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МОНОФОТОННИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ СПЕКТР
У КВАНТОВО-МЕХАНІЧНІЙ МОДЕЛІ
З ВАРІЙОВАНИМ МІЖЕЛЕКТРОННИМ ПОТЕНЦІАЛОМ
На основі числового аналізу оберненої спектральної задачі для електронного спектра фулерену
визначалися характеристики реалістичного потенціалу взаємодії між електронами. Монофотонні
збудження
розраховувалися в рамках розширеної моделі Хабарда методом конфігураційної взає
модії. Параметри у міжелектронному потенціалі оптимізувалися узгодженням розрахованих ди
польно-активних переходів з експериментальним спектром поглинання
Показано, що одночас
не узгодження енергій переходів та їх інтенсивностей має суперечливий характер. Запропоновано
кількісний критерій та процедуру оптимізації, що враховує відносну значимість узгодження обох
спектральних характеристик. Із позицій отриманих результатів обговорюється походження низь
кочастотного піку в спектрі поглинання

Торкаючись питання про природу слабкого
піку 3,0 еВ, порівняємо ступені узгодженості з
експериментом моделей MЗ та M4. Зауважимо,
що модель MЗ апріорі надає більше можливостей
для узгодження завдяки меншій кількості опор
них даних. Незважаючи на це, як видно з даних на
рис. 2 (а), і чотирирівнева модель M4 узгоджуєть
ся з експериментом у цілому не гірше. Тому за
мірою відповідності реальному спектру фулере
ну важко віддати перевагу тій чи іншій моделі.
Висновки
При дослідженні задачі оптимізації набору
параметрів у модельному гамільтоніані для від
творення за результатами квантово-механічних
розрахунків фулерену C60 його експериментально
го електронного спектра запропонована та реалізо
вана систематична числова процедура, заснована
на прямому пошуку. Проведений розгляд виявляє
проблеми, які виникають при пошуку параметрів,
оптимальних за кількома показниками. На конк

ретному прикладі C60 показано компромісний ха
рактер такої оптимізації. Складно домогтись доб
рого кількісного узгодження одночасно енергій та
інтенсивностей переходів навіть для малого числа
смуг в експериментальному спектрі. Особливе за
стереження викликає стрибкоподібність змін оп
тимальних параметрів при перенесенні ваги оптимальності з енергій на інтенсивності переходів.
Для даної конкретної проблеми електронно
го спектра C60 можна вказати вірогідні напрям
ки покращення узгодження з експериментом
розрахованого спектра. Одна з можливостей
пов'язана з введенням експоненційного екра
нування у міжелектронний потенціал, тобто з
переходом до комбінації потенціалів (2) та (3).
Інша можливість стосується включення у розра
хунок методом KB також двократно збуджених
електронних конфігурацій. Запропонована тех
ніка є ефективним інструментом як для подіб
них пошуків оптимальної параметризації напівемпіричних гамільтоніанів, так і для кількісних
оцінок вибору форми модельних потенціалів.
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MONOPHOTONIC ELECTRONIC SPECTRE OF
IN THE QUANTUM-MECHANICAL M O D E L WITH VARIED
INTERELECTRONIC POTENTIAL
Basing on numerical analysis of inverse spectral problem for the electronic spectre of fullerene
the
characteristics of realistic potential of interaction between electrons are determined. Monophotonic C60 exci
tations are calculated in the framework of extended Hubbard model by the configuration interaction method.
The parameters in interelectronic potential are optimized by the consisting of the calculated dipole-active
transitions with
experimental absorption spectra. It is shown that simultaneous consistence of transition
energies and intensities is of contradiction character. A quantitative cryterium and optimization procedure
taking into account relative importance of both spectral characteristics are proposed. From the viewpoints
of the results obtained the origin of the low-frequency peak in the
absorption spectre is discussed.

