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Bevezetés és célkitűzések

Standard kvantumkémiai módszerekkel megfelelően nagy pontosság érhető el

egyszerűbb vegyületek tárgyalásakor egyensúlyi geometriánál, azonban néhány kémiai

szempontból érdekes példa (kovalens kötés disszociáció, szabad gyökök és átmeneti

fémek elektronszerkezete) még mindig kih́ıvást jelent. Ezeknek a rendszereknek

lehetséges kezelési módja az elektron korreláció két, egy dinamikus és egy statikus

részre bontása, melyek aztán külön-külön kerülnek meghatározásra. Az úgynevezett

dinamikus korrelációhoz szemléletesen az elektronok egymáshoz képesti relat́ıv mozgása

tárśıtható, amit az átlagtér elméleten alapuló számı́tások (Hartree-Fock módszer) el-

hanyagolnak. Hogy pontosabb képet kaphassunk erről a jelenségről, fejtsük sorba az

egzakt hullámfüggvényt a Hartree-Fock pályák seǵıtségével feĺırt Slater-determinánsok

bázisán (Full Configuration Interaction, FCI sorfejtés). Ha csak egy domináns

együttható szerepel ebben a sorfejtésben, akkor az ehhez tartozó determináns a Hartree-

Fock determináns, mı́g a többi koefficiens a dinamikus korrelációnak feleltethető meg a

hozzájuk tartozó gerjesztett determinánsokkal. Statikus korrelációról akkor beszélünk,

ha az FCI kifejtésben egynél több domináns együttható fordul elő. Ezek a koefficinesek

és determinánsok testeśıtik meg a statikus korrelációt.

A dinamikus és statikus korreláció egymástól független léırására számos módszer

ismert. Ezek közül az egy-determináns (single reference) perturbációs, vagy

csatolt klaszter (coupled cluster) modellek csak akkor alkalmazhatók, ha a léırás

kizárólag dinamikus korrelációt tartalmaz. Statikus korreláció jelenléte mellett

inkább az úgynevezett Multiconfigurational Self-Consistent Field (MC-SCF) módszert

használható. A hiányzó dinamikus korreláció MC-SCF alapú sokdeterminánsos

hullámfüggvényre való meghatározására vonatkozó általánosan alkalmazható elmélet

azonban még nem került kidolgozásra, bár sok erre való javaslat van az irodalom-

ban. Ez az értékezés két multireferencia alapú módszerrel foglalkozik. Az első az

úgynevezett Állapot-Specifikus Multireferencia Perturbációs Elmélet (State-Specific

Multireference Perturbation Theory, SSMRPT), ami ugyan számos előnnyel rendelkezik
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(méretkonzisztencia és intruder függetlenség), a potenciális energiafelületen azonban

gyakran produkál nem-fizikai csúcsokat. Doktori munkám egyik fő feladata e nem-

fizikai csúcsok eredetének meghatározása és egy olyan elméleti modell kifejlesztése volt,

melyben ezek a hamis értékek nem szerepelnek.

A dolgozatban tárgyalt második módszer a két-elektron függvények (geminálok)

használatán alapul, amik elsősorban a statikus korreláció léırásért felelősek. Ekkor ugya-

nis a két geminált alkotó elektron közötti kölcsönhatás expliciten kerül kiszámolásra,

mı́g az elektronpárok közötti kölcsönhatás csak átlagtér szinten szerepel a modell-

ben. Habár ez a módszer jó közeĺıtéssel le tudja ı́rni az egyszeres kötés disszociációt,

többszörös kötés disszociáció esetén azonban hamis eredmények adódnak. A hiba

elsősorban annak tulajdońıtható, hogy a módszer rosszul ı́rja le a fragmensek spin

állapotait. A doktori munka másik fő célja e helytelen spin állapotok és a hamis en-

ergiagörbék kapcsolatának elemzése volt. Ezen felül fontos kérdésként vetődött fel a

geminálfüggvények referenciafüggvényként való alkalmazhatósága egy multireferenciás

számolás során.

Az értekezés szerkezete a két fent emĺıtett módszer alapján két jól elkülöńıthető

részre bontható. Az alább felsorolt tézispontok két csoportja az [1]-es és [3]-as referen-

cián alapul.

Első rész: Redundancia az SA-SSMRPT-ben [1]

Alkalmazott módszerek

A. Újraszámoltam az eredeti redundáns megoldásokat a Szabados Ágnes által fej-

lesztett kód seǵıtségével. Munkám során használtam azokat az érzékenységi mod-

ulokat is, melyek e kód részét képezték.
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Eredmények és következtetések

1. Az SA-SSMRPT egyenletek redundánsak, amit a nem megfelelően definiált spin-

adaptált gerjesztési operátorok okoznak. Újradefiniálásukkal a fenti redundan-

cia megszüntethető. Újraszámoltam az SA-SSMRPT egyenleteket ezekkel az új

operátorokkal, majd az A pontban emĺıtett programban implementáltam is őket.

2. Az SA-SSMRPT módszert tanulmányozták már Møller-Plesset és Epstein-Nesbet

part́ıcióban is. Azonban az ide tartozó irodalomban az Epstein-Nesbet part́ıció

képletei ellentmondásosak. Ezért az ehhez a part́ıcióhoz szükséges mátrixelemeket

numerikusan számı́tottam ki a Rolik Zoltán és Szabados Ágnes által késźıtett

általános mátrixelem kiértékelő program seǵıtségével.

3. A korábban emĺıtett programok seǵıtségével megvizsgáltam a LiH és HF

molekulák egyszeres kötés disszociációját. A redundancia szűrt esetben a fizikailag

nem indokolt csúcsok eltűnnek a potenciális energia görbékről. Habár a csúcsok

az úgynevezett ”direct spectator” gerjesztések kihagyásával is megszüntethetők,

ettől függetlenül a módszer még redundáns marad.

4. Kiszámı́tottam az érzékenységek szinguláris értékeit a redundancia szűrt

módszerek esetén is. A csúcsok az érzékenység görbékről ugyancsak eltűnnek

mind a ”direct spectator”-ok kihagyása, mind a teljes redundancia szűrés esetén.

5. Munkám során a gerjesztő operátorok több alternat́ıv defińıcióját is

összehasonĺıtottam. Az energiák függnek az operátor megválasztásától milli-

hartree skálán, viszont további csúcsok megjelenését nem tapasztaltam.
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Második rész: Lokális spin a geminál alapú

módszerekben [2]

Alkalmazott módszerek

A. Az APSG hullámfüggvényt és energiát a Surján Péter által implementált Bu-

dapest MUNGAUSS program seǵıtségével számı́tottam ki.

B. Az RUSSG és SP-RUSSG által kapott eredményeket a Vitaly A. Rassolov által

módośıtott kereskedelmi Q-Chem programcsomag seǵıtségével határoztam meg.

C. Alkalmaztam továbbá egy Szabados Ágnes által implementált programot, a lokális

spin értékek meghatározására.

D. Továbbá a Zoboki Tamás és Szabados Ágnes által implementált kódot is

használtam, az APSG alapú MR-LCC korrekciók kiszámı́tására.

Eredmények és következtetések

1. Alternat́ıv bizonýıtást adtam a v́ız szimmetrikus disszociációjának példáján

arra, hogy az APSG elméletben a méretkonzisztencia hiánya a fragmensek

spinállapotának helytelen kezeléséből adódik. Megmutattam azt is, hogy ez a

hiba az RUSSG és az SP-RUSSG számolások során eltűnik. A méretkonzisztencia

hibák azonban már négy darab geminált tartalmazó rendszer esetén is megjelen-

hetnek, ha mindegyik geminál tartalmaz egy triplet komponenst.

2. A lokális spin értékeket APSG, RUSSG és SP-RUSSG módszerekkel határoztam

meg kis molekulák példáján (v́ız szimmetrikus disszociáció, nitrogén molekula

disszociáció, H
4
klaszter kötésátrendeződési reakció). Mı́g az RUSSG és az

SP-RUSSG helyesen adja meg a lokális spint, az APSG jellegében is helytelen

értékeket ad a H
2
O és a N

2
molekulák disszociációs határán, valamint a H

4

klaszter négyzetes geometriájánál. Mindezek ellenére az APSG energiái kisebb
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párhuzamossági hibát adnak a H
2
O és a N

2
molekulák essetében. A H

4
klaszterre

vonatkozó energia görbén azonban egy fizikailag nem indokolt csúcs jelenik meg,

ami az RUSSG és az SP-RUSSG módszerek használatával eltűnik.

3. Munkám során a D. módszerben emĺıtett kód fejlesztésével is foglalkoztam.

Bevezettem egy alternat́ıv módszert a kevert spin-állapotok által okozott

problémák elkerülésére. Ezek után úgy módośıtottam a fenti kódot, hogy az

az SP-RUSSG alapú LCC korrekciókat is tudjam kezelni kis molekulák esetén.

4. Az APSG és az SP-RUSSG alapú LCC módszerek korrekcióját a v́ız szimmetrikus

disszociációjának és a H
4
kötésátrendeződésének példáján vizsgáltam meg. A v́ız

esetén az LCC korrekciók nem hozzák helyre az APSG helytelen lokális spin

értékeit a disszociáció közelében. A korrigált potenciális energia felületen is szin-

gularitások jelentkezhetnek a lokális spin görbéken. Az SP-RUSSG alapú LCC

módszer használatával azonban mind a lokális spin, mind a potenciális ener-

gia értékek megjavulnak. A H
4
klaszter esetén megfigyelhető, hogy az APSG

helytelen értékei a lokalizált bázis használatára vezethetők vissza. Ha delokalizált

pályákat alkalmazunk mind az APSG, mind az SP-RUSSG alapú LCC számolások

során, akkor a lokális spin értékek megjavulnak és a csúcs is eltűnik a potenciális

energia felületről. Viszont ez a tulajdonság a vizsgált rendszerek közül egyedül a

H
4
klaszter sajátja, a H

2
O és N

2
disszociációk hasonló módon nem korrigálhatók.
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[7] P. Szalay, Á. Szabados, P. R. Surján, P. Jeszenszki, and G. Fogarasi. Szemelvények
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A poszter ćıme: Spin-adaptation and redundancy in SS-MRPT
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