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1. Bevezetés 

A víz párolgása az egyik legalapvetőbb folyamat a természetben, elég csak a víz 

körforgására gondolni, mely az állandóan változó világ egyik mozgatórugója. Amikor a 

természet olyan alapvető eleméről van szó, mint a víz, hajlamosak vagyunk arra gondolni, 

erről már mindent tudunk, ennek minden tulajdonságát jól ismerjük. Valahogy így érzetünk 

mi is, amikor találkoztunk Öveges József professzor középiskolásoknak szánt 

magyarázatával, miszerint a párolgás során lehűl a folyadék felszíne, mert a melegebb 

vízmolekulák lépnek ki. A magyarázat ugyan szemléletes, de igencsak leegyszerűsíti a 

jelenséget, mivel a potenciális energiát teljesen figyelmen kívül hagyja. Merev gömbi 

rendszerekben, ahol nincsen kölcsönhatás a molekulák között, igaz lenne az állítás, de ott nem 

tudunk három fázist megkülönböztetni, csak kondenzált és gázfázisról beszélhetünk.  

Az első reakció a szakirodalom áttekintése volt, e felvetést hol, milyen részletességgel 

vizsgálták. Meglepődve tapasztaltam, hogy a víz párolgásának modellezése sokkal 

összetettebb feladat annál, semmint hogy akár csak a professzor úr állítása egyszerűen 

cáfolható vagy megerősíthető lenne. Az állítás részletes vizsgálatát nem céloztuk meg, de e 

vélekedés rávilágított arra, hogy érdemes a víz párolgását alaposabban tanulmányozni. Ehhez 

választani kellett valamilyen vizsgálati módszert és technikát. A rendelkezésre álló technikai 

hátteret is figyelembe véve számunkra a szimulációs modellekkel történő elemzés volt a 

reálisan alkalmazható megközelítés.  

A feladatot pontosítva (fókuszálva), a folyamatot kinetikai szempontból megközelítve 

elsősorban arra voltunk kíváncsiak, milyen kinetikus energiával rendelkezik a kirepülő 

molekula a folyadékfázishoz, felszínhez és szűkebb környezetéhez képest. Első lépésben 

szimulációs modellezési technikát kellett választanunk. A vizsgálathoz a szimulációs időigény 

és az alapvetően egyszerű megközelítés miatt merev, nem polarizálható modellek közül 

választottuk ki a kísérletnek legmegfelelőbbet. A konkrét modell kiválasztása a 

szakirodalomban található értékelések figyelembevételével történt. A vizsgálat során 

lefuttattuk a választott klasszikus molekuláris dinamikai szimulációt, az eredményeket 

eltároltuk, s kellő mennyiségű adat összegyűjtése után retrospektív kiértékelésre alapozva 

határoztuk meg a párolgás kinetikai jellemzőit, s ebből igyekeztünk következtetéseket 

levonni.  

A dolgozat második fejezetében röviden összefoglalom az irodalomban megtalálható 

releváns eredményeket. Az áttekintett cikkek egyrészt a párolgás eddig feltárt – számunkra 
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érdekes – jellemzőivel, nagyobb részt pedig a modellezéssel kapcsolatos tapasztalatokkal, a 

modellek értékelésével foglalkoznak. A vízmodellekkel szerzett tapasztalatokat vettük 

figyelembe a saját vizsgálatainknál alkalmazandó vízmodell kiválasztásánál. Magát a döntést 

természetesen nem csak szakirodalmi adatok, de a kutatáshoz rendelkezésre álló eszközök is 

befolyásolták. Az irodalomból ismertek a polarizálható modellek is, a rendelkezésünkre álló 

kapacitás azonban ennek alkalmazását – a szakdolgozat adta idő és erőforrás korlátokat is 

figyelembe véve – nem tette lehetővé. Lényeges volt azonban annak vizsgálata, hogy 

egyáltalán alkalmas-e a nem polarizálható modell e feladatra. Az irodalomban található 

adatok alapján e modellek leíró ereje elegendően jó ahhoz, hogy az esetleges siker 

reményével érdemesnek látszott már e szinten a modellezést lefolytatni azzal, hogy ez akkor 

is hasznos adatokat szolgáltat, ha a részletesebb vizsgálatokat – immár a kapott eredmények 

alapján célzottabban – a későbbi fázisban polarizációs modellel célszerű végezni. 

A harmadik fejezetben tömören leírom az elvégzett munkát, ami magában foglalja az 

általános modellre épülő kísérlet megtervezését, a vizsgálathoz szükséges kiegészítések 

elkészítését (a szimulációs program megfelelő kiegészítését), és magának a vizsgálat 

sorozatnak a lefolytatását.  

A negyedik fejezetben ismertetem az eredményeket és a levonható következtetéseket.  

A munkámhoz felhasznált programok közül Kiss Péter előkészítette és rendelkezésemre 

bocsájtotta a választott vízmodell Fortran nyelven írt programját. A modell tényleges 

futtatásához és az adatgyűjtéshez szükséges kiegészítéseket (programokat) én készítettem el. 

A felszíni molekulák meghatározásához, a kinetikus energia részletes vizsgálatához, valamint 

a hidrogén kötések számának meghatározásához szükséges programot részben Tóth Gergely 

írta. Ezekben az esetekben a program által kapott fájlokat dolgoztam fel. 
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2. Irodalmi áttekintés 

A szakirodalomban megjelenő és leggyakrabban használt vízmodelleket, ha eltekintünk a 

flexibilis modellektől, alapvetően két nagy csoportra oszthatjuk: a merev, polarizálható és a 

merev, nem polarizálható modellek. Munkánk kitűzött célja miatt elsősorban a párolgás 

kinetikájának, molekuláris mechanizmusának leírását kerestük az irodalomban akár kísérleti, 

akár szimulációs (elsősorban nem polarizálható modellek használatával kapott) módszerek 

eredményeként. Meglepő módon a folyamat molekuláris hátteréről, kinetikájáról még 

meglehetősen keveset tudunk. A kutatások általában a párolgás sebességének, a 

határfelületnek és ehhez hasonló tulajdonságoknak vizsgálatával foglalkoztak. A 

következőkben röviden összefoglaljuk a korábban született - témánkkal kapcsolatos - 

eredményeket. 

Már a molekuláris dinamikai szimulációk megjelenésének kezdetén elkezdtek foglalkozni 

a víz tulajdonságainak szimulációjával, ami nem meglepő, a víz tekinthető az egyik legkisebb, 

legegyszerűbb molekulának. A legtöbb vizsgálatot merev, nem polarizálható modelleket 

használva (SPC/E, TIP3P, TIP4P stb.) végezték. 

Az 1980-as évek végén számtalan cikk jelent meg, melyekben szimulációk, elméleti 

számítások segítségével vizsgálták a víz-folyadék határfelület különböző tulajdonságait, 

például a felületi feszültségét, a molekulák orientációját mind a folyadék, mind gázfázisban 

(Wilson et al.,1987 ; Matsumoto, Kataoka, 1987).  

Caleman és van der Spoel három különböző merev, nem polarizálható vízmodellt (SPC, 

TIP4P, TIP5P) tanulmányozott (Caleman, van der Spoel, 2006). Alapvetően különböző 

méretű és kezdeti hőmérsékletű klaszterekben a párolgási sebességet, a klaszterek méretét, 

strukturális változásait, hőmérsékletét követték MD szimulációk segítségével. A vízmodellek 

között nem tapasztaltak alapvető különbségeket a hőmérséklet és a párolgás vizsgálat során. 

Ezt érzékeltette a cikkükben szereplő alábbi ábra is (1. ábra). 
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1. ábra: Molekulák számának és a hőmérsékletnek a változása (Caleman, van der Spoel, 2006) 

 

A TIP4P modell alacsonyabb hőmérsékleteken a másik kettőnél strukturáltabb szerkezetet 

mutatott, de ez a megfigyelés főként a fagyás vizsgálatánál játszik fontos szerepet, ezért a 

részletekre a dolgozat keretében nem térek ki. Különböző számítógépes szimulációk 

(molekuláris dinamikai (MD), Monte Carlo (MC)) segítségével párkorrelációs függvényeket, 

dipólus momentumokokat, hidrogén hidas szerkezetek eloszlását is tanulmányozták 

polarizációs és nem polarizálható vízmodellek estében is. A használt kölcsönhatási 

potenciáltól, tehát attól, hogy polarizációs vagy fix töltésű a modell, nem függ relevánsan a 

felszíni hidrogénkötések számának eloszlása (Kuo et al., 2005 ). 

Mason a TIP3P modellen végzett MD szimulációk során szokatlanul kicsi O-O vagy H-H 

távolságok miatt bekövetkező nagy energiájú állapotokat figyelt meg közvetlenül a párolgás 

előtt. Ezt mutatta be a cikkben található ábra (2. ábra). 
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2. ábra: Az ábra két tipikus esetet mutat be, az abszcisszán a szimulációs idő, az ordinátán a koordinációs 

szám változása (fekete vonal), a legrövidebb O-O távolság (piros vonal), illetve a legrövidebb H-H távolság 

(kék vonal) látható. A szürke vonalak az oxigén (2,5 Å) és a hidrogén esetén (1,75 Å) meghatározott cut-off 

távolságok (Mason, 2011) 

A felszínen a molekulák koordinációs számának eloszlása nagyon változatos, az 1,2,3,…7 

koordinációs számmal rendelkező molekulák eloszlása rendre 1,6,16,26,26,16,7 % a vizsgált 

rendszerben, persze az irreálisan nagy koordinációs számok arra utalnak, hogy a modell nem 

képes leírni megfelelően az orientációkat. A kirepülő molekula az esetek 90 %-ában 1 vagy 2 

koordinációs számmal rendelkező vízmolekula. A kicsi O-O illetve H-H távolságok miatt 

valószínűsíthető, hogy a kinetikus energia molekuláris ütközésekből származik. Mason a 

tapasztalatok alapján csoportosította a párolgásokat, miszerint van der Waals taszítás (kis O-O 

távolság) vagy elektrosztatikus taszítás (kis H-H távolság) áll a háttérben (Mason, 2011). 

A határfelületi vizsgálatok fejlődéséhez jelentősen hozzájárult az ITIM (Truly Interfacial 

Molecules Investigation) módszer kidolgozása (Pártay et al., 2007). A felszíni molekulák 

meghatározásához adott sugarú próbagolyót ejtünk le előre meghatározott rácsvonalak 

mentén, azok a molekulák, melyek ütköznek a próbagolyóval, felszíninek tekinthetőek. A 

meghatározást szemlélteti a 3. ábra. 
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3. ábra: A felszíni vízmolekulák meghatározásának szemléltetése (Pártay et al., 2007) 

A módszer esetében a próbagolyó sugarát ésszerűen, mindig adott feladatnak megfelelően 

kell megválasztani. Szabad paraméter a rácstávolság megválasztása is, a kis rácstávolságok 

azonban a számítási idő nagyon jelentős megnövekedéséhez vezethetnek, ezért optimálni kell 

a paramétert a kívánt cél függvényében. A módszer használatával lehetővé válik a felszíni 

réteg, illetve a felszíni molekulák „eltávolítása” után a további rétegek szimulációs vizsgálta. 

A molekulák orientációjának meghatározásakor, a hidrogén hidas szerkezetek vizsgálatakor 

nagy előrelépést jelentett, hogy a korábbiakhoz képest a tényleges felszíni molekulákat 

vizsgálták és nem különböző átlagos tulajdonság alapján sorolták a molekulákat a felszíni 

rétegbe. A módszer kifejlesztésével lehetőség nyílt a víz/szerves anyag határfelületek 

alaposabb tanulmányozására is. A felszínvizsgálat lehetővé tette, hogy a különböző felszínhez 

közeli rétegek eltérő tulajdonságairól, a molekulák orientációjáról, a hidrogén kötéses 

rendszerek kiterjedéséről részletesebb információkat szerezhessünk. A felszíni vízmolekulák 

leggyakoribb orientációját és feltételezett kötéseit mutatja be a 4. ábra (Hantal et al., 2010; 

Pártay et al, 2010). 
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4. ábra: A felszíni vízmolekulák preferált orientációjának szemléltetése (Hantal et al., 2010) 

Egy másik vizsgálat kimutatta, hogy a töltött ionokat is tartalmazó klasztereken végzett 

MD szimulációk alapján a hidrogén kötés kialakítására alkalmas ionok (NH4
+
, H2PO4

-
) nem 

befolyásolják szignifikánsan a párolgást a vákuumban tapasztalhatóhoz képest. A Na
+
 illetve 

a Cl
-
 ionok jelenléte a klaszterben azonban lassítja a folyamatot. A párolgás sebességét a 

tapasztalatok alapján a kialakuló kölcsönhatások erőssége szabja meg, a szimulációk szerint a 

töltés-dipol kölcsönhatás erősebb a Na
+
 illetve a Cl

-
 ionok esetében (Caleman, van der Spoel, 

2007). 

A párolgás alapvetően kinetikai folyamat, de létezik termodinamikai megközelítése is a 

kérdésnek. Egy 2013 áprilisában publikált cikkben String módszerrel vizsgálták a párolgást 

SPC/E merev, nem polarizálható vízmodellt használva. A módszer lényege, hogy kollektív 

változókat bevezetve a minimum szabadenergia út „String” módszerrel való megkeresésével 

meghatározzák a legvalószínűbb utat a rendszer két állapota között. A kiértékelés után a 

cikkben nagyon precíz számítások után egy nagyon részletes mechanizmust vázoltak fel. A 

vízmolekula először a felszínre diffundál, a belső felszíni régiót elérve orientációt változtat, a 

dipol momentuma kifelé kezd állni felszínre jellemző síkálláshoz képest. Ezután a molekula 

elveszíti az egyik donált hidrogénkötését, tovább fordul, míg végül a második donált 

hidrogénkötés is megszűnik és jellemzően egy hidrogén kötés akceptoraként viselkedik a 

molekula. További forgások eredményeként a molekula két OH csoportja kifelé fordul, végül 

a maradék hidrogén kötés is megszűnik és a molekula elpárolgottnak tekinthető, nincs 

kapcsolatban a folyadékfázissal. A cikk foglalkozik a párolgási sebességek vizsgálatával, a 

párolgási koefficiens meghatározásával is. A maximális moláris fluxust a Hertz-Knudsen 

egyenlet adja meg (Knudsen, 1915). 
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A képletben k  a Boltzmann állandó, maxG  maximális moláris fluxus, M a molekulatömeg, 

T a felszín hőmérséklete, vp  a gőznyomás. 

A párolgási koefficiens számítása a 2. egyenlet alapján történik. 
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G
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A mechanizmust nagyon precíz számítások alapján vezették le, de elgondolkodtató, hogy 

olyan kis molekulák, mint a víz esetében egy dinamikusan változó rendszerben mennyire 

biztosan állíthatjuk, hogy egy alapvetően kinetikai folyamat, mint a párolgás, a fentebb leírt 

szabályos mechanizmussal megy végbe (Musolino, Trout, 2013). 

Kísérleti úton is vizsgálták a párolgás folyamatát, a gőz és a folyadékfázis 

hőmérsékletprofiljának mérésén keresztül. A mérésekhez speciálisan kialakított párolgási 

cellát használtak, melynek több pontján termoelemekkel mérték a hőmérsékletet. A 

berendezést úgy alakították ki, hogy a határfelülethez nagyon közel, akár 1 átlagos szabad 

úthossz távolágban is mérni tudják a hőmérsékletet. A folyadék és a gázfázis határán 

diszkontinuitás figyelhető meg a hőmérsékletben, a mérések alapján a gázfázis melegebb a 

folyadékfázisnál a határfelület közelében, ezt szemlélteti az 5. ábra. 

 

5. ábra: A határfelület mért (pont) és számított (vonal) hőmérsékletprofilja a forrásnak megfelelő angol 

nyelvű feliratokkal (Fang, Ward, 1999) 



12 
 

A tapasztalatokat magyarázhatja, hogy a magasabb energiájú részecskék lépnek ki a 

folyadék felszínéről (Fang, Ward, 1999; Ward, Stanga, 2001). Fang és Ward feltételezése 

nyomán a kinetikus energia profilt is elkezdték vizsgálni szimulációs módszerekkel az 

ellentétes irány, a kondenzációs folyamatra. Az eredmények azt mutatták, hogy transzlációs 

kinetikus energia szignifikánsan befolyásolja a kondenzációt, míg a rotációs kinetikus 

energiának gyakorlatilag nincs lényeges hatása (Tsuruta, Nagayama, 2003). Fang és Ward 

konklúziójának tesztelését Raman termometriás mérésekkel is vizsgálták, párolgó vízcsepp 

hűlési sebességének meghatározásával (Smith et al., 2006). 
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3. Vízmodell kiválasztása 

3.1. Lehetséges modellek 

Jelenleg számtalan, különböző célokra kidolgozott vízmodell áll rendelkezésre a 

vizsgálatok elvégzésére. A munkánk célja alapvetően a párolgás kinetikai vizsgálata volt egy 

egyszerű klasszikus MD szimulációval. Ennek megfelelően az egyszerűbbnek tekinthető 

merev, nem polarizálható modellek közül választottuk ki a vizsgálathoz legmegfelelőbbet , 

összehasonlító tanulmányok alapján. (Vega, Abascal, 2011) 

A tanulmány a TIP3P, TIP5P, TIP4P, SPC/E és a TIP4P/2005 vízmodelleket hasonlította 

össze egy pontozásos rendszer szempontjai szerint. A cél a vízmodell általános 

teljesítőképességének meghatározása volt, ezért gáz, folyadék és szilárd fázisra jellemző 

tulajdonságokat vizsgáltak. A kísérleti eredményekkel összevetve minden vizsgált paraméter 

esetében minden vízmodellt egy 0-tól 10-ig terjedő skálán pontoztak egy speciális képlet 

segítségével. Nulla érték a nagyon gyenge, a tízes érték a kifejezetten jó egyezéshez tartozott.  

A vizsgált modellek három nagy csoportja a három (TIP3P, SPC/E), négy (TIP4P, 

TIP4P/2005) és öt (TIP5P) kölcsönható helyet tartalmazó rendszerek. A szakdolgozatnak nem 

célja az összes vízmodell bemutatása, így csak néhány fontosabb különbséget említek meg. 

 A három kölcsönható helyet tartalmazó vízmodell esetében a töltések a két hidrogén és az 

oxigén atomon találhatóak, a TIP4P és a TIP4P/2005 vízmodellek esetében a pozitív töltés a 

hidrogén atomokon, a negatív töltés viszont a H-O-H szögfelezőn található. A TIP5P 

modellnél a többihez hasonlóan a pozitív töltés a hidrogéneken található, emellett két negatív 

töltés van a magányos elektronpárok helyén (6. ábra). 

 

6. ábra: A töltések elhelyezkedése rendre a TIP3P, TIP4P és a TIP5P típusú modelleknél  

(Kiss Péter, 2010) 
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A modelleket a víz különböző tulajdonságaira optimálták (fázisdiagram, párolgási entalpia, 

stb.), azonban más tulajdonságok megfelelő szimulációját különböző, nem mindig teljesen 

tisztázott korrekciókkal érték el. A tanulmány a modelleket összesen 17 átfogó tulajdonság 

alapján értékelte, a dolgozatban ezek közül csak a párolgás szempontjából fontos 

tulajdonságokra kapott eredményeket ismertetem. 

A vízmodellek egyik legáltalánosabban vizsgált paramétere, hogy mennyire képes 

visszaadni a víz sűrűségének hőmérséklet függését, mennyire egyeznek az adatok a 

kísérletileg mért értékekkel. Ez a tulajdonság a folyadékfázis leírásának szempontjából 

különösen jelentős. A TIP5P és a TIP4P/2005 –ön kívül a modellek alulbecsülték a maximum 

sűrűséghez tartozó hőmérsékletet (adott nyomáson). Összességében azonban csak a 

TIP4P/2005 vízmodell adott elfogadható adatokat az egyensúlyi gőznyomás görbe mentén 

különböző hőmérsékleteken mért sűrűségekre. 

Mindhárom vízmodell rossz becsléseket ad a gázfázis tulajdonságaira, a második viriál 

együtthatót és a gőznyomást is rosszul becsülik meg a modellek. Baranyai és Kiss tanulmánya 

alapján a nem polarizálható vízmodellek kis számú klaszterek energiáit, geometriáját rosszul 

adják meg. (Kiss, Baranyai, 2009). A kis molekulaklaszterek geometriájának vizsgálata során 

a nem polarizálható modellek közül a negatív töltéssel az oxigénen rendelkező modellek 

rosszabb eredményeket mutattak még folyadékfázisban is, a trimer szerkezetek gyakran 

planáris felé közelítettek, ezt szemlélteti a 7. ábra. 

                

7. ábra: A trimerek szerkezete a TIP4P illetve az SPC/E modell esetében (Kiss, Baranyai, 2011) 

 A TIP4P féle modellek, melyeknél a negatív töltés az oxigéntől távolabb található, 

valamivel jobb geometriát mutattak. (Kiss, Baranyai, 2011) 

Kiemelendő még a fázisdiagram vizsgálata, a TIP4P/2005 és a TIP4P jóslata közelítette 

legpontosabban a kísérleti eredményeket. A TIP4P/2005 jó szereplése nem meglepő, a modell 

fejlesztése során hangsúlyt fektettek a fázisdiagram optimálására.  

A szerzők (Vega és Abascal) összefoglaló értékelését tartalmazza az 1. táblázat. 
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1. táblázat: A szimulációs modellek értékelésének összesítése (Vega, Abascal, 2011) 

Property  TIP3P SPC/E TIP4P TIP4P/2005 TIP5P 

Enthalpy of phase change  4,0 2,5 7,5 5,0 8,0 

Critical point properties  3,7 5,3 6,3 7,3 3,3 

Surface tension  0,0 4,5 1,5 9,0 0,0 

Melting properties  2,0 5,0 6,3 8,8 4,5 

Orthobaric densities and 

TMD  
1,8 5,5 4,0 8,5 4,0 

Isothermal compressibility  2,5 7,5 2,5 9,0 4,0 

Gas properties  2,7 0,7 1,3 0,0 1,0 

Heat capacity at constant 

pressure  
4,5 3,5 4,0 3,5 0,0 

Static dielectric constant  2,0 2,3 2,3 2,7 2,3 

Tm–TMD–Tc ratios  3,7 6,7 8,7 8,3 6,7 

Densities of ice polymorphs  3,5 5,0 6,0 8,8 2,3 

EOS high pressure   7,5 8,0 7,5 10 5,5 

Self-diffusion coefficient  0,3 8,0 4,3 8,0 4,5 

Shear viscosity  1,0 7,5 2,5 9,5 4,0 

Orientational relaxation time  0,0 6,0 2,0 9,0 4,0 

Structure  4,0 6,0 6,0 7,5 7,5 

Phase diagram  2,0 2,0 8,0 8,0 2,0 

Final score  2,7 5,1 4,7 7,2 3,7 

 

Összességében megállapíthatjuk, hogy bár a nem polarizálható modellek nem képesek a 

víz minden tulajdonságát reprodukálni, közülük a TIP4P/2005 modell tűnik 

legalkalmasabbnak a vizsgálat elvégzésére.  

3.2. TIP4P/2005 modell 

A TIP4P/2005 vízmodellt Abascal és Vega 2005-ben publikálta, a főbb paramétereket és a 

vízmodell jellemzőit a cikkük alapján tárgyaljuk (Abascal, Vega, 2005). 

A TIP4P/2005 vízmodell négy kölcsönható hellyel rendelkezik, egy-egy pozitív töltés a 

hidrogéneken, egy negatív töltés a H-O-H szögfelezőn, de nem magán az oxigén atomon, míg 

a Lennard-Jones kölcsönható hely az oxigénatomon található. A merev modellben az OH 

távolság és a H-O-H szög a kísérleti adatok alapján rögzített, rendre 0,9572 Å, illetve 104,52°. 

Párkölcsönhatásokat figyelembe véve számítjuk a potenciális energiát, mely a Lennard-Jones 

és az elektrosztatikus tagból áll. A számításhoz használt egyenleteket az (3) és (4) képlet írja 

le: 
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A képletben r  az oxigén atomok közötti távolság. 
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A képletben 0  a vákuum permittivitás, e a proton töltése. 

A modell nagyon jól reprodukálja a folyadék sűrűségét alacsony és magas 

hőmérsékleteken is 1 bar nyomáson, amit jól érzékeltet a 8. ábra. 

 

8. ábra: A víz sűrűsége a hőmérséklet függvényében 1 bar nyomáson, a fekete pontok a TIP4P/2005, a 

csillagok a TIP4P/Ew eredményeit, a piros vonal a kísérleti adatokat jelöli (Abascal, Vega, 2005) 

A modell optimálva van Tmd (1 bar nyomáson a maximum sűrűséghez tartozó hőmérséklet) 

minél pontosabb reprodukálására, ennek következtében némileg alacsony olvadáspontot és 

párolgási entalpiát jósol.  

A szimulációk során meghatározták az oxigén-oxigén párkorrelációs függvényt (9. ábra). 
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9. ábra: Oxigén-oxigén párkorrelációs függvény 298 K hőmérsékleten (Abascal, Vega, 2005) 

Mind a TIP4P, mind a TIP4P/2005 viszonylag jó egyezést mutat, a függvény 

minimumokat a TIP4P/2005 modell némileg jobban közelíti. 

A modell bemutatásakor a szerzők vizsgáltak még számtalan tulajdonságot, többek között 

a hőkapacitást, kompresszibilitást, olvadási tulajdonságokat (megjelenő jégszerkezeteket, 

azok stabilitását), melyeket általában jól, vagy a többi nem polarizálható modellhez képest 

még elfogadhatóan reprodukál a TIP4P/2005.  
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4. A szimuláció kivitelezése 

4.1. Párolgás feltételei 

A szimulációk futtatása előtt a rendelkezésre álló, Fortran nyelven írt programot a 

retrospektív kiértékelés miatt alkalmassá kellett tenni a kirepülő molekula meghatározásához, 

illetve a megfelelő adatok eltárolásához.  

Elsőként szükségessé vált meghatározni, mikor tekinthetünk kirepültnek, a tömbfázistól 

elszakadtnak egy molekulát. A feltételeket úgy szabtuk meg, hogy a molekula 

hidrogénkötéssel se kapcsolódjon másik molekulához. A gyakorlati megvalósításkor a 

program futási sebességének optimalizálását is szem előtt tartottuk, ezért két feltételt szabtunk 

a kirepülésnek. A szimulációs cellát z irányban 2,5 Å vastagságú rétegekre osztottuk és 

minden szimulációs lépésben megvizsgáltuk, hány molekula esik az egyes rétegekbe (a 

szimulációs cella a 10. ábrán látható). Kirepültnek első közelítésben azt a molekulát 

tekintettük, melyet legalább egy teljesen üres réteg választ el a folyadékfázistól. A fentebb 

leírt feltétel azonban még önmagában nem elégséges, mert nem zárja ki, hogy egy hosszabb 

hidrogénkötéssel kapcsolódjon a molekula a folyadékfázis valamely másik molekulájával. A 

továbbiakban ezért megvizsgáltuk, hogy a kirepültnek tekintett molekula első koordinációs 

szférájában (azaz 3,4 Å távolságon belül) található-e másik vízmolekula. Abban az esetben 

tekintettük kirepültnek, azaz a gázfázisba kerültnek, elpárolgottnak a molekulát, ha az első 

koordinációs szférában nem volt szomszédja.  

Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem csak a második, egyértelműen szigorúbb feltételt 

alkalmaztuk végig a szimuláció során. A feltételek meghatározásakor a szimuláció 

futtatásához szükséges időt is figyelembe vettük, a molekulák rétegekbe osztása és az egyes 

rétegekben a molekulák számának meghatározása gyors, míg a távolságok kiszámítása az 

összes molekulára viszonylag lassú lépés. A feltételvizsgálatot tehát úgy programoztuk be, 

hogy csak a z koordináta szerinti vizsgálatot végzi a program addig, míg egy lehetséges 

kiszakadó molekulát talál, mely megfelel a kirepülés első feltételének, majd minden további 

lépésben a z koordináta helyett a kiszakadó molekula első koordinációs szférájában levő 

molekulák számát határozza meg a program és akkor áll le, ha a szomszédszám nullává válik. 

(A kombinált feltételvizsgálat a szimulációs programba csak később, már több futtatás 

adatainak feldolgozása után került bele, a korábbi futtatásoknál a koordinációs szférában levő 

molekulák számának ellenőrzését a kimentett adatok alapján végeztük el.) 
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4.2. A szimuláció paraméterei 

A szimuláció során a kiértékeléshez szükséges összes adatot el kellett tárolni, ki kellett írni 

megfelelő fájlba. A szimuláció elindításakor nem tudható, melyik vízmolekula lép ki, ezért a 

teljes trajektóriát, tehát minden szimulációs lépésben minden vízmolekula adatát el kellett 

tárolni. A program futásának sebességét is figyelembe véve, célszerűnek tűnt időintegrálási 

lépésenként fájlba kiíratni az adatokat. A kísérlet során alapvetően kinetikai szempontból 

vizsgáltuk a párolgás folyamatát, ennek megfelelően tároltuk el a szükséges adatokat. A 

könnyebb feldolgozhatóság érdekében egy fájlban a kirepült molekula számát, és a szimuláció 

hosszát (az utolsó szimulációs lépés sorszámát) tároltuk, míg egy másik - általában gigabyte 

méretű - fájlba az aktuális lépésszámhoz és molekulához tartozó tömegközépponti 

koordinátákat, az ezeknek megfelelő transzlációs és rotációs sebességeket, valamint a 

molekulához tartozó potenciális energiát írtuk ki. A molekulák orientációjának számításához 

szükségessé vált a vízmolekulákban található oxigén és két hidrogén atom koordinátájának 

tárolása is, ezeket egy külön fájlban tároltuk el, így grafikus megjelenítő programmal könnyen 

ábrázolható a rendszer egy adott szimulációs lépésben. 

A szimuláció során 1000 db vízmolekulát tartalmazó szimulációs cellát használtunk, mely 

a 10. ábrán látható. 

 

10. ábra: Szimulációs cella 
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A cella x és y irányban 28 Å
1
 széles, z irányban pedig 120,5 Å magasságú. A cellában 

középen helyezkedik el a folyadékfázis, fölötte és alatta vákuum található. A szimulációk 

során periodikus peremfeltételt alkalmaztunk, tehát a cellát saját eltoltjaival vettük körbe. 

A szimuláció minden esetben egy 4 ps hosszú ekvilibrálási szakasszal kezdődött, NVT 

feltételeket használva. Termosztát segítségével ekkor állítottuk be a kanonikus sokaság 

hőmérsékletét. Az ekvilibrálási szakasz hosszát kísérletileg állapítottuk meg. A szimulációs 

paraméterek beállítása során kiírattuk minden lépésben a rendszer hőmérsékletét. A 

tapasztalatok alapján 2000 szimulációs lépés elégnek bizonyult a hőmérséklet megfelelő 

beállítására, figyelembe véve a termosztát működését (minden szimulációs lépés 2 fs ideig 

tartott). Sokkal hosszabb ekvilibrálási szakasz csak a szimulációs időt növelte volna, de a 

szimulációs eredményekre nem lenne lényeges hatása. Az ekvilibrálás alatt nem mentettünk el 

adatokat, és természetesen nem vizsgáltuk a molekulák z koordinátáit sem. Az ekivilibrálás 

végén kikapcsoltuk a termosztátot, a fő futtatási szakaszban mikrokanonikus sokaságot 

használtunk, tehát a rendszer kívülről nem kapott energiát, a belső energiája állandó volt. A 

kezdeti futtatások tapasztalatai alapján a fő szakasz hosszát 20000 szimulációs lépésben 

maximalizáltuk, tehát legfeljebb 400 ps ideig futott a szimuláció. A korlátozó feltételeket 

elsősorban a futtatáshoz, illetve a kiértékeléshez használt számítógépek jellemzői alapján 

határoztuk meg. A futtatások több, mint felében a fent leírt feltételek mellett is vizsgálhatóvá 

vált a párolgás jelensége. 

A szimulációs hőmérséklet megválasztása során több szempontot is figyelembe kellett 

venni. A használt, TIP4P/2005 vízmodell forráspontja 401 K, tehát valamivel magasabb, mint 

a víz kísérletileg mért forráspontja légköri nyomáson. A szimuláció során alapvetően a 

párolgás jelenségét vizsgáltuk, így a hőmérsékletet a víz modellben mérhető forráspontja alatt 

választottuk meg. A magasabb hőmérséklet kedvező a szimulációs idő szempontjából, 

ugyanis magasabb hőmérsékleten futtatva a szimulációt általában rövidebb idő alatt figyelhető 

meg kirepülés. A két szempontot figyelembe véve 370 K hőmérsékletet állítottunk be az 

ekvilibrálási szakasz alatt. 

A futtatásokhoz szükség volt különböző kiindulási konfigurációk előállítására is, melyhez 

az eredeti program módosított változatát használtuk. A kiindulási konfiguráció készítéséhez 

az ekvilibrálási lépés 4 ps-ig tartott a kanonikus sokaságon, majd a termosztát kikapcsolásától 

számítva 220 fs múlva, majd 200 fs-onként elmentettük a mikrokanonikus sokaság aktuális 

                                                             
1
 A grafikonokon az Ångström mértékegységet az A betű jelöli.  
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konfigurációját. Egy-egy futtatás alkalmával 11 konfigurációt mentettünk el, majd ezeket 

használtuk fel a tényleges futtatások során kiindulási konfigurációnak. Némileg alacsonyabb 

hőmérsékletet (350 K) alkalmaztunk a kiindulási konfigurációk előállítása során, hogy 

lehetőleg ne legyen már eleve kirepült molekula a rendszerben a vizsgált szimulációk során. 

A hibák elkerülése végett a párolgás vizsgálatára írt programba beépítettünk egy előzetes 

vizsgálatot, mely kizárja azokat a molekulákat a további vizsgálatból, melyek a z koordinációs 

felosztás alapján már az ekvilibrálást követően azonnal, tehát az első fő szimulációs lépésben 

kirepültnek tekinthetőek. 

4.3. Kiértékelő programok 

A kiértékeléseket a kimentett adatok alapján különböző kiértékelő programokkal végeztük. 

A programok segítségével kiszámítottuk a kirepült molekula kinetikus energiáját a 

transzlációs és a rotációs mozgásából származó kinetikus energiáinak összegeként az (5), (6) 

számú egyenletek segítségével: 

                    
    

    
    (5) 

              
        

        
        (6) 

A transzlációs kinetikus energia számítása során a víz tömegét 18,0 g/mol-nak tekintettük. 

A képletekben          az adott molekula x, y illetve z irányú transzlációs sebessége, 

         a molekula x, y illetve z tengely körüli szögsebessége,             a megfelelő 

tehetetlenségi nyomatékok, melyeket a program előre betáplált adatok alapján kiszámít.  

A kirepültön kívüli maradék 999 molekula átlagos kinetikus energiáját is kiszámítottuk 

minden szimulációs lépésben, valamint külön a kirepült molekula első, második illetve 

harmadik koordinációs szférájába tartozó molekulák számát és átlagos kinetikus energiáját is 

eltároltuk. A három koordinációs szférába a 9. ábrán bemutatott párkorrelációs függvény 

alapján 3,4 Å, 5,6 Å és 7,9 Å távolságon belüli molekulák tartoztak.  

A potenciális energia kiszámítását már a szimulációs programban elvégeztük, de a logikus 

felépítés miatt a számítás menetét ebben a fejezetben is megemlítjük. A Lennard-Jones 

potenciált a (3) egyenletalapján számítottuk ki. 

A TIP4P/2005 vízmodell esetében a számításhoz felhasznált paraméterek a következőek: 
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77491,0  kJ/mol 

15890,3  Å 

A számítások során a levágásból (cut-off) származó eltérést egy minden molekula esetében 

azonos kiegészítő tag hozzáadásával kompenzáltuk. 

A Coulomb-potenciál kiszámításához a (4) számú egyenletet használtuk fel. 

A kiértékeléskor a kinetikus energiához hasonlóan kiszámítottuk minden lépésben a 

kirepült molekula potenciális energiáját, valamint az átlagos potenciális energiát, ezen kívül 

pedig az első három koordinációs szférába tartozó molekulák átlagos potenciális energiáját. 

A hosszútávú kölcsönhatások figyelembe vételére reakciótér korrekciót alkalmaztunk, 

melynek lényege, hogy a cut off távolságon kívül kontinuumnak tekintjük a közeget, és mint 

kontinuummal egy átlagos kölcsönhatással számolunk. (Baranyai, Schiller, 2003) 
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5. Eredmények kiértékelése 

A több mint 40 futtatásból végül 21 kiértékelhető eredmény született, ezekben az 

esetekben mindkét párolgási feltételnek megfelelt a molekula.  

5.1. Általános vizsgálat 

A célkitűzések alapján az eredményeket elsődlegesen kinetikai szempontból vizsgáltuk 

meg. A vizsgálathoz először meg kellett határozni minden egyes szimuláció során, hogy 

mikor kezdődik meg a molekula kirepülése, találhatóak-e jellemző mozzanatok a különböző 

kirepülések során. A kezdeti vizsgálatoknál a kirepült molekula z koordinátáját figyeltük, 

majd a z koordinátában látható változásokkal vetettük össze a kirepült molekula számított 

kinetikus energiáját. Egy példát mutat be a 11. számú ábra. 

 

11. ábra: A z koordináta változása a szimulációs idő függvényében (28. futtatás) 

A görbe alapján látható, hogy a 11. ábrán bemutatott szimuláció esetében a kirepülő 

molekula először a folyadékfázis felé mozdul el kb. 6500 fs-nál, majd 7000 fs környékén 

elindul kifelé, míg végül kiszakad a folyadékfázisból. A 28. szimuláció esetén a molekula 

negatív z irányba szakadt ki. A kirepült molekula kinetikus energiáját a 12. ábra szemlélteti 

(piros görbe), a rendszer átlagos kinetikus energiája szürkével látható. 
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12. ábra: A kirepült molekula kinetikus energiája a szimulációs idő függvényében (28. futtatás) 

A grafikonon láthatóak az adott hőmérsékleten átlagos, 9,3 kJ/mol körüli kinetikus 

energiához képest két-, háromszoros nagyságú „csúcsok” is, valamint megfigyelhető, hogy a 

molekula a kiszakadásakor, ami a z koordináta alapján 7000 fs környékén indult meg, nagyon 

nagy kinetikus energiával rendelkezett, számszerűsítve majdnem négyszer nagyobb energiája 

volt, mint egy átlagos molekulának. Természetesen a megfigyelés önmagában nem meglepő, 

várható, hogy a molekuláknak a kiszakadáshoz nagyobb kinetikus energiára van szükségük. A 

z koordinátával való összevetésből további következtetéseket nem tudtunk levonni a további 

szimulációk kiértékelése során sem, de a kilépéskor meglévő nagy kinetikus energia az esetek 

túlnyomó többségében megfigyelhető volt. 

A szimulációt mikrokanonikus sokaságra futtattuk, kívülről nem jutott energiához a 

rendszer. Felmerült a kérdés, hogyan jut a molekula a többletenergiához. Az első feltételezés 

logikusan az lehetne, hogy a közeli koordinációs szférákban levő molekuláktól szerzi az 

energiát a molekula. Ezt a lehetőséget korrelációs számításokkal vizsgáltuk meg. A 11 és 12. 

számú ábrán bemutatott szimuláció esetében a 13. és 14. számú ábrán látható a koordinációs 

szférák átlagos kinetikus energiája. A 13. ábrán kék színnel az első, a 14. ábrán zöld színnel a 

második, sárga színnel pedig a harmadik szféra átlagos kinetikus energiája látható. 
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13. ábra: Az első koordinációs szféra és a kirepült molekula kinetikus energiája (28. futtatás) 

 

14. ábra. A kirepült molekula és a második és harmadik koordinációs szféra kinetikus energiája (28. 

futtatás) 

Korrelációs együtthatókat számítottunk mozgó átlagokra a vizsgálatok során. A korrelációs 

együtthatókat a 5. számú általános alakban felírt egyenlet alapján számítottuk ki. 

         
                    

      

           
  (7) 

A korrelációs együtthatókat 50 szimulációs lépés, vagyis 100 ps hosszú szakaszokra 

számítottuk ki. A képletben     jelöli a kirepült molekula kinetikus energiáját,    az első, 
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második illetve a harmadik koordinációs szféra átlagos kinetikus energiája az i. szimulációs 

lépésben. Minden kiszámított pont esetében az összes szimulációs lépésre vett átlagot és 

szórást helyettesítettük be a képletbe. A számítások alapján szignifikáns pozitív vagy negatív 

korrelációt nem tudtunk megállapítani a kirepült molekula kinetikus energiája és a 

koordinációs szférák átlagos kinetikus energiája között. Az eddigi vizsgálatokból tehát nem 

tudjuk eldönteni, hogyan jut a többlet kinetikus energiához a kirepülő molekula. 

A vizsgált rendszerünk belső energiája állandó, a kinetikus energián kívül logikusnak tűnt 

a potenciális energia vizsgálata is. A különböző futtatások kiértékelése során meglehetősen 

eltérő eredményeket kaptunk a potenciális energia görbék kiértékelése során. A fentebbi 

ábrákon bemutatott példa esetében a potenciális energiában a kirepülést megelőzően egy 

kifejezett energiaminimum figyelhető meg, ezt szemlélteti a 15. ábra. 

 

15. ábra: A kirepült molekula z koordinátája és potenciális energiája az idő függvényében (28.futtatás) 

A potenciális energia minimum összhangban van a z koordinátában megfigyelhető 

változásokkal. A molekula a folyadékfázis felé visszarugózott, és kedvezőbb potenciális 

energia állapotba került, ennek ellenére a visszarugózás után kirepült. A potenciális energia a 

molekula szomszédainak számával, és a szomszédokkal kialakított kölcsönhatásokkal van 

kapcsolatban, ezért megvizsgáltuk, hogy az egyes szimulációs lépésekben hány molekula 

található a három koordinációs szférában. A 16. ábrán látható a szomszédszámok változása a 

28. szimuláció esetében. 
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16. ábra: A szomszédszámok változása a szimulációs idő függvényében (28. futtatás) 

A grafikonon jól látszik,hogy 7000 fs környékén jelentősen megugrik mind a három 

koordinációs szférában a kirepült molekula szomszédainak a száma. A megfigyelés 

alátámasztja azt a feltételezést, hogy a molekula kirepülés előtt közeledett a folyadékfázishoz 

és a megnövő potenciális kölcsönható partnerek száma, illetve a vélhetően meglehetősen 

kedvező elektrosztatikus kölcsönhatások miatt figyelhető meg a potenciális energiában egy 

kifejezett minimum.  

A fent levont következtetések alapján a párolgás mechanizmusára tehetünk feltételezést. A 

példa kiértékelése alapján a kirepülést egy folyadékfázis felé történő visszarugózás előzi meg, 

mely potenciális energiában, z koordinátában és a szomszédszámokban is megfigyelhető. Az 

állítás alátámasztására meg kellett vizsgálni a többi futtatást is a fent kifejtett szempontok 

alapján.  

Sajnos az eredmények nem támasztották alá azt a feltételezést, hogy a visszarugózás z 

koordinátában és potenciális energiában az esetek többségében megfigyelhető. Az állítást 

szemlélteti a 17. ábra. 
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17. ábra: A kirepült molekula potenciális energiája és z koordinátája (37. futtatás) 

A grafikonon a kirepülés előtt nem figyelhető meg jellemző minimum a potenciális 

energiában, vagy nagymértékű visszarugózás a z koordinátában. Ez önmagában még nem 

cáfolja meg azt az állítást, hogy egyfajta folyadékfázis felé való visszamozdulás történik a 

kirepülés előtt. A szomszédszámok vizsgálata további támaszpontot adhat az állítás 

vizsgálatában, a 18. ábra szemlélteti az eredményeket. 

 

18. ábra: A szomszédszámok változása a szimulációs idő függvényében (37. futtatás) 
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A 18. ábrán bemutatott példa esetében a szomszédszámok változásában is igen kismértékű 

növekedés figyelhető meg, de látható, hogy van szomszédszám változás. A szomszédszám 

növekedéssel arányos a Lennard-Jones potenciál, tehát a potenciális energia Lennard-Jones 

összetevője mindenképpen csökken (abszolútértékben nő) a kölcsönható partnerek számának 

növekedésével. Az elektrosztatikus tag csökkenése akkor várható, ha kedvező elektrosztatikus 

kölcsönhatásokat tud kialakítani a molekula a szomszédjaival. A kiértékelés során 

tapasztaltak alapján a visszalökődő molekula nem feltétlenül kedvező orientációban kerül 

közel a folyadékfázishoz, nem tud beilleszkedni a víz meglévő szabályos szerkezetébe, ezért 

nem tud kedvező kölcsönhatásokat kialakítani vele. Ezzel magyarázható, hogy a 

szomszédszám növekedése nem feltétlenül jár együtt potenciális energia csökkenéssel.  

Megvizsgálandó még az a tény, hogy a z koordinátában nem feltétlenül látható változás a 

szomszédszámok akár jelentős mértékű változása esetén sem, ez arra is utalhat, hogy a 

folyadékfelszín a z irányban nem állandó magasságban van, melyet természetesen nem is 

várhatunk el az állandóan változó rendszertől. Szükségessé vált tehát meghatározni, mely 

molekulák vannak a felszínen. A felszíni molekulák azonosítását ITIM módszerrel végeztük 

el, a módszer leírása a 2. fejezetben található. 

A felszíni molekulák azonosításán kívül meghatároztuk, a kirepült molekula szomszédjai 

közül melyek számítanak felszíninek és meghatároztuk a felszíni, szomszédos molekulák 

átlagos z koordinátáját is. A kapott eredményeket szemlélteti a 28. szimuláció esetében a 19.-

20. ábra. 

 

19. ábra: Felszíni szomszédok számának változása       20. ábra: Felszíni molekulák átlagos z koordinátája 

A felszíni szomszédszámok változásában hasonló megugrás figyelhető meg a 18. ábrán 

bemutatotthoz képest. Érdekesebb a 20.ábra, mely a kirepült molekula, illetve az első három 
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koordinációs szférájában található felszíni molekulák átlagos z koordinátáját ábrázolja a 

szimulációs idő függvényében. Jól megfigyelhető, hogy a felszín z koordinátája nem állandó, 

hanem oszcillál az időben. A felszín oszcillációja okozhatja, hogy bár szomszédszámokban 

kirepülés előtt megfigyelhetünk növekedést, a z koordinátában ez nem okoz jelentős változást. 

Tulajdonképpen a kirepülés előtt a molekula, ahogy az a 20. ábrán is látszik, kiesik a felszín 

oszcillációjának fázisából, a bemutatott példa esetében 6500 fs környékén gyakorlatilag 

ellentétes fázisba kerül. A fáziseltolódás okozhatja a szomszédszámokban megfigyelhető erős 

ingadozást kirepülés előtt.  

A kirepült molekula z koordinátájának felszíntől való eltérésének kiszámításához először 

definiálni kell a felszín z koordinátáját. A vizsgálat során a kirepült molekula három 

koordinációs szférájába tartozó molekulák átlagos z koordinátáját fogadtuk el felszínnek. A 

felszíntől való eltérés szemléletesebb ábrázolása látható a 21. ábrán. A nulla vonal jelöli a 

mindenkori felszín helyzetét a grafikonon. 

 

21. ábra: A kirepült molekula felszíntől való eltérése és kinetikus energiája (28. futtatás) 

Az ábra jól szemlélteti, hogy a molekula a kirepülés előtt a felszínhez közeledik, majd 

kirepül.  

A bemutatott görbék alapján a kirepülő molekula a kirepülést megelőzően kiesik a felszín 

oszcillációjának fázisából, jellemzően közvetlenül a kirepülés előtt a folyadékfázishoz 

közeledik, majd kirepül. A kinetikus energiát a görbével összevetve már a 12. ábránál sokkal 
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jobban látható, hogy a kirepülést megelőzően nagy kinetikus energiával rendelkezik a 

molekula. A kinetikus energia nagyságának szemléltetése végett a 21. ábrán csak az átlagos 

kinetikus energiánál legalább 2,5x nagyobb kinetikus energia csúcsokat ábrázoltuk.  

A kirepülés mechanizmusát és a kiugróan magas kinetikus energia csúcsok helyzetét 

szemlélteti a további négy ábra (22.-25. ábra) 

 

24.-25. ábra: A kirepült molekula z koordinátája és kinetikus energiája a 32. és 43. szimuláció esetén 
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22.-23. ábra: A kirepült molekula z koordinátája és kinetikus energiája a 40. és a 34. futtatás esetén 
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Minden kirepülés különbözőképpen zajlik le, vannak molekulák, melyek a tömbfázis 

belsejéből jutnak ki a felszínre, más molekulák már a szimuláció kezdetén is a felszín 

közelében tartózkodnak. Időről időre nagy kinetikus energiához jutva a felszín közelében 

tartózkodó molekulák kiesnek a felszín hullámzásának fázisából, ez még nem jelenti azt, hogy 

feltétlen kirepülnek. A 23. ábrán bemutatott esetben a molekula már 8,5 ps-al a szimuláció 

leállítása előtt jelentősen eltávolodott a felszíntől, ennek ellenére még nem szakadt ki, 

visszatalált a felszín hullámzásának a ritmusába és még további kb. 6 ps-on keresztül a 

felszínnel nagyjából együtt mozgott, csak ezután szakadt el a felszíntől és egy kis 

visszarugózás után kiszakadt. Ezzel némileg ellentétben a 24. ábrán bemutatott esetben a 

molekula a kirepülés előtt végig a folyadék tömbfázisban tartózkodott és kisebb visszarugózás 

után, elég folyamatosan távolodva a felszíntől szakadt ki. 

A feltehetően ütközésekből származó kinetikus energia löketek hatása jól megfigyelhető a 

z koordinátában, a felszíntől való kitérésekben. Jellemzően a lökések hatására a molekula 

jelentősen kileng, nagyobb amplitúdóval ingadozik a definiált felszínhez képest. Egyes 

kinetikus energia löketek olyan mértékű zavarást idézhetnek elő, hogy a molekula kiszakad a 

felszínről. 

Az ábrák elsősorban azt szemléltetik, hogy a kiszakadás mechanizmusa tágabb értelemben 

nem kifejezetten szabályos, de az esetek többségében a folyadékfázis felé visszarugózás 

történik, illetve a visszarugózás (backscattering) alatt illetve a kirepüléskor a molekula nagy 

kinetikus energiával rendelkezik. (A 23. ábrán bemutatott esetben kirepüléskor a molekula kb. 

25 kJ/mol kinetikus energiával rendelkezett, a csúcs az ábrán ezért rosszul látható, de nincs 

ellentmondásban a fentebb levont következtetésekkel.) 
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5.2. Kinetikus energia részletesebb vizsgálata 

Megvizsgáltuk a kinetikus energia eloszlását a kirepülő és az összes bennmaradó 

részecskére 250 időlépésre kiátlagolva, a kapott eredményt a 28. szimuláció esetében a 26. 

ábra mutat be. 

 

26. ábra: A kinetikus energia eloszlás az összes molekula illetve a kirepült molekula esetében 250 

időlépésre átlagolva a 28. szimuláció esetén 

A grafikonon az eloszlásgörbe alakja, helyzete hordozza az információt. Az ábráról 

leolvasható fő konklúzió, hogy a kirepült molekula energia eloszlása a nagyobb kinetikus 

energiák felé van eltolódva az összes molekulához képest. 

A kinetikus energia részletesebb tanulmányozására nem paraméteres módon is vizsgáltuk 

az eredményeket. Az összes kinetikus energia magába foglalja a transzlációs és a rotációs 

kinetikus energiát. Megvizsgáltuk, hogy a folyadékfázisban található, nem kirepült 

molekulákhoz képest hogyan viszonyul a kirepült molekula összes kinetikus, transzlációs, 

rotációs energiája, illetve z irányú sebessége a kirepüléshez képest visszamenőleg 250, 500, 

1000, 2000, 5000 szimulációs lépésre.  

Meghatároztuk az egyes mennyiségekre szabadsági fokuk alapján eső átlagos energiát kT 

egységekben a szimulációs hőmérsékletet figyelembe véve, majd kiszámítottuk időben 

átlagolva mekkora az egyes molekulák energiája, illetve sebessége. A kapott értékek, illetve 

szórások alapján 1-től 1000-ig rangsoroltuk a molekulákat. Az 1. hely tartozik a legnagyobb 

értékhez illetve szóráshoz. 
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A kiugró molekulára kapott rangsor értékek táblázatos összefoglalása 250 szimulációs 

lépést vizsgálva a 6 kiértékelt szimuláció esetén a 2. táblázatban található.  

2. táblázat: A 6 kiértékelt szimulációk során kapott rangsor értékek, a <E> jelölés az értékre, a σ
2
 a 

szórásra utal 

Szimuláció 

sorszáma 
27. 28. 37. 40. 42. 43. 

Szempontok <E> σ
2
 <E> σ

2
 <E> σ

2
 <E> σ

2
 <E> σ

2
 <E> σ

2
 

Ekin 830 336 6 26 7 14 10 9 10 47 125 11 

Etrans 986 928 1 1 33 201 786 918 50 96 62 1 

Erot 317 253 908 923 31 21 1 5 20 39 423 419 

vz 538 608 5 66 27 35 304 385 48 14 4 1 

 

A szempontok sorszáma a grafikonokon a táblázatnak megfelelően rendre összes kinetikus 

energia, transzlációs kinetikus energia, rotációs kinetikus energia, z irányú sebesség. A hat 

oszlop rendre a 43., 42., 40., 37., 28., 27., szimulációt jelöli. 

A szempontok értéke szerint ábrázolva a rangsorban elfoglalt helyet a következő grafikont 

kapjuk (27. ábra):  

 

27. ábra: Kirepült molekulák rangsorban elfoglalt helye 
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A grafikonon a sötétkék a 43., a vörös a 42., a zöld a 40., a lila a 37., a halványkék a 28., az 

okkersárga a 27. szimulációt jelöli. 

A szórás szerint ábrázolva a rangsorban elfoglalt helyet a következő grafikont kapjuk (28. 

ábra):  

 

28. ábra: Kirepült molekulák rangsorban elfoglalt helye 

A grafikonon a sötétkék a 43., a vörös a 42., a zöld a 40., a lila a 37., a halványkék a 28., az 

okkersárga a 27. szimulációt jelöli. 

A táblázat és a grafikonok alapján is látható, hogy nagyon különböző adatokat kaptunk a 

hat szimuláció esetében. A 27. szimuláció esetében semelyik tulajdonságban sem tekinthetjük 

kiugróan magas energiával rendelkezőnek a molekulánkat, a többi esetben azonban jellemző, 

hogy az átlaghoz képest nagy kinetikus energiával rendelkezik a molekula, de ez jelentkezhet 

összes kinetikus, transzlációs és rotációs energia formájában is. Hasonló állítás fogalmazható 

meg a energiákban tapasztalható fluktuációkra is. A 28. és 43. szimuláció esetében kiugróan 

magas volt a transzlációs energia, míg a 40. szimuláció esetében a rotációs energia volt nagy, 

a transzlációs energiában viszont kifejezetten hátul volt a molekula a rangsorban. 

Az eddigi kiértékelések alapvetően azt mutatják, hogy a molekulák nagyon különböző 

mechanizmussal repülnek ki a folyadékfázisból, kinetikai szempontból nem tudunk egy 

általános sémát felvázolni. Természetesen a mintaszám növelése szükséges ahhoz, hogy 

statisztikusan kiértékelhető eredményeket kapjunk, az állítás igazolására még további 

kiértékelésekre van szükség. 
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5.3. Hidrogénkötések számának változása 

A hidrogénkötés Musolino és Trout által használt, egyszerű távolságon alapuló definícióját 

figyelembe véve meghatároztuk a kirepülő molekula donált és akceptált hidrogénkötéseinek 

számát minden szimulációs lépésben (Musolino, Trout, 2013).  

Az távolság alapú definíció konkrét megvalósításához felhasznált súlyfüggvény: 

   
))3,2(5exp(1

1
)(




u
uwhb   (8) 

Az akceptált (9) és a donált (10) hidrogén kötések számának meghatározásához szükséges 

két egyenlet: 

  



a

ahbakc rwq )( )(   (9) 
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, 21

  (10) 

A 29. ábra a 28. szimuláció, a 30. ábra a 43. szimuláció eredményeit tartalmazza. 
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29. ábra: A kirepült molekula z koordinátája (kék), összes (zöld), akceptált (piros) és donált (lila) hidrogén 

kötéseinek a száma a 28. szimuláció esetén 

 

30. ábra: A kirepült molekula z koordinátája (kék), összes (zöld), akceptált (piros) és donált (lila) hidrogén 

kötéseinek a száma a 43. szimuláció esetén 

A 28. szimuláció esetében az akceptált hidrogénkötését veszíti el később a molekula, míg a 

43. szimuláció estében a donált hidrogénkötés marad meg tovább a kirepülés során. Kapott 

eredményeinket összevettettük Musolino és Trout feltételezett mechanizmusával. Szerintük 

először egy donált, legvégül pedig egy akceptált hidrogénkötést veszít el a molekula 

(Musolino, Trout, 2013). Egyes esetekben hasonló eredményeket tapasztaltunk, de nem 

mondható el, hogy az esetek többségében egy adott mechanizmus szerint játszódik le a 

vízmolekula kilépése, a hidrogénkötések elvesztése. 
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5.4. Kinetikus energia a kirepüléskor 

A kiértékelt 21 szimuláció esetében megvizsgáltuk a kilépő részecskék kinetikus energiáját 

a kirepülés pillanatában. A számításokhoz definiálni kellett a kiszakadás pillanatát. A 

tanulmány során azt a szimulációs lépést tekintettük kiszakadásnak, amikor a molekula első 

koordinációs szférájában először csökken nullára a szomszédok száma. A kirepült molekulák 

átlagos kinetikus energiáját a (11) egyenlet, szórását a (12) egyenlet írja le.  

 <Ekin> = 16,2 kJ/mol  (11) 

 SE = 9,34 kJ/mol  (12)  

A szimuláció hőmérsékletén a kapott érték több, mint 1,6 szorosa az átlagosnak. A 

szimulációnk tehát összhangban van a mérési eredményekkel, az eredmények alapján a 

felszínhez közeli párolgási réteg melegebb (Fang, Ward, 1999). 

Szemléletesen magyarázhatjuk úgy a kapott eredményeket, hogy a molekulának megfelelő 

„szökési sebességre” van szüksége ahhoz, hogy kirepüljön és kiszakadjon a felszín 

vonzásából. 
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6. Mechanizmus felvázolása, továbblépés 

Munkánk összefoglalásaként felvázolok egy lehetséges mechanizmust a víz párolgására és 

megemlítek néhány továbblépési lehetőséget.  

A molekula a folyadékfázis belsejéből feljut a felszínre vagy már eleve a felszínen 

tartózkodik. Pontosan meg nem határozott, de feltehetően molekuláris ütközésekből adódó 

többlet kinetikus energiára szert téve a felszínhez képest nagy amplitúdóval ingadozik, kiesik 

a felszíni hullámok fázisából.  

A kiszakadás előtt jellemzően visszarugózik a folyadékfázis felé, eközben megugrik az 

első három koordinációs szférájában levő molekulák száma. A szomszédszám változás a nem 

mindig kedvező elektrosztatikus kölcsönhatások miatt a potenciális energiában nem 

feltétlenül jelent jelentős, könnyen észlelhető változást.  

Visszarugózáskor, vagy azt követően nagy kinetikus energiára van szüksége a 

molekulának a kiszakadáshoz. Amennyiben nem rendelkezik megfelelően nagy kinetikus 

energiával, a felszínen kialakuló „molekula fürtök” csúcsára kerülve nem képes kiszakadni, 

egy-két vízmolekulán keresztül továbbra is kapcsolódik a folyadékfázishoz. 

Kiszakadáskor az átlagosnál nagyobb energiával rendelkezik többnyire a molekula, de nem 

jellemző a kirepülő molekulákra, hogy ez a többlet energia transzlációs, rotációs energiában 

vagy z irányú sebességben jelentkezne. A kinetikus energia eloszlásának maximuma a 

nagyobb energiák felé van eltolva, a kiszakadó részecskék átlagosan a bennmaradó molekulák 

átlag kinetikus energiájánál 1,6-szor nagyobb kinetikus energiával rendelkeztek. 

A szakdolgozat célja Öveges József professzor gondolatából kiindulva, majd továbblépve a 

párolgás kinetikájának, mechanizmusának vizsgálata volt klasszikus molekuláris dinamikai 

szimulációt használva. A kapott eredmények azt mutatják, hogy a kirepüléskor a molekula 

nagy kinetikus energiával rendelkezik, de a többlet kinetikus energia forrását még nem 

sikerült egyértelműen megállapítani. Lehetséges, hogy a háttérben az energia fluktuációja áll, 

de feltételezhetünk molekuláris ütközéseket, mely összhangban áll Mason 2011-ben 

megjelent cikkével (Mason, 2011). A jelenlegi adatok alapján azonban még nem tudjuk 

megállapítani az energia eredetét, ez további vizsgálatok tárgyát képezi. 

A kísérleti tapasztalatok alapján a molekulák kilépésének egy lehetséges mechanizmusát 

mutattuk be, a molekula kiesik a felszín oszcillációjának fázisából, visszarugózik a 
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folyadékfázis felé a kirepülés előtt, eközben megnő a koordinációs szféráiban levő molekulák 

száma. A visszalökődő molekula a szomszédokkal nem mindig tud kedvező elektrosztatikus 

kölcsönhatásokat kialakítani, ezért a potenciális energiában a szomszédszám növekedés nem 

mindig jelentkezik jól észlelhető minimum formájában. 

A vizsgálatokat általában a kirepült molekulára végeztük el, a nem kiszakadt, 

folyadékfázisban levő molekulák tulajdonságainak részletesebb vizsgálatának elvégzése után 

azonban összevethetnénk a kiszakadt és nem kiszakadt molekulák jellemzőit, melyek alapján 

akár jósolhatnánk, de legalább megállapíthatnánk, hogy mely jellemzők esetén valószínűbb, 

hogy kirepül a molekula. 

A fentebbi állítások igazolására további futtatásokon szeretnénk megvizsgálni a 

feltételezéseket, összevetni az irodalomban megtalálható korábbi szimulációs, kísérleti és 

elméleti eredményekkel, például érdemes lenne a felszíni hullámokat a kapilláris hullám 

elmélet szemszögéből is megvizsgálni (Davis, 1977). 

Fentebb több továbblépési lehetőséget mutattunk be a nem polarizálható modell 

használatával, de figyelembe kell vennünk a modellünk korlátait is. Egyes szimulációk 

esetében a molekula nem szakadt el teljesen a felszíntől, a részletesebb vizsgálatok 

kimutatták, hogy egy-két másik vízmolekulán keresztül kapcsolódott csak a felszínhez. 

Ahogy már a 2. fejezetben említettük, a nem polarizálható modellek általában nem tudják jól 

leírni a kis koordinációs számú klasztereket, így a kirepülés mechanizmusának részletes 

vizsgálata nem feltétlenül jelent előrelépést. A TIP4P/2005 vízmodell használata után tehát 

érdemes lenne a kísérleteket polarizációs vízmodellen is elvégezni és összehasonlítani az 

eredményeket. Az összehasonlító vizsgálat elvégzésére egy célszerű lehetőség például a BK 

modell alkalmazása, amely egy 2012-es publikáció szerint jól reprodukálja a sűrűségeket a 

gőz-folyadék egyensúlyi görbe mentén, és a kritikus pontot, valamint a felületi feszültséget is 

egy elég széles hőmérséklet tartományban (Kiss et al, 2012). 
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Párolgás vizsgálata számítógépes szimulációval 
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 ELTE Fizikai Kémiai Tanszék  
 

Víz párolgását tanulmányoztuk klasszikus molekuláris dinamikai szimulációk segítségével a 

merev, nem polarizálható TIP4P/2005 vízmodellt használva. Az eredeti ötlet Öveges József 

középiskolásoknak szóló gondolatának vizsgálata volt, de továbbléptünk és kísérleti célként a párolgás 

kinetikájának, molekuláris mechanizmusának felderítését, vizsgálatát tűztük ki.  

A kiértékelt eredmények alapján a molekula kiszakadásakor nagy, az átlaghoz képest kétszeres, 

háromszoros kinetikus energiával rendelkezik. A többletenergia eredetét még nem sikerült azonosítani, 

származhat a rendszerben az energia fluktuációjából, molekuláris ütközésből. Különösképpen a 

kirepülést megelőző 500 fs alatt a kirepülő molekula átlagos összes kinetikus, transzlációs, rotációs 

energiája vagy z irányú sebessége, illetve ezek fluktuációja a többi molekulához képest (rangsorolva a 

molekulákat) általában kiemelkedően nagy. (Az összes ezer molekula közül jellemzően, de nem 

minden esetben az elsők között szerepel.) 

A kirepült molekula akceptált és donált hidrogénkötés számának időbeli változása alapján nem 

lehetett molekuláris mechanizmusra vonatkozó következtetéseket levonni, mert minden kiértékelt 

esetben kicsit másképp zajlott le a folyamat. A kiértékelés alapján elveszítheti utoljára az akceptált, a 

donált hidrogénkötést és akár egyszerre is megtörténhet a két folyamat. A kapott eredmény nem 

egyezik az irodalomban javasolt nagyon részletes mechanizmussal. [1] 

A felszíni molekulák meghatározása, z koordinátáinak vizsgálata után felvázolható egy nagyvonalú 

mechanizmus a párolgás folyamatára. A felszínen levő, vagy felszínre került molekula általában nagy 

kinetikus energia löket(ek) hatására kiesik a felszín hullámzásának, oszcillációjának fázisából. 

Visszarugózik a folyadékfázis felé, rendszerint a szomszédjainak száma megnő, majd ha szert tesz 

megfelelő kinetikus energia löketre, kiszakad a felszínről. A tapasztalatok alapján a változás a 

szomszédszámokban általában megfigyelhető, a potenciális energiában a nem feltétlen kedvező 

elektrosztatikus kölcsönhatások miatt gyakran nem jól látható. 

A kiértékelt 21 szimulációt alapul véve a kirepüléskor a kiszakadó molekulák átlagos kinetikus 

energiája 16,2 kJ/mol-nak adódott, mely több, mint 1,6 szorosa az átlagos kinetikus energiának a 

szimuláció hőmérsékletén. Szemléletesen magyarázhatjuk úgy az eredményeket, hogy a molekulának 

megfelelő szökési sebességre kell szert tennie ahhoz, hogy kiszakadjon és elhagyja a felszín vonzását.  

 

[1] N. Musolino, B. L. Trout, J. Chem. Phys., 138, 134707, (2013)  



42 
 

Summary 

The investigation of water evaporation with computer simulation 

Dóra Judit Kiss, BSc student in Chemistry 

Place of diploma work: Physical Chemistry Department, Institute of Chemistry, Eötvös University, 

Budapest  

Place of defence: Physical Chemistry Department 

Supervisor: Gergely Tóth, associate professor  

 ELTE, Physical Chemistry Department 

 

Water evaporation was studied using classical molecular dynamics simulations of rigid, non-

polarisable water model TIP4P/2005. Starting from József Öveges's thoughts the final aim of this work 

was to investigate the kinetics and determinate a molecular mechanism of evaporation. 

During the evaporation the molecule’s got even two to three times larger kinetic energy compared 

to the average. The origin of the excess energy has not been identified yet, thus it can be originated 

from the fluctuation of the energy in the system or from molecular collision. In particular, below 500 

fs prior the breaking away, the fledged molecule’s average kinetic, translational, rotational energy or z 

direction velocity or the fluctuation of these properties compared to other molecules is typically larger. 

(From all the one thousand molecules most, but not all cases it’s between the first few ones in the 

ranking.)  

Based on the changes of the accepted and donated hydrogen bond numbers we couldn’t draw 

conclusion on a molecular mechanism, because at each simulation the progress was quite different. In 

some cases the molecule lost its donated, some cases its accepted hydrogen bond last, but it’s also 

possible to lose the accepted and donated H-bonds almost at the same time. The results do not match 

with a very detailed mechanism described in the literature [1]. 

After the determination of the surface molecules and investigation of their z coordinates a broad 

mechanism of evaporation can be drawn up. The molecule which is located in the surface or moved to 

the surface falls out of the surface waving, oscillation’s phase. It’s backscattering to the liquid surface, 

normally the number of its neighbour molecules in the first three coordination sphere is growing, and 

if its kinetics energy’s high enough, the molecule can break away from the water surface. Mostly the 

changes of the neighbours’ number can be well observed, however it’s not always true to the potential 

energy, because of the not always preferential electrostatic interaction. 

Based on the 21 analysed simulations the average kinetic energy of the breaking away molecule 

was 16,2 kJ/mol which is 1,6 times more than the average kinetic energy at the temperature of the 

simulation. The results can be described as the molecule has to obtain the necessary “escape velocity” 

in order to break away and to leave behind the surface. 

 

[1] N. Musolino, B. L. Trout, J. Chem. Phys., 138, 134707, (2013)  
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