
 

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 

 

 

A CZ3Y + X → CZ3 + YX típusú reakciók 

 redukált-dimenziós modelljeinek vizsgálata 

 kváziklasszikus trajektória módszerrel 

 

 

 VIKÁR ANNA  

 

Témavezetők:  

Dr. Lendvay György, tudományos tanácsadó, MTA doktora 

 Dr. Nagy Tibor, tudományos munkatárs, PhD 

 

Magyar Tudományos Akadémia,  

Természettudományi Kutatóközpont,  

Anyag és Környezetkémia Intézet, 

Zöldkémia Kutatócsoport 

 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Hevesy György Kémia Doktori Iskola 

Doktori iskola vezetője: Dr. Császár Attila, egyetemi tanár, MTA doktora 

 

Elméleti és fizikai kémia, anyagszerkezetkutatás doktori oktatási program 

Doktori program vezetője: Dr. Surján Péter, egyetemi tanár, MTA doktora 

 

 

2018 



1 
 

Bevezetés 

 A reakciódinamika az elemi kémiai reakciók lejátszódásának mechanizmusát atomi 

szinten vizsgálja. Az elméleti vizsgálatok lehetővé teszik a kísérleti eredmények értelmezését, 

és általános érvényű összefüggések feltárását azzal kapcsolatban, hogy a reaktánsok közötti 

kölcsönhatások, a tömegviszonyok és a reaktánsok kvantumállapota miként befolyásolják a 

reakció mikroszkopikus mechanizmusát. A legtöbb vizsgált rendszerben jól alkalmazható a 

Born-Oppenheimer (BO) közelítés, ami alapján az elektronok mozgása az atommagokétól 

szeparálható. Az elektronok Schrödinger-egyenletének a kiválasztott sajátértéke és a magok 

közötti Coulomb-kölcsönhatások adják a Born-Oppenheimer potenciálisenergia-felületet a 

magkoordináták függvényében, amely meghatározza a magok között ható erőket. A BO 

közelítés keretein belül a kvantummechanikai módszerek a magok mozgását leíró 

hullámfüggvényt a mag Schrödinger-egyenlet megoldásával határozzák meg. Napjainkban a 

bimolekulás kémiai reakciók kvantumdinamikai szimulációját 3-4 atomra tudják teljes 

részletességében elvégezni, több atomot tartalmazó rendszerek leírásakor redukált-

dimenziós modelleket szoktak alkalmazni, melyekben néhány – a reakció szempontjából 

feltehetőleg kevésbé fontos – szabadsági fokot befagyasztanak. Az azonban nem ismert, 

hogy e közelítés mekkora hibát okoz pl. a reakció-hatáskeresztmetszetek meghatározásában, 

ugyanis nem állnak rendelkezésünkre teljes-dimenziós számítási eredmények, amelyeket 

összehasonlítási alapul vehetnénk.  

A reakciódinamikában használatos kváziklasszikus trajektória módszerben 

(quasiclassical trajectory, QCT) a magok mozgását a BO potenciálisenergia-felületen 

klasszikus mozgásegyenletek szerint számítjuk, és a reaktáns molekulák rezgéseinek 

kvantáltságát úgy vesszük figyelembe, hogy a molekulák kezdeti állapotát a kiválasztott 

kvantumállapotnak megfeleltethető, szemiklasszikusan kvantált klasszikus állapotok 

sokaságával reprezentáljuk. A klasszikus szimuláció nagyobb atomszámú rendszerekre is 

elvégezhető megszorítások nélkül, ha kellően gyorsan számíthatóak a magokra ható erők, így 

redukált-dimenziós modelleket nem szokás alkalmazni kváziklasszikus szimulációkban.  

Jelenleg a 6-atomos CZ3Y + X → CZ3 + YX típusú reakciók legkevesebb megszorítással 

felírt kvantummechanikai modellje a Palma és Clary által fejlesztett 8-dimenziós modell  

[J. Chem. Phys. 2000, 112 (4), 1859–1867], melyben a CZ3 csoportot C3v szimmetriába 
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kényszerítik. Doktori munkám során e megszorítást alkalmaztam redukált-dimenziós 

kváziklasszikus trajektória számításokban a CH’3H’’+ H → CH’3 + H’’H reakcióra (H’, H’’= H 

vagy D) és a kapott eredményeket összevetettem teljes-dimenziós QCT vizsgálatok 

eredményeivel a Palma-Clary modell jóságának ellenőrzése céljából. 

A kváziklasszikus trajektória számításokhoz a többatomos molekulák kezdetiállapot-

sokaságát általában a harmonikus közelítésen alapuló normálmódus mintavételezéssel 

állítják elő. E módszer egy hiányossága, hogy az általa nyert sokaság a molekula valódi, 

anharmonikus potenciálisenergia-felületén rendszerint nem stacionárius. Emiatt számos 

esetben a számított reakció-hatáskeresztmetszetek függenek a reaktánsok kezdeti 

távolságától, és a számított gerjesztési függvényeken nem-fizikai hullámzás jelenik meg. Ez a 

hiba markánsan megjelenik a PhD munkámban vizsgált CH4 + H → CH3 + H2 és izotopológ 

reakciók mind teljes-, mind redukált-dimenziós QCT szimulációjakor, és megakadályozza a 

két modell eredményeinek összevetését. Ezért részletesen tanulmányoztuk, hogyan 

befolyásolja a teljes- és redukált-dimenziós rezgési alapállapotú metán izotopológok kezdeti 

sokaságainak nem-stacionárius viselkedése a számított reaktivitást jellemző paramétereket, 

és megoldást kerestünk a hiba korrekciójára, illetve stacionárius kezdeti sokaságok 

előállítására. 

 

Alkalmazott módszerek 

Doktori munkám során a kváziklasszikus trajektória szimulációk kezdetiállapot-

sokaságainak preparálását, a trajektóriák szimulációját és a trajektóriák eredményeinek 

kiértékelését saját fejlesztésű FORTRAN90 nyelven írt programokkal végeztem. A 

számításokat két potenciálisenergia-felületen végeztem: a Bowman és mtsai. által fejlesztett 

ZBB3, és a Corchado és mtsai. által fejlesztett CBE felületeken. A Hamilton-féle 

mozgásegyenletek integrálását a laboratóriumi Descartes-koordinátarendszerben végeztem 

és a redukált-dimenziós szimulációk megszorításainak teljesülését kényszererőkkel 

biztosítottam, melyeket a Lagrange-multiplikátoros módszerrel határoztam meg.  
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Tézisek és következtetések 

1. A kváziklasszikus trajektória számítások normálmódus közelítésen alapuló redukált- és 

teljes-dimenziós kezdetiállapot-sokaságainak előállítására, illetve a trajektóriák 

pillanatnyi- és végállapotainak analizálására alkalmas általános módszert dolgoztunk ki a 

kutatócsoportunkban. A módszer belső koordinátákban numerikusan konstruált rezgési 

kinetikus energia kifejezésen alapul, ezért teljesen általánosan alkalmazható a különféle 

redukált- és teljes-dimenziós modellek koordináta-transzformációs egyenleteinek 

ismeretében. A módszert beprogramoztam a saját fejlesztésű, FORTRAN90 nyelven írt 

programomba és alkalmaztam a CZ3Y (Y, Z = H vagy D) metán izotopológok alábbi négy 

redukált-dimenziós modelljére, melyekre levezettem a szükséges koordináta-

transzformációs egyenleteket: 

 PC-5De modell: Egyenesvonalú belső koordinátákkal felírt 5-dimenziós modell, 

melyben a CZ3 csoportot C3v szimmetriába kényszerítettem.   

 PC-5Dg modell: Görbevonalú belső koordinátákkal felírt 5-dimenziós modell, 

melyben a CZ3 csoportot C3v szimmetriába kényszerítettem.   

 PC-4De modell: Egyenesvonalú belső koordinátákkal felírt 4-dimenziós modell, 

melyben a CZ3 csoportot C3v szimmetriába kényszerítettem, és a három C-Z 

kötés hosszát az egyensúlyi értékén rögzítettem. 

 RBU-3D modell: Egyenesvonalú belső koordinátákkal felírt 4-dimenziós modell, 

melyben a CZ3 csoportot C3v szimmetriába kényszerítettem, és a három C-Z 

kötés hosszát az egyensúlyi értékén rögzítettem, valamint az Y atom mozgását a 

CZ3 csoport egyik szimmetriasíkjára korlátoztam. 

 

2. Teljes-dimenziós szimulációkban demonstráltuk, hogy a kváziklasszikus trajektória-

számítások kezdeti állapotainak preparálására általánosan használt harmonikus 

közelítésen alapuló normálmódus mintavételezés a CHnD4-n (n=0,...,4) metán 

izotopológok esetén már rezgési alapállapotban is nem-stacionárius sokaságokat ad, ami 

abban nyilvánul meg, hogy a magára hagyott CHnD4-n sokaságok átlagos C-H, ill. C-D 

kötéshosszai időben oszcillálnak, miközben a normálmódusok között jelentős 

energiacsere megy végbe. Megmutattuk, hogy a jelenség egyaránt megfigyelhető az 
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empirikus, anharmonikus erőtér elven felépített, kevésbé pontos CBE, és a magas szintű 

ab initio számításokban kapott energiákra illesztett ZBB3 potenciálisenergia-felületen. 

 

3. Megmutattuk, hogy az átlagos kötéshosszak oszcillációja következtében a CH4 + H → CH3 

+ H2 és izotopológ reakciókban a QCT számításokkal meghatározott reaktivitást jellemző 

paraméterek (reakcióvalószínűség, reakció-hatáskeresztmetszet) periodikusan 

oszcillálnak a reaktánsok kezdeti távolságának függvényében, ami jelentős 

bizonytalanságot okoz a meghatározásukban, és emiatt a számított gerjesztési 

függvényeken nem valódi minimumok és maximumok jelennek meg. Rámutattunk arra, 

hogy ez a bizonytalanság más reakciók esetén is jelentős lehet, ha a trajektóriák erős 

kölcsönhatási régión való áthaladása, ami során eldől az ütközés kimenetele, kellően 

gyorsan zajlik le a felszakadó kötések nyújtási rezgéseinek periódusidejéhez képest. 

Ennek ismeretében felhívtuk a figyelmet arra, hogy a reaktivitás számítások megkezdése 

előtt célszerű megvizsgálni, hogy a kezdeti molekuláris sokaság stacionárius-e, azaz 

fellép-e oszcilláció a szakadó kötés átlagos hosszában, vagy más olyan paraméterben, 

ami a molekula reaktivitását befolyásolja. 

 

4. Javasoltam egy ad hoc módszert, amely alkalmas arra, hogy a normálmódus 

mintavételezéssel előállított nem-stacionárius sokaságokkal számított reaktivitási 

paramétereket egyértelműsítse, és ezáltal a gerjesztési függvényekről eltávolítsuk a 

nem-fizikai szélsőértékeket. A módszer azon alapszik, hogy a reaktivitást átlagoljuk az 

kötéshosszátlag oszcillációjának egy periódusára. A módszerre az 1PA rövidítést vezettük 

be, az angol one-period averaging, azaz egy-periódusra átlagolás kifejezés alapján. 

 

5. Elvégeztem a PC-5De, PC-5Dg, PC-4D és RBU-3D redukált-dimenziós modellekkel a CZ3Y 

(Y, Z = H vagy D) metán izotopológok normálmódus analízisét a CBE és ZBB3 potenciális-

energia-felületeken, és az eredményeket a teljes-dimenziós normálrezgésekkel és 

normálfrekvenciákkal összevetve az alábbi megállapításokat tettem:  

 A teljes-dimenzióban Td szimmetriájú CH4 és CD4 izotopológ esetében az 5-

dimenziós modellekben változatlanul megmarad a teljes-dimenziós 

szimmetrikus nyújtási módus. A háromszorosan degenerált nyújtási és a 

háromszorosan degenerált deformációs módus frekvenciája szintén változatlan 
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marad, azonban megszűnik a degeneráció és egy aszimmetrikus nyújtási 

módus, valamint egy CZ3 esernyőrezgés marad meg a redukált-dimenziós 

modellekben. A teljes-dimenziós modell kétszeresen degenerált deformációs 

módusai helyett egy eltérő frekvenciájú kétszeresen degenerált sepregető 

módus jelenik meg. A 4-dimenziós modellben az 5-dimenziós modellek 

kétszeresen degenerált sepregető rezgése változatlan marad, és a szimmetrikus 

és aszimmetrikus nyújtási módus helyett egy lokális C-H nyújtás jelenik meg. A 

3-dimenziós modell mindegyik normálfrekvenciája egyezik a 4-dimenziós 

modell frekvenciáival, azonban a sepregető módus degeneráltsága megszűnik.  

 A teljes-dimenzióban C3v szimmetriájú CH3D és CHD3 izotopológ esetében az 5-

dimenziós modellekben változatlanok maradnak a teljes-dimenziós totál-

szimmetrikus módusok. A kétszeresen degenerált módusok közül a sepregető 

módus megmarad az 5-dimenziós modellekben, enyhén eltérő frekvenciával, a 

másik deformációs módus és a nyújtási módus pedig eltűnik. A 4-dimenziós 

modellben az 5-dimenziós modell esernyőrezgése és degenerált sepregető 

rezgése változatlanul megmarad, a CH nyújtás frekvenciája enyhén megváltozik, 

és a CZ3 szimmetrikus nyújtás eltűnik. A 3-dimenziós modell mindegyik normál-

frekvenciája egyezik a 4-dimenziós modell frekvenciáival, azonban a sepregető 

módus degeneráltsága megszűnik. 

 

6. Megállapítottam, hogy az egyenesvonalú és a görbevonalú belső koordinátákban felírt 

5-dimenziós modellek sepregető- és esernyőrezgés normálmódusainak jellege eltérő, és 

ennek következtében a normálmódus mintavételezéssel preparált sokaságok kezdeti 

átlagos kötéshosszai is eltérőek a két modell esetében. Megmutattam, hogy rezgési 

alapállapotban az 5-dimenziós metán sokaságok átlagos C-H/C-D kötéshosszai is 

oszcillálnak időben, azonban a görbevonalú PC-5Dg modell esetében sokkal nagyobb az 

oszcilláció amplitúdója, mint az egyenesvonalú PC-5De modell esetében. 

Összevetve az egyenesvonalú PC-5De, PC-4D és RBU-3D modellekkel normálmódus 

mintavételezéssel kapott metán sokaságok átlagos C-H/C-D kötéshosszainak és 

normálmódus kvantumszámainak időfejlődését, megállapítottam, hogy a szabadsági 

fokok számának csökkentésével nem szűnik meg a különböző módusok közötti 

energiacsere, sőt a sokaság relaxációja egyre lassúbb lesz. Ez azzal magyarázható, hogy a 
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sokaság kezdeti fáziskoherenciája az egyszerűbb fázistérrel rendelkező, kevésbé kaotikus 

mozgásokra lassabban vész el. 

 

7. Felismertem, hogy attól függően, hogy a CH4 izotopológok kezdeti sokaságának 

normálmódus mintavételezését egyenesvonalú vagy görbevonalú belső koordinátákkal 

végezzük, a CZ3Y + H  CZ3 + YH (Y, Z = H vagy D) reakciók teljes- és redukált-dimenziós 

QCT szimulációja is eltérő gerjesztési függvényekhez vezet, még akkor is, ha az 

átlagoskötéshossz-oszcilláció hatását az 1PA módszerrel korrigáljuk. Rámutattam arra, 

hogy a teljes-dimenziós QCT számításokban a Descartes-koordinátákkal végzett 

normálmódus mintavételezés is eltérő gerjesztési függvényhez vezet, mint az egyenes- 

vagy görbevonalú belső koordinátákkal végzett mintavételezés. Következésképpen 

megállapítható, hogy a QCT számításokban rutinszerűen alkalmazott, labor Descartes-

koordinátákban történő normálmódus állapotpreparálás egyfajta önkényességet visz 

bele az eredményekbe. 

 Megmutattam, hogy egyenesvonalú vagy görbevonalú belső koordinátákban az 

anharmonicitás adiabatikus bekapcsolásával előállított stacionárius sokaságok azonos 

gerjesztési függvényekhez vezetnek a teljes-dimenziós és redukált-dimenziós QCT 

szimulációkban is. 

 

8. A PC-5De és PC-5Dg modellekkel adiabatikus bekapcsolással generált stacionárius metán 

kezdeti sokaságok felhasználásával redukált-dimenziós QCT számításokat végeztem a 

CZ3Y + H → CZ3 + YH (Y, Z = H vagy D) reakciókra a Palma-Clary modell megszorításaival a 

CBE és ZBB3 potenciálisenergia-felületeken, és az eredményeket összevetettem teljes-

dimenziós eredményekkel. Megállapítottam, hogy a Palma-Clary modell minden 

izotopológ esetén kvalitatíve jó leírást ad, ugyanis mindkét potenciálfelületen, minden 

izotopológ esetében a redukált- és teljes-dimenziós gerjesztési függvények, 

opacitásfüggvények és szórásiszög-eloszlások alakja jól egyezik. Az esetek többségében 

azonban a redukált-dimenziós modell kis mértékben alulbecsli a teljes-dimenziós 

reakcióvalószínűségeket. 
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