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1. Bevezetés 

A csoportelmélet a kémiában elsősorban a szimmetriacsoportok vagy pontcsoportok elmé-

letében jelentkezik. Ezzel a témával számos szakkönyv foglalkozik, amelyek a számolások 

részleteibe menően taglalják a problémát. Dolgozatom célja a módszerek összefoglalása mel-

lett az, hogy az egyes csoportelméleti alapfogalmakat is bemutassam a szimmetriacsoportok-

ban, ezáltal egy szemléletes modellt adva ezek középiskolai (vagy egyetemi) tanításához. 

Szimmetriacsoportjuk szempontjából a kémiai vizsgálatokban a következő rendszerek for-

dulnak elő: 

– atomok, amelynek szimmetriája a teljes forgáscsoport 

– lineáris molekulák, amelyek pontcsoportja végtelen 

– olyan „véges” – nem lineáris – molekulák, amelyek pontcsoportja is véges 

– polimerek vagy végtelennek tekintett molekulák, amelyek szimmetriaelemei között 

megjelenik az eltolási szimmetria is 

– kristályok, amelyekben többirányú eltolási szimmetria is jelen van és emellett más 

szimmetriaelemek (forgatás, tükrözés) is előfordulhatnak. 

Ezen területek közül a dolgozat a véges szimmetriacsoporttal rendelkező molekulákkal 

foglalkozik. 

A dolgozat első részében a molekulákat felépítő atomok szimmetriájáról, azaz az elméleti 

számításoknál használt pontcsoportokról lesz szó. A második részben a szimmetriacsoportok 

matematikai reprezentációját mutatom be. A harmadik rész a molekulaszimmetria kvantum-

kémiai alkalmazásairól szól, azaz arról, hogy milyen módon egyszerűsíthetők a kvantumké-

miai számítások az adott rendszer globális és lokális szimmetriáinak kihasználásával. 
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2. A molekulák szimmetriacsoportja 

A molekulák szimmetriája alatt első közelítésben a molekulát alkotó atommagok szimmet-

riáját értjük. A kvantummechanika alapelvei szerint ez két okból is helytelen: egyrészt, a ma-

gok nem álló helyzetűek (és helyzetük nem is határozható meg egzaktul), másrészt a magok 

és elektronok mozgása nem választható el egymástól. A kémiai alkalmazások jelentős részé-

ben az elektronok mozgását nagyságrendekkel gyorsabbnak tekintjük az atommagokénál, és 

ezért a maghelyzet függvényében számoljuk ki az elektronok hullámfüggvényét (Born-

Oppenheimer közelítés). Ezen belül a molekulaszerkezetek vizsgálatában a molekula szim-

metriájáról egy rögzített geometriánál beszélünk, ahol az egymáshoz viszonyított atomok 

helyzete adott. (A teljes rendszer leírásához persze végtelen sok rögzített helyzetet kellene 

megvizsgálni, de az energia várható értéke általában elég közel van az alapállapot energiájá-

hoz.) Így már van értelme egyes molekulageometriák szimmetriájáról beszélni, és a molekula 

szimmetriáján általában az adott (többnyire egyensúlyi) helyzetű atommagok szimmetriacso-

portját kell érteni. 

2.1. Szimmetriaelemek a pontcsoportokban 

A molekulák szimmetriacsoportjában olyan geometriai transzformációk fordulnak elő, 

amelyeknek van helyben maradó pontja mivel a szimmetriaműveletek során a molekula súly-

pontja helyben marad. Az ilyen műveletek a tengely körüli forgatás, a síkra tükrözés valamint 

az inverzió (középpontos tükrözés) és a forgatva tükrözés. A molekulák súlypontjának ezen 

transzformációk hatására helyben kell maradnia, ezért a forgatások tengelyei és a tükrözések 

síkjai és átmennek a molekula súlypontján. 

2.1.1. Forgástengelyek 

A molekulák legfontosabb szimmetriaelemei az egyenes körüli forgatások (a forgatás szö-

ge α, 0 ≤ α < 360°, α = 0 esetén ez a csoport egységeleme). A molekula forgástengelyein azo-

kat a térbeli egyeneseket értjük, amelyek körüli valamilyen 360°/n szögű (n > 1) forgatás a 

molekula szimmetriacsoportjának eleme. Az ilyen tengelyek jele Cn, ahol n a legkisebb szögű 

forgatás rendje az adott tengely körül. Az azonos tengelyű forgatások egymással felcserélhe-

tők és a szimmetriacsoport részcsoportját alkotják. A forgatásokat, mint csoportelemeket Cn, 

Cn
2 stb. jelöli, amelyek rendre a Cn tengely körüli α, 2α… forgatást jelölik (α = 360°/n), azaz 

Cn
2 = CnCn. Néhány forgástengellyel rendelkező molekulát mutat az 1. ábra. 
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A molekula (fő)tengelyének a legkisebb szögű (legtöbb fogású és egyben legnagyobb ren-

dű) forgástengelyét nevezzük. Ezen kívül a molekuláknak csak kétfogású tengelyük lehet és 

ezek a C2 forgástengelyek a molekula fő tengelyére merőlegesek (digírek), kivéve néhány 

speciális esetet (tetraéderes, oktaéderes, ikozaéderes, D2 és D2h szimmetriájú molekulák). A  

kivételek közé tartozó molekuláknak több egyenrangú 

forgástengelyük van, ezek közül bármelyik tekinthető a 

molekula tengelyének. A kvantumkémiai számolásokban 

a molekulát alkotó atomokhoz úgy választják a koordi-

nátarendszert, hogy az origó a molekula súlypontjában 

legyen és a molekula főtengelye a Descartes-féle koordi-

nátarendszer z tengelyével essen egybe. 

 
1. ábra Forgástengellyel rendelkező 
molekulák: (a) C3: B3N3H6, (b) C4: 
Mo2(CH3COO)4, (c) C7 és rá merőleges 
C2 tengelyek: C7H7

+. 

2.1.2. Tükörsík 

A pontcsoportok következő szimmetriaeleme a síkra 

való tükrözés. Ezen elem rendje, mint minden tükrözésé, 

2. Legalább egy tükörsíkja van minden síkmolekulának, 

mint a víz (H2O) vagy a tetrafluor-etilén (C2F4), mivel 

ezek a molekulát tartalmazó síkra szimmetrikusak. A 

 
2. ábra Tükörsíkkal rendelkező mo-
lekulák (a) H2O, (b) C2F4, (c) C2H6. 

valódi háromdimenziós molekuláknak is lehet tükörsíkja, mint például az etánnak (2. ábra). 

A molekula tükörsíkja olyan térbeli sík, amelyre való tükrözés a molekula szimmetriacso-

portjának eleme. A tükörsíkokat σ szimbólummal jelölik és horizontális (σh – ha a molekula  

tengelyére merőleges) illetve vertikális (σv – ha 

tartalmazza a molekula tengelyét) jelzővel ille-

tik. Ez utóbbinak speciális esete a diéderes tü-

körsík (σd), ami felezi a (szomszédos) C2 tenge-

lyek által bezárt szöget. A szimmetriacsoportban 

a tükrözéseket ugyanúgy jelölik, mint a tükörsí-

kot (több vertikális illetve diéderes sík esetén 

természetesen indexelve). 

 
3. ábra Molekulák tükörsíkjai: (a) horizontális: 
merőleges a molekula tengelyére (C6H3(OH)3); 
(b) vertikális: tartalmazza a molekula tengelyét 
(CHCl3); (c) diéderes: felezi a C2 tengelyek szögét 
(C2H6). 

2.1.3. Inverziós centrum 

A molekula inverziós centruma olyan pont, amire vonatkozó inverzió a szimmetriacso-

portnak eleme, jele i. Inverziós centruma véges molekulának legfeljebb egy lehet, méghozzá a 

súlypontjában. Ebben az esetben az inverziós centrum a molekula minden forgástengelyén és 

minden tükörsíkján rajta van, és emiatt a szimmetriacsoport összes elemével felcserélhető. 
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Inverziós szimmetriája van például a szén-dioxid molekulának vagy 

a kén-hexafluoridnak (4. ábra). 

2.1.4. Nemvalódi forgástengelyek 

A molekula nemvalódi forgatástengelye egy olyan egyenes, ami-

re van olyan forgatva tükrözés, ami a molekula szimmetriacsoport- 

 
4. ábra Inverziós cent-
rummal rendelkező mole-
kulák: (a) CO2, (b) SF6. 

jának eleme. A forgatva tükrözést a forgatás tengelyével és szögével szokás megadni, ez vé-

ges molekula esetén egyértelműen meghatározza a tükörsíkot is: a súlypontban a tengelyre 

merőlegesen fektetett sík. Az ilyen tengelyek jele Sn, ahol n azt jelzi, hogy a forgatás legki-

sebb „jó” szöge 360°/n (n-t, félreérthető módon, a nemvalódi forgástengely rendjének is szok-

ták nevezni). A definícióban n > 2, mivel az S2 tengely ekvivalens az inverziós centrummal 

(az inverzió középpontja a forgatva tükrözés síkjának és tengelyének a metszéspontja), az S1 

tengely pedig megegyezik a síkra való tükrözéssel. 

A pontcsoportban a forgatva tükrözések jele Sn, Sn
2 stb., amelyek rendre a Sn tengely körüli 

α, 2α… szögű forgatva tükrözést jelölik. A valódi forgástengelytől eltérően a nemvalódi ten-

gelyekre nem igaz, hogy SnSn = Sn
2, mivel a forgatva tükrözés irányításváltó transzformáció. 

Az is előfordulhat, hogy az Sn
2 nem is eleme a csoportnak. Az Sn elem rendje csak páros n-re 

n, páratlan n-re viszont 2n, mivel egy 2 és egy n rendű, egymással felcserélhető elem szorzata. 

Nemvalódi forgástengelye a molekuláknak kétféleképpen lehet: a szimmetriacsoport tartal- 

mazza külön a forgatást és a síkra tükrözést is, vagy 

csak az Sn műveletet. A két esetre mutat példát az 5. 

ábra: a ciklopropán (C3H6) molekulájában a S3 tengely 

mellett a szimmetriacsoportnak eleme a C3 és σh is, 

míg a ciklobután (C4H8) és a ciklohexán (C5H10) ese-

tében a molekula tengelye csak két- illetve háromfogá-

sú, viszont tartalmaz S4 illetve S6 tengelyt is. 

 
5. ábra Sn tengellyel rendelkező mole-
kulák: (a) S3: ciklopropán (C3H6), 
(b) S4: ciklobután (C4H8), (c) S6: ciklo-
hexán (C6H12). A nemvalódi forgástengely 
mindhárom esetben függőleges. 

2.2. Molekulák pontcsoportjai 

A molekulákat pontcsoportjuk szerint három kategóriába szokták sorolni: vannak lineáris, 

speciális szimmetriájú (vagy gömbszimmetrikus) molekulák és a többi molekula, amelyek 

szimmetriacsoportjai alkotják az ún. végtelen sorozatokat. Ezeken a kategóriákon belül a mo-

lekulák szimmetriacsoportjának meghatározására elsősorban a forgástengelyek meghatározá-

sán alapuló algoritmust dolgoztak ki, ennek algoritmusát tartalmazza a 6. ábra. Ez alapján a 

modern kvantumkémiai programok is besorolják a molekulát a megfelelő pontcsoportba (kel-
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lő pontosságú bemeneti adatok esetén). A továbbiakban a véges elemszámú pontcsoportok 

néhány jellemzőjéről lesz szó. 

 
6. ábra A molekulák pontcsoportba sorolásának algoritmusa.  

2.2.1. Speciális szimmetriacsoportok 

A speciális szimmetriacsoportok képviselői a lehető 

legszimmetrikusabb molekulák. Ezek szerkezete a platóni 

testekhez hasonló, szimmetriacsoportjuk pedig azok 

egybevágósági transzformációit tartalmazza. Ilyenek a 

tetraéderes Td, az oktaéderes (vagy köbös) Oh és az ikoza-

éderes (esetleg dodekaéderes) Ih csoport. Ezekre a csopor-

tokra mutat néhány példát a 7. ábra.  

Speciális csoportot alkotnak az említett platóni testek 

forgáscsoportjai is (rendre T, O, I), azaz a teljes szimmet-

riacsoport körüljárás tartó transzformációi. Az ilyen szim-

metriájú molekulák „majdnem” tökéletesek (így például 

megmarad gömbi pörgettyű jellegük), de nem 

tükörszimmetrikusak. A kémiai irodalomban ezeket királis 

szimmetriájú molekuláknak nevezik (szemben a fent emlí- 

 
7. ábra Néhány példa a speciális 
pontcsoportokra. a) tetraéderes (Td): 
fehérfoszfor (P4), metán (CH4) és 
P4O10, b) oktaéderes (Oh): SF6 és 
kubán (C8H8), c) ikozaéderes (Ih): a 
bór atomrácsában megtalálható B12 
egység és a fullerén (C60). 

tett akirális molekulákkal) és csak nagyobb molekuláknál fordulnak elő (8. ábra). 
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A hetedik és egyben utolsó speciális csoport a Th csoport. 

Ezt a csoportot úgy kapjuk, hogy a tetraéder forgáscsoport-

jának és az inverzió által generált csoportnak vesszük a di-

rekt szorzatát. Ilyen szimmetriája van például a C60Br24-nek 

(9. ábra). 

Az ilyen szimmetriájú molekulák úgy különíthetők el a 

többitől, hogy kettőnél több olyan forgástengelyük van, 

amely több mint másodrendű (konkrétan: T: 4 C3, O: 3 C4 és 

4 C3, I: 6 C5 és 10 C3). A pontcsoportot algoritmikusan úgy 

lehet eldönteni, hogy a molekulának van-e inverziós centru- 

 
8. ábra A királis speciális csopor-
tok egy képviselője a forgás-
tengelyekkel. A molekula képlete 
[Ga4L6]

12—, az L ligandum szerkeze-
te ([C24H14O6N2]

4—) a jobb oldalon 
látható, a világoskék körök jelölik a 
gallium atomok kapcsolódási helyét. 

ma (ez csak a Td tetraéderesnek és a forgáscsoportoknak nincs), illetve az alapján, hogy há-

nyadrendű a legmagasabb rendű forgástengelye. 

2.2.2. Hagyományos szimmetriacsoportok 

A hagyományos szimmetriacsoportok alatt a végtelen sorozatok 

tagjait értjük. A végtelen sorozat elnevezés onnan származik, hogy 

ezen csoportok szimbóluma tartalmaz egy (egész értékű) változót, 

amelynek értéke elméletileg tetszőlegesen nagy lehet (bizonyos érte-

lemben a lineáris csoportok ezeknek a sorozatoknak olyan tagjai, ahol 

n végtelen). 

 
9. ábra Th szimmet-
riájú C60Br24 molekula 
és néhány C3 (zöld) és a 
C2 tengelye (sárga). 

A hagyományos csoportok meghatározása a molekula főtengelyének megkeresésére épül 

(ha van tengelye). A speciális szimmetriákat kizárva ez az egyetlen olyan Cn tengely, ahol 

n>2. A tengely rendje lesz az említett n változó a csoport nevében. Ha csak C2 tengelye van, 

de abból több mint egy, akkor ezek közül az egyiket kell tengelynek választani (általában 

mindegy melyiket). Ha a molekulának nincs tengelye, akkor a szimmetriacsoportja legfeljebb 

kételemű lehet, és ezt az elemet kell megkeresni (inverzió vagy tükrözés). 

A tengely ismeretében a további – C2 – tengelyeket kell meghatározni. Ezek, a csoport 

zártsága miatt, egymás elforgatottjai a molekula főtengelye körül (k·180°/n szöggel). Az ilyen 

tengelyek a horizontális síkban helyezkedhetnek el és az origón át kell haladniuk. Ezen meg-

kötések ellenére, ránézésre nem könnyű meghatározni őket, néha egyszerűbb a tükörsíkok 

alapján azonosítani a digírt, mint fordítva. Amennyiben a molekulának van digírje, akkor for-

gáscsoportja Dn, ha nincs, akkor Cn.  

A Dn ill. Cn csoportok a molekulák szimmetriacsoportjának irányítástartó transzformációit 

tartalmazzák. Ezek mellett még a csoport tükrözéseit és forgatva tükrözéseit kell meghatároz- 
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ni. A legegyszerűbb annak eldöntése, 

hogy van-e a molekulában horizontális 

tükörsík, mivel a σh sík, ha van, akkor az 

csak a molekula súlypontján áthaladó ten-

gelyre merőleges sík lehet. Ha van hori-

zontális tükörsík, akkor a csoport jele Cnh 

vagy Dnh a forgáscsoporttól függően. 

A Cn forgáscsoportú molekulák szim-

metriacsoportjában a vertikális és hori-

zontális tükörsíkok közül csak az egyik 

fordulhat elő (mivel C2 = σhσv, azaz a 

kétféle tükörsík esetén a molekulának van 

digírje). A vertikális síkok száma, ha 

vannak, n-fogású tengely esetén n, ezek 

közül, a C2 tengelyekhez hasonlóan, elég 

egyet megtalálni, a többi ennek k·180°/n 

szögű elforgatottja lesz. Ha vannak verti-

kális tükörsíkok, akkor a molekula szim-

metriacsoportja Cnv. 

 
10. ábra Példamolekulák szimmetriacsoportokra. Első 
sor: CHFClBr (C1), nyitott C2H2F2Br2 (Ci), HOF (Cs), 
H2O2 (C2), P(C6H6)3 (C3). Második sor: H2O (C2v), 
NH3 (C3v), SOF4 (C4v), NaC5H5 (C5v), [Ag(C6H6)]

+ (C6v). 
Harmadik sor: Sb2(C4H3O6)2 (D2), [Cr(C2O4)3]

3– (D3), 
ReO2(C5H5N)4 (D4), [Se11]

2– (C2h), H3BO3 (C3h). Negyedik 
sor: nyitott B2Cl4 (D2d), nyitott C3H6 (D3d), S8 (D4d), 
Fe(C5H5)2 (D5d), S4N4 (S4). Alsó sor: Al2(C6H5)6 (D2h), 
BF3 (D3h), [Mo2Cl8]

4– (D4h), [C5H5]
–  (D5h), Cr(C6H6)2 (D6h). 

Ha a molekulának van digírje és horizontális tükörsíkja is, akkor a digírt tartalmazó és a σh-

ra merőleges vertikális tükörsíkok mindenképpen elemei a molekula szimmetriacsoportjának 

(mivel σh·C2 = σv, ha a tengely a horizontális síkban van.) Ezeken kívül a molekulának nem 

lehet vertikális tükörsíkja (mivel egy kisebb szögű forgatást generálna, mint a Cn). Amennyi-

ben a molekulának nincs horizontális tükörsíkja, de vannak digírjei, akkor lehetnek diéderes 

tükörsíkjai, amely síkok a C2 tengelyek ismeretében könnyen megtalálhatók. Ha a molekulá-

nak a digírjei mellett van diéderes tükörsíkja is, akkor a csoport Dnd, ha nincs, akkor semmi-

lyen irányításváltó transzformációja nem lehet és a teljes szimmetriacsoportja is marad a Dn. 

A nemvalódi forgástengelyek keresése csak akkor szükséges a szimmetriacsoport megálla-

pításához, ha a molekulának nincs digírje és tükörsíkja sem. Ebben az esetben lehet S2n tenge-

lye, ami egybeesik a Cn tengellyel, ekkor a molekula S2n szimmetriájú, egyébként Cn. 

Néhány példát tartalmaz a 10. ábra. A végtelen sorozatokba a Ci, Cs, C1 csoportok, úgy il-

leszkednek bele, hogy az n = 1 esetet is beleértjük, ekkor a sorozatok első tagjai rendre C1, Cs, 

Cs, Ci, C2, C2h, C2v lennének. 
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2.2.3. Példák besorolásra 

Ammónia-borán addukt (NH3BH3, 11. 

ábra): a molekula nem lineáris. Van egy C3 

tengelye (a B–N kötés mentén) és több nincs, 

tehát nem speciális szimmetriájú. C2 tengelye 

nincs és horizontális tükörsíkja sem (mivel 

mindkettőnek tartalmaznia kellene a B és az  

 
11. ábra A besorolás példamolekulái: (a) ammónia-
borán- addukt (NH3BH3), (b) oktafluoro-tantalát 
(TaF8

3–), (c) koffein (C8H10N4O2). 

N atomot is, ekkor viszont nem lehetnek merőlegesek a molekula tengelyére), de van vertiká-

lis tükörsíkja: a H–B–N–H síkok, ahol a két hidrogén egymással átellenes. Ezek alapján a 

molekula a C3v szimmetriájú. 

Oktafluoro-tantalát (TaF8
3–): a molekula nem lineáris és van egy C4 tengelye (az ábra síkjá-

ra merőlegesen), ezen kívül csak kétfogásúak, erre merőlegesen. Nincs horizontális tükörsík-

ja, van viszont diéderes tükörsíkja (két átellenes F és a Ta által meghatározott síkok). Tehát a 

molekula pontcsoportja D4d. 

Koffein (C8H10N4O2): A molekula nem lineáris és nincs forgástengelye sem. Az inverzió 

és a tükörsík közül utóbbi van (a két gyűrű síkja, amiből csak a metil csoportok két-két hidro-

génje lóg ki). Ez alapján a molekula szimmetriacsoportja Cs. 

2.3. Szimmetriacsoportok szerkezete 

Ebben a fejezetben arról lesz szó, hogy a molekuláknál előforduló szimmetriacsoportok 

matematikailag mely absztrakt csoporttal izomorfak. Az absztrakt csoportokra következő jelö-

léseket fogom használni: Sn az n elemű halmaz permutációcsoportja, An ennek a páros per-

mutációkat tartalmazó részcsoportja. Zn jelöli az n elemű ciklikus csoportot, Dn pedig a 

diéderes csoportot. 

2.3.1. Speciális szimmetriacsoportok szerkezete 

A speciális szimmetriacsoportok definíciójuk alapján izomorfak a megfelelő platóni test 

szimmetriacsoportjával. Ennek megfelelően Td ≅ S4, Oh ≅ S4×Z2, Ih ≅ A5×Z2. A királis cso-

portok, szintén definíciójuk alapján a platóni testek forgáscsoportjaival izomorfak, azaz 

T ≅ A4, O ≅ S4, I ≅ A5. A Th csoport pedig izomorf A4×Z2-vel, mivel az inverzió bármely 

más elemmel felcserélhető. 
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2.3.2. Hagyományos szimmetriacsoportok szerkezete 

Az egy- illetve kételemű szimmetria-

csoportok a C1, illetve a C2, Ci, Cs, ezek 

izomorfak Z1-gyel illetve Z2-vel. A na-

gyobb elemszámú csoportok elemzésének 

megkönnyítéséhez először megfelelő 

szimmetriájú testeket illetve alakzatokat 

keresünk (12. ábra). Ez tulajdonképpen 

nem más, mint egy ilyen szimmetriájú 

molekula egyszerűsített rajza, ahol az egy-

szerűsítés abban áll, hogy bizonyos ato-

mokat – amelyek a molekula szimmetria-

csoportját már nem változtatják meg – 

elhagyunk.  

A hét sorozat csoportjai közül a leg-

egyszerűbb a Cn csoport szerkezete, mivel 

ez egyetlen tengely körüli k·360°/n szögű 

forgatásokat tartalmazza, azaz a Cn elem 

 
12. ábra Szimmetriacsoportok sematikus rajza a forgás-
tengelyre merőleges síkra vetítve és az izomorf absztrakt 
csoportok. 

hatványait. Emiatt ez a csoport ciklikus, azaz Cn ≅ Zn. Ehhez hasonlóan ciklikus az S2n cso-

port, mivel ez definíció szerint kétféle elemet tartalmaz: 2n rendű nemvalódi forgatva tükrö-

zést (S2n) és n rendű valódi forgatást (Cn), amelynek tengelye az előbbiével megegyezik. Ezek 

kompozíciói szintén valódi illetve nemvalódi forgatások. Ezek közül S2n generálja a teljes 

csoportot, mivel S2nS2n = Cn, tehát S2n ≅ Z2n. 

A maradék öt pontcsoport-sorozatról könnyen belátható, hogy nem ciklikusak, sőt a Cnh 

csoportok kivételével nem is kommutatívak. A Cnh csoport tartalmaz egy n rendű forgatást, 

egy erre merőleges σh síkra tükrözést, valamint ezek kompozícióit. Az említett két elem gene-

rálja a teljes csoportot és egymással kommutálnak, ezért Cnh ≅ Zn×Z2. 

A nem-kommutatív csoportok közül Cnv és Dn is izomorf Dn-nel. Mindkét csoport olyan 

elemeket tartalmaz, amely a 12. ábra vetületi rajzait nem változtatja meg, azaz megegyezik 

testek n-szög alapjának teljes transzformációcsoportjával. A diéderes csoport forgatásai meg-

felelnek a molekulák tengelyei körüli forgatásnak, a tükrözésekhez pedig a Cnv esetében a 

vertikális tükörsíkok, Dn esetében pedig a digírek (a Cn tengelyre merőleges C2 tengelyek) 
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rendelhetők (és ezzel a két csoport között definiáltunk egy izomorfizmust). Habár a Dn cso-

port definíció szerint a szabályos n-szög transzformációja, a szabályos n-szög alakú moleku-

lák szimmetriacsoportja nem izomorf Dn-nel. A látszólagos ellentmondás abban rejlik, hogy a 

Dn definíciójában a síkbeli transzformációk szerepelnek, a molekulák szimmetriacsoportjá-

ban pedig a térbeliek. 

A Dn csoport tartalmazza Dnh minden irányítástartó transzformációját. A kimaradó elemek 

(nemvalódi forgatások, horizontális és vertikális tükrözések) megkaphatók egy Dn-beli elem 

és a σh művelet kompozíciójaként és ez utóbbi minden forgatással felcserélhető (ugyanis a σh 

sík tartalmazza a C2 tengelyeket és merőleges a Cn tengelyre), ezért Dnh ≅ Dn×Z2. 

A diéderes csoportokat (Dnd) reprezentáló test csúcsait az egyik sokszöglap síkjára vetítve 

egy 2n-szöget kapunk, amelynek szimmetriacsoportja (D2n) izomorf Dnd-vel. A 2n-szög irá-

nyítástartó transzformációi (k·180°/n szögű forgatások) ugyanis megfeleltethetők a test tenge-

lye körüli forgatásoknak (ha k páros) és forgatva tükrözéseknek (ha k páratlan). A 2n-szög 

tükrözései pedig hozzárendelhetők a test diéderes síkokra tükrözéseihez (ha a 2n-szög átlójára 

tükrözünk) illetve digírjei körüli forgatásokhoz (ha oldalfelezőkre tükrözünk). 

2.4. Néhány kémiai fogalom kapcsolata a szimmetriával 

2.4.1. Kiralitás 

Királisnak nevezzük azokat a molekulákat, amelyek tükörképi párjukkal nem hozhatók fe-

désbe. Ilyen például a glükóz és a természetben előforduló aminosavak jelentős része. A defi-

nícióból is látszik, hogy ez a tulajdonság szoros kapcsolatban van a molekula szimmetriájával: 

egy molekula akkor lehet királis, ha nincs Sn nemvalódi forgástengelye (beleértve az inverziót 

és a tükrözést is). A lehetséges szimmetriacsoportok a forgáscsoportok, azaz a királis moleku-

lák a Cn, Dn szimmetriacsoportokba vagy a királis szabályos csoportokba (T, O, I) tartozhat-

nak.  

2.4.2. Szubsztitúció 

A kémiai értelemben vett szubsztitúció olyan reakció, amelyben valamely atom vagy 

atomcsoport helyére másikat építünk be. Jelen esetben egy kicsit tágabb értelemben értelmez-

hetjük a szubsztitúció fogalmát: egy adott atomot (vagy atomcsoportot) cserélünk másikra az 

összegképletben és a többi szerkezeti paramétert (kötéshosszak és kötésszögek) változatlanul 

hagyjuk. Ilyen cserék a molekula szimmetriacsoportját is érinthetik, erre nézzünk most né-

hány példát. 
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A metán (CH4, Td, 13. ábra) egyik hidrogénjét fluorra cserélve kapjuk a fluor-metán 

(CH3F, C3v) molekulát. A csere miatt mindazon szimmetriaműveletek kikerülnek a molekula 

szimmetriacsoportjából, amelyek a kicserélt atomot nem hagyják helyben (pl. egy másik C–H 

kötés körüli 120°-os forgatás). A megmaradó szimmetriaműveleteket tartalmazó C3v csoport 

részcsoportja az eredeti Td csoportnak. 

Hasonlóan folytatva a sort a maradék 

hidrogéneket klórra (CH2FCl), majd 

brómra (CHFClBr) cserélve a szimmet-

ria tovább csökken (Cs ill. C1). 

A szubsztitúció nem minden esetben 

 
13. ábra Metán szubsztitúciója és a fokozatos szimmetria-
csökkenés: (a) CH4 (Td), (b) CH3F (C3v), (c) CH2FCl (Cs), (d) 
CHFClBr (C1). 

okoz szimmetriacsökkenést. Egy molekulán belül ugyanis az azonos atomok nem feltétlenül 

ekvivalensek. Két atomot szimmetriaekvivalensnek nevezünk, ha van olyan szimmetriaműve-

let a molekula szimmetriacsoportjában, amivel az egyik a másikba transzformálható. Ha olyan 

atomot cserélünk le, amellyel van a molekulában ekvivalens, 

akkor az szimmetriacsökkenést fog okozni, mivel valamely 

szimmetriaműveleteket kizár a csere. Ha olyan atomot cseré-

lünk le, amivel egyetlen atom sem ekvivalens a molekulá-

ban, akkor a molekula összes szimmetriaművelete megma-

rad, és az új molekula szimmetriacsoportja nemvalódi rész-

csoportja a régiének (14. ábra). 

14. ábra Szubsztitúció szimmet-
riacsökkenés nélkül: (a) [MoS9]

2–, 
(b) [MoOS8]

2–. Az első moleku-
lában nincs a lecserélt kénnel ekvi-
valens atom, így mindkét molekula 
C2 szimmetriájú. 

Ha a szubsztitúció során olyan atomot viszünk be a molekulába, amilyen már volt benne, ak-

kor előfordulhat, hogy semmilyen kapcsolat sem lesz a két molekula szimmetriacsoportja 

között. Például nézzük azt a szubsztitúciót, amikor a B12H12
2– borán anionnak egy, majd két 

bóratomját szénre cseréljük (15. ábra). A boránban mind a tizenkét bóratom ekvivalens, így az 

első csere szimmetriacsökkenést okoz, az Ih helyett C5v lesz a molekula szimmetriája. A 

B11CH12
– molekulában már nem ekvivalensek a bóratomok, hanem három osztályba sorolha-

tók: a szénhez közvetlenül kapcsolódó öt B atom; a szénnel átellenes atom (ez a 11-es számú 

bór) és a maradék öt bór atom. A 11-es bórnak nincs ekvivalens párja, tehát ha ezt bármilyen 

atomra cseréljük (szén kivételével), megmarad a C5v szimmetria. Ha a 11-es bórt szénre cse-

réljük, akkor új szimmetriaelemek jelennek meg annak köszönhetően, hogy korábban nem 

ekvivalens pozíciók ekvivalenssé válnak (a két szén ekvivalens lesz és a tíz bóratom is). A 

molekula szimmetriája D5d lesz, aminek C5v részcsoportja. Más a helyzet, ha egy másik bórt 

cserélünk le a második lépésben. Mindkét esetben a kialakuló molekula szimmetriája C2v lesz, 

ami ugyan kisebb elemszámú csoport, mint a C5v, de nem része annak. 
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Az ilyen elméleti szubsztitúcióknak az elektron-

szerkezet-számításokban fontos szerep juthat. Ké-

sőbb lesz szó arról, hogy a magasabb szimmetriájú 

(azaz bővebb szimmetriacsoportú) molekulák szer-

kezetének számítása egyszerűbb, mint a kevésbé 

szimmetrikusaké. Másrészt a szubsztitúció általában 

nem változtatja meg jelentősen a molekula elektron-

szerkezetét, ezért a szimmetrikus molekula hullám-

függvénye jó kiindulópont lehet a szubsztituált mo-

lekula hullámfüggvényének kiszámításánál. (A hul- 

 
15. ábra Ikozaéderes boránok és karborá-
nok: (a) B12H12

2–, (b) B11CH12
–, valamint 

B10C2H12 (c) 1 és 12 pozícióban (d) 1 és 2 
pozícióban, (e) 1 és 7 pozícióban szubszti-
tuálva. 

lámfüggvényt iterációval számolják, és jó kiindulási függvénnyel gyorsabban elérhető a jó 

megoldás.) 

2.4.3. Izoméria 

A kémiában izomereknek nevezik az olyan molekulákat, amelyeknek azonos az összeg-

képlete, de más a szerkezete. Az izomériának sokféle változata van, ezek közül itt csak a 

sztereoizoméria néhány típusának szimmetriavonatkozásaival foglalkozunk1. 

Az első, talán legismertebb példa az egyszeres kötés kö-

rüli forgás esete (rotációs izoméria), például az etán eseté-

ben (16. ábra). A legstabilabb konformer a nyitott állású 

etán, aminek D3d szimmetriája van (az egyik CH3 csoport a 

másiknak 180°-os elforgatottja a C—C tengely körül). A 

két metil csoport a C—C körül egymáshoz képest könnyen 

 
16. ábra Rotációs izoméria és szim-
metria az etán (C2H6) esetében: (a) 
nyitott, (b) ferde, (c) fedő konfor-
máció. 

elfordulhat (az ábrán a „hátsó” metil csoporthoz képest fordul az első), ekkor a molekula 

szimmetriája csökken (D3), a szubsztitúcióhoz hasonlóan a „torzult” konformer szimmetria-

csoportja részcsoportja az eredetinek (habár itt a digír helye is változik). A másik speciális 

konformer az, amikor a két metil csoport egymás tükörképe (fedő konformer), ez a legkevés-

bé stabil konformer. Ezek a konformerek szabadon egymásba alakulhatnak és emiatt nem is 

lehet őket izolálni. Megfelelő spektroszkópiai módszerekkel azonban megkülönböztethetők, 

így sikerült bizonyítani létezésüket. 

                                                
1 A sztereoizomerek olyan izomerek, amelyekben az atomok konnektivitása megegyezik, de egymással 

fedésbe nem hozhatók. Két típusa van: az enantiomerek és a diasztereomerek, attól függően, hogy a két 
molekulában az atomtávolságok azonosak vagy különbözőek, ideértve a kötésben nem lévő atomok távolságát is. 
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Az egyes kötéssel szemben a kettős kötés körüli forgás nem megy szabadon, ezért például 

a diklór-etén izomerei elválaszthatók egymástól (17. ábra). Az ábrán látható molekulák közül 

a cisz és a transz valódi sztereoizomerek, formálisan egymásba alakíthatók az egyik CHCl 

csoport C—C kötés körüli elforgatásával (itt a ferde izomer nincs feltüntetve). A szimmetriá- 

juk különbsége például olyan alapvető különbséget okoz, 

hogy a cisz izomernek van, a transznak nincs dipólus-

momentuma (mivel a C2v csoportban nem, a C2h-ban vi-

szont szerepel az inverzió). A harmadik molekulának csak 

az összegképlete egyezik meg az első kettővel, de nem 

sztereoizomere egyiknek sem. 

 
17. ábra Geometriai izoméria és 
szimmetria az diklór-etilén (C2H2Cl2) 
esetében: (a) cisz, (b) transz, (c) 
geminális konformáció. Ez utóbbi 
nem sztereoizomere az első kettőnek. 

A harmadik példa a platina Pt(NH3)2Cl2 komplexe (18. ábra). Ez a molekula síknégyzetes 

konformációjú, emiatt két stabil izomere lehetséges: a C2v szimmetriájú cisz és a D2h szimmet- 

riájú transz. Ezek, a diklór-etilénhez hasonlóan nem ké-

pesek egymásba alakulni, formális kapcsolatot létesíthet 

közöttük az ábra (b) részén látható tetraéderes szerkezet. 

Ebből a transz úgy keletkezhet, hogy az aminocsoportok 

„felfele”, a „kloridok” lefele mozognak és eközben a 

molekula minden szimmetriaművelete megmarad (az új 

 
18. ábra Cisz-transz izoméria négyze-
tes komplexek esetén: a PtCl2(NH3)2 
(a) cisz, (b) nem létező tetraéderes, (c) 
transz konformációja. 

műveletek akkor jelennek meg, amikor az öt atom egy síkba kerül). A cisz konformer kialaku-

lása hasonlóképpen képzelhető el, csak ott a ligandumok két képviselője ellentétes irányba 

mozog. (A szimmetria meghatározásánál a hidrogének helyzete nem lett figyelembe véve. Ez 

megtehető, mert ezek a Pt körüli lokális szimmetriát nem befolyásolják.) 

A sztereoizomerek elkülönítése a klasszikus kémiai módszerekkel igen nehéz feladat. A 

modern spektroszkópiai módszerekkel a spektrumokban az energia átmenetek megjelenése 

vagy meg nem jelenése (ezek az ún. tiltott átmenetek) a molekula szimmetriájától függ, így 

egyes esetekben a konformáció eldöntése a spektrumvonalak pontos asszignálása (azaz a tel-

jes elektronszerkezet és a spektrum időigényes szimulációja) nélkül megoldható.  
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3. Szimmetriacsoportok matematikai reprezentációja 

3.1. Reprezentáció, karakter 

A kémiai alkalmazásokban a szimmetriacsoportot alkalmasan választott (véges dimenziós) 

vektortérben ortogonális lineáris transzformációkkal (operátorokkal) reprezentáljuk. A konk-

rét mátrixreprezentációhoz a vektortér egy bázisát is meg kell adni, és így ezen a bázison a 

csoportelemekhez négyzetes mátrixokat rendelünk. Ez a leképezés művelettartó, a szimmet-

riacsoport és az így kapott mátrixok által alkotott csoport (a művelet a mátrixszorzás) izomor-

fak. Fontos megjegyezni, hogy ez a vektortér általában nem azonos a háromdimenziós eukli-

deszi térrel, habár a csoportelemeket ebben a térben tudjuk értelmezni. 

Például nézzük meg a csavart B2Cl4 konformert (D2d csoport) és te-

kintsük azt a vektorteret, amit a négy B–Cl kötésvektor feszít ki (19. 

ábra). Ezt úgy kell értelmezni, hogy az négydimenziós tér minden 

egyes pontja egy geometriának felel meg, ahol a kötéshosszakat a ko-

ordináták határozzák meg (és ezek a bázisvektorok ortogonálisak). 

Ezen a bázison a csoportelemeket reprezentáló mátrixot a lineáris al-

gebrában megszokott módon határozhatjuk meg, azaz a mátrix k. osz- 

 
19. ábra A B2Cl4 mo-
lekula B–Cl kötésvekto-
rai. 

lopában a k. bázisvektor képének koordinátái szerepelnek (pl. σd 20. ábra). Ezek a képvekto-

rok szemléletesen úgy határozhatók meg, hogy a háromdimenziós euklideszi térben végezzük 

a műveletet, így meghatározzuk, hogy melyik vektor melyik helyére kerül, és ez alapján írjuk 

fel a mátrixot. 

Egy adott reprezentációban egy csoportelem karakterének nevez-

zük az őt reprezentáló mátrix nyomát (trace-ét / spurját). Ez a mennyi-

ség nem függ attól, hogy a reprezentáló vektortérben melyik bázison 

írjuk fel a mátrixokat és a csoportban azonos konjugált osztályba tar-

tozó csoportelemek karaktere is azonos. A karakter szemléletes jelen- 
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1000
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20. ábra A σd mátrixa 
a fenti bázison. 

tése az, hogy az adott művelet hatására a bázisfüggvények „összesen hányszorosukba alakul-

nak”. A mátrix k-adik diagonális eleme ugyanis a k-adik bázisvektor képében a k-adik bázis-

vektor koordinátája, és ezek összege adja a karaktert. Például a dibór-tetraklorid esetében σd 

csoportelemek karaktere úgy is kiszámolható, hogy ezen tükrözések hatására a tükörsíkban 

lévő két B–Cl kötés helyben marad, a másik két kötés nem (mivel helyet cserélnek), tehát az 

elem karaktere 2. 
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3.2. Irreducibilis reprezentációk 

Az előző részben láttuk, hogy egy szimmetriacsoportnak végtelen sok reprezentációja van 

és egyetlen reprezentációhoz tartozó mátrixok alakja is függ a V vektortéren választott bázis-

tól. Irreducibilis reprezentációról akkor beszélünk, ha nincs olyan valódi altere a V vektortér-

nek, amely a csoport összes műveletére nézve invariáns. Ellenkező esetben a reprezentáció 

reducibilis, ekkor felírható két reprezentáció direkt összegeként, azaz az a vektortér, amin a 

csoportot reprezentáltuk felírható két invariáns (diszjunkt) alterének direkt összegeként. Eh-

hez hasonlóan, a reprezentáló vektortéren keresztül definiálható két reprezentáció direkt szor-

zata is. Két ábrázolás direkt összegének illetve direkt szorzatának mátrixreprezentációjában az 

egy csoportelem mátrixa pedig a két ábrázolás mátrixreprezentációjában az adott csoportelem 

mátrixainak direkt összege illetve szorzata lesz. A mátrixok direkt összegének illetve szorza-

tának nyomára vonatkozó összefüggések miatt teljesülnek a 2121 ΓΓΓΓ χχχ +=⊕  és a 

2121 ΓΓΓΓ χχχ =⊗  összefüggések. 

Az irreducibilis reprezentációkra igaz az alábbi három tétel:  

1. Schur lemma (I. alak): Legyen G véges csoport. Tetszőleges Γ irreducibilis ábrázolás és 

A∈Rn×n mátrix esetén (ahol n = dimΓ) teljesül, hogy minden X∈G [Γ(X),A] akkor és 

csak akkor 0, ha A = kE. (E az n dimenziós egységmátrix, k∈R és A és B mátrixra 

[A,B] = AB−BA). 

2. Schur lemma (II. alak): Legyen G véges csoport. Tetszőleges Γ1, Γ2 nem ekvivalens 

irreducibilis ábrázolások esetén 21 dimdim ΓΓ ×∈ RA  mátrixra a Γ1(X)A = AΓ2(X) egyenlőség 

akkor és csak akkor teljesül, ha A = 0. 

3. Nagy ortogonalitási tétel (GOT): Legyen G egy g rendű szimmetriacsoport. Ekkor 

 ( ) ( )
i

ij

GR

ji

m

g
RXRX νσµλλσµν δδδ=∑

∈

, (1) 

ahol i, j, µ, ν, λ, σ egész és Xi és Xj irreducibilis mátrixreprezentációk, Xi dimenziója mi. 

A kémiai alkalmazások a szimmetriacsoportok szorzótáblája he-

lyett az irreducibilis reprezentációkat és azok karaktereit tartalmazó 

ún. karaktertáblákat használják. Egy szimmetriacsoport karaktertáb-

lája tartalmazza a csoport konjugált osztályait és irreducibilis repre-

zentációit, valamint az egyes osztályokhoz tartozó karaktereket (21. 

ábra). Az ilyen karaktertáblákra a GOT miatt teljesülnek az alábbi 

összefüggések: 

 
21. ábra A D2d szimmet-
riacsoport karaktertáblája. 
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1. Tetszőleges szimmetriacsoport a konjugált osztályainak és irreducibilis reprezentációi-

nak száma megegyezik.  

2. Egy g elemű szimmetriacsoportban az irreducibilis reprezentációk mi dimenziójára tel-

jesül, hogy gm
irrep

i

i =∑ 2 . 

3. Kis ortogonalitási tétel (LOT): A karaktertábla sorai ortogonálisak, azaz tetszőleges Xi 

és Xj irreducibilis reprezentációk esetén 

 ( ) ( ) ij

GR

ji
gRR δχχ =∑

∈

, (2) 

ahol χi az Xi reprezentáció karaktere. Ezt konjugált osztályokra átírva kapjuk a tétel má-

sodik alakját (ahol nC a C konjugált osztály elemszámát jelöli): 

 ( ) ( ) ij

oszt

C

ji

C gCCn δχχ =∑
.

. (3) 

4. A karaktertábla oszlopai is ortogonálisak, azaz a szimmetriacsoport tetszőleges R és S 

elemére teljesül a következő összefüggés (R, ill. S az r ill. s konjugált osztály eleme): 

 ( ) ( ) rs

irrep

X

ii
gSR

i

δχχ =∑ . (4) 

Ezekből a tételekből következik, hogy adott szimmetriacsoport esetén az irreducibilis rep-

rezentációk egyértelműek és véges csoport esetén ezek száma véges. A karaktertábla alapján 

egyértelműen meghatározható egy Γ reprezentáció irreducibilis reprezentációk direkt összegé-

re való felbontása. Az i. irreducibilis reprezentáció „együtthatója” Γ irreducibilis reprezentá-

ciókra bontásában ( Γ
in ) a következő képlettel kapható meg: 

 ( ) ( ) ( ) ( )∑∑ ==
∈

.
11

oszt

C

i

g

GR

i

gi CCCRRn
ΓΓΓ χχχχ . (5) 

A továbbiakban az irreducibilis reprezentációk jelölésére a kémiai irodalomban elterjedt je-

löléseket fogom használni. Eszerint a két-, három-, négy-, ill. ötdimenziós irreducibilis repre-

zentációk jele rendre E, T, G, ill. H. Az egydimenziós reprezentációk jele általában A, kivéve 

akkor, ha a szimmetriacsoport tartalmaz C2 műveletet és az irreducibilis reprezentációban 

ennek karaktere −1. További általános szabály, hogy ha a szimmetriacsoportnak ez inverzió 

eleme, akkor az erre szimmetrikus reprezentációk indexe g, az antiszimmetrikusaké (azaz 

amiknek −1 a karaktere) u. 
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3.3. Szimmetriaadaptált bázisok 

Definiáljuk a PY operátort a következőképpen (Y a G szimmetriacsoport irreducibilis repre-

zentációja): 

 ( )∑
∈

=
GR

Y
Y RRP ˆˆˆ χ . (6) 

A nagy ortogonalitási tétel miatt a PY projektor lesz, méghozzá olyan, ami tetszőleges vek-

tort az adott irreducibilis reprezentáció szerint transzformálódó vektorok alterébe vetít. Ennek 

segítségével a vektortér tetszőleges bázisából elkészíthető az ún. szimmetriaadaptált bázisa,  

amelynek elemei valamely irreducibilis reprezentáció szerint 

transzformálódnak. 

Példaként nézzük a B2Cl4-re korábban bemutatott repre-

zentációt (Γ). Első lépésként határozzuk meg azt, hogy mi-

lyen irreducibilis reprezentációra bontható ez a reprezentá-

ció. Az 5. képlet alapján kifejtve EBA ⊕⊕= 21Γ , azaz két 

egydimenziós és egy kétdimenziós altér bázisvektorait kell 

meghatározni. Az egydimenziós esetekben bármelyik bázis-

vektort vetítve ugyanazt a vektort kapjuk: 

 
22. ábra Szimmetriaadaptált bázis 
a nyitott B2Cl4 konformer B–Cl 
kötéshosszai által generált térben. 

 ( ) 43211,,,2,2,2,4,42
1

12
1

1 1
eeeeeCCCSSEePb yzdxzdzA +++=+++++++== −+−+ σσ , 

 ( ) 43211,,,2,2,2,4,42
1

12
1

2 2
eeeeeCCCSSEePb yzdxzdzB −−+=++−−+−−== −+−+ σσ . 

A kétdimenziós E irreducibilis reprezentáció esetében két független vektort kell kapni (e1 

és e2 illetve e3 és e4 képe csak előjelben tér el): 

 ( ) 211,22
1

12
1

3 22 eeeCEePb zE −=−== , 

 ( ) 433,22
1

32
1

4 22 eeeCEePb zE −=−== . 

A kapott vektorokat mutatja a 22. ábra. A b3 és b4 vektoroknak bármely lineárisan függet-

len kombinációja ugyanúgy bázisát alkotja a kétdimenziós altérnek. 

Az ilyen alakú bázist például a molekulák rezgési spektrumának meghatározásához hasz-

nálják, ahol a rezgési energia az egyensúlyi helyzettől való elmozdulással arányos. A rezgési 

spektrumokhoz a molekula a sajátrezgéseit kell meghatározni, amik a molekula szimmetria-

csoportjának irreducibilis reprezentációi szerint transzformálódnak. Ezért a számolások meg-

könnyítése érdekében először az egyes atomok helyvektorai által kifeszített vektortérben 

meghatározzák a szimmetriaadaptált bázist (ezt nevezik rezgési analízisnek), majd ezt követő-

en az egyes alterekben külön számolják ki a rezgési frekvenciákat. 
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A második példa a ciklopentadienil-anion (C5H5
–) 

elektronszerkezetének számításához használt legegy-

szerűbb modell, a szénatomok pz pályái által generált 

ötdimenziós függvénytér. Az ion sík alakú, az öt szén-

atom szabályos ötszöget alkot, tehát a molekula a D5h 

szimmetriacsoportba tartozik. A pz függvények által ge-

nerált tér "
2

"
1

"
2 EEA ⊕⊕  irreducibilis reprezentációk sze-

rint transzformálódó alterek direkt összegére bontható. 

Ezen alterek bázisát alkothatják például a követ- 

23. ábra A D5h szimmetriacsoport 
karaktertáblája és a pz függvények rep-
rezentációjának felbontása. 

kező függvények (24. ábra, a pz pályákat a szénatomok sorszáma szerint körbe indexelve; s, 

s’, c és c’ megfelelő valós számok): 

 ( )543215
1

1 ppppp ++++=φ  

 ( )543215
2

2 '' pcpcpcpcp ++++=φ  

 ( )54325
2

3 '' pspspsps −−+=φ  

 ( )543215
2

4 '' pcpcpcpcp ++++=φ  

 ( )54325
2

5 '' pspspsps −+−=φ  

Ilyen típusú szimmetriaadaptált bázisokat használnak 

például elektronszerkezet-számításoknál, amelyekről a 

következő fejezetben lesz szó. 

 
24. ábra C5H5

– pz függvényeiből 
készített szimmetriaadaptált bázis. 
(Az ábrán az elektronsűrűség-függvé-
nyek vannak feltüntetve, az együttha-
tók előjelét mutatja a színezés) 
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4. A csoportelmélet kémiai alkalmazásai 

4.1. Molekulapályák szimmetriája 

4.1.1. Közelítések a kvantumkémiai számításokban 

A kvantumkémiai számolásokban az (atomokra és) elektronokra felírt időfüggetlen Schrö-

dinger-egyenlet megoldásfüggvényeit keressük (H a Hamilton-operátor): 

 kkk EH ΨΨ = , (7) 

azaz a rendszer Hamilton-operátorának sajátértékegyenletét kell megoldani, ahol a Hamilton-

operátor a következőképpen van definiálva: 

 ∑∑∑∑∑
+=

=
+=

=
=

=== −
−

−
+

−
−−

−
=

MM

ab
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nn

ij
i ij
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1
10

2,

1
10
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1
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1

2
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1

4422 πεπεπε

∆
∆
��

. (8) 

Ez az egyenlet analitikusan általában nem oldható meg, ezért csak közelítő megoldást ke-

resünk a végtelen dimenziós függvénytér egy véges dimenziós alterében. A megoldás pontos-

sága a vektortér megválasztásától függ, ezen belül a számolás mennyisége viszont a vektor-

térben választott bázistól függ. A molekula szimmetriájának kihasználása jelentősen csök-

kentheti a számolásigényt. 

Az elektronszerkezet számítások során az atommagokat statikusnak tekintjük, az elektro-

nok mozgását hullámfüggvények írják le (ez a Born-Oppenheimer közelítés). Ennek megfele-

lően a molekula szimmetriája az atommagok szimmetriáját jelenti, ezzel a mellékfeltétellel 

határozzuk meg az elektronok hullámfüggvényét. Az atommagok rögzítése miatt a második és 

az utolsó tag az elektronok hullámfüggvényétől független, ezek elhagyásával kapjuk az elekt-

ronok Hamilton-operátorát: 

 ∑∑ ∑
+=

== = −
+
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∆

�
. (9) 

Látható, hogy az utolsó tag kivételével ez az operátor az elektronok szerint szétválasztható, 

méghozzá az elektronok megkülönböztethetetlenségének elve miatt a zárójelben lévő kifeje-

zés a molekula bármelyik elektronjára ugyanaz. 

A Schrödinger-egyenlet megoldásai a többelektronos hullámfüggvények (Ψ), amik 3N-

változós függvények (N a molekulában lévő elektronok száma, az elektronspinnel az egysze-

rűség kedvéért most nem foglalkozunk). Ezen függvények közül a legkisebb sajátértékűnek a 
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meghatározása is nehézkes, ehelyett a Ψ függvényt egyelektron-függvények szorzatával2 kö-

zelítjük (Hartree-Fock módszer): 

 ( ) ( ) ( ) ( )ll rrrrrr ψψψΨ ......, 2121 = . (10) 

A ψ egyelektron-hullámfüggvényeket nevezik molekulapályáknak. Ezek az ún. Fock-

operátor sajátfüggvényei: 

 ( )N

M

a ia

a
i

e

rrf
rR

Ze

m
F ...,

42 1
10

22

1 +
−

−
−

= ∑
=πε

∆
�

, (11) 

ahol a f függvény a molekulában lévő többi elektron koordinátáitól (azaz hullámfüggvényétől) 

függ – ez felel meg a He operátor harmadik tagjának. E miatt a tag miatt a hullámfüggvényt 

iterációval lehet meghatározni. A továbbiak szempontjából az a fontos, hogy a Fock-operátor 

tükrözi a molekula szimmetriáját, azaz a molekula szimmetriacsoportjának totálszimmetrikus 

reprezentációja szerint transzformálódik. 

A kvantumkémiai számítások célja a molekula energiájának és hullámfüggvényének meg-

határozása. Ennek első lépése a molekulapályák és a (részben a molekulapályák által defini-

ált) Fock-operátor sajátértékeinek meghatározása. A továbbiakban arról lesz szó, hogy hogyan 

könnyíti meg a molekula szimmetriájának kihasználása a számolásokat, illetve milyen követ-

kezménye van ennek a molekulapályák alakjára. 

4.1.2. Eltűnő integrálok 

A kvantumkémiai számításokat néhány R3
→R négyzetesen integrálható függvény (φ1 … 

φn) által kifeszített vektortérben végezzük, ahol két függvény skalárszorzatát a következő in-

tegrál definiálja: 

 ∑ ∫∫
=

∞

∞−

∞

∞−

==
n

lk

lklk xdbaxfgdgf
1,

ϕϕ . (12) 

Egy lineáris operátor mátrixalakjához a következő típusú integrálokat kell kiszámolni: 

 ∫
∞

∞−

⋅== xdFFF lklkkl )(ϕϕϕϕ . (13) 

Bontsuk a vektorteret a molekula szimmetriacsoportja szerinti irreducibilis reprezentációk 

szerint transzformálódó alterek direkt összegére. A lk ϕϕ  skalárszorzat akkor lehet nem 

nulla, ha azon irreducibilis reprezentációk direkt szorzatában, amelyek szerint a két függvény 

transzformálódik, szerepel a totálszimmetrikus irreducibilis reprezentáció (Az integrál értéke  

                                                
2 Ezekre a szorzatokra nem áll fenn, hogy a hullámfüggvény az elektronok felcserélésére antiszimmetrikus. A 

többelektronos hullámfüggvényt valójában úgy kapjuk, hogy a szorzatfüggvényre hat a permutációs operátor, 
ami az elektronkoordinátákat permutálja és előjelezi. Ez a hullámfüggvény az ún. Slater-determináns. 
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ugyanis nem változhat meg attól, hogy a függvényeket transzformálja 

a szimmetriacsoport egy eleme). Ez a feltétel a kis ortogonalitási tétel 

miatt akkor teljesül, ha a két függvény azonos irreducibilis reprezentá-

ció szerint transzformálódik. Ez röviden azt jelenti, hogy a különböző 

irreducibilis reprezentációkhoz tartozó alterek ortogonálisak. Az egyes  

 
25. ábra A naftalin 
(C10H8) szerkezete és a 
szénatomok számozása. 

altereken belüli függvények általában nem ortogonálisak (a gyakorlati alkalmazásokban sem). 

Az F operátor a függvények szimmetriáját nem változ-

tatja meg (mivel totálszimmetrikus), ezért a szimmetria-

adaptált bázison az F mátrixa az invariáns alterek szerint 

blokkokra bomlik. Példaként nézzük meg a naftalin 

(C10H8) elektronszerkezetének számításához használt 

legegyszerűbb (Hückel) közelítésben3 a Fock-operátor 

mátrixát. A molekula két egybevágó hatszögből áll, 

szimmetriacsoportja D2h. Legyen az xy sík a molekula 

síkja és az x tengely a C5–C10 egyenes. A vizsgált vek-

tortér legyen a szénatomok pz pályái által generált tíz- 

 
26. ábra A D2h csoport karaktertáblája 
és a naftalin pz pályái által kifeszített 
reprezentáció felbontása irreducibilis 
reprezentációk direkt összegére. 

dimenziós függvénytér. A szimmetriacsoport ezen reprezentációja gguu BBBA 321 3232 +++   

alakban bontható irreducibilis reprezentációk összegére 

(26. ábra). Az invariáns alterek bázisát az előző fejezet-

ben bemutatott módon kaphatjuk meg (szemléletesen 27. 

ábra, a pz pályákat a szénatomok sorszáma szerint inde-

xelve). Ezek a függvények az Au irreducibilis reprezen-

tációhoz: 

 ( )96412
1

14
1

1 pppppP
uA −+−==φ  

 ( )87322
1

24
1

2 pppppP
uA −+−==φ  

A B1u irreducibilis reprezentációhoz: 

 ( )96412
1

14
1

3 1
pppppP

uB +++==φ  

 ( )87322
1

24
1

4 1
pppppP

uB +++==φ  

 ( )1052
1

524
1

5 1
pppP

uB +==φ  

 
27. ábra C10H8 pz függvényeiből készí-
tett szimmetriaadaptált bázis. (Az ábrán 
az elektronsűrűség-függvények vannak 
feltüntetve) 

                                                
3 A Hückel módszer lényege, hogy egyrészt a σ-váz elektronszerkezetét adottnak tekinti (elhanyagolja a σ-π 

kölcsönhatást), másrészt a Fock-mátrixnak csak azokat az elemeit tekinti nullától különbözőnek, amelyek 
diagonálisak vagy amelyeket szomszédos (kötésben lévő) atomok pz függvényei közötti skalárszorzat definiál. 
Emellett még tartalmaz további néhány, a szimmetria szempontjából lényegtelen közelítést. A fenti tárgyalásban 
a közelítés csak a bázis megválasztása, ami csak kémiailag számít elhanyagolásnak. 
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A B2g irreducibilis reprezentációkhoz: 

 ( )96412
1

14
1

6 2
pppppP

gB −−+==φ  

 ( )87322
1

24
1

7 2
pppppP

gB −−+==φ  

Végül a B3g a reprezentációhoz: 

 ( )96412
1

14
1

8 3
pppppP

gB +−−==φ  

 ( )87322
1

24
1

9 3
pppppP

gB +−−==φ  

 ( )1052
1

524
1

10 3
pppP

gB −==φ  

A rendszer Fock-operátorának mátrixa a pz-

függvények bázisán a 28. ábra (a) részének megfelelő 

sémájú. Ezt a mátrixot a φ-k bázisára transzformálva 

kapjuk a 28. ábra (b) részén látható blokkdiagonális 

mátrixot. Így a tízdimenziós problémát vissza lehet 

vezetni néhány kisebb mátrix diagonalizálására. 

Ezen a bázison a molekulapályák és az energiaérté-

kek pontatlanok lesznek. Nagyobb bázist választva az 

egyes irreducibilis reprezentációk szerint transzformá- 

 
28. ábra C10H8 Fock-mátrixának vázlatos 
képe a pz függvények terében (a) az atom-
pályák bázisán (b) a szimmetriaadaptált 
bázison. 

lódó alterek dimenziója megnő, cserébe viszont javul az eredmény. 

4.1.3. Molekulapályák szimmetriája, energiaszintek 

Korábban láttuk, hogy a Fock-operátor sajátérték problémája (zárt héjú molekulákra) meg-

oldható a molekula szimmetriacsoportjának irreducibilis reprezentációi szerint transzformáló-

dó függvények altereiben. Ez azt jelenti, hogy a Fock-operátor sajátfüggvényei (általában) a 

vektortér szimmetriaadaptált bázisát alkotják. Ez alól az alaptétel alól az jelent kivételt, ami-

kor az operátor két sajátértéke „véletlenül” azonos. Abban az esetben, ha van két azonos sa-

játértékű és különböző szimmetriájú sajátfüggvény, ezek lineáris kombinációi az operátornak 

olyan sajátfüggvényei lesznek, amelyek nem irreducibilis reprezentáció szerint transzformá-

lódnak. Irreducibilis reprezentáció szerinti altéren minden sajátérték multiplicitása a meg-

egyezik az irreducibilis reprezentáció dimenziójával (azaz többdimenziós irreducibilis repre-

zentáció esetén degenerált az energiaszint), kivéve a már említett „véletlen” egybeesés esetét. 

A Fock-operátor sajátfüggvényei a molekulapályák (MO). Ezek a teljes molekulára kiter-

jednek és a molekula szimmetriacsoportjának valamelyik irreducibilis reprezentációja szerint 

változnak a molekula szimmetriaműveleteire. Ennek megfelelően a pályákat ezen irreducibilis 

reprezentációval szokták jelölni (és ezeket indexelni). A sajátértékeket ún. energiadiagramo-

kon ábrázoljuk, ahol a függőleges tengelyen a pályaenergia van, és egy vízszintes vonal egy 
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molekulapályát jelöl. Degenerált molekulapályák esetén az azonos energiájú pályákat szimbo-

lizáló vonalakat egymás mellé vagy szorosan egymás alá rajzoljuk. A Pauli-elv értelmében 

egy molekulapályán legfeljebb két (ellentétes spinű) elektron tartózkodhat, amiket ezekre a 

pályákra „teszünk rá” (29. ábra), és így grafikusan gyorsan megkapható a molekula 

elektronszerkezete. Az energiadiagram alap-

ján például meg lehet becsülni, hogy a mole-

kula milyen hullámhosszú fényt nyel el (ger-

jesztési energiák: a betöltetlen és a betöltött 

pályák energiájának különbsége) vagy mek-

kora energia szükséges egy elektronjának 

eltávolításához (ionizációs energia, ha az 

eddig elhanyagolt mag-mag taszítást is hoz-

závesszük, mint konstans tagot). Ezek az 

adatok a molekulák spektrumainak értelme-

zéséhez szükségesek. 

 
29. ábra A H2O molekula energiadiagramja és mo-
lekulapályái. 

A molekulák elektronszerkezetének számításánál a pontosság feltételei a jó bázis és az 

elektron-elektron taszítás kezelése. A legelterjedtebben használt bázisfüggvények az atomo-

kon felvett s, p, d
4 stb. atompályák, innen ered a módszer neve: Linear Combination of 

Atomic Orbitals (atompályák lineáris kombinációja). A számolásoknál az atompályák bázisát 

először szimmetrizálják és ezután oldják meg a sajátérték problémát. Az hogy, egy atomon 

hány és milyen atompályát vesznek fel, már problémánként változó, a kívánt pontosság és a 

rendelkezésre álló erőforrások határozzák meg. 

A modern elektronszerkezet számításoknak a Hartree-Fock módszer képezi az alapját. 

Ezek a (ún. korrelációs) módszerek úgy veszik figyelembe az elektronok taszítását, hogy a HF 

módszerrel kapott (alapállapotú és gerjesztett) pályák Slater-determinánsainak lineáris kom-

binációiból állítják elő a hullámfüggvényt (az együtthatók meghatározása újabb iterációs fel-

adat). A szimmetria kihasználása ezekben a módszerekben is éppen olyan fontos, mint a kor-

relálatlan számításokban.  

4.2. A kémiai kötés értelmezése 

A kémia hőskorában a kémiai kötések nem jelentettek mást, mint két atommag közé rajzolt 

vonalat. A kovalens kötések értelmezését a kvantumkémia tette lehetővé. A mai elméletek 
                                                
4 Ezek a függvények eredetileg az atomok szimmetriacsoportjai szerint transzformálódó bázisfüggvények 

voltak, a modern bázisok ezeket közelítik néhány Gauss-függvény összegével. 
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szerint két csoport (atom vagy atomcsoport) közötti kölcsönhatás során a csoportok pályái 

egymással kombinálódnak, és ha ezáltal a rendszer összenergiája csökken, akkor az új állapot 

stabilizálódik, kötés jön létre. Például a legegyszerűbb molekula, a hidrogén esetében ezt mu-

tatja a 30. ábra. A két hidrogén atom 1s pályái (sA ill. sB-vel jelölve) a kölcsönhatás során lét-

rehozzák a ψ1 = sA + sB (kötő) és a ψ2 = sA – sB (lazító) függvényeket. A rendszer két elektront 

tartalmaz, ezeket az alacsonyabb energiájú ψ1 pályára téve a rendszer energiája csökken, tehát 

ez egy stabil kötés. 

Bonyolultabb rendszerek (például, ha valamelyik résztvevőnek több pályája van vagy több  

résztvevő van) esetén nem egy pálya jöhet számításba a 

kombináció során, ezért az energiadiagram is sokkal 

bonyolultabb lesz. A kezdeti pályák és a kombinált pá-

lyák is a konfigurációs tér bázisát alkotják, ezért kötés 

kialakulása esetén lesznek olyan pályák, amire nem ke-

rül elektron (mivel ha eredetileg minden pálya be volt 

töltve, akkor a kölcsönhatás során nincs energiacsökke-

nés). A következő két fejezetben ezt a módszert fogjuk 

használni kötések modellezésére. 

 
30. ábra A hidrogénmolekula kötésé-
nek kialakulása: (a) a hullámfüggvények 
lineáris kombinációi (b) az energia-
diagram. A szaggatott vonalak az ábrán 
azt jelölik, hogy mely pályák kombiná-
ciójából keletkezett a kérdéses moleku-
lapálya. 

Felmerül a kérdés, hogy fér bele ebbe a modellbe az eddig tárgyalt Hartree-Fock módszer. 

Ott a kiindulási állapotot a bázisfüggvények jelentették, a kölcsönható állapotot pedig a mole-

kulapályák. A kölcsönható egységek pedig a molekulában lévő atomok voltak. Ez a módszer 

viszonylag pontos eredményeket ad kis molekulákra, de nagyobb molekulákra már nem mű-

ködik, túl nagy az erőforrásigénye. Emiatt a kémiai jelenségek értelmezésére több olyan mo-

dellt is kidolgoztak, amelyek bizonyos kölcsönhatásokat elhanyagolnak. Ezekről a modellek-

ről szól a 4.3 fejezet. 

4.2.1. A klasszikus kémiai kötés és a hibridpályák 

A klasszikus kémiai kötés két atommag két pályájának kölcsönhatása révén jön létre, azaz 

a két atom egy-egy pályája kombinálódik, ezáltal létrehozva egy kötő és egy lazító pályát. Ez 

az elmélet annyival bonyolultabb a hidrogénmolekulánál leírtaknál, hogy ki kell választani 

azokat a pályákat, amiket kombinálni akarunk. Leggyakrabban ún. hibridpályákkal szoktak 

számolni (VB – valence bond – elmélet). Ezek az s, p, d atompályák olyan lineáris kombiná-

ciói, amelyek ortogonálisak és együtt a „lehető legnagyobb szimmetriájúak”, azaz például 

négy pálya esetén egy szabályos tetraéder négy csúcsa felé állnak. Ilyen hibridpályából annyi 

van, ahány pálya lineáris kombinációjából keverik ki őket, ilyen alapon beszélhetünk sp, sp
2, 
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sp
3, sp

3
d, sp

3
d

2 hibridizációról (31. ábra), ami lényegében egy-

értelműen megjelöli a pályákat is. A lényeges különbség a 

molekulapályák és a hibridpályák között, hogy a hibridpályák 

csak együtt, míg a molekulapályák egyenként tükrözik a mo-

lekula szimmetriáját. A VB-elméletben az ilyen hibridpályák  

 
31. ábra Különböző hibridálla-
potok: (a) sp (b) sp

2 (c) sp
3 (d) 

sp
3
d (e) sp

3
d

2. 

mellett lehetnek más pályák is (például sp
2 hibridizáció esetén a kimaradó p pálya), ami más – 

hasonló szimmetriájú – pályákkal képes kötést létrehozni. 

A hibridpályák használhatók a molekulák szerkezetének megsejtésére (ún. gömbfelületi 

modell). A hibridpályák ugyanis meghatározzák a kötések irányát, és ezáltal a kötésen keresz-

tül a központi atomhoz kapcsolódó atomok helyét is. Így például a metán (CH4) azért tetraé-

deres szerkezetű, mert a szén körüli sp
3 hibridállapot is tetraéderes szimmetriájú. A modell 

ugyanakkor elhanyagolja a szomszédos kötések kölcsönhatását, ami miatt csak kvalitatív kö-

zelítésnek jó. A gömbfelületi modell továbbfejlesztése a VSEPR elmélet (vegyértékelektron-

pár-taszítási elmélet), amely az előzőt annyiban egészíti ki, hogy kvalitatívan figyelembe ve-

szi a kötések taszítását, és emiatt különböző hibridpályákat rendel a különböző típusú köté-

sekhez (és nemkötő elektronpárokhoz). Így például az ammóniában (NH3) nemkötő elektron-

pár nagyobb térigénye miatt torzul a nitrogén körüli sp
3 hibridállapot szimmetriája is. Ez az 

elmélet a leghatékonyabb a klasszikus molekulák szimmetriájának megsejtésére (a szerkezet-

ről nem mond semmit, mivel ahhoz kötéshosszak és -szögek is kellenek). 

A VB-elmélet a klasszikus kétcentrumos (egyszeres és többszörös) kötések leírására al-

kalmas, nem mond viszont semmit olyan molekulák szerkezetéről, amelyekben ilyen klasszi-

kus kötések nem értelmezhetők. A modell bizonyos esetekben kiterjeszthető többcentrumos 

kötésekre is, de ez négy atommag esetén már nagyon erőltetett lehet. 

4.2.2. Többcentrumos kötések 

Az előző fejezetben bemutatott LCAO-MO módszerben a mole-

kulapályákat, mint a teljes molekulára kiterjedő hullámfügg-

vényeket kaptuk meg. Ebben a modellben a klasszikus (kétcentru-

mos) kémiai kötéseknek nincs értelme. Ezen hiányosság pótlására 

több módszert kidolgoztak, amelyek a hullámfüggvény alapján 

 
32. ábra A benzol szerke-
zete (a) kétcentrumos köté-
sekkel (b) elektronsűrűség 
átlaga. 

határozzák meg, hogy hol van kötés (pl. elektronsűrűségi nyeregpontokon át) amelyek a 

klasszikus esetekben a várt eredményt adják. Emellett a kvantummechanikai modell értelmezi 

olyan molekulák szerkezetét is, amit a klasszikus nem. 
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Az első, szélesebb körben ismert példa a delokalizált kötések 

értelmezése, például a benzol (C6H6) esetében. Kétkötéses mo-

dellel ez a molekula csak háromfogású szimmetriatengelyt tar-

talmazhatna, a valóságban viszont D6h szimmetriájú, amit a 

XIX. században kémiai reakciókkal és spektroszkópiai módsze-

rekkel is igazoltak (32. ábra). A benzolmolekula pályáinak egy 

része (az egyszeres szigma kötések, avagy a tizenkét legalacso-

nyabb energiájú pálya) jól lokalizálhatók két mag közé, a nagy-

részt π pályákból kikevert pályák (amelyek a klasszikus képben 

a második kötéseket jelentik) azonban nem. Ezeket a pályákat 

 
33. ábra A benzol (C6H6) π 
molekulapályái. A kétdimenziós 
reprezentációkhoz tartozó bá-
zisfüggvények energiája azo-
nos. 

mutatja a 33. ábra. Ezeket átlagolva azt kapjuk, hogy a szomszédos szénatomok közötti elekt- 

ronsűrűség 1,5-szeres kötésnek felel meg, ezt jelöli a 32. ábra (b) részén a 

szaggatott vonal. 

A delokalizált kötéseknél még extrémebbek a háromcentrumos, 

úgynevezett banánkötések. Ezek klasszikus példája a diborán (B2H6) 

molekula (ez a borán stabil változata, nem a várt BH3 monomer). Ebben a 

molekulában a híd helyzetű hidrogének két vegyértékűek, ami a klasszikus 

kémiában elképzelhetetlen. A diborán molekulapályái (34. ábra) azt 

mutatják, hogy a B1u és a (felső) Ag szimmetriájú pálya a két bórt és a híd 

helyzetű hidrogéneket tatja össze. Ezeket a pályákat lokalizálva két 

elektron jut egy-egy a BHB atomhármasra, azaz ez egy háromcentrumos 

kötés. Ez a molekula az egyik legkisebb képviselője az úgynevezett 

klasztereknek. 

 
34. ábra A borán 
molekulapályái. 

4.2.3. Klaszterek elektronszerkezete 

Klaszternek az olyan molekulát szokták nevezni,5 amit nem klasszikus kötések tartanak 

össze (azaz az elektronszerkezet alapján nem lehet klasszikus szerkezetet felrajzolni). Ezen 

molekulák kötésrendszere általában magas szimmetriájú – ezért lesznek viszonylag stabilak – 

és emiatt a klasztert alkotó atomok szimmetriacsoportja is összetett lesz (többnyire valamelyik 

speciális csoport, de az atommagok szimmetriája lehet kisebb is, mint az elektronfelhőé). 

Példaként tekintsük a borán-klasztereket, ezek közül is a dodekaboránt és származékait. 

                                                
5 A klaszterekre többféle, egymással nem egyenértékű definíció is létezik, ezek legtöbbje a kémiai 

tulajdonságokra épül (pl. fém-fém kötést tartalmaznak). 
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Az alapvegyület, a már korábban is említett B12H12
2– anion. Ez származékolható egyrészt 

szubsztitúcióval pl. B10C2H12 molekulává (ld. 15. ábra) vagy az anion zárt szerkezetének 

megbontásával B11H15 illetve B10H16 molekulákká (35. ábra). Ezen átalakítások azért érdeke-

sek, mert mindeközben a klasztermag elektronszerkezete alig változik meg és megőrzi az ere-

deti molekula szimmetriacsoportját. Ezek a molekulák klasszikus példái annak, amikor nem 

az atomok helyzete szabja meg az elektronok szerkezetét, hanem az elektronfelhő ikozaéderes 

szimmetriája kényszeríti ki a magok elhelyezkedését 

(a magok szimmetriája alacsonyabb lesz, mivel bi-

zonyos pozíciókba nem kerül bóratom). Ez a jelen-

ség nem csak az ikozaéderes, hanem a kisebb szim-

metriájú boránoknál is megfigyelhető. 

 
35. ábra Ikozaéderes borán klaszterek: 
(a) B12H12

2–, (b) B11H14
–, (c) B10H16. 

Klaszterekhez hasonló specieszek gyakran keletkeznek vizes fázisban is. A molibdén és a 

wolfram oxoanionjai tömény oldatban „nagy” (polimetallát) anionokká állhatnak össze (36. 

ábra a–c). Ezen anionok szerkezete klasszikusan értelmezhető az oxigénatomok nemkötő 

elektronpárjai segítségével is, de az alacsony energiájú magas szimmetriájú molekulapályák 

ismerete jobban jellemzi ezek szerkezetét. Ilyen méretű molekuláknál és ilyen nagy rendszá-

mú atomoknál a kvantumkémiai számítások már pontatlanok, azonban a korábban említett 

szimmetria-megfontolások alapján a molekulapályák közelítő alakja megsejthető (ez már csak 

kvalitatív kémia, de a szimmetriacsoportok itt jelentik a legnagyobb segítséget). 

A klasszikus értelemben vett klaszte-

rekben, a boránokhoz hasonlóan a klasz-

termag (többnyire néhány fématom, ame-

lyek az elektronokat más atomoktól „szív-

ják” el) elektronszerkezete határozza meg 

 
36. ábra Polimetallátok és klaszterek: (a) [Mo12PO40]

3– 
(b) [W12O40]

8– (c) [W6O19]
2– (d) [Mo6Cl14]

2– (e) Mo6Se8. 

a molekula szerkezetét. A leggyakoribbak a tetraéderes, oktaéderes és ikozaéderes szerkezetű 

klasztermagok (36. ábra). 

4.3. Komplexek szerkezete 

A komplexek olyan vegyületek, amelyekben a központi – többnyire fém – atomhoz a 

ligandumok datív kötéssel kapcsolódnak (azaz a kötést alkotó mindkét elektron a ligandumtól 

származik). Az ilyen molekulák általában túl nagyok ahhoz, hogy nagypontosságú számításo-

kat végezzenek rájuk (csak félempirikus módszerekkel számolható a szerkezetük). A szerke-

zetük kvalitatív értelmezésében viszont nagy szerep jut a kialakuló molekulák szimmetriájá-

nak. A molekulák többségére igaz az a feltevés, hogy a lehető legnagyobb szimmetriájú szer- 
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kezet a stabil. A d-mező komplexeinek egy részé-

re viszont ez nem áll, ezt nevezik Jahn-Teller ef-

fektusnak (37. ábra), amit a két szerző eredetileg 

csoportelméleti alapon magyarázott. Ez alapján 

két modellt (kristálytér- és ligandumtér-elmélet) is 

kidolgoztak, amelyek különböző szinten magya-

rázzák a komplexek szimmetriacsökkenését. 

 
37. ábra Torzulás a komplexekben (Jahn-
Teller effektus) (a) szabályos oktaéderes 
[Fe(CN)6]

4– (b) torzult szerkezetű [Fe(CN)6]
3– 

(enyhén eltúlozva) (c) szabályos tetraéderes 
Ni(CO)4 (d) síknégyzetes [Ni(CN)4]

2–. 

Komplexeket képezhetnek laza π-elektronokat tartalmazó molekulák is, mint a 

ciklopentadienil-anion, a benzol vagy az etilén. Ezen ligandumok szimmetrikus szerkezete 

torzul a komplex kötés kialakítása közben, ennek magyarázatára szolgál a Dewar-Chatt-

Duncanson-modell, amiről a fejezet harmadik része szól. 

A bemutatásra kerülő modellek alapvetően csak a sokdimenziós tér szimmetriaalapú fel-

bontását mutatják be, ezért csak szemléletes értelmezésre alkalmasak. Ezekre építve ponto-

sabb számolásokat is lehet végezni – ami néhány mátrix felépítését és diagonalizálását jelenti 

– és ekkor pontosabb energiaértékeket lehet kapni, ezzel azonban nem foglalkozunk. Ennek 

megfelelően a bemutatott energiadiagramok csak sematikusak, a pályák szimmetriáját és az 

ennek megfelelő degenerációkat hivatottak bemutatni. 

4.3.1. A kristálytér-elmélet 

A kristálytér-elmélet a komplexek szerkezetét a központi atom d pályáinak vizsgálatával 

vezeti le, a ligandumok csak a szimmetria csökkentésében játszanak szerepet. Ennek megfele-

lően a ligandumok különbözősége az elmélet szempontjából érdektelen. Az elmélet szerint a 

ligandumok hatására megszűnik a d pályák degenerációja: a ligandumok szimmetriájának 

megfelelő pontcsoport (D3h, Td, D3h, Oh, D5d stb.) szerinti invariáns alterekre bomlik a d-

pályák által generált függvénytér. Mivel a lehetséges pontcsoportokban legfeljebb háromdi-

menziós irreducibilis reprezentáció van, legfeljebb háromszoros degeneráció lehetséges, öt-

szörös nem. További torzulás esetén a még degenerált energiaszintek tovább hasadnak. Ezen 

változások közben a d pályák átlagos energiája nem változik meg, tehát bizonyos pályák 

energiája nő, másoké csökken. 

A d-mező fémeinél a d atompályák telítetlenek, azaz bizonyos pályákon van elektron, má-

sokon nincs. Ezért a molekula szimmetriájának torzulása és a pályák energiájának megválto-

zása az összes belső energiát is megváltoztathatja, a torzult szerkezet energiája lehet alacso-

nyabb, mint a szabályosé és ebben az esetben a torzult szerkezet lesz a stabil. 
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Például hat ligandum esetén (oktaéderes 

kristálytérben) az Oh szimmetriacsoport rész-

csoportja a D4d csoport, ami akkor áll elő, ha 

a molekula a z-tengely mentén (szimmetriku-

san) torzul. A központi atom d pályái az Oh 

csoport T2g ill. Eg irreducibilis reprezentációi 

szerint transzformálódnak (38. ábra) oktaéde-

res környezetben. A torzulás hatására mind-

két reprezentáció reducibilissé válik 

 
38. ábra Kristálytér-elmélet: az oktaéderes pályák 
degenerációjának megszűnése torzulás hatására: az 
atompályák energiadiagramja (a) a szabad atom dege-
nerált d pályái, (b) oktaéderes térben, (c) az nyújtott 
oktaéderes térben. (d) Az egyes irreducibilis reprezen-
tációk szerint transzformálódó d pályák. 

( gg EB ⊕2  illetve gg AB 11 ⊕  alakban), azaz megszűnik a degeneráció. Egy ötelektronos 

(kisspinszámú6) komplexben ([Fe(CN)6]
3–, 37. ábra) az B2g szimmetriájú dxy pályára csak egy 

elektron kerül, így a torzult szerkezet alacsonyabb energiájú, mintha mind az öt elektronnak a 

T2g átlagnak megfelelő energiája lenne. Egy hatelektronos (kisspinszámú) komplexben 

([Fe(CN)6]
4–, 37. ábra) az alsó három pálya mindegyikére két elektron kerül, ezért a torzult és 

a torzítatlan molekula lényegében azonos energiájú (a valóságban a torzult valamivel kedve-

zőtlenebb). 

A torzulások során általában a szabályos szimmetriacsoport egy részcsoportja marad meg, 

ezért a reprezentációk reducibilissé válnak és a tér minden új szimmetria szerint invariáns 

altere része lesz egy, a szabályos szimmetriacsoport szerinti invariáns altérnek (ez többdimen-

ziós alterek esetén érdekes, egydimenziósra triviális). Emiatt jogos az a feltételezés, hogy 

példában a T2g pályák hasadnak tovább (és nem a teljes teret kell újra felbontani). Előfordul-

hat, hogy a torzulás olyan mértékű, hogy új szimmetriaelemek is megjelennek (mint például a 

37. ábra c és d részén), ilyenkor újabb degenerációk alakulhatnak ki, ezt a kristálytér-elmélet 

nem veszi figyelembe. 

4.3.2. Ligandumtér-elmélet 

A ligandumtér-elmélet a kristálytér-elmélettel szemben nem tisztán a központi atom izolált 

belső d pályái szempontjából vizsgálja a komplexképződést, hanem a fém-komplex-kötést írja 

le közelítő módszerrel. A kötések kialakulását a korábban ismertetett módszerrel, pályák 

kombinálásával, ahol a központi atom pályáit kombinálja a ligandumok pályáinak bizonyos 
                                                
6 A molekulapályák feltöltődési sorrendjét az energiaminimum elve határozza meg. Közeli energiájú 

pályáknál két ellentétes előjelű hatás befolyásolja a soron követekező elektron energiáját: egyrészt a 
pályaenergia, másrészt az esetlegesen a pályán lévő másik elektron „taszítása”. Ennek következtében az alsó 
három pályára az elektronok először egyesével épülnek be (itt elég kicsi az energiakülönbség), majd a negyedik 
elektron az T2g és a Eg pályák energiájának különbségétől függően az első vagy a negyedik pályára. Ezt a két 
feltöltődési sémát nevezik a szakirodalomban rendre kisspinszámú ill. nagyspinszámú komplexeknek. 
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kombinációival. Ez az elmélet komplex elektronszerkezetét két lépésben írja le: először a 

ligandumok kötésre alkalmas hibridpályáiból (pl. nemkötő elektronpár) szimmetriaadaptált 

ligandumpályákat hoz létre (az MO elméleténél ismertetett módon), majd ezeket kombinálja a 

központi atom megfelelő szimmetriájú s, p és d pályáival. A komplex képződését a központi 

atom szempontjából vizsgálja és a ligandum tulajdonságaival nem foglalkozik, csak azzal a 

néhány pályájával, amik a kötéseket kialakítják. 

Példaként tekintsünk ismét egy hatligandumos komp-

lexet. A központi atom pályái az Oh szimmetriacsoport 

A1g, Eg, T1u illetve T2g irreducibilis reprezentációi szerint 

transzformálódnak, tehát a ligandumok pályáiból az 

ilyen szimmetriájú kombinációk hozhatnak létre kötése-

ket. A ligandumok a kötéseket egyrészt a hengerszim-

metrikus σ, másrészt az egy csomósíkkal rendelkező π* 

pályáival hozhatja létre (ha vannak ilyen pályái). Az 

egyszerűség kedvéért ez utóbbiakkal most nem foglalko-

zunk. A ligandumok σ pályái által kifeszített tér 

ugg TEA 11 ⊕⊕  alakban bomlik irreducibilis reprezentá-

ciók összegére, az ezek szerint transzformálódó bázis-

függvényeket mutatja a 39. ábra. Az eltűnő integrálok 

szabálya szerint mindegyik pályához ki kell választani a 

neki megfelelő szimmetriájú atompályát, és ezek alakí-

tanak ki kötéseket. Így alakul ki az energiadiagram, ahol 

 
39. ábra Az s, p, d atompályák által 
kifeszített tér oktaéderes szimmetria-
adaptált bázisa és az ligandumok σ pá-
lyáiból készített azonos szimmetriájú 
kombinációk. (Adott pályánál a kétféle 
szín azt jelzi, hogy a hullámfüggvény 
előjele kétféle lehet.) 

az azonos energiájú pályák a többdimenziós irreducibilis reprezentációk miatt alakulnak ki. 

Látható, hogy a kötések kialakításakor a T2g alteret kifeszítő d atompályák nem hoznak létre 

kötéseket, a másik hat pálya viszont igen. A molekula torzulásakor, a D4h szimmetriacsoport-

ban a fenti reprezentáció uugg EABA ⊕⊕⊕ 2112  alakú lesz és a korábbi degenerált energia-

szintek részben felhasadnak (a szimmetriaadaptált bázisfüggvények ugyanazok, mint az előző 

esetben). A torzult szerkezet e szerint az elmélet szerint is akkor stabilizálódik, ha több elekt-

ron kerül azokra a pályákra, amelyek energiája csökken (40. ábra). Az ábrán a szürkével jelölt 

pályák tulajdonképpen ugyanazok, mint amiket a kristálytér-elmélet vizsgál és a torzulás okát 

ugyanezekre a pályákra vezeti vissza. 

A ligandumtér-elmélet magyarázatot ad arra is, hogy miért olyan energiával hasadnak fel 

az energiaszintek, ahogy a kristálytér-elmélet feltételezi. A két elméletnek közös hibája, hogy  
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mindkettő csak utó-

lag magyarázza a 

komplexek szerke-

zetét, de nem jósol-

ja meg azt. Például 

ezek alapján nem 

lehet eldönteni a 

pályák feltöltődési 

sorrendjét (azaz azt 

hogy egy komplex 

kis- vagy nagyspin-

számú lesz). 

 
40. ábra Sematikus energiadiagramok (a) szabályos [Fe(CN)6]

4– és (b) torzult okta-
éderes [Fe(CN)6]

3– (D4h szimmetriájú) szerkezet esetén. Mindkét ábrán, a bal oldalon 
az atompályáknak (s: kék, p: sárga, d: narancs), jobb oldalon a szabad ligandum pá-
lyáinak megfelelő energiaszintek szerepelnek (ha nincs kölcsönhatás, akkor ezek 
degeneráltak). Középen szerepelnek a komplex egyes molekulapályáinak energiái (a 
kötő pályák: zöld, lazító pályák: piros, az atom belső héja: szürke). 

A ligandumtér-elmélet az MO elmélethez hasonlít abban, hogy pályák a teljes molekulára 

kiterjednek és tükrözik annak szimmetriáját. Lényeges különbség a két elmélet között, hogy 

míg az MO a pályaenergiákat adja meg, a szimmetria és a degeneráció csak mellékterméke, 

addig az LF elmélet alapvetően csoportelméletre épül, a pályáknak csak a szimmetriáját és az 

ebből adódó degenerációkat adja meg. Első közelítésben nem tartalmazza a pályák kölcsönha-

tási energiáit, az energiadiagramok függőleges tengelye „tapasztalati” alapú. Tovább ponto-

sítható a kép, ha azonos szimmetriájú pályáknál (pl. a D4h esetben az A1g) is kiszámoljuk a 

pontos molekulapályákat, illetve ha nagyobb bázist választunk.  

4.3.3. Tetraéderes és síknégyzetes komplexek 

A Jahn-Teller torzulás leglátványosabb esete az, amikor egy négyligandumos komplex 

síknégyzetes szerkezetűvé torzul. Erre láttunk példát a 2.4.3 fejezetben (18. ábra) illetve a 37. 

ábra (c) és (d) részén a tetraéderes Ni(CO)4 és a síknégyzetes [Ni(CN)4]
2–. Ezen két molekula 

között a lényeges különbséget nem a ligandumok különbsége okozza, hanem az, hogy a 

karbonilban tíz, míg a cianokomplexben csak nyolc elektron van a nikkel atom d pályáin. 

Előbbi esetben mind az öt pályán két elektron van, tehát a komplex szabályos tetraéderes 

szerkezetű, míg a nyolcelektronos komplex Jahn-Teller torzulást szenved, amit a ligandumtér-

elmélet alapján lehet magyarázni. 

A központi atom s, p és d függvényei által generált kilencdimenziós függvénytér a tetraé-

deres környezetben 21 2TEA ⊕⊕  alakban bomlik invariáns alterek összegére, a ligandumok 

által generált tér 21 TA ⊕  alakban (41. ábra). Síknégyzetes (D4h) szimmetriánál a bázisfüggvé-

nyek felbontása uugggg EAEBBA ⊕⊕⊕⊕⊕ 22112  alakú, amint azt a hatligandumos esetben is  
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láttuk. A ligandumok kötő σ pályái által generált tér in-

variáns alterei az A1g, B2g és Eu irreducibilis reprezentá-

ciók szerint transzformálódnak (41. ábra), ezekből kell 

kikeverni a molekulapályákat. 

A 42. ábra mutatja a tetraéderes és a síknégyzetes 

konformer sematikus energiadiagramját (tíz, ill. nyolc d 

elektron esetén). Látható, hogy mindkét konformerben a 

d pályák gyakorlatilag nem alakítanak ki kötéseket, azaz 

a kristálytér-elmélet feltételezése ebben az esetben 

helytálló (a molekulapályák kiszámítása után is kicsi a d 

pályák együtthatója T2 ill. az A1g pályákban).  

Az ábrán ismét szürkével vannak jelölve a szerkezetet 

meghatározó pályák. Látható, hogy ezen pályák degene-

rációja a torzulás hatására megszűnik és a lehetséges 

szerkezetek közül tíz elektronnál a tetraéderes, míg  

 
41. ábra Szimmetriaadaptált bázis (a) 
tetraéderes és (b) síknégyzetes ligan-
dumtérben a központi atom s, p és d 
pályáiból valamint a megfelelő bázis-
függvények a ligandumok pályáiból. 

nyolc elektronnál (megfelelő energiaszintek esetén7) a síknégyzetes konformer lesz a stabil. 

 
42. ábra Sematikus energiadiagramok (a) tetraéderes és (b) síknégyzetes kon-
formáció esetén. 

4.3.4. Összetett anionok 

Az előző részekben ismertetett két modell olyan komplexekre vonatkozott, ahol a 

ligandum gyakorlatilag egyetlen σ pályán keresztül kapcsolódik a központi atomhoz. Ez köze-

lítés, hiszen olyan pályákkal dolgozik, amelyek nem terjednek ki az egész molekulára. A kö-

zelítésből adódó hiba olyan esetekben nagy, amikor lehetnek más kölcsönható pályák is  

                                                
7 A teljes energiadiagramot további pályák (pl. a már említett π pályák) kölcsönhatása is befolyásolhatja, és 

még ezeket figyelembe véve sem jósol szerkezetet a ligandumtér-elmélet. 
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(ami a komplexek jelentős részénél teljesül) és ekkor a 

komplexálódás hatására a ligandum szerkezete is megváltozhat, 

amint ezt a következő két példa (43. ábra) mutatja.  

A komplexek energiaszerkezetének pontosabb értelmezésekor a 

központi atomnak és a ligandumnak a legmagasabb energiájú be-

töltött és a legalacsonyabb energiájú betöltetlen pályáit kell figye- 

 
43. ábra Komplexek össze-
tett anionokkal: (a) ferrocén 
(Fe(C5H5)2) (b) a Zeise-só 
(K[PtCl3(C2H4)]) szerkezete. 

lembe venni, ezeket kombinálni és az elektronokat a pályákra megfelelően elhelyezni. Ez a 

szemléletesen még kezelhető legpontosabb közelítése a komplex elektronszerkezetének, 

amely részben a ligandum szempontjából vizsgálja a komplex szerkezetét. 

Példaként tekintsük a ferrocén elektronszerkezetét. Ennek értel-

mezése, a korábbiakhoz hasonlóan két lépésben történik: az atom és 

a ligandum kötésre kijelölt pályáiból elkészítjük a molekula szim-

metriacsoportjának (D5d) megfelelően transzformálódó pályákat, 

majd ezeket kombináljuk. Újdonság a korábbiakhoz képest, hogy a 

ciklopentadienil anionnak mind az öt π pályáját figyelembe vesszük, 

ezek ráadásul különböző szimmetriájúak és vannak betöltöttek és 

betöltetlenek is (44. ábra). Ezek a pályák azonos szimmetriájúak az 

ion pz pályái által generált vektortér szimmetriaadaptált bázisával 

 
44. ábra A ciklopentadi-
enil anion molekulapályái 
és sematikus jelölésük. 

(24. ábra), de nem feltétlenül azonosak vele. A ferrocénben két ciklopentadienil anion van, 

amelyek egymás középpontos tükörképei a köz-

ponti vas atomra nézve. A két ligandum tíz pályája 

által generált tér uuuggg EEAEEA 212211 ⊕⊕⊕⊕⊕  

alakban bomlik a D5d csoport szerinti invariáns 

alterekre, a tér egy szimmetriaadaptált bázisát mu-

tatja a 45. ábra. Ezekhez a függvényekhez hozzá-

rendelve az azonos szimmetriájú atomi bázisfügg-

vényeket, majd ezek kötő és lazító kombinációit 

elkészítve, megkapjuk a ferrocén sematikus ener-

giadiagramját. Ebbe a sémába két irreducibilis 

reprezentáció szerint transzformálódó altér nem  

 
45. ábra A ferrocén (Fe(C5H5)2) elektronszer-
kezetének meghatározásához használt ligan-
dum- és atompályák (D5d szimmetriacsoport). 
A sematikus ligandumpályáknál a piros-kék 
csere előjelcserét jelöl és mindkét gyűrűt felül-
ről nézzük. 

illik bele: az E2u szimmetriájú ligandumpályák nem alakítanak ki kötést (mert nincs ilyen 

szimmetriájú atompálya), valamint az atomi függvények között két A1g szimmetriájú van. A 

2z
d  pálya átfedése a másik kettővel elhanyagolható, ezért tisztán atomi marad. 
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Ez az eset tehát abban különbözik az előzőektől, hogy a kötő pályákat a ligandumok és a 

központi atom néhány pályájának kombinációjaként hozzuk létre. Eközben a ciklopentadienil 

ion elektronszerkezetének szimmetriája lecsökken, mivel a korábban (anti)szimmetrikus π 

elektronfelhője a vas atom pályáival kombinálódva torzul (szemléletesen: a vas magához 

vonzza az elektronokat). Az elektronfelhő torzulása elvileg magával vonja a ligandum szerke-

zetének torzulását is. Ezt a torzulást egy egyszerűbb komplex, a Zeise-só szerkezetén keresz-

tül mutatom be (43. ábra b része). 

A Zeise-só szerkezetének értelmezéséhez első lépése-

ként a platina atompályái közül kell kiválasztani azokat, 

amelyek a kötés kialakításában részt vehetnek. Ehhez 

kiindulhatunk a síknégyzetes [PtCl4]
2– ionból, amelynek 

energiadiagramja hasonló a [Ni(CN)4]
2– ener-

giadiagramjához (42. ábra). A Cl– iont etilénre cserélve a 

molekula szimmetriája ugyan csökken (C2v a D4h he-

lyett), de a központi atom körüli elektronszerkezete lé-

nyegében nem változik (eltekintve attól, hogy a degene-

rált energiaszintek felhasadnak, ami a ligandum szem-

pontjából lényegtelen). A C2H4 molekula, mint ligan-  

 
46. ábra A (nyitott) ferrocén energia-
diagramja (D5d szimmetriacsoport). 

dum, kötés kialakítására alkalmas pályái a Pt szürkével jelölt pályáival kombinálódhatnak,8 ha 

megfelelő a szimmetriájuk. A szabad etilén legmagasabb energiájú pályája B1u szimmetriájú, 

a torzított környezetben (C2v) A1 lesz, a legalacsonyabb betöltetlen pályája eredetileg B3g, tor-

zítva B2 irreducibilis reprezentáció szerint transzformálódik. A síknégyzetes komplexben a 

torzulás után ugyanilyen szimmetriájú lesz a korábbi B1g (ez három ligandum esetén nincs  

kötésben) illetve Eg szimmetriájú 22 yx
d

−
 ill. dyz pálya, ezek kombi-

nációja a komplex energiáját csökkenti. Tehát az etilén két elekt-

ronja kötést alakít ki (koordináció) a platina üres B1g pályájával és 

emellett a platina betöltött d pályája kötést alakít ki az etilén π* 

pályájával (viszontkoordináció). E miatt a viszontkoordináció mi-

att az szénatomok körüli sp
2 sík szerkezet megbomlik, mivel négy 

(nem egyforma) ligandum kapcsolódik hozzá. Ennek köszönhető 

az, hogy a komplexben az etilén „meghajlik”. 

 
47. ábra Az etilén (C2H4), 
mint ligandum legmagasabb 
energiájú betöltött (HOMO) 
és legalacsonyabb energiájú 
betöltetlen (LUMO) pályája. 

                                                
8 Kombinálódhat a többivel is, de a szerkezetváltozást nagyrészt ez a kölcsönhatás okozza. 
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5. Összefoglalás 

A modern kémia a molekulák szerkezetének megértésére épül. A molekulákra általában 

jellemző, hogy a lehető legnagyobb szimmetriájú szerkezetük a stabil, ezért a molekulák 

szimmetriacsoportja központi szerepet kap a tulajdonságok tanulmányozásánál. A dolgozat 

első felében részletesen bemutatásra kerültek a molekulák szimmetriacsoportjai és ezen cso-

portok kapcsolata néhány kémiában használatos fogalommal. 

A modern kémia elképzelhetetlen kvantumkémiai számolások és szimulációk nélkül. Az 

ilyen számolások erőforrásigénye a molekulák méretével arányosan nő, ennek köszönhetően 

minden olyan módszer aranyat ér, ami ezt csökkentheti. A molekulák szimmetriájának ki-

használása a leghatékonyabb módszerek egyike, erre mutattam be néhány példát a dolgozat-

ban (pl. naftalin elektronszerkezetének számítása). 

A csoportelméleti fogalmak másik jelentős alkalmazási területét a kvalitatív modellek je-

lentik. Ezek a modellek értelmezik a molekulák szerkezeténél felbukkanó jelenségeket, de az 

esetek jelentős részében nem épülnek egzakt számításokra. Ilyen modellek például a Jahn-

Teller effektust értelmező ligandumtér-elmélet vagy a d-mező donor-akceptor komplexeinek 

elektronszerkezetét értelmező Dewar-Chatt-Duncanson modell. Ezeket a modelleket és a hoz-

zájuk kapcsolódó fogalmakat a vegyészek gyakran használják ösztönösen, a szemléletre és a 

„maximális szimmetria elvére” építve is. 
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