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Állapotösszeg (partíciós függvény)

• Dimenzió nélküli mennyiség.
• A rendszert alkotó részecskék leszámolásából 

jön, az elérhető energiaszinteket a Boltzmann-
eloszlásnak megfelelően töltik be a részecskék:
N = n0 + n1 + n2 + … az össz-részecskeszám
N = n0 + n0exp(−ε1/kT) + n0exp(−ε2/kT) + …
Q:= N/n0 = 1 + exp(−ε1/kT) + exp(−ε2/kT) + …

• Q megadja, hogy a részecskéket miképpen 
partícionáljuk a rendelkezésre álló 
energiaszintek között.



Példa:
Ekvidisztans

energiaszintek
Különbség: kT

Ellenőrzés:
Q:= N/n0
10000/6321 = 1.58

1 + e−1 + e−2 = 1.503



• Q nagysága: az energiaszintek betöltöttsége, 
mely az energiaszintek (E) értékétől és a 
rendszer hőmérsékletétől (T) függ

• E-függés: nagyobb energia, kisebb populáció.
• T-függés: magasabb hőmérséklet, nagyobb 

populáció.
• Q értékének határai: alapértelmezésben 

legalább 1, de lehet nagyon nagy, bár nem 
végtelen nagy szám.

Állapotösszeg (partíciós függvény)



Állapotösszeg jelentősége

„The sum Q has a central role in statistical thermodynamics
because once it is known as a function of the variables on
which it depends, all thermodynamic quantities may be
calculated from it directly.”

„The set of states in turn is found in principle by using
quantum mechanics and is a function of only the number
and nature of the particles comprising the system and the
constraints.



ACS&AIP for the NBS, NY, 1985.

Szabadenergiák, entrópiák, entalpiák és moláris 
hőkapacitások listája 100 és 6000 K között nagyszámú 
kémiai specieszre.

(Ezeket többnyire állapotösszeg segítségével határozták 
meg.)

Idézettség (2011. 10. 20.):
CHASE MW  J PHYS CHEM REF DATA  1985  14 232
CHASE, MW J PHYS CHEM REF DATA  1985  14  1  883



Molekuláris állapotösszeg

Qtr: ideális gáz formalizmussal könnyen számítható

Qelec: szerencsés esetben 1, azaz egy elektronállapottal 
kell csupán számolni

Qrovib: ennek számítása igazi kihívás, sokszor nem 
elegendő a jól megszokott merev rotátor (RR) –
harmonikus oszcillátor (HO) megközelítés



Termodinamikai függvények
(Helmholtz-féle) szabadenergia függvény:

(Gibbs-féle) szabadentalpia függvény:

Entrópia függvény:

Állandó nyomáshoz tartozó hőkapacitás:



Qint és momentumainak számítása



Transzlációs járulékok



M. Vidler, J. Tennyson, J. Chem. Phys. 2000, 113, 9766.



Klasszikus állapotösszeg
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Tegyük meg a következő egyszerű visszatérést a klasszikus mechanikához:

Egy-atomos ideális gáz egyetlen atomjára

( )
∫ ∫ ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ++
−≈ dxdydzdpdpdp

m
ppp

q zyx
zyx

2
exp

222
tr
class

β
L

( ) ( ) VmkTdpmpVq 2/3
3

2tr
class 22/exp πβ =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−≈ ∫

∞

∞−

Tehát a kvantummechanikai kifejezéshez jelentősen hasonlító kifejezésre
jutottunk, csupán a h-3 hiányzik. 



• A forgó mozgást is kezelhetjük klasszikusan:

Klasszikus állapotösszeg
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• A rezgő mozgást is kezelhetjük klasszikusan:
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Tehát a klasszikus transzlációs állapotösszeghez hasonlóan a forgási 
„hibás” egy h2 taggal, a rezgési pedig egy h taggal. Azaz minden dpjdqj
tagra hiányzik egy h tag, így ezzel utólag egészítsük ki a klasszikus 
kifejezésünket.



Némi megfontolás után a következő alakot fogalmazhatjuk meg 
egy N független és megkülönböztethetetlen részecskéből álló
rendszerre, ahol H az N-test Hamilton-függvény egymással 
kölcsönható részecskékre:

Klasszikus állapotösszeg
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klasszikus



“We are perhaps not far removed from the
time when we shall be able to submit the
bulk of chemical phenomena to
calculation.”

L. J. Gay-Lussac (1809)



Direkt összegzés 1.

• Rendkívül nagy számú rezgési-forgási energiaszintet 
kellene ismernünk (ld. spektroszkópiai hálózatok), 
különösen magasabb hőmérsékleten.

• A leggyakoribb, „aszimmetrikus pörgettyű” molekulatípusra 
zárt alakban nem állíthatók elő az energiaformulák.

• Lehetséges megközelítési lehetőségek az energiaszintek 
számítására:
(1) egyszerű modell számítások (pl. JANAF): RR-HO

(2) perturbációszámítás: VPT2

(3) variációszámítás: D2FOPI, DEWE, GENIUSH



Direkt összegzés 2.
• Nem áll rendelkezésünkre az összes szükséges energiaszint 

mérésekből.
• A Born−Oppenheimer közelítés nélkül reményünk sincs az 

összes szükséges állapot kiszámítására.
• Az ab initio számított („negyedik generációs”) 

energiaszintek pontossága többatomos és többelektronos 
rendszerekre még manapság sem jobb 1-2 cm-1-nél a 
disszociációs limitet megközelítve (pl. nemadiabatikus
effektusok szerepe).

• Mit tegyünk a kvázikötött (rezonancia) állapotokkal?
• Több elektronállapot együttes kezelése?
• Anharmonikus spektroszkópiai állandók csak kevés 

molekulára elérhetőek és csak félmerev esetekre 
értelmezettek.

• Legtöbb molekulára még a spektroszkópiai állandók sem 
elérhetőek kísérletileg, mert azok túl reaktívak vagy túl kis 
élettartamúak.



A kvantumkémia korszakai

• 1. korszak: kvalitatív elektronszerkezeti
eredmények, elmélet interpretálja a kísérletet

• 2. korszak: félkvantitatív eredmények, az elmélet 
javítása a kísérlettel történő összehasonlítás által

• 3. korszak: kvantitatív eredmények, elmélet és 
kísérlet közel egyenrangú

• 4. korszak: magmozgások kvantitatív figyelembe 
vétele, valódi mérési eredmények számítása

A kvantumkémia a kvantummechanika kémiai alkalmazása. 
A legfontosabb különbség: a Born-Oppenheimer közelítés.



A pontos kvantumkémia néhány 
jellegzetes felhasználási területe

• Termokémia (képződési entalpiák)
• Kémiai kinetika és dinamika
• Spektroszkópia (kis és nagy felbontású)



Spektroszkópiai hálózatok (SN):
súlyozott, irányítatlan gráfok

• energiaszintek: csúcsok (adott, elméleti vagy 
empírikus bizonytalansággal)

• megengedett átmenetek: élek (kapcsolatok)
• átmeneti intenzitások: súlyok

A. G. Császár, T. Furtenbacher, J. Mol. Spectrosc. 2011, 266, 99-103.



Spektroszkópiai hálózat (SN)
HD16O



A spektroszkópiai hálózatok 
skálafüggetlenek

Observed First-principles



MARVEL: MARVEL: InInververzz,  Hamilton,  Hamilton--
operoperáátortor nnéélklküüli megkli megköözelzelííttéése se 
a rezga rezgéésisi--forgforgáási energiaszintek si energiaszintek 
nagypontossnagypontossáággúú szszáámmííttáássáánaknak

MMeasuredeasured AActivective
RRotationalotational--VVibrationalibrational

EEnergynergy LLevelsevels

T. Furtenbacher, A. G. Császár, J. Tennyson, J. Mol. Spectrosc. 245, 115 (2007)



Csúcsok és élek száma az intenzitás függvényében
nodes
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Kísérleti (MARVEL) 
energiaszintek

• H2
16O: kb. 17.000

• H2
17O: 2.723

• H2
18O: 5.131

• HD16O: 8.818
• HD17O: 162
• HD18O: 1.864

• H2
16O: 200.000

• H2
17O: 91.290

• H2
18O: 142.344

• C2H2: 18.415

Állapotösszeg számításhoz 
szükséges





RR-HO (tankönyvi) közelítés
• Qrot: alacsony hőmérsékleten és alacsony 

gerjesztésnél a molekulák többségének forgási 
energiaszintjei megfelelően kezelhetők a merev 
rotátor (RR) közelítés keretein belül, maximum 3 
spektroszkópiai állandó (forgási állandók) szükséges.

• Qvib: a 3N – 6 alaprezgésre a harmonikus oszcillátor 
és az ennek megfelelő normálrezgés közelítés 
alapvetően helyes, de komoly gond ha alacsony 
frekvenciájú rezgésekkel is rendelkezik a molekula 
(nagy-amplitúdójú rezgések, ld. Morse oszcillátor).

• Qel: általában egy elektronállapot figyelembe vétele 
elegendő (legalábbis alacsony hőmérsékleten).

• Egyszerű analitikus formulák.



Spektroszkópiai állandók (VPT2) felhasználása
A szükséges kvantumkémiai információ

Elektronszerkezet számítás:
Egyensúlyi molekulageometria
Negyedrendű anharmonikus erőtér

Magmozgás számítás:
VPT2 formulákon alapuló program(ok)



Spektroszkópiai állandók (VPT2) felhasználása



VAR JANAF

H2
16O

VPT2 Semiclass.



H2
18O variációs alapú „molekuláris 

állapotösszeg” számítás

D. Underwood, J. Tennyson, MSCi Astrophysics, UCL, 2011



H2
18O variációs alapú „molekuláris 

állapotösszeg” számítás

D. Underwood, J. Tennyson, MSCi Astrophysics, UCL, 2011



H2
18O variációs alapú „molekuláris 

állapotösszeg” számítás

D. Underwood, J. Tennyson, MSCi Astrophysics, UCL, 2011



H2
18O variációs alapú „molekuláris 

állapotösszeg” számítás



H2
18O variációs alapú „molekuláris 

állapotösszeg” számítás

D. Underwood, J. Tennyson, MSCi Astrophysics, UCL, 2011



Az állandó nyomáson számítható 
hőkapacitás hőmérséklet-függése H2

16O-ra

VPT2
JANAF

Variációs



Javított klasszikus mechanikai összegzések 
kvantum korrekciókkal



Az állapotösszeg illesztése

Az illesztési hiba nem több mint 8 koefficiens 
alkalmazása esetén „megfelelően” kicsi.



Állapotösszegek felhasználása kémiai reakciók 
egyensúlyi állandóinak számítására

Minden kívánt mennyiség kiszámítható a kvantumkémia 
segítségével (a reakciósebességek mérhetőek is).

HDHDH 23 +↔+ ++

223 HDHHDH +↔+ ++

Asztrofizikai érdekességű frakcionálódási reakciók 
(„deuterium chemistry”)

stb., általánosan: A + B C + D
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T/K Adams&Smith Herbst Ab initio
80 4.5(13) 5.9 6.8
200 2.4(7) 2.6 1.5
295 2.0(6) 2.1 1.0

223 HDHHDH +↔+ ++

Ab initio 2.6 x 10+12

Gerlich et al. (2002) 7.1
Adams&Smith (1981) 1.5 x 10+9

Sidhu et al. (1992) 7.1 x 10+12

223 HDHHDH +↔+ ++ at 10 K

Egyensúlyi állandók



ÖsszefoglalásÖsszefoglalás
(1) Az állapotösszeg meghatározása direkt összegzési módszerrel 
sikeresen alkalmazható a kvantumkémia minhárom szintjén: (1) 
egyszerű RRHO modell, (2) perturbációszámítás (VPT2) és (3) 
variációszámítás.
(2) A spektroszkópiai hálózatokban (SN) az energiaszintek a csúcsok, 
a megengedett átmenetek az élek, az intenzitások a súlyok. 
(3) Magas hőmérséklet esetén rendkívül nagyszámú energiaszintre van 
szükség, pontos ismeretük nagyobb, nem félmerev molekulák esetén 
ma is nehezen megoldható probléma.
(4) A spektroszkópiai paraméterek ismeretén alapuló, VPT2 alapú és 
így félmerev molekulákra alkalmazható összegezési eljárások 
alacsonyabb hőmérsékletekre megfelelőek és nagyobb molekulákra is 
alkalmazhatóak.
(5) Vannak reménykeltő korrigált klasszikus modellek, melyek 
megfelelően működhetnek nagyobb rendszerekre is (bár: 
többdimenziós integrálás...).
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