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1. Bevezetés

A víz Földünk egyik legfontosabb vegyülete. Felhasználása – széleskörű: ivóvíz, higiénia, 

öntözés, tűzoltás, testedzés, szórakozás, kémiai oldószer, hőcserélő folyadék, reakcióközeg, stb. 

Víz hiányában, mai tudásunk szerint, életjelenségek nem alakulnak ki. Víz nélkül a Föld egy 

élettelen Marshoz hasonló bolygó lenne. A hidroszféra a bioszféra közel 71% teszi ki, alapvető 

szerepet játszik az éghajlati viszonyok alakításában. Az atmoszferikus gáz halmazállapotú víz 

(~0,33 tömeg %) a földről visszavert fény 70%-át nyeli el főleg az infravörös tartományban, 

ezáltal melegítve a Föld felszínét. Ugyancsak az atmoszférában található gőz halmazállapotú víz 

(felhők) visszaveri a nap sugarainak egy részét, ezáltal megakadályozva a Föld túlhevülését. A 

víznek  fizikai-kémiai  szempontból  sok  érdekes,  anomális  tulajdonsága  van.  A vízmolekulák 

között erős hidrogénkötések alakulhatnak ki. Ezzel magyarázható a molekulatömegéhez képest 

magas párolgáshő, a nagy felületi feszültség, nagy hőkapacitás értékek. Egy másik érdekessége 

az, hogy szilárd állapotban 15 kristályos és 3 üveges módosulata ismert. Az üveges módosulatok 

létezése  miatt,  illetve  elméleti  és  szimulációs  számítások alapján  feltételezik,  hogy a  víznek 

létezik egy második kritikus pontja is az erősen túlhűtött folyadék tartományban. Ez nemcsak 

azért  érdekes,  mert  eddig  nem  ismerünk  olyan  egykomponensű  folyadékot,  amelyben  két 

egyensúlyi  fázis  lenne  jelen,  hanem mert  elméleti  számítások  alapján  az  alsó  kritikus  pont 

létezése magyarázatot adna a víz számos anomális tulajdonságára.  A probléma egyelőre még 

nem megoldott amiatt, hogy a kritikus pont feltételezett helyén csak üveges fázist tudnak mérni. 

Egy megbízható,  széleskörűen  tesztelt  vízmodell  segíthetne  megerősíteni  vagy elvetni  ezt  a 

feltételezést. A jelenlegi vízmodellek többsége szoba-hőmérsékletű vízre lett optimalizálva (lásd 

az irodalmi áttekintés részt). És, bár a valós biológiai rendszerek hőmérséklete, nem, vagy csak 

ritka esetekben (pl. kriofilek) alacsonyabb ennél, egy precízen működő vízmodelltől elvárható, 

hogy  alacsony  hőmérsékleteken  és  szilárd  fázisokban  is  helyes  eredményeket  adjon.  A 

fagyáspont több okból alkalmas egy modell tesztelésére: értéke pontosan ismert kísérletileg, függ 

mind a folyadék, mind a szilárd fázis leírásának pontosságától, és mivel számítása költséges, a 

modellek túlnyomó többségét nem illesztették a fagyásponthoz.

A 2. fejezetben tömören bemutatom a jelenlegi  vízmodelleket  és részletesen azt  az 5 

modellt,  amelynek  fagyáspontját  a  munkám  során  meghatároztam.  A  3.  fejezetben  a 

molekuladinamikai  szimulációk  alapjait  sorolom  fel.  A 4.  fejezetben  leírom  a  vízmodellek 

fagyáspontjának meghatározására használt  módszert.  Az 5.  fejezetben bemutatom az általunk 

kapott eredményeket. A 6. fejezetben összefoglalom a munkám legfontosabb eredményeit.
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2. Vízmodellek 

2.1 Klasszikus vízmodellek

A klasszikus vízmodellek fejlesztése a hetvenes évek kezdetén indult meg1. Az ekkori 

számítógépek kis teljesítménye miatt szükségszerű volt az effektív párpotenciálok használata, és 

bár  a  mai  számítógépek  már  lehetővé  teszik  a  több-test  kölcsönhatások  (tulajdonképpen  a 

polarizáció)  figyelembe  vételét,  a  legtöbb  mai  klasszikus  vízmodell  még  mindig  effektív 

párpotenciált használ. Ez azt jelenti, hogy például a folyadék fázis energiáját additív párenergiák 

összegére bontják fel, azaz páronként additív tagok átlagolva tartalmazzák a polarizáció hatását 

is. Ennek következtében a két molekula kölcsönhatását leíró effektív párpotenciál elvileg sem 

egyezik  meg  két  gázfázisbeli  molekula  kölcsönhatásával.  Az  effektív  párpotenciáloknál  a 

molekulákat  kölcsönhatási  helyekkel  látják  el,  amelyek  taszítást,  vonzást,  parciális  töltést 

hordozhatnak. A molekulán definiált  kölcsönhatási  helyeket az angol irodalomban site-oknak 

nevezik, a továbbiakban én is ezt a rövidítést fogom használni. 

A leggyakrabban használt kölcsönhatási függvények:

Lennard-Jones potenciál:

V LJ (r )=4ε[(σ
r )

12

−( σ
r )

6

]=ε[( r m

r )
12

−2( r m

r )
6

]                 (1)

ahol ε a potenciálvölgy mélysége, σ az a véges távolság, amelynél a részecskék közötti potenciál 

nulla, r a részecskék közötti távolság, rm az a távolság, amelynél a potenciál eléri minimumát. A 

második,  vonzó  tag  fizikai  jelentése  az  indukált  dipólusmomentumok közötti  kölcsönhatás, 

amelynek távolságfüggése valóban  r-6.  Az első tag az egymáshoz túl közel kerülő molekulák 

esetén  az  elektronfelhők átfedéséből  származó  taszítást  modellezi.  Ennek távolság  függésére 

nincs egyszerű fizikai kép, mint a vonzás esetén. A történetileg elterjedt  r-12 hatványfüggvény 

helyett exponenciális taszítás is használható.

Elektromos töltéssel rendelkező site-ok esetén a Coulomb potenciál: 

V C (r )=
1

4π ε0

q1 q2

r           (2)

ahol q1 és q2 az egyes site-okon lévő töltések, ε0 a vákuum permittivitása.
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A molekuladinamikai programok legtöbb processzoridőt  igénylő része az erőszámítás, 

mivel sok site-site távolságot kell kiszámolni. Ezért takarékossági szempontból érdemes minél 

kevesebb site-tal  modellezni a vízmolekulát.  Gyakorlatban egy Lennard-Jones site-ot szoktak 

használni, így takarékoskodni elsősorban a töltés site-ok számának csökkentésével lehet, de ez 

együtt járhat a modell minőségének romlásával.

A  ma  használt  vízmodellekben  a  Lennard-Jones  potenciál  mindig  az  oxigénen 

helyezkedik el, a hidrogének helyén pedig parciális pozitív töltések vannak. A negatív töltések 

elhelyezése  alapján  a  modelleket  három csoportba  sorolhatjuk  (1.  ábra):  a  negatív  töltés  az 

oxigénen  helyezkedik  el  (SPC- vagy  TIP3P-típus),  a  negatív  töltés  a  molekula 

szimmetriatengelyén az oxigén és a hidrogének között helyezkedik el (TIP4P-típus), a negatív 

töltések a nemkötő elektronpárok irányában helyezkednek el (TIP5P-típus).

 SPC- vagy TIP3P-típus   TIP4P-típus                     TIP5P-típus

1.ábra: Klasszikus vízmodellek csoportosítása a negatív töltés helye alapján

piros: parciális pozitív töltés; zöld: parciális negatív töltés

Az  SPC  és  a  TIP  modellek  közötti  legfontosabb  geometriai  különbségek  az  r(OH) 

kötéshossz és a HOH kötések által bezárt szög. Az SPC geometriában az r(OH)=1.000 Å, a HOH 

szög pedig a tetraéderes 109.47°. A TIP geometriában pedig az r(OH) = 0.9572 Å, a HOH szög 

pedig 104.52°.

Az első vízmodellek paramétereit a 25 °C-os víz könnyen számítható és kísérletekből is 

ismert  tulajdonságaihoz  illesztették.  Ezek  a  sűrűség,  a  párolgáshő,  illetve  a  párkorrelációs 

függvények voltak. Így születtek meg a mai napig leggyakrabban használt SPC/E2 és TIP4P3 

modellek is. Az utóbbi 10 évben ezeket a modelleket szisztematikusan újra-parametrizálták, nem 

csak  a  25  °C-os  víz  tulajdonságait  figyelembe  véve.  A  párolgási  entalpia  és  a  sűrűség 
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hőmérséklet-függéséhez lett illesztve a TIP4P-EW4 modell, a jég fagyáspontjához a TIP4P-Ice5, 

a sűrűségmaximumhoz, illetve a fagyásponthoz a TIP5P6 és TIP5P-EW7 modellek, a különböző 

jégfázisok sűrűségéhez a TIP5P/20058.

A fent említett modellek tulajdonságai mára széles hőmérséklet és nyomás tartományban 

jól  ismertek,  elsősorban  Vega  és  munkatársainak  munkáiból9.  Több  különböző  módszerrel 

meghatározták ezen modellek fagyáspontját is. (Ezeket a módszereket a 3. fejezetben mutatom 

majd be). Az 1. táblázat foglalja össze az eredményeket.

1.táblázat: Nem polarizálható vízmodellek fagyáspontja különböző módszerekkel számolva.

(Vega után10)

Tm / K

(szabadenergia)

Tm / K

(szilárd-folyadék

határfelület)

Tm / K 

(szilárd-gőz

határfelület)

Tm / K (átlag)

TIP3P 144 ±4 147 ±2 149±2 146

SPC 190 ±4 192 ±2 189 ±2 190

SPC/E 215 ±4 213 ±2 217 ±2 215

TIP4P 232 ±4 229 ±2 230 ±2 230

TIP4P-EW 245.5 ±6 242 ±2 243 ±2 243

TIP4P/2005 252 ±6 249 ±2 249 ±3 249.5

TIP4P-Ice 272 ±6 268 ±2 271 ±1 271

TIP5P 274 ±6 271 ±2 - 273

Amint a táblázatból látjuk a különböző módszerekkel kapott fagyáspont értékek nagyon 

jól egyeznek. Ez mutatja a különböző fagyáspont-számítási módszerek egyenértékűségét, illetve 

az 1.  táblázatbeli  fagyáspontok megbízhatóságát (korábban közöltek ezektől  jelentősen eltérő 

fagyáspontot is némely modellre). A kísérleti fagyáspontra parametrizált modellek (elsősorban a 

TIP4P/Ice, TIP5P és TIP5P-E) fagyáspontja természetesen nagyon közel esik a kísérleti értékhez. 

Azoknak a modelleknek a fagyáspontja, amelyeknél a negatív töltés az oxigénen van (TIP3P11, 

SPC12 és SPC/E) a többi modellhez viszonyítva is nagyon alacsony. A TIP4P-EW és TIP4P/2005 

fagyáspont értékei jobbak az eredeti TIP4P modellnél, annak ellenére, hogy ezeket speciálisan 

nem illesztették a fagyásponthoz.
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Vega  és  Abascal  a  nem polarizálható  modellek  paramétereit,  illetve  a  fagyáspontjuk 

közötti  korrelációt  vizsgálva  a  következő  eredményeket  kapták9.  A modellek  fagyáspontja 

dipólmomentuma  között  nincs  korreláció,  a  fagyáspont  és  a  kvadrupólus  momentum között 

azonban erős korreláció figyelhető meg (2. ábra). 

2.ábra: A hexagonális jég (Ih) olvadáspontjának (Tm) függése a dipólus momentumtól és 

a skaláris kvadrupólus momentumtól (QT) 0.1 MPa-on (Abascal and Vega9). 
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A rajzon (2. ábra) feltüntetett skaláris kvadrupólus momentumot így definiáljuk: 

      (3)

A kvadrupólus tenzor (Q) egy 3×3-as mátrix, melynek értékei függenek a koordináta-rendszer 

megválasztásától.  Vízmolekulánál  a  szokásos  koordináta-rendszer  a  következő:  az  origó  a 

tömegközéppont, a Z tengely a HOH szög szögfelezője, az X tengely a két H-atomot összekötő 

egyenessel párhuzamos, az Y tengely pedig merőleges a molekula síkjára. Ebben a koordináta-

rendszerben Q diagonális és Qzz értéke nullához közeli. A kvadrupólus kölcsönhatás erőssége a 

skaláris  mennyiséggel  jellemezhető,  amelynek  értéke  nem  függ  a  koordináta-rendszer 

megválasztásától.  Nem  polarizálható  modellek  esetén  ez  a  mennyiség  kifejezhető  a  modell 

geometriai paramétereivel:

          (4)

Amint a 2. ábra mutatja azok a modellek írják le jobban az adott jég konfiguráció olvadáspontját 

amelyeknek  nagyobbak  a  skaláris  kvadrupólus  momentumai  QT.  A  fagyásponton  kívül 

meghatározták ezen modellek teljes fázisdiagramját is (3.ábra).

3.ábra: a víz kísérleti fázisdiagramja (középen), a szimulációk eredményei SPC/E 

modellre (jobbra) és TIP4P modellre (balra) (Vega után9)

Az  SPC/E  modell  fázisdiagramja  kvalitatíve  is  eltér  a  víz  kísérletileg  meghatározott 

fázisdiagramjától. A jég II fázisa jóval nagyobb hőmérséklet és nyomástartományban stabil, ami 

miatt a III-as és az V-ös jég fázis hiányzik a fázisdiagramról. Még 1 atm nyomáson (0.1 MPa) is 
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a jég II  a stabil  fázis,  nem a jég Ih (vegyük észre a 100 MPa-os eltolást  a jobb oldali  ábra 

nyomástengelyén). Ez azt jelenti, hogy légköri nyomáson az SPC/E modell jég II-ként fagyna 

meg, nem pedig közönséges (hexagonális)  jégként.  Ez utóbbi hiba a TIP5P modell  esetén is 

jelentkezik6.  Ezzel  szemben a TIP4P modell  fázisdiagramja  kvalitatíve egyezik a  kísérletileg 

mérttel, de ~40K-nel el van tolódva alacsonyabb hőmérsékletek irányába.

2.2 Polarizálható vízmodellek

A  klasszikus  mechanika  keretei  között  három  különböző  módszert  dolgoztak  ki  a 

polarizáció leírására:

1.) A „fluctuating charge” modellekben a külső elektromos térnek megfelelően változik a 

site-okra  helyezett  töltések  nagysága.  A modellek  az  elektronegativitás-kiegyenlítődési  tételt 

veszik elvi alapul13. Az egyes atomok elektronegativitása függ a töltésüktől, és a molekulán belül 

a parciális töltések úgy oszlanak el, hogy az atomok töltéstől függő elektronegativitásai egyenlők 

legyenek.  Egy  atom  elektronegativitása  tulajdonképpen  nem  más,  mint  az  adott  atom 

elektronjainak  kémiai  potenciálja14.  Ezért  az  elektronegativitás-kiegyenlítődési  tétel 

tulajdonképpen  azt  mondja  ki,  hogy  egy  molekulán  belül  az  elektronok  kémiai  potenciálja 

azonos, azaz az elektronfelhő egyensúlyi állapotban van. A fluctuating charge modellek hátránya, 

hogy amennyiben a parciális töltések mindig a molekula síkjában vannak (vízmolekula esetén ez 

a tipikus), akkor a polarizáció szintén erre a síkra korlátozódik. A síkra korlátozott polarizáció 

negatív hatásai jól megfigyelhetők a klasztereik tulajdonságaiban15.

2.)  Pontdipólus modellek.  A  molekula  egyik  site-jának  egy  pontszerű  dipólus 

momentumot definiálunk,  melynek nagysága  és  iránya  a  külső elektromos tér  függvényében 

változhat. A pontdipólust általában a tömegközépponton helyezik el16, ritkább esetben a negatív 

töltéssel azonos helyen17, illetve léteznek több pontdipólust használó modellek is18. A pontdipól 

közelítés  szigorúan  véve  nagy  távolságokra  érvényes,  azonban  MP4  szintű  kvantumkémiai 

számításokkal  igazolták19 hogy  kis  távolságok  esetén  is  jól  használhatók.  A pontdipólusok 

nagyságát  és  irányát  minden  időlépésben  iterációval  kell  meghatározni.  Előnye,  hogy  a 

polarizálhatóság  nincs  egy  síkra  korlátozva,  hátránya,  hogy  a  dipól-dipól  kölcsönhatás 

kiszámítása lényegesen drágább, mint a sima töltés-töltés kölcsönhatásé.

3.)  A  charge-on-spring  vagy  Drude  oszcillátor  modellek  lényegében  a  pontdipólus 

modellek ponttöltéses változatai.  Két ellentétes előjelű ponttöltésből egy véges dipólt hozunk 

létre a molekulán belül. A töltéseket egy harmonikus rúgó köti össze, amelynek erőssége szabja 

meg a polarizálhatóságot.  Polarizációs  kölcsönhatások leírásának szempontjából  ez a  legjobb 
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szimulációs technikája,  ugyanis a  polarizálhatóság itt  sincs a molekula síkjára korlátozva,  és 

összehasonlítva a pontdipólussal olcsóbb, mert csak pontöltés-pontöltés kölcsönhatásokkal kell 

számolni.

Célkitűzésünk  az  utóbbi  időben  fejlesztett  charge-on-spring  típusú  modellek 

fagyáspontjának meghatározása volt, és ezzel a modell tesztelése a szokásostól (298 K, 1 atm, 

víz fázis) eltérő termodinamikai állapotokban. A polarizálható modellek iránti igény növekedését 

jelzi, hogy az utóbbi időkben a biomolekulák modellezését megcélzó nagy programcsomagok 

(GROMOS, CHARMM) fejlesztői is intenzíven foglalkoztak polarizálható, elsősorban charge-

on-spring típusú vízmodellekkel. Mi a következő, általuk fejlesztett vízmodelleket teszteltük.

COS/B2 20

 A modell töltéselrendezése SPC típusú és a rúgópár az O-hez 

van rögzítve, így a modellben 4 töltött site van. A rúgó végén 

8 e nagyságú töltés van. A modell hibája, hogy a 25 °C-os víz 

sűrűsége és energiája csak úgy lehet egyszerre jó, hogyha a 

polarizálatlan  molekula  dipólusmomentumát  megnöveljük 

(1.855 D helyett 2.07 D) és a polarizálhatóságot csökkentjük 

(1.444 Å3 helyett  0.93 Å3).  A megnövelt  dipól miatt  nagy a dimer kötési  energia  és emiatt  a 

modell  gázfázisú tulajdonságai  rosszak lesznek.  A további  hibák közé tartozik az is,  hogy a 

folyadék fázisban az O-O párkorrelációs függvény rosszul egyezik a kísérletivel. Ezenkívül a 

modell  dielektromos  állandója  is  nagyon  magas  (122).  A modell  mélyebb  fizikai  vizsgálata 

megmutatta,  hogy  több  inkonzisztens  (irreális)  pontot  is  tartalmaz.  Ebből  kifolyólag, 

véleményünk  szerint,  az  SPC  alapú „charge  on  spring”  modell  nem megfelelő  leírást  ad  a 

vízmolekulákról.

COS/G2 és COS/G321

A COS/G2 és a COS/G3 modellek a COS/B2 modell 

újraparametrizált  változatai.  Változik  a modell 

töltéselrendezése  –  SPC  helyett  TIP4P- típusú  lesz.  A 

rúgópár  is  más  helyre  kötődik  –  mindkét  modellben  a 

negatív  töltéshez.  Azonosak  maradnak  a  rúgó  végén 

elhelyezett  8 e nagyságú  töltések  és  a  4  töltött  site 

jelenléte. A COS/B2-hoz képest lehet egyszerre jó energiát és sűrűséget kapni a vízre akkor is, ha 

a  kiindulási  dipól  1.855 D-re  van beállítva.  A  modellekben  a  polarizálhatóság  illeszthető 
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paraméterként van megadva. Az 1.855 D-s  dipólusmomentum használata javítja a dimer kötési 

energiáját,  és jobb  gázfázisú  tulajdonságokat  eredményez.  A  modellek paramétereit  úgy 

választották meg, hogy a lehető legjobban reprodukálják a szobahőmérsékletű, 1 atm nyomású 

víz  kísérleti  párolgáshőjét  és  sűrűséget.  Az  ab initio számításokkal  jól  egyező eredményeket 

kaptak a gáz halmazállapotú klaszterekre is. A dielektromos állandó értéke is javult (88) de még 

mindig egy kicsit magas a kísérletihez (78,5) képest. A modellekkel 100 K-en jégre is végeztek 

szimulációkat.  Bár  kísérleti  értékekhez  képest  mély  energiákat  és  nagy  sűrűségeket  kaptak, 

szimulációk  eredményei  ilyen  alacsony  hőmérsékleten  meglepően  jóknak  tekinthetőek,  ha 

figyelembe vesszük azt  a  tényt,  hogy a  modellek  szobahőmérsékletre  voltak  parametrizálva. 

Mindent összefoglalva a COS/G modellek kis hibáitól eltekintve eléggé pontosan írják le a víz 

viselkedését széles hőmérséklet tartományban. Ezenkívül egyszerűségük révén, a COS modellek 

használhatóak nem csak a víz, hanem biomolekulák polarizációjának a leírására is.

SWM4-DP22 és SWM4-NDP23

Az elnevezés  a  „simple  water  model  with  four  sites  and 

Drude polarizability”-ből  ered.  A modell  töltéselrendezése 

TIP4P-típusú, de a rúgópár az oxigénhez van kötve, így  a 

modellnek  összesen  5  töltött  site-ja  lesz.  A COS/G-hez 

képest  a  megjelenő  +1  site  növeli  a  modell  számítási 

költségét.  A  rúgó  végén,  a  COS  modellekben  használt 

kevésbé reális 8 e helyett, ~1.8 e nagyságú töltések vannak. A különbség a két modell között az 

indukált  dipólt  leíró  töltéspár  töltéseinek  a  megoszlásában  van.  Az  SWM4-DP modellben  a 

töltés-pár negatív része van az oxigénen, a pozitív része rúgó „szabad” végén, az SWM4-NDP 

modellben pedig fordítva. Reálisabbnak a két modell közül az SWM4-NDP modell tekinthető. A 

modellben  a  polarizálhatóság  egy  illeszthető  paraméter,  ezért  úgy  választották,  hogy  a 

dielektromos állandó a kísérleti értékkel egyezzen (79). Egy elszigetelt víz molekula dipól értéke 

1.85D, ami megegyezik a kísérleti értékkel. A Drude részecske a szimulációk során kis tömeggel 

volt  ellátva.  A  modell  úgy  lett  parametrizálva,  hogy  a  legjobban  visszaadja  folyadék-

halmazállapotú víz tulajdonságait. Az SWM4 modelleket jegekre nem tesztelték.

A 2.  táblázat  összefoglalja  a  fent  tárgyalt  modellek  paramétereit  és  jelenleg  ismert 

tulajdonságait21,22,23.
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2. táblázat: A vizsgált modellek főbb paraméterei és tulajdonságai.

Paraméter COS/B2 COS/G2 COS/G3 SWM4-DP
SWM4-

NDP
Kísérleti

dOH(Å) 1.0000 0.9572 1.0000 0.9572 0.9572 0.9572a

θHOH(°) 109.47 104.52 109.47 104.52 104.52 104.52a

dOM(Å) 0.00 0.22 0.15 0.23808 0.24034 -

qH(e) 0.373 0.5265 0.450672 0.55370 0.55733 -

qM(e) 0 – 1.0530 – 0.901344 – 1.10740 – 1.11466 -

qO(e) – 0.746 0 0 – 1.77185 1.71636 -

qpol (e) – 8.0 – 8.0 – 8.0 1.77185 – 1.71636 -

α(Å3) 0.930 1.255 1.250 1.04252 0.97825 1.444a

μ0(D) 2.07 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85a

Edimer

(kJ mol-1 )
– 23.29 – 20.90 – 20.50 – 21.68 – 21.56 – 22.60

Uvíz(kJ mol-1) – 41.73 – 41.30 – 41.10 – 41.55 – 41.54 – 41.52

ρvíz (kg m-3) 992.4 997.2 1000.0 996.7 996.0 997.0a

ε 121.6 87.8 88.1 79±5 79±3 78.4

D 10-9(m2 s-1) 2.6 2.3 2.6 2.3±0.04 2.33±0.02 2.3

Ujég (kJ mol-1) – – 49.05 – 48.52 – – – 47.34b

ρjég (kg m-3) – 958.0 950.0 – – 931.0c

a gázfázisbeli érték

b 0 K-re extrapolált érték 

c 100 K-n 
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3. Fagyáspont számítás

3.1. Direkt módszerek

Egy vízmodell fagyáspontjának a meghatározása szimulációval nem rutinfeladat. Először 

bizonyára mindenkinek az alábbi két – szimulációkban nem működő - módszer jutna eszébe:

1.  naiv  módszer:  Ha  egy  vizet  tartalmazó  rendszerben  a  hőmérsékletet  a  modell 

fagyáspontja  alá  csökkentjük,  akkor  a  víz  megfagy.  Ezért  futtassunk szimulációkat  folyadék 

fázisban, különböző hőmérsékleteken, és a fagyáspont az a hőmérséklet lesz, amelynél kisebb 

hőmérsékleteken a víz megfagyott, de magasabb hőmérsékleteken folyadék maradt. Azonban a 

kristályosodási  folyamat  a  valóságban sem így megy végbe.  Szükség van egy már  meglévő 

kristálydarabra  (oltókristály)  vagy  valamilyen  határfelület  jelenlétére  a  kristálynövekedés 

megindulásához.  Ezek  hiányában,  homogén  vízben  a  kristályosodás  nem  indul  meg,  erre 

bizonyíték,  hogy  a  vizet  kísérletileg  is  le  lehet  hűteni  0°  C  alá  akár  40 °C-kal  is.  A 

szimulációkban a víz tömbfázist szimuláljuk, a periodikus peremfeltételek miatt határfelületek 

nélkül, ezért jégkristályok megjelenésére nem számíthatunk.

2.  naiv  módszer:  Ha  egy  jeget  tartalmazó  rendszerben  a  hőmérsékletet  a  modell 

fagyáspontja  fölé  emeljük,  akkor  az  megolvad.  Ezért  futtassunk  szimulációkat  jég  fázisban, 

különböző  hőmérsékleteken,  és  a  fagyáspont  az  a  hőmérséklet  lesz,  amelynél  magasabb 

hőmérsékleteken  a  jég  megolvad.  Ez  a  módszer  kicsit  jobb  az  előzőnél,  mert  a  kristály 

„túlfűtése”  kísérletileg  nem  megvalósítható  (ellenben  a  folyadék  túlhűtésével).  Szimulációk 

során azonban az a tapasztalat, hogy az olvadás ilyenkor a valós fagyáspontnál jóval magasabb 

hőmérsékleten következik be (50-90 K-es túlfűtés). Ennek oka, hogy ebben a szimulációban a 

kristálynak tömb fázisban kell  megolvadnia,  azaz a kristály belsejében kellene,  hogy néhány 

egymáshoz  közeli  molekula  a  véletlen  energiafluktuációk  miatt  akkora  kinetikus  energiára 

tegyen szert,  hogy kiszakadjon a kristályból. A szimulációban használt rendszerek kis mérete 

(~400 molekula) és a periodikus peremfeltételek miatt ez csak az olvadáspontnál jóval magasabb 

hőmérsékleteken fog bekövetkezni, ahol eleve nagyobb a kinetikus energia.

Átgondolva  a  fenti  naiv  módszerek  hibáit  két,  a  szimulációkban  is  jól  működő 

fagyáspont-számító módszerhez jutunk. A folyadék megfagyásához (1. naiv módszer) szükség 

lenne egy folyadék-szilárd határfelületre. Ezért ha olyan rendszerben végezzük a szimulációkat, 

amelyben jég és víz is jelen van, akkor a fagyáspont alatt a rendszer eredetileg folyadék része 

ténylegesen megfagy, fagyáspont felett pedig szilárd rész megolvad24 (4.ábra).
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4.ábra: TIP4P/2005 modellel végzett szimuláció eredményei: A kiindulási konfiguráció tartalmaz 

víz és jég fázist is (bal felső). 10ns-os futtatás után 252K-n a rendszer megolvad (jobb felső), 

242K-n pedig megfagy (középső alsó). A modell fagyáspontja 250K. (Fernandez után24)

A szilárd jég megolvadásához szintén valamilyen határfelületre van szükség, de ez lehet 

akár  szilárd-gőz  határfelület.  Egy ilyen  rendszerben  a  jég  felületén  néhány molekularéteg  a 

fagyáspont alatt is megolvad, de a kristály többi része nem omlik össze, míg fagyáspont felett a 

teljes kristály megolvad10 (5.ábra).
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5.ábra: Szilárd-gőz határfelület szimulációja TIP4P/Ice modellel: kiindulási konfiguráció 

(bal felső), konfiguráció 8ns futtatás után 264K-n (jobb felső), konfiguráció 8ns futtatás után 

276K-n (középső alsó). A modell fagyáspontja 270K. (Vega után10)

A fenti  módszerek  előnye,  hogy koncepcionálisan  egyszerűek,  nagy hátrányuk,  hogy 

számítástechnikailag  költségesek.  Mivel  heterogén  rendszereket  szimulálunk,  amelyekben 

fázisátalakulások zajlanak,  a  szimulációt  hosszú  ideig  (a  homogén fázisokban  szokásos  3 ns 

helyett akár 20 ns), nagy szimulációs dobozban és viszonylag sok részecskével (300-400 helyett 

1000-1500) kell elvégezni.
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3.2. Termodinamikai integrálás

Termodinamikából  ismert,  hogy  az  egymással  egyensúlyban  lévő  fázisok 

szabadentalpiája egyenlő. Ezért ha kiszámítjuk 1 atm nyomáson a víz és a jég szabadentalpiáját a 

hőmérséklet függvényében, akkor a két görbe metszéspontjához tartozó T érték lesz a fagyáspont 

(6. ábra).

6.ábra: Tolv meghatározása G(T) függvényéből 

A  szabadenergia/szabadentalpia  számításának  általános  eszköze  az  úgynevezett 

termodinamikai  integrálás  (TDI),  melynek  segítségével  két  állapot  közötti  szabadenergia-

különbséget  határozhatunk  meg.  Kétfajta  TDI-t  szokás  megkülönböztetni.  Az  egyik  esetben 

(amit  egyszerűen  TDI-nek  fogunk  nevezni)  a  két  állapot  valamely  termodinamikai 

állapotjelzőben  (nyomás,  hőmérséklet,  térfogat)  különbözik,  de  a  rendszer  kölcsönhatásai  (a 

Hamilton-függvény) nem változnak. A másik esetben az állapotjelzők azonosak, de a potenciális 

energia függvény nem, ezt a továbbiakban Hamilton TDI-nek, röviden HTDI-nek fogjuk hívni.

Izoterm TDI

Két,  azonos  hőmérsékletű  de  különböző  térfogatú  (sűrűségű)  állapot  szabadenergia-

különbsége:

         (5)

A  számításhoz  szükséges  ismerni  a  szabadenergia  értékét  egy  referencia  térfogaton  (V1), 

valamint a rendszerünk p(V) függvényét, amelyet NpT szimulációkból meghatározhatunk.
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Izobár TDI

Két, azonos nyomású de különböző hőmérsékletű állapot szabadentalpia-különbsége:

G (T 2)
T 2

−
G (T 1)

T 1

=−∫
T 1

T
2

H (T )

T 2
dT

         (6)

Itt  is  szükséges  ismerni  a  szabadentalpia  értékét  egy referencia  pontban (T1 hőmérsékleten), 

valamint a rendszerünk H(T) függvényét, amelyet NpT szimulációkból meghatározhatunk. Ez az 

5 egyenlet tulajdonképpen a Gibbs-Helmholtz egyenlet integrált változata. 

Izochor TDI

Ha  V=const  (ρ=const)  akkor  a  szabadenergia-különbség  a  következő  összefüggéssel 

határozható meg:

F (T 2)
T 2

−
F (T 1 )

T 1

=−∫
T 1

T
2

U (T )

T 2
dT          (7) 

Az U(T) függvényt megkapható NVT szimulációkból. 

Hamilton TDI

Vezessük be a λ változót, 0 ≤ λ ≤ 1, amely folytonosan változtatja a rendszer potenciális 

energia függvényét a kezdeti állapot (λ=0) a végállapot (λ=1) között.

U ( λ)=(1−λ )U A+λU B          (8)

ahol  UA a  kezdeti  állapot,  UB a  végállapot  potenciális  energia  függvénye.  Így  a  rendszer 

szabadenergiája a termodinamikai változókon kívül a λ-tól is függeni fog, méghozzá a következő 

módon:

∂F ( N,V,T,λ)
∂ λ

=〈
∂U ( λ)

∂ λ
〉

N,V,T,λ
=〈U B−U A〉N,V,T,λ

          (9)

ahol a 〈. . .〉N,V,T,λ  a kanonikus sokaságon, adott λ melletti sokaságátlagot jelöli. Integrálva ezt a 

differenciál egyenletet kapjuk, hogy:

F ( N,V,T,λ=1)−F ( N,V,T,λ=0)=∫
0

1

〈
∂U ( λ)

∂ λ
〉

N,V,T,λ
dλ∫

0

1

〈U B−U A〉N,V,T,λ dλ
        (10)

A  szabadenergia-különbség  számításához  a  〈U B−U A〉N,V,T,λ  mennyiséget  kell 

szimulációkból meghatározni,  azaz a szimulációt az adott  λ szerint „kevert” potenciállal  kell 

futtatni  és  számolni  kell  a  „tiszta”  UA és  UB potenciális  energia  különbségét.  Hasonló 
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egyenleteket kaphatunk, ha állandó térfogat helyett állandó nyomást használunk. Ekkor a két 

rendszer szabadentalpia különbsége számítható:

G ( N,p,T,λ=1)−G ( N,p,T,λ=0)=∫
0

1

〈
∂U ( λ)

∂ λ
〉

N,p,T,λ
dλ∫

0

1

〈U B−U A〉N,p,T,λ dλ
        (11)

Mivel mindkét fajta termodinamikai integrálással szabadenergia-különbségeket kapunk, 

szükségünk van egy olyan referencia rendszerre, amelynek szabadenergia-értéket már ismerjük. 

Fagyáspont meghatározására szokásos eljárásban olyan rendszert választanak, amelynek ismert 

vagy analitikusan meglehet határozni a szabadenergia értékét. Jegek szimulációjára az Einstein-

kristályt, folyadékokra pedig az ideális gáz modellt alkalmazzák általában. Következő lépésben a 

kiválasztott  referencia  rendszer  szabadenergia  értékének  ismeretében  HTDI-al  a  vizsgált 

rendszer  szabadenergia  értékét  lehet  meghatározni  egy adott  hőmérsékleten.  Ebből  kiindulva 

pedig  izoterm TDI-al  megkapható  a  G(T) függvény.  A kapott  G(T)  függvények (jég és  víz) 

metszéspontja adja meg a keresett olvadáspontot (Tm) (6.ábra).

3.3. Az általunk használt módszer

Az általunk használt módszer abban különbözik a fent leírt „szokásos” recepttől, hogy 

nem  számítjuk  ki  külön-külön  a  folyadék  és  a  szilárd  fázis  szabadentalpiáját,  csak  ezek 

különbségét. Referencia rendszernek egy ismert fagyáspontú vízmodellt használtunk, és abból 

indultunk  ki,  hogy  ebben  a  modellben  a  szabadentalpia-különbség  a  víz  és  jég  között  a 

fagyáspontban  0.  Ennek  nagy  előnye,  hogy  nem  kell  ismernünk  a  referencia  rendszerünk 

szabadenergia-értékeit,  ezért  olyan modellek is  használhatók referencia rendszernek,  amelyek 

fagyáspontját valamilyen direkt módszerrel határozták meg.

Első lépésben HTDI-vel meghatároztuk a vizsgált modell (B rendszer) és a referencia (A 

rendszer)  szabadentalpia-különbségét  mind  a  víz,  mind  a  jég  fázisban  az  A  rendszer 

fagyáspontjának (TA)  megfelelő  hőmérsékleten.  Az így kapott  két  szabadentalpia-változás  (7. 

ábrán  HTDI(víz)-zel  illetve  HTDI(jég)-gel  jelölt)  különbsége  a  jég-víz  szabadentalpia 

különbséget adja a B rendszerben TA hőmérsékleten.
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7. ábra: Szabadentalpia különbség számítása HTDI-vel

A  (11) egyenletben (A HTDI alapegyenlete) szereplő integrált  Gauss-Legendre kvadratúrával 

számítottuk  ki.  Korábbi  tapasztalatok  alapján  (melyeket  a  mostani  vizsgált  eredményei  is 

megerősítettek)  az  integrálandó  függvény  „sima”,  másodfokú  görbével  nagyon  pontosan 

közelíthető, ezért 4 kvadratúra pont használata elegendő volt.

A szabadentalpia-különbség hőmérséklet-függését  (6) egyenlettel határozhatjuk meg, ha 

felírjuk azt a víz és a jég fázisra és vesszük a kettő különbségét a következőt kapjuk:

ΔG (T 2)
T 2

−
ΔG (T 1 )

T 1

=−∫
T 1

T
2

ΔH (T )

T 2
dT         (12)

Az integrált trapéz formulával közelítve két egymáshoz közeli T1 és T2 hőmérsékletre:

ΔG (T 2)=ΔG (T 1)⋅
T 2

T 1

−
T 2

2
∙( ΔH (T 2)

T 2
2

+
ΔH (T 1)

T 1
2 )(T 2−T 1 )         (13)

Ezt az összefüggést ∆T = T2 - T1 = 5 K-enként rekurzívan alkalmaztuk a HTDI-vel meghatározott 

∆G(TA)-ból kiindulva egészen addig, amíg ∆G-re 0-t kaptunk. Ehhez 5 K-enként ismerni kellett a 

víz-jég entalpia különbséget (∆H-t), amelyet szimulációval határoztunk meg.
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3.4. A használt molekula dinamikai módszer és a számítás paraméterei

A fagyáspont  meghatározásához  szükséges  molekuladinamikai  szimulációkhoz  a  Kiss 

Péter  által  írt  Fortran90  nyelvű  programokat  használtuk.  A  szimulációkat  izoterm-izobár 

sokaságon  végeztük,  432  molekulával.  A szimulációs  doboz  jég  esetén  egy  téglatest  volt, 

melynek  oldalai  a  tér  három  irányában  egymástól  függetlenül  változhattak.  Erre  azért  van 

szükség, mert egyáltalán nem biztos, hogy a különböző modelleknek különböző hőmérsékletű 

jégrácsában, egyensúlyban az elemi cella élhosszainak aránya megegyezik. Amennyiben ezeket 

az arányokat rögzítenénk, akkor belső feszültségek lépnének fel  a kristályban, és a számított 

entalpiák  és  sűrűségek  nem  felelnének  meg  az  egyensúlyi  értéknek.  Víz  esetén  erre  nincs 

szükség, ezért ott kocka alakú szimulációs cellát használtunk.

A HTDI számításokban a rendszereket  először  egyensúlyba  hoztuk (200 ps),  majd az 

átlagokat víz esetén 2 ns-ig, jég esetén 1 ns-ig gyűjtöttük. Az entalpia-hőmérséklet függvények 

meghatározásánál jég esetén minden hőmérsékleten elegendőnek bizonyult az 1 ns hosszúságú 

szimuláció, azonban víznél modelltől és hőmérséklettől függően 3-5 ns-ra is szükség volt, hogy 

megfelelő pontosságú átlagokat kapjunk.

A számításokat  a  következő  cluster-eken  végeztük:  ELTE „Ice”  cluster,  NAOC CAS 

„Laohu” cluster és MAO UNAS „Golowood” cluster.
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4.Eredmények

COS/B2

A COS/B2 modell  geometriája  az SPC/E modellével  egyezik meg,  ezért  célszerű ezt 

referencia-rendszernek használni. A SPC/E modell fagyáspontján (215 K) végzett HTDI azonban 

egy előre nem várt, kellemetlen eredmény hozott: a legnagyobb  λ értéknél (0,93056816) a jég 

megolvadt. A megolvadást a sűrűség és az öndiffúziós állandó növekedéséből állapítottuk meg, 

illetve a szimuláció végi konfigurációt vizuálisan ellenőrizve is látható volt a kristályos szerkezet 

szétesése. Azt feltételeztük, hogy az olvadás oka, hogy a COS/B2 modell fagyáspontja olyan 

alacsony,  hogy 215 K-en tömbfázisban is  megolvad.  A 0,93056816-as  λ értéknél  a  rendszert 

mozgató potenciál már nagyon közel van a „tiszta” COS/B2 potenciálhoz, ezért szintén olvadást 

tapasztalunk.  A  feltételezés  megerősítésére  szimulációkat  végeztünk  COS/B2  jéggel, 

tömbfázisban, különböző hőmérsékleteken, és figyeltük, hogy megolvad-e. A rendszer sűrűségét 

az idő függvényében a 8. ábra mutatja.

8. ábra: A COS/B2 modell sűrűség-idő függése különböző hőmérsékleten
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A 8. ábráról látható, hogy alacsony hőmérsékleteken (160K alatt) a rendszerben csak a jégfázis 

van jelen. Magasabb hőmérsékleteken (160K fölött) a kristályrácsban kisebb inhomogenitások 

keletkeznek, amelyek magasabb hőmérsékleteken tovább nőnek és a kristályrács felbomlásához 

vezetnek.  215  K-en  a  rendszer  kb.  200  ps  után  már  megolvad.  A 9. ábrán  két  különböző 

hőmérsékleteken mutatjuk be a  végső konfigurációt.  A szimulációk 2ns  hosszúságúak voltak 

(9. ábra).

9. ábra: Pillanatnyi konfiguráció a COS/B2 modellel 2 ns hosszúságú szimulációk végén 

(balra 160 K-en, jobbra 190 K-en).

Amint a 2.1. fejezetben említettük, a tömbfázisbeli olvadás a tényleges olvadáspontnál 

jelentősen  magasabb (~90 K)  hőmérsékleten  következik  be,  ezért  a  COS/B2 fagyáspontjáról 

annyit állíthatunk biztosan, hogy 110 K alatt van. Ha pontosan meg akarnánk határozni, akkor a 

SPC/E-nél alacsonyabb fagyáspontú referencia-rendszerből kellene kiindulni,  de még az SPC 

modell sem alkalmas, mivel a COS/B2 jég ennek fagyáspontján (190 K) is megolvad. A TIP3P 

modell (fagyáspont  146 K) jó választásnak tűnhet, azonban a geometriája nem egyezik meg a 

COS/B2-ével,  amit  a  jelenlegi  program  nem  tud  kezelni.  Másrészt  ilyen  alacsony 

hőmérsékleteken  a  vízre  nagyon  szimulációkat  kellene  futtatni  és  üveges  állapotok 

megjelenésére is számítani kell.

Ennek  a  modellnek  a paraméterei  a  legkevésbé  voltak  beállítva  a  kísérletileg  mért 

értékekhez  (a  többi  modellel  összehasonlítva),  ezért  ettől  a  modelltől  vártuk  a  legkisebb 

precizitást a fagyáspont számítása során.
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COS/G2

A  referencia  modellnek  a  TIP4P-t  választottuk,  mivel  geometriája  megegyezik  a 

COS/G2-ével,  és  mert  várakozásaink  alapján  ennek  fagyáspontjához  van  a  legközelebb  a 

COS/G2 modell fagyáspontja. A HTDI eredményeit a 3. táblázat foglalja össze.

3. táblázat: HTDI eredményei

VÍZ

λ Wi (súly) UTIP4P (kJ mol-1) UCOS/G2 (kJ mol-1) ΔU (kJ mol-1)

0,06943185 0.34785485 – 44.0187 – 44.4603 – 0.4417

0,33000948 0.65214515 – 44.3461 – 45.1935 – 0.8474

0,66999052 0.65214515 – 44.8620 – 46.2466 – 1.3846

0,93056816 0.34785485 – 44.9331 – 46.6676 – 1.7345

JÉG

λ Wi (súly) UTIP4P (kJ mol-1) UCOS/G2 (kJ mol-1) ΔU (kJ mol-1)

0,06943185 0.34785485 – 48.3335 – 48.9902 – 0.6567

0,33000948 0.65214515 – 48.5322 – 49.3495 – 0.8173

0,66999052 0.65214515 – 48.7198 – 49.7276 – 1.0078

0,93056816 0.34785485 – 48.8130 – 49.9593 – 1.1462
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10. ábra: 〈U B−U A 〉   mennyiség λ függése

Amint a 10. ábrán is látható a 〈U B−U A〉 (λ) függvények „simák”, ezért az integráljukat 

négy  pontos  Gauss-Legendre  kvadratúrát27 használva  pontosan  számolhatjuk.  A szimulációk 

eredményeiből  meghatároztuk  a  ∆G  értéket  230K-n  (TIP4P  modell  fagyáspontja),  ami 

-0.198 kJ/mol-nak adódott. A negatív érték azt jelenti, hogy a víz szabadentalpiája alacsonyabb 

azaz ezen a hőmérsékleten a víz a stabil fázis, a modell fagyáspontja 230 K alatt lesz. 

A következő lépésben a 205 – 230 K hőmérséklet-tartományban kiszámítottuk a víz és 

jég H(T) függvényét  5 Kelvinként,  és ezekből  a  (12) egyenlet  segítségével ΔG hőmérséklet-

függését határoztuk meg. Ezek az adatok láthatók a 4. táblázatban és a 11. ábrán.
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4. táblázat: H(T) ill. ΔG(T) függése

T (K) Hvíz (kJ mol-1) Hjég (kJ mol-1) ΔH (kJ mol-1) ΔG (kJ mol-1)

205 – 43.3687 – 45.7358 2.3671 0.1087

210 – 42.9549 – 45.4455 2.4905 0.0521

215 – 42.6722 – 45.1584 2.4862 – 0.0059

220 – 42.1184 – 44.8495 2.7311 – 0.0667

225 – 41.7765 – 44.5701 2.7936 – 0.1310

230 – 41.3258 – 44.2731 2.9474 – 0.1976

11. ábra:∆G (T) függése, és a fagyáspont meghatározása

A fagypont  értékét  a  ∆G(T)  függvény zérushelye  adja,  az  így a  meghatározott  érték 

Tm = 214±5 K. A hiba részben a TIP4P modell fagyáspontjának hibájából ered másrészt főleg a 

HTDI lépésben számolt energia különbség hibájából.
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COS/G3

A COS/G3 modell geometriája SPC/E típusú, ezért ezt választottuk referencia modellnek. 

A HTDI-hoz használt adatokat az 5. táblázat foglalja össze, az eredményeit a 12. ábra mutatja. 

5. táblázat: HTDI eredményei

VÍZ

λ Wi (súly) USPC/E (kJ mol-1) UCOS/G3 (kJ mol-1) ΔU (kJ mol-1)

0,06943185 0.34785485 – 47.2341 – 46.4037 0.8305

0,33000948 0.65214515 – 47.2881 – 46.8844 0.4038

0,66999052 0.65214515 – 47.0429 – 47.1473 – 0.1044

0,93056816 0.34785485 – 46.6884 – 47.2054 – 0.5170

JÉG

λ Wi (súly) USPC/E (kJ mol-1) UCOS/G3 (kJ mol-1) ΔU (kJ mol-1)

0,06943185 0.34785485 – 50.3025 – 49.0199 1.2826

0,33000948 0.65214515 – 50.2890 – 49.3191 0.9700

0,66999052 0.65214515 – 50.1392 – 49.5170 0.6222

0,93056816 0.34785485 – 49.9303 – 49.5468 0.3835
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12. ábra: ∆U (λ) függése

Az integrálok különbségéből meghatározott  ∆G érték -0.657 kJ/mol. Összehasonlítva a 

COS/G2 modellel, az ott kapott -0.198 kJ/mol szabadentalpia-különbség 16K eltérést okozott a 

fagyáspontban az ott használt referencia modellhez képest (COS/G2: 214K, TIP4P:230K), ezért 

a COS/G3 modell fagyáspontja várhatóan 60-90K-nel az SPC/E referencia modell fagyáspontja 

alatt  lesz.  Ennek  megfelelően  az  entalpia-hőmérséklet  függvényeket  szélesebb  hőmérséklet-

tartományban 160-215K között határoztuk meg jégre és vízre is. 160 K alatt a víz szimulációja 

problémás az üvegszerű állapotok megjelenése miatt. A számított  ∆G(T) függvényt a 13. ábra 

mutatja.
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6. táblázat: H(T) ill. ΔG(T) függése

T (K) Hvíz (kJ mol-1) Hjég (kJ mol-1) ΔH (kJ mol-1) ΔG (kJ mol-1)

160 – 45.9421 – 47.3441 1.4019 – 0.0817

170 – 45.5463 – 46.7827 1.2364 – 0.1697

180 – 44.6852 – 46.2163 1.5311 – 0.2607

185 – 44.3374 – 45.9304 1.5930 – 0.3113

190 – 44.1175 – 45.6441 1.5265 – 0.3619

195 – 43.6845 – 45.3547 1.6702 – 0.4135

200 – 43.2201 – 45.0647 1.8446 – 0.4691

205 – 42.8214 – 44.7682 1.9467 – 0.5282

210 – 42.3899 – 44.4783 2.0884 – 0.5903

215 – 41.8587 – 44.1835 2.3248 – 0.6568

13. ábra: ∆G (T) függése, és a fagyáspont meghatározása

Amint látható a fagyáspont a vizsgált hőmérséklet tartományon kívül esik ezért értékét 

extrapolációval  határoztuk  meg,  az  eredmény  Tm =149K  lett.  Mivel  a  függvényt  55K-es 

tartományban  ismerjük  (160-215  K)  ezért  a  11K-es  extrapoláció  jogosnak  tekinthető. 

Ugyanakkor az extrapoláció miatt ezen fagyáspont hibája nagyobb ±8K. 
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SWM4-DP

A referencia modellnek itt is a TIP4P-t választottuk, a molekulageometriák azonossága 

miatt. A HTDI eredményei a 7. táblázatban és a 14. ábrán láthatóak. A víz-jég szabadentalpia-

különbség 230K-en – 0.530kJ/mol-nak adódott. 

7. táblázat: HTDI eredményei

VÍZ

λ Wi (súly) UTIP4P (kJ mol-1) USWM4-DP (kJ mol-1) ΔU (kJ mol-1)

0,06943185 0.34785485 – 43.9438 – 44.5498 – 0.6060

0,33000948 0.65214515 – 43.9849 – 45.1456 – 1.1607

0,66999052 0.65214515 – 44.0854 – 45.8123 – 1.7269

0,93056816 0.34785485 – 44.2398 – 46.3402 – 2.1004

JÉG

λ Wi (súly) UTIP4P (kJ mol-1) USWM4-DP (kJ mol-1) ΔU (kJ mol-1)

0,06943185 0.34785485 – 48.2831 – 48.5184 – 0.2354

0,33000948 0.65214515 – 48.2765 – 48.9641 – 0.6875

0,66999052 0.65214515 – 48.1979 – 49.3368 – 1.1390

0,93056816 0.34785485 – 48.0975 – 49.5126 – 1.4150
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14. ábra: ∆U (λ) függése

Az entalpia-hőmérséklet és szabadentalpia-különbség függvényeket a 175-230 K tartományban 

számítottuk. Az eredményekből látható, hogy a fagyáspont beleesik ebbe a tartományba, értéke 

Tm=187±5 K.
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8. táblázat: H(T) ill. ΔG(T) függése

T (K) Hvíz (kJ mol-1) Hjég (kJ mol-1) ΔH (kJ mol-1) ΔG (kJ mol-1)

175 – 44.9367 – 47.0000 2.0632 0.1297

180 – 44.7693 – 46.7171 1.9478 0.0760

185 – 44.4368 – 46.4340 1.9972 0.0233

190 – 44.1269 – 46.1490 2.0221 – 0.0304

195 – 43.7204 – 45.8633 2.1429 – 0.0860

200 – 43.5268 – 45.5755 2.0487 – 0.1420

205 – 43.2231 – 45.2858 2.0627 – 0.1969

210 – 42.6693 – 44.9925 2.3232 – 0.2551

215 – 42.2736 – 44.6847 2.4111 – 0.3176

220 – 41.6925 – 44.4067 2.7142 – 0.3845

225 – 41.3496 – 44.1095 2.7598 – 0.4554

230 – 40.7960 – 43.8116 3.0156 – 0.5297

15. ábra: ∆G (T) függése, és a fagyáspont meghatározása
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SWM4-NDP

A referencia modellnek itt is a TIP4P-t választottuk, a molekulageometriák azonossága 

miatt. A HTDI eredményei a 9. táblázatban és a 16. ábrán láthatóak. 

9. táblázat: HTDI eredményei

VÍZ

λ Wi (súly) UTIP4P (kJ mol-1) USWM4-NDP (kJ mol-1) ΔU (kJ mol-1)

0,06943185 0.34785485 – 43.7499 – 43.7344 0.0155

0,33000948 0.65214515 – 43.6685 – 44.5331 – 0.8646

0,66999052 0.65214515 – 43.6722 – 45.4262 – 1.7541

0,93056816 0.34785485 – 43.7975 – 46.1082 – 2.3106

JÉG

λ Wi (súly) UTIP4P (kJ mol-1) USWM4-NDP (kJ mol-1) ΔU (kJ mol-1)

0,06943185 0.34785485 – 48.2187 – 47.1673 1.0515

0,33000948 0.65214515 – 47.9596 – 47.8046 0.1549

0,66999052 0.65214515 – 47.5290 – 48.2603 – 0.7313

0,93056816 0.34785485 – 47.1485 – 48.4307 – 1.2832

16. ábra: ∆U (λ) függése
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A víz-jég szabadentalpia-különbség 230K-en – 1.025kJ/mol-nak adódott. Az SWM4-DP-

hez képest kb. kétszer akkora szabadentalpia-különbség előrevetíti, hogy a modell fagyáspontja 

jóval  az  SWM4-DP-nél  meghatározott  187 K alatt  lesz.  Ezért  a  TDI-t  igyekeztünk a  lehető 

legszélesebb hőmérséklet intervallumban elvégezni. Ezt 150 – 230 K között tudtuk megtenni a 

víz üvegesedése miatt. A TDI-vel meghatározott  ∆G értékek minden hőmérsékleten negatívak 

voltak (17. ábra 10. táblázat). 

10. táblázat: H(T) ill. ΔG(T) függése

T (K) Hvíz (kJ mol-1) Hjég (kJ mol-1) ΔH (kJ mol-1) ΔG (kJ mol-1)

150 – 46.5119 – 47.3540 0.8422 – 0.3145

160 – 46.0786 – 46.7993 0.7208 – 0.3879

170 – 45.4896 – 46.2398 0.7501 – 0.4581

175 – 45.1744 – 45.9593 0.7849 – 0.4942

180 – 44.8591 – 45.6752 0.8161 – 0.5312

185 – 44.7438 – 45.3911 0.6473 – 0.5663

190 – 44.0142 – 45.1048 1.0906 – 0.6050

195 – 43.7202 – 44.8153 1.0951 – 0.6497

200 – 43.5080 – 44.5198 1.0118 – 0.6934

205 – 43.0260 – 44.2302 1.2042 – 0.7383

210 – 42.6376 – 43.9430 1.3054 – 0.7869

215 – 42.1526 – 43.6403 1.4877 – 0.8389

220 – 41.6142 – 43.3505 1.7363 – 0.8958

225 – 41.0766 – 43.0430 1.9664 – 0.9582

230 – 40.6074 – 42.7216 2.1142 – 1.0248

34



17. ábra: ∆G (T) függése, és a fagyáspont meghatározása

A 17. ábráról látható,  hogy ebben az esetben nagyon nagy hőmérséklet  tartományban 

kellene  extrapolálni  ezért  az  SWM4-NDP  modell  fagyáspontját  nem  tudtuk  meghatározni. 

Legfeljebb annyit mondhatunk, hogy értéke biztosan 120 K alatt van. A ∆G(T) függvény alakját 

vizsgálva nem zárható ki, hogy minden hőmérsékleten (0 K-ig) negatív marad ami azt jelenti, 

hogy ebben a modellben 1 atm nyomáson mindig a víz a stabilabb fázis. Ennek eldöntéséhez 

további vizsgálatokra van szükség. 
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6. Diszkusszió

Azoknál  a  modelleknél  amelyeknél  meg  tudtuk  határozni  a  fagyáspontot  és  a 

fázisegyensúlyi tulajdonságokat a 11. táblázatban foglaljuk össze ezeket az adatokat.

 11. táblázat: a vizsgált modellek fázisegyensúlyi tulajdonságai

COS/G2 COS/G3 SWM4-DP Kísérleti

Tm (K) 214 147 187 273.15

ρviz (kg m-3) 1003 1034 1024 999

ρjeg  (kg m-3) 945 926 927 917

Hviz (kJ mol-1) – 42.73 – 46.58 – 44.28 -

Hjeg  (kJ mol-1) – 45.22 – 48.06 – 46.29 -

ΔH (kJ mol-1) 2.49 1.49 2.01 6.02

• Mindegyik  modelleknek  a  kísérleti  értéktől  jóval  alacsonyabb  a  fagyáspontja. 

Ugyanakkor ezek a modellek szoba-hőmérsékletű vízre voltak parametrizálva, ezért arra 

a termodinamikai állapotra nyújtanak jó leírást. Az eredményekből az látszik, hogy ettől 

lényegesen eltérő állapotokban,  például  alacsonyabb hőmérsékleteken (az olvadáspont 

környékén, jég fázisban) ezek a modellek már nem adnak megfelelő eredményeket.

• Mivel  a  fagyáspontok nagyon eltérnek a  kísérleti  értéktől  ezért  a  számított  sűrűségek 

kísérleti  értékellek  való  összehasonlítása  nem  ad  érdemi  információt.  A  modellek 

olvadáshői jóval alacsonyabbak a kísérleti értéktől. Ezenkívül erős korrelációt láthatunk a 

fagyáspont és az olvadáshő között.

• Szintén korreláció figyelhető meg a fagyáspont és a víz sűrűség-hőmérséklet függvények 

között.  A 10. ábra mutatja különböző modellekre 1 atm-án a víz sűrűség-hőmérséklet 

függését.  Az  SWM4-NDP modell  görbéje  saját  munka  eredménye,  a  többi  modellre 

vonatkozó görbét Kiss Péter számította ki. A grafikonról látható, hogy a COS/B2 és a 

SWM4-NDP modellek görbéi adják a legrosszabb ρ(T) függést. Ezeknek a görbéknek a 

legmeredekebb  a  lefutása,  210K-ig  nincs  sűrűség  maximumuk  és  ezen  modellek 

fagypontja  a  legalacsonyabb  a  vizsgált  5  közül.  Ha  alacsony hőmérsékleteken  a  víz 
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sűrűsége nagy, akkor a potenciális energiája is nagy lesz. Ezért a víz fázis stabilabb lesz a 

jég fázishoz képest,  ami azt jelenti, hogy a fagyáspont alacsonyabb hőmérsékletek felé 

tolódik.  Ez  jól  látható  a  COS/G3  és  a  SWM4-DP modellek  összehasonlításából  is. 

Nagyjából ugyanott van a sűrűség maximum értéke, de a COS/G3 modell sűrűség értékei 

nagyobbak ezért alacsonyabb lesz a fagyáspontja. A vizsgált 5 modell közül a COS/G2 

adta a legjobb ρ(T) függést, jó a görbe lefutása (kis meredekség), nagyjából jó helyen 

van sűrűség maximuma, és a legjobb fagyáspont értéket is ezzel a modellel kaptuk.

18. ábra: a víz sűrűség-hőmérséklet függését 1 atm-án a vizsgált 5 modellre

• Az  SWM4  modellek  viselkedése  nagyon  hasonló  folyadékfázisban,  mert  azonos 

tulajdonságokra voltak illesztve és paramétereik csak kis mertekben térnek el egymástól 

(2.  táblázat).  Ennek  ellenére  a  fagyáspont  értékében  drasztikus  különbség  van  a  két 

modell között. Ezt a fázisok (jég-víz) H(T) függésének különbségeivel magyarázhatjuk 

(8. és 10. táblázat, illetve 19.és 20. ábra). 
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19. ábra: az SWM4-DP és SWM4-NDP modellek H (T)  függése víz fázisra

20. ábra: az SWM4-DP és SWM4-NDP modellek H (T)  függése jég fázisra

Látható, hogy a víz fázisra a H(T) függvények gyakorlatilag azonosak, ugyanakkor a jég 

fázisra  entalpiája  az  SWM4-DP  modellben  lényegesen  alacsonyabb,  mint  az  SWM4-NDP 

modellben. Ez magyarázza a jég nagyobb stabilitását és a magasabb fagypontot. 
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6.Összefoglalás

Munkám  célja  az  utóbbi  években  fejlesztett  polarizálható  vízmodellek  (SWM4-DP, 

SWM4-NDP,  COS/B2,  COS/G2,  COS/G3)  tesztelése  volt  a  fagyáspontjuk  meghatározásán 

keresztül.  A fagyáspontokat  a  jég-víz  szabadentalpia-különbségének  hőmérséklet  függéséből 

határoztam meg. A szabadentalpiák számításához termodinamikai integrálást alkalmaztam.

Három  modell  esetén  sikerült  meghatározni  a  fagyáspont  pontos  értékét,  ezek  a 

következők:  SWM4-DP:  187  ±5  K,  COS/G2:  214  ±5  K,  COS/G3:  147  ±8  K.  A COS/B2 

modellnél  egy  felső  becslést  tudtunk  adni  a  fagyáspontra: 110  K.  Az  SWM4-NDP modell 

fagyáspontja biztosan 120K alatt van, de az eredmények alapján az is feltételezhető, hogy 1 atm-

án a teljes hőmérséklet tartományban a víz fázis a stabilabb. 

Általánosságban  megállapítható,  hogy  ezen  polarizálható  modellek  fagyáspontja  a 

kísérletinél lényegesen alacsonyabb. Ez jól mutatja, hogy attól hogy egy modell alkalmas egy 

adott  termodinamikai  állapot  pontos  leírására,  ettől  lényegesen  eltérő  állapotokban  lehet 

kvalitatíve is rossz. Ezért fontos a modellek minél szélesebb körű tesztelése.

A vizsgált modellek olvadáshője is jelentősen alacsonyabb a kísérleti értéknél. Korreláció 

fedezhető fel a modellek fagyáspontja és olvadáshője között, a magasabb fagyáspontú modellek 

olvadáshője is magasabb, azaz amennyiben sikerül javítanunk az egyik tulajdonságon vélhetően 

a másik is javulni fog. Szintén korrelációt figyeltünk meg a fagyáspont és a víz fázis sűrűség-

hőmérséklet függvénye között. Amelyik modellnek jobb volt a sűrűség-hőmérséklet függvénye 

annál  magasabb  fagyáspontot  és  nagyobb  olvadáshőt  kapunk.  Ez  azért  lehet  fontos,  mert  a 

sűrűség-hőmérséklet  függvény a fagyáspontnál egyszerűbben és gyorsabban számítható,  ezért 

ehhez könnyebben illeszthetők a későbbi modellek paraméterei.

Munkám  legfontosabb  következtetése,  hogy  a  jelenlegi,  egy  termodinamikai  állapot 

leírására  optimalizált  polarizálható  modellek  nem igazán  transzferábilisek,  szükség van ezen 

modellek  teljesítőképességének  széles  körű  vizsgálatára,  illetve  új  modellek  fejlesztésére, 

amelyeket szélesebb állapotjelző-tartományban illesztenek a kísérleti értékekhez.
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