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1. Bevezetés

A kvantumkémiai számítások egyre elterjedtebb eszközök a kémiai jelenségek előre-

jelzésében és magyarázatában. A kvantumkémiai módszerfejlesztések jelentős részének

célja a módszerek számítási idejének csökkentése, és ezzel minél komplexebb rendszerek

elméleti modellezésének elősegítése.

A kvantumkémiai számítások egyik alapvető lépése bizonyos függvényeken és ope-

rátorokon vett integrálok kiszámolása. Ezeknek az integráloknak, és különösen a négy-

centrumos Coulomb-integráloknak (electron repulsion integral, ERI) a számítása min-

dig is jelentős részét tette ki a módszerek számításigényének. Nagy rendszerek esetén a

szükséges integrálok száma túl nagy még ahhoz is, hogy háttértáron tároljuk őket. Az

úgynevezett integrál-direkt módszerek lényege az ERI-k újraszámítása minden esetben,

amikor szükség van rájuk, így elkerülve a tárolásukat. Az ilyen algoritmusok alkal-

mazhatósága nagymértékben függ az integrálszámítás hatékonyságától. Egy elterjedt

költségcsökkentő módszer az úgynevezett sűrűségillesztés (density fitting, DF). Ennek az

eljárásnak a keretein belül a négycentrumos ERI-ket egy két- és háromcentrumos ERI-k

szorzatait összegző képlet segítségével közelítjük. A háromcentrumos ERI-k számítása

szintén időigényes része a számításoknak. Míg a négycentrumos ERI-k számításának

kiterjedt az irodalma, a háromcentrumos integrálok hatékony számítása lényegesen ke-

vesebb figyelemben részesült. Ez a háromcentrumos ERI-k geometriai első deriváltjaira

is igaz, melyek a gradiens számításához szükségesek a DF közelítés alkalmazásakor.

A disszertációban számos ismert és új módszert hasonlítok össze ezeknek a mennyi-

ségeknek a számítására. Az eljárások műveletigényének becslése után a legígéretesebb

módszereket automatikus kódgenerálás segítségével beprogramoztam és a teljesítmé-

nyüket összehasonlítottam. Számos technikai részletet figyelembe vettem, úgymint az

optimális műveleti sorrend, a hatékony memóriahasználat, és a nem jelentős integrálok

számításának elhanyagolása. A kidolgozott hatékony ERI-számító algoritmus lehetővé

tette a csoportunkban fejlesztett lokális korrelációs módszerek alkalmazását korábban

nem látott méretű rendszerek modellezésére.
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2. Elméleti háttér

A disszertáció témája atompályákon (atomic orbital, AO) vett ERI-k számítása, me-

lyekre a molekulapályákon vett integrálok számolásához van szükség. A négycentrumos,

AO-kon vett ERI-ket a következőképpen definiáljuk:

(χAχB|χCχD) =

∫ ∫
χA(r1)χB(r1)χC(r2)χD(r2)

|r1 − r2|
dr1 dr2 , (1)

ahol χA egy, az A atommagon centrált AO-t jelöl, ri = (xi, yi, zi) az i-ik elektron hely-

vektora, és az integrálok a teljes térre értendőek. A χAχB szorzat az első elektron

valószínűség-eloszlását írja le, ami a gyakorlatban töltéseloszlásnak is tekinthető. Így

(χAχB|χCχD) megadja a két elektron közötti elektrosztatikus taszítási energiát atomi

egységekben. Az AO-kon vett ERI-ket primitív függvényeken vett integrálok lineá-

ris kombinációjaként számítjuk. A primitív függvények leggyakrabban nem normált

Descartes-típusú Gauss-függvények:

GIJK(r1, a,A) = (x1 − Ax)I(y1 − Ay)
J(z1 − Az)

K exp(−a|r1 −A|2)

= xIAy
J
Az

K
A exp(−ar2A) (2)

ahol a egy konstans exponens, A = (Ax, Ay, Az) az A atommag helyvektora, és I,

J , és K a teljes impulzusmomentum, L komponensei (L = I + J + K). A primitív

ERI-kből két transzformációval állítjuk elő az AO-kon vetteket. Az exponenciális tagot

beszorzó Descartes-koordináta hatványokat valós harmonikus polinomokká kombinálva

megkapjuk az AO-k szögfüggést leíró részét. A második transzformáció (primitív kont-

rakció) során a primitív függvények exponenciális tagjait kombináljuk úgy, hogy olyan

függvényekhez jussunk, melyeknek kielégítőbb a sugárfüggő viselkedése, mint a kü-

lönálló Gauss-függvényeknek. A Descartes-típusú Gauss-függvényeken kívül Hermite-

típusúakat is alkalmazhatunk:

HIJK(r, a,A) =
∂L exp(−ar2A)

(2a)L∂AI
x∂A

J
y∂A

K
z

. (3)

Ezekre a függvényekre a fent említett két transzformáció ugyanúgy elvégezhető, mint a

Descartes-típusúakra. 1 Egy ERI geometriai (vagyis egy atommag-koordináta szerinti)
1S. Reine, E. Tellgren, and T. Helgaker, Phys. Chem. Chem. Phys., 2007, 9:4771
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deriváltja a következőképpen írható fel:

∂(χAχB|χCχD)

∂Sx

=
(∂χA

∂Sx

χB

∣∣∣χCχD

)
+
(
χA

∂χB

∂Sx

∣∣∣χCχD

)
+

(
χAχB

∣∣∣∂χC

∂Sx

χD

)
+
(
χAχB

∣∣∣χC
∂χD

∂Sx

)
. (4)

A derivált AO-kon vett integrálokat a derivált primitív függvényeken vett ERI-kből

számítjuk ugyanazokat a transzformációkat felhasználva, mint a nem derivált esetben.

Definíciójukból eredően a derivált primitív ERI-ket könnyebben számíthatjuk Hermite-

típusú függvényeken vett nem derivált integrálokból, mintha ugyanezt Descartes-típusú

függvények felhasználásával szeretnénk elérni. Figyelembe kell azonban venni, hogy ma-

guk a nem derivált ERI-k egyszerűbben számíthatóak a Descartes-típusú függvényeken.

Ezekből következik, hogy a derivált integrálok számításához leginkább alkalmas függ-

vénytípus megválasztása nem triviális probléma.

Az évek során számos algoritmus jelent meg az irodalomban a négycentrumos

Descartes-típusú primitív ERI-k számítására. Ezek közül négyet használnak széles kör-

ben a mai napig: a McMurchie–Davidson 2 (MD), a Gill–Head-Gordon–Pople 3 (GHP),

az Obara–Saika 4 (OS), és a Rys polinom 5 módszereket. Az MD algoritmus egyszerűen

számítható kétcentrumos Hermite ERI-kből építi fel a négycentrumos integrálokat. Ez

történhet a kétcentrumos ERI-k megfelelő lineáris kombinációjának számítása útján,

vagy rekurziók segítségével. A GHP módszer az MD rekurziókat módosítja úgy, hogy

azok a primitív kontrakció után is alkalmazhatóak legyenek. Ez az eljárás különösen

hatékony nagy fokú kontrakciókat tartalmazó bázisok esetén. Az OS algoritmus fizikai

jelentéssel nem bíró segédintegrálokat felhasználó rekurzió útján számítja ki a tényle-

ges ERI-ket. A módszer nagy előnye, hogy egy ERI számításához csak alacsonyabb

impulzusmomentumú függvényeken vett integrálokat használ fel. A Rys algoritmus

kihasználja, hogy az ERI-k kifejezhetőek úgy, mint egy súlyfüggvénnyel megszorzott

polinomon vett integrál, és ezért Gauss-kvadratúra segítségével számíthatóak.
2L. E. McMurchie and E. R. Davidson, J. Comp. Phys, 1978, 26:218
3P. M. W. Gill, M. Head-Gordon, and J. A. Pople, Int. J. Quantum Chem., 1989, 36:269
4S. Obara and A. Saika, J. Chem. Phys, 1986, 84:3963
5H. F. King and M. Dupuis, J. Comput. Phys., 1976, 21:144
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Nagy rendszerek esetén elengedhetetlen bizonyos költségcsökkentő közelítések alkal-

mazása az integrálok számításához. A DF módszer keretein belül a χpχq pályaszorzatot

egy külön ρ függvényeket tartalmazó illesztőbázison fejtjük ki:

χpχq ≈ χpχ
′
q =

∑
P

CP
pqρP . (5)

A C koefficiensek meghatározásának legelterjedtebb módja a ∆pq = (χpχq−χpχ
′
q|χpχq−

χpχ
′
q) ERI minimalizálása 6. A ∂∆pq/∂C

P
pq = 0 feltételt kihasználva a közelítő négy-

centrumos ERI-t a következőképpen írhatjuk:

(χpχq|χrχs) ≈ (χpχ
′
q|χrχ

′
s) =

∑
P,Q

(χpχq|ρP )V −1PQ(χrχs|ρQ) , (6)

ahol a V mátrix a (ρP |ρQ) kétcentrumos ERI-ket tartalmazza. A derivált integrá-

lokra érvényes formula a fenti egyenlet közvetlen differenciálásával kapható meg. A

háromcentrumos integrálokat lényegesen egyszerűbb számítani, mint a négycentrumos

ERI-ket, azonban a (6)-os egyenlet hatékony alkalmazásához a háromcentrumos in-

tegrállistát többször is ki kell számítani a gyakorlati alkalmazások során, például egy

Hartree–Fock (HF) számítás esetén. A legfontosabb eredmény a háromcentrumos ERI-

k hatékony számítását illetően Ahlrichs nevéhez fűződik 7, aki megmutatta, hogy ha az

illesztőfüggvény szögfüggését egy valós harmonikus polinom írja le, akkor a ρ impulzus-

momentumát felépítő OS rekurzió jelentősen leegyszerűsödik.

Egy másik széles körben használt közelítés az úgynevezett integrálszűrés. Ezzel a

módszerrel meghatározunk egy mennyiséget, amely (szigorúan vagy közelítőleg) na-

gyobb, mint a legnagyobb értékű ERI egy adagnyi integrál közül. Ha ez a mennyiség

nem ér el egy előre meghatározott értéket, a szóban forgó adag integrált nem számítja

ki a program.

6J. L. Whitten, J. Chem. Phys., 1973, 58:4496
7R. Ahlrichs, Phys. Chem. Chem. Phys., 2004, 6:5119
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3. Eredmények

Összehasonlítottam az OS, MD, GHP és Rys módszerek régi és új adaptációit há-

romcentrumos ERI-k számításának céljából. Bemutattam 14 különböző kombinációját

ezeknek az algoritmusoknak, és megbecsültem mindegyik módszer lebegőpontos műve-

letigényét. Ehhez egy külön programot írtam, amely megadja azoknak a lebegőpontos

műveleteknek a számát, melyek szükségesek ahhoz, hogy egy módszer minden olyan in-

tegrált kiszámítson a cc-pVXZ (X=D,T,Q,5) bázist felhasználva, melynek függvényei

három különböző szénatomon centrálódnak. Egy ilyen programra azért volt szükség,

mert a különböző rekurziók műveletigényét magas impulzusmomentumú függvényeket

tartalmazó integrálok esetén szinte lehetetlen megszámolni automatizált módszerek nél-

kül. A programban külön egység felel minden számítási lépés műveletigényének számo-

lásáért, és ezek felhasználhatóak más típusú integrálokra vonatkozó becslések megadá-

sára, illetve a derivált integrálokat számító algoritmusok költségeinek összehasonlítására

is.

A műveletszámlálás eredményei alapján a legígéretesebb algoritmusokat automati-

kus kódgenerálás segítségével hatékonyan beprogramoztam (hh|i) integrálokig. Számos

technikai részletet megvizsgáltam, úgymint a primitív függvények sorrendjét a program-

ban, bizonyos lépések kivitelezését a primitív kontrakció előtt vagy után, és többféle in-

tegrálszűrési stratégiát. Meghatároztam a leghatékonyabb szűrési módszert mindegyik

algoritmus típusra. Habár a műveletszámlálás eredményei alapján az egyik rekurzi-

ót (horizontális rekurzió) és a harmonikus polinom transzformációt jelentősen hatéko-

nyabb lenne a kontrahált integrálokon elvégezni, a mért gépidők a legtöbb esetben ezt

nem támasztják alá. Ennek az oka az, hogyha ezeket a lépéseket a primitív integrálo-

kon hajtja végre a program, akkor hatékonyabban tudja használni a processzor saját

gyors elérésű (cache) memóriáját. Ez a megállapítás ellentétben áll azzal az általános

megközelítéssel, hogy ezeket a számítási műveleteket mindig érdemesebb a kontrahált

integrálokon elvégezni. Az eredményeim alapján megállapítottam, mely impulzusmo-

mentum kombináció esetén melyik algoritmust érdemes használni, előnyben részesítve
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a tripla- illetve négyszeres-zéta bázisokon legjobban teljesítőeket. Az optimizált integ-

rálkód része a csoportunk által fejlesztett Mrcc programcsomag publikus verziójának.

A generált kódok lényegesen hatékonyabbak egy általános szubrutinnál mind a műve-

letigényt, mind a memóriahasználatot illetően. Ez utóbbi tulajdonság akkor különösen

fontos, amikor parallelizált számításokat akarunk futtatni olyan számítógépeken, me-

lyek több processzort és több tucat processzormagot tartalmaznak.

A háromcentrumos integrálok geometriai első deriváltjainak optimális számítása cél-

jából összehasonlítottam az OS, MD, GHP és Rys módszereket Descartes- és Hermite-

típusú, valamint kevert Gauss integrálok alkalmazásával. A kevert ERI-k Descartes-

és Hermite-típusú Gauss-függvényeket is tartalmaznak, és ötvözik a két függvénytí-

pus nyújtotta előnyöket a derivált integrálok számítására. Ezeknek az integráloknak a

használata még nem merült fel az irodalomban, és a Hermite ERI-kre vonatkozó rekur-

ziókat csak az OS módszer keretein belül fejlesztették ki. Összesen 69 derivált integrál

számító algoritmust mutattam be. Műveletigényeik összehasonlítására a fent említett

műveletszámoló program egy továbbfejlesztett verzióját dolgoztam ki. Ez a program

figyelembe veszi, hogy néhány számítási lépés sorrendje felcserélhető, azonban a külön-

böző sorrendek különböző műveletigényű algoritmust eredményeznek. Végül több ezer

egyedi számítási útvonalat hasonlítottam össze, melyek körül mind a 69 módszerhez

kiválasztottam a leghatékonyabbat összehasonlításuk céljából.

A műveletigények alapján a kevert Gauss integrálok használata a legelőnyösebb a

legtöbb olyan esetben, amikor egy szabadsági fok (vagyis egy atommag koordinátái)

szerint számítjuk az integrálok deriváltjait. Amikor egy adag integrál összes deriváltját

egyszerre számítjuk, a Descartes-típusú integrálok alkalmazása a leghatékonyabb. Ez a

stratégia akkor előnyös, amikor az ERI deriváltak csak gradiensszámítás céljából szük-

ségesek. A kiválasztott algoritmusokat automatikus kódgenerálással beprogramoztam,

és megállapítottam, hogy ez az eljárás közel egy nagyságrenddel hatékonyabb tripla-

zéta bázis alkalmazása esetén, mintha a derivált integrálokat minden szabadsági fokra

külön számítanám. Ennek az oka, hogy ez a stratégia hatékonyabban programozható,

és az integrálszűrés is nagyobb hatást fejt ki ezen az úton.
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4. Alkalmazások

A háromcentrumos ERI-k hatékony számításának kiemelt jelentősége van az

Mrcc program sűrűségillesztett HF és doménalapú lokális másodrendű Møller–Plesset

(LMP2) algoritmusai szempontjából, és jelentősége nem elhanyagolható a lokális termé-

szetes pálya alapú csatolt klaszter (local natural orbital coupled-cluster, LNO-CC) algo-

ritmusban sem. Nemrég demonstráltuk az egyszeres, kétszeres, és perturbatív három-

szoros gerjesztéseket tartalmazó LNO-CC módszerünk [LNO-CCSD(T)] hatékonyságát

a HIV-1 integráz enzim katalitikus doménje korrelációs energiájának számításával. Ez

a tesztrendszer 2380 atomot és 44035 AO-t tartalmaz, és így, legjobb tudomásunk sze-

rint, a legnagyobb rendszer, amire valaha korrelációs számítást végeztek egy processzor

használatával. A gépidő oroszlánrészét ebben a példában a DF-HF számítás igényelte,

mivel a (6)-os egyenlet hatékony alkalmazásához a háromcentrumos ERI listát hússzor

kellett újraszámolni a HF algoritmus minden lépésében, és 111-szer, mikor a kicserélődé-

si mátrix lokális számításához szigorúbb feltételeket alkalmaztunk. Kevésbé kifinomult

integrálszámítási módszerek segítségével ez a számítás nem lett volna megvalósítható.

Az LMP2 és a LNO-CCSD(T) módszerek integráltranszformációi szintén megkövetelik

az AO-kon vett ERI-k újraszámítását minden lokális doménre. Becsléseink szerint az

integrálszámítás könnyen a módszerek sebességmeghatározó lépése lehetne egy kevésbé

hatékony kód használatával, különösen négyszeres-zéta bázisok esetén.
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5. Új tudományos eredmények

I. Egy általam fejlesztett szoftver segítségével számos ismert és új eljárást hason-

lítottam össze háromcentrumos ERI-k és első deriváltjaik számítására az egyes

algoritmusok műveletigényeinek becslésével (1,2). Ehhez hasonló alapos összeha-

sonlító vizsgálat ezekre a mennyiségekre eddig még nem történt.

II. Kiterjesztettem az Obara–Saika, McMurchie–Davidson, Gill–Head-Gordon–

Pople, és Rys módszereket kevert Gauss ERI-k számítására, és a McMurchie–

Davidson, Gill–Head-Gordon–Pople, és Rys algoritmusok rekurzióit levezettem

Hermite-típusú Gauss-függvényekre (2).

III. A háromcentrumos ERI-k és első deriváltjaik számítását hatékonyan beprogra-

moztam automatizált módszerekkel, és megállapítottam a leghatékonyabb algo-

ritmust az egyes integrálosztályok számítására (1,2). A háromcentrumos ERI-k

új implementációját rekord méretű rendszerek számítására használtuk fel (3,4).

IV. Megállapítottam, hogy ha a háromcentrumos ERI-ket tipikus kontrakciós sémák-

kal rendelkező bázisokon számítjuk, akkor a horizontális rekurziót és a harmonikus

polinom transzformációt érdemesebb a primitív integrálokon végrehajtani, mint

a kontraháltakon. Így a kód hatékonyabban fogja használni a processzor gyors

elérésű memóriáját, ami a hatékonyság növekedését eredményezi annak ellenére,

hogy az algoritmus becsült műveletszáma nő (1).
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