
2 
 

ЗМІСТ 

Вступ..........................................................................................................................4 

Розділ 1. Огляд літератури………………………………………………………6 

1.1 Молекулярна динаміка………………………………………………………6 

 1.1.1Сфери застосування…………………………………………………….6 

 1.1.2 Швидкість методу………………………………………………………7 

1.1.3 Мікроканонічний ансамбль……………………………………………9 

 

1.1.4 Канонічний ансамбль…………………………………………………10 

 

1.1.5 Ізотермічно-ізобарний ансамбль……………………………………..11 

 

1.1.6 Потенціали в молекулярній динаміці………………………………..11 

     1.2 Обчислювальна хімія……………………………………………………….14 

            1.2.1 Історія ………………………………………………………………...14 

            1.2.2 Область застосування………………………………………………...16 

            1.2.3 Точність……………………………………………………………….17 

            1.2.4 Методи ………………………………………………………………..18 

     1.3 Апроксимація Борна-Опенгеймера………………………………………...23 

     1.4 Молекулярна динаміка з електронними переходами, метод Таллі………30 

            1.4.1 Бажані ознаки методу………………………………………………...32 

            1.4.2 Опис методу ………………………………………………………….36 

            1.4.3 Визначення ефективності методу…………………………………...46 

            1.4.4 Аналіз результатів……………………………………………………55    

  Розділ 2. Метод усереднення в напівкласичній моделі Монте-Карло…….58 

     2.1 Постановка задачі…………………………………………………………...58 



3 
 

     2.2 Вираз для визначення мовірності заповнення квантового стану…………60 

     2.3 Вибірка інтегральної функції за класичними траєкторіями……………61 

     2.4  Застосування алгоритму SCMC до набору тестів Таллі………………….64 

     2.5 Застосування алгоритму SCMC до багатовимірних проблем…………….67 

     2.6 Базові співвідношення 1…………………………………………………….72 

     2.7 Базові співвідношення 2…………………………………………………….80 

  Висновки………………………………………………………………………….84 

  Список використаних джерел………………………………………………….85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ВСТУП 

Квантова хімія або як її ще називають молекулярна квантова механіка – 

це розділ хімії, який напрямлений на використання методів квантової механіки 

для дослідження хімічних систем. В даному розділі особлива увага приділяється 

вивченню основного та збуджених станів окремих атомів і молекул, а   також - 

перехідних станів, що виникають під час хімічних реакцій.  

Завданням теоретичної квантової хімії є створення, за допомогою 

квантової механіки, моделей, що дозволили б передбачити властивості атомних 

та молекулярних систем. В наш час, в даній галузі особливого поширення набули 

чисельні методи, оскільки до цих пір не існує способу, який дозволив би 

аналітично розв’язати рівняння Шредингера для системи багатьох атомів.      

В теоретичній квантовій хімії особливого поширення набуло 

застосування напівемпіричних методів та методів основаних на квантово-

механічних принципах. Для багатьох задач часто застосовуються ітеративні 

підходи, в основі яких лежать методи самоузгодженого поля. Невирішеною 

проблемою залишається те, що всі існуючі методи можна застосовувати лише до 

малих молекулярних систем, оскільки час розрахунку швидко росте з числом 

атомів, що входять в досліджувану систему.    

Метою даної дипломної роботи було створити чисельний метод, який би 

дозволив ефективно описати процеси неадіабатичної динаміки в великих 

молекулярних системах і твердих матеріалах, де застосування апроксимації 

Борна-Опенгеймера не представляється можливим. Для того, щоб новий метод 

можна було застосовувати для розв’язку реальних задач необхідно, щоб він був 

спроможний видати результати високого ступеня точності навіть за наявності 

лише основних параметрів  (параметрів, які можна отримати за допомогою 

існуючих методів експериментальної квантової хімії), забезпечувати 

контрольоване наближення (яке можна систематично вдосконалювати) та 
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вловлювати такі фізичні ефекти  як, наприклад, еволюція електронної 

когерентності.   

В цій дипломній роботі пропонується новий алгоритм на основі вибірки 

Монте-Карло з класичних траєкторій, що задовольняє вищезгаданим вимогам і 

надає більш точні результати ніж вже існуючі аналоги при моделюванні 

неадіабатичної динаміки молекул. Даний алгоритм можна розглядати як метод 

постобробки та аналізу чисельних результатів, отриманих за допомогою 

традиційних підходів. Точність алгоритму була забеспечена за рахунок розгляду 

кожної частинки як хвильового пакету та усереднення впливу других похідних 

потенціалу на його еволюцію. Здійснені  чисельні експерименти для декількох 

модельних задач демонструють ефективність  нового методу. 
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РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1 Молекулярна динаміка 

Молекулярна динаміка – це метод моделювання фізичних процесів руху 

атомів та молекул. В межах даних симуляцій атоми та молекули можуть 

взаємодіяти сталий період часу, що дає можливість спостерігати за еволюцією 

системи. В молекулярній динаміці траєкторії атомів визначаються шляхом 

чисельного розв’язку рівнянь Ньютона для системи взаємодіючих частинок, де 

сили між частинками і їхні потенціальні енергії визначаються шляхом 

впровадження міжатомних потенціалів або силових полів. Даний метод був 

розроблений фізиками в кінці 1950-х років, а зараз широко вживається в 

фізичній хімії та для моделювання біомолекул. 

У зв’язку з тим, що молекулярні системи зазвичай складаються з 

великого числа частинок, не представляється можливим визначити властивості 

таких систем аналітично; в молекулярній динаміці цю проблему обходять, 

використовуючи чисельні методи. Хоча, у випадку тривалих симуляцій можуть 

виникати помилки, їх можна мінімізувати за допомогою правильного вибору 

алгоритмів та параметрів. 

До систем, поведінка яких пояснюється ергодичною гіпотезою, можна 

використати молекулярну динаміку з метою встановлення їх макроскопічних 

термодинамічних властивостей.  

1.1.1 Сфери застосування 

Починаючи з теоретичної фізики, метод молекулярної динаміки став 

популярним в матеріалознавстві, а після 1970 року в біохімії та біофізиці. 

Молекулярну динаміку часто використовують для дослідження білків та інших 

макромолекул. В фізиці, нею користуються для того, щоб дослідити явища, що 

відбуваються на атомному рівні, і які не можна спостерігати напряму, 
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наприклад, ріст тонких плівок. Також даний метод є популярним, якщо 

необхідно встановити фізичні властивості наноструктур, які ще не були 

створені. В біофізиці та структурній біології, молекулярна динаміка часто 

застосовується для вивчення руху таких молекул  як амінокислоти. Результати 

цих досліджень використовуються для пояснення біофізичних експериментів і 

для моделювання зв’язків між іншими молекулами. Розглядуваний метод 

можна використовувати для того, щоб передбачити структуру білка після 

згортання поліпептидного ланцюжка. 

Результати, отримані за допомогою молекулярної динаміки, можуть 

бути перевірені шляхом їх порівняння з результатами експериментів, одним з 

яких є ЯМР спектроскопія. 

Обмеження даного методу виникають у зв’язку з необхідністю 

використання наборів параметрів та, розроблених в молекулярній механіці, 

силових полів. Важливим фактором є також те, що  міжмолекулярні водневі 

зв’язки явним чином не є врахованими в силові поля, а описані як Кулонівська 

взаємодія атомних точкових зарядів; що є грубою апроксимацією. Більше того, 

електростатична взаємодія зазвичай обраховується з використанням 

діелектричної константи вакууму, в той час як водний розчин має набагато 

більшу діелектричну константу. Також взаємодія Ван дер Ваальса в 

молекулярній динаміці описується потенціалом Ленарда-Джонса, який 

побудований на теорії Фріца Лондона, що є застосовною лише для вакууму.  

1.1.2 Швидкість методу 

При моделювання процесів за допомогою молекулярної динаміки, 

особливу увагу слід звертати на доступні обчислювальні ресурси. Розмір 

системи (число частинок), крок по часу, сумарний час симуляції повинні бути 

вибрані так, щоб обчислення можна було провести за розумні строки. Проте 

симуляція повинна бути достатньо довгою, щоб досліджувані процеси встигли 
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відбутися. Для того, щоб зробити статистично обгрунтовані висновки з 

обрахунків, час симуляції процесу також має відповідати кінетиці природного 

процесу. Більшість наукових публікацій, просвячених динаміці білків та ДНК, 

використовують дані отримані при моделюванні процесів довжиною від нано 

до мікросекунди. Для отримання цих даних комп’ютерам потрібно працювати 

від кількох днів до кількох років.  

Впродовж симуляції, найважчим завданням для сучасних CPU є 

визначення потенціалу, як функції координат частинок. При визначенні енергії, 

найважче мати справу з нековалентними зв'язками. Час обрахунку при 

використанні методу молекулярної динаміки росте як 𝑂(𝑛2), якщо необхідно 

вно враховувати взаємодію Ван дер Ваальса.  

Іншим важливим фактором, що впливає на тривалість часу, необхідну 

CPU для моделювання процесу, є розмір одного кроку по часові, тобто 

часового інтервалу між обрахунками потенціалу. Крок по часу має бути 

достатньо малим, щоб запобігти помилкам дискретизації. Зазвичай цей крок  

вибирають порядку однієї фемптосекунди. Значення кроку можна збільшити, 

якщо використати алгоритм SHAKE, в якому вібрації найшвидших атомів 

(таких як водень) не враховуються.  

Для моделювання молекул в розчині, потрібно зробити вибір між явним 

та неявним розчином. Різниця заключається в тому, що при моделювання 

явного розчину, молекули розчинника моделюються в задачі і їх вплив має 

бути врахований у використовуваному силовому полі; в той час як при 

моделюванні неявного розчину використовується підхід середнього поля. У 

моделювання явного розчину вимагає великих обчислювальних ресурсів, 

оскільки необхідно працювати приблизно в десять разів більшим числом 

частинок. Але зернистість та в’язкість явного розчину є необхідними для 

описання певних властивостей молекул у розчині. Саме тому його часто 

використовують в хімічній кінетиці. 
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При моделюванні процесів за допомогою молекулярної динаміки, 

розмір області моделювання має бути достатньо великим, щоб запобігти 

впливу граничних умов. Саме тому часто використовують періодичні граничні 

умови, в яких границі з одного боку пов’язані з границями з протилежного. 

Такий підхід, як правило, майже не впливає на швидкість обрахунку. 

1.1.3 Мікроканонічний ансамбль 

У випадкові мікроканонічного ансамбля, енергія системи, число її 

частинок та об’єм, залишаються незмінними. Це відповідає адіабатичному 

процесові. В мікроканонічній молекулярній динаміці постійно відбуваєьбся 

перехід енергії з потенціальної в кінетичну і навпаки, але при цьому вся енергія 

системи залишається незмінною. Для системи з N частинок, з координатами X 

і швидкостями V  можна записати наступну пару диференціальних рівнянь 

першого порядку: 

 

          Де функція потенціальної енергії системи U(X) є функцією координат 

частинок. 

Для кожного кроку по часу, координати кожної частинки та її швидкість 

можуть бути бути визначені за допомогою чисельних методів інтегрування, 

таких як метод Верлета.    

Для того, щоб визначити температуру системи в молекулярній динаміці 

використовується той факт, що температура – це статистична величина. Якщо 

в системі є достатньо велике число атомів, температуру можна оцінити з 

«миттєвої» температури, яка в свою чергу дорівнює:  
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Де 𝑁𝑓  - це число ступенів вільності системи, N – число частинок в 

системі. 

Якщо в системі знаходиться мале число частинок, то у зв’язку з цим 

може виникнути досить специфічне явище. Наприклад, розглянемо систему, 

яка містить 500 атомів і енергією осадження в 100 eV. В реальному світі 100 eV 

отримані системою від атома, що щойно осів, відразу ж будуть передані 

великому числу атомів (1010 або навіть більше). При цьому зміна температури 

буде надзвичайно малою. Якщо ж в запрограмованій моделі є лише 500 атомів, 

то атоми матимуть достатньо енергії, щоб покинути систему. Щось схоже якраз 

і виникає при моделюванні біофізичних процесів. Температура системи значно 

змінюється, коли макромолекули, такі як білки піддаються різноманітним 

конформаційним змінам. 

1.1.4 Канонічний ансамбль 

В канонічному ансамблі число частинок, об’єм та температура 

зберігаються. Проте існує обмін енергії ендотермічних та екзотермічних 

процесів з термостатом.  

На сьогоднішній день існує велике число алгоритмів, які дозволяють 

додавати чи забирати енергію через границі системи, що й дозволяє 

моделювати канонічний ансамбль. В усіх популярних методах контролю 

температури, таких як термостат Ноза-Хувера, термостат Берендзена, 

термостат Андерсона, використовується перемасштабування швидкостей.  

Тим не менш отримання канонічного розподілу, не дивлячись на всі 

сучасні чисельні методи, залишається нетривіальною задачею, яка залежить від 
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вдалого вибору великого числа параметрів: розміру системи, вибору 

термостату, вибору кроку по часові… 

1.1.5 Ізотермічно-ізобарний ансамбль 

В ізотермічно-ізобарному ансамблі зберігаються такі величини як число 

частинок, тиск, та температура. Разом з вибором термостату потрібно також 

вибрати і баростат. Баростат зазвичай моделюють у відповідності до 

лабораторних умов, за яких система піддається впливу температури та тиску 

оточуючого середовища.  

1.1.6 Потенціали в молекулярній динаміці 

Для моделювання процесів в молекулярній динаміці необхідно ввести 

поняття потенціальної функції, або описати умови за яких частинки в 

комп’ютерній симуляції будуть взаємодіяти. В хімії та біології цю роль 

виконують силові поля, а в фізиці твердого тіла – міжатомні потенціали. 

Існують потенціали різного рівня точності; найбільш поширеними є 

потенціали, в яких закладений зв’язок між атомами на основі законів класичної 

механіки. Вони дозволяють змоделювати можливі структурні зміни, але не 

можуть використовуватися для моделювання хімічних реакцій. 

Для того, щоб перейти від квантово-механічних до класичних 

потенціалів, необхідно зробити два основних наближення. В першому 

наближенні говориться, що всюди можна застосовувати апроксимацію Борна-

Опенгеймера, що в свою чергу означає, що електрони рухаються настільки 

швидко, що вони миттєво реагують на рух ядра. Як наслідок, рух електронів 

можна розглядати окремо від руху ядер. В другому наближенні 

використовується той факт, що ядра набагато важчі за електрони, а отже їх рух 

можна описати за допомогою рівнянь Ньютона. В класичній молекулярній 
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динаміці, енергія електронів описується поверхнею потенціальної енергії 

(ППЕ). 

У випадку, якщо необхідно знати тонку структуру, то використовують 

потенціали, побудовані на основі квантово-механічних законів. Існують також 

методи де поєднуються класичні та квантові потенціали. Вони є популярними, 

коли необхідно дослідити хімічні трансформації в системі. 

В молекулярній динаміці найбільш поширеними є наступні типи 

потенціалів: 

Емпіричні потенціали     

Емпіричними потенціалами в хімії назикають силові поля. Більшість 

силових полів представляють собою суперпозицію сил пов’язаних з хімічними 

зв’язками, кутами між атомами, силою Ван дер Ваальса, і електростатичним 

зарядом. В ці потенціали входять такі параметри як заряд ядра, параметри Ван 

дер Ваальса, довжина зв’язку, діапазон кутів.  

В емпіричних потенціалах використовуються специфічні механізми 

зв’язку між атомами, які не дозволяють моделювати процеси розпаду хімічних 

зв’язків та хімічних реакцій.  

Квазіемпіричні потенціали   

Для побудови квазіемпіричних потенціалів використовується матричне 

представлення в квантовій механіці. Значення матричних елементів 

знаходиться шляхом оцінки перекриття певних атомних орбіталей. Матрицю 

потім діагоналізують, щоб визначити зайнятість різних атомних орбіталей.  

Поляризаційні потенціали 

В молекулярній динаміці можна явно врахувати явище поляризації, 

якщо за допомогою таких чисельних методів як метод флуктуації зарядів чи 

метод Друда, ввести диполі в розглядувану систему. Це дозволить розглянути 



13 
 

динаміку перерозподілу заряду між атомами під впливом локального хімічного 

середовища. 

Введення даних потенціалів є необхідним при вивченні білків. Також їх 

використання забезпечить більшу точність отриманих результатів у випадку, 

якщо в систему входить однорідна рідина, наприклад, вода. 
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1.2 Обчислювальна хімія 

Обчислювальна хімія є галуззю хімії, яка використовує комп'ютерне 

моделювання для вирішення хімічних задач. В даній галузі використовуються 

методи теоретичної хімії, на основі яких було написано комп'ютерні програми 

для визначення структури та властивостей молекул і твердих тіл. Дослідження 

проведені за допомогою обчислювальної хімії є необхідними, оскільки, крім 

відносно недавніх результатів, що стосуються молекулярного іону водню, 

квантова проблема багатьох тіл не може бути вирішена аналітично. Хоча 

обчислювальні результати зазвичай доповнюють інформацію, отриману 

хімічними експериментами, вони часто дозволяють передбачити явища, які 

досі не спостерігалися. Обчислювальна хімія широко використовується при 

розробці нових лікарських засобів та матеріалів. 

Методи обчислювальної хімії застосовуються як для розв’язку 

статичних так і динамічних проблем. В усіх випадках, час обрахунку та інші 

ресурси (як, наприклад, пам’ять на жорсткому дискові) швидко ростуть з 

ростом розмірів досліджуваної системи в ролі якої може виступати як одна 

молекула так і їх група. З допомогою методів даної науки можна отримати дуже 

точні результати, але поки що для досить малих систем.  

1.2.1 Історія 

Опираючись на відкриття в області квантової механіки, в 1927 році 

Волтером Гейтлером та Фрітцом Лондоном було проведено перші теоретичні 

обчислення в області хімії. До списку книг, які відіграли важливу роль  в 

розвиткові обчислювальної хімії належать: «Вступ до квантової механіки та її 

застосування в хімії», написаної Лінусом Паулінгом та Брайтом Вілсоном, 

1935; «Квантова хімія» Волтера і Кімбела, 1944; «Елементарна механіка хвиль 
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та її використання в кантовій хімії», Хейтлер, 1945. Кожна з цих книг служила 

основним джерелом інформаціїї для хіміків не один десяток років. 

З розвитком комп’ютерних технологій в 1940-ві роки, розв’язок рівнянь, 

що описують складні атомні системи, став можливим. На початку 1950-х років,  

було здійснено перші напівемпіричні розрахунки атомних орбіталей. Хіміки 

теоретики стали одними з перших, хто широко використовували цифрові 

комп’ютери. В результаті, в 1951 році, Клеменсом С. Д. Рутхааном було 

написано статтю під назвою «Linear Combination of Atomic Orbitals Molecular 

Orbitals», пізніше надруковану в журналі «Reviews of Modern Physics»,  яка на 

сьогоднішній день займає друге місце по кількості цитувань серед статтей 

даного журналу. У 1956 році, в MIT було проведено аналіз двохатомних 

молекул за допомогою методу Хартрі-Фока. Перші багатоатомні обрахунки з 

використанням Гаусіанових орбіталей було проведенов 1950-х роках. В той же 

самий час Боєм та його співробітниками, на комп’ютері EDSAC було 

проведено перші обрахунки багатомолекулярних систем за допомогою 

ітераційного методу конфігураційної взаємодії.  

В 1964 році, за допомогою комп’ютерів в Берклі та Оксфорді, було 

застосовано метод Хукеля (в якому використовувався метод лінійної 

комбінації атомних орбіталей (ЛКАО) для визначення енергій орбіталей 𝜋 

електронів в спряжених вуглеводневих структурах) до вивчення молекул різної 

складності: від бензену до овалену. 

На початку 1970-х років, для обрахунку молекулярних орбіталей, 

набули широкого використання такі ab initio комп’ютерні програми як: 

ATMOL, Gaussian, IBMOL і POLYAYTOM. Серед них Gaussian і досі є 

надзвичайно популярним. В той же час було створено методи молекулярної 

механіки, як, наприклад, метод MM2 силового поля. 

Вперше термін «обчислювальна хімія» можна зустріти в книзі Сіднея 

Фернбаха та Абрахама Хаскеля Тауба: «Комп’ютери та їхня роль в фізиці», 
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1970 р. На протязі 1970-х, з’явилося величезне число різноманітних методів, 

які стали частиною нової дисципліни під назвою «обчислювальна хімія». 

Також у 1980 році з’явився науковий журнал під назвою « Journal of 

Computational Chemistry». 

За дослідження в області комп’ютерної хімії Джон Пол та Волтер Кох 

отримали Нобелівську премію в 1998 році. А в 2013 її отримали Мартін Карлус, 

Майкл Левіт і Аріег Варшель за вклад в розвиток багатомасштабних моделей 

складних хімічних систем.  

1.2.2 Область Застосування 

Термін теоретична хімія можна визначити як опис хімії за допомогою 

математичних методів, в той час як обчислювальна хімія використовується, 

коли математичні методи розвинені в достатній мірі, щоб провести необхідні 

розрахунки на комп’ютері. В теоретичній хімії хіміки, фізики та математики 

розвивають алгоритми та комп’ютерні програми, що дозволяють передбачити 

атомні і молекулярні властивості і можливі шляхи хімічних реакцій. Люди, що 

працюють в області обчислювальної хімії, використовують уже існуючі 

комп’ютерні програми та методи для конкретних питань в хімії.  

Існує два основних типа досліджень в обчислювальній хімії: 

1) Дослідження, ціллю яких є знаходження початкової точки для 

лабораторного синтезу, або допомога в аналізі результатів експериментів, 

як, наприклад, позиції чи джерела спектроскопічних піків. 

2) Дослідження, призначені для передбачення механізмів реакцій невідомих 

молук. 

В обчислювальній хімії можна виділити кілька основних напрямків: 

1) Передбачення атомної структури молекул за допомогою симуляції 

силових полів, або більш точних методів квантової механіки, якщо 

https://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Computational_Chemistry
https://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Computational_Chemistry


17 
 

необхідно знайти стаціонарні точки на енергетичних поверхнях, у 

випадку, коли позиції ядер змінюються. 

2) Знаходження інформації про фізичні та хімічні властивості сполук. 

3) Визначення кореляцій між хімічними структурами і властивостями. 

4) Знаходження ефективних підходів та умов для синтезу сполук. 

5) Дослідження взаємодії між молекулами. 

 

1.2.3 Точність 

На жаль, існує дуже мале число задач в хімії, які можна розв’язати 

точно. Однак, майже кожний аспект в хімії можна описати за допомогою 

комп’ютерного моделювання. 

Як відомо, молекули складаються з ядра та електронів, а отже 

ефективними для застосування є методи квантової механіки. В обчислювальній 

хімії часто намагаються вирішити задачі за допомогою застосування рівняння 

Шредингера з релятивіськими поправками, або рівняння Дірака. Оскільки для 

багатомолекулярних систем дані рівняння точно розв’язати неможливо, то 

використовуються різноманітні наближені методи, що забезпечують баланс 

між точністю та обчислювальними ресурсами. 

На сьогоднішній день значні похибки можуть бути присутні при 

застосуванні будь-яких методів, якщо доводиться мати справу з системами, що 

містять багато електронів. Це пов’язано з вже немалим вкладом релятивіських 

ефектів. Що запобігти цьому використовують рівняння Дірака, що значно 

ускладнює дослідження взаємодії молекіл з атомами з високою АОМ. За 

допомогою сучасних алгоритмів можна визначити властивості малих молекул, 

які містять до 40 електронів з похибкою енергії меншою ніж кілька kJ/mol. 

Довжину зв'язку можна передбачити з точністю до кількох пікометрів і 

діапазоном кутів з точністю до 0.5 градусів. 
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В наш час існує питання чи є існуючі методи в обчислювальній хімії 

достатньо точними, щоб описати складні хімічні реакції, які мають місце, 

наприклад, в біохімії.  

1.2.3 Методи 

Одна формула молекули може представляти більше ніж одну молекулу 

– множину ізомерів. Кожен ізомер являє собою локальний мінімум 

енергетичної поверхні ( яка ще називається поверхнею потенціальної енергії 

(ППЕ)), утвореної сумарною енергією (енергією електронів і енергією 

відштовхування між ядрами), як функції координат всіх ядер. Стаціонарна 

точка є точкою, в якій похідна енергії по відношенню до всіх зміщень ядер 

дорівнює нулю. Локальний енергетичний мінімум є стаціонарною точкою де 

будь-які зсуви ядра приведуть до збільшення енергії.  Найнижчий локальний 

мінімум називається глобальним мінімумом і відповідає найбільш стабільному 

ізомеру. Процес визначення стаціонарних точок називається геометричною 

оптимізацією. 

Визначення молекулярної структури за допомогою геометричної 

оптимізіції стало звичайною процедурою лише після створення ефективних 

методів для обчислення перших похідних енергії по координатах атомів. 

Визначення других похідних дозволяє передбачити частоти вібрацій, якщо 

досліджуються гармонічні коливання, а також дозволяє характеризувати 

стаціонарні точки. Частоти є пов’язаними з власними значеннями матриці 

Хесіана, в яку входять другі похідні. Якщо власні значення є додатними, тоді 

частоти є дійсними і стаціонарна точка є локальним мінімумом. Якщо ж одне 

власне значення є від’ємним то стаціонарна точка буде точкою перехідного 

стану. Якщо від’ємним є більш ніж одне власне значення, то стаціонарна точка 

тоді не представляє інтересу.  
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Сумарну енергію визначають, розв’язуючи, за допомогою чисельних 

методів рівняння Шредингера, в яке зазвичай не включають релятивіські 

поправки. Дуже поширеним, в цьому випадку, є застосування апроксимації 

Борна-Опенгеймера, що значно спрощує рівняння Шредингера. Цей метод 

дозволяє оцінити сумарну енергію як суму енергії електронів, коли координати 

ядра є фіксованими, та енергії відштовхування ядер. Для дуже великих систем, 

відносні сумарні енергії можна порівняти, використовуючи молекулярну 

механіку.  

Для визначення енергії молекули та передбачення її структури 

найчастіше користуються наступними методами: 

1) Методи ab initio  

Існують програми в обчислювальній хімії, що основані на багатьох 

квантово-механічних методах, що розв’язують молекулярне рівняння 

Шредингера. Ці методи не мають в своїй основі ніяких емпіричних 

параметрів. Рівняння, які в них входять виписані напряму з теоретичних 

принципів і не включають в себе ніяких експериментальних даних. Ці 

методи мають назву ab initio. 

Самим простим ab initio методом по визначенню розподілу 

електронних рівнів  є метод Хартрі-Фока, який, по-суті, представляє 

собою розширення теорії електронних орбіталей. В цьому методі 

враховується лише усереднене значення сили відштовхування між 

електронами. 

Існують також чисельні методи, які називають пост-Хартрі-

Фоковими методами. Відрізняються вони від методу Хартрі-Фока в 

основному тим, що в них набагато більш точно враховане електрон-

електронне відштовхування. В ліміті ці методи дадуть точний розв’язок 

рівняння Шедингера. Для того, щоб результати чисельних обрахунків 

співпадали з експериментом в ab initio методах враховують також спін-
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орбітальну взаємодію, що відіграє неабияку роль, особливо якщо 

приходиться мати справу з важкими атомами. 

Сумарна молекулярна енергія може бути оцінена, як функція 

молекулярної геометрії; іншими словами, поверхнею потенціальної 

енергії (ППЕ). Така поверхня може бути використана для оцінки динаміки 

реакції. Знаючи стаціонарні точки поверхні, можна передбачити 

існування різноманітних ізомерів та перехідних структур між ізомерами. 

 

2) Методи функціонала густини        

Методи функціонала густини часто плутають з методами ab initio, 

оскільки вони також використовуються для визначення структури 

електронних рівнів в молекулі. Відрізняються ці методи тим, що в 

функціоналах, які входять в їх основу, використовуються параметри, що 

були знайдені з експерименту. В даних методах використовують 

наближений Гамільтоніан та апроксимують вираз для електронної 

густини. Отримані результати можуть бути достатньо точними і на 

обрахунок зазвичай іде небагато часу. 

  

3) Напівеспіричні методи 

В квантовій хімії напівемпіричні методи основані на формалізмі 

методу Хартрі-Фока, але вони зазвичай містять багато наближень і 

використовують параметри отримані з експериментальних даних. Їх дуже 

часто використовують, коли потрібно дослідити процеси, що 

продовжуються до 90 секунд, особливо, якщо ще мова йде про великі 

молекули де використання повноцінного методу Хартрі-Фока вимагає 

значних обчислювальних ресурсів. 
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4) Молекулярна механіка 

В багатьох випадках великі молекулярні системи можна успішно 

змоделювати і без використання квантової механіки. Всі константи, що 

присутні в рівняннях повинні бути отримані з експериментів. База даних 

множини параметрів та функцій, що використовуються для моделювання, 

називається силовим полем. Конкретне силове поле, як правило, може 

описувати лише певний клас молекул. 

 

5) Чисельні методи для твердих тіл 

Методи обчислювальної хімії можна також використовувати для 

розв’язку існуючих задач в фізиці твердого тіла. Структура електронних 

рівнів в кристалах описується зонною теорією, в якій визначено енергії 

електронних орбіталей для кожної точки зони Брілюена. Очевидно, що 

використання ab initio чи напівемпіричних методів для обрахунку енергії 

молекули в кожній точці зони Брілюена забере дуже багато часу,  тому 

було розроблено нові чисельні методи (саме для твердих тіл). В них 

присутні значні апроксимації, саме завдяки яким задачу і можна 

розв’язати за порівняно короткий інтервал часу. 

 

6) Хімічна динаміка 

Коли координати електронів розглядати незалежними від 

координатів ядер (в межах апроксимації Борна-Опенгеймера), у випадку, 

коли розглядається часова залежність, еволюцію хвильового пакету, що 

відповідає ядерним ступеням вільності можна визначити за допомогою 

оператора еволюції. У випадкові, коли застосування апроксимації Борна-

Опенгеймера є неможливим, то для визначення еволюції хвильового 

пакета використовують наступні методи: 
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1. Мульти-конфігураційний метод Хартрі.  

2. Квазі-класичні методи. 

 

7) Квантова механіка/Молекулярна механіка 

КМ/ММ – це гібридні методи, в яких намагаються поєднати 

точність квантової механіки зі швидкістю молекулярної механіки. Ці 

методи часто використовуються для симуляції великих молекул, як, 

наприклад, ензимів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

1.3 Апроксимація Борна-Опенгеймера 

Як відомо з квантової механіки, нерелятивіський Гамільтоніан 

молекули можна записати як суму з п’яти доданків: 

          (1) 

 

Де i, j є індексами електронів, а A, B – індекси ядер. В атомних одиницях 

вираз набуває наступного вигляду: 

 (2) 

Або в більш зручному вигляді:                                                                                           

(3) 

Де за R позначено координати ядра, а вектор r містить координати 

електронів. Якщо необхідно знати вклад спін-орбітальної взаємодії, її можна 

врахувати, якщо додати відповідний оператор  �̂�𝑠𝑜. 

На жаль, оператор �̂�𝑒𝑁(𝒓, 𝑹) не дає можливості розділити Гамільтоніан 

�̂� на дві складові, одна з яких описує ядро та взаємодію між ядрами, а інша – 

електронну оболонку, 𝜓(𝒓, 𝑹) = 𝜓(𝒓)𝜒(𝑹). Для того, щоб спростити дану 

задачу і використовується апроксимація Борна-Опенгеймера, згідно якої розділ 

Гамільтоніана на ядерну та електронну складові є правильним до високого 

ступеня наближення. Так, справді, доданком  �̂�𝑒𝑁(𝒓, 𝑹) не можна нехтувати; 
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однак, можна зробити залежність від 𝑹 параметричною, а отже можна і 

представити хвильову функцію у вигляді добутку 𝜓(𝒓; 𝑹)𝜒(𝑹). Справедливість 

апроксимації Борна-Опенгеймера випливає з того, що ядро має набагато 

більшу масу, ніж електрони, що його оточують. Це дозволяє стверджувати, що 

ядро майже нерухоме у порівнянні з електронами і дає можливість зафіксувати  

𝑹 (координати ядра) на якомусь значенні 𝑹𝑎 та знайти електронну хвильову 

функцію 𝜓(𝒓, 𝑹𝑎), яка тепер лише параметрично залежить від 𝑅. Якщо це 

зробити для діапазону 𝑹, можна отримати криву потенціальної енергії, вздовж 

якої рухається ядро. 

Варто зазначити, що доданком �̂�𝑁(𝑹) можна знехтувати, оскільки  �̂�𝑁  

менше ніж �̂�𝑒 на величину  
𝑀𝐴

𝜇𝑒
, де 𝜇𝑒 це приведена маса електрона. Отже за 

умови, що R не змінюється Гамільтоніан можна привести до наступного 

вигляду: 

                       (4) 

Звідки випливає:  

(5) 

Досить часто в даному рівнянні доданком �̂�𝑁𝑁(𝑹) також нехтують, оскільки   R 

в межах апроксимації є лише параметром, а отже  �̂�𝑁𝑁(𝑹)  буде лише 

константою, яка просто зсуває власні значення, на якусь сталу величину. 

Очевидно, що якщо знехтувати  �̂�𝑁𝑁(𝑹),  то електронний Гамільтоніан набуде 

наступного вигляду:   

(6) 

(7) 
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Надалі буде вважатись, що доданок �̂�𝑁𝑁(𝑹)  все-таки присутній в 

�̂�𝑒 . Якщо ж ще й необхідно врахувати ефекти спін-орбітальної взаємодії, то це 

можна зробити наступним чином: 

(8) 

(9) 

Якщо розглянути Гамільтоніан (1), то точний розв’язок можна отримати 

використовуючи розклад хвильової функції в ряд: 

(10) 

Не дивлячись на той факт, що апроксимація Борна-Опенгеймера має 

свої обмеження, з її допомогою можна отримати дуже точні результати, навіть 

якщо провести обчислення лише з кількома першими членами ряду. Хвильову 

функцію також можна розкласти в ряд по електронним хвильовим функціям і 

множині завчасно вибраних хвильових функцій ядра;  для цього необхідно 

ввести відповідні коефіцієнти розкладу: 

                                                                                                                             (11) 

Індекс 𝑖 в (11) позначає номер власної функції рівняння Шредингера. 

Вираз для хвильової функції ядра 𝜒𝑘(𝑹) можна отримати, якщо 

підставити розклад (10) в рівняння Шредингера:   

 

(12) 

 

Або: 
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(13) 

 

Якщо електронні функції є ортогональними, то рівняння можна 

спростити: 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  (14) 

 

 

Останній доданок можна розкласти наступним чином: 

 

 

(15) 

                                                                               

 

 

Надалі будуть використовуватись наступні умовні позначення: 
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(16) 

 

                                                                                                     (17) 

 

(18) 

 

                                                                                                                                                                                                                                    (19) 

 

                                                                                                                                                                                                                                    (20) 

 

                                                                                                                   (21) 

 

(22) 

 

Переписавши рівняння (14) та (15) отримаємо: 

 

                                                                                                                                  (23) 

Або: 
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(24) 

 

Рівняння (24) можна спростити, якщо не враховувати доданок �̂�𝑘𝑘
′ . Якщо 

взяти похідну від інтеграла  〈𝜓𝑘(𝒓, 𝑹)|𝜓𝑘(𝒓, 𝑹)〉 то можна показати, що цей 

доданок дорівнює нулю, коли хвильову функцію електрона можна зробити 

дійсною. Якщо використати електронні хвильові функції, що діагоналізують 

електронний Гамільтоніан, тобі базис електронних функцій буде називатись 

адіабатичним, а доданком 𝑈𝑘𝑘′ можна буде знехтувати. В деяких випадках 

необхідно мінімізувати �̂�𝑘𝑘′
′ ,  що переведе всі обрахунки в діабатичний 

електронний базис.  

В більшості випадків, зв'язки, що присутні в правій частині рівняння 

(24) є малими. Якщо ними знехтувати і припустити, що хвильова функція є 

дійсною, можна отримати наступне рівняння руху ядра на заданій поверхні 

потенціальної енергії: 

 

(25) 

Дане рівняння показує, що коли можна знехтувати величинами, що не 

лежать на основній діагоналі, ядро рухається в потенціальному полі, 

створеному електронами. Потенціальна енергія в кожній точці задається 𝑈𝑘𝑘 

(що по суті є математичним очікуванням енергії електронів), а також малою 

поправкою  �̂�𝑘𝑘
′′ . Дану поправку можна оцінити: вклад вносить доданок  

1/(2𝑀𝐴)∇𝐴
2𝜓(𝒓; 𝑹),  але ∇𝐴𝜓(𝒓; 𝑹) приблизно такої ж величини як і  ∇𝑖𝜓(𝒓; 𝑹), 
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а отже похідні мають приблизно однакові розмірності. Оскільки ∇𝑖𝜓(𝒓; 𝑹)  

дорівнює  𝜓(𝒓; 𝑹)𝑝𝑒 ,  де 𝑝𝑒 – це імпульс електрона. Таким чином,   
1

2𝑀𝐴∇𝐴
2 𝜓(𝒓;𝑹)

≈

𝑝𝑒
2

2𝑀𝐴
= (𝑚/𝑀𝐴)𝐸𝑒. Оскільки  𝑚/𝑀𝐴~1/10000 то розглядуваний доданок 

вважається малим і зазвичай опускається. Однак, даний доданок необхідно 

враховувати, якщо потрібно досягнути високої точності, яка, наприклад, є 

необхідною в спектроскопії. 

Поправка до апроксимації Борна-Опенгеймера 

Теорія збурень дозволяє знайти поправки до енергії електронів, 

знайдені за допомогою апроксимації Борна-Опенгеймера. Поправка першого 

порядку, існування якої пов’язане з рухом ядра, називається діагоральною 

поправкою Борна-Опенгеймера (ДПБО) і має наступний вигляд: 

(26) 

 

Дана поправка  може бути знайдена для будь-якого електронного стану 

𝜓(𝒓; 𝑹). ДПБО також називають адіабатичною поправкою. Перше дослідження 

даного з даного питання було проведене Ханді, Ямагучі та Чафером у 1986 

році. В тій роботі автори оцінили ДПБО, використовуючи метод Хартрі-Фока, 

для серії малих молекул. Цікавою знахідкою було те, що ДПБО змінює 

синглет-триплетне розщеплення в метилені на 40 𝑐𝑚−1, що є малим, по 

«хімічній» енергетичній шкалі, але, тим не менш, є важливою знахідкою для 

спектроскопії. Врахування ДПБО є необхідним для правильного описання  

щільного ровібраційного спектру молекули води, який спостерігається на 

високих енергіях.  
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1.4 Молекулярна динаміка з електронними переходами, метод Таллі 

Механізм молекулярної динаміки виявився дуже потужним інструментом 

для дослідження процесів газових та конденсовних фаз. Як відомо, метод 

ґрунтується на припущенні, що рух атомів регулюється законами класичної 

механіки, які знаходяться в багатовимірномі силовому полі. Недоліки такого 

методу добре знайомі. Можуть виникнути практичні труднощі з побудовою 

точних силових полів, які включають велику кількість атомів, з’єднаних 

протягом тривалого часу, або із вирахуванням точної статистичної вибірки. 

Існують також фундаментальні обмеження, які випливають з основних положень 

методу; не враховується квантово-механічна поведінка. Як відомо, у процесах 

низької енергії, які включають рух атома водню, велике значення мають квантові 

ефекти, такі як тунелювання, інтерференція та квантування рівнів. Свою роль ще 

може зіграти обмеження руху на поверхні потенційної енергії. Для кожного 

невиродженого електронного стану багатоатомної системи характерна окрема 

поверхня потенціальної енергії Борна-Опенгеймера. Коли відбувається перехід 

між електронними станами, сили, які діють на атоми, часто змінюються  різко. 

Процес врахування цих ефектів може мати вирішальне значення для опису 

безлічі динамічних процесів, включаючи рекомбінацію носіїв на поверхні або в 

конденсованих фазах, в фотохімії, лазерній або електронно-індукованій хімії, 

динамікіці на поверхні металів та при перенесенні електронів у молекулярні, 

біологічні, міжфазові або електрохімічні системи. Крім того, ті ж самі методи 

стосуються й інших змішаних квантово-класичних ситуацій, не пов'язаних з 

електронними переходами, наприклад, при дослідженні коливальної релаксації в 

рідинах.1 

Даний метод було створено з метою точного врахування ефектів 

електронних переходів. Найбільшою перевагою методу молекулярної динаміки 

є його здатність аналізувати складні атомні системи. Це практичне використання 



31 
 

є можливим завдяки припущенню, що атоми рухаються згідно класичних  

рівнянь руху. В даному підході вимагається дотримання цієї властивості. Таким 

чином, рух атомів описується класичними траєкторіями. Квантові ефекти, такі як 

тунелювання або рух нульової точки, не враховуються, оскільки для їх 

врахування потрібні величезні чисельні ресурси. З іншого боку, електронні 

переходи за своєю суттю є квантовими і мають розглядаються як такі. Оскільки 

атомні траєкторії визначають ймовірності електронних переходів, а електронні 

переходи, у свою чергу, надзвичайно впливають на сили, що регулюють 

траєкторії, - класичні та квантові ступені свободи розглядаються окремо. 

Врахування неадіабатичних ефектів у молекулярній динаміці має довгу 

історію з розвитком безлічі класичних, квазікласичних та квантово-механічних 

підходів. Донедавна найбільш широко застосовуваним методом був метод 

«перестрибування поверхні». Однак, за допомогою методу Таллі, переходи 

можуть відбуватися будь-де, а не тільки в місцях де сусідні ППЕ розташовані 

близько. Крім того, можна врахувати будь-яку кількість зв'язаних електронних 

станів. 

Вданому методі береться до уваги лише один вид квантового ефекту 

(електронні переходи), та ігноруються всі інші (тунелювання, рух нульової точки 

тощо). Такий розгляд є допустимим, оскільки вважається, що для розглядуваних 

процесів є справедливою апроксимація Борна-Опенгеймера. Вплив всіх інших 

квантових ефектів контролюється незалежними «малими параметрами», і немає 

ніякої невідповідності в розгляді рухів електронів та ядер окремо. Вплив 

тунелювання та ефектів пов’язаних з квантуванням енергетичних рівнів 

залежить від відношення атомної довжини хвилі до характерного діапазону 

потенціалу. Таким чином, ці квантові ефекти зменшуються в системах з 

великими атомними масами і великими швидкостями. З іншого боку, електронні 

переходи контролюються, перш за все, відстанню між електронними 

енергетичними рівнями, - властивістю, яка не залежить від атомних мас. 
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Наприклад, для простої системи двох станів електронні переходи є можливими, 

якщо так званий параметр Massey 휁 приблизно дорівнює одиниці: 

                                              휁 =  |
ℏ�̇� 𝒅𝟏𝟐

𝑉1 − 𝑉2
| ≥ 1                                (27) 

 

де 𝑉1 та 𝑉2 - енергія двох адіабатичних станів у місці квазіперетину енергетичних 

рівнів, �̇� - вектор швидкості атома, а 𝒅𝟏𝟐 - вектор неадіабатичного зв’язку, який 

зазначено нижче. Як можна бачити в даний вираз не входить маса, а переходи 

більш імовірні при високих швидкостях �̇�, на відміну від інших квантових 

ефектів. Таким чином, Таллі була побудована  теорія, в якій рух атомів 

описується класичними рівняннями руху, але в той же час враховуються ефекти 

електронних переходів.  

 

1.4.1 Бажані ознаки методу 

Для того, щоб метод працював, в будь-якому розширенні молекулярної 

динаміки з процесами, які включають електронні переходи, бажано щоб він 

задовольняв певним ознакам. До них належать: 

(1) Метод повинен бути практичним. Як обговорювалося вище, дана 

апроксимація дозволяє розглядати лише процеси де рух атомів можна описати за 

допомогою класичних рівнянь руху. Розрахунок електронних імовірностей 

переходу не повинен впливати на скадність обчислення.  

(2) Траєкторії повинні розділятися на гілки. Було розроблено дюжину 

методів, які визначають «найкращу» траєкторію, що підлягає впливу 

електронних переходів. Серед цих методів є «класична електронна» модель 

Міллера та колег і самоузгоджена ейкональна апроксимація Міча14. Скоріш за 



33 
 

все, найбільш часто використовуваними серед цих методів є так званий метод 

«Евренфеста» та «залежний від часу Хартрі» метод29-39. За допомогою цього 

методу рухи атомів класично розвиваються за умов ефективного потенціалу 

�̅�(𝑹), який заданий наступним чином: 

                         V̅(𝐑) =  〈ψel(𝐫; 𝐑)|Hel(𝐫; 𝐑)ψel(𝐫; 𝐑)〉            (28) 

де r та R позначають позиції електронів та атомів відповідно, а дужки 

позначають інтеграцію лише за електронними координатами. Hel(𝐫; 𝐑) - це 

електронний гамільтоніан, тобто загальний гамільтоніан мінус оператор 

атомної кінетичної енергії. ψel(𝐫; 𝐑) - це хвильова функція електрона, яка, як 

правило, є лінійною комбінацією функцій Борна-Опенгеймера. Таким чином, 

ефективним потенціалом є математичне очікування електронного 

гамильтоніана. Хвильова функція електрона визначається в узгодженні з 

траєкторією. У деяких ситуаціях такі  методи з однією траєкторією можуть 

бути досить точними. Однак їх застосування для багатьох випадків приводить 

до неправильних результатів. Основна проблема полягає в тому, що після того, 

як траекторія виходить за область сильного електронного зв'язку, траєкторія 

розвивається за потенціалом, який є середнім значенням того потенціалу, що 

відповідає кожному електронному стану. Природою ж накладається умова, 

щоб частинка була в одному стані чи іншому, а не десь посередині. Це 

твердження відображено на рис.1. Якщо розглянути атом, який стикається з 

металевою поверхнею, атом відскочити від поверхні або, якщо він може 

достатньо добре розсіювати свою енергію, він може опинитися в пастці на 

поверхні. Таким чином, якщо збуджена електронно-дірова пара, то атом, 

швидше за все, опиниться в пастці (траєкторія 2), тоді як при відсутності 

електронного переходу більша ймовірність відскоку (траекторія 1). Жоден 
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середній показник шляху не може точно відобразити обидва кінцеві 

результати. 

 

Рис. 1. Схематичне зображення розсіювання газу на поверхні, що 

показує два можливі шляхи. Якщо в твердому тілі не збуджується 

електронно-дірова пара (траекторія 1), газ відразу розсіюється. Якщо  ж 

збуджена електронно-дірова пара (траекторія 2), то втрата енергії 

призводить до того, що газ залишається у пастці на поверхні. Жоден середній 

або «найкращий» траєкторний підхід не може правильно описати цю 

ситуацію 

 

Таким чином, метод єдиної траєкторії не може описувати електронно-індуковані 

пастки описані вище. Можна навести багато інших  прикладів які б явно показали 

недоліки методів єдиної траєкторії. Часто в хімічно активних системах один стан 

електрону може мати низький енергетичний бар'єр і таким чином викликати 

реакцію з високою ймовірністю, тоді як інший стан має високий енергетичний 

бар'єр, який не допускає проведення реакції. Єдина «середньозважена» 

траєкторія не може правильно визначити обидва шляхи42.  І навпаки, перехід між 

двома електронними станами з достатньо великою різницею в енергії, хоча й 
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малоімовірний, але коли він відбувається, то може вносити велику кількість 

енергії, яка сприятиме розпаду зв'язку. Методи єдиної середньої траєкторії 

будуть показувати відкладення лише невеликої частки доступної енергії, що 

знову не дасть правильний опис процесу. 

Отже молекулярна динаміка з урахуванням електронних переходів 

повинна, таким чином, включати в себе механізм розщеплення траєкторії на дві 

або більше гілок, кожна з яких прив'язана до певного електронного стану 

принаймні в областях слабкого електронного зв'язку. Кожна гілка розвивається 

на поверхні потенційної енергії, що відповідає її електронному стану. Є кілька 

способів досягти цього. Однією з можливостей є визначення всіх можливих 

шляхів, а потім визначення «ваги» кожного з них, що відповідає кількості 

електронів, що можуть знаходитися в даному стані. Альтернативою є вибір, у 

кожній точці розгалуження, однієї, будь-якої, гілки за алгоритмом вибірки, який 

забезпечує правильний статистичний розподіл популяцій станів. Саме цей 

«стохастичний» підхід і використано в методі Таллі. 

(3) Повинен виконуватися закон збереження енергії, а також закон 

збереження імпульсу. 

(4)  Метод повинен працювати з будь-якою кількістю зв’язаних станів та 

з будь-якою кількістю входів та виходів із зони сильного електронного зв'язку. 

(5)  Метод має бути застосований до будь-якого типу електронного 

зв'язку, а не тільки поруч з областю квазіперетину електронних рівнів. Таким 

чином, переходи повинні бути можливими в будь-якому місці, де електронний 

зв'язок є значним.  

(6) Будь-яке електронне представлення повинно бути прийнятним. У 

деяких ситуаціях може виявитися вигідним використовувати так зване 
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«діабатичне» електронне представлення8 замість звичайної адіабатичного 

(Борна-Опенгеймера). 

(7) Електронну когерентність слід описувати правильно. Точне включення 

квантової когерентності, пов'язаної з хвильовою функцією електронів, має 

важливе значення, і цього важко досягти в квазікласичній теорії, що базується на 

імовірностях, а не амплітудах. Ефекти електронної когерентності можуть бути 

дуже важливими. Одним з прикладів є поява «коливань Стюекельберга»2,3, що 

виникають внаслідок інтерференції двох або більше шляхів, що ведуть до одного 

і того ж кінцевого стану.  

(8) Метод повинен бути підходом молекулярної динаміки. Таким чином, 

він повинен зводитись до звичайної молекулярної динаміки, коли імовірність 

електронних переходів низька. Крім того, положення атомів, як функції часу 

повинні з високою ступінню точності описуватися ансамблем траєкторій, навіть 

у областях сильного електронного зв'язку. Вірогідність остаточного або 

проміжного результату повинна бути отримана просто шляхом сумування 

траєкторій, які досягають цього результату. 

 (9) Нарешті, метод має бути точним. Це найважчий критерій для 

досягнення. Жодна класично-механічна теорія молекулярного руху не може бути 

точною у всіх ситуаціях, тому: діапазон корисної точності методу повинен 

включати якомога більшу кількість цікавих експериментальних ситуацій і велику 

кількість атомів, багато електронних станів та низьку (теплову) енергію. 

 

1.4.2 Опис методу 

Як і раніше, нехай r  позначає електронні координати, а R – позиції 

атомів. Більш загально, r може включати будь-які «внутрішні» квантовані 

координати, включаючи, наприклад, високочастотну вібрацію, якщо це 
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потрібно, а R – «зовнішні» класичні координати. Загальний гамильтоніан, що 

описує як рух електронів, так і атомів, можна записати: 

 

                                           H =  TR + H0(𝐫, 𝐑)                                 (29) 

де H0(𝐫, 𝐑) є електронним гамильтоніаном для фіксованих положень атомів, а  

TR - показник кінетичної енергії руху атомів. Тепер виберемо будь-який 

ортогональний набір базисних функцій електронів 𝜑𝑗(𝐫; 𝐑), які параметрично 

залежать від положень атомів. Це можуть бути адіабатичні хвильові функції 

(Борна-Опенгеймера) або будь-який інший зручний набір хвильових функцій 

електронів. Матричні елементи електронного Гамільтоніану в базисі 

електронних функцій визначені наступним чином: 

                        Vij(𝐑) =  〈φi(𝐫; 𝐑)|H0(𝐫; 𝐑)φj(𝐫; 𝐑)〉               (30) 

де, як і раніше, дужки позначають інтегрування лише за електронними 

координатами. Також визначемо «неадіабатичний вектор зв'язку» 𝐝ij(𝐑): 

                             𝐝ij(𝐑) = 〈𝛟i(𝐫; 𝐑)|𝛁𝐑ϕj(𝐫; 𝐑)〉                      (31) 

де градієнт визначається відносно координат атомів R. 

Припустимо, що рух атомів може бути описано деякою, ще невизначеною 

траєкторією: 

                                                   𝐑 = 𝐑(𝑡)                                           (32) 

де t – це час. Будемо вважати, що 𝐑(𝑡) - неперервна функція часу, якій не 

обов’язково мати неперервні похідні. Електронний гамільтоніан H0(r;R) тепер 

є залежним від часу оператором, в якому залежність від часу встановлюється 

через R(t). Позначимо за  ψ(𝐫, 𝐑, t) хвильову функцію, яка описує стан електрона 

в момент часу t і розкладемо її по базисним функціям електронів: 
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                               ψ(𝐫, 𝐑, t) = ∑ cj(t)ϕj(𝐫; 𝐑)

j

                      (33) 

Де cj(t) - це комплексні коефіцієнти розкладу. Підставляючи рівняння (33) в 

залежне від часу електронне рівняння Шредингера, та помноживши зліва на 

ϕk(𝐫; 𝐑)  і проінтегрувавши по r, отримаємо: 

                                   iℏċk =  ∑ cj(Vkj − iℏ�̇� ∙ 𝐝kj)                     (34)

j

 

Щоб отримати рівняння (34) було використано правило диференціювання 

складної функції: 

                                         〈ϕk|
∂ϕj

∂t
〉 = �̇� ∙ 𝐝kj(𝐑)                            (35) 

Рівняння (35) є стандартним методом визначення класичного шляху. Для будь-

якої траєкторії R(t) цей набір диференціальних рівнянь можна інтегрувати 

чисельно і в результаті отримати амплітуди 𝑐𝑗 кожного електроного стану. Варто 

звернути увагу на те, що існують два види доданків, які визначають переходи 

між електронними станами, недіагональні елементи електронного 

Гамiльтонiану 𝑉𝑘𝑗  та елементи, які встановлюють величину неадіабатичного 

зв'язку �̇� ∙ 𝐝kj. Варто зазначити, що якщо базисні функції електронів були 

визначені в адіабатичному представленні то елементи 𝑉𝑘𝑗  дорівнюють нулю.  

Буде зручно переписати рівняння (35), використавши поняття матриці 

густини15 . Позначимо: 

                                                  akj =  ckcj
∗                                           (36) 

рівняння (34) тоді стає: 

      iℏȧkj =  ∑ alj[Vkl − iℏ𝐑 ∙ 𝐝kl] − akl[Vlj − iℏ𝐑 ∙ 𝐝lj]

l

         (37) 
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де ми використали наступні властивості ортогональних базисних функцій 𝜙𝑗: 

𝐝lj
∗ = −𝐝jl, 

                                                     𝐝jj = 0                                              (38) 

 

Діагональні елементи 𝑎𝑗𝑗 – це кількість визначають кількість електронів на 

кожному стані, а позадіагональні елементи 𝑎𝑘𝑗 визначають когерентність. З 

рівняння (37), випливає рівність:  

                                               �̇�𝑘𝑘 = ∑ 𝑏𝑘𝑙 ,

𝑙≠𝑘

                                       (39) 

Де: 

                          bkl = 2ℏ−1Im(akl
∗ Vkl) − 2Re(akl

∗ 𝐑𝐝kl)              (40) 

 Якщо в якості початкового стану електрону було вибрано чистий стан, 

то рівняння (37) є цілком еквівалентним рівнянню (34). Однак рівняння (37) є 

більш загальним, оскільки воно надає можливість вибору мішаного стану в ролі 

початкового. 

Необхідно розробити процедуру самоузгодженого вибору траєкторії R(t), 

яка найкраще задовольняє вище вказаним вимогам. З практичних причин, вибір 

було зроблено на реальних траєкторіях. Було також встановлено, що, принаймні 

областях, де взаємодія є слабкою, траєкторія повинна прогалягати по одній 

поверхні потенціальної енергії. Найпростіший спосіб побудувати дану    

процедуру - вимагати, щоб кожна траєкторія пролягала на одній поверхні 

потенціальної енергії, яка обривається лише у випадку переходу частинки з 

одного стану в інший, що відбувається впродовж нескінченно малого інтервалу 

часу. Це і є основною властивістю методу Талі.  

Раптовий перехід між електронними станами - це особливість 

стандартної процедури поверхневого перестрибування7,8, яка успішно 
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застосовується в різних ситуаціях, що включають сильно локалізовані ділянки 

електронного зв'язку (саме тому миттєвий перехід між електронними станами є 

доцільним у таких випадках). Виявляється, що даний підхід є справедливим і для 

випадків, коли регіони електронного зв’язку є широкими.  При спробі зіставити 

класичну та квантову динаміку загалом корисно розглянути поведінку ряду 

траєкторій, а не індивідуальну траєкторію. В даному методі на кожній траєкторії 

може відбутися раптовий перехід з одного стану на інший. Але картина 

зміниться, якщо розглядати множину траєкторій, з широким діапазоном 

взаємодії. На деяких з них перехід відбудеться раніше, а на інших - пізніше, і 

результатом буде поступовий перехід від одного стану до іншого. Таким чином, 

процедура раптового переходу може бути цілком прийнятною навіть у 

ситуаціях, коли переходи не є локалізованими. Крім того, результуючий 

розподіл точок переходу забезпечує логічний спосіб ослаблення ефектів 

квантової когерентності. 

Центральною особливістю методу Таллі є алгоритм, який визначає, коли 

виникне перехід між електронними станами. Запропонований Таллі алгоритм 

мінімізує число переходів між енергетичними рівнями за умови збереження 

правильного статистичного розподілу заселеності станів у будь-який момент 

часу. Алгоритм, який задовольняє такий критерій, можна легко визначити. Для 

цього розглянемо, по-перше, систему двох станів з великою кількістю траєкторій 

N. У момент часу t припустимо, що кількість траєкторій, де частинка знаходиться 

в стані 1 є 𝑁1
′ = 𝑎11

′ 𝑁 де 𝑎11
′   - це ймовірність, отримана шляхом інтегрування 

рівняння (37). Аналогічно,  𝑁2
′ = 𝑎22

′ 𝑁 в момент часу t. В момент часу 𝑡 +△ 𝑡 

імовірності дещо змінилися на 𝑎11 та 𝑎22. Для визначеності припустимо, що 

𝑎11 < 𝑎11
′ , 𝑎11 > 𝑎22

′ . Для того, щоб заселеність станів була правильною 𝑁1 =

𝑎11𝑁  𝑖  𝑁2 = 𝑎22𝑁, кількість траєкторій, на яких відбувається перехід зі стану 1 

на стан 2 впродовж інтервалу часу △ 𝑡, повинна перевищувати кількість 

траєкторій з переходами зі стану 2 на стан 1. Найменше число переходів зі стану 
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2 на стан 1, за яких виконується дана умова мінімуму дорівнює нулю. При цьому 

(𝑎11
′ − 𝑎11)𝑁 буде дорівнювати числу переходів з стану 1 на стан 2. Оскільки в 

стані 1 на початку існує 𝑎11
′ 𝑁 траєкторій, імовірність того, що на одній з них 

відбудеться перехід впродовж проміжку часу △ 𝑡 дорівнює: (𝑎11
′ − −𝑎11)/𝑎11

′ ≈

�̇�22 △ 𝑡/𝑎11. Таким чином, для системи двох станів алгоритм виглядає наступним 

чином: розглянемо траєкторію, яка знаходиться в стані 1 на кроці інтегрування і. 

Проінтегруємо траєкторію в межах від t до  𝑡 +△ 𝑡 , при цьому вона перейде на 

крок інтегрування i+1. Рівняння (34) або рівняння (37) також інтегруються для 

отримання імовірностей станів, , 𝑎11 та 𝑎22, на кроці i+1. Генератором 

випадкових чисел вибирається число 휁 від 0 до 1. Перехід зі стану 1 на стан 2 

відбудеться, якщо:  

                                                 
△ t b21

a11
> ζ,                                      (41𝑎) 

де b21 визначено в рівнянні (40). Схожим чином, якщо система перебуває у стані 

2, перехід на стан 1, станеться якщо: 

                                                  
△ t b12

a22
> ζ.                                      (41𝑏) 

Варто звернути увагу, що для випадку двох станів b21 дорівнює похідній по часу 

від 𝑎22, тому алгоритм узгоджується з критерієм найменшого числа переходів, 

який обговорювався вище. У зонах зникнення зв'язку переходи не відбуваються. 

Крім того, якщо крок інтегрування по часу, △ 𝑡, зменшити, то ймовірність 

переходу впродовж одного кроку  зменшиться на ту ж саму величину, але також 

пропорційно збільшиться і число кроків, тому ймовірність переходу впродовж 

скінченного проміжку часу не залежить від розміру кроку інтегрування. В будь-

який момент часу імовірність переходу дуже мала, і наближається до нуля, якщо 

△ 𝑡 прямує до нуля. В результаті, цей алгоритм дозволить отримати правильне 

статистичне заселення станів 1 і 2. Отже, для великої кількості траєкторій, 
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частка, що перебуває в стані 1 та стані 2 у момент часу t, наближається до 𝑎11(t) 

та 𝑎22(t) відповідно. Даний висновок легко продемонструвати. Відносне 

збільшення частки траєкторій F (t) в стан 1 в інтервалі часу t до t + △ 𝑡 дорівнює: 

                             F(t) = −P1(t)F1(t) + P2(t)F2(t),                      (42) 

Де 𝑃𝑖(𝑡) = 𝑎𝑖𝑖(𝑡) - частка траєкторій у стані i в момент часу t, а Fi(t) частка 

траєкторій на стані i, що переходять на інший стан протягом інтервалу △ 𝑡. З 

рівняннь (15) випливає: 

                             𝐹1(𝑡) = − △ 𝑡
�̇�1(𝑡)𝐻[−�̇�1(𝑡)]

𝑃1(𝑡)
 ,                    (43𝑎) 

𝐹2(𝑡) = − △ 𝑡
�̇�2(𝑡)𝐻[−�̇�2(𝑡)]

𝑃2(𝑡)
= 

                                        =△ 𝑡�̇�1(𝑡)𝐻[−�̇�1(𝑡)]/𝑃2(𝑡)                 (43𝑏) 

 

 

де H(x) - це стандартна функція Хевісайде. Підставляючи рів. (43) у рівняння 

(42) отримаємо: 

       F(t) =△ t{Ṗ1(t)H[-Ṗ1(t)] + Ṗ1(t)H[Ṗ1(t)]} =△ tṖ1(t)     (44) 

Таким чином, для нескінченно малого △ 𝑡, швидкість зміни 𝑃1(𝑡) дорівнює �̇�1(𝑡). 

Розширення цього алгоритму на випадок багатьох електронних станів є 

зрозумілим, тому нижче буде представлено метод з електронними переходами. 

Припустимо, що є практичний спосіб генерування всіх необхідних 

взаємодій, матричних елементів електронного гамільтоніана Vij(R)  та 

неадіабатичних з'єднань 𝑑𝑖𝑗(R) для всіх відповідних положень R атому. 

Молекулярна динаміка з електронними переходами виглядає наступним чином: 

Крок 1. Початкові умови для першої траєкторії призначаються відповідно 
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до експерименту для моделювання. Це включає в себе розподіл початкових 

положень і імпульсів всіх атомів і присвоєння початкових електронних 

матричних елементів 𝑎𝑘𝑗. Як правило, спочатку буде заповнено лише один стан 

електронів k, тобто 𝑎𝑙𝑗 = 𝛿𝑙𝑘𝛿𝑗𝑘 Однак немає підстав, чому початкові умови не 

можуть відповідати узгодженій або некогерентній суміші станів електронів. 

     Крок 2. Класичні механічні рівняння руху для атомів на поточній 

потенційній поверхні електронів 𝑉𝑘𝑘  інтегровані для невеликого інтервалу часу 

△ 𝑡. Рівняння (34) для амплітуд електронів або рівняння. (37) для елементів 

матриці щільності інтегруються по цій траєкторії. Часовий інтервал △ 𝑡  може 

бути одиничним числовим етапом інтеграції або кількома кроками, якщо він є 

достатньо коротким, щоб ймовірності електронів змінювалися незначним чином 

протягом будь-якого інтервалу.  

      Крок 3. Ймовірності переключення 𝑔𝑘𝑗 від поточного електронного стану 

k до всіх інших станів j обчислюються з елементів матриці щільності за 

допомогою рівняння (40) та виразу  

                                               gkj =  
△ tbjk

akk
                                       (45) 

Якщо 𝑔𝑘𝑗  з рів. (45) від’ємне, то його зазначають як той, що дорівнює нулю. Тоді 

обирають одне випадкове число 휁, 0 < 휁 < 1, щоб визначити, чи буде викликано 

перехід до будь-якого стану j. Наприклад, якщо k = 1, перехід до стану 2 

відбудеться, якщо 휁 < 𝑔12 Перехід до стану 3 відбудеться, якщо 𝑔12 < 휁 < 𝑔12 +

 𝑔13 тощо. 

 Крок 4. Якщо перемикання не відбувається (в переважній кількості 

виадків), повернімося до кроку 2. Якщо відбувся перехід до іншого електронного 

стану k', траєкторія тепер почне розвиватися на потенційній поверхні електронів 

Vk′k. Крім того, якщо на поточних позиціях атомів 𝐑, 𝑉𝑘𝑘(𝐑) ≠ Vk′k(𝐑) то для 

забезпечення загальної енергії необхідно провести корекцію. Ми вирішили 
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застосувати таку корекцію до компоненту швидкості у напрямку вектора 

неадіабатичного з'єднання dkk′(𝐑) у положенні переходу R.  Якщо Vk′k′(𝐑) >

Vkk(𝐑) та швидкість необхідного зменшення є більшими, ніж компонент 

швидкості, що підлягає корекції («віртуальний» перехід), то перемикач стану не 

викликається. Корекцію компоненту швидкості вздовж неадіабатичного вектора 

зв'язку було використано у моделях зі стрибкоподібною поверхнею8,23-28, і 

виправлено напівкласичними аргументами.13 Після того, як було проведено 

корекцію швидкості (за необхідності), повертаємося до кроку 2. 

Цю процедуру повторюють до тих пір, поки траєкторію не буде 

оголошено завершеною, якщо такий критерій є доречним. Послідовність потім 

повторюється для безлічі незалежних траєкторій, необхідних для отримання 

статистично вірних висновків. Зверніть увагу, що згідно запропонованої тут 

процедури матричні елементи електронів щільності 𝑎𝑖𝑗 інтегровані безперервно 

без скидання по всій траєкторії незалежно від того, скільки перемикачів стану 

задіяно. Таким чином, квантові когерентні ефекти електронів зберігаються в цій 

класичній механічній теорії іншого варіанту. Наслідки цієї процедури для 

пояснення когерентності подано нижче. 

Центром уваги запропонованого методу є критерій найменшої кількості 

перемикачів. Один аргумент для виправдання такого обмеження схематично 

ілюстровано на рис. 2. Розглянемо проблему з двома станами і розглянемо 

альтернативний алгоритм перемикання. Як і раніше, наприкінці кожного кроку 

інтеграції генерується точне випадкове число 휁. Але тепер, якщо 휁 < 𝑎11 , 

траекторія залишатиметься у стані 1 або переключиться на стан 1, якщо була в 

стані 2. Якщо 휁 > 𝑎11 , траєкторія буде залишатися або переходити до стану 2. 

Цей алгоритм буде придатий для групи траєкторій, а також створюватиме 

правильну кількість станів на кожному кроці. Але алгоритм неприйнятний за 

інших причин, як показано на рис. 2. Припустимо, що кількість станів 
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розвиваються як функція часу, як показано на рис.2 (а). На рис.2 (б) схематично 

показано ефективний потенціал �̅� рів. (28), що система буде розвиватися за 

допомогою найдоцільнішої процедури єдиної траєкторії, наприклад, залежного 

від часу методу Хартрі. Зверніть увагу, що після того, як вона залишає область 

зв'язку електронів, система розвивається на нефізичному     середньозваженому       

потенціалі       взаємодії.       Алгоритм перемикання, який описано вище, наведено  

на рисунку 2 (в). На кожному етапі інтеграції існує відносно велика ймовірність 

 

Рис. 2. Схематичне представлення можливих 

траєкторій, що описують переходи частинки з 

однієї ППЕ на іншу, (а) Зображено  еволюцію 

імовірностей стану через сильну ділянку зв'язку 

електронів в залежності від часу, (б) Чіткі криві 

відображають схематичні поверхні потенційної 

енергії. Заштрихована крива відображає 

схематичний ефективний потенціал, 

визначений єдиним траєкторним підходом; (в) 

Заштрихована крива являє собою схематичне 

зображення траєкторії, яка описує різкі стрибки 

між ППЕ з імовірністю перебування в стані 1 та 

стані 2 у будь-який час t, заданою a11 (t) та a22 

(t)  відповідно. (г) Заштриховані та пунктирні 

криві є двома можливими траєкторіями, що 

відображають роботу методу, запропонованого 

у Таллі.              
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перемикання стану, як це показано схематичною траєкторією. Оскільки час   

інтервалу  інтеграції      стає  порівняно малим, перемикачі стану вступають в 

довільно близьких інтервалах часу. Точний ефект полягає в тому, що траєкторія 

розвивається за середньої ваги двох потенціалів. Таким чином, цей швидкий 

алгоритм перемикання по суті відтворює незадовільний результат часу Хартрі. 

Крім того, перемикачі стану продовжують відбуватися навіть тоді, коли система 

знаходиться поза зоною сильної електронної зв'язку, що знову ж таки 

неприйнятно. Алгоритм найменших перемикачів, показаний на рис.2 (г), долає 

ці недоліки. 

1.4.3 Визначення ефективності методу 

У цьому розділі ми застосовуємо запропонований вище метод до трьох 

модельних завдань, для яких ми також отримали точні чисельні квантово-

механічні рішення. Кожна з моделей являє собою одномірну систему двох станів 

з атомною масою, вибраною як 2000 а.у. (атомні блоки будуть 

використовуватися у всьому методі). Для порівняння, маса атома водню 

становить 1836 а.у., тому ми можемо передбачити значні квантові ефекти, 

пов'язані з рухом на одній потенційній енергетичній поверхні, коли класична 

теорія не має надії на відтворення. 

Квантові рішення отримані шляхом поширення хвильових пакетів методом 

швидкого перетворення Фур'є. Ми застосували точно процедуру, про яку 

повідомляли Кослофф та Кослофф44, узагальнену для двох станів електронів. 

Рівняння для хвиль 𝜓(𝑥, 𝑡) спочатку було обрано гауссовським, 

                                       𝜓(𝑥, 0) =  𝑒𝑖𝑘𝑥 ∙ 𝑒
−( 

𝑥
𝜎

 )
2

                           (46) 

Параметр ширини 𝜎, як правило, вибирається в 20 разів меншим, ніж інверсія 

імпульсу k. Таким чином, початкове рівняння хвиль передбачало розподіл 

енергії близько ± 10% від початкової енергії, що призводило до можливості 



47 
 

певного затухання квантових ефектів втручання. Для досліджених прикладів це 

не було значною проблемою. Обидві діабатичні та адіабатичні схеми були 

використані для квантових обчислень, даючи ті ж результати, яких вимагають. 

За симуляції молекулярної динаміки використовували адіабатичне рівняння у 

всіх випадках. Рівняння (8) для амплітуд електронів та класичні механічні 

рівняння руху для часток були інтегровані чисельно за допомогою методу Рунге-

Кутта-Гілля.45. Цей метод було обрано тому, що це метод самозастосування, - 

ніякої спеціальної обробки не було потрібно на кожному перемикачі стану. 

Засвідчено, що результати не залежать від інтервалу часу з’єдання  , так як він 

був обраний досить малим. Було отримано вибірку з 2000 траєкторій для 

кожного пробігу. Імовірності кожного кінцевого результату, описаного для 

методів молекулярної динаміки, було отримано шляхом ділення кількості 

траєкторій, які досягли цього результату, на загальну кількість - 2000  тобто 

просто підраховували траєкторії з однаковою вагою. 

 

 Квазіперетин енергетичних рівнів 

Перша проблема моделі визначається наступними операціями в діабатичному 

рівнянні: 

 

V11(x) = A[1 − e−Bx], x > 0  

V11(x) = −A[1 − eBx], x < 0 

                                 V22(x) =  −V11(x),                                          (47) 

V12(x) = V21(x) = Ce−Dx2
   

Вибір параметрів, використовуваних для цього розрахунку, був A = 0.01, B = 1.6, 

C - 0.005, D = 1.0, всі в атомних одиницях. Стани електронів та криві потенційної 
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енергії в адіабатичному відображенні отримано шляхом діагоналізування матриці 

2x2 елементів 𝑉𝑖𝑗 Отримані адіабатичні потенціали відображено на рис. 3 (а). 

Також на цьому рисунку відображено неадіабатичну міцність зв'язку d12, 

визначену в рівнянні (31). Систему було підготовлено в найнижчому 

енергетичному стані в асимптотичній негативній області x з позитивним 

імпульсом, а рівняння руху було інтегровано до тих пір, доки частки або їх група 

повністю не залишили області взаємодії. Порівняння результатів траєкторії з 

квантовим механічним стандартом відображено на рис.4 (а) - (c). Для порівняння 

також показано результат наближення Ландау-Зеннера2  до ймовірності переходу 

𝑃12 між   адіабатичними станами 

                                       𝑃12 ≈  𝑒

−2𝜋𝑉12
2

(
𝑑𝑉11

𝑑𝑥
 − 

𝑑𝑉22
𝑑𝑥

)�̇�
⁄

                     (48) 

усіма параметрами, включаючи швидкість �̇�, що оцінюється на перетині x = 0. 

Узгодження між траєкторією та квантовими результатами є суттєво кількісним, 

за винятком найнижчої квантової точки енергії, яка підраховує тунелювання 

через потенційний бар'єр нижньої адіабатичної поверхні. Узгодження з вищою 

енергією не є несподіванкою; навіть апробація Ландау-Зеннера є тут доцільною. 

Односторонні та стандартні методи перемішування поверхні матимуть також 

кількісну точність за високої енергії. 

Ця модель є більш складною для кінетичних енергій нижче 

асимптотичної енергії верхньої кривої потенціалу, в цьому випадку 𝐸 < 0.02 𝑎. 𝑢 

або 𝑘 < 8.9 𝑎. 𝑢. положення розриву в результатах траєкторії, наведених на Рис.4 

(в)]. Нижче цієї енергії не може бути остаточної кількості у верхньому 

електронному стані (хоча односторонні методи засвідчують значну кількість 

верхнього стану). Проте в діапазоні 7.7 < k <8.9 частка має достатню кількість 

енергії, щоб вона була тимчасово захоплена в сфері верхнього стану. Це 

захоплення дає можливість розгону імпульсів, тобто частка може 
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розпорошуватися назад до негативного х, як показано на піку на Рис.4 (б). 

Квантові результати та результати траєкторії мають відмінне узгодження для 

цього процесу, який не можна описати методами єдиної траєкторії взагалі. 

Нарешті, при імпульсі k <4,5 класична частинка не може подолати 

потенційний бар'єр нижнього адіабатичного стану і відбиватися з 100% 

ймовірністю. Таким чином, в траєкторії спостерігається поступова 

функціональна поведінка для передачі [Рис. 4 (а)] і відбиття [Рис. 4 (б)]. Квантові 

результати навколо цього кроку функція дещо пояснює тунелюванням і 

відображенням бар'єру. Але округлення не надто серйозне, особливо 

враховуючи, що вибрана атомна маса приблизно дорівнює сумі атомів водню.  

 

Рис. 3. Адіабатичні криві потенціальної 

енергії (чіткі) та неадіабатична міцність 

зв'язку (пунктирні) як функція координати 

х. Усі величини знаходяться в атомних 

одиницях, а) Проста модель квазіперетину 

енергетичних рівнів, б) Модель подвійного 

квазіперетину енергетичних рівнів, (в) 

Модель розширеного перетину 

енергетичних рівнів з відбиттям 
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 Подвійний квазіперетин енергетичних рівнів 

Проблема другої модель набагато складніша для будь-якої класичної механічної 

теорії. Вона демонструє два неперехрещення, що спричинить квантові 

інтерференційні ефекти (коливання Штукекельберга2) у можливостях 

збудження. Взаємодії в діабатичному відображенні є: 

𝑉11(𝑥) = 0,                                

                                  𝑉22(𝑥) = −𝐴𝑒−𝐵𝑥2
+ 𝐸0,                              (49)  

𝑉12(𝑥) = 𝑉21(𝑥) = 𝐶𝑒−𝐷𝑥2
, 

з параметрами, обраними як А = 0.10, В – 0.28, 𝐸0= 0.05, С = 0.015 і D = 0.06. 

Отримані адіабатичні криві потенціалу та неадіабатичні з'єднання показано на 

Рис.3 (б). 

Квантові результати та результати траєкторій добре узгоджуються з 

високою енергією, обидва виявляють сильні коливання Штукекельберга, рис. 5 

(а) -5 (c). Здатність методу молекулярної динаміки відтворити цей квантовий 

ефект є результатом інтегрування рівняння (34) когерентно по всій траєкторії. Ми 

підкреслюємо, що імовірності молекулярної динаміки, показані на рис. 4-6 були 

отримані шляхом підрахунку траєкторій, які опинилися в кожному стані. Таким 

чином, не лише амплітуди, обчислені за формулою (34) правильно враховують 

квантові перешкоди, але алгоритм переключення, рівняння (45) також повинен 

досягти статистичного розподілу траєкторій до кожного стану, котрий правильно 

відтворює вірогідність |𝑐𝑖
2|, обчислену за рівнянням (34). 

За низьких енергій траєкторія та квантові коливання стають поза фазою, як 

показано на рис. 5 (а) -5 (в). Дисципліни особливо важливі при енергії нижче 0,05,  
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log𝑒 𝐸 < 3, для яких збуджений стані неасимптотично можливий. За цих енергій 

збуджений стан все ще доступний в його осередку. Потік, що потрапив у 

осередок, може бути відбитий назад у напрямку негативного х. Таким чином, 

імовірність відбиття повністю контролюється неадіабатичними переходами та 

дуже чутлива до впливу квантових інтерференцій. 

Остаточна оцінка ефективності методу траєкторії для цієї проблеми моделі 

є неоднозначною. Це, звичайно, добре, що метод може відтворювати ефекти 

квантових перешкод настільки добре за високої енергії, але розбіжність низької 

енергії є невтішною. Ми можемо сподіватися, що в системах багатьох атомів за 

низької енергії ефекти квантової інтерференції значною мірою будуть стиратись, 

тим самим вилучивши джерело такого типу розбіжностей. Це потрібно буде 

досліджувати в майбутніх дослідженнях. 

 

Рис. 4. Проста модель квазіперетину 

енергетичних рівнів, (а) Ймовірність 

переходу на нижній енергетичний рівень, 

(б) Ймовірність відбиття на нижньому 

рівні. (в) Ймовірність переходу на 

верхній енергетичний рівень. Пусті кола 

- точні квантово-механічні результати. 

Штрихові криві - аппроксимація Ландау-

Зенера. Заповнені кола, є результатами 

молекулярної динаміки методом 

електронних переходів. Кожна точка 

була обчислена з 2000 траєкторій. 

Статистична невизначеність кожної 

точки становить  ≤ 0.02. 
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Рис. 5. Подвійна модель квазіперетину 

енергетичних рівнів, а) імовірність переходу 

на нижній стан, (б) ймовірність відбиття 

на нижньому стані, (в) ймовірність  

відбиття на верхньому стані. Позначення 

такі ж, як на рисунку 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розширений квазіперетин енергетичних рівнів з відбиттям 

Третя та остання модель, яку ми розглядаємо, ймовірно, є найбільш 

складною для класичної механічної теорії. Це пов'язано з розширеною площею 

сильного неадіабатичного зв'язку. Крім того, крива збудженого потенціалу є 

відштовхувальною для значень x> 0, тому траєкторії на збудженому стані 

відображатимуться, тоді як ті, що перебувають на основному стані, будуть 

передані. 

Підходи до одиничних траєкторій є недоцільними для цієї моделі, 

принаймні при малих енергіях. Тим не менш, модель є доцільною для більшості 
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фізично відповідних багатоатомних систем низької енергії; траєкторії різного 

потенціалу, як правило, опиняються в самих різних областях простору. 

Взаємодії в діабатичному відображенні наступні:  

𝑉11 = 𝐴,     𝑉22 = −𝐴                  

                                 𝑉12 = 𝐵𝑒𝐶𝑥 , 𝑥 < 0,                                    (50) 

 𝑉12 = 𝐵[2 − 𝑒−𝐶𝑥], 𝑥 > 0 

 

Параметри були обрані таким чином: 𝐴 = 6 × 10−4, B=0.10 а С = 0,90. Крива 

адіабатичного потенціалу та сила неадіабатичного з’єднання выдображены на 

Рис. 3 (в). Для цієї моделі як траєкторійні, так і квантові розрахунки виконували 

виключно в адіабатичному відображенні, оскільки потенційне з'єднання енергії 

𝑉12не зникає при 𝑥 → 𝑖𝑛𝑓; тобто, діабатичні стани асимптотично зв'язані. 

 

Рис. 6. Модель розширеного квазіперетину 

енергетичних рівнів з відбиттям, (а) 

Імовірність переходу на нижчий стан, (б) 

Імовірність відбиття на нижньому стані, 

(в) Імовірність відбиття на верхньому 

стані. Символи такі ж, як і на Рис.4. 

Пунктирні криві було отримано шляхом 

усереднення результатів молекулярної 

динаміки над розподілом гауссових 

початкових імпульсів, з шириною, рівною 

хвильовому пакету, що використовується в 

квантовому розрахунку 
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Результати показано на рис. 6 (а) -6 (в). Узгодження між квантовими та 

траєкторними значеннями для імовірності передачі відмінна при всіх енергіях 

[рис. 6 (a)]. Таким чином, розширена зона зв'язку, як видається, не створює 

жодних проблем для підходу траєкторії; електронні переходи не потребують 

переміщення в локалізовані регіони. 

Є два можливих кінцевих відбитих канали - стани 1 і 2. Суми ймовірностей 

двох відбитих каналів мають відмінне узгодження, оскільки вони дорівнюють 

одному мінус передані імовірності. Розмежування між двома відбитими 

каналами відсутнє в детальному узгодженні. Квантово-механічні результати 

засвідчують абсолютну залежність від енергії, тоді як результати траекторії 

показують коливання високої частоти. Таким чином, метод траекторії виявляє 

квантовий інтерференційний ефект, який відсутній у справжньому квантовому 

результаті. Цей інтерференційний ефект виникає з рівняння.(34) від фазової 

когерентності між першим і другим проходами через електронну зону зв'язку, 

тобто коливання Штукекельберга аналогічно попередній моделі. Коливання 

відсутні в квантовому рішенні, оскільки при вході в область з’єднання присутній 

лише один з двох хвильових інтерференційних пакетів. Вбудований хвильовий 

пакет вийшов з бар'єру і повернувся, але магнітний пакет основного стану 

продовжувався до великого позитивного x, і ніколи не повертався. Таким чином, 

не повинно бути ніякого втручання. 

На щастя, в середньому результат траєкторії є точним, а коливання мають досить 

високу частоту, і в дійсних багатовимірних використаннях їх можна було б 

змити. Пунктирні криві на Рис. 6 було отримано шляхом усереднення результатів 

траекторії за той же розподіл імпульсів, що містяться у хвильовому пакеті і 

використовується в квантовому розрахунку. Коливання майже повністю 

вилучені, і класичні та квантові розрахунки, таким чином, повністю 
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узгоджуються. Цікаво, однак, що недолік класичної механічної теорії в цьому 

випадку полягає в тому, що він демонструє забагато фазової когерентності, а не 

замало. 

1.4.4 Аналіз результатів 

Ми представили метод проведення моделювання молекулярної динаміки 

в системах, в яких відбуваються переходи електронів. Метод є практичним і 

може бути застосований до ситуацій із великою кількістю атомів. Його також 

слід застосовувати до інших змішаних квантово-класичних ситуацій, таких як 

коливальна релаксація. Метод має спільні риси зі стандартною технологією 

перемішування поверхні, але запропонований спосіб не вимагає, щоб перемикачі 

стану відбувалися лише в локалізованих областях, він може містити будь-яку 

кількість пов'язаних станів електронів і зберігати електронну фазову 

когерентність вздовж всієї траекторії . Метод автоматично вибирає, коли і де 

відбувається перемикач стану, а кількість станів електронів в будь-який час 

подається просто дробовим числом траекторій, які стосуються цього стану. 

Як і будь-яка змішана квантально-класична динаміка, метод не може бути 

доцільним у всіх ситуаціях. Основним джерелом недоліку цього методу є 

обробка електронної когерентності. Рівняння (34) або, точніше, рівняння (37), 

що регулюють еволюцію електронних станів, інтегруються когерентно по всій 

траекторії. 

Це є важливим для відтворення квантових ефектів інтерференції, таких як 

ті, що викликають проблеми у другій моделі попереднього розділу. Але в 

багатоатомних системах ефекти когерентності мають повинні мати тенденцію до 

стирання46. Це відбувається у сучасній моделі природним шляхом. Для групи 

траєкторій з однаковими початковими умовами кожна індивідуальна траєкторія 

буде йти власним окремим шляху. Кожна траєкторія переключиться в інший стан 

в дещо інший час і, отже, розвиватиметься в різний час. Таке поширення 
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траєкторій збільшуватиметься із збільшенням часу, особливо в ситуаціях, які 

мають експоненціально відмінні траєкторії. Оскільки амплітуди електронів 

оцінюються окремо уздовж кожної траєкторії, дивергенція шляхів призведе до 

втрати когерентності фаз при підсумовуванні результатів всіх траєкторій. 

Таке трактування когерентності може бути неоптимальним для всіх 

ситуацій. Зокрема, для того, щоб проявилася належна втрата когерентності, може 

знадобитися велика група траєкторій. Це може бути надзвичайно важким у 

деяких фазових схемах, де зазвичай залучено лише одну або дуже мало 

траєкторій. У таких випадках може бути вигідним впроваджувати деякі 

«попередні усереднення», вводячи затухання узгодженості. Простий спосіб це 

зробити за допомогою поточного методу - це застосувати модифікацію рівняння 

(37), в якому додано термін затухання: 

 

   iℏȧkj =  ∑ alj[Vkl − iℏ𝐑 ∙ 𝐝kl] − akl[Vlj − iℏ𝐑 ∙ 𝐝lj]l −          (51) 

−iℏγ(1 − 𝛿𝑘𝑗)𝑎𝑘𝑗  

де дельта-функція 𝛿𝑘𝑗 гарантує, що діагональні елементи не затухають. 

Незалежно від того, чи буде ця чи інша процедура затухання когерентності 

корисною для конкретних програм, вони повинні чекати подальшого вивчення. 

Однак, є деякі суперечливі заперечення щодо використання рівняння (51). По-

перше, немає чіткого методу вибору величини довільного параметра затухання 

γ. Більш важливим є зберегти ефекти когерентності, навіть у застосуванні 

згущеної фази. Наприклад, незатухаючі рівняння, (37) є інваріантними до зміни 

відображення, наприклад, адіабатичних проти діабатичних. Але діабатичний 

стан відповідає узгодженій різноманітності адіабатичних станів. Якщо 

адіабатична основа була використана в зоні, де діабатичні стани були більш 

природними, або навпаки, то затухання когерентності, як у рівнянні (51), було б 

неправильним. Таким чином, включення спеціального загасання когерентності 
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руйнує інваріантність вибору представлення і вимагає попереднього розуміння 

фізики ситуації, таким чином, погіршуючи об'єктивну придатність методу. 

Другою проблемою даного методу є припущення, що перехід  електронів  

на інший енергетичний рівень відбуваються раптово, за нескінченно короткий 

проміжок часу. Як уже обговорювалося, група траєкторій плавно переходить від 

одного стану до іншого, при цьому деякі траєкторії роблять раптове перемикання 

зарано або запізно. Цей спосіб повинен бути протестованим.  

Таким чином, на основі початкових дослідів попереднього розділу 

розроблений Таллі метод є досить перспективним. Звичайно, дуже важко зробити 

точне випробування такого методу. Одномірні моделі загалом сильно 

перебільшують недоліки класичних механічних теорій. Зокрема, розглянуті тут 

моделі демонструють сильну квантову поведінку (масу часток було прийнято за 

атом водню). Тим не менше, узгодження є обнадійливим. Було б краще порівняти 

метод з точною кількісною обробкою дійсної багатомірної системи, але 

узгоджені квантово-механічні методи для таких систем ще не існують. 

Порівняння з експериментом є ненадійним через невизначеність передбачуваних 

потенціалів взаємодії. Розглянуті тут змодельовані задачі дають лише попереднє 

свідчення дієвості підходу. Але дві моделі було навмисно вибрано, щоб описати 

проблематичність методу. Якщо виконання цих завдань призведе до переходу до 

більш складних систем, запропонований тут метод може значно збільшити 

кількість процесів, що піддаються реалістичному моделюванню молекулярною 

динамікою. 
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РОЗДІЛ 2. МЕТОД УСЕРЕДНЕННЯ В НАПІВКЛАСИЧНІЙ 

МОДЕЛІ МОНТЕ-КАРЛО 

2.1 Поcтановка задачі 

Для вирішення задачі в обчислювальній хімії, необхідно чисельно 

ров'язати стаціонарне рівняння Шредингера для електронної системи 

молекули: 

                                              (52) 

При цьому, як правило, вважається, що є справедливою апроксимація Борна-

Опенгеймера , згідно якої електрони миттєво  реагують на повільний рух ядер. 

Отже, (класичні) положення ядер 𝑹𝑐 входять як параметри до електронного 

гамільтоніана  �̂�𝑒(𝑹𝑐)  адіабатичних    власних     функцій 𝜓𝑖(𝑹𝑐)⟩ та енергій 

𝐸𝑖(𝑹𝑐) електронних станів1,2 . Хвильові функції 𝜓𝑖(𝑹𝑐)⟩  забезпечують повну 

характеристику електронної системи. Крім того, адіабатичні поверхні 

потенціальної енергії (ППЕ) 𝐸𝑖(𝑹𝑐)  (зазвичай 3N-виміргі гіперповерхні у 

просторі ядерних ступенів вільності 𝑅𝑐𝛼 , 𝛼 = 1, … ,3𝑁 ) надають інформацію 

про енергії молекул. Хоча повне встановлення молекулярних ППЕ (поверхонь 

потенціальної енергії) неможливе, крім систем з кількома атомами, розрахунок 

градієнтів ППЕ (тобто сил) дозволяє визначити глобальні та локальні 

енергетичні мінімуми (оптимальні та метастабільні структури), розташування 

перехідних станів, енергетичні бар'єри і таке інше. Розвиток адіабатичної 

молекулярної динаміки робить можливим застосування рівняннь руху 

Ньютона / Лагранжа "на льоту" для ядерних ступенів свободи вздовж вибраних 

ППЕ  𝐸𝑖(𝑹𝑐): 

               (53) 
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Однак ситуація стає більш складною, коли неможливо застосувати 

наближення Борна-Опенгеймера, наприклад, коли сусідні ППЕ стають близко 

розташованими (відстань порядку кількох квантів), а система  знаходиться в 

суперпозиції збуджених станів 𝜓𝑖(𝑹𝑐). В таких ситуаціях можна спостерігати 

багато неадіабатично динамічних явищ, таких як нерадіаційна релаксація 

(наприклад, фотоізомеризація)4,5, міжсистемний перетин6, а також перенос 

заряду і енергії в багатьох природних системах (наприклад, фотосинтетичні 

комплекси)11,12. Всі ці процеси передбачають переходи між електронними 

станами та еволюцію лежачих в їх основі електронних хвильових функцій, що 

розвиваються в просторі багатьох ППЕ. На сьогодні лише кілька підходів13−16 

можуть бути ефективно поєднані з методами обчислювальної хімії, що 

дозволяє моделювати реалістичні молекулярні системи з декількома тисячами 

атомів у розмірі. Тут найчастіше використовуються змішані квантово-класичні 

підходи, які зазвичай працюють з розв’язками  рівнянь (52) і (53). Хоча ці 

методи є досить простими, в них вбудовані суворі наближення, в основі яких 

лежить невідповідність  між квантовою та класичною механікою. Наприклад, 

правильне урахуввання еволюції електронної когерентності залишається 

складним завданням для всіх методів.  

Задачею даної роботи було створити новий чисельний метод, який 

дозволив би моделювати процеси в неадіабатичній молекулярній динаміці для 

систем з великим числом молекул (порядка кількох тисяч), та перевірити його 

роботу для потенціалів,  що обули запропоновані в роботі Таллі. 
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2.2 Вираз для визначення мовірності заповнення квантового стану  

Розглядається система з 3N ядерними ступенями свободи та M 

електронними рівнями. Для простоти, тут описується випадок для M = 2; 

Узагальнення до довільного М є простим і буде обговорено пізніше. 

Припустимо, що спочатку система займає електронний стан j (j = 1,2) з 

коливальним квантовим станом, що характеризується добутком Гаусіанів, 

розміщених навколо класичних (середніх) позицій 𝑅𝑐𝛼(0)  та імпульсів 𝑃𝛼(0) . 

У більш пізній час t, хвильова функція всієї системи може бути записана як 

|Ψ(𝑡)⟩ = ∑ 𝐶𝑖(𝑹, 𝑡)|𝜓𝑖(𝑹)⟩𝑖   де коефіцієнти 𝐶𝑖(𝑹, 𝑡)  - є хвильовими функціями 

ядра (або амплітудами імовірності), коли електронна підсистема знаходиться в 

і-тому стані. Герман виразив загальну ймовірність того, що електрони будуть 

займати i-й стан 𝑃𝑖(𝑡) = ∫ 𝑑3𝑁 𝑹|𝐶𝑖(𝑹, 𝑡)|𝟐:  через квазікласичний розклад в 

термінах неадіабатичних зв'язків, які оцінюються вздовж класичних траєкторій 

ядер30. Тут нами використовується його модифікована форма (її отримання 

можна знайти в базових співвідношеннях 1,2): 

                                                                                 (54) 

де було викоритано наступні позначення 𝒕 ≡ (𝑡1, … , 𝑡𝑛) і                                                        

𝒕′ ≡ (𝑡1
′ , … , 𝑡𝑚

′ ), та  ∫ 𝑑𝑛𝒕 ≡ ∫ 𝑑𝑡𝑛
𝑡

0
∫ 𝑑𝑡𝑛−1 …

𝑡𝑛

0
∫ 𝑑𝑡1

𝑡2

0
, ℱ𝑚𝑛

𝑖 (𝒕, 𝒕′) =

 𝐷𝑚
𝑖𝑗

(𝒕)𝐷𝑚
𝑖𝑗∗

(𝒕′) ∙ 𝑒𝑖[𝜙𝑖
𝑛(𝒕)𝜑𝑚

𝑖 (𝒕′)]𝜒𝑛𝑚(𝒕, 𝒕′). Вданих співвідношеннях 𝐷𝑚
𝑖𝑗(𝒕) =

𝑑𝑖𝑖1
(𝑡1)𝑑𝑖1𝑖2

(𝑡2) … 𝑑𝑖𝑚−1𝑗(𝑡𝑚), де  𝑑𝑖𝑚𝑖𝑛
 є відновідно елементом 

неадіабатичного вектору зв’язку. Рівняння (54) можна розглядати 

як(подвійний) інтеграл (в підпросторі електронних рівнів) вздовж шляхів, що 

відповідають послідовностям стрибків в моменти часу (𝑡1, … , 𝑡𝑚) 𝑖 (𝑡1
′ , … , 𝑡𝑛

′ ) 

між електронними рівнями, починаючи з стану j і закінчуючи станом i. Індекси 

n та m позначають кількість стрибків між електронними рівнями вздовж 
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заданої траєкторії. Фази 𝜑𝑛 пов'язані з класичними діями ядер 𝑆𝑛  як 𝜑𝑛
𝑖 = 𝑆𝑛 −

𝑷𝑛(𝑡)𝑹𝑐𝑛(𝑡),  де: 

                          (55) 

 

класичні імпульси 𝑷𝑛(𝑡) та координати 𝑹𝑐𝑛(𝑡) ядер беруться в кінцевий 

момент часу t траєкторії, для якої оцінюється дія 𝑆𝑛  у рівнянні (55). Варто 

зазначити, що в рівнянні (55) було визначено, що 𝑡0 ≡ 0, а  𝑡𝑛+1 ≡ 𝑡. Функції  

𝜒𝑛𝑚(𝑡, 𝑡′) - інтегралами перекриття гаусіанів, що відповідають хвильовим 

функціям ядер, що розвиваються вздовж різних шляхів у підпросторі 

електронних рівнів, тобто з різними послідовностями стрибків між цими 

рівнями. 

 Зазначимо, що, хоча траєкторії ядер, що входять у рівняння (54 і 55), 

можуть бути отримані шляхом рішення класичних рівнянь руху (наприклад, 

рівняння (53)), вони повинні доповнюватися граничними умовами, що 

зв'язують швидкості ядер безпосередньо перед стрибком і після нього. Ці 

граничні умови відповідають зміні компонентів швидкості по вектору вздовж 

𝑑12𝛼 вектора зв’язку , так що сумарна  енергія системи зберігається.  

2.3 Вибірка інтегральної функції за класичними траєкторіями. 

Основним результатом цього дослідження є формулювання 

ефективного SCMC алгоритму, який оцінює інтегральний ряд у рівнянні (54)  

методом Монте-Карло, використовуючи процедуру, подібну до тієї, що існує в 

методі поверхневих стрибків. Однак, на відміну від останнього, в SCMC 

підході класичні траєкторії використовуються для вибірки інтегральні функції 

в рівнянні (54). Алгоритм складається з двох етапів. Перший крок є ідентичним 

схемі в методах поверхневих стрибків19. А саме розглядається множина 
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класичних траєкторій, на яких система дозволено перехід з однієї ППЕ на іншу 

(або множини ППЕ у загальному випадку). Однак у нашому підході величина 

стрибка 𝛾𝑖𝑗[𝑹𝑐(𝑡)]𝑑𝑡 є довільною (тобто, на кожному етапі інтегрування dt 

система може перейти на іншу ППЕ з ймовірністю 𝛾𝑖𝑗[𝑹𝑐(𝑡)]𝑑𝑡 ). Для того щоб 

виконувався закон збереження енергії, як у методі FSS𝐻17, припустимо, що 

стрибок відбувається (в момент часу 𝑡𝑘   з j-ої ППЕ на i-ту), лише якщо це 

дозволено законом збереження енергії, 
∑ 𝑚𝛼𝛼 𝑅𝑐

2(𝑡𝑘)

2
+ 𝐸𝑗[𝑹𝑐(𝑡𝑘)] ≥ 𝐸𝑖[𝑹𝑐(𝑡𝑘)]. 

Зауважимо, що величина стрибка в моменти стрибка і деяка фазова інформація 

повинна зберігатися вздовж класичних траєкторій. 

На другому етапі постобробки траєкторії сортуються на групи відповідно 

до їх кінцевих електронних станів та кількостей стрибків, що відбулися під час 

руху. Кожна група являє собою зразок, який використовується для оцінки 

відповідного інтегралу у рівнянні (54). Тобто групи з m та n стрибків, що разом 

закінчили на i-тій ППЕ, відповідають зразку Монте-Карло  інтегральної 

функції в інтегралі 𝐼𝑚𝑛
𝑖  (тобто зразок з числом інтегрувань m  вздовж 𝑡𝑘 та n  

вздовж 𝑡𝑘
′  , в рівнянні (54)), і взятому з урахуванням розподілу ймовірностей: 

 

                        (56) 

Де 𝛤𝑚
𝑖𝑗(𝒕) = ∏ 𝛾𝑖𝑘𝑖𝑘+1

[𝑹𝑐(𝑡𝑘)]𝑚
𝑘=0  (з 𝑖0 ≡ 𝑖 та 𝑖𝑚+1 ≡ 𝑗 ) де 𝐶𝑚(𝑛)  - коефіцієнти 

нормалізації, 𝐶𝑚
𝑖 = ∫ 𝑑𝑚𝒕𝛤𝑚

𝑖𝑗(𝒕). Тоді, помноживши та поділивши інтегральну 

функцію ℱ𝑚𝑛
𝑖   в (m + n) мірному інтегралі  в рівнянні (54)  на     значення 𝑃𝑚𝑛

𝑖  , 

значення  𝐼𝑚𝑛
𝑖  можна виразити як середнє значення функції ℱ𝑚𝑛

𝑖 /𝑃𝑚𝑛
𝑖 , що 

визначене на точках (𝑡1, … 𝑡𝑚) і (𝑡1′, … 𝑡𝑛′)  функції розподілу 𝑃𝑚𝑛
𝑖 (𝑡, 𝑡′), 

𝐼𝑚𝑛
𝑖 = (𝑀𝑚

𝑖 𝑀𝑛
𝑖 )−1 ∑ ∑

ℱ𝑚𝑛
𝑖 (𝒕𝑘𝒕𝑘′

′ )

𝑃𝑚𝑛
𝑖 (𝒕𝑘𝒕𝑘′

′ )

𝑀𝑛
𝑖

𝑘′=1
𝑀𝑚

𝑖

𝑘=1                           (57) 
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Де 𝑀𝑚(𝑛)
𝑖  - кількість траєкторій (тобто точок даних) з m та n стрибками. Функцію  

ℱ𝑚𝑛
𝑖  можна легко оцінити для заданої пари траєкторій. Дійсно, легко можна 

розрахувати фази 𝜑𝑛  і значення функції 𝐷𝑛  для кожної траєкторії, а також 

інтеграли перекриття для пари. 

Значення 𝑃𝑚𝑛
𝑖 ,  з іншого боку, невідоме, оскільки ми не маємо значень 

констант нормування 𝐶𝑚
𝑖 . Проте ці константи можна визначити з статистики 

стохастичного процесу з допомогою величин 𝛾𝑖𝑗 , тобто з числа траєкторій 𝑀𝑚
𝑖   

, що закінчилися на i-ій ППЕ після m стрибків. Оскільки стрибки незалежні, 

можна легко оцінити ймовірність 𝑝𝑚
𝑖   такої траєкторії. Очевидних 

комбінаторних міркувань слідує: 

                                      (58) 

Де Ω𝑚
𝑖 (𝑡1, … , 𝑡𝑚) = ∑ ∫ 𝑑𝑡𝛾𝑖𝑘𝑖𝑘+1

[𝑹𝑐(𝑡)]
𝑡𝑘+1

𝑡𝑘

𝑘=𝑚
𝑘=0   У випадку багатьох ППЕ        

𝛾𝑖𝑘𝑖𝑘+1  в виразі повинне бути замінене на ∑ 𝛾𝑖𝑘𝑗𝑗;𝑗≠𝑖𝑘
 тобто на величину 

переходу на будь-який інший з (M-1) станів. В інтегралі (58) ми можемо знайти 

схожу процедуру Монте-Карло. Дійсно, встановлюючи розподіл імовірності 

𝑃𝑚
𝑖  так само як і  формулу (56), можна переписати формулу (58) наступним 

чином: (𝐶𝑚
𝑖 /𝑀𝑚

𝑖 ) ∑ 𝑒−Ω𝑚
𝑖 (𝑡𝑘)

𝑘 , де 𝑘 = 1, … , 𝑀𝑚
𝑖 . Оскільки значення Ω(𝑡𝑘) можне 

бути визначене для кожної траєкторії, вираз (58) можна використати для 

обрахунку імовірності 𝑝𝑚
𝑖  за умови якщо відомо С𝑚

𝑖  З іншого боку, якщо 𝑀𝑚
𝑖  і 

сумарне і сумарне число траєкторій M  є значними числами, 𝑝𝑚
𝑖 ≈  

𝑀𝑚
𝑖

𝑀
⁄  , тоді 

константи нормування, що входять в вирази (56, 57) для визначення I𝑚𝑛
𝑖   є:  

                            (59) 
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Варто звернути увагу, що алгоритм SCMC можна легко узагальнити на 

випадок довільної кількості ППЕ. Для M > 2  кожен доданок у ряді   рівняння 

(54) повинен   містити всі можливі переходи між M рівнями, для обох m та n 

шляхів; отже, в інтегралах вздовж 𝑑𝑚𝒕 і 𝑑𝑛𝒕′  та  повинна стояти сума 𝛴𝑖1,…,𝑖𝑛
 і  

вздовж поміжних ППЕ на які перестрибувала дана система під час подорожі 

від початкового до кінцевого стінів. Це формує функції розподілу для 

відповідних зразків, включаючи дискретний підпростір електронних рівнів, а 

також неперервний простір  натягнутий на тимчасові позиції з n стрибків. 

2.4 Застосування алгоритму SCMC до набору тестів Таллі. 

Три моделі "хімічних" проблем Таллі, включають один з ступінь 

свободи ядра та два зв’язаних електронних рівня, являють собою стандартний 

набір тестів для алгоритмів неадіабатичної молекулярної динаміки. Рисунки    

7-9 показують, що простий вибір величини стрибка,  

дає дуже добре згоду між результатами, отриманими з SCMC, та точними 

чисельнми результати для всіх трьох модельних завдань (для порівняння на цих 

рисунках також показано результати, отримані методами середнього поля 

(Ehrenfest) та FSSH методами). Рисунки показують ймовірність розсіювання 

(для великих часів) як функцію початкового імпульсу частинки. За всіма 

трьома проблемами частинка локалізована спочатку на нижіх ППЕ з 

напрямком імпульсу до неадіабатичного регіону. Форми ППЕ та абсолютні 

значення неадіабатичних зв'язків показані в (а); деталі, такі як явна форма 

гамильтоніанів і початкова хвильова функція, представлені в Методах.  
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Рис. 7 | Імовірність розсіювання для проблеми 1. (а) Показує рівень енергії та неадіабатичний зв’язок. (b-d) 

Показує розраховані ймовірності розсіювання. Зразки з 25000 і 10 000 траєкторій для кожної точки даних були 

використані для обчислення результатів SCMC та FSSH, відповідно. 

             

Рис. 8 | Імовірності розсіювання для проблеми 2. (а) Показує рівень енергії та неадіабатичний зв’язок. (b-d) 

Показує розраховані ймовірності розсіювання. Зразки з    75000  і  10 000 траєкторій для кожної точки даних 

були використані для обчислення результатів SCMC та FSSH, відповідно.
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Рис. 9 | Імовірність розсіювання для задачі 3. (а) Показує рівень 

енергії та неадіабатичний зв’язок. (б-е) Показує розраховані 

ймовірності розсіювання. Для обчислення SCMC та FSSH було 

використано вибірки з 25000 і 10 000 траєкторій для кожної точки 

даних, відповідно. 
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Зокрема, чисельні провали методів Ehrenfest та FSSH добре видно для 

модельної проблеми 3 (нприклад, див. рис. 3b, d). Тут, SCMC по суті відтворює 

точний результат, що вказує на правильне врахування  квантових 

інтерференційних ефектів та динаміки електронних когерентностей, відсутніх, 

наприклад, в FSSH підході. 

2.5 Застосування алгоритму SCMC до багатовимірних проблем 

    Застосування підходу SCMC до модельних багатовимірних 

задач32−34 являє собою важливий тест чисельної збіжності у випадках, коли  

сусідні траєкторії розходяться або зближуються.  

В першому випадкові було протестовано роботу розробленого методу 

для, який є двовимірним аналогом першої одновимірної задачі Таллі17 : 

                    𝑉22 = 𝑎𝑣 ∗ (𝑒(𝑏𝑣∗(x−y)2− 𝑒𝑣∗(x+y)2
−  1)  

                                𝑉11 =  − 𝑉22 

                                𝑉12 = 𝑐𝑣 ∗ 𝑒  𝑑𝑣∗(x−y)2+ 𝑓𝑣∗(x+y)2)                                 (60) 

                                𝑉12 =  𝑉21 

Для даного потенціалу було вибрано наступні значення параметрів: 

𝑎𝑣 =0.01,  𝑏𝑣 = − 1.75 ∗ 10−3, 𝑐𝑣 = 0.002,  𝑑𝑣 = −1,12 ∗ 10−5,  𝑓𝑣 = −2,4 ∗

10−3, 𝑒𝑣 = 0.1; значеня всіх параметрів представлені в атомних одиницях. 

Електронні стани і поверхні потенціальної енергії (Рис. 11 ) було отримано 

шляхом діагоналізації матриці потенціалу 𝑉𝑖𝑗. Спочатку частинка знаходилась 

на нижньому енергетичному рівні, в місці де відстань між енергетичними 

рівнями складала близько ≈ 0.01 в  атомних одиницях (а.о.), та мала певний 

початковий імпульс. Чисельне моделювання процесу проходження частинкою 

околу початку координат проводилося доки відстань між енергетичними 
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рівнями знову не стала 0.01 в а.о. Порівняння результатів обчислення 

імомвірності переходу частинки на верхній енергетичний рівень, отриманих за 

допомогою створеного та точного методів представлені на Рис.4.       

Як можна побачити з представлених результатів, наш метод, для даного 

2D потенціалу, показує, в середньому, на 8 % вищу імовірність переходу на 

верхній енергетичний рівень ніж у випадку точного розв’язку. Причина 

існування цієї похибки наступна. Вектор зв’язку 𝒅12 має великий градієнт в 

області нуля. Частинка, в межах апроксимації нашого методу, при проходженні 

через початок координат «відчуває» вплив потенціалу саме в в області з 

високим значенням вектора  𝒅12, в той час як в точному методі, при 

проходженні зони низької відстані між енергетичними рівнями, суттєва 

частина хвильового пакету знаходиться в області низького значення вектора 

зв’язку.  

Рис. 10. Показано 

імовірність переходу 

частинки на верхній 

енергетичний рівень, 

для 2D варіанту першої 

задачі Таллі. Для 

обчислення методами 

SCMC та FSSH було 

використано вибірки з 

150000 і 100000 

траєкторій для кожної 

точки даних, відповідно. 
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Рис. 11. (а) Поверхні потенціальної енергії для 2D варіанту першої задачі 

Таллі; (b-c) Вигляд розподілу імовірності знаходження частинки після 

проходження зони взаємодії.  
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Рис. 12. Чисельні результати для двовимірної задачі 4. (a-c) Зображено дві 

поверхні потенціальної енергії і векторне поле NACR. (d) Показано обраховані 

різними методами імовірності того, що частинка буде знаходитись на нижній 

ППЕ. Для обчислення методами SCMC та FSSH було використано вибірки з 

150000 і 100000 траєкторій для кожної точки даних, відповідно. 
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В другому випадкові ми використовуємо модель 2D задачі вперше 

введеною Шенві та колегами34, яка передбачає два ядерних ступеня свободи і 

досить нетривіальну геометрію двох ППЕ (рис.12а) і відповідне векторне поле 

NACR (рис.4б, в). Це 2D-проблема, що забезпечує розширення другої 1D 

проблеми Таллі  до двохвимірного простору. Представлене, точне рішення 

(чисельно розраховане для діапазону хвильового вектора, 15 - 45) показує 

значні так звані Стюкелкебергінські коливання35, які також присутні в задачі 

2 (рис.8 c, d). Ці коливання з'являються, коли амплітуди ймовірності, що 

розвиваються уздовж двох потенціальних кривих, інтерферують. Даний ефект 

робить існуючі квазікласичні чисельні методи надзвичайно неточними34 

(наприклад, рис 10d). Більше того, розмір неадіабатичного регіону для цієї 

проблеми є розмірним з шириною хвильового пакета, що піддає наш чисельний 

метод жорсткому тестові.  Незважаючи на це,  результати отримані SCMC 

методом добре узгоджуються з точними результатами (Рис. 10d). Виявлені 

відхилення пов'язані з Гаусівською апроксимацією форми хвилького пакета, 

що використовується в алгоритмі, яка, як вважалося, відповідає  вільній 

частинці. Помилка може бути зменшена шляхом обчислення часової 

залежності ширини хвильового пакету під час його руху для кожної траєкторії. 

Особливо зручний спосіб був запропонований Хеллером36. Таке уточнення, 

однак, призводять до необхідності оцінювати другі похідні від потенціалу що, 

можливо, збільшить час розрахунків базової електронної структури, у випадку 

реальних молекулярних систем. Нарешті, ми зазначаємо, що  похибка нашого  

алгоритму практично незмінна відносно числа ядерних ступенів вільності. 

Дійсно, в обох проблемах 2 і 4 ми спостерігаємо такий самий коефіцієнт 

збіжності, незважаючи на те, в проблемі 4 є додатковий просторовий (ядерний) 

ступінь свободи. Хоча цей факт не є дивним: динаміка ядер між стрибками є  

повністю детермінованою, і вибірка проводиться тільки в просторі 

електронних станів. 
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2.6 Базові співвідношення 1 

 В даному розділі представлені теоретичні відомості та виведено 

рівняння (рівняння 54, 55), які було використано для створення даного 

чисельного методу. 

 Повний Гамільтоніан молекули може бути представлений 

наступним чином: 

(S1)                                                                                                                                  

                                                                                                                          

де імпульс ядра 𝑃𝛼 та координати 𝑅𝛼 , 𝛼 = 1, … , 3𝑁,  можуть бути розглянуті як 

3N – компоненти векторів R і P, а  �̂�𝑒(𝑹) – це Гамільтоніан системи електронів, 

який параметрично залежить від координат ядра. (Для зручності позначень 

було враховано прямі Кулонівські взаємодії між усіма зарядженими 

частинками, ядром та електронами, в �̂�𝑒(𝑹).) Вважається, що рівняння для 

електронного гамільтоніану можна розв’язати, тобто для будь-якої множини 

координат ядра R, можна визначити адіабатичні стани   |𝜓𝑖(𝑹)⟩ та енергії  

𝐸𝑖(𝑹), що задовольняють стаціонарне рівняння Шредингера, де  𝑖 =

1, … , 𝑀, а 𝑀 - це сумарна кількість електронних рівнів (поверхонь 

потенціальної енергії (ППЕ)). 

Мета – оцінити еволюцію оператора системи  𝑒−𝑖𝑡𝐻  ( всі подальші 

розрахунки будуть представлені в атомних одиницях, де, як відомо, ℏ = 1). 

Матричні елементи даного оператора визначаються наступним чином:                                 

                                                                                                                               (S2) 

де було використано скорочене позначення |𝜓𝑖(𝑹)⟩  ≡  |𝜓𝑖(𝑹)⟩ ⨂|𝑹⟩,

де |𝜓𝑖(𝑹)⟩  це адіабатична власна функція електронів, коли відомо, що власний 

стан координат ядра |𝑹⟩.  𝐺𝑖𝑗(𝑹, 𝑹0, 𝑡) є функцією Гріна стаціонарного рівняння 
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Шредингера  𝑖𝜕𝑡|𝜓⟩ = �̂�|𝜓⟩. Таким чином, якщо початковий стан системи 

задано і він дорівнює  |𝜓𝑗 , 𝑹0⟩ = 𝐶𝑗(𝑹0)|𝜓𝑗 , 𝑹0⟩, то хвильова функція стану в 

момент часу t зміниться згідно формули 3: 

                                                                                                                   (S3) 

   Де:            

                                                                                                                                (S4)  

  𝐶𝑖(𝑹, 𝑡) - це хвильова функція (амплітуда імовірності) ядра, за умови, що 

електронна підсистема займає і-тий енергетичний стан. Імовірність, що 

електрони знаходяться в і-тому енергетичному стані складає: 

                                                                                                                             (S5) 

Для наглядності перепишемо матричний елемент (S2) у формі інтегралу. Для 

цього необхідно модифікувати стандартний підхід, щоб врахувати матричну 

структуру Гамільтоніана в рівнянні (S1) у відповідності до різноманіття 

електронних станів. Для цього запишемо еволюцію оператора 𝑒−𝑖𝑡𝐻 як добуток 

𝑒−𝑖𝜀𝐻 (휀 ≡
𝑡

𝐾+1
→ 0) і підставимо тотожність  ∫ 𝑑3𝑁𝑹𝑘|𝜓𝑖𝑘

, 𝑹𝑘⟩⟨ 𝜓𝑖𝑘
, 𝑹𝑘| = 1  

між усіма  𝑒−𝑖𝜀𝐻  множниками в добуткові: 

                                                                                                                               (S6) 

 

де індекс k вказує на відрізок часу (k = 1,…,K), індекс  𝑖𝑘 вказує на електронний 

стан для даного відрізку часу k, і як і в рівнянні (S2) |𝜓𝑖𝑘
(𝑹𝑘)⟩  ≡

 |𝜓𝑖𝑘
(𝑹𝑘)⟩ ⨂|𝑹𝑘⟩. Варто зазначити, що в рівнянні (S6), вважаєтьс що  

|𝜓𝑖0
(𝑹0)⟩  ≡  |𝜓𝑗(𝑹0)⟩  і що |𝜓𝑖𝐾+1

(𝑹𝐾+1)⟩  ≡  |𝜓𝑖(𝑹)⟩. Використавши формулу 
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Троттера   𝑒−𝑖𝜀𝐻 ≅  𝑒
−𝑖𝜀 ∑  

𝑃𝛼
2

2𝑚𝛼
𝛼  𝑒−𝑖𝜀𝐻𝑒(𝑹)  а також тотожність   

∫ 𝑑3𝑁𝑷𝑘|𝑷𝑘⟩⟨ 𝑷𝑘| = 1 між операторами  𝑒
−𝑖𝜀 ∑  

𝑃𝛼
2

2𝑚𝛼
𝛼   та 𝑒−𝑖𝜀𝐻𝑒(𝑹) можна 

переписати праву частину формули (S6) наступрим чином: 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                           (S7) 

 

В останній формулі 𝑳𝑘  і 𝑼𝑘 представляють собою 𝑀 × 𝑀 матриці, з 

матричними елементами визначеними як:    

(S8) 

|𝑖⟩  - це одиничний вектор в підпросторі матриць  𝑳𝑘 і 𝑼𝑘, а саме ⟨𝑖| =

(0, … ,1, … ,0)  де 1 знаходиться на і-тій позиції. Нами було закладено, що  

𝑹𝐾+1 ≡ 𝑹. Експонента в 𝐿𝑖𝑘,𝑖𝑘
 ,в рівнянні (S8) – є нескінченно малою дією на 

ядро, що рухається в потенціалі 𝐸𝑖𝑘
(𝑹𝑘). Дійсно, якщо проінтегрувати Гаусіан 

по імпульсу, ці величини в рівняннях (S7), (S8) стануть: 

(S9) 

 

Де вираз в квадратних дужках є Лагранжіаном (для дискретного 

представлення). На відмінну від звичайної ситуації, коли потенціал 𝐸𝑖𝑘
(𝑹𝑘) 

можна “вмикати” між k-тим та k+1 часовими відрізками, у зв’язку з 

присутністю недіагональних елементів в матриці  𝑼𝑘. Дані матриці є 

операторами повороту, які повертають базис адіабатичних станів  |𝜓𝑖(𝑹)⟩ в k-

тому часовому відрізкові (де 𝑹 =  𝑹𝑘) в новий базис на k+1 відрізкові часу. 

Таким чином інтеграл в рівняннях (S6) - (S7) може розглядатися як сума вздовж 

траєкторій, що розвиваються у відповідності до потенціалу  𝐸𝑖𝑘
(𝑹𝑘), який час 
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від часу змінює свою функціональну залежність, тобто   𝐸𝑖𝑘
(𝑹𝑘) →

 𝐸𝑖𝑘+1
(𝑹𝑘+1).  

Виявляється, що було б корисно переписати формулу (S7) як суму 

вздовж траєкторій з різним числом таких переходів (стрибків), що 

представляють собою різні шляхи в підпросторі електронних станів. Перш ніж 

це зробити, спочатку потрібно зазначити, що різниця між 𝑹𝑘 і 𝑹𝑘+1 в формулах 

(S8) - (S9) повинна бути досить малою, порядку (휀)1/2   і, в такому випадку, 

матричні елементи 𝑈𝑖𝑘𝑗𝑘
, що входять в рівняння (S7) є дорівнюють: 1 +

𝑂(|𝑹𝑘 − 𝑹𝑘+1|2) = 1 + 𝑂(휀) , якщо  𝑖 = 𝑗, і  𝑂(|𝑹𝑘 − 𝑹𝑘+1|) = 𝑂(휀1/2) , коли 

𝑖 ≠ 𝑗. В даному випадку, розумно буде реорганізувати суму в формулах (S6) – 

(S7) у вигляді добутків, що містять однакове число недіагональних елементів 

𝑈𝑖𝑘𝑗𝑘
. Тобто, першим буде член, що не містить недіагональних елементів 𝑈𝑖𝑘𝑗𝑘

. 

Легко бачити, що в даному виразі всі діагональні елементи  𝑈𝑖𝑘𝑖𝑘
  можна 

прирівняти до одиниці: поправки  𝑂(|𝑹𝑘 − 𝑹𝑘+1|2)  до 𝑈𝑖𝑘𝑗𝑘
 в сумі, в даному 

виразі, дадуть поправку порядка 휀1/2. Схожа ситуація буде з групою виразів, 

що мають один недіагональний елемент  𝑈𝑖𝑘𝑗𝑘
; діагональні елементи в 𝑈𝑖𝑘𝑗𝑘

  

можна також прирівняти до 1. Цю ж саму процедуру можна провести з іншою 

групою виразів, що містять добуток двох недіагональних елементів з 𝑈𝑖𝑘𝑗𝑘
, і 

так далі (відтепер  𝑈𝑖𝑘𝑗𝑘
 буде  позначати лише недіагональні елементи). Це дає 

можливість переписати функцію Гріна наступним чином: 

 

 

                                                                                                                                (S10)                                     
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Де 𝑡𝑚 ≡ 𝑡𝑘𝑚
≡ 휀𝑘𝑚 позначає 𝑘𝑚-тий відрізок часу, а �̂� це оператор 

часового порядку. В виразі (S10) було використано стандартне позначення 

∫ 𝐷𝑹  замість добутку інтегралів  (2𝜋𝑀/𝑖휀)3𝑁𝐾П𝑘=1
𝑘=𝐾 ∫ 𝑑3𝑁𝑹𝑘. Границю 

операторів дії   𝑆𝑖1…𝑖𝑘𝑛

𝑛  можна записати: 

                                                                                                                                (S11) 

Де потенціальна енергія ядра впродовж інтервалу часу 𝑡𝑘 і 𝑡𝑘+1 

відповідає власному значенню енергії  𝐸𝑖𝑘
(𝑹), тобто представляє собою  𝑖𝑘-тий  

електронний енергетичний рівень (ППЕ). Отже перший, другий,…, n-тий 

доданки в правій частині рівняння (S10), представляють собою оператори дії 

𝑆0, 𝑆1, … , 𝑆𝑛−1, що відповідають сім’ям шляхів, в яких відбувається  

0,1, … , (𝑛 − 1)  електронних переходів, відповідно. Наприклад, дія  𝑆𝑖𝑗
1 (𝑡1) в 

другому доданкові відповідає шляху з одним переходом з j-тої ППЕ з енергією  

𝐸𝑗(𝑹)  на i-ту ППЕ з енергією 𝐸𝑖(𝑹) в момент часу 𝑡1. Зазвичай n-тий доданок 

в формулі (S10) є сумою шляхів з  (𝑛 − 1) числом переходів (стрибків) між 

електронними рівнями, починаючи з 𝐸𝑗(𝑹) ППЕ і закінчуючи    𝐸𝑖(𝑹) ППЕ. Всі 

траєкторії, що входять в формули (S10) – (S11) задовольняють граничні умови 

𝑹(0) =  𝑹0  і 𝑹(𝑡) = 𝑹. 

Формула (S10) є точним представленням функції Гріна в рівнянні 

Шредингера. Її можна розглядати як збудження представлене у вигляді суми 

елементів 𝑈𝑖𝑗, яке досить важко оцінити.  Саме тому необхідно зробити 

квазікласичну апроксимацію, яка значно спростить задачу. Квазікласична 

апроксимація часто використовується, коли мова йде про перший доданок, 

наприклад,  𝐺𝑖𝑗
0 (𝑹, 𝑹0, 𝑡) може бути записане наступним чином    

𝛿𝑖𝑗𝐴(𝑹, 𝑹0, 𝑡)𝑒𝑖𝑆𝑐0(𝑹,𝑹0,𝑡) де 𝑆𝑐0 є класичною дією ядра, оціненою між позиціями  

𝑹𝑜(0) та 𝑹(𝑡). 𝐴(𝑹, 𝑹0, 𝑡) пов’язане з так званою флуктуацією детермінанта, 
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яку досить складно визначити. В даній дипломній роботі було використано 

Гаусову апроксимацію, тобто вважалось, що всі хвильові функції 𝐶𝑖
𝑛(𝑅, 𝑡): 

 

є Гаусіанами, тобто 𝐶𝑖
𝑛(𝑹, 𝑡) =  𝜙𝑛(𝑹)𝑒𝑆𝑐𝑛(𝑹,𝑹0,𝑡)  ,  де 𝜙𝑛(𝑹) є Гаусіанами з 

центром навколо класичних позицій  𝑹𝑐𝑛 і шириною визначеною нижче. 

Класичі координати ядра  𝑹𝑐𝑛 можна визначити, якщо розв’язати рівняння руху 

Ньютона-Лагранжа, що відповідають діям в формулі (S11).  Для доданку  𝑛 =

0, ці рівняння матимуть вигляд: 𝑚𝛼�̈�𝑐𝛼 =  −𝜕𝐸𝑖(𝑹𝑐)/𝜕𝑅𝑐𝛼, де 𝐸𝑗(𝑹𝑐) є 

початковою єнергією j-тої ППЕ. Більше того, дія може бути наступним чином: 

(S12) 

Де 𝑆𝑛 є дією, оціненою вздовж класичної траєкторії між початковими 

класичними координатами ядра 𝑹0(𝑡 = 0) та його координатами в момент часу 

t - 𝑹𝑐𝑛(𝑡). 𝑷𝑐(𝑡) – це класичний імпульс в момент часу 𝑡 (𝑷𝑐𝛼 =  𝑚𝛼𝜈𝑐𝛼 =

 𝜕𝑆/𝜕𝑹𝑐𝛼). В формулі (S12) вважається, що хвиля де Бройля повільно 

змінюється вздовж траєкторій частинок  (|(
𝑑𝑷

𝑑𝑹
)/𝑃2| ≪ 1) , а отже можна не 

враховувати доданки вищого порядку по степеням  𝑹 − 𝑹𝑐𝑛(𝑡). Варто 

зазначити, що виконання даної умови є необхідним критерієм для застосування 

квазі-класичної апроксимації. 

Доданок з 𝑛 = 1 в рівнянні (S10) включає перехід в момент часу 𝑡1 між 

двома ППЕ. Ввівши вектор неадіабатичного зв’язку: 𝑑𝑖𝑗𝛼
(𝑅) =  ⟨𝜓𝑖|𝜕𝜓𝑗/𝜕𝑅𝛼⟩, 

можна переписати доданок з 𝑛 = 1: 
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∙                                  

(S13) 

                   

Де 𝜗𝑖 і  𝜗𝑗 є операторами еволюції для системи, яка знаходиться на  i (чи 

j) –тій ППЕ. Так само, як і для доданку нульового порядку, ми можемо все 

виразити в квазікласичному ліміті як  𝐴(𝑹, 𝑹1, 𝑡 − 𝑡1)𝑒𝑖𝑆𝑐𝑖(𝑹,𝑹1,𝑡−𝑡1) і    

𝐴(𝑹1, 𝑹0, 𝑡1)𝑒𝑖𝑆𝑐𝑗(𝑹1,𝑹0,𝑡1)  з класичними діями оціненими для системи, що 

знаходиться на i-тій чи j-тій ППЕ. Для того, щоб визначити    

∫ 𝑑3𝑁𝑹0 𝜗𝑗
𝑛(𝑹, 𝑹0, 𝑡1)𝐶0𝑗(𝑹0) в формулі (S13) було використано традиційний 

квазікласичний підхід, що був застосований раніше при обрахункові доданку 

нульового порядку. Також, у квазікласичному ліміті  �̂�𝐶𝑖
𝑛(𝑹1,𝑡1) ≅

𝑷𝑐(𝑡1)𝐶𝑖
𝑛(𝑹1,𝑡1), інтеграл по 𝑹1 та  𝑹0 можна замінити: 

 

(S14) 

В (S14) вважається, що хвильова функція  

∫ 𝑑3𝑁𝑹0𝜗𝑗
𝑛(𝑹1, 𝑹0, 𝑡1, 0)𝐶0𝑗(𝑹0) лакалізована навколо   𝑹𝑐(𝑡1) і, що 𝒅𝑖𝑗 

повільно змінюється зі зміною  𝑹. Варто зазначити, що  �̇�−
𝑐(𝑡1) ≡ 𝑣−(𝑡1)  - 

класична швидкість ядра, до моменту часу 𝑡1, коли виникає перехід. 

В околі 𝑡1 квазікласична апроксимація працювати не буде. Однак, для 

моменту часу більше 𝑡1, квазі-класична апроксимація знову стане застосовною. 

Оскільки класичну дію системи можна записати як       ∫ 𝑷𝑐𝑑𝑠 + 𝐸𝑡, де інтеграл 

береться вздовж класичної траєкторії, а E є сумарною енергією системи. 

Сумарна енергія системи до і після 𝑡1 повинна залишатися сталою – інакше 

стрімкі осциляції вздовж 𝑡1 зроблять інтеграл рівним 0. Інтеграл в (S14) можна 
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розглядати як хвильову функцію, яка еволюціонувала на j-тій ППЕ, а в момент 

часу 𝑡1 перейшла на i-ту ППЕ. Таким чином можна вважати, що після переходу 

на і-ту ППЕ, хвильову функцію знову можна апроксимувати Гаусіаном, але 

який має інший імпульс, такий, щоб сумарна енергія системи зберігалась. 

В багатовимірному випадкові, за допомогою закону збереження енергії 

не можна визначити імпульс ядра після переходу. Для цього було використано 

підхід, вперше створений Германом, який запропонував в векторі швидкості 

ядра змінювати лише компоненту, яка є співнапрямленою  з неадіабатичним 

вектором зв’язку. Отже визначення подвійного інтегралу в (S14) зводиться до: 

еволюції Гаусового хвильового пакету вздовж класичної траєкторії на j-тій 

ППЕ до моменту часу 𝑡1, переходу на і-ту ППЕ,  і перерахунку компоненти 

вектора швидкості ядра, що співнапрямлена з вектором  𝒅𝑖𝑗[𝑹𝑐(𝑡1)] ( щоб 

сумарна енергія системи зберігалась), а також до еволюції хвильового пакета 

на i-тій ППЕ до моменту часу t. 

 Розглянуті вище міркування можна узагальнити для траєкторії, що 

містить будь-яке число переходів («стрибків»). В результаті, загальний вираз 

для амплітуди 𝐶𝑖  можна визначити: 

 

 

(S15) 
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Де сума в доданкові з числом стрибків 𝑛 здійснюється вздовж 

проміжних 𝑛 − 1 ППЕ, на яких перебуває система, яка починає свою еволюцію 

з j-тої і закінчує і-тою ППЕ. Класична дія 𝑆𝑛, координати  𝑹𝑐𝑛(𝑡),  імпульси 

𝑷𝑛(𝑡), що входять в (S15), залежать від історії переходів («стрибків»)  𝑡1 … , 𝑡𝑛. 

n – тий доданок відповідає сумі Гаусових хвильових пакетів ( помножених на 

добуток скалярів  𝑑𝑖𝑗). Сумування проводиться в кожний момент часу, за якого 

здійснюється перехід на будь-яку можливу ППЕ. Таким чином, суму в формулі 

(S15) можна розглядати, як інтеграл в підпросторі всіх можливих шляхів серед 

електронних ППЕ. 

Після підстановки формули (S15) в формулу (S5), ми отримуємо 

формулу 3 з основного тексту, де інтеграл перекриття задається наступним 

чином:      

(S16) 

Для того, щоб оцінити інтеграл перекриття, необхідно визначити 

ширину Гаусових функцій 𝜙𝑛(𝑡1, … 𝑡𝑛; 𝑹). За допомогою чисельного 

експерименту було встановлено, якщо провести апроксимацію, де вважається, 

що в системі знаходиться  вільна частинка, то буде забезпечено узгодження 

результатів чисельного експерименту з точними результатами. Для вільних 

частинок зміна ширин Гаусових пакетів не залежить від траєкторії і є виключно 

комплексною. Обрахунок Гаусового інтегралу в (S16) дає: 

 

 

          

(S17) 
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Де  𝑡𝑛 ≡ (𝑡1, … , 𝑡𝑛),  △ 𝑅𝑚𝑛𝛼
(𝑡) ≡ 𝑅𝑐𝑚𝛼

(𝑡, 𝑡𝑚) − 𝑅𝑐𝑛𝛼
(𝑡, 𝑡𝑛)  - це різниця 

класичних позицій для траєкторій з m та n «стрибками» для компоненти 𝛼. △

𝑃𝑚𝑛𝛼
(𝑡) ≡ 𝑃𝑚𝛼

(𝑡, 𝑡𝑚) − 𝑃𝑛𝛼
(𝑡, 𝑡𝑛)  - це відповідна різниця імпульсів, а 𝜎𝛼 – це 

початкова ширина Гаусового хвильового пакета для компоненти 𝛼.  Існуючу 

апроксимацію можна покращити, якщо врахувати відхилення  ширини 

хвильового пакета в системі від ширини пакета у випадку вільної частинки. Для 

цього необхідно врахувати вплив зовнішнього потенціалу (його другі похідні 

вздовж класичних траєкторій). Це покращить точність обрахунку інтегралів 

перекриття, а отже підвищить точність методу.     

2.7 Базові співвідношення 2 

В даному пункті виводиться вираз, що визначає імовірність траєкторії з 

заданим числом переходів і з заданим числом стрибків, іншими словами буде 

виведено формулу 7 з основного розділу 3. Спершу визначимо імовірність 𝑝0 

для траєкторії, на якій немає переходів. Оскільки переходи є статистично 

незалежними, 𝑝0 – це просто добуток імовірностей, що перехід не виникає на 

кожному кроці інтегрування dt: 

                            

               (S18) 

𝐾 = 𝑡/𝑑𝑡. В В (S18) 

даний момент часу k, імовірність переходу з і-тої ППЕ на j-ту ППЕ дорівнює  

𝛾𝑖𝑗(𝑘 ∙ 𝑑𝑡)𝑑𝑡 , а отже імовірність того, що переходу не буде на жодну ППЕ 

складає:   1 − ∑ 𝛾𝑖𝑗(𝑘 ∙ 𝑑𝑡)𝑑𝑡𝑗(𝑗≠𝑖) . Таким чином сумарна імовірність  𝑝0 є 
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добутком цих імовірностей на кожному кроці інтегрування (формула (S18)). 

Для неперервного випадку формула (S18) набуде вигляду: 

                                                    (                                                            (S19) 

Імовірність 𝑝1
𝑖 (𝑡, 𝑡1) траєкторіїі з одним переходом на рівень і  на 𝑘1 

кроці інтегрування (тобто в момент часу 𝑡1 = 𝑘1 ∙ 𝑑𝑡): 

 

 Сумарна імовірність для траєкторії з одним переходом на рівень 

і: 𝑝1
𝑖 (𝑡) =  ∑ 𝑝1

𝑖 (𝑡, 𝑡1)𝑡1
, що для неперервного випадку набуде наступного 

вигляду: 

(S20)                                                                                                                 

Де: 

 

      (S21) 

Даний результат можна узагальнити для випадку будь-якої траєкторії з 

числом переходів n: 

                                                                                                     

 (S22) 

Де 𝑙𝑛 позначає послідовність n стрибків в моменти часу  𝑡1, … , 𝑡𝑛, а 

Г𝑙𝑛
(𝑡1, … , 𝑡𝑛) : 
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                                                                                                                 (S23) 

А Ω𝑙𝑛
(𝑡1, … , 𝑡𝑛) визначена наступним чином: 

                                     

  (S24) 
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Висновки 

Таким чином, було запропоновано новий чисельний метод для 

моделювання неадіабатичної динаміки, що базується на одночасному 

використанні квазікласичної апроксимації і методу «стрибків» між різними 

потенціальними поверхнями. Оскільки  результати численних тестів вказують 

на високу ефективність методу, вважається, що ця робота відкриває  широке 

поле майбутніх досліджень щодо вдосконалення запропонованого протоколу 

(наприклад, як уточнити ефективність вибірки); що тісно пов'язує  інші,  

формально не пов'язані, області комп'ютерних та фізичних наук, що 

використовують комплексні  схеми Монте-Карло. Наприклад, досі відкритим є 

питання визначення оптимальної функції вибірки (в даному випадкові 

імовірності переходу). Очікується, що запропонований метод стане  

стандартним інструментом, який буде використовуватися для вирішення 

існуючих проблем в фотоіндукованій молекулярної динаміці (наприклад, 

когерентній динаміці збудженого стану) і буде доповнювати існуючі підходи 

(такі як, Ehrenfest та FSSH). 
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