
Molekulák elektronszerkezete

A teljes molekula nemrelativisztikus, id½ofüggetlen Schrödinger egyenletének megoldása a Born-Oppenheimer
közelítésnél látottak szerint a rögzített magú Hamilton operátor (az elektron Hamilton operátor) sajátérték
problémájának megoldásával kezd½odik. Az itt kapott E(R) energiát használjuk potenciálként a magmozgá-
sokra vonatkozó egyenletekben (amint azt korábban láttuk).
Egy Ne elektronból és Nn magból álló molekula Hamilton operátora
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ahol Za és ma az a-adik mag töltése és tömege. Általános esetben ez az operátor csak az S2, Sz spin
momentum négyzet és z-komponens operátorokkal cserélhet½o fel. De ha a molekula (a magok elrendez½odése)
szimmetrikus, akkor azokkal a szimmetria m½uveletekkel is amelyek a molekulát az eredetivel azonos helyzetbe
viszik.
Példa: Víz molekula H2O

A víz molekula szimmetria m½uveletei:

� I: identitás operátor

� �0v: a molekula síkjára való tükrözés

� �v: az el½obbi síkra mer½oleges az oxigén atomot tartalmazó tükörsík

� C2: az iménti két sík metszésvonala mint kétfogású forgástengely

A szimmetria m½uveletekhez esetenként �zikai mennyiség is tartozik (pl. a forgatáshoz az impulzus momen-
tum z-komponens) de a legtöbb esetben nem. Ha a molekulánk szimmetrikus, akkor az elektronállapotainak
osztályozása a szimmetria alapján történik. Ahhoz, hogy az osztályozás pontos formáját megismerhessük,
el½oször azt kell megvizsgálnunk, hogy a térbeli szimmetria milyen következményekkel jár az állapotokra
nézve.

Térszimmetria a kvantummechanikában

Tekintsünk egy molekulát, amelynek Hamilton operátora H, és legyen T olyan tértranszformáció, ami egy
r helyvektort T r = r0 helyvektorba visz. De�niáljunk egy T operátort, ami az állapotfüggvényekre hat a
következ½o módon

T	(r) = 	
�
T �1r

�
:

Azaz a transzformált függvény azt az értéket veszi fel az r helyen, mint az eredeti függvény a T �1r helyen.

Példa: Legyen T r = r+3; ekkor T �1r = r�3, ezzel az eredeti függvény e�x2 és a transzformált e�(x�3)2

:
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Legyen továbbá a T felcserélhet½o a Hamilton operátorral

[H;T ] = 0:

Vizsgáljuk, meg, hogy milyen következményekkel jár ez a kommutáció a H sajátállapotaira. Legyen a H
sajátérték problémája

H	n� = En	n� ; � = 1; ::; gn

ahol En gn-szeresen degenerált sajátérték. Hattassuk mindkét oldalra a T operátort

TH	n� = EnT	n� :

A kommutáció miatt
H (T	n� ) = En (T	n� ) :

Azaz, ha 	n� a H sajátállapota, akkor T	n� is az, méghozzá ugyanahhoz a sajátértékhez tartozó. Mivel
csak gn lineárisan független En-hez tartozó sajátállapot van, a T	n� felírható ezek lineáris kombinációjaként:

T	n� =

gnX
�=1

D(n)
�� 	n� :

A T operátor a H sajátaltereit változatlanul hagyja, azaz neki magának is invariáns alterei.
Az összes olyan T , ami felcserélhet½o a Hamilton operátorral csoportot alkot (G). (Ha két operátor

felcserélhet½o a H-val akkor a szorzatuk is az.) A csoportelmélet fogalmait használva: a H En-hez tartozó
sajátállapotai a G csoport gn dimenziós ábrázolásának bázisvektorai. A T 2 G-hez tartozó D(n)

�� mátrixok a
csoportnak egy mátrix reprezentációját adják.

Szimmetrikus molekulák állapotainak osztályozása

A molekulák elektronállapotainak osztályozása a szimmetria alapján, potosabban a molekula szimmetria-
csoportjának irreducibilis ábrázolásai szerint történik.

j	i = j�;�; �; S;Msi ;

ahol � m� dimenziós irreducibilis ábrázolás, � az ábrázolás mátrix reprezentációjának valamelyik sora, S;Ms

az S2, Sz operátorok tartozó kvantumszámok. Egy adott �; S-hez tartozó sajátérték m�(2S + 1)-szeresen
degenerált nemrelativisztikus esetben egy szabad molekulára. Az atomi állapotok jelölésének analógiájára a
molekulaállapotok jelölése.

2S+1�;

ahol a � helyére a megfelel½o irreducibilis nagybet½uvel írt jelét szokás írni.
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A függetlenrészecske módszer alkalmazása molekulákra

A molekulák Hamilton operátorának sajátérték problémája általában sem analitikusan sem numerikusan
nem oldható meg. Ahogyan azt már korábban tárgyaltuk a probléma kezelhet½o lesz a függetlenrészecske
közelítés alkalmazásával. Zárt héjú rendszereknél ez azt jelenti, hogy a hullámfüggvényt Slater determináns
formájában írjuk fel, és a sajátérték problémánk egyrészecske sajátérték egyenletekre esik szét.

H =
X
i

h (i) ; h (i) = ��i
2
+ v (i)

h' = "'

Ha a legjobb teljes energiát eredményez½o azaz a Hartree-Fock közelítést alkalmazzuk a h a Fock operátor
lesz, amelynek az alakját már láttuk a HF módszer levezetésénél.
A látottak szerint, a molekula szimmetriáját a magelrendez½odés határozza meg. Ez a függetlenrészecske

esetben is fennáll. Az egyrészecske állapotok a molekula szimmetriacsoportja valamely irreducibilisának
bázisfüggvényei lesznek. A pályákat a megfelel½o irreducibilis kisbet½ujével jelöljük (a1,b1,a2,...) és ha több
pálya tartozik ugyanazon irreducibilishez, akkor ezeket a megfelel½o kisbet½u elé írt sorszámmal különböztetjuk
meg (1a1,2a1,....). Az atomok elektronkon�gurációjának analógiájára a molekulák esetében a betöltött pályák
iménti jelölését alkalmazzuk és a pályán lév½o elektronok számát a kitev½oben jelezzük, pl. (1a1)2; (1a1)2(2a1)2(1f2)6::
A szimmetriapályák segítségével megkönnyíthetjük a Fock operátor sajátértékproblémájának megoldását

is. Ugyanis, ha '1 a �1, '2 a �2 irreducibilishez tartozik akkor az (f) Fock operátor megfelel½o mátrixeleme

h'1j f̂ j'2i = 0; ha �1 6= �2:

Mivel az f̂ a totálszimmetrikus ábrázoláshoz tartozik ez a mátrixelem csak akkor különbözhet 0-tól, ha
�1 = �2: Ez azt jelenti, hogy a pályákat megfelel½o sorrendbe állítva a Fock mátrix blokkdiagonális alakú
lesz.

Egy blokkban az azonos irreducibilishez tartozó pályák közötti mátrixelemek vannak. Ezzel a módszerrel
csökkenthetjük a diagonalizálandó mátrix dimenziószámát, hiszen a blokkokat külön diagonalizálhatjuk.

LCAO-MO

AHartree-Fock-Roothaan egyenletet a HF egyenletb½ol úgy kaptuk hogy az egyrészecske állapotteret megszorí-
tottuk egy véges alterére Az egyelektron függvények véges alterének kiválasztása közelítés. A kapott ered-
mények min½osége er½osen függ ett½ol a választástól. Egy molekula leírásához az egyrészecske függvényeknek
azt az alterét választjuk ki, amit a molekulát felépít½o atomok egyrészecske függvényei feszítenek ki. Ez az
ú.n. LCAO (Linear Combination of Atomic Orbitals) módszer. Mivel valódi atomi egyrészecske pályákat
nehéz volna használni, ezért olyan függvényeket alkalmazunk, amelyek jellegükben hasonlítanak hozzájuk.
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A f½oként a korai számolásokban voltak használatosak a Slater függvények (napjainkban újra azok), amelyek
alakja láthatóan hasonlít a hidrogén megoldásokra:

�(r) = Nrn�1e��rYlm (�; ') ;

ahol N normáló faktor, r; �; ' gömbi polárkoordináták n; l;m pedig kvantumszámok.
A leginkább elterjedt bázisfüggvény típus a köbös harmonikusokkal szorzott Gauss függvényekb½ol áll:

�(r) = (x� C)l (y �Ry)m (z �Rz)n e��i(r�R)
2

;

ahol l;m; n nem negatív egészek, R =(Rx; Ry; Rz) a Gauss függvény középpontja (rendszerint valamelyik
atom helye). A megfelel½o exponenseket atomi számolások segítségével választják ki.

Gauss és Slater

Miért használunk Gauss függvényeket?

� Két Gauss függvény szorzata is Gauss függvény (1.ábra)

� Minden integrál kiszámolható analitikusan vagy visszavezethet½o egy numerikusan könnyen számolható
1D integrálra

Fm (W ) =

Z 1

0

t2me�Wt2dt
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A víz molekulapályái

A víz szimmetriacsoportja a C2v ; aminek négy egy dimenziós ábrázolása van. A víz betöltött molekulapályái
közül három az A1 egy-egy a B1 és B2 irreducibilis ábrázoláshoz tartozik. mivel az árázolások egy dimenziósak
minden szimmetriam½uvelet vagy önmagába vagy -1-szeresébe visz a molekulapályat, ami a karaktertáblából
is látható.

y, Rx1111B2

x, Ry1111B1

Rz1111A2

z1111A1

σyzσxzC2EC2v

y, Rx1111B2

x, Ry1111B1

Rz1111A2

z1111A1

σyzσxzC2EC2v

1. ábra. A C2v csoport karaktertáblája
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