
3. kredit megszerzése - Klasszikus mechanikai rész lehetséges témái 

A három kredites tárgyat felvevő hallgatók a 3. kreditet a 2018/2019. tanévben egy előadásvázlat 

összeállításával szerezhetik meg. A vázlatnak olyan részletesnek kell lennie, hogy egy a területen 

valamennyire jártas kolléga a vázlat alapján a témát és az ott szereplő módszereket megérthesse. Az 

előadást nem kell megtartani, de kb. 30-45 perc alatt lehetne ezt megtenni, nem ledarálós, hanem 

elmagyarázós stílusban. Ez kb. 6-12 oldalnyi alaposan kidolgozott A4 oldalt jelent, esetleg több 

magyarázó szöveg és példa esetén akár 15 oldalast is. A témavázlat készülhet akár elektronikus (pdf) 

vagy kézzel írt (letisztázott papír alapú) formában. Az egy adott témát kiválasztó hallgató személyes 

konzultáció során kap szakirodalmat vagy annak kereséséhez segítséget. Egy témát csak egy hallgató 

választhat, a témák emailes vagy személyes jelentkezés sorrendjében kelnek el. Én három klasszikus 

mechanikai szimulációs témát adok ki, a továbbiakat majd Túri tanár úr írja ki a kvantumos részhez 

kapcsolódóan. 

1) Hosszútávú kölcsönhatások kezelése klasszikus mechanikai szimulációk periodikus rendszereiben 

(Baranyi B-é) 

A lassan lecsengő (leggyakrabban Coulomb) kölcsönhatások esetében a potenciál levágása a fél 

szimulációs cellahossznál nagy elhanyagolást jelent, sőt a néhány szomszédos cellát is beleértő levágás 

is még drasztikus közelítés. Emiatt a hosszútávú kölcsönhatásokat speciálisan kezelik. Az 

előadásvázlatnak tartalmaznia kell a téma felvetését, a klasszikus levágás problémáit (közelítés, 

neutralitás, számítási igény), az Ewald-módszert részletesen, valamint a Fast Multipole Method, a 

Particle-Particle Particle-Mesh és a reakciótér (reaction field) módszerek alapötleteit. További 

módszerek is szerepelhetnek, ha azok már kellő ismertséggel rendelkeznek az irodalom alapján. 

2) Coarse graining módszerek és multiscale szimulációk 

A szimulációk felbontása a precíz kvantummechanikai módszerektől a közelítő kvantummechanikai, 

minden atomot tartalmazó klasszikus mechanikai, egyesített atommodelleket tartalmazó, 

egyszerűsített (pl. soft fluid) részecske modelleken keresztül a kontinuum (néha végeselem) 

módszerekig tart. A módszerekre jellemző, hogy az előbbi felsorolással azonos irányban nő a 

rendszerek mérete és a szimulációban követhető idő (MC módszernél a bejárt fázistér). Bizonyos 

esetekben azonban szükséges a rendszer egy részét részletesen leírni, ugyanakkor szükséges a nagy 

méretű rendszer is a reális modellezéshez. Az előadásvázlatban szerepelnie kell a példákkal 

alátámasztott témafelvetés után a leggyakrabban használt többskálájú szimulációk leírásának, a coarse 

graining potenciálok származtatás lehetséges lépéseinek (főleg a klasszikus mechanikai all-atom -> 

egyesített atom és oldószert kontinuumként kezelő esetekre), valamint a távlati célként megjelölt 

teljes skálájú szimulációk vízióinak. 

3) Ritka események klasszikus mechanikai szimulációja, szabadenergia számoló módszerek (Szántó 

J-é) 

A számunkra klasszikus mechanikával modellezhető érdekes atomi események időskálája gyakran több 

nagyságrenddel nagyobb mint a rendszerek szimulációval követhető időtartománya. A rare events-nek 

nevezett ritka eseményekre, illetőleg az ehhez kapcsolódó energia és szabadenergiaviszonyok 

feltérképezésére számos módszert dolgoztak ki, amelyekből csak néhány példa került említésre az 

előadáson, főleg a szabadenergia számolásával kapcsolatban. Az előadásvázlatnak tartalmaznia kell a 

példákat tartalmazó problémafelvetés után a leggyakoribb módszereket és azok korlátait, ismertetve 

néhány alkalmazást is. 
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