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Bevezetés 

A számítástechnika rohamos fejlődésével együtt a számítógépes szimulációk is 

egyre nagyobb teret nyertek. Azonban a nagy pontosságú számításokhoz igen nagy 

erőforrások szükségesek, így a szimuláció mérete és időtartama csökken, ami korlátokat 

szabhat elénk. Ezek növelése érdekében egyszerűsítenünk kell a szimulációs modellt. 

Ebben az esetben a rendszer egy részét (pl. oldószer) egyszerűsíthetjük vagy a nem 

érdekes komponenseket kihagyhatjuk. Ezzel növelhetjük a szimulálható rendszer 

méretét és a szimulációs lépések számát, azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül az 

elhanyagolt vagy egyszerűsített részecskéket. 

Ahhoz, hogy az elhanyagolt komponensek hiánya ne okozzon problémát két 

lehetőségünk van. Az egyik lehetőség, hogy más szimulációs módszert alkalmazunk, 

mint például a Brown-mozgás vagy a Langevin-dinamika. Megoldás lehet az is, hogy 

potenciálmodellt változtatjuk meg, hogy valóst tükröző eredményt kapjunk. 

Jelen dolgozatban kétkomponensű rendszert szimuláltunk, majd a kisebb méretű 

részecskéket elhanyagoltuk, így már egy egykomponensűre redukált rendszerről 

beszélünk. Mindkét rendszert, minden esetben molekuláris dinamikával szimuláltuk. A 

redukált rendszer potenciálját kellett meghatározni, hogy reprodukálja a kiindulási 

minden atomot felhasználó szimulációban született eredményeket. E munka keretében 

három potenciálmeghatározó módszerrel foglalkoztunk. Amint a korábbi 

eredmények[1] mutatják, várhatóan a módszerek különböző potenciálokhoz vezetnek. 

Így nem várható a teljes rendszer minden információjára hiteles eredmény.  

Az egyik ilyen módszer egy szerkezetet (    ) reprodukáló módszer, a 

Schommers-módszer[2]. Használtunk még egy az összenergiát, (kinetikus és 

potenciális) valamint részecskék koordinátáját felhasználó ún. „potential-matching”[1] 

módszert. A harmadik, egy iteratív módon működő, a rendszert dinamikájához 

viszonyító módszert, ami a sebesség autokorrelációs függvényt hivatott visszaadni. 

Igaz, ezen eredmények felhasználásával még nem kapunk megfelelő potenciált a 

probléma megoldására, de első lépése lehet egy olyan módszer kifejlesztésének, mely 

egy ésszerű kompromisszumot használ mindhárom tulajdonság szimultán 

reprodukálására. 
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Irodalmi áttekintés 

Molekuláris Dinamika (MD) 

Számítógépes szimulációk általánosan 

A mai számítógépek rohamos fejlődése és megfizethetősége és könnyen 

elérhetősége nagyban segíti az elméleti számítások terjedését. Ezekkel a számításokkal 

közelítőleg valós rendszereket modellezhetünk. Így új információkat szerezhetünk, vagy 

olyan állapotokat szimulálhatunk, amik laboratóriumban nem vagy csak nagyon 

költséges úton tudunk megvalósítani.  

A számítógépes modellezéseknek azonban máig véges korlátai vannak, hiába a gyors 

fejlődés, az egyszerűsítések fontosak és nélkülözhetetlenek. A molekuláris dinamikai 

szimulációban, mint bármely más szimulációban, korlátoltak a lehetőségek. A 

részecskék maximális száma kb. 10
2
-10

7
 db, – ez a látható, mérhető ill. észlelhető 

mennyiség (10
23

db) nagyságrend töredéke – így egy egész rendszer modellezéséhez 

szükség van ún. periodikus peremfeltételre[3] vagy periodikus határfeltételre (1. ábra), 

mellyel könnyen kiküszöböljük a térbeli korlátokat. Ha ez esetben egy dobozt 

képzelünk el, akkor a doboz faláról a részecskéknek vissza kell pattannia, ezt azonban 

úgy kerüljük el, – és ez a legkényelmesebb megoldás – hogy a határon kilépő részecske 

a másik oldalon megjelenik. A periodikus peremfeltétel segítségével – a rendszert 

önmaga eltoltjaival körülvéve – egy „nagyobb” rendszert tudunk szemléltetni. 

 

1. ábra: Periodikus peremfeltétel (határfeltétel)[4] 
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A 2. ábrán látható kör    sugarának kisebbnek kell lennie az elemi cella szélességének 

( ) felénél. A távolságfüggvények csak e mértékig értelmezhetőek. Ha ennél nagyobb 

távolságot veszünk, olyan részecskéket vizsgálhatunk, amik a határfeltétel miatt már 

szerepelnek a vizsgált területen. A szaggatott vonallal jelölt négyzetet ún. „minimum 

image”-t (MI), minden részecskéhez hozzárendelhetjük („rácentrálhatjuk”). 

Figyelemmel kell kísérni – majd későbbiekben is előfordul – az elemi cella négyzet 

(kocka) és a vizsgált terültet kör (gömb) alakja közti különbség adta kimaradó 

területeket (térfogatokat). A szimulációs cella térbeli korlátai 10-100 nm.  

 

2. ábra: „minimum image”, távolságfüggvény sugara (  ) [3,5] 

A molekuláris dinamikai szimuláció 

A molekuláris dinamika egy olyan szimulációs technika mely klasszikus többtest-

rendszerek egyensúlyi- és transzporttulajdonságainak számára igen hasznos, e technikát 

a tudomány számos területén alkalmazzák, ám az egyik legelterjedtebb problémakör a 

folyadékok viselkedése és a fázisátmenetek vizsgálata. A klasszikus szó ebben a 

megfogalmazásban annyit tesz, hogy a komponensek tulajdonságai a klasszikus 

mechanika törvényeinek tesznek eleget. Probléma merülhet fel, ha figyelembe akarjuk 

venni a könnyű atomok (He, H2, D2) haladó (transzlációs) illetve forgási (rotációs) 

mozgását vagy azon   frekvenciájú rezgő (vibrációs) mozgást, ahol a        , ekkor 
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ugyanis számolnunk kell kvantumhatásokkal [6]. Az MD szimuláció determinisztikus, – 

egyetlen rendszeren időátlagot számít – hely és impulzuskoordinátákat is nyilvántart. 

Természetesen a molekuláris dinamikának egyéb, másfajta leírásait is megismerhetjük 

[7-10,3]. 

A molekuláris dinamika a potenciál ismeretében az ún. kanonikus egyenletekből 

nyert mozgásegyenlet alapján oldható meg. Számítógéppel oldjuk meg a 

mozgásegyenleteket az MD számolásokhoz, azonban ehhez valamilyen algoritmust kell 

használunk. Az algoritmust úgy kell megválasztani, hogy gyors és egyszerű legyen, 

mivel a lépéseket kis időközökre (1-2fs) és sok részecskére kell alkalmaznunk.  

A mozgásegyenletekre két megközelítést ismerünk, a Lagrange-formalizmust és a 

Hamiltoni mechanikát. 

Az előbbi függvény változói a hely ( ) sebesség (  ) és az idő ( ), melynek időbeni 

változása írja le a rendszer mozgását. 

           1. (Lagrange-függvény) 

Háromdimenziós térben   darab részecske Lagrange-függvénye a következő: 

    
      

 

 
      

   , 2. 

ahol    az  -edik részecske tömege,      pedig a potenciális energia rész és a      

helykoordiánát tartalmaz. Az Euler-Lagrange egyenletből látszik, hogy    darab 

másodrendű differenciális egyenletet oldunk meg. 

 
 

  
 

  

    
  

  

    
   3. (Euler-Lagrange egy.) 

A hamiltoni mechanikában az energiát a következő függvény adja meg: 

          
  

    
                     

   
 
   , 4. 

ahol    az i-edik részecske impulzusa. Ezekből adódóan a mozgásegyenletet a  

     
  

   
 

  

  
    és          

  

   
      5-6. 

egyenletek adják, ahol    az  -edik részecskére ható erő. Így    darab másodrendű 

differenciális egyenlet helyett    darab elsőrendű egyenletet kapunk.  
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MD szimuláció állandó energia esetén 

A      miatt, többváltozós nemlineáris differenciálegyenletek megoldásához 

numerikus integrálást kell alkalmaznunk. Az integrálást ismert módszerekkel    (véges) 

időlépésekkel kell végezzük. 

 Az Euler-féle módszer 

A legegyszerűbb módszer az Euler-féle. Itt a kezdeti hely- és impulzusok (  
    

 ) 

megadása után a kanonikus egyenletet „téglányösszegzéssel” integráljuk a  

                 
               

   
   7. 

                 
               

   
   8. 

rekurziós formula szerint. A módszerben az új eredmények változását a régebbi 

időlépésben felvett változás határozza meg [11]. Így szisztematikus hibához jutunk, 

amit más – ennél bonyolultabb – módszerekkel ki tudunk küszöbölni. 

 A Verlet-Størmer módszer 

Ilyen módszer a Verlet-Størmer algoritmus, ahol egy Taylor-sorfejtést 

alkalmazunk  -nél, ha a pozíciót felírjuk   -vel korábbi és későbbi időpontban a 

következő egyenleteket kapjuk: 

                            
 

 
                9. 

                            
 

 
                 10. 

Ha fenti 9. és 10. egyenletet összeadjuk és a szükséges összevonásokat elvégezzük, 

megkapjuk az  -edik részecske sebességét a   időlépésben, mivel a            a 

sebességgel egyenlő. 

                                            11. 

        
                 

   
         12. 

A 11. egyenletben megjelenő     a helyi (lokális) hiba, míg valójában a teljes 

integrálásra     hibával kell számolnunk. A 12. egyenlet alkalmazásával ez    . 
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 Sebesség-Verlet módszer 

Pontosabb értéket kapunk a sebességre az ún. sebesség-Verlet (velocity Verlet) 

algoritmussal, ahol a          értéket az előbb leírt Verlet-Størmer (9. egyenlet) 

algoritmusból vesszük, de a sebességet a  

                  
                

 
    13. 

egyenlettel írjuk le. Azonban figyelni kell, hogy a           gyorsulás csak akkor 

számolható, ha         -ban már kiszámoltuk az erőket. 

 A Gear-féle prediktor-korrektor algoritmus 

Használhatunk iteratív szimulációs módszert a Gear prediktor-korrektor (jósló-

javító) algoritmust [12,13], ami több lépésből áll (3. ábra). 

 

3. ábra: Gear prediktor-korrektor algoritmus 

Az első lépésben megadunk egy rendszert kezdő pozíciókkal és sebességekkel, 

többnyire Maxwell-Boltzmann eloszlás alapján, ezen adatokból kell valamely 

módszerrel a mozgásegyenleteket az első pár időlépésben megoldani (Runge-Kutta, 

Euler stb.). Majd a következő – prediktor – lépésben megadjuk a jósolt értékeket (14-

16. egyenletek). 

         

                     

         

korrekció (korrigált helyen 

újraszámolás) 

k 

Adatok feldolgozása, kiértékelése 

STOP 

M
 ∙ 
 

t 
= 

t m
ax

 

akár többször 

is ismételhető 
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                14. 

    
                             15. 

    
                 . 16. 

Ezután a legidőigényesebb lépés következik az erőszámolás. Majd a predikcióban 

született hibákat becsüljük meg, mint pl. 

                                 , 17. 

ahol az egzakt – erőszámítás után kapott – értékeket (          ) hasonlítjuk össze a 

prediktor lépésben született eredménnyel (          ). Ezzel korrigáljuk a prediktált 

értékeket (18-20. egyenletek). 

   
                                18. 

    
                                 19. 

    
                                 20. 

A korrekció többször is alkalmazható, de az MD során többnyire csak egy korrekció 

van. 

A fenti egyenletekben szereplő paraméterek (        ) az ún. Gear állandók[8,9]. Az 

adatok kiértékelése után  -szer megismételhetjük a    idejű lépést, így a szimuláció 

teljes ideje (    ) az      idő lesz.  

Ilyen rendszerekben 10
2
-10

5
 részecskét szimulálhatunk 10

-16
-10

-14
s időlépésekkel, 

10
5
-10

9
 alkalommal. Egy időlépés alatt 

      

 
 új távolság nagy időigénye miatt az 

erőszámolás mellett nem jelentős a többi lépés, azaz a számítási idő független az 

integrálás módszerétől. Az erőszámolásra is több metódus van, mint a szomszédlista 

vagy a cellafelosztási (csatolt cellák módszere - link cell method). Az előbbi a 

részecskék szomszédjait számolja és tárolja tömbben. Csak 20-100 lépés után frissítjük 

a párok listáját. Az utóbbi további kis cellákra osztja fel az elemi cellát. A mai 

informatikai fejlődés miatt a memória igény már nem okoz gondot. A Verlet és 

sebesség-Verlet-nél a hiba véletlenebb, mint a Gear algoritmusnál, az utóbbinál 

könnyen előfordulhat félrehúzás. A reverzibilitásukat vizsgálva, a Verlet és a sebesség-
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Verlet szimmetrikus, míg peremfeltételek és kényszereket nézve a prediktor-korrektorba 

lehet azokat könnyebben és jobban beépíteni. 

A kezdeti állapotok megadása után (pozíciók és sebességek) a rendszer 

összenergiáját is kiszámíthatjuk, ami a továbbiakban nem változik, az energia 

megmaradás miatt. Ebben a termodinamikai rendszerben az energia ( ), a térfogat ( ) 

és a részecskék száma ( ) állandó. Így ez esetben Gibbs-féle mikrokanonikus – 

elszigetelt – rendszerről beszélünk [14,15]. Az egyenletek megoldásaiból megkapjuk a 

rendszert, mikroszkopikus leírásban, azaz ismerjük a rendszerben lévő összes részecske 

helyét, valamint impulzusát. Miután a termodinamikai egyensúly beállt, a molekuláris 

dinamika lépéseire kell átlagolnunk, ez az előző részben említett időátlag. Ha az 

egyensúly beállását, vagy más időben lezajló folyamatot akarunk vizsgálni, akkor több 

különböző kezdeti feltétellel indítjuk el a rendszert és így átlagolunk.[11] 

MD szimuláció állandó hőmérséklet esetén 

Az előző részben tárgyalt esetben az energia állandósága miatt, a hőmérsékletet 

csak kiszámíthatjuk a  

   
 

 

    

   
 

 

    
 

  
 

  

 
    21. 

egyenletből, ahol   a hőmérséklet,      a kinetikus energia és    a Boltzmann állandó. 

Természetesen az   használatakor figyelembe kell venni a szabadsági fokok számát. Az 

egyszerűség kedvéért ezentúl, ha szabadsági fokokkal kell osztani, és az egyenletekben 

  szerepel, akkor a megfelelő szabadsági fokot kell érteni (         vagy    

 ) az   helyett. A legtöbb esetben a szimulációk során azonban a hőmérséklet hatását 

akarjuk vizsgálni és az energiát számolni, illetőleg olyan kísérleti adatok állnak 

rendelkezésünkre, ahol nem az energia, hanem a hőmérséklet adott. Így a hőmérsékletet 

valamilyen módon állandón kellene tartani. Ilyen esetben termosztált rendszerről 

beszélünk, ahol a térfogat ( ) és a részecskék száma ( ) mellett nem az energia, hanem 

a hőmérséklet ( ) állandó és Gibbs-féle kanonikus sokaságot kapunk. A rendszer 

termosztáttal való összekapcsolása a hőmérsékletet egy megadott értéken tartja. A 

hőmérséklet a megadott adat körül fluktuál. Ezt a fluktuálást kikerülhetjük, ha az Evans-

Morriss termosztátot használjuk [16]. Ez esetben ún. izokinetikus sokaságról beszélünk. 
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 Skálázásos módszer 

A fluktuált módszerekre több lehetőség is akad, amik közül talán a legegyszerűbb 

a skálázásos módszer [11]. A számolás minden iterációs lépése után vagy megadott 

lépésszám után hőmérsékletkorrekciót hajtunk végre úgy, hogy a hőmérséklet 

kiszámolása után a sebességeket vagy az impulzusokat egy faktorral szorozzuk, aminek 

értékét úgy kell beállítani, hogy a hőmérséklet a kívánt értékre álljon be. Ez egy gyors 

és egyszerű módszer, amit széles körben használnak. Ez csak a termodinamikai limit 

(   ) esetében helyes megoldás. 

 Nosé-Hoover termosztát 

Azonban a kanonikus sokasághoz jobban illik a Nosé által javasolt bővített 

módszer kiterjesztése a Nosé-Hoover termosztát [11,16-18]. A módszer lényege, hogy a 

rendszerünk egy alrendszert képvisel, ahol a kívánt hőmérsékletet be akarjuk állítani és 

ez termikusan kapcsolódik a termosztáttal (hőtartállyal), aminek megfelelő 

modellezéséhez ennek jóval nagyobbnak kell lennie a rendszerünknél. A fentiekben 

említett módszer ötlete azon alapszik, hogy a termosztátnak elég egy általánosított hely 

és egy általánosított impulzus koordináta is. Így extra szabadsági fokot kell bevezetni 

( ), ami a fázistér    dimenzósról      dimenziósra való növekedését okozza (ha az 

  nagy a   -es érték nem okoz nagyobb memória igényt sem nagy lépésszám 

növekedést). Adott a Hamilton-függvény (4. egyenlet) és vezessünk be egy új 

impulzusváltozót (  ) és skálázzuk át az időt (   )  

       és         22. 

összefüggések alapján. Az eredeti Nosé szemléletben ezzel korrigálni kellett időfüggő 

számításoknál, a Nosé-Hoover formalizmusban erre már nincs szükség. A Hamilton-

függvényt kiterjesztjük további a termosztát leíró tagokkal (     és így a kanonikus 

egyenletek biztosítják a hőmérséklet állandóságát, ahol   a hő tehetetlenségi paraméter, 

ami a hőmérsékletfluktuáció sebességét szabályozza. 

                
  

 
    

  

  
           23. 

A kiterjesztett (23. egyenlet) Hamilton-függvényre a kanonikus egyenleteket a 

következőképpen írjuk fel: 

 
   

    
   

   
  

  

   

 

 
  24. 
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 25. 

 
  

    
   

  
 

 

 
 26. 

 
  

     
   

  
  

  

   

 
   

  
 

   
     

 
  27. 

A fenti (24-27) egyenletekből áttérünk az eredeti változókra 

 
   

  
 

  

   
 28. 

 
   

  
 

  

   
   

 

 
 29. 

 
     

  
 

 

 
 30. 

 
  

  
  

  

   

 
            . 31. 

Az így kapott egyenletekből látszik a hőmérsékletet állandóan tartó mechanizmus, ahol 

a 31. egyenlet a   mozgásegyenlete. A 29. egyenlet (az impulzusváltozás) tartalmaz egy 

folyamatos szabályzó tagot. A 28. egyenlettel nincs teendő, ám a 30. egyenletben 

megjelenik az új változó, amit csak akkor kell kiintegrálni, ha kíváncsiak vagyunk az 

értékére. A   értéke határozza meg a két rendszer (al- és termosztát) közti csatolást, 

amit tapasztalati úton tudunk beállítani, figyelembe véve a rendszer saját frekvenciáját. 

A (  ) Hamilton-függvény írja le a kiterjesztett rendszerünket, megmarad az eredeti 

( ) Hamilton-függvény így egy energia-megmaradás jellegű törvény jön létre, ha 

kiegészítjük az energiát a hőtartály energia jellegű tagjaival. 

Ez a rendszer (Nosé-Hoover) nagy részecskeszám esetén megfelel a  

         
 

   
  32. 

szerinti kanonikus eloszlásnak. 

 Berendsen-termosztát 

A Berendsen-termosztátban [19,20] egy csatolási állandót alkalmazunk a 

hőmérséklet szabályozására, ami megmondja, hogy mennyire térhetünk el a megadott 

hőmérséklettől. Ezt az eltérési ingadozást a  

 
     

  
 

 

 
          33. 

egyenlet adja meg, ahol   a csatolási állandó,      a   időpillanatban és    az elérni 

kívánt hőmérséklet. Az (33.) egyenlet alapján felírható a hőmérsékletváltozás (  ): 
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          34. 

A   megválasztásánál figyelni kell, hogy túl alacsony értéke irreálisan kicsi változást 

jelent    időegység alatt, valamint indokolatlanul nagy választása sem helyes a nagy 

fluktuáció miatt. 

 Anderson-termosztát 

Az Anderson-termosztát [6,21] egy sztochasztikus ütközéseken alapuló módszer, 

ami a molekuláris dinamikánál minden    integrálás után     valószínűséggel (minden 

részecskére külön-külön véve) sebességet ad a Maxwell-Boltzmann 

sebességeloszlásból: 

       
 

         
 

 

 
       

  

       
  35. 

MD szimuláció állandó nyomás esetén 

A molekuláris dinamika egyik fontos feltétele lehet az állandó nyomás ( ) az 

állandó térfogat helyett. Nagyon sok folyamat játszódik ilyen körülmények között. 

Például a folyadék-légnemű átalakulás, hiszen állandó térfogaton ez nem is megy 

végbe. Ezek megoldására is több módszer áll rendelkezésünkre, mivel a rendszer 

pillanatnyi nyomása megadható a részecskék mechanikai tulajdonságainak az 

ismeretében a korábbiakhoz (termosztáló módszerekhez) hasonló algoritmus 

szerkeszthető. [3] 

A termosztáthoz nagyon hasonlóan működik a Berendsen-módszer [19,20] a 

nyomás szabályozására is. Itt is, mint a termosztátnál egy csatolási állandót vezetünk be 

 
     

  
 

 

  
         , 36. 

ahol a    a nyomás szabályozáshoz tartozó csatolási állandó, a    a kívánt és a      

pedig a   időpillanathoz tartozó nyomás, valamint a szimulációs cella térfogatát  -vel 

skálázzuk, a tömegközéppontot pedig    -vel. Így a tömegközéppont a skálázás után az 

           37. 

értéket veszi fel, ahol    a skálázás utáni,   az eredeti tömegközéppont, a   pedig a 

következő formában adható meg: 

       
  

  
         . 38. 
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A Nosé-Hoover módszer hasonlóan a termosztáláshoz, a nyomás állandóan 

tartására is alkalmas, valamint hasonló elven működik az Anderson-barosztát [11,21] is, 

ahol új kanonikus helyváltozó a térfogat. Így a hely- és az impulzusváltozók a 

következők: 

   
       

 
 

  és   
       

 

  39. 

Kristályos anyagoknál sok esetben célszerű nemcsak a térfogatot változtatni, hanem az 

egész rendszert homogénen deformálni. Ilyenkor egy deformációs- és egy 

feszültségtenzort vezetünk be. 
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Modellalkotás: potenciál, mint modell 

Amikor egy valós anyagról vagy rendszerről információkat szeretnénk megtudni, 

kísérleteket végzünk annak megismeréséhez. Manapság a számítógépek megjelenésével 

új kísérleti terület alakult ki, a numerikus kísérleteké. A szimulációkkal a rendszereket 

akarjuk utánozni. Szimulációkor a valódi rendszer egy leképezését használjuk, ilyenek a 

modellek. Megfelelő történések, rendszerek, reakciók esetén, ha egy jó modellt 

használunk, – ami jól leírja a valóság vizsgálandó részét – extrém feltételek mellett, 

atomi szinteken szerezhetünk ismereteket, megérthetjük a fizikai-kémiai 

törvényszerűségeket.  

 

4. ábra: Számítógépes szimuláció helye a kutatásban[7] 

Amint a (szimulációs dolgozatokban kötelezően szereplő) 4. ábra is mutatja a 

szimuláció nem különálló tudományág, hanem egy a többi tudományággal összefonódó 

kísérleti (kutatási) rendszer egyik része. 

A számítógépes szimulációk egyik kiindulási pontja a rendszerben lévő, a 

rendszert alkotó részecskék kölcsönhatásainak modellezése. Jelenleg is nagy 

erőfeszítések történnek abban az irányban, hogy termodinamikai peremfeltételeknek 
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megfelelő makroszkopikus körülmények között is kvantummechanikai igényességgel 

modellezhessünk. 

Ugyanakkor sokszor a klasszikus mechanikai törvényeken alapuló közelítések 

alkalmazása is elegendő, így időt és számolásokat spórolhatunk, a kvantummechanikai 

algoritmusok rendkívül gépidőigényes számolások kiváltásával. Ezután olyan 

rendszerekről lesz szó, ahol két részecske kölcsönhatását befolyásolja a többi szomszéd 

jelenléte, ami többtest-potenciálok alkalmazását teszi szükségessé. Sajnos ez szintén 

időigényes dolog, amit az ún. effektív párpotenciálok [3] használatával 

kiküszöbölhetünk. Ezek a potenciálok a tömbfázisban érvényes energiaviszonyokat 

bontják fel páronkénti járulékok összegére (40. egyenlet) (ez a feltételezés nem teljesen 

igaz, pl. hármaspontban lévő argon esetén a hiba 5-10%). 

           
 
     

 
    40. 

Ezeket a potenciálokat külső ismeretek alapján kell meghatározni, vagy egy 

kvantumkémiai számítás potenciálfelületének illesztésével vagy más potenciálok 

alkalmazásával. 

Effektív párpotenciálok 

A páronkénti felírásban (40.) szereplő     potenciál alakjára több forma és 

módszer létezik. Legismertebb közülük a Lenard-Jones féle effektív potenciál, amit a 

későbbiekben részletezek. Ezek az analitikus modellpotenciálok egy rövidtávú taszító és 

egy hosszabbtávú vonzó részt tartalmaznak. Az 5. ábrán látható pár egyszerűbb: a 

merevgömbi-, háromszög- és a négyszögpotenciálok. 

 

5. ábra: merevgömbi-, háromszög-, négyszögpotenciál [22] 
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A fenti egyenletek adják meg a taszító részt ill. a vonzó részt, amint azt látni lehet a 

merevgömbi esetben a két atom átfedésénél az energia végtelen – a részecskék nem 

fedhetnek át – utána pedig 0, így nincs vonzó rész, azaz az atomok vagy molekulák 

merev golyókként viselkednek, melyek sugara   és a golyók rugalmasan ütköznek. A 

másik két esetben láthatunk vonzó részt, aminek energiamélységét egy   paraméter 

jellemez. Ha összetettebb modellpotenciált alkalmazunk, akkor a potenciált egy vonzó 

és egy taszító tagra osztjuk fel. Az általános Buckingham potenciál alakja a következő: 

                      41. 

Ebből következik a Mie-féle potenciál (6. ábra) amiben a vonzó és taszító tagot 

hatványfüggvénnyel közelítjük. 

 

6. ábra: Mie-féle potenciál [22] 

Amint a 6. ábrán is látszik, ez már egy folytonos potenciál itt már nem tekintjük merev 

törzsűnek és állandó átmérőjűnek az atomokat vagy molekulákat. Ez egy reálisabb képe 

a kölcsönhatásoknak. A taszító tag kitevője ( ) 8 és 15 között lehet, valamint a vonzó 

tagé ( ) legtöbbször 6 (apoláris molekulák esetén).  

Lennard-Jones potenciál 

Egy speciális eset, amikor az      és az     az        és a        , 

ahol   és   a potenciál paraméterei (pl. argon esetén                és       

       ). Ezt a speciális esetet nevezzük (6-12) Lennard-Jones potenciálnak[23,24], 

amit közismert formában így írjuk fel: 

    
          

 

 
 
  

  
 

 
 
 

  42. 

Ezt a potenciálfüggvényt a 7. ábra szemlélteti. Ha a rendszerben többféle komponens 

szerepel, a párpotenciálokat nem csak az azonosfajtákra kell felírnunk, hanem két 
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különböző komponens esetére is. Ilyen esetekben a paramétereket módosítanunk kell a 

konvenció szerint, a következő módon: 

            és     
      

 
, 43. 

azaz a két különböző komponens potenciáljának paramétereit az   esetén az egyes 

részecskék értékeinek mértani közepe,   esetén pedig a számtani közepe adja ezt az ún. 

Lorentz-Berthelot szabálynak nevezzük. 

 

7. ábra: Lennard-Jones potenciál alakja 

A párkorrelációs függvény 

A kísérlet és az elmélet vagy a szimuláció közötti kapcsolatot teremti meg a 

szerkezetre a párkorrelációs függvény [3,25]. Az előbbiekben említett páronként additív 

energia és a párkorrelációs függvény ismeretében az egyensúlyi rendszer legtöbb 

termodinamikai tulajdonsága számítható. 

Egy anyag konfigurációját megkaphatjuk, ha az atomok koordinátáit leírjuk az idő 

függvényében. Ez egy teljes leírás, de a sok időlépés és a sok részecske miatt ez túl 

nagy adathalmaz. Erre egy nagyon jó megoldás ez a függvény. A párkorrelációs 

függvény (pair-correlation function, radial distribution function, RDF) megadja egy 

részecskétől (centrum részecske)   távolságban az átlagos sűrűség és a lokális sűrűség 

viszonyait, tehát a függvény csak a távolságtól függ jelölése     .  

      
    

   
    

        , 44. 

ahol a      a rendszerben tetszőlegesen kiválasztott centrum részecskétől   távolságban 

észlelt lokális sűrűség, a    pedig a rendszer átlagos sűrűsége (8. ábra). 
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8. ábra: párkorrelációs függvény sematikus ábrázolása 

A második egyenlőségjel utáni kifejezés azt mutatja meg, hogy lehet a     -t a 

rendszert alkotó részecskék koordinátáiból kiszámítani. (     a centrumtól   

távolságban lévő    vastagságú gömbhéjban lévő részecskék száma.)[3] Különböző 

rendszerek radiális eloszlásfüggvényeit (    ) láthatjuk a 9. ábrán. 

 

9. ábra: Egykomponensű rendszer változatos párkorrelációs függvényei [3] 

Az eddig leírtak többkomponensű rendszerekre érvényesek, de hasonló módon, mint a 

párpotenciáloknál itt is megoldható többkomponensű rendszerre. Ebben az esetben 

parciális párkorrelációs függvényről kell beszélnünk (      ), ahol az   típusú centrum 

részecskétől,   távolságban található,   típusú részecskének lokális- és a   típusú 

részecskének átlagos sűrűségének viszonya. A parciális korrelációs függvény kísérleti 

meghatározása igen bonyolult folyamat, és sajnos igen speciális anyagokra lehetséges. 
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A kísérleti úton (pl. diffrakciós módszerekkel) kapott információ az ún. szerkezeti 

függvény (struktúra faktor,     ). Statisztikus mechanikai alapon is bemutatható, hogy 

a szerkezeti függvény az imént tárgyalt párkorrelációs függvénynek Fourier-

transzformáltja [3]:  

                             . 45. 

A levezetése túlmutat e dolgozat témáján. A valós térbeli és az inverz térbeli 

függvények ugyanazt az információt tartalmazzák és a transzformáció egyértelmű 

mindkét irányba. 

Időkorrelációs függvények 

A dinamikai tulajdonságokat ún. időkorrelációs függvények segítségével adhatjuk 

meg. Az időkorrelációs függvények Fourier-transzformáltja megadja a dinamikai 

tulajdonság spektrális eloszlását. Ezekből a dinamikai tulajdonságokat megadó 

függvényekből származtathatóak nem egyensúlyi tulajdonságok, 

transzporttulajdonságok, mint például a diffúziós együttható, viszkozitás, hővezetési 

együttható. Onsager által megfogalmazott a termodinamikai folyamatok általános 

lineáris erő törvénye, a folyamatsebesség arányos a hajtóerővel: 

      , 46. 

ahol a   az áram,   a transzportállandó és   az erő. Ismertek kereszthatások, ilyen 

kereszthatás a diffúziós potenciál, termodiffúzió, valamint minden kereszthatásnak 

megvan a fordítottja és a fordítottak együtthatói mindig ugyanakkorák. Ezt a tapasztalat 

által is igazolt szimmetriát Onsager általános törvényként deklarálta (1968, Nobel-díj). 

Ha a 46-os egyenletet több áramra írjuk fel: 

            . 47. 

A kereszthatások szimmetriája pedig a 

         48. 

egyenletben látszik. A 47. egyenletet a diffúzióra (tömegáramlás) felírva, a következő 

formában néz ki: 

       
   

  
 49. 

Az ötvenes évektől bevezették a lineáris válasz elméletét, amiben felhasználjuk, hogy a 

rendszer külső megzavarása után visszatér az egyensúlyba. A kis megzavarásra azt 

feltételezzük, hogy a rendszer lineáris választ ad, azaz a visszatérés, olyan mintha saját 

egyensúlyi fluktuációjából térne vissza. Az egyensúlyi fluktuációkból számolhatóak a 
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nem egyensúlyi makroszkopikus lineáris állandók. A korrelációs függvények adják a 

kapcsolatot: 

                    , 50. 

ahol   a sokaságátlag. Abban az esetben, ha az A és B megegyezik, autokorrelációs 

függvényről beszélünk.  

A sebesség autokorrelációs függvény 

Az öndiffúziós állandót a Green-Kubo reláció alapján a sebesség autokorrelációs 

függvény (51. egyenlet) idő szerinti integrálja (52. egyenlet) határozza meg.  

                 51. 

   
 

 
          

 

 
  52. 

Létezik egy nem egyensúlyi forma is, amit Einstein írt le először: 

    
 

 
             

 
          53. 

A sebesség autokorrelációs függvény Fourier-transzformáltja eredményezi a molekula 

transzlációs spektrumát, amely infravörös kísérleti adatokkal hasonlítható össze. A 

metanol- és vízmolekulák sebesség autokorrelációs függvényeit és transzlációs 

mozgásuk spektrumait [26] mutatja be 3:1 víz-metanol elegyben (10. ábra) 

szobahőmérsékleten végzett molekuladinamikai számítások alapján. 

 
10. ábra: Metanol-víz transzlációs spektrum.[26] 

 

Potenciálok számítása kísérleti adatokból 

A potenciálfüggvény ismeretében szimulálni tudunk egy rendszert, 

meghatározhatjuk a struktúráját, a fentiekben ezt a potenciálfüggvényt tabulálhatjuk 
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vagy megadhatjuk analitikusan úgy, hogy reprodukálják a kísérleti adatokat. Az utóbbi 

évtizedekben egyre nagyobb hangsúly került az ellenkező esetre is, amikor a strukturális 

adatok ismertek pl. diffrakciós kísérletekből és megfelelő kölcsönhatási függvényeket 

keressük. Egyes ún. inverz módszerekkel, egy rendszer szerkezeti függvényét vagy 

párkorrelációs függvényét akarjuk reprodukálni egy optimalizált potenciállal. Így a 

rendszer bizonyos adataiból kell meghatározni a potenciális függvényt. A numerikus 

részleteit egy többtest erőket pártávolságfüggővé projektáló módszernek, elsőként 

Ercolessi és Adams[27] dolgozta ki. 2004-ben Izvekov [28] egy sokkal robusztusabb 

módszert javasolt a neve „force-matching” („erő-illesztő”). Az alapötlet az volt, hogy a 

párok között ható erőket egy köbös spline-nal leírt rövid hatótávolságú erőre és egy 

Coulomb tagra ossza. A köbös spline és a részleges töltések együtthatói a legkisebb 

négyzetek módszerének segítségével határozta meg, ahol a „kísérleti” erőket Car-

Parrinello[29] szimulációval biztosította. A módszer úgy tűnik jól alkalmazható, ezt 

több módszer is alátámasztja. A következő részben a Tóth Gergely által leírt módszer, 

(„potential-matching”) [1] egy olyan potenciálnak a fejlesztése, amely az Izekov-féle 

force-matching algoritmussal analóg módon épül fel.  

A „potential-matching” módszer 

A „force-matching” algoritmus esetén az input adat több konfigurációban az 

atomok koordinátái valamint az azokra ható erők. Az erők használata miatt az összetett 

szimulációk a molekuláris dinamikára szorítkoznak, mert Monte Carlo (MC) 

szimulációkból nem kaphatunk erő értékeket. A fő célja az algoritmusnak, hogy az 

alkalmazható legyen Monte Carlo szimulációk adataira is. Így itt az input adatunk a 

koordinátákból és a rendszer teljes potenciális energiájából áll több konfigurációra. 

Például egy kétkomponensű rendszer esetében az     , a  -adik konfiguráció 

potenciális energiája kiszámítható a megfelelő parciális párkorrelációs függvénnyel 

(   
       ) és tabulált parciális párpotenciál (         ) szorzatainak összegeként. 

        
   

    
   

     
   

  
 

 
  

    
 

 
   

      
      

       
  
         

 
 

 
  

    
 

 
   

      
      

       
  
         

 
 

 
  

       

 
   

      
      

       
  
        , 54. 

ahol    az α részecskék sűrűsége, azaz a   térfogategységre jutó részecskék száma és 

az    pedig a párkorrelációs és potenciális függvényekben a távolságegységek száma (a 
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„bin”-ek száma). Ahány konfiguráció (  ) van, annyi egyenlet lesz, amennyiben több 

konfiguráció van, mint amennyi ismeretlen tabulált potenciál, amihez nem nulla 

   
        tartozik (            ), akkor a         meghatározható a többdimenziós 

legkisebb négyzetek módszerével az 

      55. 

megoldásával, ahol az   (           -es) együttható mátrix egy eleme    
        és 

annak az 55. egyenletbeli szorzótényezőiből áll, a   vektorban a három tabulált 

potenciál található rendre (ismeretlenek), és az   tartalmazza az      potenciális 

energiáit. 

Az együttható mátrix sorai eléggé hasonlítanak egymásra, különösen nagy rendszer 

esetén. Emiatt a hagyományos többdimenziós legkisebb négyzetes módszerek nem 

alkalmazhatóak. Kifinomultabb módszerek, mint a DLSBRR iteratív eljárás az IMSL 

számítástechnológiai programcsomagban elfogadható eredményeket adtak az összes 

számításban. 

Ezen kívül még többfajta inverz módszer létezik, de e dolgozat keretein belül a 

Schommers módszerére térnék ki. 

Schommers-módszer 

1974-ben Henderson [30] bebizonyította, hogy ha egy rendszer leírható pusztán 

páronként additív párkölcsönhatásokkal és a rendszer egyensúlyban van, akkor létezik 

egy kölcsönös és egyértelmű megfeleltetés a párkorrelációs függvény és a párpotenciál 

között. Azonban az egyértelmű kapcsolat nem korlátozódik a párkölcsönhatásokra. 

Kiterjeszthető bármilyen magasabb rendű eloszlás- és potenciálfüggvényre, ha a 

rendszer teljesen leírható ezekkel a kölcsönhatásokkal. 

Az 1973-ban Schommers által publikált potenciálfinomító módszer [31] volt az 

első áttörés a szimulációval támogatott potenciál meghatározások között. A módszer 

lényege, hogy egy kezdeti sejtésen alapuló potenciált finomítunk iteratív módon, 

összehasonlítva a szimulációnak az  -edik potenciálját a kísérleti párkorrelációs 

függvényekkel. Egy iteratív lépés egy molekuláris dinamikai (vagy MC) szimulációból, 

adott potenciálparaméterekkel és a receptnek megfelelő potenciálmódosításból áll. Ez a 

recept a      sűrűség tagjának sorfejtéséből származik.  

           
    

   
           

    

   
          

  

  
       , 56. 
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ahol     ,      és további együtthatók a     -ból a különböző klaszterintegrálok 

összegei. Schommers feltételezte, hogy ha van egy       potenciál, ami elég közel van 

az igazi     -hez, akkor       közelíthető     -rel. Természetesen ez így csak részben 

igaz, mivel a potenciál nem határozható meg egy lépésben. A potenciáljavítás  -edik 

lépése a következő: 

                     
       

       
  57. 

A módszer könnyedén kiterjeszthető többkomponenses rendszerekre, ahol a megfelelő 

parciális függvények jelennek meg az 57-es egyenletben [32]. A kiterjesztést sikeresen 

alkalmazta 13 évvel később Soper [33]. 
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Kutatási feladat 

Célkitűzés 

A folyadék és ahhoz hasonló anyagok számítógépes szimulációjának területén két 

fő irányzat létezik. Az egyik irányzat célja, hogy a kölcsönhatásokra minél pontosabb 

leírást kapjanak, amihez elég bonyolult erőtereket fejlesztettek ki a többtest problémákat 

is kidolgozva. Vannak módszerek, amelyek az erőt és a potenciált menet közben 

számítják ki különféle kvantummechanikai módszerekkel. A pontosság növelése 

csökkenti a rendszer méretét és a vizsgált időtartamot, ezzel jelentősen behatárolva a 

kapható eredményeket. Ezzel szemben a másik irányzat célja, hogy a rendszer méretét 

és a vizsgált időtartamot növelje. Ez legtöbbször durva egyszerűsítésekkel jár a 

kölcsönhatások leírásánál. Az összes atomot felhasználó szimulációkban használt 

kölcsönhatások lehetnek nagyon egyszerűek is, azonban nem tudják leírni a rendszer 

finomabb részleteit és az érdekes helyi effektusokat. Biológiai és nanoméretű esetben a 

rendszer egy része háttéreffektusként kezelik, vagy egyszerűen el van hanyagolva (pl. 

oldószer). Ez azzal jár, hogy a rendszer érdekes részei is egy egyszerű modellel vannak 

felépítve. Egy általános módszer erre, hogy az atomok, csoportok vagy a molekulák egy 

egyesített kölcsönhatási egységként vannak kezelve. 

A feladatom az volt, hogy egy kétkomponensű rendszert szimuláljak, majd a 

rendszerből a kisebbik komponenst (oldószert) elhagyva, vizsgáljuk meg, hogy inverz 

módszerekkel milyen parciális potenciálfüggvényt kapunk. Erre három módszert 

használunk: 

1. Schommers-módszer – a párkorrelációs függvény alkalmazása 

2. Potential-matching módszer – a rendszer összenergiája és a részecskék 

koordinátáinak felhasználása 

3. Új iteratív módszer – a sebesség autokorrelációs függvény használata 

Korábbi eredmények alapján, várhatóan az első két esetben az eredeti effektív 

potenciáltól és egymástól is különböző potenciál függvényt kapunk vissza, mint a 

rendszerünk eredeti függvénye, emiatt evidens, hogy az eredetileg tabulált potenciál 

nem reprezentatív, így azt helyettesítenünk kell. A harmadik módszer eredményét 

vetnénk össze a másik kettővel, hogy ebből következtetéseket vonhassunk le, azt 

illetően, hogy milyen potenciál függvénnyel lehet helyettesíteni a nem megfelelőt. 



27 
 

Jelen dolgozatban a munka első része egy- ill. kétkomponenses módban 

működtethető, az 1. és 2. módszer használatára alkalmas MD program megírása, 

második része a 3. eljárás kifejlesztése és adaptálása a forráskódba, valamint az 

eredmények összehasonlítása, elemzése. 

Távlati cél, hogy a felsorolt módszereket, egy olyan új alkalmazás váltsa fel, ami 

mindhárom megfeleltetésnek eleget tesz egyszerre, azonban ez túlmutat e dolgozat 

keretein.  
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1. Célkitűzés: Programozás 

A szimulációs program 

A feladatot egy már létező (Vrabecz Attila és Tóth Gergely által írt) molekuladinamikai 

szimulációs programmal kezdtem. Ez egy egykomponensű MD szimulációs C-nyelven 

írt program, aminek forráskódját először át kellett írni, hogy két- ill. egykomponensű 

módon is alkalmas legyen szimulációra. 

 

11. ábra: A program vázlatos ábrázolása 
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INIT rész 
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Az – 11. ábrán látható – input beolvasása után megadott számú részecskének 

számítjuk ki a szimulációs cellában a koordinátáit. Ha két komponenssel számolunk, 

akkor először a cella méretét határozzuk meg a sűrűség segítségével, mivel a kétfajta 

részecske mérete különbözik ezért kiemelten fontos, hogy a „doboz” mérete megfelelő 

legyen, így egy fiktív részecskeszámot vezetünk be, ami annyit jelent, hogy hány db 

oldószer részecske teszi ki a teljes térfogatot. Ebbe a cellába „helyezzük be” a 

részecskéket. Először random koordinátákat adunk meg és kezdő átmérőket. Ez 

kezdetben nem ad valós rendszert, mivel a részecskék átfednek, így változtatnunk kell a 

részecskék pozícióit. Amennyiben elegendő mozgatás után sem szűnnek meg az 

átfedések, akkor csökkentjük az átmérőket. Mindezt addig ismételjük, míg a megfelelő 

átmérők mellett nincs átfedés. Figyelnünk kell azonban arra, hogy három esetet 

különböztetünk meg kis-kis, nagy-nagy és kis-nagy részecskék viszonyát. Elég úgy 

kezelni a részecskéket, hogy bizonyos számig (inputból kapjuk:    ) kisméretűnek, 

azontúl nagynak tekintjük. Például 100 részecske esetén, ha 20 nagy komponens van, 

akkor az első 80 koordináta a kisebbnek a többi 20 nagyobbnak felel meg, ezt 

reprezentálja a 12. ábra. Ezt a megoldást alkalmazhatjuk a többi esetnél is (sebességek, 

erők stb.). 

 

12. ábra: A szimulációs cella periodicitás nélkül 
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Miután kiszámoltuk a pozíciókat, minden egyes részecskének adunk egy 

véletlenszerű sebességvektort, majd kiszámolhatjuk a kinetikus energiát (    ). A 

következő lépésben az effektív párpotenciálokat tabuláljuk. Ez két komponens esetén 

további 2 potenciálszámítást jelentett. A felosztást (grid) a kisebbik részecske 

átmérőjének huszad része a távolságfüggvényeknél a később leírt okok miatt. 

Esetünkben a 42. egyenletet felhasználó Lennard-Jones potenciált alkalmazzuk és köbös 

spline-t[34] használunk, hogy az erőszámításhoz szükséges paramétereket megkapjuk. 

Természetesen, szükséges egy távolság utáni levágás (    ), aminek értéke után az 

energia 0, azaz bizonyos távolság után nincs a részecskék között kölcsönhatás. A 13. 

ábra szemlélteti a kétrészecskés esetben a tabulált potenciálokat és a felhasznált 

paramétereket. 

 

13. ábra: Effektív tabulált parciális párpotenciálok 

A programba beépítésre került egy függvény, ami képes egy megadott potenciált (file-

ból beolvasott adatsort) alkalmazni, a tabulált potenciál helyett. Erre a potential-

matching módszernél lesz szükség, mivel az ott kapott párpotenciál függvényre végzünk 

szimulációt a kapott eredmények összehasonlítása végett. 

Az erők számításával együtt tudjuk a      értékeit számolni valamint a 

potenciális energia mennyiségét, mivel a függvény meghívásakor az összes (különböző) 
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részecskepárt megvizsgálja. Az erőket a spline függvény egyszerű deriválásával kapjuk 

meg, a pártávolság függvény esetében, a vizsgált részecsketávolságokat számolja, és 

majd ennek átlagolásával tudjuk a pontos függvényt megadni. A függvény, hogy 

kétkomponensű módon fusson, a potenciáltabulálásnál kapott outputot hasonlóan 

használja, mint pozíciók inicializálásánál és itt már azokat az indexeket tudjuk használni 

(pl.    és    esetén, ha       akkor kis részecskéről, ellenkező esetben nagy 

részecskéről beszélünk). Két különböző méretű részecske vizsgálata esetén, úgy itt, 

mint a potenciálok tabulálásánál egy harmadik eset áll fent.  

Molekuláris dinamika szimulációs lépés 

Ezen műveletek elvégzése után jön egy szimulációs lépés, aminek folyamatábráját 

14. ábra mutatja: 

 

14. ábra: Az MD szimulációs lépés folyamatábrája 

A szimuláció futhat mikrokanonikus (     ) vagy kanonikus (     ) sokaságként. Ez 

az opció csak a szimulációs lépésnél merül fel. Ha az inputban nem adunk meg kívánt 

hőmérsékletet, akkor program automatikusan nem termosztál, azonban ha egy 

hőmérséklet értéket megadunk, a fent leírt Nosé-Hoover termosztátot alkalmazza a 

pozíciók és a sebességek módosításánál. A két módszer között az extra szabadsági 
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fokok által, a kívánt hőmérséklet körüli fluktuáltatás a különbség, amit a 28-31. 

egyenletek írnak le. 

A részecskék helyzetének megváltoztatására a Verlet által leírt Taylor-sor (9. egyenlet), 

a sebességek módosítása pedig a sebesség-Verlet módszer (13. egyenlet) szerint lett 

beprogramozva. Ezekben a függvényekben a különböző komponensek vizsgálatánál 

csak a megfelelő tömeget kell alkalmazni a megfelelő index után. A két módosítás 

között meghívásra kerül a feljebb részletezett erőszámítás függvény. Majd ezek után 

kiszámítjuk az aktuális kinetikus energiát a 21. egyenlet szerint, valamint növeljük a 

lépésszámot és az időskálán is léptetünk. 

Amennyiben számítani akarjuk a rendszer dinamikai tulajdonságát sebesség leíró 

autokorrelációt, itt meghívásra kerülhet – bizonyos lépésközönként – a sebesség 

autokorrelációs függvényét számoló rutint, ami egy megadott szélességben 

(időtartamban,  ) számolja ki a sebességszorzatokat (15. ábra) a 33. egyenlet 

felhasználásával. 

 

15. ábra: Sebesség autokorrelációs függvény számításának vázlatos sémája 

Miután a „számoló tömb” megtelt sebességértékekkel, a megadott lépésenként új 

sebességet kerül be a tömbbe, amint az ábra mutatja, kvázi a sebesség értékeken toljuk 

el a tömböt és minden eltoláskor számolunk. Természetesen minden számítás után 

átlagolnunk is kell a részecskék számával, majd a végén is a valós eltolások számával. 

A 16. ábrán tekinthető, meg egy függvény formája, aminek időtartama 5 ps (500 ∙ 

0,01ps)  

 

16. ábra: Sebességkorrelációs függvény formája 
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Miután megtörtént a szimulációs lépés a kapott értéket a hozzájuk tartozó „szummázó 

változó”-hoz adjuk hozzá, majd az összes lépés megtétele után majd átlagolunk. 

A megfelelő számú ismétlés után kiírathatjuk a szimulációs eredményeinket. 

A Schommers-módszer alkalmazása 

A kapott C-programot módosítottam, azaz beleírtam a Schommers-módszert 

Code::Block fejlesztői környezetben[35]. A módszer az 57. egyenleten alapszik. A 

program felépítése (17. ábra) megengedi, hogy teljesen különállóan megadott kísérleti 

adatokat dolgozzon fel, vagy akár használhatja az előtte számolt adatokat is. 

 

17. ábra: Schommers-módszer rutinjának vázlata 

Az irodalmi áttekintésben említett kezdeti potenciált a kísérleti      függvény 

átalakításából nyerjük a következő  

                  59. 
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egyenlet szerint, viszont a párkorrelációs függvény 0 értékeit nem szabad figyelmen 

kívül hagyni, a logaritmus szabályai miatt. Ezt a problémát kikerültük, hogy az utolsó 

nem nulla tag után kétszerezzük az értékeket. Szemléletes példa erre a 18. ábra. 

 

18. ábra: Schommers-módszer kezdeti potenciáljának megadása 

Minden MD szimuláció (pl. 25 000 lépés) után kiszámolja az aktuális 

potenciálfüggvénnyel számolt és a kísérleti      négyzetes eltérések összegét (Sum of 

Squares,    ) (59. egyenlet). 

                                   
 

  59. 

Majd módosítjuk a potenciált a Schommers egyenletével (57.), viszont a módosító tagot 

megszorozzuk, egy változóval, hogy a potenciál változását csillapítsuk, azonban ezt 

csak akkor kell alkalmazzuk, amikor a két függvény kellően hasonló. Tapasztalati úton 

ezt a csillapítási tényezőt 0,5-re, ha az     1,0-nál kisebb, ha 0,05 alá megy 0,05-re 

állítjuk. A módosítás után a már ismert spline-t alkalmazzuk az új potenciálra, ami 

szolgáltatja a bemenő potenciált a következő szimulációhoz. 

Ha egymás után 10 alkalommal sem javul a számolt távolságfüggvény (nagyobb 

az     a legjobb értékéhez képest) kilépünk a ciklusból, és a rögzített legjobb 

párpotenciál és pártávolság függvényeket íratjuk ki. A kapott potenciálfüggvényen egy 

ún. Savitzky-Golay [36] adatsimítást alkalmazhatunk opcionálisan. 
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A potential-matching módszer használata 

Egy Tóth Gergely által fejlesztett kész FORTRAN programot, használhattam a 

potenciál meghatározására, koordinátákból és a teljes energia adataiból. A program 

beolvasó részét és az input file-t kellett módosítani, hogy a rendelkezésre álló adatokat 

megfelelően dolgozza fel. Azonban a meglévő C-programon is módosítani kellett, hogy 

legyen egy olyan output file, ami opcionálisan beállítható, hogy melyik részecskéket és 

milyen energiákat írjon ki. Miután a C-program kiküldött adatai, megfelelőek és 

beilleszthetőek voltak a FORTRAN program várt adataival, sikeresen működött az 

illesztés. Az eredeti FORTRAN kód a [1] cikkben leírtaknak felelt meg. Ellentétben a 

Schommers-módszerrel, ami iteratív módszer és számos MD szimuláció sokszor több 

ezer lépés szükséges a végeredményben kapott potenciál eléréséhez, ez a potenciált 

meghatározó módszer azonban determinisztikus és lefuttatása után a potenciálra elég 

egyetlen MD szimuláció, amivel megkaphatjuk a szükséges adatokat. 

A kapott és általam módosított C program futtatásakor, minden (MD) szimulációs 

lépés után rögzítésre (file-ba) kerül az inputban megadott komponens(ek) részecskéinek 

koordinátája és a rendszer energiája az aktuális időpillanatban. A kapott adatokat, hogy 

a FORTRAN program akadálymentesen feldolgozza, szükség volt a forráskód 

módosítására, amit Microsoft Developer Studio – Fortran PowerStation 4.0 fejlesztői 

környezetben végeztem. E program a konfigurációval azonos számú egyenletet állít elő, 

ami több mint a nem nulla    
       -hez tartozó ismeretlen tabulált potenciálok száma. 

Így egy túlhatározott egyenletrendszert kapunk (     57. egyenlet), amire a 

többdimenziós legkisebb négyzetek elve nem használható az együttható mátrix ( ) 

sorainak hasonlósága miatt, főleg ha egy nagy rendszerről beszélünk. Emiatt használtuk 

az IMSL számítástechnológiai programcsomagban szereplő DLSBRR iteratív eljárást, 

(melyet a fejlesztői környezet tartalmaz) ami kifinomultabb módszer, így elfogadható 

eredményeket kapunk. 

A kapott potenciált tartalmazó file-t olvassa be a C program, majd lefut egy 

szimuláció (esetünkben 25000 szimulációs lépés) és az így kapott párkorrelációs és 

sebesség autokorrelációs függvényeket hasonlíthatjuk a referenciákkal. 
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2. Célkitűzés: Új módszer fejlesztése 

Potenciál illesztése a dinamika felhasználásával 

Az alapötlet az volt, hogy a rendszer dinamikai tulajdonságainak felhasználásával 

a kezdeti kétkomponensű potenciálfüggvény véletlenszerű elmozdításaival iteratív 

módon közelítünk a sebesség autokorrelációs függvényéhez, mint referenciához. A 

megoldás váza (19. ábra) hasonló a Schommers-módszer rutinjához.  

 

19. ábra: Dinamikai illesztés sémája 
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Itt is egy kezdeti potenciált adunk meg az első lépésben, majd minden MD szimuláció 

után, az új potenciállal számolt sebesség autokorrelációs függvény hasonlítjuk a 

kísérletinek tekintett függvénnyel és a már leírt 59. egyenlettel analóg 

          
             

        
 

  60. 

szerinti négyzetes eltérések felösszegzésével reprezentáljuk a hibát (két függvény 

különbségét). Majd egy véletlen helyen normál eloszlású sűrűségfüggvény (Gauss-

függvény) alakú 

      
 

    
  

  
      

     61. 

módosítást végzünk (20. ábra) véletlen irányban (pozitív vagy negatív) és mértékben 

(potenciálgödör mélységével arányosan). A 20. ábra szemlélteti, hogy egy módosítás 

milyen változást okoz a potenciálgörbén. 

 

20. ábra: Potenciál módosítása Gauss potenciál hozzáadásával 
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Az ábrán a felső függvény a megadott kezdő potenciálunkon való véletlenszerű Gauss-

féle módosítást végeztünk el (21. ábra) egyszer, az alsó esetén egy tabulált potenciálra 

hívtuk meg a függvénymódosító (Gauss-féle módosító) rutint, hogy szemléletesebben 

lássunk egy beavatkozást. 

A programba írt szubrutin a megadott függvényt módosítja. Azonban szüksége van a 

61. egyenletben szereplő ( ) szórási paraméterre, – az   paraméterre értelemszerűen 

nincs szükség, mivel a függvényt nem toljuk el, a középpont mindig ott lesz, amelyik 

távolságértéknél történik a változtatás – valamint beállítható egy számolási küszöb, 

hogy a függvény megfelelő helyén történjen a módosítás, és az eloszlásfüggvény 

maximumának értéke. Ez az érték a gödör mélységével százalékosan arányos (5-10%-a) 

és ez értéket véletlenszerűen szorozzuk egy -1 és +1 közötti értékkel. 

 

21. ábra: A Gauss-féle módosító rutin működésének vázlata 

Így a rutinban a Gauss-potenciál hozzáadását és a számított paraméterek szerint 

alkalmazzuk, aminek vázlatos sémája a 21. ábrán látható. 

Azonban minden 10. szimuláció után – módosítás helyett – megszorozzuk a 

függvényértékeit egy random változóval, hogy az megnyúljon ill. zsugorodjon (4% ill. -

4%-kal). Ebben az algoritmusban többször fordulhat elő romlás a kísérleti adatokhoz 

képest, mint a Schommers-féle potenciálmódosításban, így az ún. Boltzmann 

(Metropolis) mintavételnél [37] használt elfogadási kritériumot alkalmazzuk. 

Ha a módosítás hatására a különbség csökken, azaz javulást értünk el a  

 ∆                 62. 

értéke kisebb mint nulla (∆    ). Ha a potenciál módosítás hatására közeledik a két 

függvény, akkor azt minden esetben elfogadjuk. Azonban, ha ∆    , akkor romlás 

történ, azaz az illeszteni próbált görbe távolodott a referenciától. Ilyen esetben – hogy a 

Gauss-féle módosító rutin 

Szükséges adatok: módosítandó fv., Gauss szórás ( ), számolási küszöb, magasság határ 

módosítógörbe szélességének 

meghaztározása ( ) 

módosítógörbe középpontja 

(küszöb random) 

módosítógörbe magassága 

(±random, magasség határ) 

A függvény módosítása a paraméterek és a 61. egyenlet szerint 
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rendszer ne kerüljön lokális minimumba – egy bizonyos (exponenciális függvénnyel 

számolt,              ) valószínűséggel elfogadjuk az új potenciált, a többi esetben 

pedig elutasítjuk. Az exponenciális függvényben szereplő    , egy faktor, amivel olyan 

exponenciális függvényértéket kapunk, hogy kezdetben a nem javító potenciálokat fele-

fele arányban fogadjuk el, majd kellően kis különbség esetén egyre nagyobb arányban 

vessük el a függvény romlását okozó potenciálokat. Ez úgy kivitelezhető, hogy egy 

random – nulla és egy közötti – számot hasonlítjuk exponenciális értékkel, ha az előbbi 

szám kisebb vagy egyenlő az utóbbival, akkor elfogadjuk, egyébként elvetjük a 

módosított potenciált. 

 

22. ábra: A Boltzmann mintavétel 

A 22. ábrán látható függőleges tengelytől balra (javulás) mindent elfogadunk, attól 

jobbra (romlás) az exponenciális értékének valószínűségével 

        
  

               
           

         
 63. 

 fogadjuk el az új potenciált. A módosított potenciálra ismét meghívjuk a spline rutint. 

Minden lépéshez egy teljes szimulációs lépés (szimulációnk esetén ez 25000 MD lépés) 

tartozik, ezeket mindaddig ismételjük, míg kellően alacsony eltérést rögzítünk. A 

szubrutin végén a legjobb („kísérletihez” legközelebbi) adatokat kiíratjuk. 
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3. Célkitűzés: Eredmények elemzése, értékelése 

A feladat értelmezése 

Számos biológiai és egyéb szimulációkban redukálják a kétkomponensű – anyag 

és oldószer – rendszert egykomponensűvé, úgy hogy továbbra is változatlanul 

használják a tabulált effektív potenciálokat miközben az oldószert (kis komponenseket) 

elhanyagolják. A szimuláció ezen alkalmazása nem szolgáltat helyes adatokat. Ezért 

nem alkalmazható a megszokott potenciál, legalább valami új potenciált kell 

alkalmazni, különösen, ha a szimulációs módszert nem változtatjuk. Munkámban ezeket 

a lehetséges potenciálokat vizsgáltam meg különböző inverz módszerekkel. 

A szimulált rendszerek adatai 

A kétkomponensű rendszereket szimuláltunk az átalakított MD-vel, ezt tekintettük 

a kísérleti értéknek (referencia). Ezen adatokból kiindulva határoztuk meg a leírt 

módokon a potenciált a redukált esetekben. A rendszerek tulajdonságait az 1. táblázat 

tartalmazza. Minden kétkomponensű rendszer 1000 db részecskéből ( ) áll. Minden a 

táblázatban szereplő rendszerrel elvégezzük az inverz módszereket. 

A rendszerben a kis részecskék LJ paraméterei minden esetben:      
 

   
 és 

         . Ezekből számoltuk a nagy részecskék paramétereit (             és 

            ). A hőmérsékletet Nosé-Hoover termosztálással állandó         -on 

tartottuk. A kis részecske tömege        
 

   
, ami nagyéval köbösen arányos. 

 Kis 

részecskék 

száma 

Nagy 

részecskék 

száma 

Sűrűség 

(1/Å
3
) 

Kis és nagy 

részecskék 

átmérőinek aránya 

Nagyobbik részecske LJ 

paramétere  

( /Jmol
-1

) 

1 800 db 200 db 0,02 2 920 

2 800 db 200 db 0,02 3 3105 

3 800 db 200 db 0,01 2 920 

4 800 db 200 db 0,01 3 3105 

5 900 db 100 db 0,02 2 920 

6 900 db 100 db 0,02 3 3105 

7 900 db 100 db 0,01 2 920 

8 900 db 100 db 0,01 3 3105 

1. táblázat: Szimulált rendszerek adatai  
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Kétkomponensű szimuláció tabulált potenciállal (kísérleti adatok) 

Mivel a referenciának tekintett adatokat egy kétkomponensű szimulációból 

nyertük és ezek után ezt használtuk a továbbiakban, érdemes áttekinteni az itt született 

függvényeket. Az 1. számú rendszer tabulált potenciálja és párkorrelációs függvénye 

látható a 23. ábrán. 

 

23. ábra: Kísérleti potenciál és párkorrelációs függvények. 

Amint az észrevehető, megközelítőleg a tabulált potenciál ( ) mélységű energiagödörnél 

található a hozzátartozó párkorrelációs függvény csúcsa. Ugyanezen rendszer további 

tulajdonságait is megvizsgáltuk és a 24. ábrán ábrázoltuk: 
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24. ábra: Kísérleti rendszer komponenseinek autokorrelációs függvénye 

Láthatóan a függvény magasról indul (   ), mert itt a megfelelő részecskének 

sebességnégyzete a függvény értéke. Ezt megkaphatjuk a 21. egyenlet átalakításából a 

következő egyenlethez jutunk: 

    
    

 
 63. 

A függvény integrálásával az öndiffúziós állandóhoz juthatunk. 

Érdemes megvizsgálni a további rendszerek egymáshoz való hasonulását. Vegyük 

például a párkorrelációs függvény. Csak a nagy részecskékre vonatkozó adatokat 

mutatom be. A 25. ábrán összehasonlítottuk a különböző részecskeszámú, sűrűségű és 

méretű rendszereket. 

 

25. ábra: A      függvény változása 
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A függvények sorra az 1, 3, 6, és 7. rendszert jelképezik. Szembetűnő 3. és 7. 

közötti hasonlóság, ami azzal magyarázható, hogy a 3. rendszerben a sűrűség azonos a 

7. rendszerrel, csak a részecskeszámok különböznek. Az 1. és 3. rendszer között a 

sűrűségkülönbséget láthattuk. Azonban ami szembetűnő különbséget jelent, hogy a 

nagyobb méretű részecskének máshol van a maximuma a      függvény (6. és az 1. 3. 

7. közti különbség). 

Redukált rendszer potenciáljának meghatározása Schommers-módszerrel 

A lényegesebb rész, azonban az új módszerekkel végzett szimulációk 

eredményeinek vizsgálata. A 26. ábrán látható, hogy a módszer iterációval, milyen 

pontosan reprodukálta a kísérleti pártávolságfüggvényt. 

 

26. ábra: Párkorrelációs függvény sikeres illesztése 

A jelölt adatpontokon látszik, hogy az eltérés minimális. Az     értéke      

nagyságrendűre csökkent, az egész függvényre nézve. A kapott potenciál minden 

esetben eltér a kísérleti értéktől. A 27. ábrán szembeállítottuk a kísérleti potenciált, ami 

a páratlan számú rendszerek esetén azonos, az inverz-módszerrel kapott értékekkel. 

 

27. ábra: Schommers-módszerrel kapható potenciálok 
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Beigazolódott, amit vártunk, nem kaptuk tehát vissza az eredeti tabulált potenciált. Amit 

még az eredményekből láthatunk, hogy Schommers-módszerrel kapott potenciálok 

esetében is az eredmények szinte függetlenek a sűrűségtől és a részecskék számától. 

Azonban jól láthatóan azonos sűrűség esetén a potenciálgödör alakja szinte azonos (1-5 

rendszer, 3-7 rendszer), tehát a kis és nagy részecskék aránya nem befolyásolta a 

potenciál alakját. 

Ha a rendszerek dinamikáját hasonlítjuk össze, már számít. Ahol a rendszerben 

csak sűrűségkülönbség van, különböző a     függvény alakja, mivel ritkább 

rendszerben nagyobb a diffúzió. Figyelnünk kell azonban, hogy itt a referencia értékek 

sem azonosak a rendszerekben.  

 

28. ábra: Sebesség autokorrelációs függvények 

Ahogy az ábrán látszik, jelentős eltérés mutatkozik a tabulált potenciál értékkel kapott 

(kísérleti) függvény és a redukált rendszerek függvényei között. 

Potential-matching módszer eredményei a redukált rendszerre 

Ennél a módszernél a kétkomponensű referencia rendszer teljes energiájának és a 

redukált rendszerben szereplő komponensek a referenciarendszerben szerepelő 

pozícióinak felhasználásával számoltuk a potenciált. A 29. ábra mutatja, hogy ismét a 

várt eredményt kaptuk, a potenciál nem egyezik meg az eredeti tabulált potenciállal. 
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29. ábra: A potential-matching által meghatározott és a referencia potenciál 

A módszer működését ellenőrizhetjük is. Az input koordinátákból a FORTRAN 

program egy      függvényt is készít, aminek egyeznie kell a kísérleti függvénnyel. 

Egy ilyen példa a 30. ábrán látható. 

 

30. ábra: A potential-matching program ellenőrzése 

A kapott potenciállal végeztünk a redukált rendszerünkre szimulációt és így 

vizsgáljuk meg a kapott pártávolság és sebesség autokorrelációs függvényeket. A 31. 

ábrán láthatóak a kapott és a referencia függvényeket.  
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31. ábra: A potential-matching potenciáljával kapott redukált szimulációk eredményei 

A      függvény első maximuma ugyan megfelelő helyen van, de nagyobb 

távolságban ott is vannak csúcsok, ahol az eredetiekben nem voltak (a korreláció nem 

szűnik meg). Igaz, a dinamikai számítások azt mutatják, hogy jobb eredményeket 

kaptunk, mint a Schommers-módszer esetén, de még ez sem összeegyeztethető a 

referencia függvénnyel. 

A Schommers-módszernél észrevehető hasonlóságból kiindulva, érdemes volt 

megvizsgálni ebben az esetben is több rendszer függvényeit egymáshoz képest. A 

potential-matching módszer által meghatározott potenciálokra is felfedezhető 

hasonlóság, de az egyáltalán nem reprezentatív, tehát itt szerepet játszott a részecskék 

számának aránya is a potenciálképzésben. Amint a 31. ábrákon látható a           -

es sűrűségű rendszerek potenciáljai némileg hasonlítanak a referenciapotenciálra, főleg 

a 3. rendszer ahol 200 részecske szerepelt 0,01    -es sűrűséggel. A sűrűbb rendszerek 

(1. 5.) párpotenciál függvényénél maximum keletkezett, ami a többrészecskés (1.) 

rendszerben kiemelkedő, valamint a potenciál minimumuk is kisebb a referenciánál. 
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32. ábra: Potential-matching módszerrel nyert potenciálok 

Ezekkel a potenciálokkal lefuttattunk egy teljes szimulációt (25000 lépés). A 

kapott eredményekből a      függvény az 1. rendszerben hasonlít a referenciára, amint 

az láthattuk a 31. ábránál, ám ha összevetjük egy olyan potenciállal kapott 

párkorrelációs függvény adatait, ahol jóval nagyobb eltérés mutatkozott a kísérleti 

értékhez képest, pl. az 5. rendszerben, akkor jelentős eltérést tapasztalunk (33. ábra).  

A dinamikai tulajdonságok minden esetben különbözőek a referenciaértékektől, 

így csak a 31. ábrán szereplő sebesség autokorrelációs függvény ábrázolása is elegendő. 
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33. ábra: Párkorrelációs függvény eltérése különböző rendszerekben 

Az ábrán látható, hogy a két rendszer kísérleti      függvénye szinte azonos, míg a 

potential-matching módszerrel kapott potenciállal meghatározott függvény óriási 

eltérést mutat, a különbség a többi függvényen is látszik, amit hely hiányában nem 

ábrázolunk 

A dinamikai illesztéssel kapott eredmények 

Sajnos az iteratív dinamikai illesztés, ilyen nagy rendszerekre időigényes, így nem 

sikerült olyan módosító paramétereket és elfogadási kritériumot beállítani, hogy a 

szakdolgozat beadási határidejéig, az illesztés elfogadható legyen. A 34. ábrán látható, 

hogy az illesztéssel meddig jutottam el több napos futtatással az 1. rendszerben.  

 

34. ábra: Az elért dinamikai illesztés 
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Az ábrán feltüntetetésre került a kísérleti függvény, valamint a kezdeti és az eddig elért 

legközelebbi dinamika. A 35. ábrán látható az így kapott potenciál és a      függvény. 

 

35. ábra: Illesztéssel kapott potenciál és párkorrelációs függvény 

A potenciál különbsége egyből feltűnik, a      függvények hasonlítanak ugyan, de a 

maximum csúcsnál nagy az eltérés. 

Az illesztést egy az előzőnél jóval kisebb rendszeren is elvégeztem, így kellően 

megközelítve a sebesség autokorrelációs függvény kísérleti értékeit (36. ábra), melynek 

eredményével, már közelebbi képet kapunk az illesztés által létrehozott potenciálról és a 

rendszer egyéb adatairól (37. ábra). A kísérleti rendszer 100 részecskés, ebből 20 

részecske nagyobb (2-szer akkora, mint az oldószerkomponens). A sűrűség pedig 0,02 

 

  
 értékre lett beállítva. 

 

36. ábra: A kis rendszer kísérleti és illesztett sebesség autokorrelációs függvénye 
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Az ábrán jól látható, hogy a sebesség autokorrelációs függvény kísérleti és illesztett 

függvényének értékei kellően közel vannak egymáshoz. Az eredmények hasonlóakat 

mutatnak, mint az 1. rendszerben, nem tökéletes illesztésnél. 

 

37. ábra: A kis rendszer potenciál és párkorrelációs függvénye 

Ezekből következik, hogy a dinamikai illesztéssel sem kapható vissza a rendszer összes 

adata. Így az így kapott potenciál sem jó megoldás a rendszerek redukálása által 

elvesztett, elhanyagolt tulajdonságainak leírására. 
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Kutatási eredmények összegzése 

A szimulációk elvégzése után az 1. rendszerre kapott adatokat hasonlítottuk össze. 

Elsőként érdemes megtekinteni, hogy a 3 módszer által meghatározott potenciálok 

mennyiben térnek el egymástól, ill. a referenciarendszer tabulált potenciáljától (38. 

ábra) 

 

38. ábra: A kapott potenciál függvények 

Az eredményekből az olvasható le, hogy a Schommers-módszer és a dinamikai 

illesztéssel meghatározott potenciál függvények hasonlók, azonban nem felejthetjük el, 

hogy az illesztés e rendszerben még nem történt meg, hiszen megvizsgálva az 

elfogadható dinamikai illesztést (kis rendszer) a potenciálok erős különbséget mutatnak 

(39. ábra). 
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39. ábra: Potenciálkülönbség Schommers és dinamikaillesztés között a kis rendszerre 

A rendszer párkorrelációs függvényei a különböző módszerek potenciáljával 

meghatározva a következő ábrán (40.) kerülnek bemutatásra. 

 

40. ábra: A potenciálokból meghatározott      függvények ábrázolása 

Az ábrán a referencia rendszer és a Schommers-módszerrel meghatározott 

függvény szinte egyezik, amint az fentebb említésre került. A dinamika illesztés 

potenciáljából kapott      hasonlít még a referenciaértékhez, de jelentős az első 

maximumok közti különbség, ellentétben a potential-matching módszerrel, ahol az első 
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csúcs maximum értéke közelebb esik ugyan a kísérletihez, de a korreláció később 

szűnik meg. 

Egy tulajdonsággal még adósak vagyunk, az 1. rendszerben a dinamikát leíró 

sebesség autokorrelációs függvényeket a 41. ábra mutatja. 

 

41. ábra: Dinamikai tulajdonságok 

A sebesség autokorrelációs függvényeken látszik, hogy a módszerek nem tudták 

reprodukálni a rendszer dinamikai tulajdonságait, természetesen a dinamikai 

illesztéshez tartozó görbétől el kell tekinteni, hiszen annak illeszkednie kellene a 

referenciagörbére. Ami érdekes különbség, hogy a Schommers-módszer által kapott 

potenciálból származtatott dinamika pozitívan, a potential-matching algoritmussal 

számolt függvény pedig negatív tér el. Ez utóbbi magyarázható a potential-matching 

módszer fűrészfogszerű potenciáljával (beragadnak a részecskék) 

Végeredményben tehát, a 3 módszer nem összeegyeztethető. Az egyszerűsítés 

esetén elvesztett információkat, ha potenciálmódosítással szeretnénk reprezentálni, 

akkor e három módszer külön-külön nem alkalmas a teljes rendszer valós 

tulajdonságainak reprodukálása. A megoldás egy új potenciál megalkotása lenne, ami a 

rendszer tulajdonságait egyszerre reprodukálja. 
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Távlati célként kitűzhető – a módszerek kombinálásával – egy új egzakt potenciál 

megalkotása, ami majd egy ésszerű kompromisszumot ad a rendszer összes elhanyagolt 

tulajdonságának reprodukálásra   
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Összefoglaló 

Ma a szimulációs megoldásokra a természettudomány terén egyre nagyobb 

figyelem terelődik, azonban a mostani fejlődések mellett is a szimulációk korlátok közé 

szorulnak. Így a számítások fejlesztése két irányban indult el. Az egyik irányban a 

számítások pontosságának jut a főszerep, így azonban a rendszer és a vizsgált idő 

csökken, a kvantummechanikai számítások miatt. A másik irány, hogy a vizsgált 

rendszert és az időt növeljük, amit egyszerűsítésekkel érhetünk el. Egy ilyen 

egyszerűsítés, ha redukáljuk a rendszert és elhanyagolunk belőle komponenseket. De 

így az elvesztett adatokat, valahol a redukált modellben kezelnünk kell. Lehet másfajta 

dinamikát választani (pl. Langevin-dinamika), vagy egy új potenciált létrehozni, ami 

tartalmazza az esetleges problémát jelentő hiány pótlását. 

E dolgozat keretében annak a problémának a tárgyalására került sor, ahol a 

redukált rendszer elvesztett (megváltozott) tulajdonságait, egy új potenciál 

megalkotásának segítségével kompenzáltuk. Erre három módszert alkalmaztunk. Két 

már ismert Schommers[2] (szerkezetet reprodukáló) és „potential-matching”[1] 

(rendszer teljes energiáját és a konfigurációkat felhasználó) módszert adoptáltunk egy 

már kétkomponensű rendszer szimulálására is alkalmas MD programba. Valamint egy 

új iteratív módszer kifejlesztését kezdeményeztük a rendszer dinamikai adatainak 

illesztésével. A szimulált kétkomponensű rendszert tekintettük referenciának, majd ezt 

redukáltuk le egykomponensűre, azaz elhanyagoltuk a kisebb méretű részecskéket. A 

három alkalmazással alkottuk meg az új potenciálokat, amiknek a valós rendszer 

tulajdonságait kellene tükrözniük. E függvényekből eredő szimulációs 

végeredményeket hasonlítottuk össze a kísérletivel. 

Az eredmények megmutatták, hogy e módszerek által meghatározott potenciál 

nem tudja reprodukálni a referencia rendszer összes tulajdonságát. A különböző 

potenciálokra lefutatott szimulációkból kiderült, – korábbi eredményekből [1] várhatóan 

– hogy egyik esetben sem kaptunk minden esetre jól használható potenciált. Az 

eredményekből következően szükséges egy olyan potenciál megalkotása, mely egy 

kompromisszuma a 3 inverz megoldással kapott függvényeknek. Az elért eredmények 

első lépésnek tekinthetők egy új módszer kifejlesztésének, amely meghatározza azon 

potenciált, ami reprodukálja a valós rendszert, és így tartalmazza az elhanyagolással 

eddig elveszett, ám de fontos információkat.  
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Summary 

There is an increasing attention on the simulation assisted methods in the field of 

natural sciences. In spite of the recent improvements these simulations have limited 

capabilities.  Thus there are two directions of the developments. One direction 

emphasize on the accuracy of the calculations, but this causes a reduction in the volume 

and the timespan of the simulation because of the quantum-mechanical calculations. 

Another direction is the enlarging of the volume and the timespan through 

simplifications. Such could be a reduction of the system by omitting components, but 

the data loss must be treated somehow. One may choose another dynamics (e.g. 

Langevin dynamics) or create a new potential that contains the correction of possible 

defects. 

This thesis is aimed to discuss the problem of a reduced system that has lost (or 

changed) properties and the attempt to create a new potential to regain these properties. 

Three methods were used. We have adapted two known methods into a MD program 

that can handle two components; the Schommers[2] (structure reproduction) and the so 

called potential matching[1] (using the total energy and the configuration). And we have 

initiated the development of a new iterative method based on the reproduction of 

velocity autocorrelation funtion. We regarded the simulated two-component system as 

reference, then we reduced it to one-component by neglecting the smaller particles. We 

create the new potential with the three methods that supposed to reflect the real system. 

The simulation results of these functions has been compared with the “experimental” 

ones. 

The results showed that the potentials defined by these methods are unable to 

reproduce all the feature of the reference system. None of our simulations with different 

potentials resulted a potential that could be used in all cases – as expected from the 

results of [1]. According to the results there is a need of creating such a potential that is 

a compromise of the three methods. However this task goes beyond the limits of this 

thesis. The results might be regarded as a first step of a new method which creates a 

potential that reproduce a real system and contain the important information that was 

lost in the approximations.  
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Függelék 

Savitzky-Golay adatsimítás 

Adatsimítás (szűrés) feladata a véletlen hatások (pl. egy mérést befolyásoló 

zavar), minél jobb hatásfokú megszüntetése. Az ún. Savitzky-Golay-féle [35] szűrő egy 

pontrendszerre  -ed fokú polinomot illeszt. Esetünkben az F1. egyenletet használtuk az 

adatok simítására, amit az F1. ábra szemléltet. 

         
                                                               

  
, F1. 

ahol az        a simított, az      pedig a simítani kívánt függvény. Ebben az esetben 

figyelnünk kell, hogy a függvény első és az utolsó két értékre nem simíthatunk, így azt 

az eredeti függvényből változatlanul írjuk át, vagy ezekre más formulát is 

használhatunk [10]. 

 

F1. ábra: Az illesztés egy pontra 

 

 

Spline 

Spline-on szakaszosan parametrikus polinomokkal leírt görbét értünk. Az  

n-ed fokú spline-ban legfeljebb n-ed fokú polinomszakaszok csatlakoznak egymáshoz 

úgy, hogy nemcsak a folytonosságot, hanem az n-1-szeri differenciálhatóságot is 

biztosítják. 

A szakaszonként lineáris spline-t lineáris, a másodfokút kvadratikus, és a 

harmadfokút köbös spline-nak is nevezik. A gyakorlati alkalmazásokban leginkább a 

köbös spline-okat használják. Néha előfordulnak kvadratikus és ötödfokú spline-ok is. 

Jelen dolgozatban harmadfokú (köbös) spline-t alkalmaztunk. [38] 


