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1. Bevezetés 

Elemi reakciók dinamikájának egzakt kvantummechanikai szimulációja ma csak négy 

atomra végezhető el, míg több atomot tartalmazó rendszerek leírásakor néhány – a reakció 

szempontjából feltehetőleg kevésbé fontos – szabadsági fok befagyasztásával redukált-

dimenziós modelleket szokás alkalmazni. Azt azonban nem tudjuk, hogy ezek a megszorítá-

sok mekkora hibát okoznak a reaktivitási paraméterek számításában, mert nincsenek teljes-

dimenziós eredmények, melyekkel összevethetnénk. A dimenzióredukció hatását tesztelhet-

jük klasszikus mechanikai módszerek segítségével, ugyanis felírhatjuk a redukált-dimenziós 

modell klasszikus megfelelőjét és a klasszikus szimuláció nagyobb atomszámú rendszerekre 

is elvégezhető megszorítások nélküli, teljes-dimenziós modellel is. Így a redukált- és teljes-

dimenziós klasszikus szimulációk eredményeit összevetve megbecsülhetjük a kvantum-

mechanikai modell jóságát. 

A CZ3Y + X → CZ3 + YX típusú reakciók legkevesebb megszorítást tartalmazó modellje, 

amivel még elvégezhető a kvantummechanikai szimuláció, a Juliana Palma és David C. Clary 

által fejlesztett 8-dimenziós modell1,2, melyben a CZ3 csoportot C3v szimmetriában rögzítet-

ték. 

Doktori munkám fő célja a Palma-Clary modell jóságának vizsgálata volt. A kvantum-

mechanikai modellnek megfelelő megszorításokat alkalmaztam kváziklasszikus trajektória-

számításokban és a CH4 + H → CH3 + H2 és izotopológ reakciók esetén összevetettem a teljes- 

és redukált-dimenziós szimulációk eredményeit3. A kváziklasszikus trajektória (quasiclassical 

trajectory, QCT) módszer a magok mozgását klasszikusan kezeli, és a kvantumeffektusokat 

csak a kezdeti állapotokban veszi figyelembe úgy, hogy egy adott rezgési-forgási kvantumál-

lapotnak megfelelő kezdetiállapot-sokasággal történnek a számítások. A QCT módszerben a 

reaktáns molekulák kezdeti állapotának előállítására alkalmazott standard eljárás a 

normálmódus állapotpreparálás. A munkám során a normálmódus állapotpreparálás több 

komolyabb problémájával szembesültem, amelyek kiküszöbölésére alkalmas új módszerek 

kifejlesztésével és felhasználásával lehetővé vált az egyértelmű összehasonlítás.  

A teljes-dimenziós kváziklasszikus számításokban általánosan alkalmazott laboratóri-

umi Descartes-koordinátákban történő normálmódus rezgési analízis és állapotpreparálási 

módszer a redukált-dimenziós modellekkel nem végezhető el. Ezért a kutatócsoportunkban 
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kidolgoztunk egy általános módszert a redukált-dimenziós QCT számítások normálmódus 

közelítésen alapuló rezgési állapotai előállítására, illetve analizálására4.  

A harmonikus közelítésen alapuló normálmódus mintavételezés egy hiányossága, 

hogy az általa nyert molekulasokaság valós, anharmonikus potenciálisenergia-felületen nem 

stacionárius. Emiatt számos rendszerben, például az általam vizsgált CH4 + H → CH3 + H2 re-

akció esetén is, a szimulációkban számított gerjesztési függvényeken nem valódi szélsőérté-

kek jelennek meg. Ezért részletesen tanulmányoztuk, hogyan befolyásolja a teljes- és redu-

kált-dimenziós metán izotopológok kezdeti sokaságainak nem-stacionárius viselkedése a 

számított reaktivitási paramétereket, és kidolgoztunk egy ad hoc eljárást a hiba korrigálásá-

ra5.  

Később felismertem, hogy a harmonikus közelítésen alapuló normálmódus állapot-

preparálással előállított állapotsokaságok és a segítségükkel számított hatáskeresztmetsze-

tek érzékenyek arra, hogy milyen koordinátákban és konjugált impulzusokban történik a 

Hamilton-függvény másodrendű sorfejtése. A kutatócsoportban kifejlesztett, belső koordiná-

tákban numerikusan előállított Hamilton-függvényen alapuló adiabatikus bekapcsolási mód-

szerrel6 egyértelműen definiált sokaságok kaphatók. Ezek segítségével végeztem el a redu-

kált- és a teljes-dimenziós modellek összehasonlítását.  

A dolgozat következő fejezetében bemutatom a reakciódinamikai alapfogalmakat és 

irodalmi előzményeket, valamint az irodalomból használt módszereket. A saját fejlesztésű 

módszerünket a redukált-dimenziós állapotpreparálásra és a trajektóriaszámítások részleteit 

az ezt követő fejezetben ismertetem. Ezután bemutatom a teljes- és redukált-dimenziós 

kezdeti sokaságok vizsgálatával kapcsolatos eredményeimet, végül ismertetem az adiabati-

kus bekapcsolással preparált metán kezdeti sokaságokkal számított CH4 + H → CH3 + H2 és 

izotopológ reakciók teljes- és redukált-dimenziós kváziklasszikus trajektória szimulációinak 

összevetéséből levont következtetéseimet. 
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1. A Born-Oppenheimer reakciódinamika alapjai 

Az elméleti reakciódinamika célja az elemi kémiai reakciók mechanizmusának atomi 

léptékű megértése. Segítségével a molekuláris szintű eseményekről olyan közvetlen és rész-

letes képet kaphatunk, melyet a kísérleti reakciókinetika- és dinamika nem tudott biztosítani.  

Egy 𝑛 darab elektronból és 𝑁 darab atommagból álló kvantumrendszer állapotának 

időfüggését helyreprezentációban a 𝜓(𝒓,𝑹, 𝑡) hullámfüggvény írja le, melyet az időfüggő 

Schrödinger-egyenlet határoz meg7–9: 

𝑖ℏ
𝜕𝜓(𝒓,𝑹,𝑡)

𝜕𝑡
= �̂�𝜓(𝐫, 𝐑, 𝑡), (2.1) 

ahol �̂� a rendszer a Hamilton-operátora, vagyis a teljes energia operátor, 𝐫 = (𝐫1, 𝐫2, … , 𝐫𝑛) 

és 𝐑 = (𝐑1, 𝐑2, … , 𝐑𝑁) az elektronok és az atommagok koordinátáit tartalmazó vektorok,  

ℏ = ℎ/2𝜋 és ℎ a Planck-féle hatáskvantum és 𝑡 az idő jele. 

Szerencsére a legtöbb esetben nem kell megoldani a fenti egyenletet, a Born-

Oppenheimer közelítést alkalmazva a magok és az elektronok mozgása szétválasztható: a 

magok sokkal lassúbbak az elektronoknál, jó közelítéssel mozdulatlannak tekinthetőek az 

elektronállapotok kiszámításakor. A hullámfüggvényt közelíthetjük egy csak magkoordinátá-

kat tartalmazó függvény és egy elektronkoordinátákat, továbbá paraméteresen magkoordi-

nátákat tartalmazó függvény szorzatával, így a Hamilton-operátor két olyan részre bontható, 

amelyek a szorzathullámfüggvény más-más tényezőire hatnak: 

�̂�𝜓(𝐫, 𝐑, 𝑡) = �̂�𝜒(𝐑, 𝑡)𝜑𝑖(𝐫; 𝐑) = (�̂�𝑛 + �̂�𝑒) 𝜒(𝐑, 𝑡)𝜑𝑖(𝐫; 𝐑), (2.2) 

ahol �̂�𝑛 a magok kinetikus energia operátora, �̂�𝑒 az ún. elektron-Hamilton operátor, amely 

tartalmazza az elektronok kinetikus energia operátorát, valamint a mag-mag taszítás, az 

elektron-elektron taszítás és a mag-elektron vonzás potenciális energia operátorokat. 

𝜑𝑖(𝐫; 𝐑) az 𝑖-edik stacionárius elektronállapot hullámfüggvénye, mely az időfüggetlen elekt-

ron-Schrödinger-egyenlet sajátfüggvénye rögzített 𝐑 magkoordináták mellett: 

�̂�e𝜑𝑖(𝐫, 𝐑) = 𝐸𝑖(𝐑)𝜑𝑖(𝐫; 𝐑). (2.3) 

Az 𝐸𝑖(𝑹) sajátérték az 𝑖-edik elektronállapot energiája, amely a magkoordináták függvénye, 

az ún. potenciálisenergia-(hiper)felület (potential energy surface), mely a magok mozgását 
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leíró 𝜒(𝑹, 𝑡) hullámfüggvény mozgásegyenletében mint 𝑉(𝑹) =  𝐸𝑖(𝑹) potenciális energia 

szerepel: 

𝑖ℏ
𝜕𝜒(𝑹, 𝑡)

𝜕𝑡
= [�̂�𝑛 + 𝑉(𝑹)]𝜒(𝑹, 𝑡). (2.4) 

A (2.4) egyenlet megoldásának számításigénye exponenciálisan nő a szabadsági fokok 

számával: egy 𝑁 atomos molekula esetén 3𝑁 − 6 szabadsági fokot kell kezelni. A modern 

számítógépek is csak kevés szabadsági fokú rendszerek egzakt kezelését teszik lehetővé, 6 

vagy több atomot tartalmazó rendszerek esetén már különféle redukált-dimenziós (RD) mo-

delleket kell alkalmazni, melyekben néhány – a reakció kimenetelét feltételezetten elhanya-

golható mértékben befolyásoló – belső szabadsági fokot, pl. kötéshosszat, kötésszöget rögzí-

tenek az egyensúlyi, vagy átmeneti állapot geometriájának megfelelő értékeken.  

Elterjedt közelítés a magok mozgásának klasszikus mechanikai leírása a korábbiakban 

bevezetett Born-Oppenheimer potenciálisenergia-felületen. A módszer nagy előnye, hogy 

nagy atomszámú rendszerekre is elvégezhető megszorítások nélkül teljes-dimenzióban (TD), 

a kezelhető reakciórendszer méretét egyedül a pontos potenciálisenergia-felület meghatáro-

zásának számításigénye korlátozza. További előnyt jelent a kvantummechanikai leíráshoz 

képest, hogy nem kell reakciótípusonként más-más Hamilton-függvényt levezetni, Descartes-

féle koordinátákban a Hamilton-függvény univerzálisan felírható minden rendszerre: 

𝐻𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠𝑧 =∑
𝑃𝑖𝑥
2 + 𝑃𝑖𝑦

2 + 𝑃𝑖𝑧
2

2𝑚𝑖

𝑁

𝑖=1

+ 𝑉(𝑋1𝑥, 𝑋1𝑦, 𝑋1𝑧… ,𝑋𝑁𝑧), (2.5) 

ahol 𝑋𝑖𝛼 és 𝑃𝑖𝛼  az 𝑖-edik atom 𝛼(𝛼 = 𝑥, 𝑦, 𝑧) Descartes-koordinátája és -impulzusa a labora-

tóriumi rendszerben, és 𝑚𝑖 az 𝑖-edik atom tömege. 𝑉(𝑋1𝑥, 𝑋1𝑦, 𝑋1𝑧… ,𝑋𝑁𝑧) = V(𝐗) a poten-

ciálisenergia-felület értéke 𝐗 magkonfigurációnál. 

Labor Descartes-koordinátákban a Hamilton-mozgásegyenletek is igen egyszerűek: 

�̇�𝑖𝛼 =
𝜕𝐻

𝜕𝑃𝑖𝛼
=
𝑃𝑖𝛼
𝑚𝑖

 (2.6) 

�̇�𝑖𝛼 = −
𝜕𝐻

𝜕𝑋𝑖𝛼
=
𝜕𝑉

𝜕𝑋𝑖𝛼
 (2.7) 

A klasszikus mechanika azonban nem kezeli a kvantumeffektusokat. Az egyik legsú-

lyosabb probléma a nullponti rezgési energia (zero-point energy, ZPE) hiánya. Egy ad hoc 

megoldás a ZPE klasszikus mechanikai szimulációkban való figyelembe vételére a kvázi-

klasszikus trajektória módszer7 (quasiclassical trajectory, QCT), melyben a reaktáns moleku-
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lák kezdetiállapot-sokaságát úgy mintavételezik, hogy azok egy adott rezgési-forgási kvan-

tumállapotnak feleljenek meg valamilyen klasszikus-kvantummechanikai korrespondencia-

elv alapján. 

A reakció során érintett magkoordinátákhoz tartozó potenciálisenergia-értékeket 

számíthatjuk on-the-fly, más néven direkt dinamikai módszerekkel, minden lépésben meg-

oldva az elektronok Schrödinger-egyenletét, vagy használhatunk előre meghatározott poten-

ciálisenergia-felületet. Az utóbbiakat úgy állítják elő, hogy nagyon sok magkonfigurációra 

meghatározzák a Schrödinger-egyenlet sajátértékeit, és ezekre analitikus függvényt illeszte-

nek. Ez a módszer kevésbé pontos, de segítségével sokkal gyorsabban és nagyobb számú 

trajektóriára végezhető reakciódinamikai szimuláció. 

 

2.2. Reakciók dinamikáját jellemző paraméterek 

Ebben a fejezetben ismertetem a bimolekulás reakciók dinamikájának jellemző para-

métereit, a reakciódinamikai kísérletek alapmennyiségeit és ezek meghatározását QCT szi-

mulációkban. 

A bimolekulás reakciók dinamikájáról legtöbb információt nyújtó kísérleti módszer a 

keresztezett molekulasugár10 technika. A módszer lényege, hogy ismert sebességű és kvan-

tumállapotú két reaktáns kollimált molekulasugarait keresztezik és – általában tömeg-

spektrométerrel – detektálják a különböző térirányokba szóródott termékek számát. A dΩ 

térszög alatt szóródó termékáram alapján meghatározzák az adott reakciócsatorna differen-

ciális reaktív szórási hatáskeresztmetszetet (differential cross section): 

𝐼 =
d𝜎𝑅
d𝛺

=
d𝜎𝑅

2𝜋dcos𝛩
 . (2.8) 

A 𝛩 szórási szög valamely kiválasztott reaktáns és valamely termék részecske sebes-

ségvektorai által bezárt szög a partnerek tömegközépponti rendszerében. A termékek 

szórásiszög-eloszlása (a differenciális reaktív szórási hatáskeresztmetszet 𝛩 vagy cos𝛩 függ-

vényében) hasznos információt szolgáltat a reaktánsok közötti kölcsönhatásokról. Például a  

CD4 + H → CD3 + HD reakcióban a metilcsoport előre szóródása (a bejövő CD4-hez képest) 

lehasításos (stripping) mechanizmusra utal. Ilyenkor a H-atom a CD4 egyik oldalsó D-atomját 

találja el, és a HD termékek vissza-, a CD3 termékek pedig előre szóródnak. A CD3 visszaszó-

ródás akkor következik be, ha a támadó atom szemből találja el a CD4 molekulát, és mindkét 
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termék „visszapattan” (rebound, visszapattanásos mechanizmus). Egyenletes szórásiszög-

eloszlás pedig komplexképződéssel járó reakcióra utal, amikor a partnerek akár több forgási 

periódus idejéig együtt maradnak a termékek eltávolodása előtt. 

A differenciális reaktív szórási hatáskeresztmetszet teljes térszögre történő integrálá-

sával számítható az (integrális) reaktív szórási hatáskeresztmetszet (röviden reakció-

hatáskeresztmetszet):  

𝜎𝑅 = ∫
d𝜎𝑅
d𝛺

d𝛺 =2𝜋∫
d𝜎𝑅

2𝜋dcos𝛩
dcos𝛩 , (2.9) 

amely mennyiség (az ütközési elmélet szerint) azt méri, hogy mekkora effektív felületet je-

lent a céltárgy molekula a támadó számára, amit eltalálva reakció következik be. Gyakran a 

keletkezett termékek kvantumállapotát is tudják detektálni különféle-spektroszkópiai mód-

szerekkel és állapotszelektív reakció-hatáskeresztmetszetek is meghatározhatók. 

A reakciódinamikai kísérletek független változója a reaktánsok relatív kinetikus ener-

giája, melyet ütközési energiának (collision energy) szokás nevezni, a reakció-

hatáskeresztmetszetek ütközésienergia-függését pedig gerjesztési függvénynek (excitation 

function). 

Az elméleti reakciódinamika klasszikus vagy kvantummechanikai mozgásegyenletek 

számítógépes megoldásával határozza meg a differenciális- és a teljes reakció-

hatáskeresztmetszetet, illetve sokkal részletesebb információt is képes szolgáltatni az elemi 

reakciók lejátszódásáról. A kváziklasszikus trajektória módszerben a reaktáns molekulák rez-

gési-forgási kvantumállapotát klasszikus állapotok sokaságával jellemezzük, így nagyszámú 

trajektória számítását kell elvégezni. Az egyes trajektóriák kimenetelét a 𝜒 karakterisztikus 

függvénnyel szokás jellemezni. 𝜒 értéke 1, ha a trajektória reakcióhoz vezet, és 0, ha nincs 

reakció. Bimolekulás reakciók szimulációjánál a trajektória kimenetele függ a reaktánsok 

rezgési és forgási kvantumállapotaitól, a rezgések kezdeti fázisaitól, a molekulák kezdeti ori-

entációjától, a reaktánsok kezdeti tömegközépponti távolságától, az ütközési paramétertől 

és az ütközési energiától.  

𝜒(𝛗0,, 𝛟0, 𝑏, 𝑅ini, 𝐸ütk, 𝐧vib, 𝐥rot) = {
1
0
     

   reakcióra vezet
nem vezet reakcióra

 (2.10) 

Itt 𝛗0,, 𝛟0, 𝐧vib és 𝐥rot vektorok jellemzik a reaktánsok kezdeti rezgési fázisait, kezdeti orien-

tációit (pl. Euler-szögek) és rezgési és forgási kvantumállapotait. Az 𝑏 ütközési paraméter azt 

a legkisebb távolságot jelenti, amennyire az ütköző felek tömegközéppontjai megközelítenék 

egymást, ha nem lenne közöttük kölcsönhatás. (2.1. ábra). 𝐸ütk az ütközési energia és 𝑅ini a 
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reaktánsok tömegközéppontjainak a trajektória kezdetén beállított távolsága. A karakterisz-

tikus függvény azért függ 𝑅ini-től, mert a reaktánsok ütközése előtti repülési idő hosszától 

függően a molekulák más-más rezgési és forgási fázisban lesznek, amikor beérkeznek a po-

tenciálisenergia-felület erős kölcsönhatási régiójába (ahol az intermolekuláris kölcsönhatások 

összemérhetővé válnak az ütközési energiával vagy az intramolekuláris kölcsönhatásokkal) és 

bekövetkezik az ütközés.  

 

 

2.1. Ábra A b ütközési paraméter definíciója a CH4 + H bimolekulás reakció példáján 

 

Rögzített ütközési paraméternél, adott ütközési energiánál adott kvantumállapotú 

reaktánsok ütközésének kimenetelét a reakcióvalószínűség jellemzi, amely a karakterisztikus 

függvénynek a reaktánsok kezdeti orientációi és rezgési fázisai felett vett átlaga. 

𝑃(𝑏, 𝐸ütk, 𝐧vib, 𝐥rot) = ∫d𝛗0,d𝛟0𝜒(𝛗0,, 𝛟0, 𝑏, 𝐸ütk, 𝐧vib, 𝐥rot) (2.11) 

Rögzített ütközési energiánál adott kvantumállapotú reaktánsok esetén a 𝑃(𝑏) függvényt 

opacitásfüggvénynek nevezzük.  

Az összes kezdeti orientáció és rezgési fázis feletti átlagolás következtében a reakció-

valószínűség elvben nem függhet a reaktánsok kezdeti távolságától, ha kiindulási molekula-

sokaság stacionáriusan viselkedik. A dolgozatban később megmutatom, hogy a standard ál-

lapotpreparálási eljárások nem minden esetben adnak stacionárius sokaságot, melynek átla-

gos tulajdonságai időben állandóak. Emiatt előfordulhat, hogy a reakcióvalószínűség mégis 

függ attól, hogy mennyi idő telik el a trajektória indulása és az ütközés bekövetkezte között, 

vagyis függ 𝑅ini-től. 

Adott ütközési energiával ütköző, adott kvantumállapotú reaktánsok reakciójának re-

aktív szórási hatáskeresztmetszetét megkapjuk, ha a reakcióvalószínűséget integráljuk a tá-

madott molekula teljes síkjára: 
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𝜎𝑅(𝐸ütk, 𝐧vib, 𝐥rot) = 2𝜋∫ 𝑃(𝑏, 𝐸ütk, 𝐧vib, 𝐥rot)𝑏d𝑏
∞

0

=

= 2𝜋∫ 𝑏 d𝑏
∞

0

∫…∫d𝛗0,d𝛟0𝜒(𝛗0,, 𝛟0, 𝑏, 𝑅ini; 𝐸ütk, 𝐧vib, 𝐥rot) . 

(2.12) 

A fenti sok-dimenziós integrál értékét a leghatékonyabban a Monte Carlo integrálás techni-

kával8,11 tudjuk becsülni. Amennyiben úgy preparálunk 𝑁összes db kezdeti állapotot, hogy a 

reaktánsok 𝛟0,𝑖 kezdeti orientációit és 𝛗0,𝑖 rezgési fázisait, valamint a 𝑏𝑖 ütközési paramétert 

a [0, 𝑏max] intervallumon egyenletesen mintavételezzük, a hatáskeresztmetszetet a követke-

zőképpen számíthatjuk: 

𝜎𝑅(𝐸ütk, 𝐧vib, 𝐥rot) ≅
2𝜋𝑏max
𝑁ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑠

∑ 𝑏𝑖

𝑁összes

𝑖=1

𝜒(𝛗0,𝑖, 𝛟0,𝑖, 𝑏𝑖, 𝑅ini, 𝐸ütk, 𝐧vib, 𝐥rot) =

=
2𝜋𝑏max
𝑁ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑠

∑ 𝑏𝑖
reakt

𝑁reakt

𝑖=1

 . 

(2.13) 

Itt felhasználtam, hogy a karakterisztikus függvény 0, ha a trajektória nem reaktív és 1, ha 

reakcióhoz vezet. A reaktív trajektóriák számát 𝑁reakt-al, az 𝑖-edik reaktív trajektória ütközési 

paraméterét 𝑏𝑖
reakt-vel jelöltem. 

A hatáskeresztmetszet Monte Carlo hibája mint a várható érték szórása becsülhető a 

𝜎𝑅 várható érték definíciójából kiindulva: 

𝑠𝜎𝑅 ≅
1

√𝑁összes
√〈(2𝜋𝑏max𝑏𝜒)2〉 − 〈2𝜋𝑏max𝑏𝜒〉2 = 

2𝜋𝑏max

√𝑁összes
√

1

𝑁összes
∑ (𝑏𝑖

reakt)
2

𝑁reakt

𝑖=1

−
1

𝑁összes
2 ( ∑ 𝑏𝑖

reakt

𝑁reakt

𝑖=1

)

2

 . 

(2.14) 

A differenciális reaktív szórási hatáskeresztmetszetet úgy határozhatjuk meg, hogy kiszámít-

juk a különböző véges kis Δ𝛺 = 2𝜋 Δcos𝛩 térszögtartományokba szóródott termékekre a 

reakció-hatáskeresztmetszetet, és elosztjuk Δ𝛺-val. 

Az opacitásfüggvény mérésekkel nem határozható meg, hiszen az ütközési paraméter 

kísérletekben nem kontrollálható mennyiség. Elméleti úton azonban érdemes lehet kiszámí-

tani, mert hasznos információt nyújthat a reakció mikroszkopikus mechanizmusáról. Így pél-

dául az opacitásfüggvény alakjából következtethetünk arra, hogy a reaktánsok közt ható 

vonzó/taszító intermolekuláris kölcsönhatások mennyire erősek, ugyanis ez határozza meg, 
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hogy adott ütközési energián mennyire pontosan kell a reaktánsoknak egymást eltalálnia a 

reakció lejátszódásához. Például a potenciálisenergia-felület vonzó jellegére utal, ha nagy 

ütközési paramétereknél is lejátszódik a reakció. Az opacitásfüggvény pontjait meghatároz-

hatjuk úgy, hogy az ütközési paraméter rögzített 𝑏𝑖 értékeinél nagyszámú 𝑁𝑏,𝑖
összes db 

trajektóriát számítunk, és csak a rezgési fázisokat és forgási orientációkat mintavételezzük 

egyenletesen. Ekkor az opacitásfüggvény értéke és szórása egy 𝑏𝑖 pontban 𝑁𝑏,𝑖
reakt db reaktív 

trajektória esetén: 

𝑃(𝑏𝑖) =
𝑁𝑏,𝑖
reakt

𝑁𝑏,𝑖
összes , (2.15) 

𝑠𝑃(𝑏𝑖) = √
𝑃(𝑏𝑖)(1 − 𝑃(𝑏𝑖))

𝑁𝑏,𝑖
összes  . (2.16) 

Amennyiben az ütközési paramétert egyenletesen mintavételeztük, az opacitásfüggvényt a 

szórásiszög-eloszláshoz hasonlóan kosarazással (binning) határozhatjuk meg, kiszámítva az 

egyes ∆𝑏 intervallumokban a reaktív trajektóriák és az összes trajektória arányát.  

 

2.3. A redukált-dimenziós reakciódinamikai számítások irodalmi át-

tekintése 

A legelső redukált-dimenziós kvantumdinamikai szimulációkkal atom és kétatomos 

molekulák atomátadásos (AB + C → A + BC) reakcióját vizsgálták egy mindössze 2-dimenziós 

modellben12,13, melyben a három atom egy térben rögzített egyenesen helyezkedik el. A 

modell sem a reaktáns és termék molekulák, sem a teljes rendszer forgását nem veszi figye-

lembe. A 3-dimenziós RLM (Rotating Line Model) 14–16 modellben az atomokat összekötő 

egyenes már foroghat a tömegközéppontja körül, úgy, hogy a molekula és a teljes rendszer 

szögsebessége végig azonos. Ennek továbbfejlesztett változatában, a BCRLM (Bending 

Corrected Rotating Linear Model) modellben17,18 a kétatomos reaktáns/termék molekulák 

forgását már közelítőleg figyelembe vették egy adiabatikus hajlítási potenciál segítségével, 

mint egy háromatomos molekula gátolt hajlítási mozgását. Az adiabatikus potenciált külön-

böző rögzített távolság-koordináta értékeknél a hajlítás Schrödinger-egyenletének megoldá-

sával kapták. 
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A 4-atomos ABC + D → AB + CD típusú reakciókra fejlesztették ki a 2-dimenziós RLA 

(Rotating Line Approximation)19 és 3-dimenziós  RBA (Rotating Bond Approximation)20,21 mo-

delleket. Az RLA modellben a támadó atom, a leszakadó atom, és megmaradó 2-atomos 

fragmens tömegközéppontja egy egyenes mentén mozog, amely foroghat a tömegközép-

pontja körül.  A RBA modellben a kétatomos fragmens is forog a tömegközéppontja körül. A 

Bowman és mtsai. által fejlesztett CEQB (Collinear Exact Quantum Bend)18 modellek is 4-

atomos reakciók leírását tették lehetővé, melyekben a kollineáris mozgásokat kvantumdi-

namikai módon kezelik, a hajlítási szabadsági fokokat pedig adiabatikus hajlítási potenciállal 

veszik figyelembe. 

Napjainkra a 3-atomos22–24 és 4-atomos25–27 reakciók egzakt kvantumdinamikai szi-

mulációját már rutinszerűen végre tudják hajtani. Több, mint négy atomból álló rendszerre 

először Clary és Nyman28 végzett kvantumdinamikai szimulációt a 90-es évek elején, amikor 

a CH4 + OH → CH3 + H2O reakciót szimulálták az RBA modellel. A 90-es évek végén Yu és 

Nyman a CZ3Y + X → CZ3 + YX típusú reakciók leírására fejlesztette a 3-dimenziós RLU 

(Rotating Line Umbrella)29,30 és a 4-dimenziós RBU (Rotating Bond Umbrella)31–33 modelleket. 

Az RLU modellben a támadó X atom, a lehasadó Y atom, és CZ3 fragmens tömegközéppontja 

egy egyenes mentén mozoghat, a CZ3 fragmens C3v szimmetriájú, a kötéshosszak rögzítettek, 

csak az esernyőrezgés megengedett. Az RBU modell ehhez képest megengedi, a CZ3 

fragmens C3v szimmetriatengelyének kifordulását a Z3C–Y – X egyenesből.  

J. Z. H. Zhang SVRT (Semirigid Vibrating Rotor Target)34 módszere általánosan alkal-

mazható atom és többatomos molekula reakciók kvantummechanikai leírására. Ebben a 4-

dimenziós modellben a molekula szabadon foroghat a hasadó kötés tengelye körül, és a tá-

madó atom tetszőleges irányból közelítheti meg a molekula tömegközéppontját. A modell a 

többatomos molekulának csak egy rezgését írja le, amely mentén a kötéshasadás bekövetke-

zik. 

Wang és mtsai. alkalmazták a CH4 + H → CH3 + H2 reakcióra az SVRT módszert35, és 5-

dimenziósra bővített változatát, amelyben a metilcsoport esernyőrezgését is figyelembe vet-

ték36. Számításaik alapján az esernyőrezgés befagyasztása és gerjesztése is csak csekély mér-

tékben befolyásolja a reakcióvalószínűségeket. 

2000-ben Palma és Clary1,2 a CZ3Y + X → CZ3 + YX típusú reakciók leírására egy 8-

dimenziós modellt fejlesztett ki, amelyben mindössze azt a megszorítást alkalmazták, hogy a 

CZ3 csoportot C3v szimmetriába kényszerítették.  Máig ez az a redukált-dimenziós modell, 
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amellyel kvantumdinamikai szimulációban a legkevesebb megszorítás mellett meg tudják 

határozni a metán és atom típusú reakciók reakció-hatáskeresztmetszetét. Emiatt az utóbbi 

években széles körben alkalmazták Palma és Clary modelljét, illetve annak módosított válto-

zatát (melyben a metilcsoport geometriáját hengerkoordináták helyett polárkoordinátákban 

adják meg) a metán izotopológok és atomok közti reakciók vizsgálatakor37–41. Több esetben a 

számításigény csökkentése céljából tovább redukálták a szabadsági fokok számát eggyel a 

CZ3 csoport C─Z kötéshosszának befagyasztásával42–49. 

Manthe és mtsai. a multikonfigurációs időfüggő Hartree (MCTDH)50,51 módszerrel 

tudtak teljes-dimenziós kvantumdinamikai szimulációt végezni a CH4 + H → CH3 + H2 reakció- 

ra52,53,62–64,54–61, azonban csak 0 teljes impulzusnyomatéknál, így nem tudtak reakció-

hatáskeresztmetszeteket meghatározni, csak kumulált reakcióvalószínűséget (0 teljes impul-

zusnyomatéknál). 

 

2.4. Klasszikus állapotok kezdeti sokaságai 

2.4.1. Teljes-dimenziós rendszerek normálmódus mintavételezése labor Descartes-

koordinátákban 

A kváziklasszikus trajektóriaszámításokban a többatomos molekulák kezdeti állapota-

inak sokaságát legtöbbször normálmódus mintavételezéssel65 állítják elő. Az eljárás a har-

monikus közelítésen alapszik, mely szerint a rendszer potenciálisenergia-felületét az egyen-

súlyi hely (𝐗𝐞) körül a Taylor-polinomjának másodrendű tagjával közelítjük. Így mind a kine-

tikus-, mind a potenciálisenergia-tag kvadratikus lesz a Hamilton-függvényben:  

𝐻harm(𝐗, 𝐏X
 ) =

1

2
𝐏X
T𝐌−1𝐏X

 +
1

2
(𝐗 − 𝐗e)

T𝐅e(𝐗 − 𝐗e) = 

                  =
1

2
𝐏X
T𝐆𝐏X

 +
1

2
(𝐗 − 𝐗e)

T𝐅e(𝐗 − 𝐗e), 

(2.17) 

ahol egy 𝑁 atomos rendszerre 𝐗 = (𝑋1𝑥, … , X𝑁𝑧)
T és 𝐏X

 = (𝑃1𝑥, … , P𝑁𝑧)
T a 3𝑁-komponensű 

Descartes-féle koordináta- és impulzus-vektorok, illetve 𝐑𝑖 = (𝑋𝑖𝑥, 𝑋𝑖𝑦, 𝑋𝑖𝑧)
T

 és 𝐏X𝑖 = 

= (𝑃𝑖𝑥, 𝑃𝑖𝑦, 𝑃𝑖𝑧)
T

 az egyes atom koordináta- és impulzusvektorai. 𝐅e = (d
2𝑉(𝐗)/d𝐗2)e az 

erőállandó mátrix, 𝑉(𝐗) a potenciálisenergia-felület értéke 𝐗 magkonfigurációnál. 

𝐌 = diag(𝑚1,𝑚1, 𝑚1, … ,𝑚𝑁 ,𝑚𝑁 , 𝑚𝑁) a diagonális 3𝑁 × 3𝑁-es tömegmátrix és 𝐆 = 𝐌−1.  

A (2.17) egyenlet egyszerűbb formába írható az  
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�̃� = 𝐌1/2(𝐗 − 𝐗e) (2.18) 

és 

�̃�X
 = �̇̃� = 𝐌1/2�̇� = 𝐆1/2𝐌�̇� = 𝐆1/2𝐏X  (2.19) 

tömegskálázott deformációs koordináták és konjugált impulzusok bevezetésével: 

𝐻harm(�̃�, �̃�X
 ) =

1

2
𝐏X
T𝐆1/2𝐆1/2𝐏X

 +
1

2
�̃�T𝐌−1/2𝐅e𝐌

−1/2�̃� = 

=
1

2
�̃�X
T�̃�X

 +
1

2
�̃�T𝐆1/2𝐅e𝐆

1/2𝐗 ̃ .  

(2.20) 

A 𝐆1/2𝐅e𝐆
1/2 szimmetrikus mátrix egy 𝐔 unitér mátrixszal (𝐔−1 = 𝐔T) diagonizálható, és 

3𝑁 − 6 (3𝑁 − 5 lineáris molekulák esetén) pozitív sajátértéke van, a többi sajátérték pedig 

zérus, hiszen a potenciális energia a külső transzlációs és forgási mozgásokra invariáns. 

𝐆1/2𝐅e𝐆
1/2𝐔 = 𝐔𝚲  ⇔   𝐔𝚲𝐔T = 𝐆1/2𝐅e𝐆

1/2 (2.21) 

Behelyettesítve a (2.20) egyenletbe: 

𝐻harm(�̃�, �̃�X
 ) =

1

2
�̃�X
T𝐔𝐔T�̃�X

 +
1

2
�̃�T𝐔𝚲𝐔T�̃� = 

=
1

2
�̇�T�̇� +

1

2
𝐐T𝚲𝐐 =

1

2
𝐏T𝐏 +

1

2
𝐐T𝚲𝐐 . 

(2.22) 

ahol 𝚲 egy diagonális mátrix, mely a 𝐆1/2𝐅e𝐆
1/2 mátrix 𝜆𝑖 sajátértékeit tartalmazza. A saját-

értékekhez tartozó ortonormált sajátvektorok az 𝐔 unitér mátrix oszlopait alkotják. 

𝐐 = 𝐔T�̃� = 𝐔T𝐌1/2(𝐗 − 𝐗e) , 
(2.23) 

és 

𝐏 = �̇� = 𝐔T�̃�X
 = 𝐔T𝐆1/2𝐏X

 = 𝐔T𝐌1/2�̇� = 𝐔T�̇̃� , (2.24) 

a molekula 𝑄𝑖 normálkoordinátáit és 𝑃𝑖  konjugált normálimpulzusait tartalmazó 3𝑁-

dimenziós vektorok. Normálkoordinátákban a Hamilton-függvény csatolatlan 1-dimenziós, 

𝜈𝑖 = √𝜆𝑖/2𝜋, normálfrekvenciával, ill. 𝜔𝑖 = √𝜆𝑖  körfrekvenciával rezgő harmonikus oszcillá-

torok járulékaira bomlik. 

𝐻harm(�̃�, �̃�X
 ) = ∑

1

2
𝑃𝑖
2

3𝑁−6(5)

𝑖=1

+
1

2
𝜆𝑖
2𝑄𝑖

2 = ∑
1

2
𝑃𝑖
2

3𝑁−6(5)

𝑖=1

+
1

2
𝜔𝑖
2𝑄𝑖

2 (2.25) 

Amikor egy adott 𝐯 = (𝑣1, 𝑣2, 𝑣3,, … , 𝑣3𝑁−6(5)) rezgési kvantumállapotnak megfelelő  

klasszikus állapot sokaságot hozunk létre, az 1-dimenziós harmonikus oszcillátorok 𝜑𝑖,0 kez-

deti rezgési fázisait egyenlő valószínűséggel mintavételezzük úgy, hogy a normálkoordináták 

és konjugált normálimpulzusok amplitúdóit (𝑄𝑖,max és 𝑃𝑖,max) a kvantummechanikai harmo-

nikus oszcillátor energiájának (𝐸harm,𝑖
1D ) megfelelő értékre állítjuk be: 
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𝐸harm,𝑖
1D = ℏ𝜔𝑖 (𝑣𝑖 +

1

2
) =

1

2
𝜔𝑖
2𝑄𝑖,max

2 =
1

2
𝑃𝑖,max
2  . (2.26) 

A normálrezgések alakja 𝜑𝑖,0 kezdeti fázis mellett: 

𝑄𝑖(𝑡) = 𝑄𝑖,max cos(𝜔𝑖𝑡 + 𝜑𝑖,0)  és   𝑃𝑖(𝑡) = �̇�𝑖(𝑡) = −𝜔𝑖𝑄𝑖,max sin(𝜔𝑖𝑡 + 𝜑𝑖,0). (2.27) 

És a kezdeti normálkoordináták és impulzusok: 

𝑄𝑖 = 𝑄𝑖,maxcos(𝜑𝑖,0)    és   𝑃𝑖 = −𝜔𝑖𝑄𝑖,max sin(𝜑𝑖,0). (2.28) 

A kezdeti normálkoordinátákat és normálimpulzusokat Descartes-koordinátákba és  

-impulzusokba konvertáló egyenletekhez a (2.19, 2.23-24) egyenletek felhasználásával ju-

tunk.  

𝐗 = 𝐗e +𝐌
−1/2𝐔𝐐 (2.29) 

𝐏X
 = 𝐌1/2𝐔𝐏 (2.30) 

A forgásokhoz tartozó sajátvektorok nem függetlenek a molekula geometriájától, 

ezért csak az egyensúlyi geometriánál írnak le tiszta rotációt. A molekula nem-alaktartó vé-

ges deformációja esetén a forgási sajátvektorok már nem lesznek merőlegesek a rezgési 

módusokra, emiatt a fenti módon előálló klasszikus állapot impulzusnyomatéka nullától elté-

rő lesz, amit tömegközépponti rendszerben az alábbi módon számíthatunk: 

𝐋 =∑𝐑𝑖

𝑵

𝒊=𝟏

× 𝐏X𝑖 . 
(2.31) 

 

ebből pedig a molekula 𝛚 szögsebessége számítható: 

𝛚 = 𝚯−1𝐋 , (2.32) 

𝚯 =∑𝑚𝑖(𝐑𝑖
2

𝑁

𝑖=1

𝐄 − 𝐑𝑖𝐑𝑖
T) , (2.33) 

ahol 𝚯 a molekula pillanatnyi tehetetlenségi nyomaték tenzora, és 𝐄 az 𝑁 × 𝑁-es egység-

mátrix. 

A nem nulla perdület egy nem kívánt műtermék, amelyet el szokás távolítani a Des-

cartes-impulzusok korrekciójával: 

𝐏X𝑖
′ = 𝐏X𝑖 −𝑚𝑖𝛚× 𝐑𝑖  . (2.34) 

A most ismertetett eljárással létrehozott nagyszámú klasszikus állapotot, ami az adott 

rezgési kvantumállapotot reprezentálja, a továbbiakban „normálmódus sokaságnak” neve-

zem. 

Amennyiben a számítások végállapotaiból állapotfelbontott reakciódinamikai para-

métereket kívánunk meghatározni, a (2.29) és (2.30) transzformációs egyenletek inverzeivel 
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alakíthatjuk a klasszikus állapotokat normálkoordinátákká és -impulzusokká. A transzformá-

ció előtt a rezgést jellemző deformációs elmozdulások és impulzusok megállapításához a 

klasszikus állapotot (𝑖 atomra: (𝐑𝑖
′ , 𝐏′X𝑖)) a molekulával együtt haladó-forgó egyensúlyi refe-

rencia molekula Descartes-rendszerébe, az ún. Eckart-rendszerbe66 kell transzformálni, ami 

az alábbi Eckart-feltételek és időderiváltjaik kielégítésével érhető el: 

∑𝑚𝑖𝐫𝑖

𝑁

𝑖=1

= 𝟎      és       ∑𝐩𝑖

𝑁

𝑖=1

= 𝟎  , (2.35) 

∑𝑚𝑖

𝑁

𝑖=1

𝐫𝑖,e × 𝐫𝑖 = 𝟎      és     ∑𝐫𝑖,e × 𝐩𝑖

𝑁

𝑖=1

= 𝟎 . (2.36) 

Az Eckart-rendszer origója a referenciamolekula tömegközéppontja, 𝐫𝑖,e a referencia egyen-

súlyi molekula 𝑖-edik atomjának Eckart-rendszerbeli Descartes-koordinátáit tartalmazó vek-

tor, 𝐫𝑖 = (𝑥𝑖𝑥, 𝑥𝑖𝑦, 𝑥𝑖𝑧)
T

és 𝐩𝑖 = (𝑝𝑖𝑥, 𝑝𝑖𝑦, 𝑝𝑖𝑧)
T

 pedig az 𝑖-edik atom Eckart-rendszerbe 

transzformált hely- és impulzusvektora. Az állapotanalízishez a referencia molekulához rögzí-

tett Descartes-rendszert ugyanúgy kell felvenni, mint ahogy a normálmódus analízis előtt a 

labor Descartes-rendszerben elhelyeztük a referencia molekulát.  

 A (2.35) transzlációs Eckart-feltétel és időderiváltjának kielégítése ekvivalens a mole-

kula 𝐫TKP  tömegközépontjának az origóba csúsztatásával, és a 𝐯TKP tömegközépponti sebes-

ségének leválasztásával. A (2.36) forgási Eckart-feltétel kielégítéséhez szükséges 𝐓 

pszeudoforgatást leíró mátrixot egy tömegskálázott átfedési mátrix szinguláris érték szerinti 

felbontása segítségével kereshetjük meg67,68: 

[𝑚1𝐫1,𝑒
 … 𝑚𝑁𝐫𝑁,𝑒

 
] [
(𝐑1

′ − 𝐫TKP)
T

⋮
(𝐑𝑁

′ − 𝐫TKP)
T
] = 𝐔𝚺𝐕T  (2.37) 

𝐓 = 𝐔𝐕T . (2.38) 

Valójában a (2.36) első feltételnek több pszeudoforgatás-mátrix is eleget tesz és a fenti 

egyenletek éppen azt adják meg, ami maximalizálja a két geometria  

∑ 𝑚𝑖
𝑁
𝑖=1 𝐫𝑖,e

T (𝐑1
′ − 𝐫TKP ) tömegskálázott átfedését (az átfedési mátrix nyomát). Ezzel a 𝐓 

mátrixszal forgatjuk az atomi impulzusokat is. A forgási Eckart-feltétel időderiváltjának kielé-

gítéséhez korrigálni kell az impulzusokat az Eckart-rendszer 𝛚ref szögsebességével (a (2.34) 

egyenlethez hasonlóan), melyet az alábbi módon határozhatunk meg69 a 𝚯mix tehetetlensé-

gi-tenzor jellegű mennyiség bevezetésével:  
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𝛚ref = 𝚯mix
−1 ∑𝐫𝑖,e × 𝐩𝑖

𝑁

𝑖=1

,       ahol  𝚯mix =∑𝑚𝑖((𝐫𝑖,e
T 𝐫𝑖

 )

𝑁

𝑖=1

𝐄 − 𝐫𝑖,e
 𝐫𝑖

T ) . (2.39) 

 Összefoglalva a következő műveletek elvégzésével transzformálhatjuk a molekula a 

laboratóriumi 𝐑𝑖
′  Descartes-pozícióit és 𝐏X𝑖

′  impulzusait az Eckart-rendszerbe: 

𝐫𝑖 = 𝐓(𝐑𝑖
′ − 𝐫TKP ) (2.40) 

𝐩𝑖 = 𝐓(𝐏X𝑖
′ −𝑚𝑖𝐯TKP ) − 𝑚𝑖𝛚ref × 𝐓(𝐑𝑖

′ − 𝐫TKP )  (2.41) 

A Descartes-deformációk és -impulzusok normálkoordinátákba és normálimpulzu-

sokba alakítását követően, a rezgési kvantumszámokat a harmonikus oszcillátor kvantumos-

klasszikus korrespondenciája alapján számíthatjuk: 

𝑣𝑖 =
𝐸harm,𝑖
1D

ℏ𝜔𝑖
−
1

2
=
𝜔𝑖
2𝑄𝑖

2+𝑃𝑖
2

2ℏ𝜔𝑖
−
1

2
 . (2.42) 

 

2.4.2. Teljes-dimenziós rendszerek normálmódus analízise belső koordinátákban 

Ha a normálmódus analízist a tisztán rezgéseket leíró 𝐲 = 𝐲( 𝑦1, … , 𝑦3𝑁−6)
𝐓 belső 

koordinátákban végezzük, az 𝑇vib rezgési kinetikus energia tagot a koordinátafüggő 𝐁 mátrix 

és a 𝐩y = 𝜕𝑇vib/𝜕�̇� konjugált belső impulzusokkal fejezhetjük ki65. A (3𝑁 − 6)3𝑁-

dimenziós 𝐁 mátrix az �̇� Descartes-sebességeket transzformálja �̇� =  (�̇�1, … , �̇�3𝑁−6)
T belső 

koordináta sebességekké, és sorait az ún. s-vektorok65,70,71 alkotják  (𝐬𝑖 = dy𝑖/d𝐗). 

�̇� =
d𝐲

d𝐗
�̇� =

d�̇�

d�̇�
�̇� = 𝐁�̇� (2.43) 

A láncszabály alkalmazásával 𝐏X kifejezhető  𝐩y-nal: 

𝐏X
T =

d𝑇vib

d�̇�
=
d𝑇vib
d�̇�

d�̇�

d�̇�
= 𝐩y

T𝐁  . (2.44) 

Ennek segítéségével a rezgési kinetikus energia kifejezhető belső koordinátákban: 

𝑇vib =
1

2
𝐏X
T𝐌−1𝐏X =

1

2
𝐩y
T𝐁𝐌−1𝐁T𝐩y =

1

2
𝐩y
T𝐆y,vib𝐩y . (2.45) 

Az inverz tömegmátrix alakja tehát a következő: 

𝐆y,vib = 𝐁𝐌
−1𝐁T . (2.46) 

A normálmódus analízist ekkor a 𝐆y,vib,e
1/2

𝐅y,e 𝐆y,vib,e
1/2

 mátrix diagonalizálásával végezzük, ahol 

𝐅y,e az erőállandó mátrix belső koordinátákban, 𝐆y,vib,e pedig az egyensúlyi geometriánál 

vett 𝐆y,vib mátrix. 
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Ekvivalens megoldást nyújt a t-vektoros  (𝐭𝑖
vib = ∂𝐱 ∂𝑦𝑖⁄ , 𝐭𝑗

rot = ∂𝐱 ∂𝛼𝑗⁄ , 𝑗 = 𝑥, 𝑦, 𝑧) 

technika65,71–73, amely az inverz 𝐲 ↦ 𝐱 transzformáción alapszik, ahol 𝐱 a 3𝑁-komponensű 

koordinátavektor egy testhez rögzített tömegközépponti Descartes-rendszerben (pl. Eckart-

rendszerben). 

 

2.4.3. Klasszikus kezdetiállapot-sokaságok stacionáriussága 

Sajnos a többatomos molekulák rezgései rendszerint anharmonikusak és nem szétvá-

laszthatóak, így a harmonikus közelítésen alapuló normálmódus állapotpreparálással kapott 

sokaságok tulajdonságai többé-kevésbé eltérnek az ideálistól. Ha a harmonikus mintavétele-

zéssel előállított sokaságot a valódi anharmonikus felületre helyezzük (azaz a harmonikus 

potenciális energiát kicseréljük anharmonikusra), az már nem lesz monoenergiás. A 

normálmódusok közötti csatolások következtében pedig intramolekuláris relaxáció követke-

zik be a trajektóriák integrálása során (még rezgési alapállapotban is): rendszerint a nagyobb 

frekvenciájú módusokból energia folyik át az alacsonyabb energiájúakba74,75. Ha a módusok 

közötti csatolás erős, a kezdeti energia-eloszlás gyorsan változik, és molekulák sokasága még 

néhány rezgési periódusnyi időskálán sem lesz stacionárius. Ez a kísérletileg megfigyelt és 

kvantummechanikai leírásban is jelentkező intramolekuláris rezgési energia átrendeződés 

(intramolecular vibrational energy redistribution, IVR) klasszikus megfelelőjének tekinthető. 

Azonban míg a kvantummechanikai IVR többatomos molekulák olyan, gerjesztéssel létreho-

zott állapotai esetén jelentkezik, ahol vannak közel fekvő rezgési állapotok (a létrehozott 

állapot nem sajátállapota a rendszernek), addig a klasszikus mechanikai közelítő képben elv-

ben minden energián felléphet, mivel a klasszikus állapotok mindenhol végtelen sűrűn he-

lyezkednek.  

Bimolekulás reakciók kváziklasszikus trajektória szimulációjakor az ütköző partnere-

ket legalább olyan távolságból indítjuk egymás felé, ahol kölcsönhatásuk már elhanyagolha-

tóan kicsi az ütközési energiához és az intramolekuláris energiákhoz képest. Ezért alapvető 

fontosságú elvárás, hogy legalább a közeledés időtartamára a reaktáns molekulák kezdeti 

sokasága stacionárius legyen (ha magára hagyjuk): a sokaság tulajdonságainak valószínűségi 

eloszlásai és így annak várható értékei (pl. átlagos kötéshosszak, vegyértékszögek) időben ne 

változzanak. Az égéskémiai reakciók szempontjából releváns hőmérsékleteken (3000 K alatt) 

a félmerev molekulák jellemző relatív transzlációs mozgása a rezgésekhez viszonyítva lassú. 
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Így több rezgési periódus is lejátszódik, mielőtt az ütközés bekövetkezik a szimulációban. 

Nem stacionárius kezdeti sokaságok esetén az ütközés előtti repülési idő alatt a molekulák 

belsőenergia-eloszlása jelentősen átrendeződhet, és a repülési idő hosszától függően a 

reaktáns molekulák e relaxációs folyamat különböző fázisaiban lehetnek amikor elérnek a 

potenciálisenergia-felület erős kölcsönhatási régiójába, ahol az ütközés kimenetele eldől. Ez 

várhatóan nagymértékben befolyásolja a számított reaktivitási paramétereket. 

A normálmódusok közötti csatolások egy súlyos következménye a zérusponti energia 

szivárgás problémája75. Rezgési alap kvantumállapotban preparált molekulák relaxációja 

során a normálrezgések zérusponti energiája átrendeződik a módusok között. Emiatt a 

kváziklasszikus trajektória szimulációkban a kísérletileg, vagy kvantummechanikai szimuláci-

óban meghatározott küszöbenergia (legkisebb ütközési energia, ahol reakció bekövetkezik) 

alatt is bekövetkezhet reakció, hogyha a zérusponti energiák kicserélődése folytán elegendő 

energia kerül a reakció lejátszódása szempontjából kritikus módusra, amelynek fő kompo-

nense bimolekulás reakciók esetén a relatív transzláció. Egy másik, ehhez kapcsolódó prob-

léma az, hogy az ütközés után távolodó termékmolekulák közt lesznek olyanok, melyek rez-

gési energiája kevesebb, mint a zérusponti energia. 

 Háromatomos molekulák esetében viszonylag könnyen alkalmazható az Einstein-

Brillouin-Keller (EBK) szemiklasszikus módszer76 stacionárius sokaságok előállítására. Az EBK 

módszer Einstein elméletén alapszik, mely szerint integrálható rendszerek esetén a Γ fázis-

térbeli (koordináta- és impulzustér) mozgásuk 2𝑓-dimenzójú tóruszfelületekre korlátozódik, 

melyeket az 𝑓 db különböző Γ𝑖  (𝑖 = 1,2, …𝑓) hurokra vett 𝑆𝑖 (rövidített) hatásintegrál jelle-

mez, amely a szemiklasszikus 𝑛𝑖  kvantumszámokkal az alábbi kapcsolatban áll: 

𝑆𝑖 = ∮𝐩d𝐪

Γ𝑖

= ℎ (𝑛𝑖 +
1

2
) , (2.47) 

ahol a ℎ Planck-állandó. Integrálható rendszerek azok, amelyekre található 𝑓 darab mozgás-

állandó. Amikor a kváziklasszikus trajektóriaszámítások kezdeti sokaságát megválasztják, 

meg kell keresni azt a tóruszfelületet, amelynek a hatásintegráljai a kívánt kvantumállapot-

nak megfelelnek, és a kezdeti állapotokat e felületről kell mintavételezni. Az így előállított 

sokaság stacionárius és hűen reprezentálja az előre megválasztott kvantumállapotot. A gya-

korlatban 3-nál több atomot tartalmazó molekuláknál a tóruszfelület kellően pontos megha-

tározása nagyon bonyolult, és gyakran nem is lehetséges, mert a rezgési Hamilton-
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függvényük nem integrálható, sőt gyakran a molekula kaotikusan rezeg már az alapállapot-

nak megfelelő energiákon is. 

Egy másik módszer molekulák szemiklasszikusan kvantált klasszikusállapot-

sokaságainak előállítására a rezgési anharmonicitás adiabatikus bekapcsolása77–82, amellyel 

három- és négyatomos rendszerek esetében már tudtak generálni többé-kevésbé 

monoenergiás sokaságokat. Az adiabatikus bekapcsolás módszere Ehrenfest adiabatikus hi-

potézisén83 alapszik. A hipotézis a klasszikus mechanika adiabatikus tételéből indul ki, mely 

szerint egy 1-dimenziós periodikus mozgás egy periódusára számolt rövidített klasszikus ha-

tás egy adiabatikus invariáns, ami a rendszer kellően lassú perturbációja során megmarad. 

Ehrenfest hipotézise az volt, hogyha egy kvantált oszcillátort lassan perturbálunk, akkor az 

megőrzi kvantumállapotát, azaz, ha kezdetben a hatás teljesíti a régi kvantummechanika 

kvantumfeltételét (hogy ℏ = ℎ/2𝜋 egészszámú többszöröse – a zéruspont-energiáról akkor 

még nem tudtak), akkor a kvantumszám a perturbáció közben nem változik. Skodje84 bizo-

nyította, hogy több-dimenziós integrálható rendszerek esetében is érvényes az adiabatikus 

tétel. Ha egy molekula anharmonikus rezgésének megfelelő szemiklasszikusan kvantált 

kezdetiállapot-sokaságát szeretnénk generálni, a lassú perturbáció azt jelenti, hogy egy köny-

nyen kvantálható kezdeti potenciálisenergia-függvényről „átkapcsolunk” az anharmonikusra.  

A gyakorlatban úgy kivitelezhetjük, hogy a harmonikus közelítésben felírt 𝐻0 Hamilton-

függvénnyel normálmódus közelítésben szemiklasszikusan kvantált kezdeti sokaságot állí-

tunk elő, és annak mozgásegyenleteit integráljuk az alábbi 𝐻AB(𝐪, 𝐩, 𝑡) időfüggő Hamilton-

függvény szerint: 

𝐻AB(𝐪, 𝐩, 𝑡) = 𝐻0(𝐪, 𝐩) + 𝑓(𝑡; 𝑇AB)[𝐻
anh(𝐪, 𝐩) − 𝐻0(𝐪, 𝐩)] , (2.48) 

ahol 𝐪 és 𝐩 általános koordináták és konjugált impulzusok vektorai. 𝑇AB egy kellően hosszú 

bekapcsolási idő, ami alatt az 𝑓(𝑡; 𝑇AB) bekapcsolási függvény 0-ról 1-re változik, illetve a 

harmonikus 𝐻0(𝐪, 𝐩) helyett az anharmonikus 𝐻anh(𝐪, 𝐩) Hamilton-függvény fogja meg-

szabni a rendszer mozgását. A kellően hosszú bekapcsolási idő azt jelenti, hogy sokszorosan 

több, mint a molekula leghosszabb rezgési periódusideje. A bekapcsolás végére a rendszer 

állapota a teljes csatolt 𝐻anh(𝐪, 𝐩) Hamilton-függvénynek megfelelő, azonos kvantumszá-

mokkal jellemezhető invariáns felületre jut, és az energiája a szemiklasszikus energia lesz, 

ami jó közelítéssel egyezik a kvantummechanikai értékkel. Megmutatható, hogy kaotikus 
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rendszerek esetében nem teljesül a klasszikus hatások megmaradása, így akármilyen lassan 

történik is az anharmonicitás bekapcsolása, a sokaság energiája szórni fog. 

 Nagy Tibor és Lendvay György 2017-ben megjelent publikációjukban6 beszámoltak 

arról, hogy belső koordinátákban felírt Hamilton-függvénnyel CH4 molekulára rezgési alap- és 

gerjesztett állapotokban sikerrel alkalmazták az adiabatikus bekapcsolást. Az általuk használt 

harmonikus és anharmonikus Hamilton-függvények a következő alakúak: 

𝐻vib
0 (𝐲, 𝐩𝑦) =

1

2
𝐩𝑦
T𝐆y,vib,e𝐩𝑦 +

1

2
(𝐲 − 𝐲e)

T𝐅𝑦,e(𝐲 − 𝐲e) , (2.49) 

𝐻vib
anh(𝐲, 𝐩y) =

1

2
𝐩y
T𝐆y,vib(𝐲)𝐩y + 𝑉y(𝐲) , (2.50) 

ahol 𝑉y(𝐲) a potenciálisenergia-felület értéke 𝐲 magkonfigurációnál. 

Az adiabatikus bekapcsolást egy egyenesvonalú és egy görbevonalú belsőkoordináta-

készlettel is elvégezték. Mindkét esetben az átlagos kötéshosszak tekintetében stacionárius 

sokasághoz jutottak, melyek energiaszórása a legalacsonyabb 16 rezgési energiaszinten ki-

sebb, mint 0,1-0,3%-os, és az energia várható értéke 20 cm−1-en belül megközelíti az egzakt 

kvantummechanikai értéket. ( A normálmódus sokaság szórása alapállapotban 8%-os, és az 

energia várható értéke 240 cm−1-rel felülbecsli a kvantummechanikai értéket.) A fenti CH4 

sokasággal idáig nem publikáltak bimolekulás trajektória szimulációkat. Az értekezésemben 

bemutatott Palma-Clary modell jóságát ellenőrző teljes- és redukált-dimenziós összehasonlí-

tást a fenti módszerrel, belső koordinátákban adiabatikus bekapcsolással előállított metán 

izotopológ sokaságok kváziklasszikus trajektória szimulációjával végeztem.  

 

2.5. Redukált-dimenziós klasszikus mozgásegyenletek 

Redukált-dimenziós kváziklasszikus trajektóriaszámítások során olyan kezdeti állapo-

tokból kell kiindulni, amelyek eleget tesznek a modellben bevezetett megszorításoknak. A 

mozgásegyenletekben biztosítani kell, hogy a molekuláris mozgások során is teljesüljenek a 

kényszerek. A trajektóriák integrálását előnyös lehet belső koordinátákban végezni. 

Bevezetve 𝑘 db megszorítást 3𝑁 − 6 − 𝑘 db koordináta és impulzus mozgásegyenletet kell 

integrálni, amelyek automatikusan teljesítik a modell megszorításait. A módszer hátránya, 

hogy extrém deformációknál szingularitáshoz vezethet és összetettebb modellek esetén a 

bonyolultabb mozgásegyenletek jelentősen megnövelik a trajektóriák számításigényét.  
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Nagyszámú szabadsági fokot kezelő modellek esetén érdemesebb labor Descartes- 

koordinátákban integrálni a mozgásegyenleteket. Ekkor a megszorítások érvényben maradá-

sát kényszererőkkel kell biztosítani, melyeket Lagrange-multiplikátorok segítségével7 hatá-

rozhatunk meg. Az értekezésemben bemutatott redukált-dimenziós kváziklasszikus szimulá-

ciókban ezt a módszert alkalmaztam, ezért a következőkben ismertetem a lépéseit.  

  A kényszererők meghatározásához fel kell írni 𝑘 db 𝑔𝑖(𝐗) kényszerfeltételt, melyek-

ben a befagyasztott 𝑦𝑛+𝑖(𝐗) belső koordináták és 𝑦𝑛+𝑖,0(𝐗) egyensúlyi értékük különbségét 

0-ra állítjuk: 

𝑔𝑖(𝐗) = 𝑦𝑛+𝑖(𝐗) − 𝑦𝑛+𝑖,0(𝐗) = 𝟎                 𝑖 = 1,… , 𝑘  . (2.51) 

Miután a kényszereknek a trajektória alatt végig teljesülni kell, az időderiváltjuk is zérus: 

�̇�𝑖(𝐗, �̇�) = ∇
T𝑔𝑖�̇� = ∇

T𝑔𝑖𝐌
−1𝐏X = 𝟎                 𝑖 = 1,… , 𝑘 . (2.52) 

Ez utóbbi egyenletek a Descartes-sebességekre, ill. konjugált impulzusokra vonatkozó kény-

szerfeltételek. (Magasabb deriváltak vizsgálata szükségtelen, mivel egy mechanikai állapotot 

a koordináták és impulzusok egyértelműen definiálnak.) Az 𝑖-edik kényszerből származó 3𝑁-

komponensű 𝐅𝑖
kényszer

 kényszererő-vektor tehát szükségszerűen párhuzamos a ∇𝑔𝑖 gradi-

enssel, hiszen a trajektóriák mozgását egy (3𝑁 − 1)-dimenziós ∇𝑔𝑖-re merőleges felületre 

korlátozza.  

A kényszererőket hozzáadjuk a konjugált impulzusok Hamilton-egyenletéhez. 

�̇�X = −∇𝑉 +∑𝐅𝑖
kényszer

𝒌

𝒊=𝟏

 (2.53) 

Mivel 𝐅𝑖
kényszer

 és ∇𝑔𝑖 párhuzamosak, 𝜆𝑖 Lagrange-multiplikátorral megszorozva ∇𝑔𝑖 behe-

lyettesíthető a fenti egyenletbe:  

�̇�X = −∇𝑉 +∑𝜆𝑖∇𝑔𝑖

𝑘

𝑖=1

= −∇𝑉 + 𝐀T𝛌  . (2.54) 

Itt bevezettük az 𝐀 mátrixot, amely 𝐠(𝐗) függvény derivált mátrixa (𝐴𝑖𝑗 = 𝜕𝑔𝑖/𝜕𝑋𝑗).  

Behelyettesítve a (2.54) egyenletbe az impulzusvektor időderiváltját (�̇�X = 𝐌�̈�), átrendezés 

után a következő alakra jutunk: 

𝐀T𝛌 = ∇𝑉 +𝐌�̈�  . (2.55) 

�̈�-et algebrai kapcsolatba hozhatjuk �̇�-el, ha az (2.52) egyenletet idő szerint differenciáljuk: 
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�̈�(𝐗) = �̇��̇� + 𝐀�̈� = 𝟎  . (2.56) 

Az 𝐀 mátrix időderiváltja már kifejezhető ismert mennyiségekkel. 

�̇�𝑖𝑗(𝐗) = ∑
𝜕𝐴𝑖𝑗

𝜕𝑋𝑘

3𝑁

𝑘=1

�̇�𝑘 =∑
𝜕2𝑔𝑖
𝜕𝑋𝑗𝜕𝑋𝑘

3𝑁

𝑘=1

�̇�𝑘 (2.57) 

Ha a (2.55) egyenletet megszorozzuk balról a 𝐆 inverz tömegmátrixszal, majd az 𝐀 

mátrixszal, akkor megjelenik az 𝐀�̈� tag, melyet az (2.56) és (2.57) egyenletek alapján ki lehet 

fejezni ismert Descartes-sebességekkel. 

𝐀𝐆𝐀T⏟  
𝐇

𝛌 = 𝐀𝐆∇𝑉 + 𝐀�̈� = 𝐀𝐆∇𝑉 − 𝐀�̇�⏟        
𝐛

 (2.58) 

Az így kapott 𝐇𝛌 = 𝐛 lineáris egyenletrendszer megoldásával számíthatjuk ki a Lagrange-

multiplikátorokat. A 𝐇 mátrix egy szimmetrikus pozitív definit 𝑘 × 𝑘-dimenziós mátrix. Az 

egyenletrendszer megoldása után a Lagrange-multiplikátorokat az (2.54) egyenletbe helyet-

tesítve kapjuk a konjugált impulzusok redukált-dimenziós mozgásegyenleteit. A koordináták 

mozgásegyenleteinek alakja nem változik a teljes-dimenziós egyenletekhez képest 

(�̇� = 𝐌−1𝐏X), mert a kényszerek nem függenek a koordináták időderiváltjától. 

 

2.6. A H-atom és metán reakciójának irodalmi áttekintése 

A metán molekula és a H-atom ütközése során lejátszódó 

CH4 + H → CH3 + H2 

reakció a földgáz égésének egyik fontosabb láncvivő lépése. Emellett ez a reakció a legegy-

szerűbb tetraéderes széncentrumon lejátszódó reakció, ezért a kinetikájának és dinamikájá-

nak a pontos ismerete gyakorlati és tudományos szempontból is igen fontos. A CH4 + H → 

CH3 + H2 reakcióról, valamint izotóp változatairól több kísérleti kinetikai85–90 eredmény talál-

ható az irodalomban. A reakció közel termoneutrális (a reakcióhője 0 K hőmérsékleten 

∆r𝐻 (0 K)  = – 9,3 ∙ 10
−4 eV  – 0,034 m𝐸h)91, viszonylag magas a klasszikus gátja 

(0,64 eV 23,6 m𝐸h) 
92, így kicsi a teljes reakció-hatáskeresztmetszete. Ezért a reakció di-

namikai vizsgálata nehezen kivitelezhető, és kevés kísérleti differenciális- és teljes reakció-

hatáskeresztmetszet adat áll rendelkezésünkre. Abszolút reakció-hatáskeresztmetszet mé-

rést eddig csak a 

CD4 + H → CD3 + DH 
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izotópkombinációra végeztek: Valentini és mtsai.93 egyetlen ütközési energiánál, 

1,5 eV ( 55,1 m𝐸h)-nál 0,14  0,03 Å 2(≈ 0,50 ± 0,11 𝑎0
2) teljes hatáskeresztmetszetet 

mértek.  

Később Camden és mtsai.92,94–96, majd Zhang és mtsai.44 különböző ütközési energi-

áknál végeztek keresztezett molekulasugár kísérleteket. Mindkét laboratóriumban csak a 

reakció-hatáskeresztmetszettel arányos jelet mérték. Zhang és mtsai. a saját eredményeiket 

és Camden eredményeit is a Palma-Clary modell 7-dimenziós változatával számított kvan-

tumszórási számításaik eredményeihez skálázták. Így e két laboratóriumban megmért hatás-

keresztmetszetek kvalitatíve jó egyezést mutattak egymással, valamint a kvantumszórási 

szimulációban számított gerjesztési függvénnyel: A reakció-hatáskeresztmetszet kb. 

0,52 eV ( 20 m𝐸h) küszöbenergia után gyorsan felszökik, majd 1,2 eV ( 45 m𝐸h) körüli 

maximum után lassú ütemben lecsökken. Az így skálázott hatáskeresztmetszet 1,5 eV ütkö-

zési energiánál azonban kb. negyedakkora, mint Valentini abszolút mérési eredménye. 

A különböző ütközési energiáknál megmért szórásiszög-eloszlások szintén jó össz-

hangban állnak a kvantumdinamikai szimuláció eredményével: Mindegyik vizsgált ütközési 

energiánál a bejövő CD4 molekulasugárhoz képest a CD3 termékek vissza- illetve oldalra szó-

ródását tapasztalták44,92,95. Az ütközési energia növekedésével a CD3 termékek differenciális 

szórási hatáskeresztmetszete a visszaszóródástól az oldalra szóródás irányába tolódik. A kü-

lönböző ütközési energiákkal meghatározott szórásiszög-eloszlások alapján Camden és 

mtsai.92 azt a következtetést vonták le, hogy kicsivel a reakció küszöbenergiája felett a visz-

szapattanásos mechanizmus a domináns, amikor a támadó H-atom szemből találja el és sza-

kítja le az egyik D-atomot, és a HD termékek a bejövő H-atom sugárhoz képest visszafelé, a 

CD3 termékek pedig előre szóródnak. Az ütközési energia növekedésével egyre fontosabbá 

válik a lehasításos mechanizmusú reakció, amely nagyobb ütközési paraméterrel jellemzett 

ütközéseknél következik be. Ekkor a támadó H-atom a CD4 egyik oldalra mutató H-atomját 

szakítja le, és a termékek oldal irányba szóródnak. 

A CH4 + H → CH3 + H2 reakcióra kísérleti mérésekből csak relatív reakció-

hatáskeresztmetszet adatok állnak rendelkezésünkre: Zhang és mtsai.97 a CD4 + H → CD3 + 

DH reakciónál is vizsgált ütközési energiáknál végeztek keresztezett molekulasugár kísérlete-

ket. A CH4 + H → CH3 + H2 reakció gerjesztési függvénye hasonló a CD4 + H → CD3 + DH reak-

ció gerjesztési függvényéhez, de valamivel lassabban növekszik a küszöbenergia felett, és 

nagyobb ütközési energiánál van a maximuma. A mért hatáskeresztmetszetek jó egyezést 
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mutatnak maga szintű ab initio számításokra illesztett potenciálisenergia-felületen végzett 

kvantumszórási szimulációik eredményeivel38, mely szerint a reakció küszöbenergiája 

0,4 eV ( 15 m𝐸h). A gerjesztési függvény 1,7 eV ( 63 m𝐸h)-nál éri el a maximumát, ahol a 

hatáskeresztmetszet több mint kétszer akkora, mint a CD4 + H → CD3 + DH reakció legna-

gyobb hatáskeresztmetszete. 
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3. Módszerek 

3.1 A trajektóriaszámítások technikai részletei 

Doktori munkám során a kváziklasszikus trajektória (quasiclassical trajectory, QCT) 

számításokhoz saját FORTRAN90 programokat fejlesztettem, melyekkel elvégezhető különfé-

le reakciók teljes- és különböző redukált-dimenziós modelljeinek normálmódus analízise, 

normálmódus mintavételezése, a trajektóriák integrálása és az eredmények kiértékelése.  

A dolgozatban bemutatott redukált-dimenziós QCT szimulációkat mind magam vé-

geztem, a redukált-dimenziós és teljes-dimenziós szimulációk összevetéséhez rendelkezé-

semre álltak Nagy Tibor teljes-dimenziós eredményei, így ezeket a szimulációkat nem végez-

tem el újra. A teljes-dimenziós normálmódus sokaságok nem-stacionárius viselkedését közö-

sen vizsgáltuk, emiatt a 4.1. alfejezetet (melyben ezen kutatás eredményeit ismertetem) 

többes szám első személyben írom.   

A számításokat atomi egységekben végeztem, az értekezésben is általában atomi tá-

volság-, idő-, és energiaegységeket használok (ld. Függelék 7.1. alfejezete):  

𝑎0 = 0,5292 Å , 0 = 2,419 ⋅ 10
−17 s , 𝐸ℎ = 27,21 eV. 

A teljes-dimenziós normálmódus sokaságok stacionáriusságának vizsgálatához a me-

tán sokaságok normálmódus mintavételezését laboratóriumi Descartes-koordinátákban vé-

geztük. A sokaság időfejlődése során kapott állapotok analízisét pedig az Eckart-feltételeket 

kielégítő koordinátarendszerben végeztük. 

A különféle belső koordinátákban felírt redukált- és teljes-dimenziós modellek 

normálmódus analízisére, normálmódus mintavételezésére és végállapot analízisére kutató-

csoportunkban saját módszert fejlesztettünk. A redukált-dimenziós normálmódus sokaságo-

kat és a redukált- és teljes-dimenziós belső koordinátákban végzett adiabatikus bekapcsolás 

kezdeti harmonikus sokaságait ezzel a módszerrel állítottuk elő. 

A dolgozatban bemutatott CH4 + H reakció kváziklasszikus trajektória szimulációkat a 

Bowman és mtsai. által fejlesztett ZBB398,99, valamint a Chorchado és mtsai. által fejlesztett 

CBE100 potenciálisenergia-felületeken végeztük, a szerzők által rendelkezésre bocsátott 

FORTRAN szubrutinok segítségével. A magas szintű ab intio számításokban kapott eredmé-

nyekre illesztett ZBB3 felület globálisan pontosabb, azonban két nagyságrenddel lassabban 

számítható, mint a CBE felület, ugyanis ez utóbbihoz lényegesen egyszerűbb, erőtér alapú 
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illesztőfüggvényt használtak, továbbá analitikus deriváltak is rendelkezésre álltak. Zhou és 

mtsai. mindkét potenciálisenergia-felületen végeztek kvantumdinamikai szimulációt a  

8-dimenziós Palma-Clary modell módosított változatával38, és összevetették a számított ger-

jesztési függvényeket: Alacsonyabb ütközési energiáknál (~0,9 eV ≈ 35 𝑚𝐸h − ig) a CBE 

felületen számított hatáskeresztmetszetek jól egyeznek a ZBB3 felületen számított hatáske-

resztmetszetekkel, nagyobb energiáknál azonban magasabban fut a CBE felületen számított 

gerjesztési függvény, mint a ZBB3 felületen számított. Utóbbi gerjesztési függvény alakja 

kvalitatíve jól írja le a kísérleti reakció-hatáskeresztmetszetek energia-függését. 

Mivel az atomok közötti kölcsönhatás a Born-Oppenheimer-közelítés keretein belül 

független az atomok tömegétől, a CH4 + H reakció leírására fejlesztett potenciálisenergia-

felületek izotopológ reakciók szimulációjára is alkalmazhatóak. Így a redukált- és teljes-

dimenziós összehasonlítást elvégeztem a CD4, CHD3 és CH3D deuterált metán izotopológra is, 

amelyekre alkalmazható a C3v szimmetriakényszer. A teljes-dimenziós kezdeti sokaságok 

vizsgálatát a teljesség kedvéért a CH2D2 izotopológra is kiterjesztettük. 

Az ütközéses trajektória szimulációk során a kezdeti metán molekulákat Euler-

forgatás segítségével véletlenszerűen orientáltuk és ütközési paramétert egyenletesen min-

tavételeztük a [0; 5 a0] intervallumban. A reakció teljes- és differenciális hatáskeresztmetsze-

teket, reakcióvalószínűségeket és szórásukat a 2.2 alfejezetben leírtak szerint, Monte Carlo 

módszerrel számítottuk ((2.13-2.16) egyenletek). A disszertáció későbbi ábráin szereplő hi-

bahatárok minden esetben 2s Monte Carlo hibát jelentenek. 

A metán és H-atom reaktánsokat 12,0 𝑎0 kezdeti tömegközépponti távolságból indí-

tottuk (kivéve, amikor a reaktivitás kezdetitávolság-függését vizsgáltuk), ebben a távolságban 

a H-atom és a metán molekula közötti kölcsönhatás (> 0,1 m𝐸ℎ) a rezgési nullponti energi-

ához (kb. 40 m𝐸ℎ = 1,09 eV) és a vizsgált ütközési energiákhoz viszonyítva már elhanyagol-

ható. A gerjesztési függvényeket 10 és 90 m𝐸ℎ között számítottuk 12-15 pontban. Ez a tar-

tomány lefedi a korábbi elméleti számítások és kísérletek44,56,58,92,96,98–100 ütközésienergia-

tartományát. Az alsó határt alacsonyabbra vettük a klasszikus gátmagasságnál (kb. 24 m𝐸ℎ), 

ugyanis a zérusponti energia elfolyása miatt a kváziklasszikus trajektóriák alacsonyabb ener-

giáknál is vezethetnek reakcióhoz.  

A mozgásegyenletek integrálását negyedrendű Runge-Kutta integrátorral Descartes-

koordinátákban végeztük, az integrálási lépés nagyságát úgy beállítva, hogy a teljes energia 

ne változzon 0,05 m𝐸ℎ-nál többet egy trajektória számítása során. A redukált-dimenziós 
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modellek megszorításait kényszererőkkel biztosítottam7, melyeket Lagrange-multiplikátorok 

segítségével határoztam meg. Ekkor a szimulációk alatt a 𝑔𝑖(𝐗) = 0 kényszerfeltételek telje-

sülését is ellenőrizni kell. Az integrálási lépést ilyenkor úgy választottam meg, hogy a 

trajektória számítása során a kényszerfeltételek abszolútértékei ne legyenek nagyobbak, 

mint 10−5𝑎0. Ahhoz, hogy ez a kritérium teljesüljön a teljes-dimenziós trajektória-

számításokhoz képest kisebb integrálási lépést kellett alkalmaznom, így a redukált-dimenziós 

számítások nagyobb gépidőt igényeltek, másrészt a teljes energia változása 0,01 m𝐸ℎ alatt 

maradt.  

 

3.2. Redukált-dimenziós normálmódus kezdeti sokaságok előállítása 

A redukált-dimenziós QCT vizsgálatainkhoz kutatócsoportunkban egy saját módszert 

fejlesztettünk4, amellyel elvégezhető a reakcióban résztvevő molekulákra a normálmódus 

analízis, a kezdeti állapotok preparálása és a trajektóriák közbülső- vagy végállapotainak ana-

lízise redukált-dimenziós (és teljes-dimenziós) modellek esetén. A módszer lényege, hogy a 

laboratóriumi (térben rögzített) Descartes-koordinátákban kifejezett Lagrange-függvényből 

egzaktul eltávolítjuk a transzlációs és forgási mozgásokat, úgy hogy a tiszta rezgési altérre 

projektáljuk a tömegskálázott sebességeket, majd áttérünk belső koordinátákra. A tiszta rez-

gési Lagrange-függvényt Nagy Tibor vezette le a közreműködésemmel. Én a módszer teszte-

lését végeztem saját fejlesztésű FORTRAN90 programjaimban alkalmazva a metán különféle 

redukált-dimenziós modelljeire. 

A következőkben részletesen bemutatom a belső koordinátákban kifejezett rezgési 

Lagrange-függvény származtatását, valamint a belső- vagy Descartes-koordinátákban meg-

adott kezdeti sokaságok előállításának és a klasszikus állapotok állapotok analízisének forma-

lizmusát. 

 

3.2.1. Koordinátarendszerek 

A redukált-dimenziós modellek megszorításait belső koordinátákban tudjuk megadni, 

és a molekuláris rezgések teljes-dimenziós leírásakor is alkalmasabb lehet belső koordináták 

használata (pl. kötéshosszak, kötésszögek) a Descartes-koordináták helyett, mivel az atomok 

között ható erők is intramolekulárisak. A belső koordinátákban kifejezett rezgési Lagrange-
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függvény levezetéséhez a laboratóriumi Descartes-koordinátákban felírt Lagrange-

függvényből indulunk ki: 

𝐿(𝐗, �̇�) =
1

2
�̇�T𝐌�̇� − 𝑉(𝐗) , (3.1) 

ahol 𝐗 = (𝑋1𝑥, 𝑋1𝑦, 𝑋1𝑧, … , 𝑋𝑁𝑧)
T

 és �̇� az 𝑁-atomos rendszer 3𝑁-komponensű koordináta- 

és sebességvektorai. 𝐌 = diag(𝑚1,𝑚1, 𝑚1, 𝑚2, 𝑚2, 𝑚2… ,𝑚𝑁 ,𝑚𝑁 , 𝑚𝑁) a diagonális 

3𝑁3𝑁-es tömegmátrix, mely az 𝑚𝑖 atomtömegekből épül fel és 𝑉(𝐗) a potenciálisenergia-

függvény.  

A rezgő molekulák leírásához a Descartes-koordináták függvényében definiálunk 𝑛 db 

𝑦𝑖(𝐗) független belső koordinátát, melyek az 𝑛-komponensű 𝐲(𝐗) = (𝑦1(𝐗),… , 𝑦𝑛(𝐗))
T

 

vektor elemei. A belső koordináták értéke nem függhet a molekula elmozdulásától és forgá-

sától, ezért szükségszerűen a Descartes-koordináták különbségeinek skalár- vagy vektorszor-

zatai szerepelnek az őket definiáló egyenletekben. Teljes-dimenziós modell esetén  𝑛 meg-

egyezik a molekula  𝑓 =  3𝑁 − 6 (3𝑁 − 5) belső szabadsági fokainak számával. Redukált-

dimenziós modellekben 𝑛 kisebb, mint 𝑓, és a maradék 𝑓 − 𝑛 belső szabadsági fok koordiná-

táinak értékét a molekula egyensúlyi vagy átmeneti állapotának megfelelő értékeihez rögzít-

jük.  

Redukált-dimenziós esetben a Wilson-féle 𝐁 = d𝐲/d𝐗65 mátrixot nem használhatjuk 

közvetlenül az inverz tömegmátrixszal és impulzusokkal felírt kinetikus energia kifejtésében, 

ugyanis ezzel az 𝑓 − 𝑛 db elhagyott változókra azok konjugált impulzusait vennénk nullának 

és nem a sebességeiket (�̇�𝑖 ), pedig ez utóbbi lenne szükséges a koordináták értékének befa-

gyasztásához.  

A rezgési Lagrange-függvény kifejtésében ezért az inverz 𝐗(𝐲) transzformációt alkal-

mazzuk, kihasználva, hogy az 𝑛 db belső koordinátához azok minden értékénél hozzárendel-

hető a 3𝑁 db tércentrált 𝐗 koordináta. Sajnos ezt a transzformációt sem végezhetjük el köz-

vetlenül, mert a belső koordináták nem adják meg a molekula helyzetét és irányát a Descar-

tes-koordinátarendszerben. Emiatt be kell vezetnünk egy testhez rögzített Descartes-

rendszert, amelyben a molekula 3𝑁-komponensű koordinátavektora legyen 𝐱 = 

= (𝑥1𝑥, 𝑥1𝑦, 𝑥1𝑧 , … , 𝑥𝑁𝑧)
T

. Ezt a rendszert az  

𝐱 = 𝐱(𝐲) (3.2) 

függvénnyel definiáljuk, a Descartes-sebességeket pedig a függvény időderiváltja adja: 
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�̇� = 𝐂(𝐲)�̇�  . (3.3) 

A 3𝑁 𝑛-dimenziós 𝐂(𝐲) mátrix a testcentrált Descartes-koordinátarendszer belső koordiná-

ták szerinti deriváltjaiból épül fel (oszlopait t-vektoroknak szokás nevezni70,71,73,101): 

𝐂(𝐲) =
d𝐱

d𝐲
  . (3.4) 

A laboratóriumi koordinátákban kifejtett Lagrange-függvényt tehát két lépésben tud-

juk belső koordinátákba transzformálni. Először áttérünk a testhez rögzített koordinátarend-

szerre, majd a transzlációs és forgási energiatagok leválasztása után a testcentrált koordiná-

tákban kifejtett Lagrange-függvényt transzformáljuk belső koordinátákba.  

A testhez rögzített koordinátarendszerből a laboratóriumiba a molekula elforgatásá-

val és eltolásával jutunk: 

𝐑𝑖 = 𝐑kr + 𝐎kr𝐫𝑖 , (3.5) 

ahol 𝐑𝑖 = (𝑋𝑖𝑥, 𝑋𝑖𝑦, 𝑋𝑖𝑧)
T

 és 𝐫𝑖 = (𝑥𝑖𝑥, 𝑥𝑖𝑦, 𝑥𝑖𝑧)
T

 az 𝑖-edik atom helyvektorai a térben, ill. a 

testhez rögzített koordinátarendszerben. Az 𝐑kr eltolásvektor fedésbe hozza a két rendszer 

origóját, az 𝐎kr forgató mátrix pedig a testcentrált koordinátarendszer origója körül a labo-

ratóriumi rendszer irányába forgatja be a molekulát.  

A laboratóriumi rendszer �̇�𝑖 atomi sebességvektorait a fenti egyenlet idő szerinti de-

riválásával kapjuk. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a testhez rögzített rendszer a labo-

ratóriumi rendszerhez képest �̇�kr sebességű haladó, és kr szögsebességű forgó mozgásban 

lehet: 

�̇�𝑖 = �̇�kr + �̇�kr𝐫𝑖 + 𝐎kr�̇�𝑖 = �̇�kr + (kr × 𝐎kr)𝐫𝑖 + 𝐎kr�̇�𝑖 .  (3.6) 

Molekuláris rezgő mozgások közben gyakran előfordul, hogy a molekulához rögzített 

koordinátarendszer nem halad, ill. forog együtt a molekulával. Ilyen esetekben a belső se-

bességek (3.3) egyenlet szerinti transzformációja transzlációs és forgási sebességeket ered-

ményezhet102 a testhez rögzített rendszeren belül. A rezgési Lagrange-függvény előállításá-

hoz ezeket a nem rezgési sebességeket el kell távolítani, máskülönben torzítani fogják a 

𝐆y,vib mátrixban (ld. 2.4.2. alfejezet) szereplő effektív tömegeket, és a normálmódus analízis 

során nem megfelelő normálrezgésekhez és -frekvenciákhoz vezetnek. 
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3.2.2. A rezgési Lagrange-függvény testhez rögzített Descartes-féle koordinátarend-

szerben 

A laboratóriumi koordinátarendszerhez képest nem haladó és nem forgó testhez rög-

zített koordinátarendszerbeli 𝐿x(𝐱, �̇�) Lagrange függvényt megkapjuk, ha a (3.5) és (3.6) 

egyenleteket behelyettesítjük a (3.1) egyenletbe, és megszüntetjük a testcentrált rendszer 

haladó és forgó mozgását ( �̇�kr = 𝟎 és kr × 𝐎kr = 𝟎). Mivel az 𝐌 tömegmátrix diagonális 

és az 𝐎kr forgatás mátrix unitér, a kinetikus energia-függvény ugyanolyan alakú lesz, mint a 

laboratóriumi rendszerben. A potenciálisenergia-függvény alakja is változatlan marad, hiszen 

belső koordináták függvénye. A belső koordináták értékét az 𝐎kr mátrixszal való forgatás 

nem módosítja, mert azokat skalár- és vektor-szorzatokkal definiáltuk. 

𝐿x(𝐱, �̇�) = 𝐿 (𝐗(𝐱), �̇�(𝐱, �̇�); �̇�kr = 𝟎,kr × 𝐎kr = 𝟎) = 

=∑
1

2

𝑁

𝑖=1

𝑚𝑖�̇�𝑖
T �̇�𝑖

 − 𝑉(𝐗) =∑
1

2

𝑁

𝑖=1

𝑚𝑖�̇�𝑖
T �̇�𝑖

 − 𝑉(𝐱) =
1

2
�̇�T𝐌�̇� − 𝑉(𝐱) 

(3.7) 

Mivel a tiszta rezgési Lagrange-függvényt szeretnénk kifejezni, a 𝑇x =
1

2
�̇�T𝐌�̇�   

kinetikusenergia-függvényben el kell választanunk a transzlációs, forgási és rezgési tagokat 

(𝑇tra, 𝑇rot és 𝑇vib ). Ez könnyen megtehető, ha áttérünk �̃� = 𝐌1/2𝐱 tömegskálázott koordi-

nátákra, ahol a kinetikusenergia-függvény a tömegskálázott sebességvektor négyzetére egy-

szerűsödik. Ebben az alakban a kinetikus energia felbontható ortogonális tömegskálázott 

sebességvektorok négyzetének összegére. Így a transzlációs, forgási és rezgési tömegskálá-

zott sebességvektorok (�̇̃�tra ,�̇̃�rot és �̇̃�vib) négyzetének összegére is felbontható, mert azok-

ról megmutatható, hogy páronként merőlegesek egymásra. 

𝑇x =
1

2
�̇�T𝐌�̇� =

1

2
(M1 2⁄ �̇�)

T
(M1 2⁄ �̇�) =

1

2
�̇̃�2 = 

=
1

2
(�̇̃�tra
2 + �̇̃�rot

2 + �̇̃�vib
2 ) = 𝑇tra + 𝑇rot + 𝑇vib  

(3.8) 

Eszerint a kinetikus energia tisztán rezgési része előállítható úgy, hogy eltávolítjuk 𝑇x-ből a 

transzlációs és forgási sebességkomponensekből származó járulékokat. Ezt megtehetjük úgy, 

hogy a tömegskálázott sebességvektorokat a pillanatnyi rezgési altérre vetítjük egy 𝐏vib(𝐱) 

projektor mátrix segítségével: 

𝐿x,vib(𝐱, �̇�) =
1

2
(𝐏vib(𝐱) 𝐌

1 2⁄ �̇�)
T
(𝐏vib(𝐱) 𝐌

1 2⁄ �̇�) − 𝑉(𝐱). (3.9) 

A 𝐏vib(𝐱) projektor ortogonális a transzlációs és a pillanatnyi rezgési altérre vetítő 𝐏tra és 

𝐏rot(𝐱) projektorokra, és mivel a molekula mozgása ebből a három, az adott pillanatban 
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egyértelműen elkülöníthető mozgásból tevődik össze (𝐏vib + 𝐏tra + 𝐏rot = 𝐄), 𝐏vib(𝐱)-et 

meghatározhatjuk 𝐏tra és 𝐏rot(𝐱) komplementereként: 

𝐏vib(𝐱) = 𝐄 − 𝐏tra − 𝐏rot(𝐱) , (3.10) 

ahol 𝐄 a 3𝑁3𝑁-es egységmátrix.  

A különböző altérre vetítő mátrixokat kiszámíthatjuk az altereket kifeszítő bázisvekto-

rok ismeretében. A transzlációs és forgási alterek bázisvektorai a molekula geometriája és a 

tömegek ismeretében azonnal megadhatók. Ezért 𝐏vib(𝐱)-et úgy határozzuk meg, hogy elő-

állítjuk a transzlációs és forgási alterek normált bázisvektorait, és ezekkel a megfelelő projek-

tor mátrixokat, végül ezeket a (3.10) egyenlet szerint levonjuk az egységmátrixból.  

A transzlációs alteret kifeszítő 3𝑁-komponensű három 𝐮tra,𝛼 (𝛼 = x, y, z) bázisvektor 

alakja a következő: 

𝑢𝑖𝛾
tra,𝛼 =

∂�̃�𝑖𝛾

∂𝑥TKP,𝛼
= (

√𝑚1𝐞𝛼
⋮

√𝑚𝑁𝐞𝛼

)

𝑖𝛾

= √𝑚𝑖(𝐞𝛼)𝛾 = √𝑚𝑖𝛿𝛼𝛾 = (𝐌
1/2 𝐭 

trans,𝛼)
𝑖𝛾
  .  (3.11) 

ahol  𝐞𝛼(α =  x, y, z) a testhez rögzített koordinátarendszer egységvektora, 𝑥TKP,𝛼 a mole-

kula tömegközéppontjának 𝐞𝛼 irányába történő elmozdulásának koordinátája. 𝛿𝛼𝛾 a 

Kronecker-delta szimbólum és a  𝐭 
trans,𝛼 (α =  x, y, z) vektorok az ún. transzlációs 𝐭-

vektorok. A transzlációs bázisvektor 𝑢𝑖𝛾
tra,𝛼 komponense azt jellemzi, hogy a testcentrált ko-

ordinátarendszerben a molekula tömegközéppontjának 𝐞𝛼-irányú infinitezimális elmozdulá-

sának hatására hányszorosára változik az 𝑖-edik atom tömegskálázott elmozdulásának 

 ( =  x, y, z)-adik komponense. A transzlációs bázisvektorok csak az atomtömegektől füg-

genek, a molekula geometriájától és a testhez rögzített koordinátarendszer origójának meg-

választásától függetlenek. 

Az infinitezimális forgási alteret kifeszítő 3𝑁 -komponensű 𝐮rot,𝛼(𝐱), ( =  1, 2, 3) 

forgási bázisvektorok alakja pedig a következő: 

 

𝑢𝑖𝛾
rot,𝛼(𝐱) =

∂�̃�𝑖𝛾

∂𝜑𝛼FT
= (

√𝑚1𝐞𝜶
FT × 𝛒1
⋮

√𝑚𝑁𝐞𝜶
FT × 𝛒𝑁

)

𝑖𝛾

= √𝑚𝑖(𝐞𝜶
FT × 𝛒𝑖)𝛾 = 

= √𝑚𝑖 ∑ ∑ 휀𝛾𝜎𝜏𝑒𝛼𝜎
PAρ𝑖𝜏

𝜏=𝑥,𝑦,𝑧𝜎=𝑥,𝑦,𝑧

= (𝐌1/2𝐭 
rot,𝛼)

𝑖𝛾
 , 

(3.12) 
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ahol 𝐞𝜶
FT az 𝛼(𝛼 = 1,2,3) főtengely ortonormált egységvektora, 𝑒𝛼𝜎

PA ennek a  𝜎 = 𝜎(𝑥, 𝑦, 𝑧)-

adik komponense és 𝜑𝛼
FT koordináta az 𝐞𝜶

FT körüli elfordulást írja le. A 𝛒𝑖 koordináta az 𝑖-edik 

atom relatív pozícióját adja meg a molekula tömegközéppontjához (TKP) képest: 𝛒𝑖 ≔ 𝐫𝑖 −

𝐫TKP. 휀𝛾𝜎𝜏 a Levi-Civita szimbólum és a 𝐭 
rot,𝛼 (α =  x, y, z) vektorok a rotációs 𝐭-vektorok. A 

rotációs bázisvektor 𝑢𝑖𝛾
rot,𝛼(𝐱) komponense azt jellemzi, hogy a molekula 𝛼 tehetetlenségi 

főtengelye körüli infinitezimális elfordulásának hatására hányszorosára változik az 𝑖-edik 

atom tömegskálázott elmozdulásának  ( =  x, y, z) -adik komponense.  

A transzlációs és rotációs bázisvektorok ortogonálisak egymásra, normálásukkal 

ortonormált 𝐮0
tra,𝛼 és 𝐮0

rot,𝛼(𝐱) transzlációs és rotációs normált báziskészletekhez jutunk. Az 

ortogonalitás bizonyítását és a normálás módját a függelékben mutatom be (7.2. alfejezet). 

A 𝐏tra és 𝐏rot(𝐱) projektormátrixokat az ortonormált bázisvektorok diadikus szorzataival 

(𝐚 ∘ 𝐛 = 𝐚𝐛T) kapjuk: 

𝐏tra  = ∑ 𝐮0
tra,𝛼𝐮0

tra,𝛼T

𝛼=x,y,z

  , (3.13) 

𝐏rot(𝐱) = ∑𝐮0
rot,𝛼(𝐱)𝐮0

rot,𝛼(𝐱)T
3

𝛼=1

  . (3.14) 

A forgási bázisvektorok nem függetlenek a molekula geometriájától, ezért csak 

infinitezimálisan kicsiny elmozdulások leírásakor alkalmazhatjuk a belőlük képzett forgási 

altérre projektáló mátrixot. Emiatt a 𝐏vib(𝐱) rezgési altérre projektáló mátrix is geometria-

függő lesz ((3.10) egyenlet). Az 𝐌 tömegmátrix diagonális voltából következik, hogy a 

𝐏vib(𝐱) mátrix szimmetrikus, és miután ortogonális projektáló mátrix, jellemző tulajdonsága, 

hogy idempotens (𝐏vib(𝐱)
2 = 𝐏vib(𝐱)). 

A rezgési Lagrange-függvény egyszerűbb alakra hozható, ha bevezetünk egy effektív 

rezgési tömegmátrixot: 

𝐌vib(𝐱) = 𝐌
1 2⁄ 𝐏vib(𝐱)𝐌

1 2⁄   .  (3.15) 

Beírva a (3.9) egyenletbe: 

𝐿x,vib(𝐱, �̇�) =
1

2
�̇�𝑇𝐌vib(𝐱)�̇� − 𝑉(𝐱) . (3.16) 

A 3𝑁 × 3𝑁 dimenziójú 𝐌vib(𝐱) effektív tömegmátrix geometria-függő, nem diagoná-

lis, és szinguláris, hiszen csak a rezgési altérbeli elmozdulások és sebességek tömegeit tar-

talmazza. (A rezgési altér dimenziója pedig csak 3𝑁 − 6, redukált-dimenziós esetben még 

kevesebb.) 
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A testhez rögzített koordinátarendszer 𝐱 koordinátáihoz kanonikusan konjugált 𝐩x,vib 

impulzusokat a Lagrange-függvény sebességek szerinti deriválásával kapjuk: 

𝐩x,vib =
∂𝐿x,vib(𝐱, �̇�)

∂�̇�
= 𝐌vib(𝐱)�̇�  . (3.17) 

Míg a �̇� sebességvektor tartalmazhat a rezgések mellett transzlációs és rotációs kom-

ponenseket is, a 𝐩x,vib impulzusvektor már tisztán a rezgéseket írja le a testcentrált rend-

szerben.  

 

3.2.3. A rezgési Hamilton-függvény belső koordinátákban 

A 𝐲 belső koordinátákkal és �̇� belső sebességekkel kifejezett rezgési Lagrange-

függvényt megkapjuk, ha a (3.16) egyenletbe behelyettesítjük a (3.2) és (3.3) transzformációs 

egyenleteket: 

𝐿y,vib(𝐲, �̇�) =
1

2
(𝐂(𝐲)�̇�)T𝐌vib(𝐱(𝐲))𝐂(𝐲)�̇� − 𝑉(𝐱(𝐲)) =

=
1

2
�̇�T𝐌y,vib(𝐲)�̇� − 𝑉y(𝐲)  , 

(3.18) 

ahol 𝑉y(𝐲) a potenciálisenergia-felület a belső koordináták függvényében. 

Az itt bevezetett 𝐌y,vib(𝐲) a belső koordinátáktól függő, szimmetrikus és nem-

szinguláris 𝑛 × 𝑛-dimenziós effektív tömegmátrix:  

𝐌y,vib(𝐲) = 𝐂(𝐲)
T𝐌1 2⁄ 𝐏vib(𝐱(𝐲))𝐌

1 2⁄ 𝐂(𝐲) . (3.19) 

A (3.19) egyenletből látható, hogy ha nem hajtjuk végre a rezgési altérre projektálást 

és választjuk le az �̇� = 𝐂(𝐲)�̇� transzformáció során generált nem valódi transzlációs és forgá-

si sebességeket, akkor az ezen sebességekhez kapcsolt tömegek hozzáadódnak a rezgő moz-

gások tömegéhez, és a normálmódus analízis rossz frekvenciákat eredményez. 

A belső koordináták kanonikusan konjugált impulzusait definíció szerint 𝐿y,vib(𝐲, �̇�)-

nek a belső sebességek szerinti deriválásával kapjuk: 

𝐩y =
∂𝐿y,vib(𝐲, �̇�)

∂�̇�
= 𝐌y,vib(𝐲)�̇�  . (3.20) 

A Lagrange-függvény Legendre-transzformációjához az �̇� sebességeket ki kell fejezni 𝐲 és 

𝐩y függvényében: 
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�̇� = 𝐌y,vib
−1 (𝐲)𝐩y = 𝐆y,vib(𝐲)𝐩y  . 

(3.21) 

Itt bevezettük az 𝑛 × 𝑛-es 𝐆y,vib(𝐲) mátrixot, mint 𝐌y,vib(𝐲) inverzét. A Legendre-

transzformációt alkalmazva eljutunk a belső koordinátákban kifejezett rezgési Hamilton-

függvényhez: 

𝐻y,vib(𝐲, 𝐩y) = 𝐩𝑦
T�̇�(𝐲, 𝐩y) − 𝐿y,vib (𝐲, �̇�(𝐲, 𝐩y)) = 

=
1

2
𝐩𝑦
T𝐆y,vib(𝐲)𝐩y + 𝑉y(𝐲) . 

(3.22) 

 

3.2.4. Normálmódus analízis 

A harmonikus közelítésben a potenciálisenergia-tagot a molekula egyensúlyi helyzete 

(𝐲𝐞) körüli másodrendű Taylor-polinomjával, a tömegmátrixot pedig az egyensúlyi geometri-

ánál felvett értékével közelítjük: 

𝐿y,vib
harm(𝐲, �̇�) =

1

2
�̇�T𝐌y,vib,e�̇� −

1

2
(𝐲 − 𝐲𝐞)

T𝐅y,e(𝐲 − 𝐲e) , (3.23) 

ahol 𝐌y,vib,e az 𝐌y,vib(𝐲) mátrix 𝐲e helyen felvett értéke és 𝐅y,e az erőállandó mátrix belső 

koordinátákban 𝐅y,e = (d
2𝑉y/𝑑𝐲

2)e. 

A (3.23) egyenlet alapján, tömegskálázott �̃� = 𝐌y,vib,e
𝟏/𝟐 (𝐲 − 𝐲e) deformációk és  

�̇̃� = 𝐌y,vib,e
𝟏/𝟐

�̇� sebességek bevezetésével elvégezhető a standard normálmódus analízis redu-

kált-dimenziós modellekre. Ekkor az �̃�y,e = 𝐆y,vib,e
𝟏/𝟐

𝐅y,e𝐆y,vib,e
𝟏/𝟐

 mátrix sajátérték-egyenletének 

megoldásával kapjuk a normálkoordinátákat és normálfrekvenciákat: 

�̃�y,e𝐔 = 𝐔𝚲  . (3.24) 

Az 𝑛 × 𝑛-dimenziós 𝐆y,vib,e mátrix a nem-szinguláris 𝐌y,vib,e mátrix inverze. A diago-

nális 𝚲 mátrix elemei a 𝜆𝑖 sajátértékek, melyek segítségével meghatározhatjuk a normálfrek-

venciákat (𝜈𝑖 = √𝜆𝑖/2𝜋). 

A 𝐐 = (𝑄1, … , 𝑄𝑛)
T normálkoordináta- és a 𝐏 = (𝑃1, … , 𝑃𝑛)

T konjugált impulzusvek-

torokat az 𝐔 unitér mátrix segítségével kapjuk: 

𝐐 = 𝐔T�̃� = 𝐔T𝐌y,vib,e
1/2 (𝐲 − 𝐲e)  , (3.25) 

𝐏 = �̇� = 𝐔T�̇̃� = 𝐔𝐓𝐌y,vib,e
1/2

�̇�  . (3.26) 
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Normálkoordinátákban a Hamilton-függvény 𝑛 db független harmonikus oszcillátor 

energiájának összegére bomlik: 

𝐻HO,𝑖
1D (𝑄𝒊, 𝑃𝑖) =

1

2
𝑃𝑖
2 +

1

2
𝜆𝑖𝑄𝑖

2 =
1

2
𝑃𝑖
2 +

1

2
𝜔𝑖
2𝑄𝑖

2 , (3.27) 

ahol 𝜔𝑖 az 𝑖-edik normálrezgés körfrekvenciája. 

 

3.2.5. Normálmódus mintavételezés 

A redukált-dimenziós normálmódus analízis után a normálkoordináták és -impulzusok 

rezgési fázisának mintavételezését a teljes-dimenziós gyakorlat szerint végezhetjük ((2.28) 

egyenletek).  

Az adott kvantumállapotnak megfelelő (𝐐, 𝐏) klasszikus állapotokat (𝐲, �̇�) belső ko-

ordinátákba alakító képleteket a (3.25) és (3.26) egyenletek invertálásával kapjuk:  

𝐲 = 𝐲e + 𝐆y,vib,e
1/2

𝐔𝐐   , (3.28) 

�̇� = 𝐆y,vib,e
1/2

𝐔𝐏 = 𝐆y,vib,e
1/2

𝐔�̇�  . (3.29) 

A kapott (𝐲, �̇�) klasszikus állapotok megfelelő kezdeti állapotok a kváziklasszikus trajektória 

szimulációkhoz, ha pl. a Newton-mozgásegyenleteket alkalmazzuk. A Hamilton-

formalizmusban belső koordinátákkal és konjugált impulzusokkal (𝐲, 𝐩y) adjuk meg a klasz-

szikus állapotokat. A belső sebességeket a (3.20) egyenlet szerint alakíthatjuk belső impulzu-

sokká úgy, hogy az 𝐌y,vib(𝐲) mátrixot a pillanatnyi geometriánál határozzuk meg. 

Amennyiben a trajektóriák integrálását Descartes-koordinátákban végezzük, az (𝐲, �̇�) 

állapotokat a testhez rögzített Descartes-koordinátarendszerbe kell konvertálni. Ez a belső 

koordináták esetén a (3.2) egyenlettel könnyen elvégezhető.  Mivel a sebességeket transz-

formáló (3.3) egyenlet nem-fizikai transzlációs és rotációs sebességeket generálhat, a tisztán 

rezgési mozgásokat leíró 𝐩x,vib impulzusokat úgy kell számítani, hogy az �̇� koordinátákból 𝐂 

mátrixszal transzformált �̇� sebességeket a pillanatnyi geometriánál meghatározott 𝐌vib(𝐱) 

mátrixszal alakítjuk tovább: 

𝐩x,vib = 𝐌vib(𝐱)�̇� = 𝐌vib(𝐱(𝐲))𝐂(𝐲)�̇�  . (3.30) 

A fenti transzformációs egyenletekkel kapott Descartes-koordináták és -impulzusok eleget 

tesznek a redukált-dimenziós kényszerfeltételeknek, és időderiváltjuknak. 



 

38 

 Bimolekulás reakciók kváziklasszikus trajektóriaszámítása során a molekulákat impul-

zusaikkal együtt véletlenszerűen orientáljuk a laboratóriumi rendszerben. Ha nem 0 forgási 

kvantumállapotot szimulálunk, akkor a molekula impulzusmomentumát is a kívánt értékre 

állítjuk. Az így kapott (𝐗, 𝐏X) klasszikus állapotok lesznek a trajektóriák kezdeti állapotai. 

 

3.2.6. Végállapot-analízis 

A belső koordinátákban integrált redukált-dimenziós klasszikus trajektóriák pillanat-

nyi- vagy végállapotainak normálkoordinátái és -impulzusai közvetlenül számíthatóak az 

(𝐲, �̇� = 𝐆vib(𝐲) 𝐩y) klasszikus állapotokból a (3.25) és (3.26) egyenletek felhasználásával. A 

normálkoordináták és -impulzusok ismeretében a normálmódus-kvantumszámokat már a 

teljes-dimenziós gyakorlat szerint számíthatjuk az 1-dimenziós harmonikus oszcillátorok 

energiájából ((2.42) egyenlet).  

Abban az esetben, ha a trajektóriák integrálását Descartes-koordinátákban végeztük, 

a laboratóriumi 𝐗 és 𝐏X koordinátákban kifejezett állapotokat először belső koordinátákba és 

sebességekbe kell konvertálni. A koordináták transzformációja elvégezhető az 𝐲(𝐗) egyenle-

tekkel, amelyekkel a belső koordinátákat definiáltuk. Az �̇� = 𝐌−1𝐏X Descartes-sebességek 

transzformációja azonban nem végezhető el közvetlenül. A belső sebességekhez ilyenkor 

legegyszerűbben úgy juthatunk, ha numerikus deriválással számítjuk őket a trajektória men-

tén: 

�̇�(𝑡) = lim
∆𝑡→0

𝐲(𝐗(𝑡) + �̇�(𝑡)∆𝑡) − 𝐲(𝐗(𝑡))

∆𝑡
  . (3.31) 

 

3.3. A metán redukált-dimenziós modelljei 

Doktori munkám fő célkitűzése a CZ3Y + X → CZ3 + YX típusú reakciók Palma és Clary 

által felírt 8-dimenziós kvantummechanikai modelljének kváziklasszikus vizsgálata volt, 

melyben a metilcsoportot C3v szimmetriába kényszerítjük. Az CZ3Y és H-atom közötti reakció 

kezdeti feltételeinek előállításához szükséges elvégezni a redukált-dimenziós metán 

normálmódus analízisét. Az 5 atomos metán molekula belső szabadsági fokainak a száma 

3𝑁 − 6 = 9. A Palma-Clary modell metánja csak 5-dimenziós, ugyanis a CZ3 metilcsoport C3v 

szimmetriába kényszerítése 4 db megszorítást jelent: két-két kötés és kötésszög egyenlő lesz.  
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A redukált-dimenziós normálmódus mintavételezés eljárásunk általánosan alkalmaz-

ható különböző molekulák teljes- és különféle redukált-dimenziós modelljeire. A különféle 

modellekre definiálni kell az belső koordinátákat az 𝐲(𝐗) transzformációs egyenletekkel, és 

az molekulához rögzített Descartes-koordinátarendszert az 𝐱(𝐲) transzformációs egyenle-

tekkel. 

 

 

3.1. Ábra Az YCZ3 metán molekula redukált-dimenziós modelljeinek belső koordinátái és a testhez rögzített 

koordinátarendszerek: (a) 5-dimenziós modell egyenesvonalú koordinátákban, (b) 5-dimenziós modell 

görbevonalú koordinátákban, (c) 4-dimenziós és (d) 3-dimenziós modellek egyenesvonalú koordinátákban. A 

kék színű változók a modellek belső koordinátái, a narancssárgák az egyensúlyi értékeken rögzített koordináták. 

 

 

A Palma és Clary által bevezetett megszorítást két különböző belső koordináta-

készlettel is felírtam. A PC-5De modellben az egyszerűség kedvéért csak lineáris koordinátá-

kat (𝐲 = (𝑙, 𝑠, 𝑥Y, 𝑦Y, 𝑧Y)) alkalmaztam, melyeket az 3.1.(a) ábrán tüntettem fel a testhez 

rögzített koordinátarendszerrel együtt. A redukált-dimenziós CZ3 csoport leírásához két ko-

ordináta szükséges: Az 𝑙 koordináta az egyes Z atomok és a három Z atom tömegközéppont-

jának (Z3) a távolsága, a 𝑠 pedig a C atom és Z3 távolsága. A modell maradék három koordiná-

(a) (b)

(c) (d)



 

40 

tája az Y atom 𝑥Y, 𝑦Y és 𝑧Y Descartes-koordinátái a molekulához rögzített rendszerben. 

Utóbbit úgy vettem fel, hogy az 𝑥 tengelye párhuzamos az első Z atomot (Z1) és Z3-at össze-

kötő egyenessel, 𝑦 tengelye a másik két Z atomot (Z2 és Z3) összekötő egyenessel, és az 𝑥, 𝑦 

és 𝑧 tengelyek egy jobbsodrású rendszert alkotnak. A koordinátarendszer origóját a C atomra 

helyeztem, így a 𝑧 tengely egyben a molekula C3v szimmetriatengelye is.  

A PC-5Dg modellt (3.1. (b) ábra) görbevonalú koordinátákban 𝐲 = (𝑟1, 𝑟2, 𝜗, 𝜑, 𝛼) ír-

tam fel, melyek alkalmasabbak a molekuláris rezgések leírására: Az 𝑟1 és 𝑟2 koordináták a 

C─Z és C─Y atomtávolságok, az intramolekuláris hajlítási mozgásokat pedig szögkoordináták-

kal írtam le. Az 𝛼 szög a CZ3 esernyőrezgésének koordinátája, a 𝜗 és 𝜑 szögkoordináták pedig 

a metán egyensúlyi geometriájában az C─Y kötés 𝑥 és 𝑦 tengely irányába való hajlítását írják 

le. 

Az PC-5De modell további megszorításával két másik modellt is felírtam, melyekkel 

elvégeztem a redukált-dimenziós normálmódus analízist és normálmódus mintavételezést. A 

PC-4D névvel jelölt 4-dimenziós modellben a C─Z kötéshosszt az egyensúlyi értékhez rögzí-

tettem (𝑟e = 2,0579 𝑎0 a CBE, és 2,0596 𝑎0 a ZBB3 felületen). A következő modellben azt a 

további megszorítást alkalmaztam, hogy az Y atom csak a CZ3 csoport egyik szimmetriasíkjá-

ban mozoghat. Ez utóbbi metán molekula megegyezik Yu és Nyman RBU modelljének31–33 

metánjával, ezért ezt a 3-dimenziós modellt az RBU-3D névvel jelölöm. A 3.1. (c) és (d) ábrá-

kon megtekinthetőek a 4- és 3-dimenziós modellek belső koordinátái, ahol a rögzített válto-

zókat narancssárga színnel jelöltem. A C─Z kötéshossz rögzítésével a metilcsoport szabadsági 

fokainak a száma 1-re csökken. A PC-5De modell CZ3 csoportot leíró 𝑙 és 𝑠 koordinátái közül 

az utóbbit tartottam meg a PC-4D és RBU-3D modellekben. A 4-dimenziós modellben az Y 

atom leírásához továbbra is 3 belső koordináta szükséges (𝑥Y, 𝑦Y és 𝑧Y), a 3-dimenziós mo-

dellben az 𝑦Y koordinátát az egyensúlyi 0 értékén. 

A négy modell belső koordinátáit, és a testhez rögzített Descartes-

koordinátarendszert definiáló 𝐲(𝐗) és 𝐱(𝐲) transzformációs egyenleteket a függelékben mu-

tatom be (7.3. alfejezet). 

A redukált-dimenziós normálmódus mintavételezés után a trajektóriák integrálását 

Descartes-koordinátákban végeztem és a Lagrange-multiplikátorok7 módszerével határoztam 

meg a megszorításokat biztosító kényszererőket (2.5. alfejezet). Az 5-dimenziós metán (PC-

5De és PC-5Dg) molekulák CZ3 csoportját C3v szimmetriában tartó kényszererőket az alábbi 

négy kényszerfeltétel mellett számítottam: 
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𝑔1(𝐗) = (𝐑Z1−𝐑Z2)
2 − (𝐑Z1−𝐑Z3)

2 = 0 (3.32) 

𝑔2(𝐗) = (𝐑Z1−𝐑Z2)
2 − (𝐑Z2−𝐑Z3)

2 = 0 (3.33) 

𝑔3(𝐗) = (𝐑C−𝐑Z1)
2 − (𝐑C − 𝐑Z2)

2 = 0 (3.34) 

𝑔4(𝐗) = (𝐑C − 𝐑Z2)
2 − (𝐑C − 𝐑Z3)

2 = 0 (3.35) 

A fenti egyenletekben 𝐑C, 𝐑Z1, 𝐑Z2 és 𝐑Z3 rendre a C atom, az első, a második és a harmadik 

Z atom helyvektorai. Az első két kényszer a Z─Z távolságok egyenlőségét biztosítja, a másik 

kettő pedig azt, hogy a 3 C─Z kötés egyenlő legyen.  

A PC-4D metánra eggyel több megszorítás érvényes, 5 kényszerfeltételt kell megadni. 

Az első két feltétel megegyezik az 5-dimenziós PC metán 𝑔1 és 𝑔2 feltételével. A másik két 

feltétel helyett pedig a következő három új feltétellel rögzítettem a 3 C─Z kötéshosszt az 

egyensúlyi értéken: 

𝑔3(𝐗) = (𝐑C−𝐑Z1)
2 − 𝑟e

2 = 0 (3.36) 

𝑔4(𝐗) = (𝐑C−𝐑Z2)
2 − 𝑟e

2 = 0 (3.37) 

𝑔5(𝐗) = (𝐑C−𝐑Z3)
2 − 𝑟e

2 = 0 (3.38) 

Az RBU-3D modellben egy további kényszerfeltétellel biztosítottam, hogy az Y atom 

csak a Z1 atom irányába, a testhez rögzített koordinátarendszer 𝑦 tengelyére merőlegesen 

hajolhasson: 

𝑔6(𝐗) = (𝑹Z2−𝑹Z3)(𝑹C−𝑹Y) = 0, 
(3.39) 

ahol 𝑹Y az Y atom helyvektora. 

A fent definiált kényszerfeltételek skalárszorzatok különbségeiből állnak, így a kény-

szererők meghatározásához szükséges 1. és 2. deriváltjuk analitikus megoldása is egyszerű 

képletekhez vezet.  
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4. A teljes- és redukált-dimenziós trajektória-

számítások eredményei 

4.1. Teljes-dimenziós normálmódus sokaságok vizsgálata 

4.1.1. A normálmódus sokaságok stacionáriussága 

A kváziklasszikus trajektóriaszámítások egyik legkritikusabb lépése a kezdetiállapot-

sokaságok megfelelő mintavételezése. Alapvetően fontos követelmény a kezdeti sokaságok-

kal szemben, hogy stacionáriusak legyenek. Stacionárius sokaságok átlagos tulajdonságai 

időben nem változnak, és a reaktivitást jellemző paramétereik nem függenek a reaktánsok 

kezdeti távolságától.  

A normálmódus mintavételezéssel preparált sokaságok („normálmódus sokaságok”) 

stacionáriusságának ellenőrzése céljából megvizsgáltuk a Descartes-koordinátarendszerben 

előállított alapállapoti teljes-dimenziós metán normálmódus sokaság időfüggését mind a 

CBE, mind a ZBB3 potenciálisenergia-felületen. A CBE felületen 104 intramolekuláris metán 

trajektóriát integráltunk 106 0 ideig. A ZBB3 felületen a nagyobb számítási idő miatt csak 103 

db trajektóriát számítottunk 105 0 ideig. A számításokat elvégeztük a metán 5 izotopológjára 

(CHnD4-n, 𝑛 = 0, … ,4)5. 

A CH4 +H → CH3 +H2 reakciónál arra számíthatunk, hogy a felhasadó C─H kötés hossza 

befolyással lesz a reaktivitási paraméterekre. A 4.1-4.2. ábrán a metán izotopológok sokasá-

gainak átlagos C―H, ill. C―D kötéshosszai láthatóak a trelax relaxációs idő függvényében a két 

vizsgált potenciálfelületen. Az C―H illetve C―D kötéshossz-átlagokat úgy számítottuk, hogy 

az egyes molekulákon belül is átlagoltunk az összes C―H illetve C―D kötésekre. Az ábrán az 

összegképletekben piros karakter jelöli, hogy az izotopológok melyik kötésére vonatkozik az 

átlagolás. A későbbi ábrákon és táblázatokon is ezt a jelölést alkalmazom. 

Figyelemre méltó, hogy a C―H, ill. C―D kötéshosszátlagok periodikusan és nagy amp-

litúdóval (akár 0,025 𝑎0-ral) oszcillálnak a relaxációs idő kezdetén. A görbékre illesztett szi-

nusz-függvények periódusideje a C―H kötések esetén 450 − 480 𝜏0 a C―D kötések esetén 

pedig 630 − 665 𝜏0. Az átlagoskötéshossz-oszcillációk frekvenciája és bizonyos szimmetrikus 

nyújtási normálmódus-frekvenciák között erős korrelációt fedeztünk fel. A CH3D és CHD3 

izotopológok esetén az átlagoskötéshossz-oszcilláció frekvenciája közel azonos a lokális 



 

43 

(szimmetrikus) C―H, ill. C―D nyújtási módus frekvenciájával. A CH4, CD4 és CH2D2 

izotopológok átlagos C―H és C―D kötéshossz-oszcilláció frekvenciája pedig a megfelelő 

szimmetrikus nyújtás frekvenciájával korrelál, az aszimmetrikus nyújtási módusok a definíció-

jukból adódóan nem befolyásolják a kötéshossz-átlagot. A különböző izotopológokra megha-

tározott kötéshossz-oszcilláció frekvenciákat, valamint a megfelelő normálmódus-

frekvenciákat a 4.1. táblázatban foglaltam össze. (Valójában cm−1-ben megadott hullám-

számokat tüntettem fel itt is és a későbbi táblázatokban is, de ahogyan az irodalomban hasz-

nálatos, frekvenciaként utalok rájuk.) A táblázat reakcióvalószínűség-oszcilláció oszlopaira a 

4.1.3. fejezetben térek ki. 

 

 

4.1. Ábra Az átlagos C–H (balra) és C–D (jobbra) kötéshossz időbeli változása az alapállapoti metán CHnD4-n 

(n=0,..,4) izotopológjaiban a CBE potenciálisenergia-felületen (szürke görbe). Az átlagot 10
4
 db normálmódus 

mintavételezéssel előállított kezdeti állapot integrálásával számítottuk. Az egyensúlyi kötéshossz 2,0579 a0.  A 

fekete görbék az átlagoskötéshossz-oszcillációk egy periódusára vett mozgóátlagok. 5∙10
3
 0 után a skála lineá-

risról logaritmikusra vált. Az összegképletekben piros karakter jelöli, melyik kötésre vonatkozik az átlagolás. 

  

Az első 104 0 periódus alatt a CH4-ben az oszcilláció közel egyenletes amplitúdójú, 

más izotopológnál lebegés figyelhető meg (pl. H3–CD, C–D4, HC–D3) mindkét vizsgált poten-
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ciálisenergia-felületen, ami arra utal, hogy energia cserélődik a nyújtási módus és a többi 

módus között. 5 ∙ 104 − 105 𝜏0 relaxációs idő után az oszcilláció amplitúdója lecsökken, a 

105 − 106 𝜏0 időintervallumban látható amplitúdó ingadozás már csak statisztikus fluktuá-

ció, mivel nagysága a sokaság méretének növelésével −1/2 hatvány szerint csökken. 

 

 

4.2. Ábra Az átlagos C–H (balra) és C–D (jobbra) kötéshossz időbeli változása az alapállapoti metán CHnD4-n 

(n=0,..,4) izotopológjaiban a ZBB3 potenciálisenergia-felületen (szürke görbe). Az átlagot 10
3
 db normálmódus 

mintavételezéssel előállított kezdeti állapot integrálásával számítottuk. Az egyensúlyi kötéshossz 2,0595 a0.  A 

fekete görbék az átlagoskötéshossz-oszcillációk egy periódusára vett mozgóátlagok. 5∙10
3
 0 után a skála lineá-

risról logaritmikusra vált. Az összegképletekben piros karakter jelöli, melyik kötésre vonatkozik az átlagolás. 

 

Az 4.1. és 4.2. ábrán a kötéshossz oszcilláció egy teljes periódusára vett mozgóátlaga 

is látható (fekete görbe). Meg kell jegyezni, hogy az egyensúlyi kötéshosszak a CBE és ZBB3 

felületen rendre 2,0579 𝑎0 és 2,0595 𝑎0, ezekhez képest 0 időpillanatban az C–H és C–D 

kötéshosszak sokaságátlaga 0,2 𝑎0, illetve 0,1 𝑎0-ral magasabb értékről indul, a mozgóátla-

gok pedig 0,035 − 0,040 𝑎0-ral, illetve 0,025 − 0,028 𝑎0-ral fellette mozognak. A kezdeti 

átlag azért hosszabb az egyensúlyi kötéshossznál, mert egyenesvonalú Descartes-
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koordinátákban végeztük a normálmódus analízist és ilyenkor a hajlítási normálkoordináták-

ba kötésnyújtások is keverednek a véges deformációk során. Annak pedig, hogy a 

trajektóriák kezdeti szakaszában növekedni kezd a kötéshossz-átlag és oszcilláció alakul ki, az 

az oka, hogy a normálmódus mintavételezés harmonikus közelítésen alapszik, a 

trajektóriákat pedig reális, anharmonikus potenciálisenergia-felületen integráljuk. A normál-

rezgések megnyúlása túlságosan kicsi, az összehúzódása pedig túlságosan nagy ahhoz az el-

mozduláshoz képest, amit egy anharmonikus felület (pl. Morse-potenciál) azonos kvantumál-

lapotában megfigyelnénk. Amint a dinamikai szimuláció elindul, az egyedi molekulák kötés-

hosszai az anharmonikus felületet követve megnyúlnak, ezáltal a sokaságban a kötéshosszak 

koherensen kezdenek rezegni. Az oszcilláció relaxációja (az amplitúdó 0-ra csökkenése) során 

ez a koherencia vész el a sokaságban. 

 

4.1. Táblázat A CBE és ZBB3 potenciálisenergia-felületeken normálmódus mintavételezéssel preparált alapálla-

poti CHnD4-n (n=0,..,4) sokaságok átlagoskötéshossz-oszcillációinak frekvenciái, a korreláló  normálmódusok 

frekvenciái, valamint a H-atom és metán-izotopológ reakciók repülési idő függvényében megfigyelt reakcióva-

lószínűség-oszcillációinak (𝑏 = 0, 𝐸ütk = 40 m𝐸ℎ) frekvenciái. Az összegképletekben piros karakter jelöli, melyik 

kötésre vonatkozik az átlagolás. 

 Frekvencia (𝐜𝐦−𝟏) 

Izotopológ 
és kötés 

CBE felület ZBB3 felület 

normál-
módus 

kötéshossz- 
oszcilláció 

reakció-
valószínűség- 

oszcilláció 

normál-
módus 

kötéshossz- 
oszcilláció 

reakció-
valószínűség- 

oszcilláció 

C–D4 2118 2075 2093 2141 2087 2091 

HC–D3 2168 2119 2089 2187 2132 2127 

H2C–D2 2221 2154 2126 2235 2162 2156 

H3C–D 2279 2193 2166 2287 2194 2159 

H4–C 2994 2897 2897 3026 2900 2916 

H3–CD 3046 2930 2919 3068 2924 2932 

H2–CD2 3091 2967 3008 3104 2955 2966 

H–CD3 3130 3054 3074 3137 3049 3063 

 

Az első 104 𝜏0 periódusban a mozgóátlagok közel állandóak maradnak az összes izo-

tóp-kombinációnál. A CH4 és CD4 izotopológok esetén 106 𝜏0-ig csak elhanyagolható mér-

tékben csökken a mozgóátlag, ami azt sejteti, hogy csekély energiaáramlás következik be a 

szimmetrikus nyújtási módusból a többi felé. A kevert izotopológok esetében számottevőbb 

változás figyelhető meg a 105 − 106 𝜏0 szakaszon. Mialatt a C–H kötéshosszak mozgóátlaga 
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csökken, a C–D kötéshosszak mozgóátlaga növekszik, vagyis a C–H szimmetrikus nyújtási 

módusokból energia folyik át a C–D szimmetrikus nyújtási módusokba. 

 

 

 

4.3. Ábra (a) Alapállapoti CH4 sokaság átlagos C–H kötéshosszának (felső panel) és átlagos normálmódus-

kvantumszámainak (alsó panel) időfüggése a CBE potenciálisenergia-felületen, melyet 10
4
 db normálmódus 

mintavételezéssel előállított kezdeti állapot integrálásával számítottunk. (b) A fenti függvények értékei minden 

10
4
 0 időpontban a 2∙10

4
–10

6
 0 időintervallumból logaritmikus időskálán. 

 

Mivel a metán szemiklasszikus kezdeti állapotait úgy mintavételeztük, hogy azok egy 

kiválasztott kvantumállapotnak feleljenek meg, az egyes rezgési kvantumszámok időfejlődé-
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sét is érdemesnek tartottuk nyomon követni. A 4.3.(a) ábrán az alsó panelen a CBE felületen 

előállított CH4 állapotsokaság átlagos kvantumszámainak időfüggése látható, felette pedig az 

első ábrán is bemutatott átlagos kötéshossz függvény. Az ábrán a degenerált 

normálmódusok kvantumszámainak összegeit tüntettem fel. 

Az átlagos kvantumszámok időfüggése ismét azt mutatja, hogy a normálmódus min-

tavételezéssel előállított sokaság nem stacionárius. A kezdeti 3 000 𝜏0 ideig a nagy frekven-

ciájú nyújtási módusok kvantumszáma csökken, miközben az alacsony frekvenciájú hajlítási 

módusok energiát nyernek. A kezdeti 20 000 𝜏0 relaxációs idő alatt csillapított rezgés figyel-

hető meg mindegyik görbén, melynek hullámhossza kb. 5 000 𝜏0. A hajlítási és nyújtási 

módusok átlagos kvantumszámának oszcillációja teljes szinkronban áll és fázisuk ellentétes. 

Ez nyilvánvalóan mutatja, hogy erős a csatolás a normálmódusok között a CH4 molekulában. 

Az 5 000 𝜏0  hullámhosszú rezgésre egy rövidebb periódusú oszcilláció szuperponálódott, 

mely szinkronban van az átlagos kötéshossz oszcillációjával és legmarkánsabban a szimmet-

rikus nyújtás átlagos kvantumszámának időfüggésében jelentkezik. A hosszabb periódusidejű 

kvantumszám-oszcilláció képe azonban nem jelenik meg az átlagos kötéshossz időfüggésén.  

A 4.3. ábrán azt is láthatjuk, hogy a klasszikus normálmódus közelítés nem megfelelő 

a metán rezgéseinek a leírására. A szimmetrikus nyújtás átlagos normálmódus-

kvantumszáma például egyetlen rezgési periódus alatt több mint 0,05-tel változik, az első 6 

periódus alatt pedig 0,1 és -0,15 értéket is felvesz, holott az alapállapoti molekulának névle-

gesen állandó 0 a kvantumszáma. Ez azt is jelenti, hogy ütközések szimulációjakor a 

reaktánsok kezdeti repülési ideje alatt sem marad állandó a kvantumszám, és ugyanígy a 

termékek kvantumállapotának normálmódus analízissel való meghatározása is problémába 

ütközik, hiszen várhatóan azok szemiklasszikus kvantumszáma is szélsőséges értékek közt 

váltakozik.  

 

4.1.2. A normálmódus sokaságok oszcilláló reaktivitása 

A CH3H' + H" → CH3 + H'H" reakcióban a C―H kötés megnyúlása nagymértékben hoz-

zájárul a reakciókoordinátához, emiatt súlyosan befolyásolhatja a reakció hatáskeresztmet-

szetét az, hogy a molekulák sokaságának átlagos kötéshossza nagy amplitúdóval oszcillál.  

Várhatóan jóval nagyobb lesz a reakcióvalószínűség abban az esetben, ha a rendszer úgy 

érkezik a potenciálfelület erős kölcsönhatási régiójába, hogy az átlagos kötéshossz oszcilláci-
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ójának éppen a megnyújtott, és nem az összenyomott fázisában van. Az, hogy az oszcilláció 

mely fázisában lesz a rendszer az ütközés pillanatában, az ütközés előtti repülési idő függvé-

nye. Az ütközés előtti repülési idő akkor kezdődik, amikor a trajektóriát indítjuk, és addig 

tart, amíg a rendszer az erős kölcsönhatás tartományába nem jut. Ez alatt a reaktáns mole-

kulák gyakorlatilag kölcsönhatás nélkül, szabadon mozognak. A reaktánsok szabad repülési 

idejét egyértelműen meghatározza a reaktánsok kezdetben beállított 𝑅ini távolsága.  

 

 

4.4. Ábra Ugyanabból a kezdeti állapotból, eltérő kezdeti távolságokkal indított H3CH' + H'' → H3C + H'H'' és 

H3CH' + H'' → H3CH' + H'' trajektóriák nyomvonalai a CBE potenciálisenergia-felületen a H'–H" és a  

C–H' távolságok függvényében. A potenciális energia számításakor a CH3 csoport a CH4 egyensúlyi geometriájá-

ban maradt. A kezdeti távolságok 12,0 𝑎0 és 14,2 𝑎0 között változnak 0,2 𝑎0 lépésenként. A H3―C―H'―H" 

elrendezése kollineáris, az ütközési paraméter és az ütközési energia 0 𝑎0 és 40 m𝐸h. A zöld, ill. piros görbék 

nem-reaktív, ill. reaktív trajektóriákat jelölnek. 

 

A 4.4. ábrán ugyanabból az egy kiválasztott rezgési alapállapoti klasszikus CH4 álla-

potból, 0 𝑎0 ütközési paraméterrel, 40 m𝐸h ütközési energiával, 12,0 𝑎0 és 14,2 𝑎0 közti 

eltérő kezdeti távolságokból indított CH3H' + H" trajektóriák nyomvonalai láthatóak a CBE 

potenciálisenergia-felület C―H' és H'―H" atomtávolságok szerinti 2-dimenziós metszetének 

kontúrábráján. (A potenciálfelület-metszet a H3―C―H'―H" kollineáris elrendeződése és a 
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CH3 csoport kötéshosszainak és kötésszögeinek a CH4 egyensúlyi értékein való rögzítése mel-

lett illusztrálja a kölcsönhatás természetét). A piros görbék reaktív trajektóriákat, a zöld gör-

bék a nem-reaktív trajektóriák nyomvonalait jelölik. Látható, hogy a kezdeti távolságok egy 

tartományából induló trajektóriák reaktívak lesznek, majd olyan tartomány következik, 

amely távolságoknál ugyanabból a kezdeti állapotból induló trajektóriák nem vezetnek reak-

cióhoz, ezután pedig újabb reaktív fázis következik. (A jobb áttekinthetőség céljából az ábrán 

csak két, a reaktív/nem-reaktív határt jelző nem-reaktív trajektóriát tüntettem fel.) 

 

 

4.5. Ábra (a) A CH4 + H → CH3 + H2 reakció CBE potenciálisenergia-felületen 4∙10
4
 trajektóriával meghatározott 

reakcióvalószínűsége a reaktánsok kezdeti tömegközépponti távolságának függvényében. Az ütközési paramé-

ter és az ütközési energia 0 𝑎0 és 40 m𝐸h. A piros görbe a reakcióvalószínűség pontokra illesztett szinusz-

függvény. (b) A kezdeti CH4 sokaság átlagos kötéshosszának időfüggése.  

 

A normálmódus mintavételezéssel preparált metán sokaság átlagos C―H kötéshossza 

hasonlóan oszcillál, mint az egyedi molekulák kötéshossza. Ezért számíthatunk arra, hogy a 

fenti képhez hasonlóan a sokaság reaktivitása is függeni fog a kezdeti repülési idő hosszától, 

illetve a kezdeti tömegközépponti távolságtól. Az 4.5.(a) ábrán a CH4 + H → CH3 +H2 reakció 

CBE potenciálfelületen számított „egy C―H kötésre vonatkozó” 𝑃r reakcióvalószínűségének 

kezdetitávolság-függése látható. A reakcióvalószínűségeket 0 𝑎0 ütközési paraméternél, 

40 m𝐸h ütközési energiánál határoztuk meg. A reaktivitást jellemző paramétereket (reakció-

valószínűség és reakció-hatáskeresztmetszet) az izotopológok összehasonlítása céljából min-
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dig elosztottuk az adott izotopológban található C―H vagy C―D kötések számával, erre uta-

lok az „egy kötésre vonatkozó” jelzővel. Az ábrán láthatjuk, hogy a reakcióvalószínűség való-

ban oszcillál a kezdeti távolság függvényében. Az oszcilláció amplitúdója igen nagy, 0,95 %-

tól 1,58 %-ig változik a reakcióvalószínűség. Ebből kifolyólag, ha a kváziklasszikus 

trajektóriaszámításokban egy adott 𝑅ini kezdeti szeparációt alkalmazunk (ami az általános 

gyakorlat), akár 30 %-os is lehet a kapott reakcióvalószínűség bizonytalansága. 

A reakcióvalószínűség oszcilláció első 4 periódusára szinusz-függvényt illesztettünk, 

amiből 𝜆𝑃𝑟  3,2 𝑎0 formális hullámhossz adódott. A kezdeti távolság függvényében megfi-

gyelt oszcilláció hullámhosszát át tudjuk konvertálni 𝑇𝑃r periódusidővé a reaktánsok 𝑣rel 

relatív sebessége, illetve az 𝐸ütk ütközési energia és az ütköző partnerek 𝜇 redukált tömegé-

nek ismeretében: 

𝑇𝑃r =
𝜆𝑃r
𝑣rel

=
𝜆𝑃r√𝜇

√2𝐸ütk
 (4.1) 

A reakcióvalószínűség oszcillációjának periódusidejére így 480 0-t kapunk a CH4 

izotopológra, ami pontosan egyezik a CH4 sokaság átlagos kötéshossz oszcillációjának a peri-

ódusidejével. A 4.5 (b) ábrán az 4.1. és 4.3. ábrákon is feltüntetett átlagos kötéshossz idő-

függése látható a reakcióvalószínűség oszcillációjával szinkronba hozva. A két oszcilláló görbe 

szinkronizálásakor azt feltételeztük, hogy akkor a legnagyobb a reakcióvalószínűség, amikor 

az átlagos kötéshosszak is a legnagyobbak, és abból a megfigyelésből indultunk ki, hogy ha az 

ütközést 12 𝑎0 kezdeti távolságból indítjuk, akkor az erős kölcsönhatási régió eléréséig kb. 

két oszcillációs periódus következik be. A 𝑃r − 𝑅ini függvény és az átlagos kötéshossz oszcil-

lációjának tökéletes szinkronitása alátámasztja, hogy ez utóbbi határozza meg a reaktivitást.  

A 4.6. ábrán látható az összes vizsgált metán izotopológ és H-atom reakciójának a CBE 

és a ZBB3 potenciálfelületen számított 𝑃r − 𝑅ini függvénye. Az ütközési energia és ütközési 

paraméter itt is 40 m𝐸h és 0 𝑎0 volt, és minden kezdeti távolságnál 4 ∙ 104 db trajektóriát 

integráltunk. Mint látható, a többi metán izotopológ reakciójakor is jelentős a reaktivitás 

oszcillációja a kezdeti távolság függvényében a CBE potenciálfelületen. A realisztikusabb 

ZBB3 felületen is megjelenik az oszcilláció, ugyanakkora hullámhosszal, egyező fázisban, 

azonban többnyire jelentősen kisebb amplitúdóval, mint a CBE felületen. Általánosan el-

mondható, hogy a H-absztrakció reakcióvalószínűség-oszcillációjának hullámhossza 3,2 𝑎0 

körüli érték, a D-absztrakcióé pedig körülbelül 4,4 𝑎0. A hullámhosszakból az ütközési ener-

gia ismeretében meghatározott periódusidők pontosan egyeznek a kötéshossz-oszcilláció 
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periódusidőivel, mely eredményeket a 4.2. táblázatban hasonlítottam össze. A korábbi 4.1. 

táblázatban pedig feltüntettem a reaktivitás-oszcilláció cm−1-ben meghatározott frekvenciá-

it is, így jól látszik a korreláció a kezdeti távolság függvényében oszcilláló reaktivitás, a rela-

xációs idő függvényében oszcilláló átlagos kötéshossz és az izotopológok lokális nyújtási illet-

ve szimmetrikus nyújtási frekvenciái között. 

 

 

4.6. Ábra A H-atom és metán izotopológok reakcióinak CBE és ZBB3 potenciálisenergia-felületeken 4∙10
4
 

trajektóriával meghatározott reakcióvalószínűsége a reaktánsok kezdeti tömegközépponti távolságának függ-

vényében. (a) H izotópok absztrakciója, (b) D izotópok absztrakciója. Az ütközési paraméter és az ütközési 

energia 0 𝑎0 és 40 m𝐸h. 

 

A 4.7. ábrán a CH4 + H → CH3 + H2 reakció egy kötésre jutó reakció-

hatáskeresztmetszete látható a kezdeti távolság függvényében a CBE és a ZBB3 potenciális-

energia-felületen 40 m𝐸h ütközési energián. A görbe pontjait 12 𝑎0 és 24,9 𝑎0 között 44 

különböző, egyenletesen vett kezdeti távolságban számítottuk ki, minden kezdeti távolságnál 

105 db trajektóriát integráltunk. Látható, hogy az oszcilláció a reakció-hatáskeresztmetszetek 

𝑅ini-függésén is megjelenik közel állandó amplitúdóval. Az oszcilláció periódusideje itt is 

megegyezik az átlagoskötéshossz-oszcilláció periódusidejével, és ahogy a reakcióvalószínű-

ségek esetén is tapasztaltuk, a ZBB3 felületen kisebb mértékű a hatáskeresztmetszetek inga-

dozása. A hatáskeresztmetszetek normálmódus mintavételezésből eredő bizonytalansága 

igen jelentős, a ZBB3 felületen 20%-os, és a CBE felületen pedig 50%-os. A számítások nagy 

számítógépes erőforrás igénye miatt a többi izotopológnál nem vizsgáltuk a hatáskereszt-

metszetek 𝑅ini-függését, azonban tekintve a 4.6. ábra amplitúdóit, akár nagyobb is lehet a 

bizonytalanság, mint a CH4 esetében. 
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4.7. Ábra A CH4 + H → CH3 + H2 reakció oszcilláló reakció-hatáskeresztmetszete a CH4 és a H-atom kezdeti tö-

megközépponti távolságának függvényében a CBE és ZBB3 potenciálisenergia-felületeken 40 mEh ütközési 

energián. A trajektóriák száma egy-egy kezdeti távolságnál 10
5
 db volt. A folytonos görbék a hatáskeresztmet-

szet pontokra illesztett szinusz-függvények. 

 

4.2. Táblázat A CBE és ZBB3 potenciálisenergia-felületeken alapállapoti CHnD4-n (n=0,..,4) normálmódus sokasá-

gok átlagoskötéshossz-oszcillációinak periódusidői, valamint a H-atom és metán-izotopológ reakciók repülési 

idő függvényében megfigyelt reakcióvalószínűség-oszcillációinak (𝑏 = 0, 𝐸ütk = 40 m𝐸ℎ) periódusidői. Az ösz-

szegképletekben piros karakter jelöli, melyik kötésre vonatkozik az átlagolás. A zárójelben szereplő értékek a 

szinusz-illesztésből meghatározott 2𝑠 hibahatárok. 

  Periódusidő  (𝝉𝟎) 

Izotopológ 
és kötés 

CBE felület ZBB3 felület 

kötéshossz- 
oszcilláció 

reakció-
valószínűség- 

oszcilláció 

kötéshossz- 
oszcilláció 

reakció-
valószínűség- 

oszcilláció 

C–D4 665(1) 659(10) 661(1) 659(8) 

HC–D3 651(1) 660(13) 647(1) 648(9) 

H2C–D2 640(2) 649(14) 638(2) 639(11) 

H3C–D 629(2) 637(10) 628(2) 640(13) 

H4–C 476(1) 476(3) 475(0) 473(5) 

H3–CD 471(1) 472(4) 472(0) 470(4) 

H2–CD2 465(1) 458(5) 467(1) 465(6) 

H–CD3 452(2) 449(11) 452(1) 450(9) 
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4.1.3. A normálmódus sokaságok nem-stacionáriusságának hatása a gerjesztési 

függvényekre 

Az előző alfejezetben láthattuk, hogy adott ütközési energián a normálmódus minta-

vételezéssel előállított CH4 sokaság átlagos C―H kötéshosszának oszcillációja visszatükröző-

dik a reakció-hatáskeresztmetszet kezdetitávolság-függésén. A 4.1 egyenletből jól látszik, 

hogy a reaktivitás-𝑅ini oszcilláció hullámhossza az ütközési energia függvényében nem állan-

dó. Ez azt jelenti, hogy adott 𝑅ini távolságról, de eltérő ütközési energiával indított 

trajektóriák sokasága az átlagoskötéshossz-oszcilláció eltérő fázisában érkezik az erős köl-

csönhatási régióba. Következésképpen, ha a szimulációk során egy állandó kezdeti távolság-

ból indítjuk a reaktánsokat, a gerjesztési függvényre rátevődik a hatáskeresztmetszetek 𝑅ini-

függése, és hamis maximumok és minimumok jelenhetnek meg rajta. A 4.8. ábrán a CH4 + H 

→ CH3 + H2 reakció gerjesztési függvényei láthatóak, amelyeket eltérő kezdeti tömegközép-

ponti távolságokkal számítottunk a CBE és a ZBB3 potenciálisenergia-felületen. A CBE felüle-

ten 4∙105 db, a ZBB3 felületen 2∙105 db trajektóriát számítottunk egy-egy kezdeti távolságnál 

és ütközési energián. Az ábrán láthatjuk, hogy a különböző kezdeti távolságokkal számított 

gerjesztési függvényeken más-más helyen jelennek meg a minimumok és maximumok. Egy-

egy ütközési energián a hatáskeresztmetszetek bizonytalansága a gerjesztési függvény ma-

ximuma körül akár 50 ill. 30% is lehet a CBE ill. a ZBB3 felületen. 

 

 

4.8. Ábra  A CH4 + H → CH3 + H2 reakció eltérő Rini kezdeti tömegközépponti távolságokkal számított gerjesztési 

függvénye a (a) CBE és (b) ZBB3 potenciálisenergia-felületen. A CBE felületen 4∙10
5
 db, a ZBB3 felületen 2∙10

5
 

db trajektóriával számítottuk a reakció-hatáskeresztmetszeteket. 
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4.1.4. 1PA módszer a gerjesztési függvény nem-fizikai hullámzásának korrekciójára 

Láthattuk, hogy a CH4 + H → CH3 + H2 reakció esetén a normálmódus mintavételezés-

sel előállított kezdeti CH4 sokaság nem stacionárius, és ennek következtében a 

kváziklasszikus trajektória módszerrel számított gerjesztési függvényen hamis maximumok és 

minimumok jelennek meg. Ráadásul a különböző kezdeti tömegközépponti távolságokból 

indított számítások egészen eltérő eredményekhez vezetnek. A problémát úgy orvosoltuk, 

hogy a metán sokaság átlagos C―H kötéshossz oszcillációjának egy periódusát egyenletesen 

mintavételeztük, ezáltal a reaktivitás oszcillációját kiátlagoltuk. Az 4.5. és 4.6. ábrán jól lát-

szik, hogy a kötéshossz- és a reaktivitás-oszcillációk a kezdeti periódusokon jó közelítéssel 

szinuszosak, és feltételezhetjük, hogy a molekulák mozgása még eléggé megőrizte a normál-

rezgések sajátságait. Ezek miatt az egy kezdeti periódus jól definiált, és az átlagolás egyér-

telműen elvégezhető. Az eljárásra az 1PA rövidítéssel szoktunk utalni, az angol one-period 

averaging, azaz egy-periódusra átlagolás kifejezés rövidítéseként. A reaktivitás oszcillációjá-

nak kiátlagolásával a hamis hullámzás eltűnik a gerjesztési függvényről, és a hatáskereszt-

metszetek és reakcióvalószínűségek értéke független lesz a reaktánsok kezdeti távolságától.  

A gyakorlatban az eljárás kétféle módon is kivitelezhető. Egyrészt mintavételezhetjük 

a kezdeti tömegközépponti távolságot egy akkora távolságintervallumban, amekkora távol-

ságot egy oszcillációs periódus alatt megtesznek a reaktánsok. Ezt a távolságértéket minden 

ütközési energiánál meg kell határozni, hiszen az értéke függ a reaktánsok relatív sebességé-

től. Másik megoldás az, hogy a trajektóriák kezdetén a molekulákat hagyjuk magukban re-

zegni, vagyis csak az intramolekuláris mozgásegyenleteket integráljuk, az ütközést pedig kés-

leltetve indítjuk közös 𝑅ini értékről. Az egyes trajektóriák késleltetésének idejét a kötés-

hossz-oszcilláció egy periódusának egyenletes, véletlenszerű mintavételezésével határozzuk 

meg. Ez utóbbi megoldás könnyebben kivitelezhető, hiszen ebben az esetben a paraméter, 

amit mintavételeznünk kell, nem függ az ütközési energiától és a kezdeti tömegközépponti 

távolságot is állandó értékre állíthatjuk. 

A 4.9. ábrán pirossal látható az 1PA módszerrel számított gerjesztési függvény a CBE 

és ZBB3 potenciálfelületeken a korábbi, rögzített kezdeti távolságokkal számított eredmé-

nyekkel együtt. Az 1PA módszer esetén a trajektóriákat 12 𝑎0 kezdeti távolságról indítottuk 

és az ütközés előtti késleltetés periódusát mintavételeztük. Azokat a kezdeti sokaságokat 

használtuk fel, amelyeket a rögzített távolságról indított szimulációkhoz generáltunk, és az 

ütközési paramétert egyenletesen mintavételeztük 0 és 4,5 𝑎0 között. Láthatjuk, hogy az 1PA 
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módszerrel számított gerjesztési függvények nem hullámosak, és a többi hullámzó függvény 

által kijelölt sáv közepén futnak. A többi metán izotopológ esetén is hasonlóan sima gerjesz-

tési függvényt kaptunk az 1PA eljárással mind a két potenciálisenergia-felületen. (A későbbi 

4.4.1. alfejezetben a 4.26. (a) és 4.27. (b) ábrákon ezeket a függvényeket is feltüntettem fe-

kete színnel.) 

 

 

 

4.9. Ábra A CH4 + H → CH3 + H2 reakció eltérő Rini kezdeti tömegközépponti távolságokkal, valamint az átlagos 

kötéshossz egy periódusára átlagolásának módszerével (1PA) számított gerjesztési függvénye  

(a) a CBE és (b) a ZBB3 potenciálisenergia-felületen. A CBE felületen 4∙10
5
 db, a ZBB3 felületen 2∙10

5
 db 

trajektóriával számítottuk a reakció-hatáskeresztmetszeteket. 
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4.1.5. A reaktivitás-oszcilláció függése az ütközési energiától és az atomtömegek 

arányától 

Az előző alfejezetekben bemutattam, hogy a normálmódus mintavételezéssel előállí-

tott metán izotopológ sokaságok nem stacionáriusak, a C―H és C―D kötéshosszak sokaság-

átlaga időben oszcillál. A 4.4. ábrán demonstráltuk, hogy C―H kötés megnyújtása érzéke-

nyen befolyásolja azt, hogy a metán és H-atom ütközése absztrakciós reakcióra vezet-e vagy 

sem. A kötéshosszátlag oszcillációja azt eredményezi, hogy a CH4 + H → CH3 + H2 reakció 

kváziklasszikus trajektória módszerrel számított reakcióvalószínűségei és reakció-

hatáskeresztmetszetei nem függetlenek a CH4 és H-atom kezdeti távolságának megválasztá-

sától, hanem periodikusan változnak annak függvényében. A kötéshosszátlag oszcillációja 

azonban nem eredményezi minden körülmények között a reaktivitást jellemző paraméterek 

oszcillációját az 𝑅ini kezdeti távolságok függvényében. Ha a reakcióvalószínűség-𝑅ini függ-

vény hullámhossza (𝜆𝑃r) összemérhető, vagy kisebb az erős kölcsönhatási tartomány széles-

ségénél, akkor az átlagoskötéshossz-oszcilláció hatása a reaktivitásra többé-kevésbé kiátla-

golódik a lassú közeledés során. 

A reakcióvalószínűség-𝑅ini függvény 𝜆𝑃r hullámhosszát a szimmetrikus vagy a lokális 

nyújtási módus frekvenciája és az ütköző felek ütközés előtti relatív sebessége határozza 

meg. Az 4.1.2. alfejezetben láttuk, hogy a reaktivitás-oszcilláció 𝑇Pr  periódusideje jól egyezik 

a szimmetrikus vagy lokális nyújtási módus 𝑇vibr periódusidejével. Így felírhatjuk a következő 

egyenlőséget: 

𝜆𝑃r = 𝑣rel𝑇𝑃r = √
2𝐸ütk

𝜇
𝑇𝑃r = √

2𝐸ütk

𝜇
𝑇vibr , (4.2) 

ahol 𝑣rel az ütköző felek relatív sebessége, 𝐸ütk az ütközési energia, 𝜇 pedig a reaktánsok 

redukált tömege. Érdemes megjegyezni, hogy 𝜆𝑃r a reaktánsok relatív sebességén és a 

szimmetrikus vagy lokális nyújtási módus frekvenciáján keresztül is függ az atomtömegek 

kombinációjától. 

Megvizsgáltuk, hogyan függ a reaktivitás-oszcilláció megjelenése az atomtömegek 

arányától és az ütközési energiától a CZ4 + X → CZ3 + ZX típusú reakciók esetében. A Z és X 

atomok helyére különböző létező vagy hipotetikus hidrogén-izotópokat helyettesítve a 

reaktánsok redukált tömege: 

𝜇 =
𝑚CZ4𝑚X

𝑚CZ4 +𝑚X
, (4.3) 
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ahol 𝑚CZ4 a CZ4 molekula, 𝑚X pedig az X izotóp tömege. Behelyettesítve a (4.2) egyenletbe, 

a következő összefüggést kapjuk a reaktivitás-oszcilláció hullámhosszára: 

𝜆𝑃r = √2𝐸ütk
𝑚CZ4 +𝑚X

𝑚CZ4𝑚X
𝑇vibr (4.4) 

 

 

4.10. Ábra A CH4 + X → CH3 + HX reakciók reakcióvalószínűségeinek függése a reaktánsok kezdeti távolságától a 

CBE potenciálisenergia-felületen 40 mEh ütközési energián 0 a0 ütközési paraméternél. X különböző H izotópo-

kat jelöl: (a) Természetes H és D izotópok. (b) Hipotetikus 4, 8 és 19 Da tömegű izotópok.  

 

Kiszámítottuk a CH4 + 1H, 2H, 4H, 8H vagy 19H reakciók reakcióvalószínűség-𝑅ini függ-

vényét a CBE potenciálisenergia-felületen 40 m𝐸h ütközési energián 0 𝑎0 ütközési paramé-

ternél. A 1H, 2H, 4H, 8H és 19H rendre hidrogén, deutérium, és 4, 8, 19 Da tömegű hipotetikus 

izotópokat jelent (Da az egységes atomi tömegegység, 1 Da = 1,6605402 ∙ 10-27 kg). Egy-egy 

reakcióvalószínűséget 104 trajektóriával határoztunk meg, kivéve a 19H esetén, mert itt az 

alacsony reaktivitás miatt szükséges volt 105 trajektóriát számítani. A 4.10. (a) és (b) ábrán 

látható a számítások eredménye. A (4.4) egyenletnek megfelelően a támadó atom tömegé-

nek növekedésével csökken az oszcilláció hullámhossza. A hullámhossz csökkenésével pedig 

csökken az oszcilláció amplitúdója. 19 Da tömegnél, ahol 𝜆𝑃r közel 1 𝑎0, a reakcióvalószínű-

ség ingadozása már a szokásos pontosságú kváziklasszikus trajektóriák hibahatárai alá esik, 

hiszen itt a szokásosnál jóval több trajektóriát számítottunk azért, hogy kirajzolódjon az osz-

cilláció. Ez az eredmény arra mutat, hogy pl. a CH4 + 19F reakciónál valószínűleg nem jelenik 

meg a reaktivitás-oszcilláció 40 mEh ütközési energián.  
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4.11. Ábra A C
1
H4 + 

19
H → CH3 + 

1
H 

19
H reakció reakcióvalószínűségének függése a reaktánsok kezdeti távolsá-

gától a CBE potenciálisenergia-felületen 0 a0 ütközési paraméternél 40 és 80 mEh ütközési energián. 80 mEh-n a 

trajektóriák száma 4∙10
4
, 40 mEh-n pedig 10

5
 minden kezdeti távolságnál. 

 

A (4.4) egyenlet szerint az ütközési energia nagysága is befolyásolja a reaktivitás-

oszcilláció hullámhosszát: nagyobb ütközési energián nagyobb hullámhosszt kell kapnunk. 

Ennek ellenőrzése céljából kiszámítottuk a CH4 + 19H reakció 𝑃r − 𝑅ini függvényét 80 m𝐸h 

ütközési energián is. A reakcióvalószínűségeket 4∙104 trajektória számításával határoztuk 

meg. A számítások eredménye a 4.11. ábrán látható a 40 m𝐸h-n számított függvénnyel 

együtt. 80 m𝐸h ütközési energián már újra kirajzolódik az oszcilláció a kezdeti távolság függ-

vényében. Itt már kisebb mintaszámnál is nagyobb az amplitúdó, mint a kváziklasszikus 

trajektóriaszámítás hibahatára. A hullámhossz körülbelül √2-szeresére nőtt a (4.4) egyenlet-

nek megfelelően.  

A reakcióvalószínűség-oszcilláció hullámhossza függ a reakció szempontjából fontos 

normálrezgés 𝑇vibr periódusidejétől is. A CZ4 esetében ez a módus a szimmetrikus nyújtás, 

melynek periódusideje a Z atom 𝑚𝑍 tömegének négyzetgyökével arányos: 

𝜆𝑃r = √2𝐸ütk
𝑚CZ4+𝑚X

𝑚CZ4𝑚X
𝑇vibr ∝ √2𝐸ütk

𝑚CZ4+𝑚X

𝑚CZ4𝑚X
𝑚Z  (4.5) 

A 4.12. ábrán ezt a jelenséget demonstrálom, amelyen a C19H4 + 19H → CH3 + 19H2 és a 

C1H4 + 19H → CH3 + 1H19H reakciók CBE potenciálisenergia-felületen számított reakcióvalószí-

nűségei láthatóak a kezdeti távolság függvényében 0 𝑎0 ütközési paraméternél 40 m𝐸h üt-
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közési energián. (Az utóbbi függvény a 4.10. és 4.11. ábrán is szerepel.) A trajektóriák száma 

egy-egy kezdeti távolságnál 105. A (4.5) egyenletnek megfelelően a C19H4 + 19H reakció ese-

tében a 𝑃r − 𝑅ini függvény hullámhossza √19 ≈ 4,4-szerese a C1H4 + 19H reakciónál megha-

tározott hullámhossznak. 

 

 

4.12. Ábra A C
1
H4 + 

19
H → CH3 + 

1
H

19
H és a C

19
H4 + 

19
H → CH3 + 

19
H2 reakció reakcióvalószínűségének függése a 

reaktánsok kezdeti távolságától a CBE potenciálisenergia-felületen 0 a0 ütközési paraméternél 40 mEh ütközési 

energián.  A trajektóriák száma egy-egy kezdeti távolságnál 10
5

. 

 

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy mielőtt belekezdünk egy reakció dinami-

kájának kváziklasszikus trajektória módszerrel való szimulációjába, érdemes megvizsgálni azt, 

hogy az adott rendszerben a normálmódus mintavételezéssel kapott sokaság stacionárius-e, 

és amennyiben nem az, változnak-e jelentősen a reaktivitási paraméterek a reaktánsok kez-

deti távolságának függvényében. Ha ez a változás periodikus oszcilláció, akkor az 1PA mód-

szer megoldást jelent. Fontos azt is megjegyezni, hogy ha egy adott rendszerben egy alacso-

nyabb ütközési energián nem is függ a reaktivitás 𝑅ini-től, lehetséges, hogy magasabb ener-

giákon megjelenik a reaktivitás-oszcilláció. Célszerű ezért a legnagyobb alkalmazandó ütkö-

zési energián megvizsgálni, hogy hogyan függ a reakcióvalószínűség (pl. 0 𝑎0 ütközési para-

méternél) a kezdeti távolságtól. 
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4.2. A metán izotopológok normálrezgései 

A 4.3. táblázatban tüntettem fel a vizsgált metán izotopólogok normálrezgéseinek a 

típusát, a szimmetriacsoportjának irreducibilis reprezentációját (röviden: irrep), illetve a CBE 

potenciálisenergia-felületen meghatározott frekvenciáját a teljes- és redukált-dimenziós 

modellekre vonatkozóan (lásd 2.4.1 és 3.3. alfejezetek). A ZBB3 felületen meghatározott 

frekvenciák a függelék F1. táblázatában láthatóak. A redukált-dimenziós modellek normál-

rezgéseit a 4.13. ábra szemlélteti3,4 az infinitezimális atomi elmozdulásokkal arányos vekto-

rok feltüntetésével. 

  

4.3. Táblázat. A teljes-dimenziós modell és a PC-5De/PC-5Dg, PC-4D és RBU-3D modellek normálrezgései  

az irreducibilis reprezentációkkal, és a metán izotopológok CBE potenciálisenergia-felületen számított  

frekvenciáival. 

Izotopológ, 

szimmetria-

csoport 

Irrep: degeneráltság      Rezgés típusa Harmonikus frekvencia /cm
-1

 

FD 5D 4D 3D FD 5D 4D 3D FD 5D 4D 3D 

HCH3 

FD:Td 

RD:C3v 

T2:3 A1:1 1 1 deg. def. esernyő esernyő esernyő 1384,3 1384,3 1385,3 1385,3 

E:2 E:2 2 1 deg. def. sepregető sepregető sepregető 1551,4 1463,1 1463,1 1463,1 

A1:1 A1:1 - - szim. nyújt. szim. nyújt. - - 2994,2 2994,2 - - 

T2:3 A1:1 1 1 deg. nyújt. 
aszim. 

nyújt. 
CH nyújt. CH nyújt. 3166,8 3166,8 3121,1 3121,1 

HCD3 

FD:C3v 

RD:C3v 

A1:1 A1:1 1 1 CD3 szim. def. esernyő esernyő esernyő 1055,1 1055,1 1055,1 1055,1 

E:2 - - - CD3 deg. def. - - - 1070,2 - - - 

E:2 E:2 2 1 CD3 sepregető sepregető sepregető sepregető 1325,1 1322,5 1322,5 1322,5 

A1:1 A1:1 - - CD3 szim. nyújt. CD3 nyújt. - - 2167,7 2167,7 - - 

E:2 - - - CD3 deg. nyújt. - - - 2343,7 - - - 

A1:1 A1:1 1 1 CH nyújt. CH nyújt. CH nyújt. CH nyújt. 3130,1 3130,1 3117,6 3117,6 

DCH3 

FD:C3v 

RD:C3v 

E:2 E:2 2 1 CH3 sepregető sepregető sepregető sepregető 1214,6 1240,8 1240,8 1240,8 

A1:1 A1:1 1 1 CH3 szim. def. esernyő esernyő esernyő 1378,8 1378,8 1380,0 1380,0 

E:2 - - - CH3 deg. def. - - - 1499,5 - - - 

A1:1 A1:1 1 1 CD nyújt. CD nyújt. CD nyújt. CD nyújt. 2278,8 2278,8 2284,8 2284,8 

A1:1 A1:1 - - CH3 szim. nyújt. CH3 nyújt. - - 3046,3 3046,3 - - 

E:2 - - - CH3 deg. nyújt. - - - 3166,5 - - - 

DCD3 

FD:Td 

RD:C3v 

T2:3 A1:1 1 1 deg. def. esernyő esernyő esernyő 1046,9 1046,9 1046,9 1046,9 

E:2 E:2 2 1 deg. def. sepregető sepregető sepregető 1097,4 1071,4 1071,4 1071,4 

A1:1 A1:1 - - szim. nyújt. szim. nyújt. - - 2118,0 2118,0 - - 

T2:3 A1:1 1 1 deg. nyújt. 
aszim. 

nyújt. 
CD nyújt. CD nyújt. 2343,6 2343,6 2280,5 2280,5 

 

A teljes-dimenziós metán CH4 és CD4 „tiszta” izotopológjai 𝑇𝑑 szimmetriájúak, és 4 kü-

lönböző rezgési frekvenciájuk van: egy 𝐴1 szimmetrikus nyújtás (szim. nyújt.), egy 𝐸 kétsze-

resen degenerált deformációs rezgés (deg. def.), egy 𝑇2 háromszorosan degenerált nyújtás 
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(deg. nyújt.) és egy 𝑇2 háromszorosan degenerált deformációs rezgés103. Ha a 𝑇2 szimmetriát 

𝐶3v -re redukáljuk, úgy, hogy az atomtömegeket változatlanul hagyjuk, az 𝐴1 és 𝐸 módusok 

változatlanul maradnak, a 𝑇2 módusok pedig egy 𝐴1 és egy kétszeresen degenerált 𝐸 

módusra hasadnak fel változatlan frekvenciával (𝑇2 = 𝐴1⨁𝐸). Az így létrejött 𝐴1 nyújtás a 

C─Y és CZ3 kötések aszimmetrikus nyújtása, az 𝐴1 szimmetriájú deformációs rezgés pedig a 

CZ3 csoport esernyőrezgése lesz. Itt bevezettem a CZ3 jelölést a CZ kötések együttes jelölé-

sére, ugyanis a C3v szimmetriakényszer következtében a CZ kötések hossza megegyezik. 

  

 

PC-5De 

PC-5Dg 
esernyő sepregető szimmetrikus 

nyújtás 

aszimmetrikus 

nyújtás 

P 

     

PC-4D esernyő sepregető lokális C-H nyújtás 

 

    

RBU-3D esernyő sepregető lokális C-H nyújtás 

 

  

- 

 

 

4.13. Ábra Az CH4 molekula redukált-dimenziós normálrezgéseinek atomi elmozdulás-koordinátái. A felfelé álló 

H-atom a redukált-dimenzióban megkülönböztetett atom. 

 

Amikor a CH4 és CD4 izotopológokat 𝐶3v szimmetriába kényszerítettem (PC-5De, PC-

5Dg), a totálszimmetrikus 𝐴1nyújtási módus jellege és frekvenciája is változatlan maradt a 

teljes-dimenziós eredményekhez képest. A szimmetriaredukció miatt felhasadt 𝑇2 
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módusokból keletkezett szimmetrikus 𝐴1 módusok frekvenciái szintén változatlanok, az 𝐸 

nyújtási módusok pedig eltűnnek, mert ezek a rezgések kivezetnek a 𝐶3v szimmetriából. Az 

5D-dimenziós modellekben megjelent egy 𝐸 degenerált sepregető (rocking) hajlítási módus, 

melynek frekvenciája nem azonos a teljes-dimenziós 𝐸 módus frekvenciájával, mert a 𝑇2 

degenerált hajlításból felhasadt 𝐸 módusokkal keveredve jött létre úgy, hogy ne sértse a 

metilcsoport szimmetriakényszerét. 

A DCH3 és HCD3 „kevert” izotopológok teljes-dimenzióban 𝐶3v szimmetriájúak, 6 kü-

lönböző rezgési frekvenciájuk van. Az 𝐸 szimmetriájú kétszeresen degenerált sepregető  

Y-C-Z3 hajlítási rezgés103 mellett a CZ3 csoport és az eltérő H izotópot tartalmazó C-Y kötés 

közel lokális rezgései a jellemzőek. A C─Y kötéshez egy 𝐴1 szimmetriájú nyújtási módus tar-

tozik, a metilcsoporthoz pedig egy 𝐴1 szimmetrikus és egy 𝐸 kétszeresen degenerált nyújtási 

módus, valamint egy 𝐴1 szimmetrikus deformációs rezgés (esernyőrezgés) és egy 𝐸 kétszere-

sen degenerált deformációs rezgés. A redukált-dimenziós PC-5De és PC-5Dg modellben az 𝐴1 

szimmetriájú módusok változatlanul maradnak. A metilcsoport degenerált nyújtási módusa 

eltűnik, mert ez nem tartja a 𝐶3v szimmetriakényszert. A degenerált sepregető módus és a 

másik 𝐸 degenerált deformációs módus megmaradó komponensei keveredésével pedig lét-

rejön egy 𝐸 kétszeresen degenerált sepregető módus, melynek a frekvenciája kissé eltér a 

teljes-dimenziós sepregető módus frekvenciájától. 

A 4-dimenziós modellben – ahol a C3v szimmetriakényszer mellett a három CZ kö-

téshosszt is rögzítettem – már azonos a kevert és tiszta izotopológok normálrezgéseinek a 

jellege. Az esernyőrezgés és a degenerált sepregető rezgés frekvenciája változatlan marad az 

5-dimenziós modellhez képest. A C─Z kötések rögzítése folytán a CH4 és a CD4 izotopológban 

is lokális lesz a CY nyújtás, amelyre tekinthetünk úgy, mint az 5-dimenziós modell szimmetri-

kus és aszimmetrikus nyújtásából kikevert módusra. A kevert izotopológok lokális CY nyújtá-

sának frekvenciája kissé különbözik a teljes-dimenziós és az 5-dimenziós modell frekvenciájá-

tól, ami arra utal, hogy ez utóbbi modelleknél a kiindulási szimmetrikus CY és CZ3 nyújtási 

módusok nem voltak teljesen lokálisak, hanem kis mértékben keveredtek egymással. A 3-

dimenziós modellben a sepregető hajlítási módus degenerációja megszűnik, mivel az Y atom 

csak egy irányba hajolhat. Egyébként a 3- és 4-dimenziós modellek frekvenciái teljesen meg-

egyeznek.  
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4.14. Ábra A CH4 molekula egyik sepregető rezgésének normálkoordinátája mentén bejárt geometriák a 

(a) PC-5De és a (b) PC-5Dg modellel végzett normálmódus analízise alapján. 

 

  

4.15. Ábra A CH4 molekula esernyőrezgésének normálkoordinátája mentén bejárt geometriák a (a) PC-5De és a 

(b) PC-5Dg modellel végzett normálmódus analízise alapján. 

 

A görbevonalú belső koordinátákban felírt PC-5Dg modell az egyenesvonalú PC-5De 

modellel (numerikus hibán belül) egyező frekvenciákat ad, az elméleti várakozásoknak meg-

felelően. Ellenben a sepregető- és az esernyőrezgés normálmódusok eltérő deformációkhoz 

vezetnek a két koordinátarendszer esetén, mert az egyenesvonalú koordinátarendszerben a 

hajlítási normálmódusok menti véges kitérések kötésnyújtással is járnak. A 4.14. és 4.15. 

ábrákon jól látszik a különbség: a görbevonalú modell hajlítási normálkoordinátáinak kitérí-

tése során nem változnak meg a C─Y és C─Z atomtávolságok, az egyenesvonalú modell nor-

málkoordinátáinak mentén viszont megnyúlnak az 𝑟e egyensúlyi kötéshosszhoz képest. Kö-

vetkezésképpen az egyenesvonalú modell esetében a normálmódus mintavételezéssel előál-

lított kezdeti sokaság átlagos kötéshossza nagyobb lesz, mint 𝑟e. A 4.4. táblázatban láthatjuk 

a PC-5De és PC-5Dg modellekkel mintavételezett 4 ∙ 104 YCZ3  (Y,Z = H vagy D) 
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kezdetiállapot-sokaság két kötéshosszának átlagait. A PC-5Dg modell esetén mindegyik 

izotopológ C─Y és C─Z átlagos kötéshossza közel megegyezik az egyensúlyi kötéshosszal. A 

lineáris PC-5De modellben viszont a C─Y kötéshosszátlagok 0,025 − 0,035 𝑎0-ral, a C─Z 

kötéshosszátlagok 0,003 − 0,004 𝑎0-ral nagyobbak, mint 𝑟e. Az CZ3 esernyőrezgése kevésbé 

nyújtotta meg a C─Z kötéseket, mint a sepregető rezgés a C-Y kötéseket, így a kezdeti metán 

sokaságban nem egyenlő a C─Y és C─Z kötések átlagos hossza. A 4.1. alfejezetben láthattuk, 

hogy a sokaság átlagos C─H kötéshosszának megnyúlása jelentősen megnöveli a CH4 + H → 

CH3 + H2 hidrogén-absztrakciós reakció teljes-dimenziós trajektória szimulációkban számított 

reakcióvalószínűségét. Így várható, hogy a különböző belső koordinátákban előállított redu-

kált-dimenziós metán normálmódus sokaságból indított ütközéses trajektóriák eltérő reakti-

vitási paraméterekhez vezetnek. 

 

4.4. Táblázat A CBE és a ZBB3 potenciálisenergia-felületen a PC-5De és a PC-5Dg modellel előállított 

YCZ3  (Y,Z = H vagy D) normálmódus sokaság átlagos C-Y és C-Z kötéshosszai. A sokaság mérete: 𝑁 = 4 ∙ 104,  és 

kötéshossz-átlagok Monte Carlo hibái 0,001 és 0,0020 𝑎0 közé esnek. 

Izotopológ 

Kezdeti sokaság átlagos kötéshossza / 𝒂𝟎 

CBE felület (𝒓𝐞 = 𝟐, 𝟎𝟓𝟕𝟗 𝒂𝟎) ZBB3 felület (𝒓𝐞 = 𝟐, 𝟎𝟓𝟗𝟓 𝒂𝟎) 

PC-5De PC-5Dg PC-5De PC-5Dg 

Y-CZ3 YC–Z3 Y-CZ3 YC–Z3 Y-CZ3 YC–Z3 Y-CZ3 YC–Z3 

HCH3 2,0932 2,0627 2,0581 2,0584 2,0954 2,0645 2,0598 2,0601 

HCD3 2,0894 2,0616 2,0577 2,0584 2,0916 2,0634 2,0593 2,0600 

DCH3 2,0854 2,0689 2,0587 2,0578 2,0906 2,0638 2,0604 2,0594 

DCD3 2,0838 2,0616 2,0581 2,0583 2,0859 2,0633 2,0597 2,0600 
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4.3. Redukált-dimenziós normálmódus mintavételezéssel preparált 

sokaságok vizsgálata 

4.3.1 Redukált-dimenziós normálmódus sokaságok stacionáriussága 

A 4.1.1. fejezetben bemutatott teljes-dimenziós vizsgálatainkhoz hasonlóan ellenőriz-

tem a redukált-dimenziós alapállapoti metán normálmódus sokaságok stacionáriusságát a 

kötéshosszak és normálmódus-kvantumszámok sokaságátlagának követésével. Ehhez a kü-

lönböző modellekkel előállított, 104 állapotból álló sokaságokat 2 ∙ 105 𝜏0 ideig integráltam 

a CBE és a ZBB3 felületen.  

A 4.16. (a) és (b) ábra baloldali paneljein a PC-5De, a jobboldali paneleken pedig a PC-

5Dg modellel mintavételezett YCZ3 (Y, Z = H vagy D izotóp) sokaságok átlagos CY és CZ3 

kötéshosszai láthatóak a 𝑡relax relaxációs idő függvényében. Szembeötlő, hogy a teljes-

dimenziós sokaságoknál tapasztalt lebegéseket mutató és relaxálódó átlagoskötéshossz-

oszcilláció a redukált-dimenziós sokaságoknál is megjelenik, azonban meglepő módon a két 

modell görbéinek a menete jelentősen eltér. A görbevonalú modell esetén a CZ3 és CY 

kötéshosszak sokaságátlaga egy pontból, az egyensúlyi kötéshosszról indul. A relaxációs idő 

kezdeti szakaszában azonban – akár a „tiszta” HCH3 és DCD3, akár a „kevert” DCH3 és HCD3 

izotopológokat nézzük – a reaktív CY kötéshosszak átlaga nagyobb amplitúdóval és nagyobb 

átlagérték körül kezd oszcillálni, mint a szimmetriakényszer miatt nem-reaktív CZ3 kötés-

hosszak átlaga. Ennek az az oka, hogy a három CZ kötés egyidejű nagymértékű megnyúlása 

a potenciálisenergia-felületen keresztüli (nem kinematikai) csatolásuk miatt energetikailag 

erősen kedvezőtlen, így azok átlagot megnövelő hatása sokkal kisebb lesz, mint a kényszer-

mentes esetben. Természetesen ez elmondható az összehúzódásra is, azonban a nyújtási 

rezgések Morse-potenciál-szerű anharmonicitása miatt ez az effektus aszimmetrikusan je-

lentkezik és a nyújtási oldali nagyobb hatás lesz a meghatározó. Az egyenesvonalú modell 

két kötéshosszának sokaságátlaga már a kezdeti időpontban eltér egymástól (ld. 4.4. táblá-

zat), és a későbbiekben is eltérő értékek körül oszcillálnak.  
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4.16. Ábra A (a) CBE és (b) a ZBB3 potenciálisenergia-felületen a PC-5De (balra) és a PC-5Dg (jobbra) modellel 

előállított alapállapoti YCZ3 (Y, Z = H, D) normálmódus sokaságok átlagos C–Y (piros) és C–Z (szürke) kötéshosz-

szainak időbeli változása. Az átlagokat 10
4
 db trajektóriából számítottam. A fekete görbék az átlagoskötéshossz-

oszcillációk egy periódusára vett mozgóátlagok. 
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A kezdeti 2000 𝜏0 szakaszon ─ amely a metán és H-atom reaktánsok közeledési ide-

jének a tartománya ─ a CY kötéshosszátlag-oszcillációjának amplitúdója jóval kisebb a  

PC-5De modellben, mint a PC-5Dg modellben. Ennek az az oka, hogy az egyenesvonalú belső 

koordináták használatából eredő kötéshossz-megnyúlás kezdeti értéke véletlenül nagyon 

közel esik ahhoz az értékhez, ahová a sokaság átlagos kötéshossza relaxálna az anharmoni-

kus felületen való időfejlődése során. Később a PC-5De modellel kapott oszcillációk amplitú-

dója növekedni kezd, és hasonló lesz a két modell függvényeinek a lefutása, azzal a különb-

séggel, hogy az amplitúdók a legtöbb esetben végig kisebbek maradnak. 

 

4.5. Táblázat A CBE és ZBB3 potenciálisenergia-felületen a PC-5De (balra) és a PC-5Dg (jobbra) modellel előállí-

tott alapállapoti CZ3Y (Y, Z = H, D) normálmódus sokaságok átlagos kötéshossz-oszcillációinak frekvenciái, a 

korreláló normálmódusok frekvenciái, valamint az CZ3Y + H → CZ3 + YH reakciók repülési idő függvényében 

megfigyelt reakcióvalószínűség-oszcillációinak (𝑏 = 0, 𝐸ütk = 40 m𝐸ℎ) frekvenciái. Az összegképletekben piros 

karakter jelöli, melyik kötésre vonatkozik az átlagolás. A kötéshossz-átlagokat és reakcióvalószínűségeket 

4 ∙ 104 trajektória integrálásával határoztam meg. A zárójelben szereplő értékek a szinusz-illesztésből meghatá-

rozott 2 𝑠 hibahatárok. 

Frekvencia (𝐜𝐦−𝟏) 

Izo-

topológ 

és 

kötés  

CBE felület ZBB3 felület 

normál-

módus 

kötéshossz-  

oszcilláció 

reakcióvalószínűség- 

oszcillácó 
normál-

módus 

kötéshossz-  

oszcilláció 

reakcióvalószínűség- 

oszcillácó 

PC-5De PC-5Dg PC-5De PC-5Dg PC-5De PC-5Dg PC-5De PC-5Dg 

H–CH3 2994 2986(14) 2958(12) 2915(44) 2984(38) 3026 2981(10) 2961(4) 2943(76) 2950(47) 

H–CD3 3130 3110(23) 3033(5) 2817(196) 3084(25) 3136 3074(11) 3020(3) 2035(216) 3040(24) 

D–CH3 2279 2179(34) 2210(5) 2127(110) 2231(38) 2287 2155(64) 2214(104) 1980(163) 2246(33) 

D–CD3 2118 2143(23) 2178(29) 2149(59) 2089(43) 2141 2143(8) 2174(16) 2108(74) 2129(46) 

HC–H3 2994 2997(12) 2934(5) 
  

3026 3004(8) 2949(3) 
  

HC–D3 2168 2158(6) 2161(14) 
  

2187 2177(4) 2175(12) 
  

DC–H3 3046 3020(3) 3004(11) 
  

3068 3035(2) 3028(8) 
  

DC–D3 2118 2128(23) 2117(9) 
  

2141 2133(13) 2124(10) 
  

 

Az 1000 − 3000 𝜏0 tartományban szinusz-függvény illesztéssel meghatároztam a kö-

téshossz-oszcillációk frekvenciáját és a 4.5. táblázatban foglaltam össze a megfelelő normál-

rezgések frekvenciával együtt. Mindkét redukált-dimenziós modellnél teljesül a teljes-

dimenziós sokaságoknál megfigyelt jó egyezés az átlagoskötéshossz-oszcillációk frekvenciája 

és a releváns szimmetrikus nyújtási normálmódusok frekvenciája között. Így például míg a 

HCD3 és DCH3 izotopológok esetében a C-Y és C-Z3 kötéshosszátlagok oszcillációja a megfele-

lő lokális CH/CD, illetve a szimmetrikus CD3/CH3 nyújtási normálrezgésekkel korrelál, addig a 
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HCH3 és DCD3 izotopológok esetében mindkét kötéshosszátlag a szimmetrikus nyújtási nor-

málrezgésekre jellemző frekvenciával rezeg. A 4.5. táblázat tartalmazza a CZ3Y + H → CZ3 + 

YH (Z, Y= H vagy D) reakciók kezdeti távolság függvényében megfigyelt reakcióvalószínűség-

oszcillációinak a frekvenciáit is, melyekre a következő alfejezetben térek ki. 

A 4.16 (a,b) ábrákon fekete színnel az oszcillációk egy periódusára vett mozgóátlago-

kat is feltüntettem. A teljes-dimenziós vizsgálatokban a „kevert” izotopológok esetén 105 𝜏0 

idő után azt tapasztaltuk, hogy míg a C─H átlagoskötéshosszak mozgóátlaga csökken, a C─D  

kötések esetében a mozgóátlagok növekednek, vagyis a C─H nyújtási módusokból energia 

áramlik a C─D nyújtási módusokba. Ezzel szemben a két redukált-dimenziós modellel számí-

tott átlagos kötéshosszak mozgóátlaga (4.16. ábra, fekete görbék) ez esetekben is, azaz így 

minden esetben közel állandó marad a vizsgált 200 000 𝜏0 időtartam alatt a helyenként je-

lentkező rövid, 5 − 15 ∙ 103 𝜏0 periódusú lebegést mutató szakaszokat leszámítva. Tehát a 

metilcsoport C3v szimmetriába kényszerítésének hatására nagyjából megszűnt az energiacse-

re a C-D és C-H nyújtások között. A CH4 és CD4 izotopológok esetében a C─Y és C─Z3 

kötéshosszátlagok mozgóátlagain rövid, 5 − 15 ∙ 103 𝜏0 periódusú ellentétes fázisú lebegé-

sek figyelhetőek meg, amik a redukált-dimenziós modell két nyújtási módusa közötti ener-

giacserére utalnak. 

A 4.17. (a) és (b) ábrán a fenti 5-dimenziós metán-izotopológ sokaságok átlagos 

normálmódus-kvantumszámainak időfüggése látható a CBE és ZBB3 potenciálisenergia-

felületen. A baloldalon ismét a PC-5De, a jobboldalon a PC-5Dg modellel számított eredmé-

nyeket tüntettem fel. A teljes-dimenziós tapasztalatokhoz hasonlóan hosszú lecsengésű hul-

lámzás és a módusok közötti intenzív energiacsere figyelhető meg minden esetben. A kétféle 

modellre kapott átlagos normálmódus-kvantumszámok viselkedése a kötéshossz-

oszcillációnál megfigyeltekkel szöges ellentétben, szinte tökéletesen egyeznek a két modell-

re. A kezdeti időpontban mindegyik kvantumszámátlag (a normálmódus mintavételezéskor 

beállított) 0-ról indul, és a relaxációs idő kezdeti szakaszán a nagyobb frekvenciájú nyújtási 

módusok felől energia áramlik a hajlítási módusokba. Így a hajlítási kvantumszámok a pozitív 

tartományban, a nyújtási kvantumszámok inkább a negatív tartományban oszcillálnak. A 

DCH3 és HCD3 sokaságok esetében tisztán látszik, hogy a CY és CZ3 lokális módusok között 

nincs (vagy elhanyagolhatóan kicsi az) energia kicserélődés: a CY nyújtási módus 

kvantumszámátlaga a degenerált sepregető módus kvantumszámátlagával, a CZ3  
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4.17. Ábra (a) A CBE és (b) a ZBB3 potenciálisenergia-felületen a PC-5De (balra) és a PC-5Dg (jobbra) modellel 

előállított alapállapoti YCZ3 (Y, Z = H, D) normálmódus sokaságok átlagos normálmódus-kvantumszámainak 

időbeli változása. Az átlagokat 10
4
 db trajektóriából számítottam.  
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szimmetrikus nyújtásé pedig az esernyőrezgés átlagos kvantumszámával oszcillál azonos 

frekvenciával, de ellentétes fázisban, ami a köztük lévő Coriolis-csatolással magyarázható. Ez 

alátámasztja a kötéshosszátlag-relaxációs idő függvények alapján levont következtetést, mi-

szerint a C─D és C─H nyújtások között nincs (vagy nagyon gyenge a) csatolás. A CH4 sokaság-

nál a szimmetrikus nyújtás és a degenerált sepregető módus, illetve az aszimmetrikus nyúj-

tási módus és az esernyőrezgés között látszik jelentősebb csatolás, ami szintén részben a 

Coriolis-erők fellépésének tulajdonítható. A kvantumszámátlagok kevésbé szimmetrikus hul-

lámzásából arra lehet következtetni, hogy egyéb energia-átadás is fellép a normálmódusok 

között. A CD4 izotopológ átlagoskvantumszám-𝑡relax függvényei jóval bonyolultabb mintáza-

túak, itt mindkét nyújtási módus erősen csatolódik mindkét hajlítási módushoz.  

 

 

4.18. Ábra (a) A PC-5De és (b) a PC-5Dg modellel előállított alapállapoti CH4 normálmódus sokaság átlagos C–H 

és C-H3 kötéshosszának (felső panel) és átlagos normálmódus-kvantumszámainak (alsó panel) időfüggése a CBE 

potenciálisenergia-felületen, melyet 4 ∙ 104 kezdeti állapot integrálásával számítottam. 

 

A teljes-dimenziós CH4 sokaság kvantumszámátlag-𝑡relax függvényeihez hasonlóan a 

hosszabb lecsengésű hullámzásokra kisebb hullámhosszú függvények szuperponálódtak. A 

kötéshosszátlag-oszcilláció és a kishullámhosszú kvantumszám-oszcilláció frekvenciája között 

azonban csak a PC-5Dg modell esetében találtam egyezést. A relaxációs idő kezdeti szakaszá-

ra ráfókuszálva a 4.18. és 4.19. ábrákon tekinthetjük meg a CH4 és HCD3 izotopológok átlagos 

kvantumszámainak (alsó panel) és kötéshosszainak (felső panel) időfüggését a PC-5De (a) és 

PC-5Dg (b) modellekre a CBE felületen. Láthatjuk, hogy a görbevonalú modellel preparált CH4 

sokaság két kötéshosszátlaga egy pontból és növekedéssel indulva oszcillál a szimmetrikus 
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nyújtási rezgés frekvenciájával, és velük egy fázisban oszcillál a két nyújtási módus átlagos 

kvantumszáma is. A hajlítási módusok átlagos kvantumszámainak időfejlődésében szintén 

megfigyelhető az oszcilláció a szimmetrikus nyújtás frekvenciájával, az előbbi függvényekkel 

ellentétes fázisban. Az egyenesvonalú modell kötéshosszátlagai ugyancsak a szimmetrikus 

nyújtás frekvenciájával oszcillálnak, de nem egy fázisban, hiszen nem is az egyensúlyi kötés-

hosszról indulnak. Az átlagos kvantumszám-függvényeken megjelenő kis hullámhosszú oszcil-

lációk egyik kötéshosszal sincsenek fázisban és a frekvenciájuk is eltér a szimmetrikus nyújtás 

frekvenciájától és az aszimmetrikus nyújtási módus kivételével az oszcillációk amplitúdója 

kisebb a görbevonalú modell amplitúdóihoz képest. 

 

 

4.19. Ábra (a) A PC-5De és (b) a PC-5Dg modellel előállított alapállapoti normálmódus HCD3 sokaság átlagos  

C–H és C-D3 kötéshosszának (felső panel) és átlagos normálmódus-kvantumszámainak (alsó panel) időfüggése a 

CBE potenciálisenergia-felületen, melyet 4 ∙ 104 kezdeti állapot integrálásával számítottam. 

 

A HCD3 esetén a PC-5Dg modellel előállított sokaság átlagos CH nyújtási és degenerált 

sepregető rezgés kvantumszám oszcillációja az átlagos C─H kötéshossz oszcillációjával korre-

lál, a másik két kvantumszám oszcillációja pedig a C─D3 kötéshossz oszcillációjával (4.19. (b) 

ábra). A nyújtási kvantumszámok függvénye azonos, a hajlítási kvantumszámoké ellentétes 

fázisban változik az átlagos kötéshosszakkal. A PC-5De modell esetében ugyancsak megszű-

nik a korreláció az átlagoskötéshossz-oszcilláció és az átlagoskvantumszámok kis hullámhosz-

szú oszcillációja között.  
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4.20. Ábra (a) A CBE és (b) a ZBB3 potenciálisenergia-felületen a PC-5De, a PC-4D és az RBU-3D modellel előállí-

tott alapállapoti YCZ3 (Y, Z = H, D) normálmódus sokaságok átlagos C–Y (piros) és C–Z kötéshosszainak (szürke) 

időbeli változása. Az átlagokat 10
4
 db trajektória integrálásával számítottam.  A fekete görbék az 

átlagoskötéshossz-oszcillációk egy periódusára vett mozgóátlagok. 
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4.21. Ábra A (a) CBE és (b) ZBB3 potenciálisenergia-felületen a PC-5De, a PC-4D és az RBU-3D modellel előállí-

tott alapállapoti YCZ3 (Y, Z = H, D) normálmódus sokaságok átlagos normálmódus-kvantumszámainak időbeli 

változása. Az átlagokat 10
4
 db trajektória integrálásával számítottam.  
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A PC-4D és RBU-3D modell további megszorításainak hatását az egyenesvonalú  

PC-5De modellel összevetve érdemes vizsgálni, ugyanis a 3- és 4-dimenziós modelleket is 

egyenesvonalú koordinátákkal definiáltam. A három modellel mintavételezett 104 minta-

számú metán izotopológ sokaságok átlagos kötéshosszainak és kvantumszámainak időfüggé-

se látható a 4.20. és 4.21. ábrán. Láthatjuk, hogy a PC-4D és RBU-3D modellekben az átlagos 

C─Z kötéshosszak nem változnak, hiszen a mozgásegyenletek kényszerfeltételei nem engedik 

elmozdulni az egyensúlyi értékről. Az átlagos C─Y kötéshosszak továbbra is oszcillálnak az idő 

függvényében, tehát a kisebb méretű fázisterekben sem szűnt meg az energiacsere a nyújtá-

si módus és a hajlítási módusok között. Ezt az átlagos kvantumszámok időfüggése igazolja: (a 

ZBB3 felületen a DCH3 izotopológ kivételével) minden esetben jelentős az energiacsere a CY 

nyújtás és a sepregető rezgés között. A C─Z kötéshossz rögzítésének hatására több esetben 

(pl. CH4 és CD4 a ZBB3 felületen) megszűnt az esernyőrezgés más módusokkal való csatolása, 

más esetekben kismértékű energiacsere észlelhető a sepregető normálmódussal. Az RBU-3D 

modellben, ahol a további megszorítás által megszűnt a sepregető módus degeneráltsága, 

megmarad a csatolás a nyújtási és a sepregető rezgés között. Általánosan elmondható, hogy 

a szabadsági fokok számának csökkenésével, mind az átlagoskvantumszám-, mind az 

átlagoskötéshossz-amplitúdók relaxációja egyre lassúbb. Ez azzal magyarázható, hogy a so-

kaság kezdeti fáziskoherenciája az egyszerűbb fázistérrel rendelkező, kevesebb bifurkációt 

tartalmazó („kevésbé kaotikus”) mozgásokra lassabban vész el. 

 

 

4.3.2. Az 5-dimenziós normálmódus sokaságok oszcilláló reaktivitása 

A 4.1. alfejezetben megmutattam, hogy a normálmódus mintavételezéssel preparált 

teljes-dimenziós alapállapoti CH4 izotopológ sokaságok CH illetve CD kötéshosszainak át-

lagai periodikusan oszcillálnak, és emiatt a CH4 + H → CH3 + H2 valamint izotopológ reakciók 

kváziklasszikus trajektóriaszámításokban meghatározott reakcióvalószínűsége oszcillál a 

reaktánsok kezdeti távolságának függvényében. Az előző alfejezetben pedig láthattuk, hogy 

a görbevonalú PC-5Dg modellel előállított kezdeti sokaságok átlagos CH kötéshossza jóval 

nagyobb amplitúdóval oszcillál, mint a lineáris PC-5De modell esetében. Ezért érdekes meg-

vizsgálni, hogy megfigyelhető-e oszcilláció a reaktivitás paramétereken, és amennyiben meg-

figyelhető, eltérően jelentkezik-e a két modellre. 
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A 4.22.(a) és 4.23.(a) ábrán a CH3H’ + H → CH3 + H’H reakció 𝑃𝑟 reakcióvalószínűsége 

látható a reaktánsok 𝑅ini kezdeti távolságának függvényében, amit az 5-dimenziós modellek-

kel 40 m𝐸ℎ ütközési energiával és 0 𝑎0 ütközési paraméterrel számítottam a CBE és ZBB3 

potenciálisenergia-felületen. Mindkét modell esetében teljesül, hogy 𝑃r periodikusan változik 

a kezdeti távolság függvényében, és a várakozásnak megfelelően az egyenesvonalú modellel 

számított függvény amplitúdója lényegesen kisebb. Az első 4 oszcillációs periódusra illesztett 

szinuszgörbékkel meghatározott hullámhossz mindkét modell esetében kb. 3,2 𝑎0, ami egye-

zik a teljes-dimenziós számításban kapott értékkel. A hullámhosszból az ütközési energia 

ismeretében számított frekvenciák (470 − 480 𝜏0) is jól egyeznek az átlagoskötéshossz-

oszcilláció, illetve a szimmetrikus nyújtási normálmódus frekvenciájával. A 4.22.(b) és 

4.23.(b) ábrákon láthatjuk is, hogy a kötéshosszátlagok időfüggésének oszcillációja fázisba 

hozható a CH4 + H hidrogén-absztrakciós reakció reaktivitásának távolságfüggésével. 

 

 

 

4.22. Ábra (a) A CH3H’(alapállapoti)  + H → CH3 + H’H reakció reakcióvalószínűsége a reaktánsok kezdeti tö-

megközépponti távolságának függvényében a CBE potenciálisenergia-felületen az egyenesvonalú PC-5De és a 

görbevonalú PC-5Dg modellel 4∙10
4
 trajektóriából számítva. Az ütközési paraméter és az ütközési energia 0 𝑎0 

és 40 m𝐸h. (b) A fenti ütközéses trajektóriák kezdeti CH4 sokaságának átlagos kötéshosszai a relaxációs idő 

függvényében.  
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4.23. Ábra (a) A CH3H’(alapállapoti)  + H → CH3 + H’H reakció reakcióvalószínűsége a reaktánsok kezdeti tömeg-

középponti távolságának függvényében a ZBB3 potenciálisenergia-felületen az egyenesvonalú PC-5De és a 

görbevonalú PC-5Dg modellel 4∙10
4
 trajektóriából számítva. Az ütközési paraméter és az ütközési energia 0 𝑎0 

és 40 m𝐸h. (b) A fenti ütközéses trajektóriák kezdeti CH4 sokaságának átlagos kötéshosszai a relaxációs idő 

függvényében.  
 

A 4.24. (a,b) ábrán feltüntettem a két modellellel számított 𝑃𝑟 − 𝑅ini  függvényeket 

(𝑏 = 0 𝑎0, 𝐸ütk = 40 m𝐸ℎ) az összes vizsgált metán izotopológra a két potenciálfelületen. A 

CH4 + H számítások eredményéhez hasonlóan mindegyik esetben a görbevonalú koordiná-

tákban előállított sokaság reakcióvalószínűsége nagy amplitúdóval oszcillál. Az 

egyenesvonalú modellel számított 𝑃𝑟 − 𝑅ini függvények bizonytalansága jóval kisebb, több 

esetben a kváziklasszikus trajektóriaszámítások szokásos statisztikus hibája (~10%) alá esik. 

Hasonlóan a teljes-dimenziós tapasztalatokhoz, a realisztikusabb ZBB3 felületen számított 

oszcilláló reakcióvalószínűség-𝑅ini függvények amplitúdója kisebb, mint a CBE felületen. 

A görbevonalú modellel meghatározott 𝑃𝑟 − 𝑅ini függvények 12 − 25 𝑎0 közötti sza-

kaszára illesztett szinuszgörbék 𝜆𝑃𝑟 hullámhossza általában a teljes-dimenziós eredménnyel 

egyezően kb. 3,2 𝑎0 a H-absztrakciós, és 4,4 𝑎0 és a D-absztrakciós reakciók esetében. Az 

egyenesvonalú modell 𝑃r − 𝑅ini függvényein nem minden esetben rajzolódik ki az oszcilláció. 

A 𝜆𝑃𝑟 hullámhosszakból az (4.1) egyenlet szerint meghatározott periódusidőket az 

átlagoskötéshossz-oszcillációk periódusidőivel a 4.6. táblázatban tüntettem fel, a reakcióva-

lószínűség-oszcilláció frekvenciái pedig megtekinthetők a korábban bemutatott  
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4.24. Ábra A H-atom és alapállapoti metán izotopológok reakcióinak reakcióvalószínűsége a reaktánsok kezdeti 

tömegközépponti távolságának függvényében a CBE és ZBB3 potenciálisenergia-felületen a (a) PC-5De és a (b) 

PC-5Dg modellel 0 𝑎0 ütközési paraméternél, 40 m𝐸h ütközési energia mellett 4 ∙ 104 trajektóriából számítva. 

 

 

4.6. Táblázat A CBE és ZBB3 potenciálisenergia-felületen a PC-5De és a PC-5Dg modellel előállított alapállapoti 

CZ3Y (Y, Z = H, D) normálmódus sokaságok átlagoskötéshossz-oszcillációinak és az CZ3Y + H → CZ3 + YH reakciók 

repülési idő függvényében megfigyelt reakcióvalószínűség-oszcillációinak (𝑏 = 0, 𝐸ütk = 40 m𝐸ℎ) periódusidői. 

Az összegképletekben piros karakter jelöli, melyik kötésre vonatkozik az átlagolás. A kötéshossz-átlagokat és 

reakcióvalószínűségeket 4 ∙ 104 trajektória integrálásával határoztam meg. A zárójelben szereplő értékek a 

szinusz-függvény-illesztésből meghatározott 2𝑠 hibahatárok. 

Periódusidő (𝝉𝟎) 

Izotopológ 

és kötés 

CBE felület ZBB3 felület 

kötéshossz - 

oszcilláció 

reakcióvalószínűség- 

oszcilláció 

kötéshossz - 

oszcilláció 

reakcióvalószínűség- 

oszcilláció 

PC-5De PC-5Dg PC-5De PC-5Dg PC-5De PC-5Dg PC-5De PC-5Dg 

H–CH3 462(2) 466(2) 473(7) 462(6) 463(2) 466(1) 469(12) 467(7) 

H–CD3 442(3) 455(1) 490(34) 447(4) 449(2) 457(0) 678(72) 454(4) 

D–CH3 633(10) 624(1) 648(34) 618(11) 640(31) 623(1) 697(57) 614(9) 

D–CD3 643(3) 633(8) 641(18) 660(14) 643(2) 634(5) 654(23) 648(14) 

HC–H3 460(2) 470(1) 
  

459(1) 468(0) 
  

HC–D3 639(2) 638(4) 
  

633(1) 634(3) 
  

DC–H3 457(1) 459(2) 
  

454(0) 455(1) 
  

DC–D3 648(7) 651(3) 
  

647(4) 649(3) 
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4.5 táblázatban. Megállapítható, hogy a PC-5Dg modell esetében a frekvenciák, ill. periódus-

idők mindkét potenciálfelületen jól egyeznek a kötéshossz-oszcilláció frekvenciáival, ill. peri-

ódusidőivel, valamint a megfelelő szimmetrikus nyújtási normálmódusok frekvenciájával. A 

PC-5De modell esetében kevésbé jó az egyezés és a kis amplitúdójú oszcillációk miatt az il-

lesztésből származó hiba általában sokkal nagyobb, mint a másik modellnél. Különösen rossz, 

hibahatárokon túli eltérések tapasztalhatók H és D izotópokat egyaránt tartalmazó metán 

izotopológok esetén, ahol emiatt két jelentősen eltérő frekvencia is keveredik a 

kötéshosszátlag- és a reaktivitás-oszcilláció görbéiben. 

 

 

4.3.3. Az 5-dimenziós normálmódus sokaságokkal számított gerjesztési függvények 

és korrekciójuk az 1PA módszerrel  

A 4.1. fejezetben megmutattam, hogy a CH4 + H → CH3 + H2 reakció teljes-dimenziós 

QCT szimulációjával meghatározott gerjesztési függvényén nem valódi minimumok és maxi-

mumok jelennek meg a reakció-hatáskeresztmetszetek kezdetitávolság-függésének követ-

keztében. A 4.1.4. fejezetben bemutatott 1PA módszerünkkel korrigálni tudtuk ezt a hibát, 

azáltal, hogy a reaktivitást átlagoltuk az átlagos C-H kötéshosszak oszcillációjának egy perió-

dusára.  

Megvizsgáltam a CBE felületen, hogy az egyenesvonalú és görbevonalú koordináták-

ban előállított metán 5-dimenziós normálmódus sokaságok eltérő amplitúdójú reaktivitás-

oszcillációja mekkora hullámzást okoz a gerjesztési függvényeken, illetve hogy ez sikerrel 

eltávolítható-e az 1PA módszerrel. A gerjesztési függvények a 4.25. ábrán láthatóak, melye-

ket a négy vizsgált metán izotopológ H-atom absztrakciós reakciójára a PC-5De (fekete szag-

gatott vonal) és PC-5Dg (piros szaggatott vonal) modellekkel előállított normálmódus soka-

ságokkal korrekció nélkül (12 𝑎0 kezdeti távolságból, késletetés nélkül indítva), illetve az 1PA 

módszerrel (PC-5De: fekete folytonos, PC-5Dg piros folytonos vonal) számítottam. Mindegyik 

gerjesztési függvény pontjait 106 trajektóriával határoztam meg. Amint a 4.16. (a) és 4.24. 

ábrák tanulsága alapján sejteni lehetetett, a PC-5Dg modellel számított gerjesztési függvé-

nyeken markánsan megjelenik a kezdeti sokaság nem-stacionárius voltából eredő hamis hul-

lámzás. Az 1PA módszer alkalmazása a teljes-dimenziós számításokhoz hasonlóan eltünteti a 

valótlan maximumokat és minimumokat, melyek a CH4, CD3H és CD4 izotopológok reakciója 

esetén kb. 10-40%-os bizonytalanságot, a CH3D esetében pedig több mint 100%-os bizonyta-
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lanságot okoznak. Az egyenesvonalú modell esetében a kisebb amplitúdójú reakcióvalószí-

nűség-oszcilláció a DCH3 + H és DCD3 + H reakciók gerjesztési függvényén még csekély mér-

tékben visszatükröződik, a másik két izotopológ esetében már az 1PA módszer alkalmazása 

nélkül is sima gerjesztési függvényeket kapunk. 

 

 

4.25. Ábra Az YCZ3 (Y, Z = H, D) + H → CZ3 + HY reakciók PC-5De és PC-5Dg modellel előállított alapállapoti YCZ3 

normálmódus sokasággal számított gerjesztési függvényei a CBE potenciálisenergia-felületen. Egy-egy ütközési 

energián 106 trajektóriával határoztam meg a reakció hatáskeresztmetszeteket. Az 1PA módszerrel számított 

eredményeket folytonos vonallal, míg a standard eljárással számított eredményeket szaggatott vonallal ábrá-

zoltam. 

  

A 4.25. ábra azt is mutatja, hogy a kétféle modellel számított és 1PA módszerrel kor-

rigált gerjesztési függvények eltérnek egymástól. A PC-5Dg modellel általában nagyobb reak-

ció-hatáskeresztmetszeteket kapunk, mint a PC-5De modellel, annak ellenére, hogy az 

átlagoskötéshossz-oszcilláció egy periódusára vett átlaga közel azonos a két esetben. Az elté-

rés azzal magyarázható, hogy a PC-5De modell esetében az átlagos kötéshossz sokkal na-

gyobb amplitúdóval oszcillál, ezért a PC-5Dg-hez képest egy periódus alatt nagyobb arány-

ban fordulnak elő erősen megnyúlt C-H kötéshosszú metán állapotok, amik lényegesen reak-
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tívabbak. Így amikor az oszcilláció egy periódusa felett átlagolunk (1PA módszer), a reaktivi-

tás kezdetitávolság-függése kisimul, azonban eltérő hatáskeresztmetszet átlagokat kapunk a 

különböző modellek esetében. 

A fenti eredményekhez hasonlóan a ZBB3 felületen is nagyobb hatáskeresztmetsze-

teket eredményez a görbevonalú modellel mintavételezett metán sokaság az 1PA módszert 

alkalmazva, mint az egyenesvonalú modell (ld. később, 4.27.(b) ábrán). A számítások nagy 

számítógépes erőforrás igénye miatt ezen a felületen 1PA korrekció nélkül nem számítottunk 

gerjesztési függvényeket.  

 

4.4. A metán és H-atom reakciójára kapott teljes- és redukált-

dimenziós szimulációs eredmények összevetése 

4.4.1. Az 1PA és adiabatikus bekapcsolási módszerekkel számított gerjesztési 

függvények 

A CZ3Y + X → CZ3 + YX típusú reakciók Palma-Clary modelljében csak a C─Y kötés sza-

kadhat, hiszen a metilcsoport C3v szimmetriakényszere miatt a 3 C─Z kötés hossza végig 

egyenlő. A metán izotopológok és a Hatom esetében nagy energiákon, ahol esetleg mindhá-

rom Z-atom leszakadhat, a modellt nem érdemes alkalmazni. A CH4 és CD4 izotopológok ese-

tében is a négy H- ill. D-atom közül csak az egyik tud leszakadni, ezért a számított eredmé-

nyek négyszeresét érdemes venni a kísérleti adatokkal, vagy a teljes-dimenziós eredmények-

kel való összehasonlításhoz. Ez azért lesz jó közelítés, mert a vizsgált CH4 + H absztrakciós 

reakció direkt mechanizmussal zajlik és hatáskeresztmetszete kicsi, ezért a támadó H-

atomnak pontosan el kell találnia a leszakítandó H-atomot és a különböző H-atomok reakciói 

nem versengenek, így azok hatáskeresztmetszetei összeadhatók. 

A négy metán-izotopológ teljes- és redukált-dimenziós modelljeiben is hasítható C-

H/D kötések reaktivitásának direkt összehasonlíthatósága céljából inkább a teljes-dimenziós 

eredményeket osztom néggyel, és a 4.1. alfejezetben bevezetett egy kötésre vonatkozó re-

akcióvalószínűségeket (𝑃r / kötés) és reakció-hatáskeresztmetszeteket (𝜎r / kötés) hasonlí-

tom össze a redukált-dimenziós eredményekkel. 
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4.26. Ábra A CZ3Y (alapállapoti; Y, Z = H, D) + H → CZ3 + YH reakciók CBE potenciálisenergia-felületen számított 

(a) teljes- és (b) redukált-dimenziós gerjesztési függvényei, melyeket 1PA korrekcióval (1PA), ill. 128 ∙ 103 𝜏0 

bekapcsolási idejű adiabatikus bekapcsolással (AB) kaptunk egyenesvonalú belső (Tde, PC-5De), görbevonalú 

belső (Tdg, PC-5Dg) és labor Descartes-koordináták (TDd, csak teljes-dimenzióban és 1PA esetén) alkalmazása 

esetén. A görbék pontjait egyenként 4 ∙ 105 − 106 trajektóriából számítottuk.  
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4.27. Ábra A CZ3Y (alapállapoti;  Y, Z = H, D) + H → CZ3 + YH reakciók ZBB3  potenciálisenergia-felületen számí-

tott (a) teljes- és (b) redukált-dimenziós gerjesztési függvényei, melyeket 1PA korrekcióval (1PA), ill. 128 ∙

103 𝜏0 bekapcsolási idejű adiabatikus bekapcsolással (AB) kaptunk egyenesvonalú belső (TDe, PC-5De), 

görbevonalú belső (TDg, PC-5Dg) és labor Descartes-koordináták (TDd, csak teljes-dimenzióban és 1PA esetén) 

alkalmazása esetén. A görbék pontjait  egyenként 4 ∙ 105 trajektóriából számítottuk.  



 

83 

4.3.3. alfejezetben megmutattam, hogy a görbe- és az egyenesvonalú belső koordiná-

tákkal előállított 5-dimenziós metán normálmódus sokaságok reaktív C-H/D kötéseinek átla-

gos kötéshossza eltérő amplitúdóval oszcillál az idő függvényében. És ennek következtében 

az oszcilláció egy periódusára történő átlagolás eltérő átlagérték körül simítja ki a gerjesztési 

függvény mesterséges hullámzását. Ezért felmerült a kérdés, hogy a teljes-dimenziós számí-

tások eredményét is ennyire befolyásolja-e a koordinátarendszerek megválasztása, illetve 

hogyan kaphatók egyértelmű eredmények redukált- és teljes-dimenzióban, amelyek egy ko-

ordinátakészlettől független összehasonlítás alapját képezhetik. Mivel felismertem, hogy a 

jelentős eltérések az anharmonicitás kezelésének hiányából, illetve a kezdeti metán állapot-

sokaságok preparálása során a különböző koordinátákban alkalmazott kvadratikus közelíté-

sek eltérő hibájából ered, arra jutottam, hogy a redukált- és teljes-dimenziós modellek 

eredményeinek egyértelmű összehasonlításához olyan állapotpreparálási módszer szüksé-

ges, amely az anharmonicitást teljes egészében kezeli. A közelmúltban a Nagy Tibor és Lend-

vay György által javasolt belső koordinátákban történő adiabatikus bekapcsolási (AB) mód-

szer6 ilyen. A módszer az anharmonicitás lassú bekapcsolásával a nulladrendű harmonikus 

Hamilton-függvény megadásában alkalmazott koordináták megválasztásától függetlenül 

egyértelmű, szemiklasszikusan kvantált rezgési-forgási állapotú, stacionárius metán sokasá-

gokat hoz létre. Ráadásul a létrehozott sokaságok közel monoenergiásak és átlagenergiájuk a 

kvantummechanikai egzakt sajátértékhez igen közel (pl. rezgési-forgási alapállapotban 

10 cm−1-en belül) esik. Nagy T. és Lendvay Gy. az előbbiekben említett közleményükben6 

bemutattak egy teljes-dimenziós egyenesvonalú (TDe), illetve egy görbevonalú (TDg) belső 

koordinátákban felírt metán modellt, amelyekkel előállított normálmódus és AB módszerrel 

preparált alapállapoti metán izotopológok sokaságainak reaktivitását vizsgáltam. 

Gerjesztési függvényeket számítottunk a CHnD4-n + H (n=0,1,3,4) közti absztrakciós re-

akciókra a TDe, a TDg és laboratórumi Descartes teljes-dimenziós (TDd) modellekkel kapott 

normálmódus sokaságokkal 1PA korrekcióval, illetve az AB módszerrel preparált TDe és TDg 

modellekre kapott sokaságokkal. A CBE, ill. ZBB3 potenciálisenergia-felületeken számított 

eredmények a 4.26.(a), ill. 4.27.(a) ábrákon láthatóak. A teljes-dimenziós hatáskeresztmet-

szeteket 4 ∙ 105 ütközéses trajektóriából határoztuk meg, kivéve a DCH3 + H reakció eseté-

ben, ahol a kisebb reaktivitás miatt 106-ból számítottuk. Láthatjuk, hogy az 1PA módszerrel 

számított három görbe alakja minden esetben nagyon hasonló. A legtöbb esetben, akárcsak 

a redukált-dimenziós számításoknál, a görbevonalú modellel kapott eredmények nagyobb 
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hatáskeresztmetszetekhez vezetnek, mint az egyenesvonalú esetében, továbbá a labor Des-

cartes-koordinátákkal kapott eredmények mindig a legkisebbek. Ezzel szemben az AB ered-

mények, amiket 128 ∙ 103𝜏0 bekapcsolási idővel kaptunk, jól konvergáltnak tekinthetőek, 

mivel a lényegesen különböző két koordinátarendszerre jól egyeznek egymással, és ezért 

alkalmasak teljes-dimenziós referenciának. A kváziklasszikus trajektóriaszámításokban rutin-

szerűen alkalmazott, labor-Descartes-rendszerben történő normálmódus állapotpreparálá-

son alapuló 1PA korrekcióval kapott eredmények közel egyeznek az adiabatikus bekapcsolás-

sal kapott eredményekkel a CH4 és CD4 izotopológok reakcióira. A CH3D és CD3H 

izotopológok esetében azonban jelentősen túlbecsülik azokat, így a TDd modellel és 1PA 

korrekcióval kapott eredmények szintén nem képezhetik a RD-TD összehasonlítás alapját.   

Hasonló összehasonlítás látható a redukált-dimenziós eredményekre vonatkozóan a 

4.26.(b), ill. 4.27.(b) ábrákon, ami alapján megállapítható, hogy az adiabatikus bekapcsolási 

eredmények mindkét koordinátakészletre jól egyező eredményt adnak mind a négy izotópra 

mindkét potenciálisenergia-felületen, míg az 1PA módszerrel kapott eredmények jelentősen 

eltérnek. (A redukált-dimenziós hatáskeresztmetszeteket a CBE felületen 106, a ZBB3 felüle-

ten pedig 4 ∙ 105 trajektóriával határoztam meg.) Összefoglalva megállapítható, hogy a re-

dukált- és teljes-dimenziós eredmények egyértelmű (és kvantitatív) összehasonlítását az adi-

abatikus bekapcsolási eredményekkel lehet elvégezni. 

A különböző belső-, ill. laboratóriumi Descartes-koordinátákban előállított 

normálmódus sokaságok 1PA módszerrel számított gerjesztési függvényei különbözősége 

alapján érdemes meggondolni, hogy habár az atomtömegek arányától és az ütközési energi-

áktól függően sok reakció esetében a hasadó kötéshosszak átlagának oszcillációja nem okoz 

oszcilláló reaktivitást a kezdeti távolság függvényében (ld. 4.1.5. alfejezet), mégis lehetséges, 

hogy a számított reaktivitási paraméterek nagysága erősen függ a koordináta-készlet megvá-

lasztásától. Ugyanis amíg mi az átlagolást a metán izotopológok és a H-atom reakciói eseté-

ben mesterségesen végeztük az 1PA módszerrel, ez más esetben teljesülhet azáltal, hogy a 

reaktivitás-oszcilláció hullámhossza kisebb, mint a potenciálisenergia-felület erős kölcsönha-

tási régiójának szélessége. A különböző koordináta-készlettel végzett normálmódus-

sokaságok relaxációja itt is eltérő lehet, így az „automatikus” átlagolás is más átlagértékhez 

vezethet. Így a QCT számításokban kényelmi szempontból rutinszerűen alkalmazott labor 

Descartes-koordinátákban történő normálmódus állapotpreparálás egyfajta önkényességet 

visz az eredményekbe. 
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A 4.26 és 4.27 ábrán bemutatott AB eredmények számításaihoz a metán kezdeti fel-

tételeket 𝑇AB = 128 ∙ 10
3𝜏0 bekapcsolási idővel és a Nagy Tibor által bevezetett bekapcsoló 

függvény alkalmazásával nyertük6,69: 

𝑓tanhtan(𝑡; 𝑇AB) =
1

2
+
1

2
tanh tan [𝜋 (

𝑡

𝑇AB
−
1

2
)], (4.6) 

A fenti 𝑇AB = 128 ∙ 10
3𝜏0 bekapcsolási idő közel 2 nagyságrenddel hosszabb, mint az ütkö-

zési trajektóriák szimulációs ideje, ráadásul sokkal precízebb integrálást igényel, ezért rend-

kívül költséges lenne 10-15 ütközési energiánál 4 ∙ 105 − 106 db különböző metán kezdeti 

állapotot preparálni vele még a gyorsan számítható CBE felületen is. Helyette, 103 db adia-

batikus bekapcsolási trajektóriát további 20 ∙ 103𝜏0 ideig hagytunk az anharmonikus felüle-

ten relaxálni, amely periódusból 50 𝜏0 időközönként 100 állapotot vettünk. Így 4 ∙ 105 kez-

deti állapot állt rendelkezésünkre minden egyes izotopológhoz és potenciálisenergia-

felülethez, amelyekből minden ütközési energiánál véletlenszerűen mintavételeztünk 

4 ∙ 105 − 106 állapotot, amelyek orientációját és ütközési paramétereit véletlenszerűen 

megválasztva álltak elő a különböző kezdeti állapotok az ütközésekhez. 

 

 

4.28. Ábra A CD3D(alapállapoti) + H → CD3 + DH reakció CBE potenciálisenergia-felületen számított (a) teljes- és 

(b) redukált-dimenziós gerjesztési függvényei, melyeket 32 ∙ 103, 64 ∙ 103 és 128 ∙ 103 𝜏0 idejű adiabatikus 

bekapcsolással, egyenesvonalú (TDe, PC-5De) és görbevonalú (TDg, PC-5Dg) belső koordinátákban preparált 

DCD3 kezdeti sokasággal számítottunk.  A görbék pontjait egyenként 4 ∙ 105 trajektóriából számítottuk. 

 

A fenti 128 ∙ 103 𝜏0 idővel nyert bekapcsolási eredmények konvergáltságát, előzőleg 

32 ∙ 103 𝜏0, majd a bekapcsolási idő megduplázásával (64 ∙ 103), megnégyszerezésével 

(128 ∙ 103 𝜏0) végzett AB számításokkal előállított sokaságokra kapott eredmények összeve-
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tésével ellenőriztük. Ezt a rövidség kedvéért csak a CD3D + H → CD3 + DH reakcióra és a CBE 

felületre vonatkozóan mutatom be a 4.28. (a) és (b) ábrán, amelyen a teljes- és redukált-

dimenziós egyenes- és görbevonalú modellekkel kapott gerjesztési függvények láthatóak. A 

teljes-dimenziós eredményeket Nagy Tibor bocsátotta a rendelkezésemre. Az ábrán látható, 

hogy a 32-, ill. 64-ezres bekapcsolási időknél a görbe és egyenesvonalú koordinátákat alkal-

mazó modellekkel egyes esetekben még eltérő gerjesztési függvényeket kaptunk, de a 

128 ∙ 103 𝜏0 bekapcsolási idő már egyező gerjesztési függvényeket ad. A többi izotopológ 

esetében is elegendő volt a 128 ∙ 103 𝜏0 bekapcsolási idő, néhány esetben már 32 ∙ 103 

vagy 64 ∙ 103 𝜏0 idővel is konvergáltak a hatáskeresztmetszetek a 128 ∙ 103 𝜏0 -val számított 

eredményekhez mindkét koordinátarendszerre. 

A 2016-ban megjelent közleményünkben3 a PC-5De modellel számított redukált-

dimenziós eredményeket a labor Descartes-koordinátákban 1PA módszerrel kapott teljes-

dimenziós eredményekkel vetettük össze, mert akkor még nem ismertük fel, hogy a koordi-

náták megválasztásától függően az 1PA módszerrel számított reaktivitási paraméterek érté-

ke jelentősen eltérő lehet. A 4.26. és 4.27. ábrák tanulsága szerint egészen más következte-

tésekre jutunk, ha a pl. az egyenesvonalú 5-dimenziós modell eredményeit, az 

egyenesvonalú belső koordinátákban felírt teljes-dimenziós modell eredményeivel hasonlít-

juk össze. Mivel azóta adiabatikus bekapcsolással sikerült olyan kezdeti TD és 5D metán so-

kaságokat előállítani, amelyekkel a CZ3Y (Y, Z = H, D) + H → CZ3 + YH reakció kváziklasszikus 

trajektória szimulációi egyértelmű eredményt adnak, ezért ezekre az eredményekre vonat-

kozóan újra elvégeztem a teljes-dimenziós és a Palma-Clary modell megszorításait alkalmazó 

redukált-dimenziós modellek összehasonlítását. A disszertációmban ez utóbbi összehasonlí-

tás eredményét mutatom be.  

 

4.4.2. Teljes- és redukált-dimenziós kváziklasszikus gerjesztési függvények 

A teljes-dimenziós (TD) és a Palma-Clary modell megszorításait tartalmazó redukált-

dimenziós (RD) modellekkel számított gerjesztési függvényeket a két potenciálisenergia-

felületre vonatkozóan a 4.29.(a) és (b) ábrákon hasonlítottam össze. Mivel az egyenes-

vonalú- és a görbevonalú koordinátákban az AB módszerrel előállított sokaságok egyenérté-

kűnek tekinthetőek, az ábrákon a két sokaságból számított reakció-hatáskeresztmetszetek 

átlagát tüntettem fel.  
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4.29. Ábra A CZ3Y (alapállapoti; Y, Z = H vagy D) + H → CZ3 + YH reakciók kváziklasszikus trajektória módszerrel 

számított gerjesztési függvényei a (a) CBE és a (b) ZBB3 potenciálisenergia-felületeken. A számításokat adiaba-

tikus bekapcsolással preparált metán CZ3Y kezdeti sokaságokkal végeztük. A trajektóriaszámítások és adiabati-

kus bekapcsolás részletei a 4.4.1. alfejezetben találhatóak. 
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A TD gerjesztési függvények lefutása hasonló a 4 izotopológ esetében: 5 − 15 m𝐸ℎ 

körüli küszöbenergia után a gerjesztési függvény meredeken növekszik, és miután elérte a 

maximumát lassabb ütemben csökken a reaktivitás. A CBE felületen kapott hatáskeresztmet-

szetek alacsonyabb ütközési energiákon egyeznek a ZBB3 felületen számított értékekkel, 

nagyobb ütközési energiáknál azonban túbecsülik azokat. (Ez összhangban áll Zhou és mun-

katársainak a két potenciálfelületen végzett kvantumdinamika szimulációinak ered-

ményével38.) 

Mindkét potenciálisenergia-felületen, mindegyik izotopológ esetében azt láthatjuk, 

hogy a RD gerjesztési függvények jól követik a TD függvények alakját: a kezdeti meredek fel-

futást, a hatáskeresztmetszetek maximumának a helyét és szélességét, majd a lassabb üte-

mű reaktivitás csökkenést. Az RD modell hatáskeresztmetszetei azonban a legtöbb esetben 

alulbecslik az TD eredményeket. A relatív eltérés a küszöbenergia környékén a legnagyobb, 

ahol mindegyik esetben a teljes-dimenziós modellel számított reaktivitás többszöröse a re-

dukált-dimenzióban kapottnak. Az ütközési energia növekedésével csökken a különbség (né-

hány esetben el is tűnik), majd a reaktivitás csökkenésével újra nő a relatív eltérés a két mo-

dellel számított hatáskeresztmetszetek között. A HCH3 + H → CH3 + HH reakció esetében 

nagyobb ütközési energiáknál mindkét felületen egyezik az RD és TD gerjesztési függvény, a 

HCD3 + H → CD3 + HH esetében viszont csak a CBE felületre futnak együtt görbék és a ZBB3 

felület esetében az RD modell kb. 25%-kal alulbecsli a TD reaktivitást. 

Az absztrakciós reakció klasszikus gátmagassága 23,6 m𝐸ℎ(= 0,642 eV) a ZBB3 felü-

leten és 24,1 m𝐸ℎ(= 0,656 eV) a CBE felületen. A rezgési-forgási alapállapotú metán reak-

ciójában a kváziklasszikus trajektóriaszámításokban ez alatti ütközési energiákon is bekövet-

kezik reakció a rezgési zérusponti energia (zero-point energy, ZPE) szivárgás következtében. 

Mindkét potenciálfelületen a teljes-dimenziós szimulációk küszöbenergiája a HCH3 + H reak-

ció esetében kb. 5 m𝐸ℎ = 0,14 eV, a többi izotopológ reakció esetében 10 m𝐸ℎ = 0,27 eV 

körül érték. A redukált-dimenziós küszöbenergiák valamivel magasabbak, vagyis kisebb a 

különbség a klasszikus gáthoz képest, ami azzal magyarázható, hogy a RD modell metánjának 

kisebb a ZPE-ja, mint a teljes-dimenziós metáné, így kevesebb ZPE folyhat el és fordítódhat a 

potenciálgáton való átjutásra. A küszöbenergia környékén a redukált-dimenziós modell ki-

sebb reaktivitását okozhatja a kisebb mértékű ZPE szivárgás, nagyobb energiáknál azonban 

nem magyarázható ezzel az effektussal az, hogy az RD modell miért becsüli alul szisztemati-

kusan a TD hatáskeresztmetszeteket.  
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4.4.3. Teljes- és redukált-dimenziós opacitásfüggvények és szórásiszög-eloszlások 

Az elemi reakciók dinamikájáról részletesebb információt nyerhetünk, ha megvizsgál-

juk, hogyan függ az ütközések kimenetele az 𝑏 ütközési paraméter nagyságától, illetve, hogy 

milyen a keletkező termékek d𝜎𝑅 d𝛺⁄ (cos𝜃) szórásiszög-eloszlása különböző ütközési ener-

giákon. Az 4.30. (a,b) és 4.31. (a,b) ábrákon az előző alfejezetben bemutatott teljes- és redu-

kált-dimenziós trajektóriaszámítások 𝑃r(𝑏) opacitásfüggvényei és a CZ3 termékek bejövő 

YCZ3 sugárhoz viszonyított szórásiszög-eloszlásait tüntettem fel 3 kiválasztott ütközési ener-

gián: 25 m𝐸h-nál, ahol a gerjesztési függvények még meredeken növekednek, 35 m𝐸h-nál, 

ahol általában a hatáskeresztmetszeteknek maximumuk van, és 50 m𝐸h-nál, ahol már hatá-

rozottan a csökkenő fázisukban vannak, és itt a CBE és ZBB3 felületeken számított gerjesztési 

függvények is jelentősen eltérnek egymástól. 

A TD opacitásfüggvények és szórásiszög-eloszlások ütközésienergia-függése össz-

hangban áll a mérések, illetve a kvantummechanikai- és kváziklasszikus trajektóriaszámítások 

eredményeivel 44,92,97: Alacsonyabb ütközési energiáknál inkább a kisebb ütközési paraméter-

rel jellemzett ütközések vezetnek reakciókra, és a CZ3 termékek a bejövő YCZ3 sugárhoz vi-

szonyítva visszafelé szóródnak (cos𝜃 = −1 irányába). Tehát a küszöbenergia környékén a 

reakció jellemzően visszapattanásos mechanizmussal játszódik le, mely szerint a támadó H-

atom szemből találja el a hasadó C─H ill. C─D kötést, és a keletkező H2 ill. HD termékek visz-

szapattannak. Az ütközési energia növekedésével egyre nagyobb ütközési paramétereknél is 

bekövetkezik reakció és a szórásiszög-eloszlás egyre inkább az oldalra szóródás irányába to-

lódik. Tehát a küszöbenergia növekedésével egyre fontosabbá válik a lehasításos mechaniz-

mus, ami során a támadó atom a CH4 izotopológ egyik oldalra mutató H- vagy D-atomját ra-

gadja el. 

Az alacsony 25 m𝐸h ütközési energián a két potenciálisenergia-felületen számított 

szórásiszög-eloszlások még nagyon hasonlítanak egymásra, a két másik ütközési energián 

azonban nagymértékben eltérnek, ugyanígy az opacitásfüggvények is. A ZBB3 felületen a 

kísérleti eredményekkel egyezően a szórásiszög-eloszlásnak jól látható maximuma van 

35 m𝐸h energián a visszaszóródás és 50 m𝐸h energián az előreszórás tartományában. Ezzel 

összhangban az ZBB3 felületen számított opacitásfüggvények is maximumon mennek át. A 

CBE potenciálfelületen pedig sem az opacitásfüggvényeknek, sem a szórásiszög-

eloszlásoknak nincsen szélsőértéke. Camden és mtsai.92,95 az Espinosa-García által illesztett 
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4.30. Ábra A CZ3Y (alapállapoti; Y, Z = H vagy D) + H → CZ3 + YH reakciók teljes- (TD) és redukált-dimenziós (RD) 

kváziklasszikus trajektória szimulációkban számított opacitásfüggvényei a (a) CBE és a (b) ZBB3 potenciálisener-

gia-felületeken 25, 35 és 50 m𝐸h ütközési energiákra vonatkozóan. A számításokat adiabatikus bekapcsolással 

előállított CZ3Y kezdeti sokaságokkal végeztük. A trajektóriaszámítások és az adiabatikus bekapcsolás részletei a 

4.4.1. alfejezetben találhatóak. 
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4.31. Ábra A CZ3Y (alapállapoti; Y, Z = H vagy D) + H → CZ3 + YH reakciók teljes- (TD) és redukált-dimenziós (RD) 

kváziklasszikus trajektória szimulációkban számított CZ3 termékeinek (a bejövő CZ3Y sugárhoz képesti) 

szórásiszög-eloszlása a (a) CBE és a (b) ZBB3 potenciálisenergia-felületeken 25, 35 és 50 m𝐸h ütközési energi-

ákra vonatkozóan. A számításokat adiabatikus bekapcsolással előállított CZ3Y kezdeti sokaságokkal végeztük. A 

trajektóriaszámítások és az adiabatikus bekapcsolás részletei a 4.4.1. fejezetben találhatóak. 
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EG-2002 potenciálfelületen104 ─ amely a CBE felület egy korábbi verziója ─ hasonló ered-

ményt kaptak, és megmutatták, hogy ennek az az oka, hogy a potenciálfelület alakja a C-Y-X 

szög (X a támadó atom) mentén nem kedvez a lehasításos mechanizmusú reakció lejátszódá-

sának.  

Az ábrákon láthatjuk, hogy azokban az esetekben, ahol a TD és RD hatáskeresztmet-

szetek értéke hibahatáron belül egyezett (pl. a CBE felületen a CH4 + H reakció esetén 

50 m𝐸h energián), a két modell opacitásfüggvényei és szórásiszög-eloszlásai is jól egyeznek. 

Egyébként a redukált-dimenziós opacitásfüggvények és szórásiszög-eloszlások alakja poten-

ciálfelülettől és izotópösszetételtől függetlenül egyezik a teljes-dimenziós függvények alakjá-

val. Az RD modell függvényei a nagyobb ütközési energiákon is jól követik a TD modell függ-

vényeinek alakját, ahol a két potenciálfelület reaktivitása már nagyon eltér. Ez azt jelenti, 

hogy a két potenciálisenergia-felület reaktivitásbeli különbségét a RD modell megőrzi, vagyis 

az a koordináta, amely – legalábbis részben – ezt az eltérést okozza, nincsen a befagyasztott 

szabadsági fokok között. Ez is összhangban áll Camden-nek és munkatársainak fent említett 

megállapításával92,95, hogy a reaktivitásbeli különbözőség oka a két felület C-Y-X hajlítási po-

tenciáljának eltérése, hiszen ez a hajlítási koordináta nincs a modell befagyasztott szabadsági 

fokai között. 

A 4.30. és 4.31. ábrák alapján tehát azt mondhatjuk, hogy a reakció dinamikájának 

alapvető sajátságait nem befolyásolja az, hogy a metilcsoport C3v szimmetriába lett kénysze-

rítve: a redukált-dimenziós modell egyaránt jól írja le a kisebb és nagyobb ütközési paramé-

terrel jellemzett ütközéseket és a különböző mechanizmusokkal lejátszódó reakciókat is. Az 

opacitásfüggvények és szórásiszög-eloszlások így nem adnak információt arról, hogy mi lehet 

az oka annak, hogy a Palma-Clary modell megszorításait alkalmazó redukált-dimenziós mo-

dell kisebb reaktivitáshoz vezet, mint a teljes-dimenziós modell. 

Redukált-dimenziós modellek alkalmazásakor a befagyasztott szabadsági fokokkal a 

megmaradó szabadsági fokok hozzájuk való csatolása is megszűnik. Ideális esetben ennek a 

csatolásnak a hatása a reakcióra rövid időre vagy időátlagban (pl. gyors oszcilláció) elhanya-

golható, ekkor a redukált-dimenziós modell jól írja le a vizsgált reakció dinamikáját. Ameny-

nyiben a csatolás nem elhanyagolható és kedvezően hat a reaktivitásra, a redukált-dimenziós 

modell alulbecsli, ellenkező esetben felülbecsüli a teljes-dimenziós reakcióvalószínűséget. A 

négy metán izotopológra és két potenciálisenergia-felületre kapott eltérő RD-TD összehason-

lítási eredmények azt sugallják, hogy itt a szabadsági fokokkal többfajta csatolás is megszűnt, 
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amelyek ellentétesen befolyásolják a reaktivitást. És azokban az esetekben, amikor az RD és 

TD gerjesztési függvények jó egyezését tapasztaltam, valószínű, hogy inkább véletlen egybe-

esésről van szó: a csatolások megszűnése miatt fellépő reaktivitás csökkenés és növekedés 

éppen kiejtette egymást.  
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5. Összefoglalás 

Napjainkban a 6-atomos CZ3Y+ X → CZ3 + YX típusú reakciók teljes-dimenziós (TD), 

kvantummechanikai szimulációját nem tudják elvégezni, ezért redukált-dimenziós (RD) mo-

delleket szokás alkalmazni. Doktori munkám célja a CZ3 csoportot C3v szimmetriába kénysze-

rítő 8-dimenziós Palma-Clary modell tesztelése volt redukált- és teljes-dimenziós CH3H+ H → 

CH3 + HH kváziklasszikus trajektória (QCT) szimulációk eredményeinek összevetése által.  

A RD és TD kváziklasszikus trajektóriaszámításokkal és eredményeik egyértelmű ösz-

szehasonlításával kapcsolatosan több megoldandó kérdéssel szembesültem. Egyrészt nem 

volt az irodalomban elérhető általánosan alkalmazható módszer RD QCT szimulációk elvég-

zésére. Ezért a kutatócsoportunkban kifejlesztettünk erre egy módszert, melyet alkalmaztam 

a metán izotopológok (CH’3H’’) és H-atom közötti reakciók különböző RD modelljeire. Más-

részt a többatomos reaktáns molekulák kezdetiállapot-sokaságainak előállítására általánosan 

alkalmazott harmonikus közelítésen alapuló normálmódus mintavételezés a metán 

izotopológok esetében bizonytalanságot okozott a reaktivitási paraméterek számításában. 

Megmutattam, hogy a standard normálmódus mintavételezéssel preparált TD és RD 

metán izotopológ sokaságok nem stacionáriusak: a sokaság átlagos C-H/C-D kötéshosszai 

periodikusan oszcillálnak. Ennek következtében a számított reakció-hatáskeresztmetszetek 

oszcillálnak a reaktánsok kezdeti távolságának a függvényében, akár 100%-os bizonytalansá-

got okozva a meghatározásukban, és a számított gerjesztési függvényeken nem-fizikai szél-

sőértékek jelennek meg. A bizonytalanság kiküszöbölésére az 1PA módszert javasoltam, 

melyben a reaktivitást átlagoljuk a kötéshosszátlag oszcillációjának egy periódusára. 

Demonstráltam, hogy még az 1PA módszer alkalmazása mellett is érzékenyek a szá-

mított reakció-hatáskeresztmetszet arra, hogy a normálmódus mintavételezést milyen koor-

dinátakészlettel végezzük. Megmutattam, hogy a metán adiabatikus bekapcsolással prepa-

rált sokaságaival számított reakció-hatáskeresztmetszetek függetlenek a koordinátakészlet 

megválasztásától, így ezek az eredmények lehetővé teszik a TD-RD összehasonlítást. 

Összevetve a CH4 + H és 3 izotopológ reakció két különböző potenciálisenergia-

felületen számított TD és RD számítások eredményeit, megállapítottam, hogy a Palma-Clary 

modell minden izotopológ esetében kvalitatíve jó leírást ad: a RD és TD gerjesztési függvé-

nyek, opacitásfüggvények és szórásiszög-eloszlások alakja jól egyezik. Azonban a legtöbb 

esetben az RD modell kisebb reakcióvalószínűségekhez vezet, mint a TD modell. 
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6. Summary 

The full-dimensional (FD) quantum mechanical simulation of the 6-atomic CZ3Y+ X → 

CZ3 + YX type reactions cannot be performed, thus reduced-dimensional models need to be 

applied. The aim of my doctoral work was to test the goodness of the 8-dimensional Palma-

Clary (PC) model, which constrains the CZ3 moiety to C3v symmetry, by comparing the results 

of RD and FD quasiclassical trajectory calculations (QCT) of the reaction between methane 

isotopologs (CH’3H’’) and H atoms. 

Aiming at a stringent, unambiguous comparison, I encountered and solved multiple 

issues: the lack of generally applicable methodology for RD QCT simulations, and the arti-

facts and bias caused by unsuitability of the harmonic approximation for initial state prepa-

ration of polyatomic reactants. I contributed to the development of a general methodology 

for RD QCT simulations and applied it for various RD models of methane + H atom reactions.  

I showed that the initial RD and FD methane ensembles generated by the standard 

normal mode sampling technique are nonstationary, which is manifested in the oscillation of 

the ensemble-average bond length of the breaking C-H/C-D bond and this causes the calcu-

lated cross sections to oscillate as a function of the initial distance of the reactants, leading 

to significant, sometimes as large as 100% uncertainty in their determination. We proposed 

the 1PA method, which eliminates the uncertainty caused by the ambiguity in the choice of 

the initial distance by averaging over an entire period of the unphysical bond length oscilla-

tion.  

I demonstrated that even if the 1PA method is applied, the reactivity sensitively de-

pends on the choice of coordinates used for quadratic expansion during the normal mode 

sampling of methane. I showed that stationary ensembles of methane generated by the adi-

abatic switching method provide unambiguous reactivity results regardless of the choice of 

coordinates, thus allows an FD vs RD comparison. 

By comparing the results of the RD and FD QCT calculations of 4 isotopolog reactions 

on two different potential energy surfaces I concluded that the Palma−Clary model can cap-

ture the qualitative features of the dynamics of the reactions: the shapes of the RD and FD 

excitation functions, opacity functions and product angle distributions agree very well. How-

ever, in most cases the RD reactivity parameters underestimate the FD ones. 
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7. Függelék 

7.1. Atomi mértékegységek 

A disszertációmban bemutatott kváziklasszikus trajektóriaszámításokat atomi egysé-

gekben végeztem, ezért az értekezésben is általában a következő atomi távolság-, energia-, 

és idő energia mértékegységeket használtam:  

Távolság:  bohr, 1 𝑎0 =
4𝜋𝜀0ℏ

2

𝑚𝑒𝑒2
= 0,52918 Å = 5,2918 ∙ 10−11 m  

Energia:  hartree, 1 𝐸ℎ =
ℏ2

𝑚𝑒𝑎0
2 = 27,2114 eV = 2625,5 kJ/mol = 219475 cm−1 

Idő:   1 0 =
ℏ

𝐸ℎ
= 2,4188 ⋅ 10−17 s  

Ahol 휀0 a vákuum permittivitása, ℏ = ℎ/2𝜋 az impulzusmomentum atomi egysége (ℎ a 

Planck-állandó). Az elektron 𝑚𝑒 tömege a tömeg atomi egysége és az 𝑒 elemi töltés a töltés 

atomi egysége. 

 

7.2. A transzlációs és rotációs bázisvektorok ortogonalitása 

A (3.11) egyenletben definiált 𝐮tra,𝛼(𝛼 = x, y, z) transzlációs bázisvektorok ortogoná-

lisak egymásra, ugyanis az 𝐮tra,𝛼,T𝐮tra,𝛽 skalárszorzat értéke a teljes rendszer 𝑀 tömege, 

amennyiben  𝛼 = 𝛽, egyébként 0: 

𝐮tra,𝛼,T𝐮tra,𝛽 =∑𝑚𝑖

𝑁

𝑖=1

∑ 𝛿𝛼𝛾𝛿𝛽𝛾 = 𝑀𝛿𝛼𝛽

𝛾=x,y,z

 , (F1) 

ahol 𝑚𝑖 az 𝑖-edik atom tömege és 𝛿𝛼𝛾 a Kronecker-delta szimbólum. 

A (3.12) egyenletben definiált 𝐮rot,𝛼(𝐱)  ( =  1, 2, 3) rotációs bázisvektorok szintén 

ortogonálisak egymásra, ugyanis az 𝐮rot,𝛼,T(𝐱)𝐮rot,𝛽(𝐱) skalárszorzat éppen a főtengely tér-

ben felírt, így diagonális tehetetlenségi nyomaték tenzor megfelelő eleme (Θ𝛼𝛽
FT ), ami definí-

ció szerint arányos 𝛿𝛼𝛽-val: 
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𝐮rot,𝛼,T𝐮rot,𝛽 =∑ ∑ 𝑢𝑖𝛾
rot,𝛼𝑢𝑖𝛾

rot,𝛽
=

𝛾=x,y,z

𝑁

𝑖=1

 

=∑𝑚𝑖

𝑁

𝑖=1

∑ ∑ ∑ ∑ e𝛼𝜎
FTe𝛽𝜎′

FT ρ𝑖𝜏ρ𝑖𝜏′
𝜏′=x,y,z𝜎′=x,y,z𝜏=x,y,z𝜎=x,y,z

∑ 휀𝛾𝜎𝜏휀𝛾𝜎′𝜏′
𝛾=x,y,z

= 

=∑𝑚𝑖

𝑁

𝑖=1

∑ ∑ ∑ ∑ e𝛼𝜎
FTe𝛽𝜎′

FT ρ𝑖𝜏ρ𝑖𝜏′
′=x,y,z𝜎′=x,y,z𝜏=x,y,z𝜎=x,y,z

(𝛿𝜎𝜎′𝛿𝜏𝜏′ − 𝛿𝜎𝜏′𝛿𝜏𝜎′) = 

=∑𝑚𝑖

𝑁

𝑖=1

( ∑ e𝛼𝜎
FTe𝛽𝜎

FT ∑ 𝜌𝑖𝜏
2 − ∑ e𝛼𝜎

FTρ𝑖𝜎 ∑ e𝛽𝜏
FTρ𝑖𝜏

𝜏=x,y,z𝜎=x,y,z𝜏=x,y,z𝜎=x,y,z

) = 

=∑𝑚𝑖

𝑁

𝑖=1

𝛿𝛼𝛽(𝛒𝑖
2 − 𝜌𝑖𝛼

FT𝜌𝑖𝛽
FT) = Θ𝛼𝛽 = 𝛿𝛼𝛽∑𝑚𝑖

𝑁

𝑖=1

(𝛒𝑖
2 − 𝜌𝑖𝛼

FT2), 

 

(F2) 

ahol 𝐞𝛼
FT az 𝛼(𝛼 = 1,2,3) tehetetlenségi főtengely Descartes-koordinátákban kifejezett 

ortonormált egységvektora, illetve 𝑒𝛼𝜎
FT ennek a 𝜎(= 𝑥, 𝑦, 𝑧) komponense. A 𝛒𝑖 koordináta 

az 𝑖-edik atom relatív pozícióját adja meg a molekula tömegközéppontjához (TKP) képest: 

𝛒𝑖 ≔ 𝐫𝑖 − 𝐫TKP. A 𝜌𝑖𝛼
FT a fő tehetetlenségi tengelyek rendszerében az 𝑖-edik atom TKP-jától 

vett relatív pozíciójának 𝛼-adik komponensét jelenti és 휀𝛾𝜎𝜏 a Levi-Civita szimbólum. 

A rotációs bázisvektorok ortogonálisak a transzlációs bázisvektorokra függetlenül a fő 

tehetetlenségi tengelyek orientációjától: 

𝐮rot,𝛼,T𝐮tra,𝛽 =∑𝑚𝑖

𝑁

𝑖=1

∑ ∑ e𝛼𝜎
FTρ𝑖𝜏 ∑ 휀𝛾𝜎𝜏

𝛾=x,y,z𝜏=x,y,z𝜎=x,y,z

𝛿𝛽𝛾 =

= ∑ ∑ e𝛼𝜎
FT휀𝛽𝜎𝜏

𝜏=x,y,z𝜎=x,y,z

∑𝑚𝑖ρ𝑖𝜏

𝑁

𝑖=1⏟      
0

= 0 

(F3) 

 

 

7.3. A redukált-dimenziós modellek transzformációs egyenletei 

Az 5 atomos YCZ3 molekula 3𝑁 = 15 db Descartes-koordinátáit a laboratóriumi rend-

szerben az 𝐗 = (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋15)
T vektor tartalmazza, ami rendre az Y, C, első, második és 

harmadik Z atom 𝐑Y, 𝐑C, 𝐑Z1, 𝐑Z2, 𝐑Z3 helyvektoraiból áll (azok direktösszege). A teljes-
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dimenziós YCZ3 molekula belső szabadsági fokainak a száma 3𝑁 − 6 = 9. Az általam felírt 

PC-5De, PC-5Dg, PC-4D és RBU-3D modellek megszorításai rendre 4-gyel, 4-gyel, 5-tel, és 6-

tal csökkentik a molekula szabadsági fokainak a számát. Így a redukált-dimenziós modellek 

rezgéseinek leírásához 5, 4 vagy 3 belső koordináta szükséges, melyeket az 𝐲(𝐗) transzfor-

mációs egyenletek definiálnak. A normálmódus analízis végrehajtásához (𝐂(𝐲) = d𝐱 d𝐲⁄  

mátrix számításához) pedig szükséges felírni az 𝐲 belső koordinátákat a testcentrált  

𝐱 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥15) Descartes-koordinátavektorba, illetve az azt felépítő 𝐫Y, 𝐫C, 𝐫Z1, 𝐫Z2, 𝐫Z3 

atomi helyvektorokba transzformáló 𝐱(𝐲) egyenleteket. Az 𝐲(𝐗) transzformációs egyenletek 

alkalmazása akkor szükséges, ha pl. a Descartes-koordinátarendszerben integrált trajektóriák 

laboratóriumi 𝐗 és 𝐏𝑋 vektorokkal kifejezett pillanatnyi vagy végső állapotaihoz akarunk 

kvantumszámot rendelni. 

 

7.3.1. A PC-5De, PC-4D és RBU-3D modellek 𝐲(𝐗) transzformációs egyenletei 

A 3.3. fejezet 3.1.(a) ábráján bemutatott 5-dimenziós PC-5De modell leírására csak li-

neáris 𝐲 = (𝑙, 𝑠, 𝑥Y, 𝑦Y,𝑧Y) belső koordinátákat alkalmaztam. A C3v szimmetria miatt az egyes 

Z atomok egyenlő távolságra helyezkednek el a 3 Z atom TKP-jától (𝐑3Z). Ez a távolság a 

modell 𝑙 belső koordinátája. A trajektóriák integrálása során a (3.32-3.35) kényszerfeltételek 

biztosítják a C3v szimmetria megmaradását. A számítások során jelentkező numerikus hibák 

miatt mégis kis mértékben különbözhetnek a Z atomok és TKP-juk közötti távolságok 

(< 10−5 𝑎0). Ezért a 3 távolság átlagával definiáltam az 𝑙 koordinátát:  

𝑙 =
1

3
∑|𝐑Z𝑖 − 𝐑3Z|

3

𝑖=1

 (F4) 

𝑹3𝑍 =
1

3𝑚Z
∑𝑚Z𝐑Z𝑖

3

𝑖=1

=
𝐑Z1 + 𝐑Z2 + 𝐑Z3

3
, (F5) 

ahol 𝑚Z a Z atom tömege. 

A metilcsoportot leíró másik belső koordináta az 𝑠, mely C atom és a Z atomok tö-

megközéppontjának a távolsága: 

𝑠 = |𝐑C − 𝐑3Z| (F6) 

A modell maradék három koordinátája az Y atom 𝑥Y, 𝑦Y és 𝑧Y Descartes-koordinátái 

a molekulához rögzített rendszerben. A testcentrált rendszer origóját a C atomra helyeztem.  

A koordinátarendszer 𝑥 tengelye párhuzamos a Z1 atomot és a Z atomok TKP-ját összekötő 
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egyenessel, 𝑦 tengelye pedig a Z2 és Z3 atomokat összekötő egyenessel párhuzamos. Az 𝑥, 𝑦 

és 𝑧 tengely egy jobbsodrású Descartes-rendszert alkot, aminek egységvektorai:  

𝐞1 =
𝐑Z1 − 𝐑3Z
|𝐑Z1 − 𝐑3Z|

 (F7) 

𝐞2 =
𝐑Z2 − 𝐑Z3
|𝐑Z2 − 𝐑Z3|

 (F8) 

𝐞3 = 𝐞1 × 𝐞2 (F9) 

Az egységvektorok segítségével pedig könnyen kifejezhetők az Y atom testhez rögzített rend-

szerbeli koordinátái: 

𝑥Y = (𝐑Y − 𝐑C) ∙ 𝐞1 (F10) 

𝑦𝑌 = (𝐑Y − 𝐑C) ∙ 𝐞2 (F11) 

𝑧𝑌 = (𝐑Y − 𝐑C) ∙ 𝐞3 (F12) 

Így a molekula C3v szimmetriatengelye, amely átmegy a C atomon és a 3 Z atom TKP-ján, 

megegyezik a molekulához rögzített koordinátarendszer 𝑧 tengelyével. 

A 4-dimenziós PC-4D modell (3.1. (c) ábra) annyiban különbözik a PC-5De modelltől, 

hogy itt a 3 C─Z kötés hossza nem változhat, mindig az egyensúlyi 𝑟e érték. A metilcsoport 𝑠 

és 𝑙 kooridinátája közül az 𝑠-et tartottam meg, tehát a modell 4 belső koordinátája: 𝑠, 𝑥Y, 𝑦Y 

és 𝑧Y, melyek 𝐲(𝐗) transzformációs egyenletei megegyeznek a PC-5De modell egyenleteivel 

(F4, F6, F10-12 egyenletek). 

A 3-dimenziós RBU-3D modellben (3.1. (c) ábra) az Y atom 𝑦𝑌 koordinátáját is rögzí-

tettem az egyensúlyi 𝑦𝑌 = 0 értéken, ami tovább csökkentette az YCZ3 molekula szabadsági 

fokainak a számát. A modell megmaradt 3 belső koordinátája: 𝑠,  𝑥Y és 𝑧Y, melyek 

𝐲(𝐗) transzformációs egyenletei megegyeznek a PC-5De modell egyenleteivel (F4, F6, F9, 

F11 egyenletek).  

 

7.3.2. A PC-5De, PC-4D és RBU-3D modellek 𝐱(𝐲)  transzformációs egyenletei 

A koordinátarendszer origóját mindhárom (PC-5De, PC-4D és RBU-3D) modell eseté-

ben a C atomba helyeztem: 

𝐫C = (
0
0
0
) (F13) 
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Az Y atom mozgását leíró belső koordinátákat a molekulához rögzített koordináta-

rendszer segítségével definiáltam, így a PC-5De és PC-4D modellekben az Y atom helyvekto-

ra: 

𝐫Y = (

𝑥Y
𝑦Y
𝑧Y
) (F14) 

Az RBU-3D modellben az Y atom 𝑦Y koordinátáját az egyensúlyi 𝑦Y = 0 értéken rögzí-

tettem, így a modellben az Y atom helyvektora: 

𝐫Y = (

𝑥Y
0
𝑧Y
) (F15) 

Mivel a molekulához rögzített koordinátarendszert úgy vettem fel, hogy az 𝑥 tengely 

a Z1 atomot és Z atomok TKP-ját összekötő egyenessel párhuzamos, a 𝑧 tengely pedig a C 

atom és Z atomok TKP-ját összekötő egyenessel párhuzamos, a PC-5De modellben a 3 Z 

atom testcentrált rendszerbeli helyvektorai a következők: 

𝐫Z1 = (
𝑙
0
−𝑠
)    (F16) 

𝐫Z2 = (
−𝑙 ∙ sin30°
   𝑙 ∙ cos30°

−𝑠
) =  (

−𝑙/2

   √3𝑙/2
−𝑠

)   (F17) 

𝐫Z3 = (
−𝑙 ∙ 𝑠𝑖𝑛30°
  −𝑙 ∙ 𝑐𝑜𝑠30°

−𝑠
) =  (

−𝑙/2

  −√3𝑙/2
−𝑠

)   (F18) 

A PC-4D és RBU-3D modellben a C─Z kötések hosszát az 𝑟e egyensúlyi értéken rögzí-

tettem. A Z atomok helyvektorát megkapjuk, ha az (F16-18) egyenletekben 𝑙 helyére az 

√𝑟e2 − 𝑠2 kifejezést helyettesítjük: 

𝐫Z1 = (
√𝑟e2 − 𝑠2

0
−𝑠

)    (F19) 

𝐫Z2 = (
−1/2 ∙ √𝑟e2 − 𝑠2

   √3/2 ∙ √𝑟e2 − 𝑠2

−𝑠

)   (F20) 

𝐫Z3 = (
−1/2 ∙ √𝑟𝑒2 − 𝑠2

  −√3/2 ∙ √𝑟𝑒2 − 𝑠2

−𝑠

)     (F21) 
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7.3.3. A PC-5Dg modell 𝐱(𝐲) transzformációs egyenletei 

 A PC-5Dg modell 𝑟1, 𝛼, 𝑟2, 𝜗 és 𝜑 belső koordinátái rendre a C─Z kötéshossz, az eser-

nyőrezgés szöge, a C─Y kötéshossz, valamint az Y atom 𝑥 és 𝑦 irányú hajlításának szöge (3.1 

(b) ábra). Mivel az Y atom belső koordinátáit gömbi polár koordináták segítségével írtam fel, 

célszerűbb, ha először az 𝐱(𝐲) transzformációs egyenleteket mutatom be, és csak utána a 

belső koordinátákat definiáló 𝐲(𝐗) egyenleteket. 

 A molekulához rögzített Descartes-koordinátarendszert ugyanúgy vettem fel, mint az 

egyenesvonalú modelleknél: az origót a C atomra helyeztem és a 𝑧, ill. 𝑥 tengely párhuzamos 

a molekula C3v szimmetriatengelyével, ill. a Z1 atomot és Z atomok TKP-ját összekötő egye-

nessel. Így a C atom helyvektorát a PC-5Dg modellben is az (F13) egyenlet definiálja. A Z 

atomok helyvektorait pedig úgy kapjuk, ha az (F16-F18) egyenletekben a 𝑙 koordináta helyé-

be az 𝑟1 ∙ sinα , az 𝑠 koordináta helyébe 𝑟1 ∙ cosα kifejezéseket helyettesítjük: 

𝐫Z1 = 𝑟1 (
sinα
0

−cosα
) (F22) 

𝐫Z2 = 𝑟1(

−1/2 ∙ sinα

   √3/2 ∙ sinα
−cosα

)    (F23) 

𝐫Z3 = 𝑟1(

−1/2 ∙ sinα

−  √3/2 ∙ sinα
−cosα

)     (F24) 

Az Y atom pozícióját  az 𝑟2, (90° − 𝜗), 𝜑 gömbi koordinátákkal írtam fel: Az 𝑟2 megad-

ja az Y atom távolságát a molekulához rögzített rendszer origójától, vagyis a C atomtól, a 

(90° − 𝜗) polár szög az 𝑦 tengely és az (𝐫Y − 𝐫C) vektor által közbezárt szög. A 𝜑 azimut 

szög a (𝐫Y − 𝐫C) vektor 𝑥𝑧 síkra eső merőleges vetülete és a 𝑧 tengely által bezárt szög: 

𝐫Y = (

𝑥Y
𝑦Y
𝑧Y
) = 𝑟2(

sin (90° − 𝜗) ∙ sinφ 
cos (90° − 𝜗)

sin (90° − 𝜗) ∙ cosφ
) = 𝑟2 (

cos𝜗 ∙ sinφ 
sin𝜗

cos𝜗 ∙ cosφ
) (F25) 

 

7.3.3. A PC-5Dg modell 𝐲(𝐗) transzformációs egyenletei 

A PC-5Dg modell 𝑟1 koordinátája a C─Z kötéshossz. A trajektóriaszámítások során je-

lentkező numerikus hibák okozta eltérések miatt a PC-5De modell 𝑙 koordinátájához hason-

lóan a 3 C─Z kötéshossz átlagával definiáltam az 𝑟1 koordinátát:  
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𝑟1 =
1

3
∑|𝐑Z𝑖 − 𝐑C|

3

𝑖=1

 (F26) 

A modell 𝑟2 koordinátája pedig a C─Y távolság: 

𝑟2 = |𝐑C − 𝐑Y| (F27) 

Az 𝛼 esernyőszög szinusza a PC-5De modell 𝑙 kooridinátájának ((F4) egyenlet) és a PC-

5Dg modell 𝑟1 koordinátájának az aránya. Így 𝛼 szögkoordinátát az arkusz szinuszával defini-

áltam: 

𝛼 = arcsin
𝑙

𝑟1
 (F28) 

A modell 𝜗 és 𝜑 szögeit az (F25) egyenlet invertálásával adtam meg, felhasználva az Y atom 

testcentrált Descartes-koordinátáit, valamint a testcentrált koordinátarendszer egységvekto-

rait definiáló (F7-F8) és (F10-F11) egyenleteket: 

𝜗 = arcsin
𝑦Y
𝑟2
= arcsin

(𝐑Y − 𝐑C) ∙ 𝐞2
𝑟2

 (F29) 

𝜑 = arcsin
𝑥𝑌

𝑟2 ∙ cos𝜗
= arcsin

(𝐑Y − 𝐑C) ∙ 𝐞1
𝑟2 ∙ cos𝜗

 (F30) 
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7.4. A metán izotopológok redukált-dimenziós normálmódus analí-

zisének eredménye a ZBB3 potenciálisenergia-felületen  

F1. Táblázat. A teljes-dimenziós modell és a PC-5De/PC-5Dg, PC-4D és RBU-3D modellek normálrezgései  

az irreducibilis reprezentációkkal, és a metán izotopológok ZBB3 potenciálisenergia-felületen számított  

frekvenciáival. 

Izotopológ, 

szimmetria-

csoport 

Irrep: degeneráltság Rezgés típusa Harmonikus frekvencia /cm
-1

 

FD 5D 4D 3D FD 5D 4D 3D FD 5D 4D 3D 

HCH3 

FD:Td 

RD:C3v 

T2:3 A1:1 1 1 deg. def. esernyő esernyő esernyő 1335,6 1335,6 1336,7 1336,7 

E:2 E:2 2 1 deg. def. sepregető sepregető sepregető 1547,9 1436,4 1436,3 1436,3 

A1:1 A1:1 - - szim. nyújt. szim. nyújt. - - 3026,2 3026,2 - - 

T2:3 A1:1 1 1 deg. nyújt. aszim. nyújt. CH nyújt. CH nyújt. 3166,8 3166,8 3129,4 3129,4 

HCD3 

FD:C3v 

RD:C3v 

A1:1 A1:1 1 1 CD3 szim. def. esernyő esernyő esernyő 1018,1 1018,1 1018,1 1018,1 

E:2 - - - CD3 deg. def. - - - 1045,7 - - - 

E:2 E:2 2 1 CD3 sepregető sepregető sepregető sepregető 1305,7 1298,4 1298,3 1298,3 

A1:1 A1:1 - - CD3 szim. nyújt. CD3 nyújt. - - 2186,5 2186,5 - - 

E:2 - - - CD3 deg. nyújt. - - - 2343,2 - - - 

A1:1 A1:1 1 1 CH nyújt. CH nyújt. CH nyújt. CH nyújt. 3136,1 3136,2 3125,9 3125,9 

DCH3 

FD:C3v 

RD:C3v 

E:2 E:2 2 1 CH3 sepregető sepregető sepregető sepregető 1178,3 1218,1 1218,0 1218,0 

A1:1 A1:1 1 1 CH3 szim. def. esernyő esernyő esernyő 1330,5 1330,5 1331,8 1331,8 

E:2 - - - CH3 deg. def. - - - 1487,9 - - - 

A1:1 A1:1 1 1 CD nyújt. CD nyújt. CD nyújt. CD nyújt. 2286,7 2286,7 2290,5 2290,5 

A1:1 A1:1 - - CH3 szim. nyújt. CH3 nyújt. - - 3067,6 3067,7 - - 

E:2 - - - CH3 deg. nyújt. - - - 3166,4 - - - 

DCD3 

FD:Td 

RD:C3v 

T2:3 A1:1 1 1 deg. def. esernyő esernyő esernyő 1010,3 1010,3 1010,4 1010,4 

E:2 E:2 2 1 deg. def. sepregető sepregető sepregető 1094,9 1051,8 1051,8 1051,8 

A1:1 A1:1 - - szim. nyújt. szim. nyújt. - - 2140,6 2140,6 - - 

T2:3 A1:1 1 1 deg. nyújt. aszim. nyújt. CD nyújt. CD nyújt. 2343,1 2343,1 2286,3 2286,3 

 

  



 

104 

8. Irodalomjegyzék 

(1)  Palma, J.; Clary, D. C. A Quantum Model Hamiltonian to Treat Reactions of the Type X 

+ YCZ3 → XY + CZ3: Application to O(3P) + CH4 → OH + CH3. J. Chem. Phys. 2000, 112 

(4), 1859–1867. 

(2)  Palma, J.; Clary, D. C. Improving Reduced Dimensionality Quantum Reaction Dynamics 

with a Generalized Transition State. Application to CH4 + O(3P). J. Chem. Phys. 2001, 

115 (5), 2188–2197. 

(3)  Vikár, A.; Nagy, T.; Lendvay, G. Testing the Palma–Clary Reduced Dimensionality 

Model Using Classical Mechanics on the CH4 + H → CH3 + H2 Reaction. J. Phys. Chem. A 

2016, 120 (27), 5083–5093. 

(4)  Nagy, T.; Vikár, A.; Lendvay, G. A General Formulation of the Quasiclassical Trajectory 

Method for Reduced-Dimensionality Reaction Dynamics Calculations. Phys. Chem. 

Chem. Phys. 2018, 20 (19), 13224–13240. 

(5)  Nagy, T.; Vikár, A.; Lendvay, G. Oscillatory Reaction Cross Sections Caused by Normal 

Mode Sampling in Quasiclassical Trajectory Calculations. J. Chem. Phys. 2016, 144 (1), 

014104. 

(6)  Nagy, T.; Lendvay, G. Adiabatic Switching Extended To Prepare Semiclassically 

Quantized Rotational-Vibrational Initial States for Quasiclassical Trajectory 

Calculations. J. Phys. Chem. Lett. 2017, 8 (18), 4621–4626. 

(7)  Raff, L. M.; Thompson, D. L. The Classical Trajectory Approach to Reactive Scattering. 

In Theory of Chemical Reaction Dynamics Vol III; Baer, M., Ed.; CRC Press: Boca Raton, 

FL, Florida, 1985; pp 1–123. 

(8)  Henriksen, N. E.; Hansen, F. Y. Theories of Molecular Reaction Dynamics: The 

Microscopic Foundation of Chemical Kinetics; Oxford University Press: New York, 2008. 

(9)  Kapuy, E.; Török, F. Atomok És Molekulák Kvantumelmélete; Akadémiai Kiadó: 

Budapest, 1975. 

(10)  Pilling, M. J.; Seakins, P. W. Reakciókinetika; Nemzeti Tankönyvkiadó: Budapest, 1997. 

(11)  Muckerman, J. T.; Faist, M. B. Rate Constants from Monte Carlo Quasi-Classical 

Trajectory Calculations. A Procedure for Importance Sampling. J. Phys. Chem. 1979, 83 

(1), 79–88. 

(12)  Truhlar, D. G.; Wyatt, R. E. History of H3 Kinetics. Annu. Rev. Phys. Chem. 1976, 27 (1), 



 

105 

1–43. 

(13)  George, T. F.; Ross, J. Quantum Dynamical Theory of Molecular Collisions. Annu. Rev. 

Phys. Chem. 1973, 24 (1), 263–300. 

(14)  Child, M. S. Measurable Consequences of a Dip in the Activation Barrier for an 

Adiabatic Chemical Reaction. Mol. Phys. 1967, 12 (5), 401–416. 

(15)  Connor, J. N. L.; Child, M. S. Differential Cross Sections for Chemically Reactive 

Systems. Mol. Phys. 1970, 18 (5), 653–679. 

(16)  Wyatt, R. E. Quantum Mechanics of the H + H2 Reaction: Investigation of Vibrational 

Adiabatic Models. J. Chem. Phys. 1969, 51 (8), 3489–3502. 

(17)  Walker, R. B.; Hayes, E. F. Reactive Scattering in the Bending-Corrected Rotating 

Linear Model. In The Theory of Chemical Reaction Dynamics; Clary, D. C., Ed.; Springer 

Netherlands: Dordrecht, 1986; pp 105–133. 

(18)  Bowman, J. M. Reduced Dimensionality Theory of Quantum Reactive Scattering. J. 

Phys. Chem. 1991, 95 (13), 4960–4968. 

(19)  Nyman, G. 2D and 3D Quantum Scattering Calculations on the CH4 + OH → CH3 + H2O 

Reaction. Chem. Phys. Lett. 1995, 240 (5–6), 571–577. 

(20)  Takayanagi, T. Quantum Reactive Scattering Calculation for Four-Atom Chemical 

Reaction Systems: Application of a Fixed-Angle Approximation. Bull. Chem. Soc. Jpn. 

1995, 68 (9), 2527–2532. 

(21)  Clary, D. C. Four-Atom Reaction Dynamics. J. Phys. Chem. 1994, 98 (42), 10678–10688. 

(22)  Honvault, P.; Launay, J.-M. Quantum Dynamics of Insertion Reactions. In Theory of 

Chemical Reaction Dynamics; Kluwer Academic Publishers: Dordrecht, 2004; pp 187–

215. 

(23)  Rao, T. R.; Guillon, G.; Mahapatra, S.; Honvault, P. Huge Quantum Symmetry Effect in 

the O + O2 Exchange Reaction. J. Phys. Chem. Lett. 2015, 6 (4), 633–636. 

(24)  Li, Y.; Sun, Z.; Jiang, B.; Xie, D.; Dawes, R.; Guo, H. Communication: Rigorous Quantum 

Dynamics of O + O2 Exchange Reactions on an Ab Initio Potential Energy Surface 

Substantiate the Negative Temperature Dependence of Rate Coefficients. J. Chem. 

Phys. 2014, 141 (8), 081102. 

(25)  Pogrebnya, S. K.; Palma, J.; Clary, D. C.; Echave, J. Quantum Scattering and Quasi-

Classical Trajectory Calculations for the H2 + OH ⇌ H2O + H Reaction on a New 

Potential Surface. Phys. Chem. Chem. Phys. 2000, 2 (4), 693–700. 



 

106 

(26)  Fu, B.; Zhang, D. H. A Full-Dimensional Quantum Dynamics Study of the Mode 

Specificity in the H + HOD Abstraction Reaction. J. Chem. Phys. 2015, 142 (6), 064314. 

(27)  Jiang, B.; Guo, H. Control of Mode/Bond Selectivity and Product Energy Disposal by 

the Transition State: X + H2O (X = H, F, O(3P), and Cl) Reactions. J. Am. Chem. Soc. 

2013, 135 (40), 15251–15256. 

(28)  Nyman, G.; Clary, D. C. Quantum Scattering Calculations on the CH4 + OH → CH3 + H2O 

Reaction. J. Chem. Phys. 1994, 101 (7), 5756–5771. 

(29)  Yu, H.-G.; Nyman, G. Three-Dimensional Quantum Scattering Calculations on the Cl + 

CH4 ⇌ HCl + CH3 Reaction. Phys. Chem. Chem. Phys. 1999, 1 (6), 1181–1190. 

(30)  Yu, H.-G.; Nyman, G. Reaction Dynamics of Chlorine Atom with Methane: Dual-Level 

Ab Initio Analytic Potential Energy Surface and Isotope Effects. J. Chem. Phys. 1999, 

111 (15), 6693–6704. 

(31)  Nyman, G. The Rotating Bond Umbrella Model Applied to Atom-Methane Reactions. 

In Theory of Chemical Reaction Dynamics; Lagana, A., Lendvay, G., Eds.; Kluwer 

Academic Publishers: Dordrecht, 2004; pp 253–278. 

(32)  Yu, H.-G.; Nyman, G. A Four Dimensional Quantum Scattering Study of the Cl + CH4 ⇌ 

HCl + CH3 Reaction via Spectral Transform Iteration. J. Chem. Phys. 1999, 110 (15), 

7233–7244. 

(33)  Yu, H.-G.; Nyman, G. Quantum Dynamics of the O(3P) + CH4 → OH + CH3 Reaction: An 

Application of the Rotating Bond Umbrella Model and Spectral Transform Subspace 

Iteration. J. Chem. Phys. 2000, 112 (1), 238–247. 

(34)  Zhang, J. Z. H. The Semirigid Vibrating Rotor Target Model for Quantum Polyatomic 

Reaction Dynamics. J. Chem. Phys. 1999, 111 (9), 3929–3939. 

(35)  Wang, M. L.; Li, Y.; Zhang, J. Z. H.; Zhang, D. H. Application of Semirigid Vibrating Rotor 

Target Model to Reaction of H + CH4 → CH3 + H2. J. Chem. Phys. 2000, 113 (5), 1802–

1806. 

(36)  Wang, M. L.; Zhang, J. Z. H. Generalized Semirigid Vibrating Rotor Target Model for 

Atom–Poly Reaction: Inclusion of Umbrella Mode for H + CH4 Reaction. J. Chem. Phys. 

2002, 117 (7), 3081–3087. 

(37)  Zhang, L.; Lu, Y.; Lee, S.-Y.; Zhang, D. H. A Transition State Wave Packet Study of the H 

+ CH4 Reaction. J. Chem. Phys. 2007, 127 (23), 234313. 

(38)  Zhou, Y.; Fu, B.; Wang, C.; Collins, M. A.; Zhang, D. H. Ab Initio Potential Energy 



 

107 

Surface and Quantum Dynamics for the H + CH4 → H2 + CH3 Reaction. J. Chem. Phys. 

2011, 134 (6), 064323. 

(39)  Zhou, Y.; Zhang, D. H. Eight-Dimensional Quantum Reaction Rate Calculations for the 

H + CH4 and H2 + CH3 Reactions on Recent Potential Energy Surfaces. J. Chem. Phys. 

2014, 141 (19), 194307. 

(40)  Liu, R.; Xiong, H.; Yang, M. An Eight-Dimensional Quantum Mechanical Hamiltonian 

for X + YCZ3 System and Its Applications to H + CH4 Reaction. J. Chem. Phys. 2012, 137 

(17), 174113. 

(41)  Liu, N.; Yang, M. An Eight-Dimensional Quantum Dynamics Study of the Cl + CH4 → HCl 

+ CH3 Reaction. J. Chem. Phys. 2015, 143 (13), 134305. 

(42)  Yang, M.; Zhang, D. H.; Lee, S. Y. A Seven-Dimensional Quantum Study of the H + CH4 

Reaction. J. Chem. Phys. 2002, 117 (2002), 9539–9542. 

(43)  Yang, M.; Lee, S.-Y.; Zhang, D. H. Seven-Dimensional Quantum Dynamics Study of the 

O(3P) + CH4 Reaction. J. Chem. Phys. 2007, 126 (6), 064303. 

(44)  Zhang, W.; Zhou, Y.; Wu, G.; Lu, Y.; Pan, H.; Fu, B.; Shuai, Q.; Liu, L.; Liu, S.; Zhang, L.; et 

al. Depression of Reactivity by the Collision Energy in the Single Barrier H + CD4 → HD 

+ CD3 Reaction. Proc. Natl. Acad. Sci. 2010, 107 (29), 12782–12785. 

(45)  Zhou, Y.; Wang, C.; Zhang, D. H. Effects of Reagent Vibrational Excitation on the 

Dynamics of the H + CHD3 → H2 + CD3 Reaction: A Seven-Dimensional Time-

Dependent Wave Packet Study. J. Chem. Phys. 2011, 135 (2), 024313. 

(46)  Zhang, Z.; Zhang, D. H. Effects of Reagent Rotational Excitation on the H + CHD3 → H2 

+ CD3 Reaction: A Seven Dimensional Time-Dependent Wave Packet Study. J. Chem. 

Phys. 2014, 141 (14), 144309. 

(47)  Liu, R.; Wang, F.; Jiang, B.; Czakó, G.; Yang, M.; Liu, K.; Guo, H. Rotational Mode 

Specificity in the Cl + CHD3 → HCl + CD3 Reaction. J. Chem. Phys. 2014, 141 (7), 

074310. 

(48)  Zhang, Z.; Chen, J.; Liu, S.; Zhang, D. H. Accuracy of the Centrifugal Sudden 

Approximation in the H + CHD3 → H2 + CD3 Reaction. J. Chem. Phys. 2014, 140 (22), 

224304. 

(49)  Zhang, Z.; Zhou, Y.; Zhang, D. H.; Czakó, G.; Bowman, J. M. Theoretical Study of the 

Validity of the Polanyi Rules for the Late-Barrier Cl + CHD3 Reaction. J. Phys. Chem. 

Lett. 2012, 3 (23), 3416–3419. 



 

108 

(50)  Meyer, H. D.; Manthe, U.; Cederbaum, L. S. The Multi-Configurational Time-

Dependent Hartree Approach. Chem. Phys. Lett. 1990, 165 (1), 73–78. 

(51)  Manthe, U.; Meyer, H. -D.; Cederbaum, L. S. Wave-packet Dynamics within the 

Multiconfiguration Hartree Framework: General Aspects and Application to NOCl. J. 

Chem. Phys. 1992, 97 (5), 3199–3213. 

(52)  Huarte-Larrañaga, F.; Manthe, U. Full Dimensional Quantum Calculations of the CH4 + 

H → CH3 + H2 Reaction Rate. J. Chem. Phys. 2000, 113 (13), 5115–5118. 

(53)  Huarte-Larrañaga, F.; Manthe, U. Quantum Dynamics of the CH4 + H → CH3 + H2 

Reaction: Full-Dimensional and Reduced Dimensionality Rate Constant Calculations. J. 

Phys. Chem. A 2001, 105 (12), 2522–2529. 

(54)  Wu, T.; Manthe, U. A Potential Energy Surface Construction Scheme for Accurate 

Reaction Rate Calculations: General Approach and a Test for the H + CH4 → H2 + CH3 

Reaction. J. Chem. Phys. 2003, 119 (1), 14–23. 

(55)  Wu, T.; Werner, H.-J.; Manthe, U. Accurate Potential Energy Surface and Quantum 

Reaction Rate Calculations for the H + CH4 → H2 + CH3 Reaction. J. Chem. Phys. 2006, 

124 (16), 164307. 

(56)  Schiffel, G.; Manthe, U. A Transition State View on Reactive Scattering: Initial State-

Selected Reaction Probabilities for the H + CH4 → H2 + CH3 Reaction Studied in Full 

Dimensionality. J. Chem. Phys. 2010, 133 (17), 174124. 

(57)  Schiffel, G.; Manthe, U. Quantum Dynamics of the H + CH4 → H2 + CH3 Reaction in 

Curvilinear Coordinates: Full-Dimensional and Reduced Dimensional Calculations of 

Reaction Rates. J. Chem. Phys. 2010, 132 (8), 084103. 

(58)  Welsch, R.; Manthe, U. Reaction Dynamics with the Multi-Layer Multi-Configurational 

Time-Dependent Hartree Approach: H + CH4 → H2 + CH3 Rate Constants for Different 

Potentials. J. Chem. Phys. 2012, 137 (24), 244106. 

(59)  Welsch, R.; Manthe, U. Fast Shepard Interpolation on Graphics Processing Units: 

Potential Energy Surfaces and Dynamics for H + CH4 → H2 + CH3. J. Chem. Phys. 2013, 

138 (16), 164118. 

(60)  Welsch, R.; Manthe, U. Communication: Ro-Vibrational Control of Chemical Reactivity 

in H + CH4 → H2 + CH3 : Full-Dimensional Quantum Dynamics Calculations and a 

Sudden Model. J. Chem. Phys. 2014, 141 (5), 051102. 

(61)  Welsch, R.; Manthe, U. The Role of the Transition State in Polyatomic Reactions: Initial 



 

109 

State-Selected Reaction Probabilities of the H + CH4 → H2 + CH3 Reaction. J. Chem. 

Phys. 2014, 141 (17), 174313. 

(62)  Welsch, R.; Manthe, U. Full-Dimensional and Reduced-Dimensional Calculations of 

Initial State-Selected Reaction Probabilities Studying the H + CH4 → H2 + CH3 Reaction 

on a Neural Network PES. J. Chem. Phys. 2015, 142 (6), 064309. 

(63)  Welsch, R.; Manthe, U. Loss of Memory in H + CH4 → H2 + CH3 State-to-State Reactive 

Scattering. J. Phys. Chem. Lett. 2015, 6 (3), 338–342. 

(64)  Ellerbrock, R.; Manthe, U. H + CH4 → H2 + CH3 Initial State-Selected Reaction 

Probabilities on Different Potential Energy Surfaces. Chem. Phys. 2017, 482, 106–112. 

(65)  Wilson, E. B.; Decius, J. C.; Cross, P. C.; Sundheim, B. R. Molecular Vibrations: The 

Theory of Infrared and Raman Vibrational Spectra; Dover Publications: New York, 

1955; Vol. 102. 

(66)  Eckart, C. Some Studies Concerning Rotating Axes and Polyatomic Molecules. Phys. 

Rev. 1935, 47 (7), 552–558. 

(67)  Dymarsky, A. Y.; Kudin, K. N. Computation of the Pseudorotation Matrix to Satisfy the 

Eckart Axis Conditions. J. Chem. Phys. 2005, 122 (12), 124103. 

(68)  Dierksen, M. Comment on “Computation of the Pseudorotation Matrix to Satisfy the 

Eckart Axis Conditions” [J. Chem. Phys. 122, 124103 (2005)]. J. Chem. Phys. 2005, 122 

(22), 227101. 

(69)  Nagy, T. A CD4 Molekula És H Atom Közti Elemi Kémiai Reakció Dinamikájának 

Vizsgálata Kvázi-Klasszikus Trajektóriaszámítások Segítségével; ELTE TTK, Fizikus 

szakdolgozat: Budapest, 2011. 

(70)  Polo, S. R. Matrices D-1 and G-1 in the Theory of Molecular Vibrations. J. Chem. Phys. 

1956, 24 (6), 1133–1138. 

(71)  Mátyus, E.; Czakó, G.; Császár, A. G. Toward Black-Box-Type Full- and Reduced-

Dimensional Variational (Ro)Vibrational Computations. J. Chem. Phys. 2009, 130 (13), 

134112. 

(72)  Sørensen, G. O. A New Approach to the Hamiltonian of Nonrigid Molecules. In Large 

Amplitude Motion in Molecules II; Springer: Berlin,Heidelberg, 1979; pp 97–175. 

(73)  Fábri, C.; Mátyus, E.; Császár, A. G. Rotating Full- and Reduced-Dimensional Quantum 

Chemical Models of Molecules. J. Chem. Phys. 2011, 134 (7). 

(74)  Lu, D.; Hase, W. L. Classical Mechanics of Intramolecular Vibrational Energy Flow in 



 

110 

Benzene. IV. Models with Reduced Dimensionality. J. Chem. Phys. 1988, 89 (11), 

6723–6735. 

(75)  Czakó, G.; Kaledin, A. L.; Bowman, J. M. A Practical Method to Avoid Zero-Point Leak in 

Molecular Dynamics Calculations: Application to the Water Dimer. J. Chem. Phys. 

2010, 132 (16), 1–6. 

(76)  Keller, J. B. Corrected Bohr-Sommerfeld Quantum Conditions for Nonseparable 

Systems. Ann. Phys. (N. Y). 1958, 4 (2), 180–188. 

(77)  Grozdanov, T. P.; Saini, S.; Taylor, H. S. Semiclassical Quantization via Adiabatic 

Invariance of Classical Action Variables. Phys. Rev. A 1986, 33 (1), 55–67. 

(78)  Smith, R. S.; Shirts, R. B.; Patterson, C. W. Intramolecular Energy Transfer in the HNC / 

HCN Isomerization Reaction: Quasiclassical State Specific Isomerization Rates 

Controlled by Localized Potential Features. J. Chem. Phys. 1987, 86 (8), 4452–4460. 

(79)  Johnson, B. R. Semiclassical Vibrational Eigenvalues of H3
+, D3

+, and T3
+ by the 

Adiabatic Switching Method. J. Chem. Phys. 1987, 86 (3), 1445–1450. 

(80)  Sun, Q.; Bowman, J. M.; Gazdy, B. Application of Adiabatic Switching to Vibrational 

Energies of Three-Dimensional HCO, H2O, and H2CO. J. Chem. Phys. 1988, 89 (5), 

3124–3130. 

(81)  Aubanel, E. E.; Wardlaw, D. M. Semiclassical Treatment of the Vibrational 

Spectroscopy of OCS. J. Chem. Phys. 1988, 88 (2), 495–517. 

(82)  Johnson, B. R. Semiclassical Vibrational Eigenvalues of H2O and SO2 by the Adiabatic 

Switching Method. Comput. Phys. Commun. 1988, 51 (1–2), 1–10. 

(83)  Ehrenfest, P. Adiabatic Invariants and the Theory of Quanta. Philos. Mag. Ser. 6 1917, 

33 (198), 500–513. 

(84)  Skodje, R. T.; Cary, J. R. An Analysis of the Adiabatic Switching Method: Foundations 

and Applications. Comput. Phys. Reports 1988, 8 (5), 221–292. 

(85)  Rabinowitz, M. J.; Sutherland, J. W.; Patterson, P. M.; Klemm, R. B. Direct Rate 

Constant Measurements for Atomic Hydrogen + Methane → Methyl + Hydrogen, 897-

1729 K, Using the Flash Photolysis-Shock Tube Technique. J. Phys. Chem. 1991, 95 (2), 

674–681. 

(86)  Baulch, D. L.; Cobos, C. J.; Cox, R. A.; Esser, C.; Frank, P.; Just, T.; Kerr, J. A.; Pilling, M. 

J.; Troe, J.; Walker, R. W.; et al. Evaluated Kinetic Data for Combustion Modelling. J. 

Phys. Chem. Ref. Data 1992, 21 (3), 411–734. 



 

111 

(87)  Marquaire, P.-M.; Dastidar, A. G.; Manthorne, K. C.; Pacey, P. D. Electron Spin 

Resonance Study of the Reaction of Hydrogen Atoms with Methane. Can. J. Chem. 

1994, 72 (3), 600–605. 

(88)  Sutherland, J. W.; Su, M. C.; Michael, J. V. Rate Constants for H + CH4, CH3 + H2, and 

CH4 Dissociation at High Temperature. Int. J. Chem. Kinet. 2001, 33 (11), 669–684. 

(89)  Bryukov, M. G.; Slagle, I. R.; Knyazev, V. D. Kinetics of Reactions of Cl Atoms with 

Methane and Chlorinated Methanes. J. Phys. Chem. A 2002, 106 (44), 10532–10542. 

(90)  Baulch, D. L.; Bowman, C. T.; Cobos, C. J.; Cox, R. A.; Just, T.; Kerr, J. A.; Pilling, M. J.; 

Stocker, D.; Troe, J.; Tsang, W.; et al. Evaluated Kinetic Data for Combustion Modeling: 

Supplement II. J. Phys. Chem. Ref. Data 2005, 34 (3), 757–1397. 

(91)  Chase Jr., M. W.; Davies, C. A.; Downey, J. R.; Frurip, D. J.; Mcdonald, R. A.; Syverud, A. 

N. JANAF Thermochemical Tables Third Edition Part I, Al-Co. J. Phys. Chem. Ref. Data 

1985, 14, Supplement No. 1. 

(92)  Camden, J. P.; Hu, W.; Bechtel, H. a; Brown, D. J. A.; Martin, M. R.; Zare, R. N.; 

Lendvay, G.; Troya, D.; Schatz, G. C. H + CD4 Abstraction Reaction Dynamics: Excitation 

Function and Angular Distributions. J. Phys. Chem. A 2006, 110 (2), 677–686. 

(93)  Germann, G. J.; Huh, Y. D.; Valentini, J. J. State-��to-��state Dynamics of Atom + 

Polyatom Abstraction Reactions. I. The H + CD4 → HD(v’,J’) + CD3 Reaction. J. Chem. 

Phys. 1992, 96 (3), 1957–1966. 

(94)  Camden, J. P.; Bechtel, H. A.; Zare, R. N. Dynamics of the Simplest Reaction of a 

Carbon Atom in a Tetrahedral Environment. Angew. Chemie Int. Ed. 2003, 42 (42), 

5227–5230. 

(95)  Camden, J. P.; Bechtel, H. A.; Ankeny Brown, D. J.; Martin, M. R.; Zare, R. N.; Hu, W.; 

Lendvay, G.; Troya, D.; Schatz, G. C. A Reinterpretation of the Mechanism of the 

Simplest Reaction at an Sp3-Hybridized Carbon Atom: H + CD4 → CD3 + HD. J. Am. 

Chem. Soc. 2005, 127 (34), 11898–11899. 

(96)  Hu, W.; Lendvay, G.; Troya, D.; Schatz, G. C.; Camden, J. P.; Bechtel, H. A.; Brown, D. J. 

A.; Martin, M. R.; Zare, R. N. H + CD4 Abstraction Reaction Dynamics: Product Energy 

Partitioning. J. Phys. Chem. A 2006, 110 (9), 3017–3027. 

(97)  Pan, H.; Yang, J.; Shuai, Q.; Zhang, D.; Zhang, W.; Wu, G.; Dai, D.; Jiang, B.; Zhang, D.; 

Yang, X. Velocity Map Imaging Study of the Reaction Dynamics of the H + CH4 → H2 + 

CH3 Reaction: The Isotope Effects. J. Phys. Chem. A 2014, 118 (13), 2426–2430. 



 

112 

(98)  Zhang, X.; Braams, B. J.; Bowman, J. M. An Ab Initio Potential Surface Describing 

Abstraction and Exchange for H + CH4. J. Chem. Phys. 2006, 124 (2), 021104. 

(99)  Xie, Z.; Bowman, J. M.; Zhang, X. Quasiclassical Trajectory Study of the Reaction H + 

CH4(ν3=0,1) → CH3 + H2 Using a New Ab Initio Potential Energy Surface. J. Chem. Phys. 

2006, 125 (13), 133120. 

(100)  Corchado, J. C.; Bravo, J. L.; Espinosa-Garcia, J. The Hydrogen Abstraction Reaction H + 

CH4. I. New Analytical Potential Energy Surface Based on Fitting to Ab Initio 

Calculations. J. Chem. Phys. 2009, 130 (18), 184314. 

(101)  Watson, J. K. G. Simplification of the Molecular Vibration-Rotation Hamiltonian. Mol. 

Phys. 1968, 15 (5), 479–490. 

(102)  Sloane, C. S.; Hase, W. L. On the Dynamics of State Selected Unimolecular Reactions: 

Chloroacetylene Dissociation and Predissociation. J. Chem. Phys. 1977, 66 (4), 1523–

1533. 

(103)  Holly, S.; Sohár, P. Infravörös Spektroszkópia; Műszaki Könyvkiadó: Budapest, 1968. 
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