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1. Bevezetés 

„A természettudomány szolgál az emberiség fejlődésének legjobb mércéjéül; csak amennyire az 

ember a természetet ismeri, annyira ismeri önmagát.” 

Christian Friedrich Hebbel gondolata jól összefoglalja egy természettudós 

motivációit.  

Ahhoz, hogy a körülöttünk működő, lélegző természet struktúráit és 

mechanizmusainak célját megértsük, mélyre kell ásnunk a biológia, a kémia és a 

fizika tudományok által szőtt hálóban egészen az élőlényeket felépítő vegyületeket és 

az élőlények más tulajdonságait meghatározó nukleinsavak (DNS és RNS) szerkezeti 

felépítéséig.1 Miért tudnak úszni a bálnák, miért éli túl a Galápagosi óriásteknős az 

emberek többségét, és mitől lesz a hóvirág évről évre a tavasz hírnöke? Az ehhez 

hasonló kérdésekre a választ a közös és egyedi tulajdonságokat is kódolni képes 

génállományban kell keresni.  

A géneket a DNS-molekula hordozza, melynek α-hélix szerkezete két lánc egymás 

köré csavarodásából vezethető le.1 A láncokat felépítő nukleotid-egységek a 

cukormolekulán és a foszfát-részleteken kívül purin, illetve pirimidin-vázas 

nitrogéntartalmú bázisokat tartalmaznak. A DNS-ben a purin-vázas bázisok közül 

adenin és guanin, a pirimidin-vázú bázisok közül timin és citozin található meg. 

A sejtek működését, fennmaradását tekintve ezeknek a nitrogéntartalmú 

molekuláknak többszörös szerep jutott. Egyrészt biztosítják a kód sokszínűségét: egy 

láncba ugyanis minden nukleotid helyére négy molekula épülhet be a bal és jobb 

oldali szomszéd minőségétől függetlenül, ezzel rendkívül nagy változatosságot 

teremtve. Másrészt a kettős hélix-szerkezet szilárdsága is biztosított azáltal, hogy a 

nukleotid-egységeket a nitrogéntartalmú bázisok között fellépő másodrendű kötések 

közé tartozó hidrogénkötések rögzítik egymáshoz. Egy purin-típusú bázissal szembe 

pirimidin-vázú bázis épül be, így alakul ki háromszoros, illetve kétszeres 

hidrogénhíd a guanin és a citozin, illetve az adenin és a timin között.  
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Az élőlényeket, így a sejtjeikben található információhordozó molekulát is számos 

környezeti hatás éri. Ide sorolható a Napból érkező, a légkör által ki nem szűrt 

ultraibolya-sugárzás is. A kísérletek azt mutatták, hogy a fenti biológiai hatás 

hullámhosszfüggése közel azonos a DNS abszorpciós spektrumával, tehát az 

UV-fény elsősorban a nukleinsavakkal hat kölcsön. Ebből következik, hogy a 

nukleinsav szerkezetében jöhetnek létre olyan foto-sérült centrumok, melyek a 

mutációkhoz vezetnek. Ez a transzkripció során a fehérjék strukturális, illetve az 

enzimek működésbeli hibáihoz vezethet, melyek rendellenességeket okoznak, így 

például rákhoz, daganatos betegségekhez vezethetnek. 

A sugárzás elnyelése, és az ennek hatására létrejövő sérülés kialakulása között 

azonban elektromos átrendeződések történnek a nukleinsav molekulában. Az elnyelt 

energia elektronikus gerjesztésekre fordítódik, majd eloszlik a DNS-láncon belül, 

miközben a kettőshélix szerkezet részben megbomolhat. Az energia kisebb része 

kisugárzódik, amint a rendszer a különböző gerjesztett állapotokból egy 

energiaminimumba jut. Ezeknek a folyamatoknak a leírása elsődleges, ha meg 

akarjuk érteni a DNS-mutációk kialakulását. 

A sejtekben található nukleinsav-állományban a napsugárzás energiájának elnyelése 

a gerjesztéseken kívül többek között a molekula ionizációjához is vezethet. Az 

ionizáció következtében elektron szabadul fel, és a nukleinsav vezető tulajdonságú 

lesz. A különböző nukleotid egységekben található nitrogéntartalmú bázisok 

azonban más-más mértékben ionizálhatóak, illetve különböző módon játszanak 

szerepet a töltésvezetésben. 

A töltések vándorlása, az áram a XIX. század óta tartozik a fizika mérhető 

tulajdonságai közé. Igen jó ötletnek tűnhet tehát e mennyiség a nukleinsavak 

bázissorrendjétől való függésének vizsgálata. Valóban ez a helyzet, bár a mérések 

kezdetben lehetetlennek tűntek és mind a mai napig csak igen körülményesen 

megvalósíthatóak, mégis, a nukleinsavak elektromos vezetésének mérése lehetőséget 

biztosíthat a különböző bázissorrendek detektálására és így egy érzékeny 

géndiagnosztikai műszer kifejlesztésére. 



5 
 

A Schrödinger egyenletnek analitikus megoldása természetesen nem adható meg 

ekkora rendszerekre, sőt az ún. ab initio módszerek használata is jelentős 

erőfeszítéseket igényel. Az irodalomban eddig használt elméleti módszerek azonban 

gyakran nem reprodukálhatók, esetleg túl sok empirikus paramétert, kvantumkémiai 

szempontból indokolatlan közelítéseket tartalmaznak.  

Éppen ezért kutatócsoportunkban egy újfajta megközelítését szeretnénk alkalmazni a 

töltésvándorlás leírásának. Ab initio számítások segítségével szeretnénk leírni a 

töltésvándorlásban résztvevő teljes rendszert, az elektron-lyuk pár kialakulását, 

valamint a megjelenő töltés vándorlásának kinetikáját. A töltésvándorlásra jellemző 

reakciósebességi állandót a gerjesztett állapotok közti nem-adiabatikus csatolásból 

számítható átmeneti valószínűséggel határozhatjuk meg. Így biztosítható a végzett 

számítások pontossága, és a tisztán elméleti megfontolásokból született 

módszereknek köszönhetően kontrollálhatóvá válik a számítási eredmények 

bizonytalansága is. 
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2. Irodalmi áttekintés 

Az információhordozó nukleinsav molekulákban végbemenő töltésátmenet, a 

molekula vezetése az 1960-as évek óta tartozik a tudományos érdeklődésre számot 

tartó témák közé. Mind kísérleti, mind elméleti területen számos csoport végzett 

munkát a jelenség felderítésére, azonban a nukleinsavak vezetőképességével 

kapcsolatban továbbra is rengeteg kérdőjellel találja szemben magát a kutató. A főbb 

kérdések mentén szeretném áttekinteni a nukleinsavakban lejátszódó 

töltésvándorlással kapcsolatos kutatások néhány eredményét. 

Az első kérdés a nukleinsavak vezetőképességének mechanizmusa. Ahogy azt 

1962-ben2, csupán néhány évvel a DNS-szerkezetének felderítése után megjósolták, a 

nukleotidokat felépítő bázisok -pályáinak a DNS-molekula tengelyével 

párhuzamos hibridizációja vezető tulajdonságok kialakulását okozhatja. Ezt 

némiképp alátámasztja, hogy az egymás felett elhelyezkedő bázisok rendszeréhez 

nagyon hasonló módon léteznek fémes vezető tulajdonságú aromás kristályok, pl. az 

ún. Bechgaard-só, (TMTSF)2PF2.3 A nukleinsav-molekulák azonban ellentétben 

ezekkel az aromás rendszerekkel nem periodikusak. A guanin és a timin közti 

ionizációs energia különbség ~0,6 eV, mely az elektronállapotok egyik bázison való 

lokalizációját eredményezi. 

Korábban végeztek IPES (inverz fotoelektron-spektroszkópiai) és UPS (ultraibolya 

fotoelektron-spektroszkópiai) méréseket -konjugált szerves molekulákból 

kialakított szupravezető filmen történő töltésátugrás meghatározására.4 Az 

eredmények mind azt mutatták, hogy a töltésvándrláshoz tartozó gerjesztési energia 

lényegesen nagyobb, mint az elektron-lyuk pár kialakításához szükséges energia. Ez 

alapján levonható az a következtetés, hogy az elektron és a lyuk egymástól való 

eltávolítása, vagyis az elektron és a lyuk „kötési energiája” ezekben a rendszerekben 

0,4 és 1,4 eV közé esik, mely a gerjesztési energiák nagyságát tekintve igen jelentős 

járulék. 

Egy másik magyarázat a nukleinsavak vezetőképességére a makromolekulákat 

körülvevő vízburok, illetve a nukleinsavak vezető láncának savas tulajdonsága miatt 
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(negatív töltésű foszfát-ionok jelenléte a láncon) a molekulához asszociálódó 

ellenionok jelenléte.  A DNS-molekula kettős hélix szerkezete ugyanakkor elkülöníti 

a hidrofób tulajdonságú bázisokat a vizes oldattól, így elvileg lehetséges lenne a két 

mechanizmus szerinti töltésvezetést külön mérni. 

A töltésáramlás kísérleti méréseinek eredményei szinte elképzelhetetlen módon 

ellentmondásosak és sokfélék.5 Ennek oka, hogy a mérések elvégzésekor nagyon sok 

paramétert kell beállítani. A bizonytalanságok okát a kísérleti szakemberek két fő 

csapásirány mentén keresik. Egyrészt a nukleinsav bázisai és a méréshez használt 

elektród közti töltésátmenet mechanizmusa kérdéses: vajon a töltött részecske a fém 

felületről rögtön a → ∗ vezetésben szerepet játszó N-tartalmú bázisokra kerül, 

vagy előtte a DNS cukor-foszfát láncán kell keresztülvándorolnia.6 Másrészt az 

elvégzett kísérletek eredményeit jelentősen befolyásolja a DNS-molekula hossza, a 

bázissorrend, a makromolekulák egymáshoz képesti elhelyezkedése, a molekulát 

körülvevő környezet polaritása, a szolvatációban részt vevő oldószermolekulák 

száma. 

A DNS-molekula a környezet nedvességtartalmától függően több különböző 

térszerkezetben létezhet: a száraz környezetben stabilis változat – aminek 

menetemelkedése nagyobb – az A-DNS, mely a nedvesség növekedésével 

fokozatosan a B-DNS-nek nevezett változattá alakul.7 A DNS vezetőképességének 

mérési eredményei nagymértékben függeni látszanak a N-tartalmú bázisok 

geometriai paramétereitől. Az elvégzett kísérletek reprodukálhatóságát megnehezíti, 

hogy a DNS előkészítésének és a detektálásnak is eredményt befolyásoló hatása van.8 

A kapott kísérleti eredmények változatosságát bizonyítja, hogy a DNS-molekula 

vezetését már jellemezték tökéletes szigetelőként,9 széles tiltott sávval rendelkező 

szupravezetőként,10 alacsony hőmérsékleteken fémes tulajdonságokkal rendelkező 

rendszerként11 és csak magasabb hőmérsékleten vezetővé váló rendszerként is.12 

Az elméleti tárgyalásmód szempontjából a nukleinsavak óriási mérete jelentősen 

korlátozza a számításokra használható módszerek számát. Ezért a számításokat 
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végző kutatócsoportok jelenleg elsősorban MD13 (molekuladinamikai), illetve DFT14 

(sűrűség-funkcionál elméleten alapuló) módszereket használnak. 

A Charge Transfer elméleti vizsgálatakor gyakran csak a vándorló elektront vagy 

lyukat tartalmazó egyelektronos rendszer áll a tárgyalás középpontjában, azonban 

léteznek többelektronos modellek is, melyek azonban sokszor az SCF-módszerek 

szintjén maradnak.15 Léteznek továbbá a DNS-ben a lyuk vándorlására felépített MD-

szimulációkon alapuló modellek is. Ezek egyikének segítségével végeztek 

számításokat különböző számú GC-bázispárból felépülő rendszerekre.16 

A vízmolekulák és a bázisok kölcsönhatásával sok elméleti kutatócsoport is 

foglalkozott. Molekuladinamikai szimulációk elvégzésével például azt vizsgálták, 

hogy hol található a bázisok között a DNS láncai közé beépülő víz. Azt találták, hogy 

a vízmolekulák a kis árokban foglalnak helyet, és a rajtuk lokalizált HOMO-pályák 

energiája kb. degenerált a DNS HOMO-pályájával, azaz a guaninon lokalizált pálya 

energiájával. Ebből az a követeztetés vonható le, hogy a vízmolekulák nagy szerepet 

vállalnak a bázisokon keresztül lejátszódó töltésvándorlásban. Hasonló vizsgálatokat 

végeztek DFT-módszerrel a G-C és A-T bázispárok hidratációjakor létrejövő 

szerkezetek kiderítésére.17 Az eredmények azonban némiképp ellentmondásosak az 

előzőekkel: a számításokat végző csoport szerint a vízmolekulák az A-T párok esetén 

a kis árokban, míg a G-C párok esetén a nagy árokban helyezkednek el. 

Tapasztalataik azonban abban egyeznek, hogy az A-T rendszer esetében a hidratált 

vízmolekulák energiában távoli HOMO-pályájuk miatt nem befolyásolják a 

töltésátmenetet. 

A nukleinsavakban végbemenő töltésvándorlást két különböző mechanizmus 

alapján tárgyalják az elméleti kutatások. Az egyik mechanizmus a kétcentrumú, 

donor-akceptor kölcsönhatáson alapuló, egylépéses töltésátugrás,18,19 a másik pedig a 

soklépéses töltésvándorlás a bázisokon keresztül. Azt, hogy melyik mechanizmussal 

kerül át a töltés a donorról az akceptorra elsősorban a köztes ionpár-típusú állapotok 

energetikája szabja meg. Míg a kétcentrumú töltésátugrás energetikailag nem 

rezonáns átmenetek között valósulhat meg, addig a soklépéses töltésvándorlás 

esetében energetikailag több feltételnek is teljesülnie kell. Ezek közé tartozik, hogy a 
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töltésvándorlás kiindulási és cél állapotai rezonáns csatolásban vegyenek részt, 

valamint az, hogy az ionpár-típusú állapotok rezgési energiaszintjei közel 

degeneráltak legyenek.20 

Az egészséges DNS-en végzett vizsgálatok természetesen érdekesek, azonban igen 

izgalmas a bázishibák, mutációk hatásának vizsgálata a töltésáramlásra. A DNS 

töltésvezetéséről szóló irodalomban természetesen erre is találunk példákat.21,22 Az 

áram-feszültség karakterisztikát vizsgálva egy és két láncra is végeztek 

MD-szimulációkat, miközben a víz és a lánc szolvatációs terében található ionok 

hatását az AMBER-erőtérrel vették figyelembe. A kétszálú DNS vizsgálatakor 

összehasonlították a szálon belüli és a szálak közötti töltésátvitelt. Azt tapasztalták, 

hogy a bázissorrendtől függően akár nagyságrendeket is különbözhet a 

töltésvándorlás intenzitása a különböző útvonalak mentén.  
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3. Célkitűzések 

Szakdolgozati munkám során a nukleinsav molekulákban lejátszódó töltésvándorlás 

jobb megértése céljából a jelenséget kismolekulás modellek esetében szeretném 

tanulmányozni. Első lépésként megszerkesztjük a modelleket: a dimer modellekben 

elsősorban a monomerek távolságának, illetve a különböző normálkoordináták menti 

torzításoknak a hatását szeretnénk vizsgálni az ún. Charge Transfer-típusú (a 

továbbiakban CT-) elektronállapotokra. CT-típusúnak nevezzük az átmenetet, ha az 

elektron a gerjesztés során egyik monomerről egy másikra kerül. 

A több monomerből felépülő rendszereknél nem csupán a CT-állapotokat tudjuk 

vizsgálni, hanem valódi töltésvándorlás leírására nyílik lehetőség, ugyanis a 

különböző monomerekre lokalizálódó CT-állapotok közötti átmenet esetén 

töltésvándorlás történik. Ezen állapotok között az ún. csatolási vektort kell 

meghatározni, mely ismeretében jóslást tehetünk a töltésvándorlás kialakulásának 

valószínűségére, a későbbiekben pedig a töltésvándorlás kinetikájára is.23,24 A 

telítetlen kötést tartalmazó nukleobázisokat legegyszerűbb modellünk keretében az 

egyetlen -kötést tartalmazó eténmolekulákból felépített rendszerekkel modellezzük. 

Így, habár rendszerünk sokkal kisebb, mint a nukleotidokból felépülő DNS- és RNS-

molekulák, a töltés mégis ugyanolyan típusú pályák kölcsönhatásának 

eredményeképp vándorol végig a komplexben. 

Az etén trimer modellrendszer kibővítését is szeretnénk végrehajtani a 

következőképpen: az egyik monomert fluormolekulára cseréljük, így a komplex 

végén található monomer elektronaffinitása lényegesen kisebb lesz, - azaz 

elektronvonzó képessége nagyobb – mint az etén esetében, ezáltal azt várjuk, hogy a 

töltés könnyebben vándorol át a monomereken keresztül, az így kapott CT-állapotok 

oszcillátorerőssége, mely az átmenetek valószínűségét írja le, megnő. 

A trimer rendszerek geometriai paramétereinek változtatásával a töltésvándorlás 

szempontjából optimális elrendezést keresünk a dimer és trimer rendszerekben. 

Számításainkat ab initio kvantumkémiai módszerekkel végezzük, így mindvégig 

tisztán elméleti tárgyalásmódra van lehetőség.    
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4. Elméleti módszerek 

4.1. Born-Oppenheimer közelítés 

A kvantumkémiában a molekulák Schrödinger-egyenletét általában valamilyen 

közelítés keretében szokták vizsgálni, ugyanis a Schrödinger-egyenlet egzakt 

megoldása csak néhány speciális rendszer esetén lehetséges. 

Az első ésszerű közelítés az elektronok és a magok mozgásának szétválasztása. Ez 

azon alapul, hogy az atommagok a kb. 2000-szeres tömegük miatt az elektronoknál 

sokkal lassabban mozognak, ezért feltételezhetjük, hogy az elektronok mindig 

pillanatszerűen követik a magokat (adiabatikus közelítés). A közelítés keretében 

értelmezhetjük a potenciális energiafelületet, mint a molekulák különböző 

kötéshosszakhoz tartozó energiája, mely a kémiai gondolkodás egyik alapvető 

fogalma. Az úgynevezett Born-Oppenheimer (BO) közelítésben25-26 tehát a magok és 

az elektronok problémája külön tárgyalható. 

4.2. A Configuration Interaction (CI) módszer 

Az elektronprobléma tárgyalásához is szükséges közelítések bevezetése. A 

legegyszerűbb, a kémiai gondolkodással is összeegyeztethető módszer a Hartree-

Fock módszer, amikor a hullámfüggvényt molekulapályákból építjük fel (ún. Slater 

determináns). Sokszor előfordul olyan eset, amikor a Hartree-Fock hullámfüggvény27 

nem írja le a rendszert megfelelően. Ilyenkor egy lehetséges megoldás, hogy a 

rendszert leíró hullámfüggvényt sorba fejtjük Hartree-Fock-, valamint az egyszeres, 

kétszeres, és a további gerjesztéseket leíró Slater-determinánsok által alkotott 

bázison. Ekkor a következő egyenletekhez jutunk: 

ahol ̂  olyan operátor, mely a Hartree-Fock hullámfüggvényből az i-szeres 

gerjesztéseket állítja elő. Ez az ún. a Configuration Interaction (CI) módszer. Ha a 

hullámfüggvény végtelen sorfejtését úgy közelíthetjük, hogy csak az egyszeres és 

 ∙ ∙
,

,
, ∙ ,

,

, , ,

⋯ (1.)  

 ∙ ̂ ∙ ̂ ∙ ⋯ (2.)  
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kétszeres gerjesztéseket vesszük figyelembe, akkor az ún. CISD módszert 

(Configuration Interaction Singles and Doubles) kapjuk. További gerjesztések 

figyelembe vételével CISDT, CISDTQ, stb. módszerekhez juthatunk. 

Az így kapott leírásmód nagy hibája, hogy nem lesz méretkonzisztens, azaz nem 

teljesül, hogy a teljes rendszert leíró hullámfüggvényt az egymással nem kölcsönható 

alrendszereket leíró hullámfüggvények szorzataként írhatjuk fel, ebből következőleg 

az energia nem additív az alrendszerek felett: 

ahol  a teljes rendszert,  és  az alrendszereket jellemző hullámfüggvény,  

a teljes rendszer,  és  pedig az alrendszerek energiája. Vizsgálataink során 

gyengén kölcsönható rendszereket fogunk vizsgálni, így a CI-módszernek ez a 

tulajdonsága számunkra külön lényeges. 

4.3. A Coupled Cluster (CC) módszer 

A CI módszer méretkonzisztencia problémájának kiküszöbölésére vezette be Coester 

és Kümmel28 az úgynevezett Coupled Cluster29-30 közelítést, aminek alapját az 

exponenciális alakú hullámfüggvény képezi. A Hartree-Fock módszerből származó 

Slater-determinánst megszorozzuk a  operátort exponenciálisban tartalmazó 

szorzófaktorral, aminek alakja az exponenciális tag sorfejtése után: 

ahol  operátor segítségével írjuk le a részecske k-szoros gerjesztéseit azáltal, hogy a 

Hartree-Fock hullámfüggvényből előállítja az k-szoros gerjesztésre jellemző 

determináns hullámfüggvényeket. A  operátor esetén: 

 ∙  (3.)  

  (4.)  
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2
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Ezáltal az összes kétszeresen betöltött i és j pályákról a és b virtuális pályákra történő 

gerjesztést leírtuk. A Schrödinger-egyenlet megoldása tehát itt a t-paraméterek és az 

energia meghatározását jelenti. Ez utóbbi variációs módszerrel történhetne az alábbi 

képlet segítségével: 

Az exponenciális operátor miatt azonban a sorfejtés végtelen sok tagból áll, ezért ez a 

módszer a gyakorlatban nem alkalmazható. 

A Schrödinger-egyenlet megfelelő projekcióit elvégezve azonban véges számú 

egyenlethez jutunk. A Schrödinger-egyenletet rendre a  - fel, az egyszeresen  

és a kétszeresen ,
,  gerjesztett determinánsokkal projicionálva a rendszer 

energiáját, illetve a hullámfüggvény paramétereket megadó egyenleteket kapjuk 

(8-10. egyenlet).  

Így a  közelítést alkalmazva annyi egyenlethez jutunk, ahány egyszeres és 

kétszeres gerjesztés van, így megkapjuk a Coupled Cluster SD (egyszeres, kétszeres) 

közelítés31 összes egyenletét. Ezeket megoldva meghatározhatók a keresett 

paraméterek. 

A méretkonzisztencia teljesül, hiszen igazak a következő egyenletek: 

 . (7.)  

 Φ H  (8.)  

 Φ H 0 (9.)  

 Φ ,
, H 0 (10.)  

 ∙  (11.)  

 ∙  (12.)  
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Számítási igényét tekintve a CC módszer ugyanannyira drága, mint a megfelelő 

sorfejtési tagokat tartalmazó CI, méretkonzisztens tulajdonsága miatt azonban sokkal 

pontosabb. 

Mint általában, ennek a módszernek is megvannak a maga korlátai, így könnyen 

belátható, hogy nem alkalmas a gerjesztett elektronállapotok leírására, hiszen az 

alapállapotra jellemző Hartree-Fock függvényből indul ki. Ennek kiküszöbölésére 

vezették be az Equation of Motion Coupled Cluster (EOM-CC) módszert. 

4.4. Equation of Motion Coupled Cluster (EOM-CC) módszer32 

A gerjesztett állapotok közelítésére a gerjesztett állapot hullámfüggvényét 

paraméterezzük fel a következő módon: 

ahol az α és g indexek rendre az adott elektrongerjesztést, illetve az alapállapotot 

jelölik,  pedig lineáris operátor, mely a gerjesztéseket írja le.  

Az alapállapot hullámfüggvényét a Coupled Cluster módszer keretében 

közelíthetjük a következő egyenlet szerint: 

Ezután felírhatjuk a rendszer Schrödinger-egyenletét a gerjesztett állapotokra: 

Most beírhatjuk  helyére a CC módszerrel kapott közelítő képletet: 

 
∙ ∙ ∙ ∙  

∙ ∙ ∙  

(13.)  

 , (14.)  

 ⋯ (15.)  

 ∙ . (16.)  

 H| |  (17.)  

 H . (18.)  
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Az  és  operátorok ugyanazokat a gerjesztéseket tartalmazzák, tehát 

felcserélhetők. Ezt kihasználva jutunk a következő egyenlethez: 

Vezessünk be egy új operátort a hasonlósági transzformációra! 

Ezzel átírható a fenti egyenlet: 

A kapott egyenlet megegyezik a CI-módszer egyenletével, ahol mindössze a 

Hamilton operátort cseréltük ki H - ra. Így a probléma egy mátrix 

sajátértékegyenletének megoldását jelenti. 

Könnyen belátható, hogy H nem hermitikus, tehát a mátrix sajátérték probléma során 

egy sajátértékhez két, egy bal- és egy jobboldali sajátvektor fog tartozni, melyeket a 

következő jelöléssel adhatunk meg. 

Az EOM-CC közelítés keretében kapott jobb- és baloldali sajátvektorok tehát nem 

azonosak. Ez azonban nem jelent problémát akkor, ha csak a gerjesztési energiát 

szeretnénk meghatározni, hiszen ehhez elég csupán az egyik oldali sajátvektor 

felhasználása. 

Ha az energián kívül más tulajdonságokat is meg akarunk határozni, akkor mindkét 

oldali sajátvektorra szükség van. Így számítjuk ki az állapotra jellemző 

elektronsűrűségeket , illetve az állapot dipólusmomentumát is: 

 H	 | | . (19.)  

 H	 	 | | /	∙ 	  (20.)  

 	H	 | |  (21.)  

 H H  (22.)  

 H	 | | . (23.)  

 | 	 |  és ′| |  (24.)  
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A gerjesztett állapotok leírásához hozzátartozik az átmeneti dipólusmomentum, 

illetve az ebből számítható oszcillátor-erősség megadása is. Az átmeneti 

dipólusmomentum mátrixeleme négyzeteként számítható. Az EOM-CC közelítő 

módszer keretében azonban az átmeneti dipólusmomentum kétféleképpen is 

definiálható: 

Az önkényesség feloldható, ha az oszcillátor-erősséget a kétféle mennyiség 

szorzatával definiáljuk: 

4.5. A számított elektrongerjesztett állapotok csoportosítása 

A sajátértékprobléma megoldásakor kapott bal- és jobboldali sajátvektorok 

tartalmazzák azt az információt, hogy a gerjesztés során az elektron melyik betöltött 

pályáról melyik virtuális pályára kerül. A valóságos gerjesztett állapotok azonban 

leggyakrabban nem adhatók meg egyetlen egyszeresen gerjesztett determinánssal, 

hanem sokszor kettő, sőt több bonyolult lineárkombinációjával. Így a kémiai 

szemléletnek megfelelő kép, azaz, hogy az elektron egy betöltött pályáról a virtuális 

pályára kerül, nem érvényes. Ezért a gerjesztett és az alapállapot 

elektronsűrűségeinek különbségét használjuk az átmenetek jellemzésére. 

Vizualizálás céljából kiszámítjuk az ehhez tartozó természetes pályákat (natural 

orbitals), melyekhez betöltési számok is rendelhetők. Ez negatív, ha az elektron az 

adott pályáról távozott és pozitív, ha az elektron az adott pályára vándorolt az 

átmenet során. Az összes sajátérték összege (a sűrűségmátrix spurja) természetesen 

nulla, hiszen az elektron az általunk vizsgált rendszerben marad. 

A tapasztalataim szerint a legtöbb esetben kiválasztható egy-egy domináns pálya 

mindkét előjeltípushoz, ezeket a MOLDEN programmal33 ábrázolva könnyen 

 ′| ̂ | | ̂ |  (25.)  

 	 ̂ 	 	 ̂ . (26.)  

 
	~ ′| ̂ | | ̂ | ′  

	 ̂ 	 ̂ . 
(27.)  
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megállapítható az átmenetek típusa. Erre láthatunk példát az adenin esetében az 1. 

ábrán. 

                   

1. ábra. Az adenin → ∗-gerjesztése a természetes pályák ábrázolásban. (Az 
ábrázoláshoz használt izofelület-érték: 0,05.) 

4.6. Alkalmazott bázisok 

A Schrödinger-egyenlet megoldásakor bázisként molekulapályákból felépülő Slater-

determinánsokat használunk; a molekulapályák az LCAO-MO elméletnek 

megfelelően atompályák lineáris kombinációjaként állnak elő. A számítások során a 

Dunning és munkatársai által kifejlesztett cc-pVDZ34 és aug-cc-pVDZ35 báziskészletet 

használtam. Ezek, mint általában az elektronszerkezet-számítások során használt 

bázisok, atomcentrált Gauss-függvényeket tartalmaznak.  

A cc-pVDZ bázis vegyérték polarizációs (d) függvényeket is tartalmaz és kétszeres 

leírást ad a vegyértékelektronokról. A leírás fokát (nZ, ahol n=P, D, Q, 5) növelve az 

energia szisztematikusan tart a teljes báziskészlettel (Complete Basis Set, CBS) leírt 

energiához. Az augmented (aug-) jelző a bázis nevében arra utal, hogy a bázisban 

diffúz (lassan lecsengő) függvények is találhatóak, amelyek az atommagoktól távoli 

elektronok viselkedését írják le.  

4.7. A nem-adiabatikus csatolás számítása 

A nem-adiabatikus csatolás definíciója: 

Ez a kifejezés az adiabatikus állapotok esetén nem zérus, sőt belátható, hogy 

energiában közeli állapotok esetén nagyon nagy lehet. Ilyenkor a két állapot között 

  (28.)  
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ún. kinetikus csatolás áll fenn, amely azt eredményezi, hogy az atom mozgása során 

az állapotok között átmenet lehetséges. 

Ha tehát két, a komplex különböző monomerjein lokalizált gerjesztett állapot közötti 

csatolást kiszámítjuk, akkor meghatározható, hogy milyen valószínűséggel 

vándorolhat, illetve ugorhat a töltés az egyik monomerről a másikra az állapotok 

közötti átmenet révén. 

A fenti nem-adiabatikus csatolás számítása rendkívül bonyolult, azonban 

használható algoritmust Tajti és Szalay36 írt le és implementált a CFOUR 

programcsomagba. 

4.8. Az elkerült kereszteződés szabálya (non-crossing rule)37 

Az ún. non-crossing rule, elkerült kereszteződés szabálya érelmében két megegyező 

szimmetriájú elektronikusan gerjesztett állapothoz tartozó potenciális 

energiafelületeket tekintve N dimenzióban azoknak N-2 dimenziós metszetük 

lehetséges. 

Ennek megfelelően egy dimenzióban – tehát pl. a vertikális gerjesztési energia egyik 

normálkoordináta szerinti függését vizsgálva – nem metszheti egymást két 

különböző állapothoz tartozó potenciális energiagörbe (hacsak nem eltérő a 

szimmetriájuk). Ezt a jelenséget Avoided Crossingnak, elkerült kereszteződésnek 

nevezzük. 

Az „Avoided Crossing” elméleti levezetését könnyen megérthetjük két állapot 

terében. Tekintsük a két állapot terében felvett Hamilton-operátort.  

Ahhoz, hogy a H-mátrix sajátértékei degeneráltak legyenek, tehát a két állapot 

energiája megegyezzen, két feltételnek kell teljesülnie. Egyrészt a 29. kifejezésben 

található mátrix off-diagonális elemeinek zérusnak kell lennie ( 0), 

másrészt a diagonálisban lévő két érték meg kell, hogy egyezzen ( ). Ezen 

két feltétel teljesítése miatt kapjuk az N-2 dimenziós metszetre vonatkozó állítást. 

 H  (29.)  
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5. Az elméleti számítások eredményei 

A munkám során az elméleti kémiai számításokat a CFOUR kvantumkémiai 

programcsomag38 segítségével végeztem. 

Az általam vizsgált molekularendszerekkel az információhordozó nukleinsav-

molekulák töltésvezetését kívánjuk modellezni. A DNS-molekula kettős hélix 

szerkezete, illetve a molekulát körülvevő, többek között alkálifém-ionokat és vizet 

tartalmazó burok töltésvezetésben játszott szerepétől eltekintve, dolgozatomban 

elsősorban a N-tartalmú bázisok részvételével történő töltés transzport jelenségét 

kívánom modellezni. 

A N-tartalmú bázisok töltésvezetés szempontjából lényeges tulajdonsága a -

kötésrendszer, mely aromás gyűrű létrehozásával a bázisok sík szerkezetét és 

stabilitását is biztosítja. A legegyszerűbb -eletkronokat is tartalmazó molekula az 

etén, így az egyszerű modellrendszerek felépítéséhez ezt használtam monomerként, 

Ezen kívül a nagy elektronegativitással rendelkező fluormolekulával helyettesített 

trimer rendszert is vizsgáltam. 

A további számításokra történő kitekintésképp egy bonyolultabb modellrendszert is 

felépítettem, melyben a nukleobázisok egyik alapváztípusát meghatározó molekulát, 

a pirimidint használtam. 

5.1. Geometriaoptimálás 

A modellrendszerek felépítésekor elsőként a monomerek egyensúlyi szerkezetét 

határoztam meg. A meghatározást mind az etén, mind a pirimidin esetében MP2 

elméleti szinten, az összes elektron figyelembe vételével (AE) GDIIS39 optimáló 

módszerrel, aug-cc-pVDZ bázis használatával végeztem. 

5.2. Ionizációs energiák meghatározása 

A CT-állapotokhoz tartozó vertikális gerjesztési energiák összehasonlíthatóak a 

monomerekhez tartozó ionizációs energiákkal. Az ionizáció és a Charge Transfer 

jelenség között az a legfontosabb különbség, hogy míg az ionizáció esetében a 

monomerről eltávolított elektron végtelen messze kerül, addig Charge Transfer 
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esetén az egyik monomer HOMO-pályájáról eltávolított elektron a másik monomer 

egyik lazító pályájára kerül. A másik monomer elektronaffinitását is célszerű tehát 

számításba venni. 

Az ionizációs energiákat EOM-IP módszerrel,40 az elektronaffinitást EOM-EA 

módszerrel41 CCSD elméleti szinten aug-cc-pVDZ bázis használatával számítottam 

ki. Az etén és a pirimidinmolekulára kapott értékeket tartalmazza a 1. táblázat. 

1. táblázat Az etén és a pirimidin egyensúlyi szerkezeténél EOM-CCSD módszerrel 
aug-cc-pVDZ bázison számított ionizációs energia és elektronaffinitás-értékek. 

monomer 
molekula 

ionizációs 
energia / eV 

elektron-
affinitás / eV 

etén 10,38 3,37 

pirimidin 10,25 1,41 

 

5.3. Normálkoordináta-analízis 

A dimer-modellekre jellemző szimmetria miatt a CT-állapotok érzékelésére nincs 

lehetőségünk, hiszen a két monomerben a LUMO-, illetve HOMO-pályák energiája 

megegyezik, így a rendszer szimmetriáját is tükröző keverék-állapotokat kapunk. 

Abban az esetben azonban, ha az egyik monomer szerkezetén változtatunk egy kicsit 

– elrontva ezzel a dimer szimmetriáját – lesz esélyünk a fellépő CT-állapotok 

észlelésére. 

A dimer rendszerre jellemző szimmetriát sokféleképpen elronthatjuk a monomerek 

szerkezetének változtatásával, de a legkézenfekvőbb megoldás, ha ezt a 

normálkoordináták mentén tesszük. Ehhez először meg kell keresnünk az 

alapállapot normálrezgéseit leíró normálkoordinátákat, melyeket az alapállapot 

geometria-optimalizálása után MP2 elméleti szinten végzett rezgési 

frekvenciaszámítással kaptam meg. A rezgéseket leíró normálkoordináták száma 

3N - 6, ahol N a molekulát alkotó atomok száma. A rezgésekhez tartozó szabadsági 

fokok száma az etén esetében tehát 12, míg a pirimidin esetében 24. A kapott 
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normálrezgéseket, illetve a hozzájuk tartozó frekvenciákat a 2. és a 3. táblázatokban 

tüntettem fel. 

2. táblázat Az etén elektron-alapállapotában számított normálkoordinátáinak jele, az ezek 
mentén történő normálrezgés szimmetriája, illetve term értéke cm-1 egységekben 
kifejezve. 

normál-
koordinát
a száma 

normál-
rezgés 

szimmetriáj
a 

normál-rezgés 
term értéke 

/cm-1 

normál-
koordináta 

száma 

normál-
rezgés 

szimmetriája 

normál-rezgés 
term értéke 

/cm-1 

Q1 B2u 820,8 Q7 B3u 1468,0 
Q2 B2g 954,5 Q8 Ag 1670,8 
Q3 B1u 980,5 Q9 B3u 3180,9 
Q4 Au 1048,8 Q10 Ag 3198,6 
Q5 B1g 1229,8 Q11 B1g 3275,8 
Q6 Ag 1372,2 Q12 B2u 3303,9 

 

3. táblázat. A pirimidin elektron-alapállapotában számított normálkoordinátáinak jele, az 
ezek mentén történő normálrezgés szimmetriája, illetve term értéke cm-1 egységekben 
kifejezve. 

normál-
koordináta 

száma 

normál-
rezgés 

szimmetriája 

normál-rezgés 
term értéke 

/cm-1 

normál-
koordináta 

száma 

normál-
rezgés 

szimmetriája 

normál-
rezgés term 
értéke /cm-1 

Q1 A'' 342,7 Q13 A' 1146,9 
Q2 A'' 401,3 Q14 A' 1228,4 
Q3 A' 616,0 Q15 A' 1343,5 
Q4 A' 675,6 Q16 A' 1379,9 
Q5 A'' 739,6 Q17 A' 1421,9 
Q6 A'' 805,2 Q18 A' 1477,1 
Q7 A'' 959,8 Q19 A' 1600,5 
Q8 A'' 972,9 Q20 A' 1613,7 
Q9 A'' 996,5 Q21 A' 3210,8 
Q10 A' 999,8 Q22 A' 3215,6 
Q11 A' 1070,2 Q23 A' 3230,0 
Q12 A' 1082,9 Q24 A' 3250,1 

 

Ezt követően mind az etén, mind a pirimidin esetében EOM-CCSD elméleti szinten 

aug-cc-pVDZ bázis használatával kiszámítottam az első gerjesztett állapotot, illetve a 

hozzá tartozó gradiens-vektort a normálkoordináták bázisán. A vektor komponensei 

alapján látszik, hogy a gerjesztés során a pirimidinmolekula 10. és 11. normálrezgése 
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mentén támad gerjesztés után a legnagyobb erő, míg az etén molekula esetében a 6. 

és a 8. normálkoordináta mentén rezeg a molekula. Az etén és a pirimidin molekulák 

esetében a 2. és a 3. ábrán láthatóak a megfelelő normálrezgések. Az ábrán is 

megfigyelhető, hogy a pirimidin esetében az aromás síkban maradó, a gyűrű minden 

második atomjának a gyűrű középpontja felé mutató ki-be rezgése játssza a 

legfontosabb szerepet a gerjesztés során. 

A dimer rendszer felépítésekor a fenti módon kapott normálkoordináták mentén 

módosítottam a szerkezetet. Míg az etén esetében ezt a módosítást párhuzamosan 

végeztem – tehát az egyik monomer szén-szén kötését megnyújtottam, míg a másik 

monomer szén-szén kötését összenyomtam, addig a pirimidin molekula esetében 

csak az egyik monomer szerkezetén változtattam az egységnyi elmozdulásnak 

definiált mennyiség többszörösével. Az etén esetében a különböző monomereket 

szén-szén kötéshosszúságuk alapján különböztetjük meg: a rövidített kötés-

hosszúsággal rendelkező etén monomert alsó indexbe tett „r” karakterrel (rövid), a 

megnyújtott kötéshosszúságú monomert pedig alsó indexbe tett „h” karakterrel 

(hosszú) jelöljük. 

 

2. ábra. A pirimidinmolekula 10-es és 11-es normálrezgése, melyek mentén a legkisebb 

vertikális gerjesztési energiával rendelkező állapot leginkább mozog. 

 

3. ábra. Az etén molekula 6-os és 8-as normálrezgése, melyek mentén a legkisebb 

vertikális gerjesztési energiával rendelkező állapot leginkább mozog. 



23 
 

5.4. Vertikális gerjesztési energiák számítása CT-átmenetekre 

5.4.1. Etén dimer 

A dimer rendszerekben a CT-típusú állapotok könnyen belátható módon párosával 

jelentkeznek, hiszen a töltés átkerülhet az egyik monomerről a másikra, és 

természetesen ugyanez fordított irányban is megtörténhet. Az etén monomerekből 

felépülő dimer rendszer esetében először potenciálenergia-felületeket számítottam a 

két → ∗-típusú CT-átmenethez. Ezeket a számításokat cc-pVDZ bázis 

használatával EOM-CCSD elméleti szinten végeztem. Ezek a felületek láthatóak a 4. 

és az 5. ábrán. A két változtatott szerkezeti paraméter ebben a modellben a 

monomerek távolsága, illetve az etén monomerek szén-szén kötéshosszának aránya. 

3,0 Å és 5,0 Å monomertávolság között 0,1 Å lépésközzel haladva, a szén-szén 

kötéshosszak arányait tekintve 86-98 % megnyújtás között 2 %-os lépésközzel 

számítottam a felület pontjait. Az így kapott pontokra harmadfokú interpolációs 

illesztéssel kaptam meg a felületek végső alakját. 

 

 

4. ábra. Az etén dimerben megjelenő egyik CT-típusú állapot ( → ∗ ) potenciális 
energiafelülete. A két koordináta, melyek mentén a szerkezeti változtatások történtek az 
etén monomerek szén-szén kötéstávolságának aránya, illetve a monomerek 
tömegközéppontjainak távolsága. 
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5. ábra Az etén dimerben megjelenő másik CT-típusú állapot ( → ∗) potenciális 
energiafelülete. A két koordináta, melyek mentén a szerkezeti változtatások történtek az 
etén monomerek szén-szén kötéstávolságának aránya, illetve a monomerek 
tömegközéppontjainak távolsága. 

A felületeken könnyen nyomon követhető, amint a monomerek egymáshoz való 

közelítése, illetve a szén-szén kötéshosszak egyensúlyitól való torzítása is a CT-

állapotok gerjesztési energiájának csökkenéséhez vezet. A felületekről továbbá 

mindkét esetben leolvasható, hogy a CT-átmenetre jellemző gerjesztési energia 

nagysága elsősorban a monomerek távolságától függ, lényegesen kisebb mértékben 

függ a két monomer szén-szén kötéshosszának arányától.  

A jobb megértés céljából természetesen a fenti felületek metszeteit érdemes ábrázolni. 

Ennek megfelelően a 6. ábra a szén-szén kötéshosszak 96%-os arányánál készült 

metszetet mutatja. Az ábrán további állapotok potenciál-görbéjét is ábrázoltam, 

melyeket a természetes pályák alapján történő analízis segítségével azonosítottam. A 

„non-crossing rule” értelmében egy dimenzióban a különböző potenciális energia-

görbék nem metszhetik egymást. Így a legalacsonyabb N állapot vertikális gerjesztési 

energiáit különböző monomertávolságnál kiszámítva és összekötve potenciális 

energiagöbéket kapunk.  



25 
 

 

6. ábra. Az etén dimer elektrongerjesztett állapotaihoz tartozó vertikális gerjesztési 
energiák eV-ban a monomerek tömegközépponti távolságának függvényében. A 
különböző színek a különböző gerjesztett állapotokat jelölik, az ábra jobb oldalán pedig 
az átmeneteket jellemző természetes pályák (natural orbitals) láthatóak. (Az ábrázolásnál 
használt izofelület-érték: 0,1.) 

Hogyan adhatunk magyarázatot ezeknek az állapotoknak a létrejöttére? 

A kapott potenciális energiagörbék értelmezésére kiszámítottuk az egyensúlyi 

szén-szén kötéshosszúsághoz képest megnyújtott és megrövidített szén-szén 

kötéshosszúságú monomerek elektrongerjesztett állapotainak aszimptotáit. 

Tekintsük úgy, hogy a monomerek kezdetben végtelen távolságra találhatóak 

egymástól, ezt a helyzetet a 7. ábra szemlélteti. Ebben a helyzetben a monomerek 

pályái az egyensúlyi geometriához tartozó pályáktól csak a monomer szén-szén 

kötéshosszának megváltoztatásában térnek el. Az ábra bal oldalán a rövidített 

kötéshosszhoz tartozó, jobb oldalán a nyújtott kötéshosszhoz tartozó pályákat 

ábrázoltam. Észrevehetjük, hogy a szénatomok távolodásával a monomerre jellemző 

HOMO- és LUMO-pályák közti energiakülönbség lecsökken, míg a kötéshossz 

csökkentése az iménti pályák eltávolodásában jelentkezik. A monomerek közötti 

távolságot fokozatosan csökkentjük a köztük lévő távolságot, mígnem elérjük azt 

szerkezetet, ahol az elektron nem lokalizálható egy monomeren, csak a dimer 
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rendszer egy, mindkét monomeren egyszerre megtalálható, delokalizált pályájára. Ez 

a 8. ábrán látható helyzet. Ennek oka, hogy a monomerek közelítésével a monomerek 

pályái kölcsönhatnak, közös pályák alakulnak ki. A delokalizált pályák tehát a 

monomereken található - és ∗-pályák kölcsönhatásából keletkeztek. A -pályák 

kölcsönhatása lényegesen kisebb, mint a -pályáké, ezért ezekből nem keletkeznek a 

mi tárgyalásunk szempontjából érdekes pályák. Négy különböző -típusú pályát 

érdemes megkülönböztetnünk a kis monomertávolságú rendszerben. Energiában 

alulról felfelé haladva létezik egy teljesen kötő -pálya, ennek a legalacsonyabb az 

energiája; egy, a monomerek szempontjából kötő, de a dimer szempontjából lazító 

tulajdonságú -pálya; egy olyan, mely a monomerek szempontjából lazító, de a 

dimer szempontjából kötő, illetve legmagasabb energiánál egy, mind a monomerek, 

mind a dimer rendszer szempontjából lazító -pálya. A monomerek kis távolságánál 

tehát ezek a pályák vesznek részt az elektrongerjesztések kialakításában, így tehát a 

→ ∗-típusú CT-átmenetek alacsony kötéstávolságnál nem valósulhatnak meg. 

Kimondhatjuk tehát, hogy létezik egy olyan legkisebb monomer-monomer távolság, 

melynél csak nagyobb távolságok esetén van értelme a CT-állapotok keresésének. 

 

7. ábra Az etén dimer rendszerben a monomereken lokalizált pályák és azon 
elektrongerjesztések energiái, melyekben ezek a pályák részt vesznek. A feltüntetett 
energiák a különböző gerjesztett állapotokhoz tartozó aszimptota energiák. (a természetes 
pályák ábrázolásánál használt izofelület-érték: 0,1) 
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8. ábra Az etén dimer pályái és a belőlük létrejövő elektronikus gerjesztések 
3,0 Ångstrom-ös monomertávolságnál, valamint az állapotokra jellemző természetes 
pályák. (Az ábrázolásnál használt izofelület-érték: 0,1) 

4. táblázat. Az etén dimer különböző elektronikus gerjesztéseihez tartozó vertikális 
gerjesztési energiák eV-ban megadva. 

	/	Å 
→ 

→ ∗  
, → 

→ ∗  
, → 

→ ∗ 
→ 

→ ∗ 
, → 

→ ∗  
, → 

→ ∗ 
→ 

→ ∗  
→ 

→ ∗ 
5,00 8,51 8,81 8,93 8,99 9,79 10,58 11,03 11,10 
4,90 8,51 8,81 8,93 8,99 9,79 10,57 10,98 11,05 
4,80 8,50 8,81 8,93 8,99 9,79 10,57 10,92 10,99 
4,70 8,49 8,81 8,93 8,99 9,78 10,56 10,87 10,93 
4,60 8,48 8,81 8,93 8,99 9,78 10,55 10,81 10,87 
4,50 8,46 8,80 8,93 8,99 9,77 10,54 10,76 10,81 
4,40 8,44 8,80 8,93 8,99 9,76 10,52 10,71 10,75 
4,30 8,42 8,80 8,93 8,98 9,75 10,49 10,67 10,70 
4,20 8,38 8,80 8,93 8,98 9,74 10,45 10,63 10,66 
4,10 8,34 8,80 8,92 8,98 9,72 10,40 10,59 10,64 
4,00 8,29 8,79 8,92 8,98 9,70 10,36 10,55 10,62 
3,90 8,22 8,79 8,91 8,98 9,68 10,33 10,51 10,61 
3,80 8,14 8,76 8,91 8,98 9,66 10,29 10,49 10,60 
3,70 8,04 8,72 8,90 8,98 9,65 10,27 10,47 10,58 
3,60 7,92 8,67 8,89 8,99 9,64 10,24 10,45 10,57 
3,50 7,79 8,61 8,88 9,00 9,63 10,22 10,46 10,56 
3,40 7,63 8,53 8,83 9,02 9,58 10,20 10,47 10,55 
3,30 7,45 8,45 8,82 9,02 9,50 10,18 10,50 10,55 
3,20 7,25 8,34 8,83 9,02 9,42 10,16 10,50 10,57 
3,10 7,03 8,22 8,79 8,97 9,30 10,13 10,49 10,65 
3,00 6,78 8,07 8,79 8,86 9,21 10,09 10,45 10,76 
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9. ábra Az etén dimer különböző elektronikus gerjesztéseinek vertikális gerjesztési 
energiái eV-ban a monomerek tömegközépponti távolságának függvényében. A 
különböző gerjesztett állapotokat a természetes pályák segítségével azonosíthatjuk. Az 
előforduló Rydberg-szerű állapotokat az ábrán nem ábrázoltam. 

A 9. ábra a CT-állapotokhoz tartozó vertikális gerjesztési energiák változását mutatja 

be a monomerek közti távolság függvényében. Vizsgáljuk a kapott metszetet arra a 

kérdésre keresve a választ, hogy miként születnek meg a CT-állapotok, milyen 

karakterű állapotokká alakulnak a monomerek közelítésével. Az ábrán tisztán 

látható, hogy a magasabb gerjesztési energiával rendelkező CT-állapot adiabatikusan 

a legmagasabb gerjesztési energiával rendelkező delokalizált kölcsönható állapottá 

alakul az etén monomerek távolságának csökkentésével. A CT-állapotok 

kialakulásához szükséges legkisebb a távolság az etén dimer rendszer esetében tehát 

~4,0 Ångstrom. Az ábrán ezen kívül egy harmadik állapot is látható, mely karakterét 

tekintve , → ∗-gerjesztésnek tekinthető, azaz az átmenet a rövidebbik 

kötéshosszúságú monomeren történik egy magasabb energiájú -típusú pályáról egy 
∗-típusú pályára. Az ábráról kiderül, hogy az alacsonyabb energiával rendelkező 

CT-állapot ezzel a , → ∗-állapottal kereszteződik, és adiabatikus kereszteződésen 

keresztül átveszi annak karakterét. Az ábrán kékkel jelölt állapot valószínűsíthetően 
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a monomerek közti távolság további csökkentésével más alacsonyabb energiájú 

állapotokkal is kereszteződik, ezért nem látjuk, hogy a CT-állapotra jellemző 

karaktert végül melyik állapot hordozza. Ezek az alacsonyabb energiájú állapotok az 

etén esetében nagyon gyakori Rydberg-típusú állapotok is lehetnek. Az általam 

használt bázis (cc-pVDZ) azonban nem kedvez a Rydberg-típusú átmenetek 

leírásának, ezért ezeket az állapotokat számításaim során csak részben kaptam meg, 

az eredményeket bemutató ábrákon pedig leírásuk bizonytalansága miatt nem 

szerepeltetem ezeket. 

  

10. ábra Az etén dimer CT-állapotaihoz tartozó gerjesztési energiák eV-ban a monomerek 
egymáshoz képest történt megnyújtásának függvényében. (Ennek megfelelően a 0,90-es 
érték azt jelenti, hogy a monomerekben a szén-szén távolságot úgy változtattuk az 
egyensúlyi kötéshosszhoz képest, hogy az egyik monomer kötéshossza 90 %-a legyen a 
másik monomer kötéshosszának.) A monomerek tömegközépponti távolsága 
6,5 Ångstrom. 

A 10. ábra a potenciális energiafelületek másik koordináta mentén vett metszetét 

ábrázolja. Megfigyelhető, hogy a monomerek kötéshosszának változtatása nem jár 

számottevő hatással, hiszen a CT-állapotokra jellemző vertikális gerjesztési 

energiákat csak 0,01 eV-nyi mértékében változtatja meg. 
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Érdekes azonban megfigyelni, hogy míg a → ∗  CT-állapot esetében a görbe 

szélsőértéken megy keresztül, addig a → ∗ CT-állapot esetében ez a minimum 

nem jelentkezik. A szélsőérték megjelenésére a következő magyarázat adható: a 

magasabb gerjesztési energiával rendelkező CT-állapot valószínűsíthetően nem vesz 

részt adiabatikus átkereszteződésekben más állapotokkal. Ezzel szemben az 

alacsonyabb gerjesztési energiájú → ∗ -állapot a potenciálgörbe lefutása alapján 

adiabatikus kereszteződéseken keresztül vált karaktert. Azt gondoljuk, hogy az 

alacsonyabb energiájú állapotokkal való „avoided crossing”-nak köszönhetően 

jelenik meg szélsőérték az energiában. A szélsőérték alakja és típusa jelentősen 

megváltozik, ahogy a monomereket egymáshoz közelítem, és ezen keresztül egy 

általam is számolt állapothoz, a , → ∗	-állapothoz kerül közel a CT-állapot 

potenciális energia-görbéje. A kapott minimum alakjának monomerek közti távolság 

csökkentésével mutatott torzulása a 11. ábrán követhető. 

 

11. ábra. Az etén dimer rendszerben számított → ∗  CT-típusú elektrongerjesztett 
átmenet vertikális gerjesztési energiájának függése a két monomer szén-szén 
kötéshosszának arányának függvényében.  
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5.4.2. Az etén trimer modellrendszer 

A most következő rendszer tárgyalása egy következő fontos lépcsőt jelent a 

töltésvándorlás tanulmányozásában. A trimer rendszerben ugyanis már nem csak 

CT-állapotok számíthatóak, hanem a gerjesztett állapotok csatolása is megadható egy 

ún. csatolási vektor formájában. A csatolási vektor nagyságával az elméleti 

bevezetőben leírt módon növekszik a töltésvándorlás átmeneti valószínűsége, a 

sebességi állandón keresztül pedig a töltésvándorlás sebessége. 

Az etén trimer rendszer esetében különböző szerkezetekben kerestem CT-

átmeneteket. A szerkezetek kiválasztásánál a monomerek szén-szén kötéshossza, 

illetve azok tömegközéppontjainak távolságát vettem figyelembe. Ez alapján az 

5. táblázatban összefoglalt geometriai paraméterekkel leírható szerkezetekben 

kerestem CT-átmeneteket EOM-CCSD elméleti szinten cc-pVDZ bázis használatával. 

5. táblázat. A három etén monomerből felépülő modellrendszer különböző, általam 
vizsgált szerkezeteinek geometriai paraméterei 

szerkezet 
száma    / Å 	/	Å 

1. 0,98 1,02 1,00 5,0 5,0 
2. 0,98 1,02 1,00 4,5 4,5 
3. 0,98 1,02 1,00 4,4 4,4 
4. 0,98 1,02 0,98 5,0 5,0 

 

 

12. ábra. Az etén monomerekből felépülő trimer modell szerkezeti vázlata. A különböző 
szerkezeteket a  és  monomertávolságok, illetve az ,  és  geometriai 
paraméterek. 

d
2

r
2

r1 r3

d1
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13. ábra. Az etén trimer rendszerben megvalósuló két CT-átmenet a természetes pályák 
ábrázolásában. (Az ábrázoláshoz használt izofelület-érték: 0,1) 

A 6. táblázat tartalmazza a különböző szerkezetekhez tartozó CT-állapotok vertikális 

gerjesztési energiáit, illetve az állapotok oszcillátor-erősségét. A vertikális gerjesztési 

energiákat összehasonlítva szembetűnő, hogy a monomerek közelítésével csökken a 

gerjesztéshez szükséges energia és növekszik az oszcillátorerősség mindkét CT-

gerjesztés esetében. Valószínűsíthető tehát, hogy létezik egy optimális 

monomertávolság, melynél a legalacsonyabbak a vertikális gerjesztési energiák. 

További számításokat is végeztem rövidebb monomertávolságoknál, azonban a 

számítások során a sajátértékek bekonvergáltatása problémába ütközött. Ennek oka a 

dimer számítások eredményére vezethető vissza, ugyanis a monomertávolságok 

csökkenésével a pályák delokalizálódnak, illetve a CT-karakterrel rendelkező 

állapotok karakterük elvesztésével átkereszteződnek más állapotokkal. A jövőben 

szeretnénk ezeket a számításokat folytatni, hogy még pontosabb képet kaphassunk 

az etén monomerekből felépülő komplexekben lejátszódó töltésvándorlásról.  

6. táblázat Az etilén trimer különböző szerkezeteihez tartozó CT-állapotok gerjesztési 
energiája eV-ban, illetve az állapotokhoz tartozó oszcillátorerősségek értékei. 

szerkezet 
száma 

, → ,
∗  , → ,

∗  
gerjesztési E / 

eV 
oszcillátor-
erősség, f  

gerjesztési E / 
eV 

oszcillátor-
erősség, f 

1. 11,07 0,001 12,55 < 0,001 
2. 10,79 0,004 12,36 0,002 
3. 10,74 0,005 12,32 0,003 

 ,
" ö ő"

.
→ ,

∗  ,
" í ó"

.
→ ,

∗  

4. 11,07 0,000 11,07 0,001 
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A 4. szerkezetben más szén-szén kötéshosszúságú etén-monomereket helyeztem el. 

A két szélső etén monomer kötéshossza az egyensúlyihoz képest csökkentettem, míg 

a középső etén szén-szén kötéshosszát növeltem. Mindkét számított CT-állapot 

esetében az elektron kiindulási pályája delokalizálódik az egyik szélső és a középső 

etén molekulán, míg az a pálya, melyre az elektron a gerjesztés során érkezik a 

harmadik monomeren lokalizált. A delokalizált és lokalizált pályák ilyen 

kölcsönhatása igazi különlegesség az etén dimer rendszerében tapasztaltakhoz 

képest, ugyanis abban az esetben a delokalizációt, illetve a lokalizációt egyszerre 

figyelhettük meg a gerjesztés kiindulási és érkezési pályáin. Az így kapott CT-

állapotok egyikét a 14. ábrán ábrázoltam. 

 

7. ábra Az etén trimer rendszer 4. elrendezésében számított ,
" ö ő"

.
→ ,

∗  CT-típusú 

átmenet a természetes pályák segítségével ábrázolva. (Az ábrázoláshoz használt 
izofelület-érték: 0,1.) 

Az állapotok közötti nem-adiabatikus csatolás számításának eredményeképp a 

trimer rendszer minden atomjára elhelyezett vektort kaptam. Ezek a vektorok írják le 

azokat a mozgásokat, amiket az egyes monomerek atomjai végeznek a 

töltésvándorlás során. A kapott csatolási vektorok legnagyobb járulékot mutató 

komponenseit a 7. táblázat tartalmazza, a teljes csatolási vektort a Függelékben 

található táblázatokban tüntettem fel. A töltésvándorlás kicsit mélyebb megértéséhez 

érdemes megvizsgálni a legnagyobb amplitúdóval rendelkező vektorokat. Azt 

láthatjuk, hogy a 4,4 Å távolságban elhelyezett monomerek esetében a csatolási 

vektor nagy amplitúdójú komponensei a csatoló állapotok szénatomjain elhelyezett 

vektorok lesznek. A szén-szén kötéssel párhuzamos egymás felé mutató vektorok 

találhatóak a második, leginkább megnyújtott, illetve a harmadik, egyensúlyi 

kötéstávolsággal rendelkező etén monomereken. Ez, ha lehet, még inkább 

alátámasztja azt a feltételezésünket, hogy a szén-szén kötés menti 

normálkoordinátának megfelelő kitérítéssel érdemes a monomerek szerkezetét 

változtatni, így elősegítve a CT-átmenetek létrejöttét. A vektorkomponensek 
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amplitúdóit összevetve az tapasztalható, hogy a sorrendben második, leghosszabb 

szén-szén kötéshosszúságú eténen – tehát, ahova a töltés megérkezik, majd ahonnan 

továbbindul – a rezgés amplitúdója ~15 %-kal nagyobb, mint azon az etén 

monomeren, melyre a folyamat végén a töltés kerül. 

7. táblázat. A csatolási vektor legnagyobb hozzájárulást adó komponensei és az eredő 
atomok. A koordináták értelmezéséhez fontos tudni, hogy a monomerek a síkban úgy 
vannak elhelyezve, hogy síkjuk az x-y síkkal párhuzamos, tengelyük pedig az x-tengellyel 
fut párhuzamosan. 

atom jele x y z 
C a 2. eténen 0,1829 0,0000 0,0247 
C a 2. eténen -0,1829 0,0000 0,0247 
C a 3. eténen 0,1527 0,0000 -0,0415 
C a 3. eténen -0,1527 0,0000 -0,0415 
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5.4.3. Az etén dimer + F2‐modellrendszer 

Az etén trimer esetében egyik monomerhez sem rendelhető nagyobb elektronvonzó 

tulajdonság, mint a többihez. Feltételezhető, hogy egy elektronvonzó monomer 

azáltal, hogy elektronaffinitása jelentősen kisebb az eténénél, csökkentheti a többlet-

elektron és a lyuk kialakulásához tartozó gerjesztési energiát a monomereken. 

Ennek a kérdésnek a vizsgálatához az egyik etén monomert fluor molekulára 

cseréltem, és különböző elrendezésekben, a szerkezeti paraméterek változtatásával 

vizsgáltam a kialakuló CT-állapotok gerjesztési energiáit. A különböző elrendezések 

a 15. ábrán láthatóak, a geometriai paramétereket a 8. táblázat tartalmazza. Ahhoz, 

hogy a monomerek különböző elrendezései jól összehasonlíthatóak legyenek, a 

számításokat mindhárom elrendezésben elvégeztem megegyező monomer-

távolságok mellett. Kíváncsi voltam arra, hogy a fluormolekula közelsége mekkora 

hatással van a CT-állapotok vertikális gerjesztési energiájára, milyen távolságnál 

kezdi el éreztetni hatását ez az erősen elektronvonzó tulajdonságú molekula. 

Előzetes hipotézisem szerint a fluormolekula a töltésvándorlás szempontjából 

leghatékonyabban az a.) jelű elrendezésben fejtheti ki hatását, továbbá a b.) és c.) jelű 

elrendezések között nem vártam nagy eltéréseket.  

a.)  b.)  c.) 

                     

15. ábra A két C2H4- és egy F2-molekulából felépülő modellrendszer elrendezései. Az a.) 
elrendezés esetében a F2-molekula tengelye merőlegesen helyezkedik el ez etén 
monomerek tengelyére, illetve azok síkjaira. A b.) elrendezésben a F2-molekula tengelye 
párhuzamos az etén-monomerek tengelyeivel. A c.) elrendezésben a F2-molekula tengelye 
merőleges az etén-monomerek tengelyére, ugyanakkor párhuzamos az etén-monomerek 
síkjaival. Ezekben az elrendezésekben a különböző szerekezeteket a , illetve a -vel 
jelölt paraméterek – a monomerek tömegközépponti távolságainak – változtatásával 
kaptam. 

d1 d2

r1 r2

d1 d2

r1 r2

d1 d2

r1 r2
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8. táblázat. Az etén dimer + F2 rendszer különböző elrendezései a 15. ábra jelöléseinek 
megfelelően, illetve a különböző geometriai paraméterek értéke az általam vizsgált 
szerkezetekben. , illetve  a monomerek tömegközéppontjainak távolsága Å-ben 
megadva, míg , illetve  az etén monomerekben a szén-szén kötéshossz és az 
egyensúlyi szén-szén kötéshossz aránya. Az általam alkalmazott elrendezésekben a két 
etén-monomer kötéshosszának aránya 96 %. 

szerkezet 
sorszáma elrendezés   / Å 	/	Å 

1. a.) 0,98 1,02 5,0 5,0 
2. a.) 0,98 1,02 5,0 4,0 
3. a.) 0,98 1,02 5,0 3,0 
4. a.) 0,98 1,02 4,5 5,0 
5. b.) 0,98 1,02 5,0 5,0 
6. b.) 0,98 1,02 5,0 4,0 
7. b.) 0,98 1,02 5,0 3,0 
8. b.) 0,98 1,02 4,5 5,0 
9. b.) 0,98 1,02 4,5 4,0 
10. b.) 0,98 1,02 4,5 3,0 
11. c.) 0,98 1,02 5,0 5,0 
12. c.) 0,98 1,02 5,0 4,0 
13. c.) 0,98 1,02 5,0 3,0 
14. c.) 0,98 1,02 4,5 5,0 
15. c.) 0,98 1,02 4,5 4,0 
16. c.) 0,98 1,02 4,5 3,0 

 

Vizsgálatom tárgyát képezte az etén monomerek között fellépő CT, illetve az egyik 

etén monomerről a fluorra történő elektronvándorlás vizsgálata is. A későbbi 

számítások során különös figyelmet fordítottam azokra a CT-állapotokra, melyeknél 

a szélső, rövid szén-szén kötéshosszú etén molekuláról történik a töltésátlépés a 

középen elhelyezkedő, megnyújtott szén-szén kötéssel rendelkező etén monomerre, 

illetve a fluor molekulára. E két állapot közötti nem-adiabatikus csatolás 

kiszámításával jóslást tehetünk ugyanis a modellrendszerben megvalósuló 

elektronvándorlás valószínűségére. 

A CT-állapotokat ebben a modellrendszerben is a természetes pályák ábrázolásával 

azonosítottam. Az így kapott gerjesztett állapotokra jellemző átmeneteket a 

különböző elrendezések esetén a 16. ábrán láthatóak. 
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16. ábra Az etén dimer + F2 rendszerre számított CT-típusú elektrongerjesztések a 
természetes pályák ábrázolásában. A nem-adiabatikus csatolás kiszámításával 
megjósolhatóvá válik a gerjesztett állapotok közti elektronvándorlások valószínűsége. Így 
a különböző szerkezetek összehasonlíthatóvá válnak a töltésvándorlás szempontjából. 

Az etén dimer + F2 modellrendszer különböző szerkezeteinél kiszámított vertikális 

gerjesztési energiákat, és a hozzájuk tartozó oszcillátor-erősségeket tartalmazza a 

9. táblázat. 

A számított gerjesztési energiákat elsősorban az etén trimer rendszerre számított 

gerjesztésekkel, illetve egymással is érdekes lehet összehasonlítani. A hasonló 

monomertávolságnál számított energiák esetében a → ∗-típusú CT-állapotok 

energiái nagyon hasonlóak, a fluormolekula csak az a.) elrendezésben képes némi 

csökkentő hatást (~0,1 eV) elérni a vertikális gerjesztési energiákat tekintve. A 

→ -típusú gerjesztések azonban várakozásainknak megfelelően akár 2,0 eV-al 
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alacsonyabb gerjesztési energiáknál jelentkeznek, mint a → ∗-típusú gerjesztések 

az etén trimer rendszerben. 

9. táblázat. Az etén dimer + F2 modellrendszerben számolt CT-átmenetek gerjesztési 
energiája eV-ban, illetve az átmenetekhez tartozó oszcillátor-erősségek. 

szerkezet 
sorszáma 

, → ,
∗  , →  

gerjesztési E / 
eV 

oszcillátor-
erősség, f  

gerjesztési E / 
eV 

oszcillátor-
erősség, f 

1. 11,01 0,001 10,62 0,000 
2. 10,96 0,001 10,46 0,000 
3. 10,85 0,001 10,36 0,000 
4. 10,74 0,005 10,52 0,000 
5. 11,04 0,001 10,62 0,000 
6. 11,04 0,001 10,48 0,000 
7. 11,15 0,001 10,13 0,000 
8. 10,76 0,005 10,52 0,000 
9. 10,76 0,005 10,36 0,000 

10. 10,87 0,006 9,97 0,001 
11. 11,04 0,001 10,62 0,000 
12. 11,04 0,001 10,49 0,000 
13. 11,07 0,001 10,22 0,000 
14. 10,76 0,005 10,52 0,000 
15. 10,76 0,005 10,36 0,000 
16. 10,79 0,005 10,07 0,000 

 

Az etén dimer + F2-molekula rendszerében is számítottam csatolási vektort, melyek 

teljes egészében a Függelékben csatolt táblázatokban találhatóak meg, legnagyobb 

hozzájárulást adó komponenseik azonban a 10. táblázatban szerepelnek. Érdemes a 

különböző elrendezések esetében az etén monomerek és a fluormolekula 

közeledésének hatását figyelni, illetve a különböző elrendezések esetén a vektorok 

eltérő orientációját. 

A fluormolekula 2,0 Å-nyi közelítésével többszörösére növekszik az etén 

szénatomjain, illetve a fluoratomokon lévő vektorok nagysága. A különböző 

elrendezések közti legfőbb különbség a vektorok irányában jelenik meg: míg a 

b.) elrendezésben a legjelentősebb vektorok a szénatomokon a másik szénatom felé 

mutatnak, hasonlóan a fluoratomokon lévő vektorokhoz addig a b.) és a 

c.) elrendezésekben ez nem mondható el. Az is figyelemre méltó, hogy az 
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a.) elrendezésben a z-tengelyen elhelyezett fluor atomokra számított vektorok az etén 

monomerek tengelyével párhuzamos x-irányban tartalmaznak nagy komponenseket, 

míg az etén szénatomjain lévő csatolási vektorok inkább z-irányba állnak. Ehhez 

hasonlóan a c.) elrendezésben a szénatomok y-irányban tartalmaznak nagyobb 

vektorkomponenseket (a fluormolekula molekulatengelye y-irányú), míg a 

fluormolekulára számított vektorok inkább az etén szén-szén kötésének megfelelő 

irányban, azaz az x-tengellyel párhuzamosan vesznek fel nagy értékeket. Ez azt 

látszik bizonyítani, hogy a nem-adiabatikus csatolás atomokra vett komponenseinek 

orientációját elsősorban a csatoló állapot geometriai orientációja határozza meg. 

10. táblázat. Az etén dimer + F2 rendszer különböző elrendezéseiben számított csatolási 
vektorok legnagyobb amplitúdójú komponensei az eredő atomokon. Az eredő atomok a 
rendszerben középen elhelyezkedő etén szénatomjai, illetve a fluoratomok. A 
fluoratomok közeli/távoli megkülönböztetésének természetesen csak az a.) elrendezésben 
van jelentése 

 a.) elrendezés b.) elrendezés c.) elrendezés
atom x y z x y z x y z 

 5,0 Å, 5,0 Å 
C3 0,043 0,000 0,208 0,033 0,000 0,000 0,000 -0,002 0,000 
C4 0,043 0,000 -0,208 -0,033 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 

Fközeli -0,106 0,000 0,000 -0,129 0,000 0,000 -0,002 0,000 0,000 
Ftávoli 0,025 0,000 0,000 0,129 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 

 5,0 Å, 4,0 Å 
C3 0,177 0,000 0,670 -0,257 0,000 0,000 0,000 -0,019 0,000 
C4 0,177 0,000 -0,670 0,257 0,000 0,000 0,000 0,019 0,000 

Fközeli -0,487 0,000 0,000 0,915 0,000 0,000 -0,017 0,000 0,000 
Ftávoli 0,148 0,000 0,000 -0,915 0,000 0,000 0,017 0,000 0,000 
  5,0 Å, 3,0 Å

C3 0,678 0,000 1,778 -0,425 0,000 0,000 0,000 -0,061 0,000 
C4 -0,678 0,000 -1,778 0,425 0,000 0,000 0,000 0,061 0,000 

Fközeli -1,915 0,000 0,000 1,284 0,000 0,000 -0,051 0,000 0,000 
Ftávoli 0,595 0,000 0,000 -1.284 0,000 0,000 0,051 0,000 0,000 
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5.4.4. Pirimidin dimer 

A pirimidin dimer vizsgálata lényegesen drágább számításokat jelent, mint bármely 

ezt megelőző kismolekulás rendszer vizsgálata. A rendszer dimer, tehát csak a 

különböző CT-állapotokat vizsgálhatjuk. Az általam végzett számítások ugyanakkor 

csak kezdetiek, többre a szakdolgozati munka keretében még nem volt kapacitás. 

A pirimidin esetében vizsgáltam azokat a gerjesztéseket, amikor az egyik monomer 

szerkezetét a 10-es, illetve a 11-es normálkoordináta mentén térítettem ki. A jövőben 

tervezzük az etén dimer rendszerhez hasonlóan a CT-átmenetek vertikális gerjesztési 

energiájának és oszcillátorerősségének monomer-távolságtól való függését is 

vizsgálni. Valószínűsítem, hogy a pirimidin esetében is tapasztalható lesz egyfajta 

minimum távolság a monomerek síkjai között, ahol a pályák delokalizációja 

meggátolja a CT-átmenetek létrejöttét, így a töltésvándorlás vizsgálatát is.  

 

17. ábra A pirimidin dimer rendszerben történő CT-típusú elektrongerjesztett állapotok a 
természetes pályás ábrázolásban. A dimer rendszerben a monomerek síkjának távolsága 
5,0 Å. a.) Az elektrongerjesztés a torzított monomer kötő -pályáról a torzítatlan monomer 
∗-páláyjára történik. b.) Az elektrongerjesztés torzított monomer nemkötő pályájáról 

történik az egyensúlyi szerkezetű monomer -pályájára. (Az ábrázoláshoz használt 
izofelület-érték: 0,05.) 

A pirimidin dimerre számított elektrongerjesztett CT-állapotok karaktere az etén 

dimer rendszerhez képest karakterbeli változatosságot hordoz magában. Míg az etén 

a.) 

b.) 
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esetében a CT-állapotok kiindulási pályája az általam vizsgált esetekben -

szimmetriával rendelkezik, addig a pirimidin esetében a gerjesztés az aromás 

rendszernek köszönhetően két különböző -pályáról, illetve a N-atomoknak 

köszönhetően pedig nemkötő típusú pályáról is történhet két különböző ∗ lazító 

pályára. Ezeket az átmeneteket szemlélteti a 17. ábra.  

A számításokat 5,0 Å-ös monomertávolságnál végeztem el. A kapott gerjesztett 

állapotok vertikális gerjesztési energiáit, illetve az állapotokhoz tartozó oszcillátor-

erősségeket tartalmazza a 11. táblázat. 

11. táblázat CT-típusú elektrongerjesztett állapotok energiái és oszcillátorerősségek, 
valamint az állapotok karaktere a pirimidin dimer rendszerben. Az állapotok 
karakterének azonosítását a természetes pályák megtekintésének segítségével végeztem. 
Az e és t indexekkel az egyensúlyi és a torzított szerkezetű monomer pályáit jelöltem. 

normál-
koordináta 

torzítás 
mértéke 

gerjesztési 
energia / eV 

oszcillátor-
erősség,  / 

∙ 10  

a gerjesztés 
típusa 

16 0,3 9,58 0,05 → ∗ 
16 0,5 9,69 0,11 → ∗ 
16 0,7 7,09 0,05 → ∗ 
17 0,5 8,82 0,05 π → π∗  

 

A → ∗-típusú átmenetek vertikális gerjesztési energiáinak összehasonlításával 

láthatjuk, hogy az egyik monomer 16-os normálkoordináta menti általam végzett 

torzítása a gerjesztési energia emelkedéséhez vezet. Emlékeztetőül fontos 

hangsúlyozni, hogy egy ehhez hasonló jelenséget már az etén dimer esetében is 

tapasztaltunk, amikor az egyensúlyi atomtávolságok lecsökkentése a HOMO és 

LUMO pályák energiakülönbségének növeléséhez vezetett. Ebben az esetben, mivel 

a torzított monomer LUMO-energiája megnő, ezért az egyensúlyi szerkezetben lévő 

monomer HOMO-pályájáról a CT-gerjesztéshez tartozó gerjesztési energia értéke is 

emelkedik. Az átmeneti valószínűséget jellemző oszcillátorerősség értéke azonban 

szintén nagyobb a durvább torzításnál. Abban az esetben, ha a torzítást az ellenkező 

irányba végeztük volna, valószínűleg a gerjesztési energiák csökkentek volna, ezért 

kizárólag a torzítás „előjelének” ismeretében tehetünk jóslást a gerjesztési energiák 

változására.  
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6. Összefoglalás 

Dolgozatomban a nuleinsavak → ∗-típusú töltésvezetésének megértésére 

kismolekulás modelleket fejlesztettem és ab initio számításokat végeztem EOM-CCSD 

elméleti szinten. 

Az etén dimer és pirimidin dimer rendszerek esetében a kialakuló CT-típusú 

állapotok gerjesztési energiájának és oszcillátorerősségének monomertávolságtól és a 

monomerek normálkoordinák menti torzításától való függését vizsgáltam. 

Megállapítható, hogy a CT-állapotok 4,0 Å-nél kisebb monomertávolságnál 

delokalizálódnak, valamint az is, hogy az alacsonyabb energiájú CT-állapot karaktert 

vált egy alacsonyabb energiájú → ∗-állapottal való elkerült kereszteződés után. 

Az etén trimer és a nagyobb elektronegativitású fluormolekulával helyettesített 

trimer rendszer esetében is vizsgáltam a különböző CT-átmeneteket, azonban a 

töltésvándorlás vizsgálatához szükséges nem-adiabatikus csatolást is 

meghatároztam. A csatolási vektor különböző atomokon vett legfontosabb 

komponenseinek az egymástól eltérő elrendezésekben való összehasonlítása azt 

mutatja, hogy a vektorok orientációja jól korrelál a csatolásban részt vevő másik 

állapot orientációjával.  

A végzett kutatások eredményei azt mutatják, hogy a töltésvándorlás 

tanulmányozása ilyen magas elméleti szintű módszerekkel számos, a későbbi 

vizsgálatok szempontjából hasznos tapasztalatot tartogatott. A jövőben tervezzük 

nagyobb rendszerek, többtagú molekuláris komplex rendszerekre is vizsgálatokat 

folytatni. 
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8. Függelék 

F.1. Az etén dimer + F2-rendszer csatolási vektorai: 

a.) elrendezés 

5,0	Å, 5,0	Å 

atom jele x y z 
C -0,0003 0,0000 0,0001 
C -0,0003 0,0000 -0,0001 
C 0,0428 0,0000 0,2081 
C 0,0428 0,0000 -0,2081 
H 0,0003 -0,0006 -0,0003 
H 0,0003 0,0006 -0,0003 
H 0,0003 0,0006 0,0003 
H 0,0003 -0,0006 0,0003 
H -0,0011 0,0016 -0,0022 
H -0,0011 -0,0016 -0,0022 
H -0,0011 -0,0016 0,0022 
H -0,0011 0,0016 0,0022 
F -0,1058 0,0000 0,0000 
F 0,0253 0,0000 0,0000 

 

5,0	Å, 4,0	Å 

atom jele x y z 
C -0,0005 0,0000 0,0001 
C -0,0005 0,0000 -0,0001 
C 0,1772 0,0000 0,6701 
C 0,1772 0,0000 -0,6701 
H 0,0010 -0,0017 -0,0006 
H 0,0010 0,0017 -0,0006 
H 0,0010 0,0017 0,0006 
H 0,0010 -0,0017 0,0006 
H -0,0041 0,0044 0,0179 
H -0,0041 -0,0044 0,0179 
H -0,0041 -0,0044 -0,0179 
H -0,0041 0,0044 -0,0179 
F -0,4867 0,0000 0,0000 
F 0,1482 0,0000 0,0000 
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5,0	Å, 3,0	Å 

atom jele x y z 
C -0,0014 0,0000 0,0006 
C -0,0016 0,0000 -0,0006 
C 0,6782 0,0000 1,7784 
C 0,6782 0,0000 -1,7784 
H 0,0042 -0,0068 -0,0023 
H 0,0042 0,0068 -0,0023 
H 0,0042 0,0067 0,0023 
H 0,0042 -0,0067 0,0023 
H -0,0131 0,0156 0,0788 
H -0,0131 -0,0156 0,0788 
H -0,0131 -0,0156 -0,0789 
H -0,0131 0,0156 -0,0789 
F -1,9148 0,0000 0,0000 
F 0,5946 0,0000 0,0000 

 

b.) elrendezés 

5,0	Å, 5,0	Å 

atom jele x y z 
C -0,0006 0,0000 -0,0006 
C -0,0006 0,0000 -0,0006 
C 0,0326 0,0000 -0,0027 
C -0,0326 0,0000 -0,0027 
H 0,0002 0,0006 -0,0002 
H 0,0002 -0,0006 -0,0002 
H 0,0002 0,0006 -0,0002 
H 0,0002 -0,0006 -0,0002 
H -0,0016 0,0005 -0,0002 
H -0,0016 -0,0005 -0,0002 
H -0,0016 0,0005 -0,0002 
H -0,0016 -0,0005 -0,0002 
F -0,1288 0,0000 0,0043 
F 0,1288 0,0000 0,0043 
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5,0	Å, 4,0	Å 

atom jele x y z 
C 0,0109 0,0000 0,0063 
C -0,0109 0,0000 0,0063 
C -0,2569 0,0000 0,0193 
C 0,2569 0,0000 0,0193 
H 0,0004 0,0009 0,0016 
H 0,0004 -0,0009 0,0016 
H -0,0004 0,0009 0,0016 
H -0,0004 -0,0009 0,0016 
H 0,0128 -0,0041 -0,0017 
H 0,0128 0,0041 -0,0017 
H -0,0128 -0,0041 -0,0017 
H -0,0128 0,0041 -0,0017 
F 0,9152 0,0000 -0,0273 
F -0,9152 0,0000 -0,0273 

 

 

5,0	Å, 3,0	Å 

atom jele x y z 
C -0,0412 0,0000 0,0103 
C 0,0412 0,0000 0,0104 
C -0,4252 0,0000 0,0059 
C 0,4252 0,0000 0,0059 
H -0,0312 0,0239 0,0086 
H -0,0312 -0,0239 0,0086 
H 0,0312 0,0239 0,0086 
H 0,0312 -0,0239 0,0086 
H 0,0222 -0,0086 -0,0110 
H 0,0223 0,0086 -0,0109 
H -0,0223 -0,0086 -0,0109 
H -0,0222 0,0086 -0,0109 
F 1,2840 0,0000 -0,0188 
F -1,2840 0,0000 -0,0188 
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c.) elrendezés 

5,0	Å, 5,0	Å 

atom jele x y z 
C 0,0000 0,0000 0,0000 
C 0,0000 0,0000 0,0000 
C 0,0000 -0,0020 0,0000 
C 0,0000 0,0020 0,0000 
H 0,0000 0,0000 0,0000 
H 0,0000 0,0000 0,0000 
H 0,0000 0,0000 0,0000 
H 0,0000 0,0000 0,0000 
H 0,0001 0,0000 -0,0003 
H -0,0001 0,0000 0,0003 
H 0,0001 0,0000 0,0003 
H -0,0001 0,0000 -0,0003 
F -0,0018 0,0000 0,0000 
F 0,0018 0,0000 0,0000 

 

 

5,0	Å, 4,0	Å 

atom jele x y z 
C 0,0000 -0,0002 0,0000 
C 0,0000 0,0002 0,0000 
C 0,0000 -0,0190 0,0000 
C 0,0000 0,0190 0,0000 
H 0,0002 -0,0002 0,0000 
H -0,0002 -0,0002 0,0000 
H 0,0002 0,0002 0,0000 
H -0,0002 0,0002 0,0000 
H -0,0003 0,0004 -0,0007 
H 0,0003 0,0004 0,0007 
H -0,0003 -0,0004 0,0007 
H 0,0003 -0,0004 -0,0007 
F -0,0174 0,0000 0,0000 
F 0,0174 0,0000 0,0000 
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5,0	Å, 3,0	Å 

atom jele x y z 
C 0,0001 -0,0010 0,0000 
C -0,0001 0,0010 0,0000 
C 0,0000 -0,0609 0,0000 
C 0,0000 0,0609 0,0000 
H 0,0007 -0,0007 -0,0002 
H -0,0006 -0,0007 0,0001 
H 0,0006 0,0007 0,0001 
H -0,0007 0,0007 -0,0002 
H -0,0009 0,0013 0,0027 
H 0,0008 0,0013 -0,0027 
H -0,0008 -0,0013 -0,0027 
H 0,0009 -0,0013 0,0027 
F -0,0512 0,0000 0,0000 
F 0,0512 0,0000 0,0000 

 

F.2. Az etén trimer rendszer csatolási vektora: 

 

4,4	Å, 4,4	Å 

atom jele x y z 
C 0,0051 0,0000 -0,0037 
C -0,0051 0,0000 -0,0037 
C 0,1829 0,0000 0,0247 
C -0,1829 0,0000 0,0248 
C 0,1583 0,0000 -0,0415 
C -0,1583 0,0000 -0,0415 
H -0,0042 0,0063 0,0008 
H -0,0042 -0,0063 0,0008 
H 0,0042 0,0063 0,0008 
H 0,0042 -0,0063 0,0008 
H -0,0059 0,0005 0,0175 
H -0,0059 -0,0005 0,0175 
H 0,0059 0,0005 0,0175 
H 0,0059 -0,0005 0,0175 
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 Szakdolgozati munkám keretében a nukleinsavakban lejátszódó töltésvándorlás folyamatának 
megértése céljából ab initio kvantumkémiai számításokat végeztem. Korábban e téma vizsgálatára a 
makromolekulás rendszer nagysága miatt még nem végeztek ilyen magas elméleti szintű számításokat, 
ezért indokoltnak tűnt először kismolekulás modellrendszerek felépítése és leírása. 
 E célból az etén dimer, az etén trimer, az etén dimer + F2-molekula, valamint a pirimidin dimer 
rendszerek vizsgálatát végeztem el. A számítások kezdetén meghatároztam a monomerek egyensúlyi 
geometriáját MP2 elméleti szinten, illetve normálkoordináta analízist végeztem CCSD elméleti 
szinten. 
 Az etén dimer esetében két koordináta, a szén-szén kötések monomerbeli arányának, illetve a 
monomerek tömegközépponti távolságának függvényében potenciális energiafelületeket (PES) 
számítottam a két Charge Transfer-típusú (CT-) → ∗-átmenetek esetében. Ezeken jól 
megfigyelhető, hogy az állapotok gerjesztési energiája a szén-szén kötések hosszának arányától 
csekély, a monomerek távolságától azonban nagymértékű függést mutat. A felületek monomertávolság 
szerinti metszeteit vizsgálva a különböző CT-állapotok karakterének változására is fény deríthető. 
Ehhez szükség volt több elektrongerjesztett állapot vertikális gerjesztési energiájának kiszámítására. A 
karakterbeli változás elsősorban az energiában közel kerülő állapotok adiabatikus átkereszteződésével 
magyarázható. Fontos továbbá, hogy ~4,0 Å alatti távolságoknál az állapot kialakításában résztvevő 
pályák a két monomeren delokalizáltak, míg nagyobb távolságoknál az egyik monomeren lokalizált 
pályákból kialakuló CT-állapotokat kapunk. 
 Az etén trimer rendszer vizsgálata során a monomerek közelítésének a CT-átmenetek gerjesztési 
energiájára gyakorolt hatását vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy a monomertávolság csökkenésével 
csökken a CT-állapotok gerjesztési energiája és megnövekszik az átmeneti valószínűség. 
 Az etén trimer rendszer egyik monomerét F2-molekulára cseréltük le annak érdekében, hogy a 
nagyobb elektronegativitású molekula CT-állapotokra gyakorolt hatását megvizsgálhassuk. 
Várakozásainknak megfelelően az etén trimer rendszernél mintegy 2,0 eV-al alacsonyabb gerjesztési 
energiát számítottunk a teljes rendszeren átívelő CT-állapot esetében. 
 Mind az etén trimer, mind a F2-vel helyettesített rendszer esetében csatolási vektort számítottunk. A 
csatolási vektor legfontosabbnak tűnő komponenseit összehasonlítva elmondhatjuk, hogy a csatolás 
azokon az atomokon a legnagyobb, melyek pályáin az elektron a gerjesztést követően lokalizálódik. A 
csatolási vektort az egyes atomokon ábrázolva az etén dimer + F2-rendszer vizsgálatakor azt 
tapasztaltuk, hogy a vektorok irányát elsősorban a csatolásban résztvevő másik gerjesztett állapot 
orientációja szabja meg. 
 Szakdolgozati munkám végén a jövőre való kitekintésképpen a pirimidin dimer rendszerre is 
kiszámítottam néhány CT-állapot energiáját. Az aromás rendszernek és a nemkötő pályákkal 
rendelkező N-atomoknak köszönhetően ebben a rendszerben már nem csak → ∗-típusú CT-
állapotokat azonosíthattam, hanem → ∗-állapotokat is. 
 Munkám megmutatta, hogy akár a kismolekulás modellrendszerek vizsgálata is számos izgalmat és 
a későbbiek számára hasznos tanulságot hordoz magában a CT-állapotok vizsgálatában. 
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The goal of our study is to understand charge transfer process in nucleic acids using high level 
quantum chemical calculations. The size of the system renders direct calculation impossible. It seems 
therefore reasonable to build up model systems from small molecules first. 

Computations were performed on systems consisting of ethylene dimer, ethylene trimer, ethylene 
dimer + F2 as well as pyrimidine dimer. First, the equilibrium geometries of the monomers were 
determined at MP2 level. Normal coordinate analysis was also performed in the mentioned geometries 
at CCSD level. 

Potential energy surfaces (PES) were constructed for two → ∗ Charge Transfer-states (CT-) for 
ethylene dimer along coordinates defined by the ratio of the carbon-carbon bond lengths of the 
monomers and by the distance of the monomers. The vertical excitation energies show little 
dependence on the change in the ratio of carbon-carbon bond length, while it depends strongly on the 
monomer distance. By investigating the cut of this PES along the intermolecular distance, the change 
of the character of CT-states can be studied. This change can be understood by considering the 
avoided crossing between energetically close-lying states. Moreover, it seems important that localized 
orbitals of the CT-states become delocalized if the distance is shorter than 4.0 Å distance. 
 The effect of the monomer distance on CT-states was also observed in the ethylene trimer system. 
Results show that excitation energy decreases and oscillator strength increases by decreasing the 
distance between the monomers. 
 In order to determine the effect of larger electronegativity, one ethylene was replaced by a fluorine 
molecule. According to our expectations vertical excitation energy was reduced by 2.0 eV in the case 
of the CT-state spanning through the whole system. 
 Non-adiabatic coupling was calculated for ethylene trimer and ethylene dimer + F2 systems. 
Comparing the most important components of the coupling vector, it can be seen that it is the biggest 
on those atoms where the electron localized after the excitation. By visualizing the coupling vector on 
the atoms we state that the directions of the vectors are in good agreement with the orientation of the 
coupling partner molecule. 
 In the end of my thesis work some computations were performed also on the pyrimidine dimer. As 
it is an aromatic system containing N-atoms, not only → ∗ but also → ∗-states could be 
observed by the visualization of the natural orbitals. 
 The observation of small molecule systems showed many interesting facts and useful experiences 
for the latter research on the charge transfer mechanisms in nucleic acids.  
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