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Kvantekjemi — på liv og død



• Alt rundt oss — stoffer og materialer — er satt sammen av atomer

• Hvert atom består av en tung kjerne og ett eller flere elektroner

Molekyler



• Molekyler er enkle: ladede partikler i evig bevegelse
– kjerner frastøter hverandre
– elektroner frastøter hverandre
– kjerner og elektroner tiltrekker hverandre

• Partiklene følger kvantemekanikkens lover
– vi løser Schrödinger-ligningen (1926) på datamaskiner
– et komplisert mangepartikkelproblem

“The underlying physical laws necessary for the mathematical treatment 
of a large part of physics and the whole of chemistry are thus completely 
known and the difficulty is only that the exact application of these laws 
leads to equations that are too complicated to be soluble” Dirac (1927)

Molekyler og kvantemekanikk



Vi er tallknusere...

elektrisk regnemaskin

analoge datamaskiner

kvantedatamaskiner

digitale datamaskiner



• Kvantekjemi er kvantemekanikk anvendt på kjemiske systemer
– stadig mer avanserte metoder utviklet i store programpakker
– struktur, dynamikk, reaktivitet, vekselvirkning med stråling
– anvendelser innen kjemi, fysikk og biolog, innen forskning og industri

• Kvantekjemi er et generisk verktøy
– alle systemer er fundamentalt sett like — i levende så vel som død materie
– kjerner og elektroner som følger kvantemekanikkens lover

Kvantekjemi — et allsidig verktøy



Simuleringer — den tredje veien
• Eksperimenter, teori — og beregninger

– tolkning og forutsigelser av eksperimenter
– alternativ til (vanskelige, kostbare eller farlige) eksperimenter

• Hver tredje SFF benytter simuleringer i sin forskning
– Hylleraas-senteret bruker i år 42 MCPU-timer



• Elektronene lever en flyktig, omflakkende tilværelse
– de er ikke noe sted før de blir funnet — så blir de borte igjen
– vi beregner sannsynligheten for å finne dem hvert sted i molekylet

• Denne sannsynligheten kalles elektronskyen eller elektrontettheten

Elektronskyen



787 kjerner + 3106 elektroner = 3893 partikler

Insulinmolekylet — 3893 partikler



Kvantetilstander og kvantesprang

• Atomer og molekyler eksisterer i ulike kvantetilstander
– hver tilstand har en bestemt energi og elektrontetthet

• Vi ser her på de to laveste tilstandene i hydrogenmolekylet H2

– to kjerner og to elektroner

• I grunntilstanden har H2 lavest energi og er bundet
– opphopning av elektroner mellom kjernene

• I den laveste eksiterte tilstanden er H2 antibundet
– redusert elektrontetthet mellom kjernene



Kvantesprang
• Energien av et molekyl er kvantisert

– kun energinivåer som svarer til en kvantetilstand er tillatt

• Et molekyl kan foreta kvantesprang mellom energinivåene
– øyeblikkelig og total endring av tilstanden uten forvarsel

• Hvordan sikres energibalansen?
– typisk ved at det opptas eller sendes ut stråling



• Stråling er en strøm av partikler kalt fotoner
– fotoner har ingen masse og beveger seg med lysets hastighet
– et foton har en energi omvendt proporsjonal med bølgelengden

– fotoner kan opptas eller utsendes hvis de har riktig energi

• Solen sender hovedsakelig ut synlige fotoner
– 1016 fotoner treffer øyet hvert sekund i dagslys

• Solstråling inneholder også ikke-synlige fotoner
– UV-fotoner har mer energi enn synlige
– IR-fotoner med mindre energi synlige
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Stråling og fotoner



Ultrafiolette fotoner

• UV-foton kan gi sprang fra bindende til antibindende tilstand 
– UV-fotoner kan derfor bryte bindinger og ødelegge molekyler
– UV-fotoner i sollyset kan skade DNA-molekylet (kan oftest repareres)
– synlige og infrarøde fotoner har for liten energi til å bryte bindinger



Synlige fotoner

• Et synlig foton har ikke nok energi til å bryte binding
• Det kan vri en av bindingene i retinal, som så endrer struktur

– energien fra fotonet omgjøres deretter til et nervesignal til hjernen
– et enzym hjelper samtidig retinal tilbake til sin opprinnelige form 



Infrarøde fotoner
• IR-fotoner har mindre energi enn synlige fotoner

– har ikke nok energi til å vri retinal
– genererer ikke nervesignal til hjernen

• IR-fotoner påvirker molekylers vibrasjoner
– oppfattes som varme: varmestråling
– drivhuseffekten skyldes opptak av IR-fotoner
– gjøres om til et bilde i et IR-kamera

• Men: vi kan faktisk se infrarød stråling
– da må strålingen være intens nok
– oppfattes da som grønt lys...



Infrarødt syn
• To infrarøde fotoner har samme energi som ett grønt foton

– ved høy fotontetthet kan retinal absorbere to fotoner samtidig
– vi viste dette med avanserte beregningsmetoder utviklet i vår gruppe

E1	

E0	

ΔE	=	hν

hν

½	hν

½	hν



Tofotonteknologi
• Mange spennende teknologiske og medisinske anvendelser

– tofoton-prosesser foregår kun i fokusområdet — enfoton-prosesser overalt 
– medisinsk avbildning, fotodynamisk terapi, litografi, optisk datalagring



• Våre enzymatiske prosesser foregår ved romtemperatur
– de stanser opp rundt frysepunktet

• Men mange fisker trives godt i iskaldt vann
– hva slags enzymer har disse?

Kuldetilpasning av enzymer



Edelgasser
• Edelgasser er inerte grunnstoffer

– lite reaktive — danner ikke molekyler
– danner ikke vanlige bindinger

• Helium er universets nest vanligste grunnstoff 
– en kjerne og to elektroner
– ingen opphopning av elektroner mellom atomene



Stopp pressen — ny binding!

• Vi fant i 2012 at atomer binder på en ny måte i sterke magnetfelt
– stabile edelgassmolekyler
– magnetfelt sterkere enn de som fins på jorden
– fins på mange hvite dverger



Magnetisk binding
• Et magnetfelt setter opp strømmer mot klokken i hvert heliumatom

– disse strømmene øker atomenes energi

• Når atomene kommer nær hverandre, oppstår det motstrømmer i molekylet
– disse strømmene senker energien og binder atomene



Hylleraas-senteret



• Kvantekjemi er et allsidig verktøy
– gir innsikt i prosesser i levende så vel som død materie 
– fra menneskets øye til hvite dvergers atmosfære

• Vi lager vårt eget verktøy 
– metoder og programmer

Kvantekjemi — på liv og død
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