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I. Bevezetés 
 

 

A vízmolekula már annyira szerves részét képezi mindennapjainknak, hogy szinte észre 

sem vesszük különlegességét, pedig mindez néhány viszonylag egyszerű tulajdonságra 

vezethető vissza.  A molekulában kovalens kötéssel kapcsolódó hidrogén képes nagy 

elektronegativitású atomokhoz kapcsolódni. Ez a kölcsönhatás a kovalens kötésnél gyengébb, 

míg a különálló molekulák elektronfelhőjének kölcsönös polarizálhatósága miatt keletkező 

van der Waals erőknél jóval erősebb. A molekula a tetraéderes elrendezést preferálja, azaz 

minden vízmolekula négy hidrogénkötésben vesz részt, kettőben, mint protondonor és 

kettőben, mint proton akceptor.  

A víz biológiai, fizikai és kémiai tulajdonságai alapján az élővilág, a társadalom 

számára a nélkülözhetetlen vegyület. Így a víz tekinthető a földi életet lehetővé tevő 

alapvegyületnek. A sejtekben lejátszódó biokémiai folyamatok oldószere, az emberi szervezet 

70%-nak alkotója. A víz a természetben mind légnemű, mind cseppfolyós, mind szilárd 

halmazállapotban előforduló anyag. 

Az 1. ábrán a víz fázisdiagramjának nyomás-hőmérséklet vetülete látható[1], melyen a 

nyomás logaritmikus skálán, a hőmérséklet pedig az abszolút hőmérsékletet jelenti kelvinben.  

A folyadék-gőz átmenet a hármasponttól, ahol a jég, folyadék és gőz fázis egyszerre van 

jelen, a kritikus pontig, a folyadék-gőz fázishatár végéig figyelhető meg. A kritikus pont felett 

a rendszer az ún. szuperkritikus állapotba kerül, mivel a vízmolekulák hőmozgása olyan 

intenzív, hogy a vonzóerők már nem tudják összetartani a folyadékállapotot. A víz kristályos 

fázisainak szerkezeti azonosítása röntgen- vagy neutronszórás segítségével történt [2]. Ha a 

fázisdiagramon megkeressük a hétköznapi körülményeknek megfelelő állapotot (105 Pa és ~ 

300K ) látható, hogy innen a hőmérsékletet csökkentve  csak egy jégfázis érhető el. 

 

1. ábra: A víz fázisdiagramja 
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A vízmolekulák képesek hidrogén-hídkötések által összekapcsolt úgynevezett 

vízmolekula-fürtök alkotására. Ez a globális kép már nagyon régóta él, első javaslat 

Whitingtől[3] származik 1884-ből, aki szerint az olvadó jégben alacsony sűrűségű, 

mikroszkopikus jégkristályok maradnak, amelyek a nagyobb sűrűségű folyékony közegben 

oszlanak el. Ezt a modellt 1933-ban Bernal és Flower[4] kiegészítette két fontos alapelvvel: a 

sűrű fázisra vízmolekulák tertaréderes elrendeződését javasolták, illetve a két fázist egymással 

egyensúlyban levőnek tételezték fel, melynek szemléltetését a 2.ábrán teszem meg. A 

molekulafürtök sok elméleti és kísérleti vizsgálat tárgya voltak, melyeknek eredményeképpen 

megérthető például a felhő-, jégszerkezet, az oldatkémia vagy számos biokémiai folyamat.  

 

 

 

2. ábra: Kis sűrűségű jégszerű klaszter (a) és a nagy sűrűségű klaszter (b) szerkezete[5] 

 

Jelenlegi ismereteink alapján a biológia és biokémiai folyamatok döntő többsége 

folyadék fázisban játszódik le, ezért manapság a kutatásokban jelentős szerepe van a 

kondenzált fázisokban lejátszódó fizikai és kémia folyamatok megértésének. Ezen kémiai 

folyamatokban a reaktánsok állandó kölcsönhatásban vannak a körülöttük levő közeggel, azaz 

az oldószer molekulákkal. A szolvatáció dinamikája, az oldott anyag molekulája és az 

oldószer molekulák közötti kölcsönhatás időbeli alakulása. A molekulák közötti kölcsönhatás 

még zavartalan állapotban levő folyadékok esetében is folyamatosan változik a fluktuációk 

következtében, ezért ez a változás kísérleti alapon nem követhető nyomon. Számítógépes 

szimulációk alkalmazásával viszont a nyomon követés megoldható, a kísérlet során iniciálni 

kell valamilyen változást az oldószer-oldott anyag kölcsönhatásban majd ezt a változást lehet  

femtoszekundumos időskálán, nyomon követni. A szolvatáció ezáltal a kondenzált fázisban 

lejátszódó folyamatok közül is a femtokémiai, azaz az úgynevezett ultragyors reakciók 
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csoportjába sorolható. A szolvatációs folyamat az esetek nagy többségében várhatóan a 100 fs 

– 10 ps közötti időskálán zajlik.  

A folyamatok a részecskék nagy száma és mérete miatt is rendkívül bonyolultak, ezért 

ahhoz, hogy megérthessük a molekuláris szintű történések mechanizmusát illetve dinamikáját 

célszerűen alkalmazzuk a szimulációs módszereket. Szimulációkban egy rendszer 

viselkedését próbáljuk meg mikroszkopikus részleteiben utánozni, azaz egy numerikus 

kísérletet végzünk, ahol a részletes számításokat maga a számítógép végzi. Ezen 

számításokban a sokrészecske rendszereket az atomok és molekulák szintjén modellezzük. 

Napjainkban a leghatásosabb statisztikus elméleti megközelítések is szimulációkon alapulnak.  

30 évvel ezelőtt született meg a legelső folyadékszimulációs eljárások az amerikai Los 

Alamos laborokban. Az akkori legerősebb gép, mely képes volt a szimulációk futtatására 

MANIAC néven vált ismertté. A legelső munkák a ma ismert modern Monte Carlo 

szimulációk alapjain nyugszanak, melyeket még ma is széleskörűen alkalmaznak. Néhány 

évvel később sikerült a programot kibővíteni az ún. Lennard-Jones potenciállal, ami lehetővé 

tette a kísérleti és a szimulációs termodinamikai módszerek által kapott eredmények 

összehasonlítását. A sokrészecske rendszerek dinamikai tulajdonságainak felderítésére egy új 

módszer, a molekuladinamika vált használatossá, melyben lehetőség nyílt a klasszikus 

mechanikai mozgás egyenletek ( newtoni egyenletek)  leírására is [6].    
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II. Irodalmi előzmények, célkitűzések 

 

II.1. Szolvatációs dinamika 

 

Folyadékok molekuláris elméletei arra törekszenek, hogy az adott állapotban levő 

anyagi rendszernek kielégítő közelítéssel írják le szerkezetét, valamint kvalitatív összefüggést 

állapítsanak meg a makroszkópikus tulajdonságok és a molekulák sajátságai között. Ezt a célt 

sikerült meglehetősen jól megközelíteni gázokra illetve szilárd testekre vonatkozóan, melyek 

molekulái vagy rendezetlenül mozognak, vagy szigorú rendben helyezkednek el. Viszont 

folyadékokban a körülmények nem egyszerűsítik le a viszonyokat, így elméletei sokkal 

bonyolultabbak. 

Az oldószerekben lejátszódó reakciók egyik nagyon fontos részfolyamata a szolvatáció 

(oldószer-relaxáció) ami jellegzetesen pikoszekundum körüli időtartományban megy végbe. 

Egy kémiai reakcióban részt vevő molekula nincs elzárva közvetlen környezetétől, ezért a 

környező molekulák is részt vesznek a lezajló eseményekben, tehát lehetőség nyílik arra, 

hogy egyetlen elemi reakción kívül több kinetikai esemény is lejátszódjon. Amint az 

előzőekben már említettem a dinamika, az oldott anyag molekulája és az oldószer molekulák 

közötti kölcsönhatások időbeli alakulásáról ad tájékoztatást. 

 Fleming és munkatársai [7,8] végezték az első kísérleteket e területen, melyekben 

oldott anyag molekuláit gerjesztik, ezáltal a molekulák és a körülöttük levő szolvátburok 

között megszűnik az egyensúly. Kísérletekben egyik leggyakrabban alkalmazott anyag a 

kumarin 153 festék [8,9], amelynek jelentős abszorpciója és emissziója van, gerjesztés 

hatására az aromás szerkezet π elektronjainak eloszlása olyan mértékben változik meg, hogy a 

dipólusmomentum változása 8D. Mivel a gerjesztett állapotból alapállapotba való 

visszatérésnél gyorsabb kell legyen a szolvatáció, ezért fontos az oldott anyag és az oldószer 

molekulák helytálló megválasztása. A reszolvatáció nyomon követésére a fluoreszencia 

spektrumában bekövetkező frekvenciaeltolódást mérik. A normalizált válaszfüggvény alakja, 

melyet a mért adatok alapján lehet kiszámítani, 

 

   ( )   
 ( )  ( )

 ( )  ( )
   (1) 
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ahol a v(t) a spektrum maximumának megfelelő frekvencia, v(0) annak értéke a t=0 

pillanatban, v(∞) pedig az újra beálló szolvatációs egyensúlynak megfelelő frekvencia. 

Két alapvetően jellemző formáját különböztetjük meg a molekulák disszociációt követő 

viselkedésének: egyrészről a molekulák képesek energiát cserélni a körülöttük levő oldószer 

molekulákkal, ezáltal egy tipikus ún. vibráció relaxációs folyamatban stabilizálódni, a másik 

eset a már általánosan ismert szolvatáció.  

 

II.2. Szolvatált halogén ion 

 

A halogén molekulák felfedezése és kémiája is szoros kapcsolatban áll a vízzel, bár csak 

rövid ideig, de fenn állt olyan nézet is mely szerint a víz a klór molekula alkotóeleme [10]. 

Gyakori célja a fizikai kémiának, hogy egy rendszer makroszkopikus tulajdonságainak 

megértését a mikroszkopikus jelenségek összegzéseként értelmezi. A halogén-víz rendszer 

tanulmánya nagyon érdekes esete annak, hogy ezt a célt közelítsük. A halogén molekulák 

különös kétatomos molekulák, melyeknek gazdag, látható tartományig elérő spektrummal 

rendelkeznek és igen stabilak. Gyakorta alkalmazzák a halogén ionokat molekulafürtökben és 

kondenzált fázisokban is, intermolekuláris erők számítására, melyek a modell alkotás és az ab 

initio kalkulációk építőkövei. 

Napjainkban egyre nagyobb figyelmet fordítanak az ion szolvatáció jelenségére víz 

molekulafürtökben [11]. Egyrészt mivel kis részecskeszám mellett is rengeteg információhoz 

juthatunk a fürt méretének változtatásával, másrészt a szabadsági fokok korlátozott száma 

lehetővé teszi nagyfelbontású kísérletek, illetve pontos elméleti számítások végrehajtását [12]. 

Az ion szolvatáció kapcsán legtöbbet tanulmányozott specieszek közé a halogén ionok illetve 

az alkáli-kationok tartoznak. Kezdetben a halogénion-víz molekulafürtöket HPLC-MS és 

Fotoelektron Spektroszkópiai [13,14,15] módszerekkel elemezték, ma már inkább IR és ún. 

ZEKE Spektroszkópiás megoldásokat alkalmaznak a szerkezet és a dinamika 

meghatározására. További vizsgálatokat is végeztek elektron szerkezeti módszerekkel, és 

molekuladinamikai szimulációkkal. Mind az elméleti és kísérleti eredmények azt 

bizonyították, hogy a halogén ionok eltérő módon viselkednek, mint az alkáli ionok: míg a 

nem polarizálható alkáli ionok könnyen oldódnak, addig a poláris halogén ionok oldódása 

közel sem teljes, és elhelyezkedésük a felületen jellemző [11].  
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II.3. Célkitűzések 

 

Dolgozatom fő irányvonala a különböző halogén ionok szolvatációja eltérő méretű 

molekulafürtökben. Mindezt elvégzem egyensúlyi és nem-egyensúlyi rendszerekben is, 

ezáltal lehetőségem nyílik a lineáris válaszelmélet jóslatainak helytállóságát bizonyítani saját 

rendszereimre nézve. A molekulafürt szerkezetét különböző fürtméretekre vonatkozóan 

elemzem.  A mikrokanonikus sokaság feltételeinek megfelelően, figyelemmel kísérem az 

energia állandó értéken tartását. Mindezek alapján saját munkám két fő szempont szerinti 

elemzésre bontható. 

A szerkezetre vonatkozó elemzés során, minden egyes ion helyzetét figyelemmel 

kísérem az eltérő méretű fürtökben. Az ionok középponttól való távolságát, a fürt sugarát 

illetve ezek különbségét, azaz a felülettől való távolságot vizsgálom, melyből levonhatók azon 

következtetések, hogy az ionok a folyamat során a fürt belsejében, annak felületén, vagy 

esetleg azon kívül tartózkodnak. Mindez jelentős információkat szolgáltat, illetve a nem-

egyensúlyi rendszerek tárgyalásánál is meghatározó szempontként szerepel. Szerkezeti 

vizsgálatok összekapcsolhatók a rendszer teljes energiájának vizsgálatával is. A 

méretfüggésből és az ionok fürtön belüli elhelyezkedéséből levonható következtetések 

megjelennek az energiaértékekben is.   

Egyensúlyi és nem egyensúlyi folyamatok elemzését külön-külön teszem meg. 

Egyensúlyi folyamatok tárgyalásánál az ionok szolvatációja által kapott energia relaxáció 

függvényt vizsgálom az egyes fürt méretekre vonatkozóan, ezen belül is két különböző 

időskálát használva. A nagyobb felbontású kép lehetőséget nyújt a lecsengés karakterisztikus 

jellegének felfedezésére, illetve annak diszkutálására is.   

A nem-egyensúlyi relaxáció függvények és az egyensúlyi függvények korrelációjának 

vizsgálatát egyetlen időskálára nézve teszem meg. Külön elemzem a nem-egyensúlyi 

relaxáció lecsengéséből levonható szerkezeti információkat, majd egy újabb rövid szimulációt 

elvégezve a lineáris válaszelmélet helytállóságára adok választ. 
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III. Az alkalmazott modell 

 

III.1. Folyadékszimuláció: 

 

A szimulációk kiinduló pontja a rendszert alkotó részecskék kölcsönhatásainak 

modellezése, célja valóságos makroszkopikus feltételek mellett szimulálni a rendszer 

viselkedését. Ma már egyre nagyobb erőfeszítések történnek abban az irányban, hogy a 

termodinamikai peremfeltételeknek megfelelő makroszkopikus körülmények között is 

kvantummechanikai igényességgel modellezhessünk kondenzált fázisokat. Különösen fontos 

ez azokban az esetekben, amikor a kötésviszonyok egyszerű ionos vagy diszperziós 

kölcsönhatásokkal nem írhatók le. 

 Kondenzált fázisok szerkezeti viszonyainak molekuláris szintű modellezésére két 

alapvető számítógépes szimulációs technika létezik. Ezek a numerikus módszerek a 

sokrészecskéből álló rendszerek statisztikus mechanikai elméletén alapszanak. A molekuláris 

dinamika (MD) a rendszert alkotó részecskék mozgásegyenleteinek megoldásával időben 

követi a modell viselkedését, míg a sztochasztikus Monte Carlo (MC) módszer a Gibbs-féle 

sokaságnak megfelelően járja be a lehetséges állapotokat. Ma már számos különböző 

megvalósítása lehetséges az említett két módszernek, amelyek a vizsgálandó anyag sajátságait 

kihasználva a kívánt jellemzőket takarékos módon tudják meghatározni. A számítógépes 

szimulációk sokféle célra felhasználhatók, egyik legjelentősebb közülük a rendezetlen 

szerkezetek vizsgálatának lehetősége. Ezen szimulációk során az egyes részecskék térbeli 

pozícióját pontosan ismerjük, -MD szimuláció esetén sebességeit is ismernünk kell- aminek 

alapján a vizsgálatok struktúrafüggvényeit vagy egyéb szerkezetet jellemző függvényt 

határozhatunk meg.  

A Monte Carlo módszer a molekuladinamika sztochasztikus párja, nevét a kaszinóiról 

híres városról kapta. Az eljárás alapja a véletlenszám-generátor, melynek klasszikus 

mechanikai előállítója a rulett[16]. Numerikus kísérletek esetén valamilyen speciális 

algoritmust használnak véletlenszámok előállítására. Ugyan az előállított számhalmaz egy 

determinisztikus, periodikusan ismétlődő számsor, de ha elegendően hosszú, finoman osztott 

valamint az egymást követő számok között nincs korreláció, akkor a számsort valós 

véletlenszám-sorozat megjelenítéseként fogadhatjuk el. Az alapelgondolás lényege, hogy 

legyen F(ξ) a rendszer valamely mérhető fizikai mennyisége, amely a rendszer  ξ 

mikroállapotainak függvénye. Az F mennyiség várható értékét az  
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                                                    〈 〉   ∫  ( ) ( )    (2) 

 

összefüggés határozza meg, ahol  ( ) a rendszer valószínűségi sűrűségfüggvénye a 

mikroállapotok felett. Leggyakrabban kanonikus sokaság (N,V,T) esetében alkalmazott. A 

módszer előnye, hogy nem szükséges az erők meghatározása, ami kényelmessé teszi az 

algoritmust, továbbá speciális rendszereknél egyedi, egészen egyszerű mintavételezési 

megoldásokat is lehetővé tesz, amelyek az állapotok függetlensége miatt csak 

sztochasztikusan végezhető el. 

 

 

III.2 Klasszikus MD 

 

A molekuladinamika nem támaszkodik semmilyen statisztikus fizikai elméletre sem, 

lényege a molekuláris rendszer egy egyszerű mechanikai leírása. Makroszkopikus 

rendszerekben a részecskék száma 6 *10
23

 nagyságrendű, de jelenlegi számítógépekkel nem 

tudjuk ennyi részecske dinamikáját követni, viszont tudunk elegendően sok részecskét 

szimulálni ahhoz, hogy a termodinamikai tulajdonságok vizsgálhatók legyenek. Ezen 

rendszerekben, N darab molekulára vonatkozóan feladatunk megoldani a klasszikus newtoni 

mozgásegyenletet, 

 

                ̈ ( )       ( ) (3) 

 

ahol, mi az i-dik részecske tömege, ri(t) a koordinátája, míg Fi(t) a részecskére ható erők 

eredője a t időpillanatban. Az egyenletet integráljuk numerikusan az idő függvényében 

diszkrét időlépések (∆t) sorozatán keresztül. A differenciálegyenlet megoldásával 

megkaphatjuk a részecskék sebességét, elmozdulását illetve az új koordinátákat. 

Mivel a rendszer részecskéi folytonos potenciállal jellemezhetőek, az erők kiszámítására 

a részecskék között ható kölcsönhatási függvények megfelelőek. A rendszer következő 

pillanatbeli állapotát egy numerikus algoritmussal határozhatjuk meg, ami a diszkrét 

időlépések sorozatán keresztül halad a fázistérbeli trajektórián. Időt spórolhatunk meg, ha a 

prediktor-korrektor módszert választjuk. Ennek segítségével a rendszer korábbi állapotait 

tudjuk megbecsülni, ezáltal korrigálva a trajektória újabb szakaszát. A legegyszerűbb 
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integráló algoritmus Verlet nevéhez fűződik, ennek segítségével Taylor sor formájában 

közelíthető meg egy részecske következő pozíciója [16,17]: 

 

             (    )      ( )      ̇ ( )   
   

 
  ̈ ( )   

   

 
  ⃛ ( )   (4) 

 

             (    )     ( )      ̇ ( )   
   

 
  ̈ ( )   

   

 
  ⃛ ( )     (5) 

 

Egy részecske t időpillanatban ri pozícióban található, dt időpillanatban elfoglalt 

helyzetét a 3-as egyenlet adja meg, míg dt idővel korábbi helyzetéről a 4-es egyenlet ad 

felvilágosítást. 

A két egyenlet összeadásából azt kapjuk, hogy 

 

                                    (    )     ( )    (    )   
  ( )

  
      (   )  (6) 

 

A közelítés hibája az időlépésnek csak negyedik hatványával arányos, ellenben a 

sebesség közelítése nem ilyen pontos, már második rendben jelentkezik a hiba. 

 

                                                  ( )   
  (    )    (    )

   
   (   )  (7) 

Összegzésként elmondható, hogy a molekuladinamika módszere általában előnyösebb a 

Monte Carlo eljárásnál, mert időfüggő folyamatok tanulmányozására is alkalmas. Nem-

egyensúlyi rendszereket, amelyekre nem rendelkezünk a Gibbs-féle sokaságok analógjaival, 

pedig csak dinamikai értelemben lehet definiálni és modellezni. 

 

 

III.3. Periodikus peremfeltétel 

 

A statisztikus mechanikán alapuló szimulációk nagyszámú részecske tömbfázisbeli 

viselkedésére kíváncsiak, viszont az alkalmazható részecskeszám korlátozott (10
2
 -10

7
), ezért 

a felületi effektusok elkerülése végett a rendszert önmaga eltoltjaival vesszük körül.  A 



13 
 

periodikus peremfeltétel megvalósulása némi transzlációs periodicitást kényszerít az izotróp 

rendszerekre is, de nagyobb részecskeszám esetén ( N>10
3 

) ez a hatás már nem jelentős.  

Fluidumokra a központi doboz egy kocka szokott lenni, amiben a részecskék egyszerű 

köbös elrendezés rácspontjaiból indulnak a számítás elején. Ha a központi doboz valamely 

részecskéje elmozdul, akkor a periodikus határfeltétel értelmében az összes analóg dobozban 

ugyanaz a mozdulatsor végbemegy. Pontosabban szemléltetve, ha a központi dobozban 1-el 

jelölt részecske kilép a cellából, akkor a vele szemközti oldalon lép be a szomszédos cellába. 

Függőleges irány menti elmozdulást figyelembe véve az 1-es részecske esetén, a kilépés a B-

vel jelölt doboz felé történik, amíg a szemközti oldalon a G-vel jelölt dobozból lép be az 1-el 

jelölt képmása. Kijelenthető tehát, hogy ebben a rendszerben a határvonal, mint olyan nem 

létezik, illetve nincs olyan részecske, amely a határvonalon tudna elhelyezkedni.  

Rövid távú kölcsönhatások esetén az ún. minimum image eljárást alkalmazzuk, ezáltal a 

le tudjuk szűkíteni a periodikus struktúrában lezajló kölcsönhatásokat. Nagy részecskeszám 

esetén a távoli egyenletes eloszlás miatt hatások a dinamikára már nem számottevő. A 

módszer lényege, hogy a cellában csak N-1 számú részecske hatását veszik figyelembe, oly 

módon, hogy a részecske koordinátákat a kiválasztott részecske, mint cellaközéppont köré 

tolják.  

 

 

3. ábra: Periodikus peremfeltételek kétdimenziós sémája  

 

Hosszú távú erők esetén, mint például a töltés-töltés, töltés-dipol, dipol-dipol 

kölcsönhatások a rács végtelenbe való kiterjesztésével és valamilyen, az ionos kristályok 
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elméletében használatos konvergens összegzési technika használatával pontosabb belső 

energia számítások végezhetők. Ennek a módszernek klasszikus példája az Ewald-féle eljárás. 

Ebben az eljárásban a szimulációs doboz a végtelen rendszer elemi cellája, melyben a 

töltéseket normál eloszlású ellentétes töltésfelhő veszi körül, ami az árnyékolás szerepét tölti 

be. A töltésfelhő hatása egy ellentétes előjelű, de azonos eloszlású töltésrendszerrel 

kompenzálható, és mivel ez egy sima periodikus függvény, a Fourier térben kényelmesen 

összegezhető. 

Az Ewald módszer alternatívájaként használatos az úgynevezett reakciótér-módszer, 

melyben egy adott sugáron belül a részecskék kölcsönhatásait közvetlenül, míg a sugáron 

kívüliekét azonban csak, mint árnyékoló dielektrikumnak az őt polarizáló multipólusokra való 

visszahatását vesszük figyelembe. 

 

 

III.4. Klasszikus potenciálok 

 

Sok esetben a klasszikus mechanikán alapuló közelítés elegendő az alapvető szerkezeti 

viszonyok felderítésére, amely nagyságrendekkel takarékosabb számításokat tesz lehetővé, 

mint az igényesebb kvantummechanikai algoritmusok. Kondenzált fázisokban két részecske 

kölcsönhatását befolyásolja a többi szomszéd jelenléte, ami többtest-potenciálok használatát 

kívánja meg még klasszikus közelítésben is. Ez nagymértékben megnöveli a számítások 

időigényét, ezért általában úgynevezett effektív párpotenciálokat használunk, melyek a 

kondenzált fázisban érvényes energiaviszonyokat bontják fel páronkénti járulékok összegére. 

Ezek a párpotenciálok a számítás bemenő paraméterei, ezáltal azokat egyéb forrásból kell 

beszereznünk. 

A legelterjedtebben használt intermolekuláris potenciálfüggvény az úgynevezett 

Lennard-Jones potenciál [18], 

 

                                               ( )     [(
 

 
)
  

  (
 

 
)
 

]  (8) 

 

ahol, a vonzást leíró tag r
-6

 (semleges molekulák esetén), míg a meredek taszítási tag r
-12

 

szerint változik.   a potenciálvölgy mélységét jelöli, r a molekulák közötti távolságot, míg 

σ is egy véges távolságparaméter, ha a részecskék potenciális energiája zéró  
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4. ábra Lennard-Jones Argon párpotenciál [19] 

 

A potenciál gradienséből számolható erő: 

 

                                             ( )     ⃗⃗ ( )   
     

   [ (
 

 
)
  

  (
 

 
)
 

 ]   . (9) 

 

Az erő erősen taszító kis távolságokon a zárt elektronhéjak miatt fellépő Pauli-féle 

kizárási elv következtében, nagy távolságokon pedig gyengén vonzó az indukált elektromos 

dipólerők miatt. 

A rendszer teljes energiája felírható,  

 

                                                        ∑
 

 
   

   ∑  (  ) (   )
 
     (10) 

 

ahol, r
ij
 az <ij> atompár közötti távolság. Egyensúlyban a sebességek eloszlása a Maxwell-

Boltzmann eloszlást követi, ami 2 dimenzióban:  

 

                                                          ( )    (
 

  
)   

   

        (11) 
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III.5. Maxwell-Boltzmann mintavételezés 

 

A termodinamikai rendszer hőmérsékletének beállítására alkalmazzuk a Maxwell-

Bolztmann mintavételezési eljárást.  

 A rendszer kinetikai hőmérséklete felírható: 

 

                                                    
 

(    )  
∑

  
 

  

 
     (12) 

 

ahol, k a Boltzmann-állandó, pi az i-dik részecske impulzusa, a (3N-3) kifejezésből a -3-as tag 

a 3 szabadsági fok elvesztését jelenti, ami a tömegközéppont sebességének nulla értéken való 

tartásából ered. A módszer alapja egy g véletlenszám-generátor, ennek segítségével olyan 

eloszlású sebesség értékek generálhatóak az egyes részecskéknek, hogy azok eloszlása mindig 

egy adott hőmérséklethez tartozó eloszlásnak megfeleljen. Az i-dik részecske x irányú 

sebessége: 

 

                                                                ,    √
      

  
 (13) 

 

Az egyenlet azt fejezi ki, hogy attól függően, hogy egy rendszer pillanatnyi hőmérséklete 

alacsonyabb vagy magasabb a kívánt hőmérsékletnél, a rendszerbe energiát táplálnak be vagy 

vonnak el.  

A módszer felhasználásának céljától függően egy szimuláció előrehaladását több 

szakaszra oszthatjuk. Mikrokanonikus sokaság esetén, az egyensúlyi szimulációk elején, az ún 

ekvilibráltatás során alkalmazzuk a hőmérséklet beállítására, megfelelő gyakoriságú 

mintavételezéssel. Ekvilibráltatás után már nem alkalmazzuk a módszert, hiszen ott már nem 

a hőmérséklet, hanem az energia állandó értéken tartása a cél.  

 

III.6 Időkorrelációs függvények és a lineáris válaszelmélet 

 

A sokrészecske rendszerek mozgásegyenletei formailag nemlineáris differenciál-

egyenletek, a kölcsönhatások bonyolult helyfüggése miatt ezek a rendszerek rendkívül 

érzékenyek a kezdeti értékben meglevő különbségekre. Minden kettőnél több szabadsági 
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fokkal rendelkező rendszer mutatja ezt a viselkedést. Mivel tökéletesen zárt rendszerről nem 

beszélhetünk, ezért a természetben kicsiny perturbációk elkerülhetetlenül felléphetnek, ezek a 

kis különbségek viszont rövid időn belül is igen eltérő viselkedést szolgáltatnak. Tehát a 

rendszer tulajdonságait csak az idő szerint rohamosan csökkenő valószínűséggel becsülhetjük. 

Kaotikus rendszerek véletlenszerű tulajdonsága, hogy két fázisváltozó időbeli 

korrelációja előbb-utóbb megszűnik. Általánosságban két fázisváltozó skaláris szorzata adja a 

korrelációfüggvényt, ami megmutatja, hogy egy kezdeti időpontban adott értékkel rendelkező 

B változó esetében hogyan változik a B’ az idő függvényében. Az időkorrelációfüggvényt 

definiálhatjuk úgy, hogy mindenkori értékéből kivonjuk a két változó korrelálatlan várható 

értékeinek szorzatát, ekkor alakja  

 

                                    ,  ( )   〈 ( )    ( )〉   〈 〉  〈  〉  (14) 

 

asszimptotikusan a nullába tart. A fenti összefüggés nullához tartása azt jelenti, hogy a 

rendszer elfelejti a múltját, ami a trajektóriák keveredésének eredménye.  

Amennyiben B = B’, azaz a két függvény azonos, abban az esetben beszélünk 

autokorrelációs függvényekről. Autokorrelációs függvények esetén alkalmazható a lineáris 

válaszelmélet, mely szerint az egyensúlyi rendszert jellemző relaxációs válaszfüggvénnyel 

közelíthető a megfelelő nem-egyensúlyi rendszert jellemző energia lecsengése, amennyiben 

az egyensúlyi rendszert csak kis mértékben vagy pillanatszerűen mozdítottuk ki egyensúlyi 

állapotából. Az egyensúlyi rendszerre jellemző relaxáció függvény alakja esetünkben,  

 

                                                               ( )   
〈  ( )  ( )〉

〈   〉
  (15) 

 

ahol, E(0) a kiindulási energia, E(t) a t időpillanatbeli energia, δ pedig az egyensúlyi 

fluktuációktól való eltérést szimbolizálja. 

A nem egyensúlyi válaszfüggvény, melyet a lineáris válaszelmélet értelmében a fenti 

egyensúlyi relaxációval közelíthetünk, a következő alakban írható le, 

 

                                                                ( )   
 ̅( )   ̅( )

 ̅( )   ̅( )
 (16) 
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Az egyenletekben a felülvonás a nem-egyensúlyi sokaságot, míg a <..> típusú zárójel a 

az egyensúlyi sokaságot jelöli.  

 

III.7 Nem egyensúlyi rendszerek jellemzése 

 

Amennyiben nem egyensúlyi rendszereket szeretnénk vizsgálni, szükség van már 

előzetesen elvégzett egyensúlyi szimulációkra, illetve annak eredményeire. Az előzőekben 

tanulmányozott egyensúlyi rendszer végső egyensúlyi állapotából indulunk ki, jelen esetben 

még ionos állapotban levő halogént tartalmazó molekulafürtből. A rendszert úgy perturbáljuk, 

úgy hogy az ionról levesszük a töltést. A rendszer a perturbációt követően ismét egyensúlyi 

állapotba jut, és ezen időtartam alatt bizonyos időközönként végzett mintavételezéssel 

megkapjuk a relaxációkhoz tartozó trajektóriák átlagát. Ezen trajektória átlagokat a (16)-os 

egyenletnek megfeleltetve kapjuk a nem egyensúlyi válaszfüggvényeket, melyeket 

összehasonlíthatunk az analóg rendszerünk egyensúlyi válaszfüggvényével, ezáltal választ 

kapunk a lineáris válaszelmélet helytállóságára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

IV. Saját munka 

 

Munkám során klasszikus molekuladinamikai szimulációkkal vizsgálom több 

különböző méretű vízmolekula fürtben elhelyezett halogén ion szolvatációját és a kinyert 

információk alapján végzem el az egyensúlyi, illetve nem-egyensúlyi válaszfüggvények 

összehasonlítását. Az előző fejezetekben feltüntetett elméleti háttér gyakorlati alkalmazását 

mutatom be a következő alfejezetekben.   

 

IV.1 A vizsgált modell és szerkezete 

 

Két fő irányvonalat választottam vizsgálataimnak. Először a molekulafürt szerkezetének 

tanulmányozása által, a tulajdonságok méretfüggésének, illetve az ionok fürtön belüli 

elhelyezkedését, tehát a felülettől vett távolságuk bemutatását végzem el.  A korábbi 

tanulmányok szerint a halogén ionok nagy rendszerességgel a felületen vagy annak közelében 

helyezkednek el [20,21]. Figyelemmel kísérem a rendszer teljes energiájának változását is, 

hiszen mikrokanonikus sokaság esetén (N,V,E) a rendszer energiája állandó, vagy csak 

nagyon kismértékben fluktuál [22,23]. Második szempontként az energiafüggvényekből 

számolt, illetve ábrázolt válaszfüggvények összehasonlítása a cél, ezáltal vizsgálva a lineáris 

válaszelmélet érvényességét jelen rendszerekre. 

Az alkalmazott rendszerben rugalmas, flexiblis vízmolekulák találhatóak [24]. Az 

oxigén és hidrogén atomok egyensúlyi kötéstávolsága 1 Å, az atomok között kötésszöget 

pedig 109.47°-nak vettem. A víz sűrűsége standard állapotnak megfelelően 0,9970479 g/cm
3
. 

A vízmolekulán a parciális töltések az oxigénre és a két hidrogén atomra: -0.82 e, 0.41 e és 

0.41e. A molekulák közötti (intermolekuláris) kölcsönhatás SPC potenciállal írom le [25], 

míg az oxigén atomok közötti potenciál közelítésére a Lennard-Jonnes összefüggést 

alkalmaztam. A halogén ionok kölcsönhatási energiáit a Horinek paraméterek alapján 

számoltam [26]. A számításokat mikrokanonikus sokaságon hajtottam végre.   

Vizsgálataimat n = 66, 104, 200, 500, 1000 vízmolekulát tartalmazó molekulafürtökben 

végeztem, mindegyik fürtbe egyenként helyeztem bele a Cl
-
, Br

-
 illetve a I

-
 ionokat, ezáltal 

összesen 15 különböző eset tanulmányozása állt módomban. A szimulációs kocka, melyben a 

kísérleteket végeztem 363.4 Å oldalhosszúságú. Jelen munkám célja fürtön belüli, vagy a 

felület környékén tartózkodó ion vizsgálata, ezért a minimum image eljárás alkalmazása nem 

szükséges. Minden vizsgált esetre nézve az általam választott hőmérséklet 200 K, ellenben 
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mikrokanonikus sokaság lévén a hőmérséklet nem állandó a reakció teljes időtartama alatt, 

ezért a szimuláció elején meghatározott időközönként Maxwell Bolztmann mintavételezés 

segítségével újra és újra beállítom a kívánt hőmérsékletet. 

 

IV.2 Szimulációk: 

 

Minden egyes esetben a kiindulópont a megfelelő koordináták kiválasztása, illetve rövid 

futtatások alkalmazásával azok stabilitásáról való megbizonyosodás.   

Egyensúlyi rendszereknél, rendre 100 ps-os futtatásokat végeztem, ahol a hőmérséklet 

beállítását 0,1 ps gyakoriságú Maxwell-Boltzmann mintavételezéssel tettem meg, ezt a 

folyamatot nevezzük ekvilibrálásnak. Ezután 200 ps hosszúságú futtatásokat végzek, melyben 

már nem alkalmazom a Maxwell-Boltzmann mintavételezést, hiszen célom az egyensúlyhoz 

konvergáló állapot beállítása, tehát az energia állandó értéken tartása. Utolsó lépésként, 

amikor rendszerem teljes mértékben egyensúlyi állapotba került, még 200 ps hosszúságú 

futtatást végzek. A vízmolekulák klasszikus mozgásegyenleteit a Verlet-Störmer módszer 

szerint integráltam, 1 fs-os lépésenként. A kapott energiaértékek ábrázolásából kaptam meg az 

egyensúlyi lineáris válaszfüggvényeket, melyeket a IV.5. alfejezetben mutatok be nagyobb 

részletességgel. 

Nem-egyensúlyi rendszerek vizsgálata teljesen analóg a fentiekben idáig leírtakkal. A 

lineáris válaszelmélet értelmében az egyensúlyi rendsz 

eren kell pillanatnyi perturbációt végrehajtani és az ezt követő energia lecsengés 

követése adja az összehasonlítás alapját. Kiinduló pontként a 200 ps hosszúságú egyensúlyi 

folyamat utolsó 100 ps-os részéből 1 ps lépésközönként kiíratott konfigurációkat veszem 

alapul. Ezen konfigurációkból kiindulva még egy 5 ps hosszúságú futatást végzek el. Mindezt 

úgy teszem meg, hogy a fürtbe helyezett halogén ion oxidációs számát -1-ről 0-ra módosítom, 

ezáltal perturbálom a rendszert, így a fürt egyetlen semleges halogén atomot tartalmaz. Az 

energiaértékeket a (16)-os egyenletnek megfeleltetve, megkaphatók a nem-egyensúlyi 

rendszerek válaszfüggvényei.  

Minden esetben a szimulációs futtatások során, meghatározott időközönként kimeneti 

fájlokat generáltam. Ezek a kimeneti fájlok tartalmazzák többek között a rendszer 

hőmérséklet változásának adatait, a vízfürdő kinetikus energiáját, a vízfürdő teljes energiáját, 

a rendszer teljes energiáját, illetve a következő alfejezetben tárgyalandó geometriai adatokat. 

A rendelkezésre álló értékek segítségével, figyelemmel tudtam kísérni, hogy az éppen zajló 

folyamat a megfelelő trajektóriák mentén halad-e. Minden esetben az adott lépéshossztól 
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függően 100 v 1000 fs-os lépésközönként, a konfiguáriókat tartalmazó adatfájlokat is 

készítettem, melyek mindig a következő futtatás alapjául szolgáltak. 

 

IV.3  A  rendszer teljes energiája 

 

A következő alfejezetben minden egyes molekulafürt méretre és ionra vonatkozóan 

szemléltetem a rendszer teljes energiájának eloszlását. Mikrokanonikus sokaság esetén a 

rendszer energiája állandó. Egy rendszer teljes energiája a potenciáls és kinetikus energiák 

összegeként adódik, melyek egyben már tartalmazzák az intra- és intermolekuláris járulékokat 

is. Az ábrázolás során minden esetben 0-200 ps közti időtartamban vizsgálom az energia 

állandóságát. 

 

5. ábra: A rendszer teljes energiája, a 66-os fürt esetén 

 

6. ábra: A rendszer teljes energiája, a 200-as fürt esetén 
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A feltüntetett két grafikonon (5. és 6. ábra) jól látható, hogy az energia egy bizonyos 

érték körül fluktuál. Ennek oka, hogy a szimulációk során véges időtartamban dolgozunk. A 

fluktuációtól eltekintve állandónak tekinthető a rendszer energiája, hiszen az energiaértékek 

kiátlagolása esetén a fluktuáció megszűnne. 

 

7. ábra: A rendszer teljes energiája, a 1000-es fürt esetén 

A 7. ábra alapján kétségkívül megfigyelhető az energia méretfüggése. Minél nagyobb a 

molekulafürt mérete, annál nagyobb lesz a rendszer teljes energiája. A jodidion fürt 

rendelkezik a legkisebb energiával minden egyes fürtméretet illetően, majd a klorid és bromid 

ion sorrend figyelhető meg.  

 

8. ábra: A klorid, bromid, jodidion rendszer potenciális 

energiája 500-as molekulafürt esetén 
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9. ábra: A bromid ionra potenciális energiája a fürtméret függvényében 

 

A feljebb látható 8. és 9. ábrán két különböző esetben szemléltettem rendszer 

potenciális energiájának változását. A 8. ábrán mindhárom iont egyszerre ábrázoltam egy 

adott fürtméretre vonatkozóan. Látható, hogy az energiagörbék majdnem fedik egymást, tehát 

az energia mindhárom ion tekintetében közel azonosnak tekinthető. Ugyanerre a 

következtetésre jutottam a többi fürtméret esetén is, de a teljes analógia miatt azok 

ábrázolásától eltekintenék. 

Az 9. ábrán a bromid ion potenciális energiájának méretfüggését tüntettem fel. 

Megállapítható, hogy a fürtmérettel nő a potenciális energia, bár ez triviálisnak tekinthető, 

hiszen minél nagyobb a fürtméret annál több részecske található benne, és a részecskék 

számának növekedésével nő a kölcsönhatási energia, azaz a potenciális energia is. 

 

IV.4 Klasztersugár, a klaszterközéppont és az ion távolság különbsége 

 

A fentiekben említett kimeneti fájlokban rendelkezésemre álltak a rendszer geometriai 

paraméterei. A geometriai paramétereken belül információt szerezhettem a molekulafürt 

méretének alakulásáról, azaz a klasztersugárról; a fürt középpontjától mért és aktuálisan 

alkalmazott ion távolságáról és a legtávolabbi oxigén atom és a középpont közötti távolságról.  

Ebben az alfejezetben az ionok molekulafürtön belüli elhelyezkedésének vizsgálatát és a 

szimuláció során, a fürtön belüli mozgásuknak nyomon követését végzem el. A molekulafürt-

sugár és a fürtközéppont-ion távolságának különbsége, azaz a felülettől való távolság 
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szemléltetése és az ebből levonható következtetések részletes diszkussziója a célom. Minden 

egyes fürtméretre vonatkozóan 0-200 ps között ábrázolom az ionok helyzetét az idő 

függvényében.  

A 10. ábrán látható a kloridion molekulafürt sugarának méretfüggése (R), természetesen 

ez triviális, hiszen minél több vízmolekula található a fürtben annál nagyobb térrészt foglal el 

és ennek egyenes következménye sugarának növekedése. Annak érdekében, hogy egy kicsit 

pontosabb képet kapjunk az ion fürtön belüli elhelyezkedését illetően, feltüntettem még a fürt 

középpontjának a kloridiontól vett távolságát is (r). Látható, hogy minél nagyobb a 

molekulafürt az ion is annál távolabb kerül annak középpontjától. A 66-os és 104-es 

molekulafürt esetén még a fürt belsejében található az ion, távol a felülettől, a nagyobb 

méreteket figyelembe véve az ion egyre távolabb kerül a fürt belsejétől. Ezen információk 

alapján már kialakulhat egy bizonyos kép az ionok elhelyezkedését illetően, ennek 

tárgyalását, részletezését folytatom a további ábrák segítségével. 

 

 

 

 

10. ábra: A kloridion fürtsugár és (középpont-ion) távolsága az idő függvényében 
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11. ábra: Felülettől való távolság, a 66-os molekulafürtben 

 

A felülettől vett távolság a molekulafürt sugarának és a fürtközéppont-ion távolságának 

a különbsége, tehát a szemléletesebb megértés érdekében érdemes megjegyezni, hogy a y 

tengelyen látható értékek, ha pozitív tartományban vannak, akkor az ion a molekulafürtön 

belül tartózkodik. Ha a felülettől vett távolság a nulla érték körül fluktuál akkor az ion a 

felületen illetve annak közelében tartózkodik, ha negatív tartományba ér akkor az ion a fürtön 

kívül található. Ezt a tendenciát ábrázolom az összes fürtméret esetén. 

A legkisebb méretű klaszterben van az ionoknak a legérdekesebb viselkedése, amint azt 

a továbbiak alapján látni fogjuk. Jelen esetben, a klorid ion a molekulafürt középpontja felől 

halad a felület felé, míg a bromid ion ezzel ellentétes utat jár be. A jodidion helyzete 

feltűnően nem változik, csak kis mértében halad a középpont felé, viszont a folyamat során 

szinte végig a felület közelében van.  

A 104 vízmolekulát tartalmazó fürtben (12. ábra) az ionok mozgása már végképp nem 

szembetűnő, mondhatjuk kis túlzással azt is, hogy helyzetük állandó mindhárom ionra nézve.  

A klorid és a bromid ionok a folyamat elején ismét helyet cserélnek, a klorid kifelé, míg a 

bromid ion befelé tart. Az eddigiekből alapján is talán már kijelenthető, hogy a jelen levő 

három ion esetében bromid, klorid jodid sorrend a tendencia a felület felé haladva. Ennél a 

fürtméretnél viszont már egyértelműen kijelenthető, hogy az ionok 1-1,5 Å-el közelebb 

vannak a felülethez, mint a kisebb molekulafürt esetén.  
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12. ábra: Felülettől való távolság a 104-es molekulafürtben 

 

 

13. ábra: Felülettől való távolság a 200-as molekulafürtben 

 

Ez előzőekben kifejtett tendencia tovább erősödik a 200 vízmolekulát tartalmazó 

fürtben (13. ábra), az ionok egyre inkább a felület közelében tartózkodnak, sőt a klorid ion 

egy rövid ideig már a felületen kívül található. Klorid-bromid helycsere jelen esetben nem 

tapasztalható, inkább a bromid-jodid ion páros van most közel azonos helyzetben.  
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14. ábra: Felülettől való távolság az 500-as molekulafürtben 

 

Az 500 víz molekulafürtöt reprezentáló ábrán is ismét megállapítható az ionok egyre 

közelebbi a pozíciója a felülethez. Az ionok elhelyezkedési sorrendje továbbra is változatlan. 

Érdekesség azonban ismét a klorid ion viselkedése, ami a felületen kívülről indul és végül a 

legbelső elhelyezkedésre tesz szert. A bromid végig a felület közelében marad, a jodidion kis 

időre, de már elhagyta a molekulafürtöt. 

 

15. ábra: Felülettől való távolság az 1000-es molekulafürtben 
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A 14. ábrán ismét a klorid ion viselkedése a szembetűnő, jelen esetben azért, mert hiába 

tapasztaltuk eddig azt a tendenciát, hogy a klaszter méretének növelésével az ion egyre inkább 

a felületen van, most mégis inkább a felülettől 1 illetve 2Å-re helyezkedik el. A bromid és 

jodidion a legnagyobb méret elérése esetében hagyta el a teljes mérési időtartamra a klasztert. 

A méretfüggés még pontosabb szemléltetése érdekében a jodidion felülettől vett 

távolságát mutatom be az utolsó ábrán. A tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy a felülettől 

vett távolság csökken a fürt méretének növekedésével, illetve az ionok felület felé 

elhelyezkedő sorrendje is bizonyos fokú tendenciát mutat. 

 

 

16. ábra: A jodidion felülettől való távolsága különböző fürtméret esetén 

 

 

IV.5 Egyensúlyi és nem-egyensúlyi válaszfüggvények korrelációja 

 

IV.5.1. Egyensúlyi válaszfüggvények 

 

Az egyensúlyi/nem-egyensúlyi válaszfüggvények értékelésénél több esetet vázoltam fel. 

A kísérleti modell bemutatásánál említett kiíratott fájlok energiaértékeinek, illetve a nem-

egyensúlyi függvények esetén ezen értékek megfelelő transzformációjával kapott energiaskála 

ábrázolása alapján kaptuk az alábbi válaszfüggvényeket.  
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A szolvatációs folyamat általában lassú, néhány száz femtoszekundumon belüli része 

igen gyorsan lezajlik és általában Gauss-görbe szerű. A szolvatációs ezt követő része 

lényegesen lassabb, a görbe lecsengése megfelel két vagy három exponenciálisan lecsengő 

függvény összegének. 

 

Az egyensúlyi energiafüggvények relaxációját első közelítésben 5000 fs-os időskálán, 

majd egy jóval szemléletesebb 100 fs-os időskálán vizsgálom. Mindkét esetben az összes iont 

egyszerre ábrázolom az egyes fürt méreteknek megfelelően, ezáltal minden fürtméretre két-

két ábrát kapok. 

 

17. ábra: Egyensúlyi válaszfüggvények, Klorid, Bromid, Jodid ionra  

vonatkozóan, 5000 fs és 100 fs-os felbontásban, a 66-os molekulafürtben. 
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Az 5000 fs időskálájú ábra alapján megbizonyosodhatunk arról, hogy a szolvatáció 

nagyon gyors folyamat, hiszen mindhárom görbe egy igen éles szerű lecsengéssel indul el. 

Elmondható, hogy mindhárom ion hozzávetőleg ugyanazt a lecsengést követi, de ezen kívül 

az ábra, felbontása miatt, nem teljesen informatív számunkra. A 100 fs –os felbontás alapján 

már szembetűnik a lecsengések karakterisztikus jellege. A lecsengő görbéken oszcillációkat 

fedezünk fel. A két különböző karakterisztikával rendelkező oszcilláció könnyen 

azonosítható, az egyik ~10 fs, a másik ~50 fs periódusidővel rendelkezik. Ha ezeket az 

időértékeket átszámoljuk az spektrumok ábrázolásánál használatos hullámszám értékre, 

megkaphatjuk, hogy a 10 fs periódusértékhez a v ~ 3000 cm
-1

 tartozik, ami a v( O-H ) 

jellemző karakterisztikus rezgés. Az 50 fs periódushoz a v ~ 600 cm
-1

, ami a gátolt rotációt 

jellemző rezgés. Megállapítható, hogy a szolvatáció folyamatát a két oldószer rezgési módusa 

befolyásolja a legerősebben. 

 

 

18. ábra: Egyensúlyi válaszfüggvények, Klorid, Bromid, Jodid ionra vonatkozóan, 5000 fs és 100 

fs-os felbontásban, a 200-as molekulafürtben. 
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19. ábra: Egyensúlyi válaszfüggvények, Klorid, Bromid, Jodid ionra 

vonatkozóan, 5000 fs és 100 fs-os felbontásban, az 1000-es molekulafürtben. 

 

A fentiekben tárgyalt jellegzetességek megfigyelhetőek a 200 és az 1000 víz 

molekulafürtöt tartalmazó rendszerek esetén is, melyeket a 18. és 19. ábrán mutatok be. 
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IV.5.2. Nem-egyensúlyi válaszfüggvények: 

 

A lineáris válaszelmélet értelmében, ha egy egyensúlyi rendszeren pillanatnyi 

perturbációt hajtunk végre, akkor a létrejövő nem-egyensúlyi rendszer úgy reagál, mint ahogy 

az egyensúlyi rendszer a fluktuációja után. Matematikailag ez azt jelenti, hogy a nem-

egyensúlyi válaszfüggvény közelíthető a fluktuációkból számított egyensúlyi függvénnyel. 

Jelen esetben az általam alkalmazott rendszerekben a perturbációt a halogén ion oxidációs 

számának változtatásával értem el, ezután vizsgáltam az energia lecsengését és végeztem el az 

összehasonlítást, amit az alábbi ábrán láthatunk (20. ábra). Az ábrán az n= 500-as fürtben a 

klorid ion relaxációját jellemző C(t) és S(t) függvényeket tűntettem fel. 

 

 

 

20. ábra: Klorid ion egyensúlyi és nem-egyensúlyi relaxációs 

függvénye, 500-as molekulafürtben 

 

Jelen esetben az általam kapott nem-egyensúlyi relaxációs függvényekre nem 

alkalmazható a lineáris válaszelmélet, mivel az egyensúlyi és nem-egyensúlyi függvények 

szemmel látható módon rosszul korrelálnak egymással. Ezt mindenvizsgált esetre nézve 

tapasztaltam. Mindez azzal magyarázható, hogy a nem-egyensúlyi rendszerek esetén a 0 

oxidációs számú, azaz semleges halogén atom a relaxáció során kilép, a molekulafürtből, 

ezáltal dinamikáját a továbbiakban már nem tudjuk tanulmányozni.  
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Tapasztalatok szerint a semleges atom csak ~100 fs-ig marad bent a fürtökben, ezért a 

lineáris válaszelmélet teljesülését csak ezen időskálán vizsgálhatjuk, mégpedig úgy, hogy a 

teljesen relaxált atom energiáját E(∞) becsülni kell. Ehhez tömbfázisú egyensúlyi futásokat 

végeztem mindhárom ionra, a korábbiakban részletezett módon. 

Ezt az E(∞) értéket a (16)-os egyenletbe behelyettesítve kapjuk a korrigált nem-

egyensúlyi válaszfüggvényt, amit a 21. ábrán mutatok be, 100 fs-os időskálán.  

 

 

21. ábra: Klorid ion egyensúlyi és új nem-egyensúlyi válaszfüggvénye, 500-

as molekulafürtben 

 
 

Egyértelműen látható, hogy a lineáris válaszelmélet a korrekció után sem teljesül. 
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V. Eredmények összefoglalása 

 

Az előzőekben leírtakat ismét összegezve elmondható, hogy halogén ionok 

szolvatációja során az egyes ionok molekulafürtön belüli elhelyezkedése nagy mértékben 

függ a fürt méretétől, ezenkívül egyértelmű tendencia állapítható meg az ionok felület felé 

történő elhelyezkedését illetően is, miszerint a legtöbb esetben a bromid, klorid, jodid sorrend 

figyelhető meg. A kísérleteim során az energia állandó értéken tartása minden egyes esetben 

teljesült, tehát a mikrokanonikus sokaság feltételeinek mindegyik vizsgált rendszer megfelelt. 

Egyensúlyi és nem-egyensúlyi rendszerek lineáris válaszelméletének vizsgálata során 

egyértelműen kijelenthető, hogy a nem-egyensúlyi rendszerek válaszfüggvényei jelen esetben 

nem feleltek meg a válaszelmélet jóslatainak. Ennek oka a nem-egyensúlyi molekulafürt 

szerkezetével magyarázható, mivel a töltésétől megfosztott halogén perturbációt követően 

szinte azonnal elhagyja a molekulafürtöt és a rövid szimuláció során is szinte végtelen 

távolságba kerül.  

Dolgozatom célkitűzése volt, hogy minden egyes folyamatot 300K hőmérsékleten is 

elvégezzek, de a tapasztalatok alapján a halogén ion minden egyes esetben ugyanúgy elhagyta 

a molekulafürtöt, mint a nem-egyensúlyi folyamatok során. Ezáltal e szimulációk 

végeredményeként érdemi adatokat nem sikerült szereznem. 
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VI. Szakdolgozat összefoglaló 

Klasszikus molekuladinamikai szimulációk víz-molekula klaszterekben 

 

Ormándi Zsófia, kémia alapszakos hallgató  

ELTE TTK Kémiai Intézet, Fizikai Kémiai Tanszék 

Témavezetők: Dr. Túri László egyetemi tanár 

 ELTE Fizikai Kémia Tanszék 

 
Munkám során klasszikus molekuladinamikai szimulációk segítségével vizsgáltam a klorid, bromid 

és jodid ionok szolvatációját eltérő méretű víz molekulafürtökben. A szimulációs eredmények 

segítségével lehetőségem nyílt a molekulafürt szerkezetének vizsgálatára, illetve a szolvatációs energia 

relaxációjának figyelemmel követésére egyensúlyi és nem-egyensúlyi rendszerekben egyaránt, ezáltal 

választ adva a lineáris válaszelmélet helytállóságára. 

A molekulafürt szerkezetének vizsgálata során rávilágítottam a fürtsugár méretfüggésére, 

bemutattam a különböző ionok helyzetét fürtközépponthoz képest, elemeztem az ionok felülettől vett 

távolságát, illetve annak méretfüggését. A tapasztalatok alapján egyértelműen kijelenthető a felülettől 

vett távolság csökkenése a fürtméret növekedésével, illetve az ionok felület felé elhelyezkedő 

sorrendje is bizonyos fokú tendenciát mutat. 

Egyensúlyi rendszerek vizsgálata során egy 100 ps hosszúságú Maxwell Boltzmann, majd két 200 

ps hosszúságú futtatás eredményeként jutott rendszerem egyensúlyi állapotba. Az egyensúlyban 

jellemző energiaértékek relaxációjának ábrázolását mindhárom ionra, három különböző fürtméretben 

tettem meg. 5000 fs időskálán minden esetben fürtmérettől és iontól függetlenül a relaxáció azonos. 

Nagyobb felbontású, 100 fs időskálás ábrázolásnál egyértelműen megállapítható a lecsengés 

karakterisztikus jellege. Két karakterisztikus időskálát azonosítottam, melyek a v ~ 3000 cm
-1 

levő v( 

O-H ) rezgés és a v ~ 600 cm
-1

, ami a gátolt rotációra jellemző. 

Nem egyensúlyi rendszerek vizsgálatánál első közelítésben nem sikerült korrelációt találni az 

egyensúlyi és nem-egyensúlyi relaxáció függvények között, ezért újabb egyensúlyi szimulációt 

indítottam, annak érdekében, hogy az új rendszer E(∞) átlagának visszahelyettesítésével a két 

függvény jobban korreláljon. Megállapítható, hogy az új nem-egyensúlyi relaxációs függvény sem 

közelíthető az egyensúlyi relaxációs függvénnyel, ezáltal a lineáris válaszelmélet a jelenleg 

alkalmazott modellemre nem tekinthető érvényesnek. 
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In my analysis, I have analyzed the solvation of chloride, bromide and iodide ions in different size 

water molecule clusters via classical molecular dynamics simulations. Using the simulation results, I 

had the opportunity to examine the structure of the clusters as well as to monitor the relaxation of the 

solvation energy in both equilibrium and non-equilibrium systems, thereby testing the validity of the 

linear response theory. 

During my research, I illustrated the size dependence of the physical properties of the clusters, 

demonstrated the position of the different ions relative to the cluster’s center, and analyzed the 

variations of the distance of the ions from the surface, and their size dependence. The results 

unambiguously show that the decrease in distance from the surface is in line with the increase of the 

cluster size, furthermore, the order of the ions’ position relative to the surface shows a certain 

tendency. 

During my simulation, I created equilibrium trajectories, first running a 100 ps long trajectory 

using Maxwel-Boltzmann sampling, than a 200 ps long preequilibrium, and finally a 200 ps long 

equilibrium run. I represent the equilibrial response functions for all three ion in three different sizes. 

At low resolution (5 ps), the relaxation seem very similar for all three ions, independent of the cluster 

size. 

At higher resolution I identify two characteristic features, with a ~10 ps and a ~50 ps timescale The 

formal belongs to  v( O-H ) vibration, while the latter corresponds to the hampered rotation. 

On my first attempt to examine nonequilibrium systems I failed to find correlation between 

equilibrium and non-equilibrium relaxation functions. Therefore, I reexamined non-equilibrium 

response function simulation, so that, with a better approximation of the relaxed energy value E (∞) of 

the thrre ions. 

After the correlation, I found that the linear response still does not hold, that is the non-equilibrium 

response function cannot be approximate by the equilibrium response function. 

 

 

  



37 
 

VIII. Irodalomjegyzék 

[1] http://www.matud.iif.hu/2011/12/06.htm, Magyar Tudományos Akadémia folyóirata, 

Baranyai András: A víz fizikai kémiája 

[2] Marie‐Claire Bellissent‐Funel, Rachida Sridi‐Dorbez and Louis Bosio: J. Chem. Phys. 

104, 10023 (1996) 

[3] H. Whiting, , Ann. Phys. U. Chim. (Wied) 45 (1892) 91-97 

[4] Bernal, J. D.; Fowler, R. H.; J. Chem. Phys.1933, 1,515-548 

[5] http://www1.lsbu.ac.uk/water/history.html 

[6] Annesur Rahman, Frank H. Stillinger, The Journal of Chemical Physics, Volume 

55,Number 7, (1971)  

[7] Costner Jr, E. W.-Bagchi, B.-Maroncelli, M-Webb, S.P. Ruggiero. A.J-Fleming, G.R.,  

Ber. Bunsenges. Phys. Chem. 92, 363 (1987) 

[8 Maroncelli, M.-Fleming, G.R. J. Chem. Phys. 86, 6221 (1987) 

[9] RM Stratt, M Maroncelli - The Journal of Physical Chemistry 100, 12981 (1966) 

[10] Margarita I. Bernal-Uruchurtux, Galina Kerenskaya and Kenneth C. Janda, International 

Reviews in Physical Chemistry, Vol. 28, No. 2 

[11] Mark Maroncelli and Graham R. Fleming, J. Chem. Phys 86, 6221 (1987) 

[12] M.I. Lubina, E.J. Bylaskab, J.H. Wearea: Chemical Physics Letters, Volume 322, Issue 6, 

2 June 2000, Pages 447–453 

[13] Douglas J. Tobias, Pavel Jungwirth
 
and Michele Parrinello, J. Chem. Phys. 114, 7036 

(2001) 

[14] Martina Roeselová; Gal Jacoby; Uzi Kaldor; Pavel Jungwirth, Chemical Physics Letters, 

1998 

[15] Gil Markovich, Stuart Pollack, Rina Giniger and Ori Cheshnovsky, J. Chem. Phys. 101, 

9344 (1994) 

[16] R. Schiller, A. Baranyai; Statisztikus mechanika vegyészeknek, Akadémiai Kiadó, 

Budapest (2003) 

[17] M. P. Allen, D. J. Tildesley; Computer Simulation of Liquids, Clarendon Press, Oxford 

(1987) 

http://www.matud.iif.hu/2011/12/06.htm
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0670052;jsessionid=4dessgpp67g5s.x-aip-live-03
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0672110;jsessionid=4dessgpp67g5s.x-aip-live-03
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0670053;jsessionid=4dessgpp67g5s.x-aip-live-03
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0670200;jsessionid=2haoe45m2mc9n.x-aip-live-03
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0122895;jsessionid=2haoe45m2mc9n.x-aip-live-03
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00092614
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00092614/322/6
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0135606
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0669366
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0060734
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00092614
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0333900
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0667001
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0497217
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0667004


38 
 

[18] Emily A. Carter and James T. Hynes, J. Chem. Phys. 94, 5961 (1991) 

[19] M.J. Pilling - P.W. Seakins: Reakciókinetika 

[20] Matthias Mecke, Jochen Winkelmann1 and Johann Fischer, J. Chem. Phys. 107, 9264 

(1997) 

[21] Gil Markovich, Stuart Pollack, Rina Giniger and Ori Cheshnovsky, J. Chem. Phys. 101, 

9344 (1994) 

[22] S. H. Lee and P. T. Cummings, J. Chem. Phys. 112, 864 (2000)                                    

[23] AyalaR, Martínez JM, Pappalardo RR, Sánchez Marcos E J Chem Phys. 2004 Oct               

15;121 

[24] K. Toukan, A. Rahman, Phys. Rev. B. 31, 2643 (1985) 

[25] H.J.C. Berendsen, J.P.M. Postma, W.F. van Gunsteren and J. Hermans, In: 

"Intermolecular Forces", B. Pullman ed., Reidel, Dordrecht, 1981, p. 331-342 

[26] D. Horinek, A. Herz, L. Vrbka, F. Sedlmeier, S. I. Mamatkulov, R. R. Netz; Chem. Phys. 

Letter 479, 173 (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0441486
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0145334
http://www.chem.leeds.ac.uk/People/Pilling.html
http://www.chem.leeds.ac.uk/People/Seakins.html
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0333900;jsessionid=6iiglfga1hav1.x-aip-live-01
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0667001;jsessionid=6iiglfga1hav1.x-aip-live-01
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0497217;jsessionid=6iiglfga1hav1.x-aip-live-01
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0667004;jsessionid=6iiglfga1hav1.x-aip-live-01
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0058441
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0670889
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ayala%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15473795
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mart%C3%ADnez%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15473795
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pappalardo%20RR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15473795
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=S%C3%A1nchez%20Marcos%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15473795
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15473795


39 
 

IXI. Ábrajegyzék 

 

1. ábra: A víz fázisdiagramja ......................................................................................... 4 

2.  ábra: Kis sűrűségű jégszerű klaszter (a) és a nagy sűrűségű klaszter (b) 

szerkezete ...................................................................................................................  5 

3.  ábra: Periodikus peremfeltételek kétdimenziós sémája ............................................. 13 

4.  ábra Lennard-Jones Argon párpotenciál .................................................................... 15 

5.  ábra: A rendszer teljes energiája, a 66-os fürt esetén.................................................  21 

6.  ábra: A rendszer teljes energiája, a 200-as fürt esetén ............................................... 21 

7. ábra: A rendszer teljes energiája, a 1000-es fürt esetén ............................................. 22 

8.  ábra: A klorid, bromid, jodidion rendszer potenciális energiája 500-as molekulafürt 

esetén ......................................................................................................................... 22 

9.  ábra: A bromid ion potenciális energiájának változása különböző fürtméret 

esetén ......................................................................................................................... 23 

10.  ábra: A kloridion fürtsugár és (középpont-ion) távolság ábrázolása az idő 

függvényében .............................................................................................................  24 

11.  ábra: Felülettől való távolság a 66-os molekulafürtben .............................................  25 

12.  ábra: Felülettől való távolság a 104-es molekulafürtben ........................................... 26 

13.  ábra: Felülettől való távolság a 200-as molekulafürtben ..........................................  26 

14.  ábra: Felülettől való távolság az 500-as molekulafürtben ........................................ 27 

15.  ábra: Felülettől való távolság az 1000-es molekulafürtben ....................................... 27 

16.  ábra: A jodidion felülettől való távolsága különböző fürtméret esetén ..................... 28 

17.  ábra: Egyensúlyi válaszfüggvények, Klorid, Bromid, Jodid ionra vonatkozóan 

5000 fs és 100 fs-os felbontásban, a 66-os molekulafürtben ..................................... 29 

18.  ábra: Egyensúlyi válaszfüggvények, Klorid, Bromid, Jodid ionra vonatkozóan 

5000 fs és 100 fs-os felbontásban, a 200-as molekulafürtben ................................... 30 

19.  ábra: Egyensúlyi válaszfüggvények, Klorid, Bromid, Jodid ionra vonatkozóan 

5000fs és 100fs-os felbontásban, az 1000-es molekulafürtben ................................. 31 

20.  ábra: Klorid ion egyensúlyi és nem-egyensúlyi relaxációs függvénye, 500-as 

molekulafürtben ......................................................................................................... 32 

21. ábra: Klorid ion egyensúlyi és új nem-egyensúlyi válaszfüggvénye, 500-as 

molekulafürtben ......................................................................................................... 33 

  


