developed C language program, we calculated the rotational,
vibration and translational spectra, just like G. Tóth et al. did earlier. After, we calculated the
spectra for water triplets and pentamers by the projection of instantaneous velocities onto the a
priori modes of the clusters. These a priori modes were used by Vallauri et al [3] for the
Instantaneous Normal Mode (INM) analysis. We, unlike Vallauri et al., projected the instantaneous
velocities instead of the normal mode velocities and found that the methodology works for single
molecules (the theoretical spectra could be got back), thus the program has been verified. We tried
to define new vectors as a linear combination of the vectors of the a priori modes. Using these new
combined vectors for the projection, we expected to get simple spectral shape instead of complex
ones for the triplets and pentamers. Unfortunately, we could not find a vector, which satisfies this
assumption. We didn’t succeed to resolve the kinetic energy into separated peaks. The first possible
reason can be that the applied a priori vectors are not appropriate. In this case, we suppose that the
separation of the peaks can be achieved by the introduction of new more appropriate vectors. The
second possibility is that two different kinds of triplets and pentamers exist, so it is not possible to
separate peaks by using any vectors. The third possibility is that the information about the direction
of vectors is lost due to the averaging when the autocorrelation functions are calculated in case of
the given disordered agglomeration of molecules.
The elaborated, verified C language program is a useful tool for further investigations, and to
decide which one of the abovementioned three reasons is true.
[1] Tinghai Lu, Gergely Tóth, and Karl Heinzinger J. Phys. Chem. 1996, 100, 1336-1339
[2] E. Spohr, G. Pálinkás, K. Heinzinger, P. Bopp, P. Probst M. M. J.
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