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1 Bevezetés

Számítógépes szimulációkkal valós rendszerek viselkedését vizsgálhatjuk numerikus mód-
szerekkel a különféle természettudományos, társadalomtudományi és alkalmazott tudo-
mányos modellek absztrakt matematikai hátterének tükrében. Felhasználásukkal új is-
mereteket szerezhetünk, ahol az intuitív lineáris gondolkodásnak határt szabnak a komp-
lex összefüggések. A fizikai-kémiai tudományterület tárgya a mikroszkópikus és makroszkó-
pikus kémiai rendszerek jelenségeinek vizsgálata fizikai és matematikai módszerekkel. A
kvantumfizika a mikroszkópikus részecskéket az időfüggő Schrödinger-egyenlet keretein
belül tárgyalja. Az egyenlet megoldásával megkapjuk a részecske valószínűségi amplitúdóját,
ami a helyzetének valószínűségét adja meg. Ha elfogadjuk, hogy az atommagoknál három
nagyságrenddel könnyebb elektronok pillanatszerűen követik a magok mozgását, akkor a
Born-Oppenheimer (BO) közelítés értelmében megoldhatjuk az elektronmozgás időfüg-
getlen Schrödinger-egyenletét, eredményül a BO potenciális energia felületet (BO-PES)
kapjuk meg, mely a kémiailag releváns keretrendszert szolgáltatja a mikroszkópikus ré-
szecskék tulajdonságainak tárgyalására. A molekulákat egy BO-PES-en mozgó golyóként
képzelhetjük el [1]. Ha a klasszikus mechanikai képben maradunk, a molekuláris dinamika
(MD) és a Monte Carlo (MC) számítógépes szimulációs módszerek segítségével a kémiai
rendszereket atomi vagy molekuláris szinten többrészecske-rendszerként vizsgálhatjuk. A
részecskék a BO potenciáltérben a Newton egyenleteknek megfelelően mozognak. Véges
hőmérsékleten a rendszer fázisterének reprezentatív mintavételezésével a kísérletileg mér-
hető mennyiségeket sokaságátlagként becsülhetjük, közelíthetjük. Összetett rendszerek
viselkedése, akár reakciók és átalakulások is modellezhetők ezekkel a módszerekkel. Az
egyensúlyi reakciók esetében ismert, hogy a reakció előrehaladását valamilyen változó sze-
rint követjük. Szimulációk során az úgynevezett kommittor változót használhatjuk, ami
azt mutatja, hogy az adott helyről indulva milyen valószínűséggel jutunk a termék, illetve
a reaktáns régióba. A kommittor függvény használata általános, de kevés kivételtől elte-
kintve csak két minimumú rendszerekben használják, ahol az egyik a reaktánst, a másik
a terméket jelenti. Dolgozatomban a kommittor függvény több minimumú rendszerekre
való általánosításával foglalkoztam. Az általánosítás alapkérdéseit egy három minimu-
mos játékpotenciál felületen, Langevin-dinamikával mozgatott részecske trajektóriáinak
alapján vizsgáltam. A dolgozat következő fejezeteiben áttekintem az MD és MC szimulá-
ciók, a szabadenergia módszerek elméletét, a kommittor függvény matematikai hátterét,
végül a saját munkámat tárgyalom és köszönetet nyilvánítok.
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2 Irodalmi és elméleti áttekintés

2.1 Molekuláris dinamikai és Monte Carlo szimulációk

Valós rendszerek sokaságátlaga a bejárható állapotok számának mennyisége miatt szá-
mítógépesen nem határozható meg. Számítógépes szimulációk segítségével viszont hoz-
záférhető a modellezett rendszer korlátozott számú állapota, a statisztikus mechaniká-
nak köszönhetően a kísérletileg meghatározott makroszkópikus fizikai mennyiségek kife-
jezhetők sokrészecske rendszerek sokaságátlagaként. Klasszikus mechanikában a részecs-
kék mozgását egy pontosan meghatározott trajektória mentén írjuk le ellenben a kvantum-
mechanikával vagy kvantumkémiával, ahol a részecskék hullámfüggvényének valószínűségi
leírását kapjuk eredményül. A molekuláris dinamika (MD) és a Monte Carlo (MC) számí-
tógépes szimulációs módszerek klasszikus többrészecske-rendszerek vizsgálatára, mellyel
az atomi és molekuláris rendszerek egyensúlyi tulajdonságai határozhatók meg.

A molekuladinamika kapcsolatban áll a makromolekulák modellezésében használatos
molekulamechanikával (MM).[2] Több tízezer atomot tartalmazó makromolekulák és szol-
vatált rendszerek szimulációs vizsgálatára a molekulamechanika klasszikus mechanikán
alapuló módszerei használatosak. MMmódszerekkel a rendszer teljes potenciális energiáját
erőterek, az alrendszerek potenciális energia függvényeinek összessége, segítségével határoz-
zuk meg. Az MM egy alkalmazási területe a makromolekulák lokális vagy globális ener-
giaminimumaihoz tartozó stabil konformációk keresése. Ha a megfelelő minimalizáló al-
goritmussal meghatároztuk az erőtérfüggő stabil konformációkat, az erőtér ismeretében
MD szimulációval vizsgálható a két állapot közti változást leíró mechanizmus dinamikája
és energetikája. Az erőtereket úgy parametrizálják, hogy fontos biomolekulák, fehér-
jék, lipidek, nukleotidok, szénhidrátok tulajdonságait pontosan visszaadják. A legismer-
tebb erőterek között említendő az AMBER, CHARMM, OPLS, GROMOS. Komplex
enzimreakciók különböző idő és térbeli skálákon játszódnak le (multiscale models). A
kötőzsebben a kötés felszakadását, kialakítását kvantumkémiai módszerekkel lehet legpon-
tosabban leírni, ugyanakkor a környezet és a magok mozgása viszont lassú, időskálájuk jól
közelíthető klasszikus módszerekkel, az oldószert gyakran elegendő egy folytonos közegként
figyelembe venni. A QM/MM módszerek kifejlesztését 2013-ban kémiai Nobel-díjjal ju-
talmazták [3].

Mindkét, MC és MD, módszerrel sokaságot generálunk, viszont az algoritmustól füg-
gően az MC sztochasztikus míg az MD kvázi-determinisztikus jellegű. MC szimulációval a
kezdeti geometria egy véletlenszerűen kiválasztott pontját véletlenszerűen mozgatjuk. Az
új konfigurációt elfogadjuk, ha az energiakülönbség kisebb vagy egyenlő nullával, ekkor a
konfigurációk közti átmeneti valószínűség egységnyi lesz. Ha az energiakülönbség nagyobb
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nullánál, akkor exp(−∆βE) valószínűséggel fogadjuk el az új konfigurációt, ha az nagyobb
egy [0,1] intervallumon választott véletlenszámnál. A Metropolis-algoritmus szerinti torzí-
tott mintavételezéssel a konfigurációk sokasága Boltzmann-eloszlású lesz. Mivel lehetőseg
van a magasabb energiájú konfigurációkból is mintát venni ezért a rendszer nem fog be-
ragadni lokalis energiaminimumokba. Ha az elmozdítást túl nagynak választjuk, akkor
a legtöbb lépés el lesz utasítva, az elfogadási arány túl kicsi lesz. Ellenkező esetben, ha
az elmozdítás kicsi, a fázistérnek csak a kezdeti konfiguráció körüli részlete járható be
reális szimulációs idő alatt. Általánosan az elmozdítást úgy érdemes megválasztani, hogy
50% körüli elfogadási arányt kapjunk. A két lépés közötti geometriai perturbáció nem
fizikai jelentéstartalma miatt nem kell aggódni, ha a két, magas energiagáttal elválasztott
konfigurációt a fázistér pontjai közötti alagútazásnak tekintjük [4]. Mivel az MC módszer
nem foglalkozik az idővel ezért nem alkalmas időfüggő mennyiségek, transzport jelenségek
vizsgálatára.

Az MD előnye az MC szimulációkkal szemben, hogy a fizikai mennyiségek várható
értékének meghatározásán túl lehetőséget ad, transzport jelenségek (hő és töltés), relaxá-
ciós folyamatok, reakcióutak vizsgálatára is.

Hasonlóan az MC módszerhez egy MD szimuláció is csak a kiindulási pont közvetlen
környezéteben való mintavételezésére alkalmas. Mivel a módszer a rendszer fizikai időfej-
lődését követi, ezért könnyen beragadhat egy-egy mély minimumba. Az energiagátakon
csak nehezen jut át a rendszer mivel, minden csúcsirányú mozgás olyan erőt hoz létre,
mely a rendszert megpróbálja visszahúzni a minimumba.

Az MD módszer determinisztikus, ez azt jelenti, hogy azonos kezdeti feltételekkel
(koordináták, sebességek) indított rendszer esetén ugyanazon trajektóriákat kell, hogy
kapjuk. Azonban megmutatható, hogy a két trajektória a Ljapunov-instabilitás miatt
időben exponenciálisan távolodni fog egymástól, a kezdeti feltételek kismértékű különb-
sége esetén is, és néhány ezer időlépés alatt a trajektóriák teljesen dekorreláltak lesznek.
A jelenséget a sokrészecske-rendszerek kaotikus viselkedése okozza. Továbbá a numerikus
hibák és a különböző fordítók, különbőző kerekítési hibái sem elhanyagolhatóak, ezért
a molekuláris dinamikai módszer gyakorlati szempontból legfeljebb is csak kvázi- deter-
minisztikusnak tekinthető. A módszer valódi célja a sokaság reprezentatív statisztikai
mintavételezése, ezért a kaotikus viselkedés nem jelent hátrányt, sőt valójában teljesebbé
teszi a mintavételezést. Az ergodikus hipotézis szerint kis számú reszecskén vett, hosszú
időbeli átlag azonos a nagyszámú részecskén vett rövid időbeli átlaggal,

〈A〉 = lim
τ→∞

τ−1
∫ τ

0
A(t)dt = lim

N→∞
N−1

N∑
i=1

Ai, (1)

A egy tetszőleges fizikai mennyiség, N a részecskék száma. Másképp fogalmazva, egyetlen
részecske időátlaga azonos nagyszámú részecske átlagával. A hipotézis azt is kimondja,
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hogy a kellően hosszú ideig szimulált rendszer bejárja a teljes fázisteret függetlenül a kiin-
dulási ponttól. Az ergodicitás miatt az MC és MD módszerekkel azonos eredményeket kell,
hogy kapjunk, előbbi módszerrel sokaságátlagot mintavételezünk, míg utóbbival időát-
lagot.

A rendszer fázistérbeli mozgását tekintve az MC eredménye egy random walk, míg a
molekuláris dinamikai szimulációval időkorrelált konfigurációk trajektóriáját kapjuk. Ha
eltekintünk az atommagok kvantummechanikai viselkedése okozta jelenségeitől, zérusponti-
energia, nemadiabatikus dinamika, alagúthatás, ezt indokolja a kellően nagy tömegük,
akkor klasszikus mechanikai viselkedésük jó közelítés. A szimuláció végrehajtásához N
darab azonos részecskét veszünk és elhelyezzük őket egy kockában. Feltesszük, hogy a
köztük ható erő páronként összegezhető, két részecske között irányított és csak a köztük
lévő távolságtól függ. A potenciál az erőkhöz hasonlóan megadható a párkölcsönhatások
összegeként.

Ha elfogadjuk, hogy az atommagok elég nehezek ahhoz, hogy klasszikus részecskéknek
tekintsük, akkor mozgásuk Newton második egyenletével szimulálható. Másodrendű nem
lineáris differenciálegyenletként felírva a következő alakot ölti:

− ∂V

∂r
= m

∂2r

∂t2
, (2)

ahol V a magok helyzetétől függő potenciális energia. A 3N dimenziós r helyvektor tar-
talmazza az összes részecske koordinátáját. A 2. egyenlet bal oldala a potenciális energia
negatív gradiense, a magokra ható erő. A 2. egyenletet a szimuláció során numerikusan
oldjuk meg, a magok i+ 1-edik helyvektora ∆t időlépést követően Taylor-sorként adható
meg:

ri+1 = ri + vi∆t+ 1
2ai∆t2 + 1

6bi∆t3 +O(∆t4), (3)

vi a magok sebességvektora és ai a magok gyorsulása. A bi rándulás, a helyvektor idő
szerinti harmadik deriváltját jelenti. Az idő megfordíthatósága miatt, −∆t-t a 3. sorfej-
tésbe helyettesítve kapjuk az i− 1-edik helyvektort,

ri−1 = ri − vi∆t+ 1
2ai∆t2 −

1
6bi∆t3 +O(∆t4). (4)

A 3. és 4., egyenletek összegéből számíthatjuk az i+1-edik helyvektort, ismerve a helyvek-
tor pillanatnyi és egy időlépéssel korábbi értékét,

ri+1 = 2ri − ri−1 + ai∆t2 +O(∆t4). (5)

Az összegzéssel kiesnek a sorfejtések elsőrendű és harmadrendű tagjai, ezáltal az integrálás
harmadrendig pontos, ez egy nagyságrend pontosítást jelent a sorfejtés szerinti integrá-
láshoz képest, viszont hibája ∆t4-nel arányos. A hibát a sorfejtések csonkolt részeinek
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összege adja. Az ai gyorsulás a 2. egyenletből számítható. A kiindulási lépéshez szük-
séges −1-edik helyvektort a 3. sorfejtés elsőrendű közelítése adja meg, r−1 = r0 − v0∆t.
Az időlépések sorozatából megkapjuk a magkoordináták trajektóriáját. Csökkentve ∆t
értékét a valódi trajektóriát egyre jobban közelíthetjük, ugyanakkor a számítási igény ∆t
inverzével arányosan növekszik. Az időlépés csökkentésének a numerikus módszerek véges
pontossága is határt szab, az 5. egyenlet második tagja miatt csonkolási hiba léphet fel, ha
∆t időlépést túl kicsinek választjuk. A sebesség nem jelenik meg explicite az előzőekben
feltüntetett Verlet-algoritmusban, viszont számítható utólag,

vi = ri+1 − ri−1

2∆t +O(∆t2), (6)

egy időlépéssel később. A Verlet-algoritmus további hátránya, hogy ehhez tárolni szükséges
az ri és ri−1 vektorokat. A pillantnyi sebességre szükség van, ha a kinetikus energiát
akarjuk számítani vagy sebességet skálázni kell, ha például kanonikus sokaságon futtatunk
szimulációt. A Verlet-integrátor hátrányait kiküszöböli a leap frog algoritmus, melyben
explicite megjelenik a sebesség és pontosabb, mivel fél időlépést alkalmaz. Ha a 3. és
4. egyenlet szerinti sorfejtéseket ∆t/2 időlépéssel végezzük, majd kivonjuk egymásból a
kapott egyenleteket, a soron következő helyvektort a következő egyenletből számíthatjuk,

ri+1 = ri + vi+ 1
2
∆t. (7)

A fél időlépéssel későbbi sebességet szintén sorfejtésből kapjuk meg,

vi+ 1
2

= vi− 1
2

+ ai∆t. (8)

A fenti integrátor hátránya viszont, hogy a sebességeket és helyvektorokat nem ugyanab-
ban az időpontban számoljuk, így csak becsülhető adott pillanatban a sebesség,

vi =
vi+ 1

2
+ vi− 1

2

2 , (9)

de mindenképpen pontosabban, mint a Verlet-algoritmusban. MD szimulációkban leg-
gyakrabban a sebesség-Verlet algoritmus használatos, mely algebrailag megegyezik a Ver-
let algoritmussal, ha a 10. egyenletben kiejtjük a sebességet. Az integrálás során adott
időpillanatban megjelenik az egyenletekben, a helyzetvektor, a sebesség és az erő,

ri+1 = ri + vi∆t+ 1
2ai∆t2 +O(∆t3) (10)

vi+1 = vi + ai + ai+1

2 ∆t+O(∆t3). (11)

Általánosan az integrátoroknak az időbeli tükrözésre invariánsnak kell lenniük, mivel ez
tulajdonsága a 2. egyenletnek, azaz −∆t időlépéssel haladva el kell jutnunk a trajektória
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kiindulási pontjába. A másik fontos tulajdonság, amit teljesíteniük kell az integráló sémák-
nak a szimplektikusság, azaz az időfejlődés során a fázistér térfogata nem változhat. A
Verlet-, sebesség-Verlet- és leap frog algoritmusok szimplektikusak. A nem szimplektikus
integráló algoritmusokat célszerű elkerülni, ilyenek például az explicit és implicit Euler
módszerek, a másodrendű Runge-Kutta módszer és a Gear prediktor-korrektor algorit-
mus. Az előzőekben felsorolt szimplektikus algoritmusok a Newton-egyenlet megoldására
vonatkoztak, a mozgásegyenletek kifejezhetők a Langrange- és Hamilton-formalizmusban
is. A Lagrange-formalizmus szerint tárgyalva a rendszert 3N darab másodrendű differen-
ciálegyenletet, a Hamilton-formalizmus szerint 6N darab elsőrendű, csatolt differenciále-
gyenletet szükséges megoldani. Önmagában a differenciálegyenlet rendje nem határozza
meg, hogy melyik egyenlettel kifejezve egyszerűbb tárgyalni a rendszert. A Hamilton-
és Lagrange-egyenletek előnye, hogy a rendszert helyesen leíró tetszőleges általánosított
koordinátákkal és konjugált momentumaikkal lehet tárgyalni.

2.1.1 Termosztátok

Fizikai-kémiai rendszerek állapota termodinamikai paraméterekkel makroszkópikusan, egy-
értelműen leírhatók. Ha ezek a paraméterek közvetlenül mérhetőek, akkor állapotjelzőknek
nevezzük őket, segítségükkel a rendszer állapotát és folyamatait kvalitatív és kvantitatív
módon jellemezhetjük. A kémiai méréseket általában termosztálva és állandó nyomáson
szokás elvégezni, ugyanis az intenzív paraméterek állandó értéken tartása termosztátok,
manosztátok felhasználásával könnyen kivitelezhető [5]. Ebből kifolyólag szeretnénk a sz-
imulált rendszert jellemző mennyiségeket is a hőmérséklet vagy a nyomás függvényében
meghatározni. Az energiamegmaradás értelmében MD szimulációkkal NV E mikrokanon-
ikus sokaságokat mintavételezünk, viszont termosztátok alkalmazásával erre lehetőség nyí-
lik NV T , NV P sokaságok esetén is. Termosztátoknak nevezzük a módosított hamiltoni
dinamikát, melyekhez gyakran nem köthető semmiféle fizikai tartalom [6]. Termosztá-
tok használatát a numerikus hibák felhalmozódásából eredő energia driftek elkerülése is
indokolhatja. Alapvetően a hőmérséklet szabályozására létező módszereket három csopor-
tra oszthatjuk: 1. Sebesség skálázás (egyszerű sebességskálázás, Berendsen-termosztát),
2. stochasztikus erők vagy sebességek hozzáadása (Andersen-, Langevin termosztát), 3.
kiterjesztett Lagrange formalizmus (Nosé-Hoover termosztát). Véges hőmérsékleten,

〈K〉 = 1
2NdofkBT, (12)

ahol K a kinetikus energia, T az abszolút hőmérséklet és kB a Boltzmann-állandó, azaz
a rendszer hőmérséklete arányos az átlagos kinetikus energiával és az arányossági tényező
kB/2. Az ekvipartíció tétele szerint minden klasszikus mechanikai, négyzetes energiatagra
kBT/2 átlagos energia jut. A szabadsági fokok száma a következő összefüggés alapján
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számítható: Ndof = 3N−Nc, ahol N az atomok és Nc a kényszerek száma. Ha a részecskék
mozgása kényszermentes és 3N transzlációs szabadsági fokkal rendelkeznek, akkor 1 mol
részecske esetén egyatomos gázok kinetikus energiájára vonatkozó összefüggést kapjuk
meg: 〈K〉 = 3/2 RT .

Az aritmetikai műveletek és numerikus matematikai módszerek véges pontosságának
köszönhetően a teljes energia nem teljesen konstans értékű. Mivel a kinetikus energia
a teljes energia és a helyfüggő potenciális energia különbségeként számolható, ezért a
kinetikus energia és az abból meghatározott hőmérséklet is egy átlagos érték körül fog
fluktuálni. Hasonlóan izochor rendszerben a nyomás fog fluktuálni.
Sebesség skálázás

Ha a szimuláció során NV T sokaságot szeretnénk mintavételezni, lehetőségünk van
időlépésenként megváltoztatni a sebességeket, helyvektorokat:

pi,új =
(
Kcél
〈Ki〉

)1/2

pi =
(
Tcél
Ti

)1/2
pi. (13)

Minden időlépésben a Tcél célhőmérsékletből és a pillanatnyi hőmérséklet hányadosából
számolt skálafaktorral szorozzuk a pillanatnyi sebességet. A módszer hátránya, hogy kis
mértékben megváltoztatja a dinamikát, így a termosztálással kapott sokaság nem ka-
nonikus. A sebességek eloszlását normális eloszlással összevetve megfigyelhető az eltérés
[7]. Ha a skálázást hosszabb intervallumokon végezzük, akkor nem kívánt periodicitások
mutatkoznak az eredményekben [4].

Egy másik fajta, gyakran használt sebesség skálázáson alapuló módszer a Berendsen-
termosztát [8]. A rendszer egy külső hőtartályhoz kapcsolódik, a csatolás erőssége τ időál-
landóval szabályozható. A csatolás leírásához a mozgásegyenletet egy súrlódási és egy
sztochasztikus erő taggal szüksgéges kiegészíteni, ez egy Langevin-egyenletet eredményez.
A sztochasztikus tag autokorrelációs függvényében megjelenik a tartály hőmérséklete, ami
egy lokális zavarként jelenik meg. Ahhoz, hogy a termosztát működése zavarmentes legyen,
globálisan csatolódjon, el kellett hagyni a sztochasztikus tagot. A hőmérséklet változás
sebességét végül a következő egyenlet adja meg:

dT
dt = τ−1 (Tcél − Ti) , (14)

miszerint a sebesség arányos az aktuális hőmérséklet és a termoszát hőmérsékletének
különbségével. A hőmérsékletkülönbség exponenciálisan fog lecsökkenni időben. Minél
kisebb τ annál erősebben csatolódik a rendszer a tartályhoz és annál rövidebb idő alatt
éri el a célhőmérsékletet. A 13. séma megmarad, csak a skálafaktor lesz más:

λ =
(

1 + ∆t
τ

(
Ti
Tcél
− 1

))1/2

, (15)
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∆t az integrálás időlépését jelöli. A τ →∞ határértékben a Berendsen-termosztát tétlen
és mikrokanonikus sokaságot mintavételezünk. Ha a csatolási állandó megegyezik ∆t-
vel, akkor izokinetikusan skálázunk. A Berendsen-termosztáttal szimulált sokaság sem
kanonikus, mivel a termosztát a kinetikus energia fluktuációját torzítja, ennek ellenére a
megfelelő átlagokat szolgáltatja. A skálázásos módszerek egyszerűen implementálhatók,
robusztus és hatékonyak a rendszer ekvilibráltatása során. Ha a célhőmérséklet beállt
akkor érdemes másfajta termosztátra váltani, amellyel NV T sokaságot kapunk.
Sztochasztikus termosztát

Az Andersen termosztát a legegyszerűbb termosztát, mely bizonyíthatóan helyesen
mintavételez NV T sokaságot [9]. A rendszer időfejlődése során néhány részecskét kiválasz-
tunk és sebességüket a célhőmérsékletnek megfelelő normál eloszlásból átírjuk bizonyos
időközönként,

p(vi) =
(

mi

2πkBTcél

)3/2

e
− miv

2
i

2kBTcél . (16)

Az eljárással a kiválasztott részecskék és a termosztát ütközését modellezik a célhőmérsék-
leten. Az időközöket egy ν ütközési frekvenciával szokás megadni, melyet úgy kell megvá-
lasztani, hogy összemérhető legyen a molekuláris mozgás időskálájával. Ha a részecskék-
hez rendelt véletlenszám kisebb, mint ν∆t, akkor ezen részecskék sebességei átíródnak.
A véletlen ütközések hatására a rendszer idővel nem fog emlékezni a múltjára, emiatt az
impulzus transzportban szakadások fognak megjelenni, következésképp a diffúziós együtt-
ható vagy a viszkozitás nem számolható helyesen. A termosztát implementálása hasonlóan
egyszerű mint a skálázásos módszereknél.
Nosé-Hoover termosztát

Nosé a rendszer Hamilton-függvényét kiegészítette egy további szabadsági fokkal, s,
mely az N részecskeszámú rendszerre külső rendszerként (termosztát) fog hatni [10]. A
kiterjesztett rendszer Hamilton-függvényében,

HNosé = H +Htermosztát =
∑
i

p2
i

2mis2 + φ(q) + p2
s

2Q +NdofkBTcél ln s, (17)

pi a virtuális impulzus és definíció szerint a valódi impulzus s szerinti skálázásával kapjuk
pi = sp′i, azaz s szabadsági fok fogja szabályozni a részecskék impulzusát (sebességét).
Az általános helykoordináta nincs skálázva, a virtuális időt a t′ =

∫ t s−1dt egyenlet adja
meg. A termosztát kinetikus energiájának megfelelő tagban ps az s hozzáadott szabadsági
fok konjugált momentuma, Q tömeg·hossz2 dimenziójú, azaz a termosztát tehetetlenségét
(erősségét) fogja jellemezni. A Q értékét körültekintően kell megválasztani, mivel túl ala-
csony érték esetén nem kanonikus sokaságot fogunk mintavételezni, túl nagy érték esetén
viszont a termosztát csak gyengén fog csatolni és csak hosszú szimulációs idő után kapjuk a
kanonikus sokaságot. A 17. egyenlet negyedik tagja a termosztát potenciális energiájának
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szokás nevezni, megjegyzendő, hogy nem valódi potenciálról van szó. Ndof a rendszer sza-
badsági fokainak száma, viszont tényleges értékét az egyensúlyi kanonikus eloszlás fogja
meghatározni. A termosztált rendszer Hamilton-függvénye így időben fluktuálni fog, vi-
szont bizonyítható, hogy teljesül az energiamegmaradás (ḢNosé = 0). Megjegyzendő, hogy
a termosztát nem használ véletlen számokat, sebességeket, ezért a rendszer időfejlődése
determinisztikus. A termosztátot önmagában, vagy a termosztátot termosztálva, láncként
is lehet használni. Hoover a 17. egyenletet olyan alakra hozta, melyben a rendszer valódi
változói jelennek meg, ezáltal a termosztát könnyen implementálható lesz szimulációkban
[11].

2.1.2 Langevin dinamika

MD szimulációkkal a rendszer összes részecskéjéről részletes információt nyerhetünk, ezért
alkalmas makroszkópikus tulajdonságok számítására. Ugyanakkor a legtöbb kémiai, bio-
kémiai reakció esetén egyetlen (néhany) atom, molekula mozgására vagyunk kíváncsiak. A
molekula közeggel, oldószerrel vagy a rendszer más szabadsági fokával való kölcsönhatása,
amelyek közvetlenül nem vesznek részt a reakcióban, ekkor egy átlagos kölcsönhatásként
vehető figyelembe. A környezettel való kölcsönhatást gyakran fürdőnek is szokták nevezni.
A fürdő egy súrlódási taggal és egy sztochasztikus természetű erővel írható le. A newtoni
mozgásegyenletet ezen tagokkal kiegészítve kapjuk a Langevin-egyenletet,

mv̇ = F + Ffürdő = F − λv + R(t). (18)

A 18. egyenletben F a részecskére explicite ható erő (pl. intramolekuláris erő), R a random
erő (sztochasztikus tag), λ a sebességgel arányos súrlódási tag súrlódási együtthatója. A
18. egyenlet határesete az általánosított Langevin-egyenletnek, amikor a rendszer tömege
sokkal nagyobb, mint a fürdők tömege. Az általánosított Langevin-egyenletben a súrlódási
tag az alábbi integrálnak felel meg,∫ t

0
v(τ)λ(t− τ)dt, (19)

ahol λ(t) az időfüggő súrlódási együttható. Fizikai szempontból a 19. egyenlet a fürdő
véges idejű válaszát jelenti a részecske mozgásának fluktuációjára, és ez a késés fogja
meghatározni a mozgást a következő időlépésben. Megfordítva ez azt jelenti, hogy a fürdő
pillanatnyi hatása mindig a részecske előző koordinátájától függ. A fenti határesetben a
fürdő válasza végtelen gyors és csak egy egyszerű disszipatív erőként hat a rendszerre a
súrlódási tag. R időfüggése explicite nem ismert, ezért csak tulajdonságaival jellemezhető,
várható értéke és korrelációs függvényei zérust adnak. Az autokorrelációs függvényében
(intenzitásában)

〈R(0)R(t)〉 = kBTλ(t) (20)
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megjelenik a kBT termális energia és a súrlódási együttható, azaz a súrlódási tag és a
véletlen erő nem függetlenek egymástól. A 20. egyenlet második fluktuáció-disszipáció
tétel néven is ismert [12]. Numerikus szempontból a véletlen erőt véletlen számok idő-
sorával adjuk meg, melyet normális eloszlásból mintavételezünk. A fenti határesetben az
autokorrelációs függvény,

〈R(0)R(t)〉 = 2kBTλδ(t) (21)

alakú, ahol λ együtthatót a következő definíció adja meg,

λ =
∫ ∞

0
λ(t)dt. (22)

A disszipatív fürdőben mozgó szabad (F = 0) részecskét szabad Brown részecskének
nevezzük, mozgásegyenlete analitikusan megoldható:

v(t) = v(0)e−γt +
∫ t

0
f(τ)e−γ(t−τ)dτ, (23)

γ a részecske tömegével leosztott súrlódási együttható és f(t) a részecske tömegével
leosztott véletlen erő. Az első tag az idő növekedésével gyorsan eltűnik, azaz a részecske
mozgását már csak a a fürdő fogja meghatározni. Ezt a mozgást nevezzük véletlen sétának
(random walk). A szabad Brown részecske diffúziós együtthatója a sebesség autokorrelá-
ciós függvényével a Green-Kubo reláció alapján számítható,

D =
∫ ∞

0
〈v(0)v(t)〉 dτ = kBT

λ
. (24)

2.1.3 Redukált mennyiségek

Egykomponensű rendszerekben a komponens tömegét egységnyinek lehet választani, en-
nek következtében a részecske impulzusának és sebességének mérőszáma azonos lesz. Ha-
sonlóan azonos a részecskére ható erőnek és gyorsulásának mérőszáma. Ha hozzávesszük,
hogy a részecskék közötti kölcsönhatás a Lennard-Jones párpotenciállal leírható, amely
csak ε, σ paraméterek függvénye, akkor dimenziótlan mennyiségek definiálhatók (idő,
nyomás, sűrűség). Lennard-Jones rendszerek tulajdonságait ezért egyszerűen dimenzió
nélküli (redukált, Lennard-Jones) mennyiségekkel jellemezhetjük [13]:

hőmérséklet TLJ = kBT

ε
(25)

energia ELJ = E

ε
(26)

idő tLJ =
√

ε

mσ2 t (27)

erő F LJ = Fσ

ε
(28)
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hossz rLJ = r

σ
. (29)

Előnyük, hogy használatukkal közel egységnyi mennyiségekkel lehet dolgozni, a program-
ban esetlegesen előforduló hibákat könnyebb beazonosítani. Továbbá a mozgásegyenletek
kiegyszerűsödnek és kisebb lesz a lebegőpontos számábrázolás okozta numerikus hiba. A
Lennard-Jones modellel leírható rendszerek között a kapott eredmények skálázhatók a
megfelelő állapotok tételének értelmében.

2.2 Ritka események

Hétköznapi értelemben vett kémiai reakció esetén felszakad a kémiai kötés és az atom-
magok átrendeződnek. Ezen reakciók időskálája lefedi a 10−12-10−14 s-os tartományt, ami
megfelel a lágy és alaprezgési átmeneteknek. Számos reakció esetén a rezgési energia átren-
deződése határozza meg a reakció sebességét, 10−12 s alatt lejátszódik. A sebesség több
nagyságrendet is csökkenni fog, ha a forgási energiák redisztribúciója is megtörténik. A
kémiában kitüntetett szerepe van a folyadékfázisban lejátszódó reakcióknak, az oldósze-
res reakciók szolvatációs részfolyamata is 10−12 s-os időskálán mozog [14]. A molekuláris
mozgások mellett a fenti időtartományában megjelennek az ütközések és a diffúzió, a
reakciók sebességét innentől kezdve a transzportfolyamatok is befolyásolják.

Biomolekulák karakterisztikus mozgásai több és szélesebb időtartományra bonthatók.
A karakterisztikus mozgások külön-külön a maga időskálájukon a fehérjék biológiai funk-
ciójában fontos szerepet töltenek be. A termális fluktuációk okozta atomi szintű mozgások
szerepet játszanak egy szubsztrát dokkolásának flexibilitásában. Flavin monooxigenázok
felületén és belsejében található oldalláncokból szerveződött üregek elősegítik az oxigén
diffúzióját egészen a redukció helyéig [15]. Elhagyva a molekuláris mozgások tartományát
a közepes skálájú mozgások között (10−9–10−6 s) példaként említhető a TIM enzim aktív
helyére rázáródó hurok mozgása a reakció idejére, melyet követően a hurok újra felnyílik.
A nagyskálájú mozgások egészen a ms-os tartományig terjednek, legismertebb példája
az allosztérikus hemoglobin, melynek egyik alegysége az oxigén megkötése során konfor-
mációs változásokat indukál a másik alegysében. Fehérjék fel- és kitekeredése a globális
mozgások közé tartoznak, a folyamat számos átmeneti állapoton keresztül játszódik le,
ezért a fehérje nagyságától függően akár órákig is eltarthat. A különböző skálájú mozgá-
sok természetesen csatoltak, ezért nagyskálájú mozgások szimulációja során sem szabad
figyelmen kívül hagyni a gyorsabb mozgásokat [16].

Egy jellegzetes MD szimuláció időlépése 10−15 s, így egy 106 lépésből álló szimulá-
cióval is csak 10−9 s hosszúságú folyamatokat mintavételezhetünk [4]. Ez számos fentebb
ismertetett mozgás időskálájánál kisebb, azaz a rendszert csak a kiindulási pontja körül
tanulmányozhatjuk. Emiatt, ha a rendszer bizonyos konfigurációi mély energiaminimum-
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hoz tartoznak a szimuláció könnyen beragadhat. Mai klaszterekkel néhány tízezer atomos
rendszerek esetén is csak napi fél µs hosszú szimulációkat lehet futtatni. Ez a teljesít-
mény elegendő számos szerkezeti tulajdonság és dinamikai folyamat vizsgálatára. Komp-
lex biomolekulák időskálája sokkal nagyobb, mint a molekuláris mozgásoké, így ezek csak
korlátozottan tanulmányozhatók.

Ritka eseménynek tekinthetjük, ha egy rendszer hosszú tartózkodási idejű stabil ál-
lapotai között időnként gyorsan oszcillál [17]. Dolgozatomban általában metastabilnak fo-
gom nevezni az állapotokat, mivel a szimulációs időn belül bekövetkeznek abból való ki- és
belépések. Kémiai szempontból ez egy reakciót jelent, melynek időskálája sokkal nagyobb,
mint a molekuláris mozgások időskálája. A metastabil állapotok közti átmeneti idő sokkal
rövidebb, mint a metastabil állapotok élettartama, τstabil >> τátmenet [18]. Az időskálák
közötti különbségek kinetikai szempontból egy szabadenergia gáthoz köthetők, adott es-
etben jelentős entrópikus hozzájárulással (entrópikus szűkület) [19]. Ritka eseménynek
tekinthetők az aeroszol képződés során lejátszódó nukleációs folyamatok, transzportfolya-
matok folyékony és szilárd halmazállapotú folyadékokban és a biomolekulák izomerizációja
[17][20]. Égi mechanikában is találunk példát ritka eseményre. A Gehrels 3 egy periodikus
üstökös, mely a Jupiter pályáján kívül és belül eső, bonyolult heliocentrikus pályák között
oszcillál. A Jupiter gyakran ideiglenesen befogja az üstököst az átmenet során [21].

2.2.1 Elemi reakciók

Ha egy vagy több reaktáns egyetlen lépésben és egyetlen átmeneti állapoton keresztül,
intermedier nélkül reagál, akkor az eseményt elemi reakciónak nevezzük. Ha a kíserletileg
meghatározott reakciórend nem egész akkor a reakció nem elemi, ugyanakkor az egész
reakicórend nem elégséges feltétele a reakció elemi mivoltának. Összetett reakciók mecha-
nizmusa elemi reakciók sorozatából áll. A molekularitást tekintve egy elemi reakció uni-
molekulás, bimolekulás vagy termolekulás lehet. Egyelőre nem ismert olyan elemi reakció,
amely háromnál több reaktáns kölcsönhatásával megy végbe. Egy tetszőleges homogén
reakció sztöchiometriai egyenlete alapján,

aA + bB→ xX + yY, (30)

definiálhatjuk a v reakciosebességet, mint a reaktánsok koncentraciójának időbeli fogyása
vagy a termékek koncentrációjának növekedése:

v = − 1
νA

d[A]
dt = 1

νX

d[X]
dt . (31)

A szögletes zárójel az adott anyag pillanatnyi koncentrációját jelöli, ν a sztöchiometriai
együtthatóját. Reakciókinetikában definiáltuk a reakciósebességet a reakciókoordináta
növekedésének sebességével is, egy általános reakcióban a reakciókoordináta arányos adott

12



reaktáns anyagmennyiségének megváltozásával a reakció során és fordítottan arányos
a sztöchiometriai számával. A reakciókoordináta kifejezi milyen mértékben zajlott le a
reakció, tekinthető út jellegű mennyiségnek vagy valószínűségnek. Számértéke a reakció
kezdeténél nulla és egységnyi, ha a reakció teljesen lejátszódott. Mivel a reakció sebessége
arányos a sikeres ütközések valószinűségével, ezért a sebességi egyenlet megadható a
következő alakban is,

v = k[A]rA [B]rB [X]rX [Y]rY , (32)

k a reakció sebességi együtthatóját, r a reaktánsok, termékek részrendjét jelöli, utóbbi
paramétereket kíserletileg kell meghatározni [22].

A kémiai reakciók ritka események, a reakcióhoz köthető szabadenergia felületet az
energiagát reaktáns állapotra és termék állapotra különíti el. A kinetikai vizsgálatok
célja a reakció mechanizmusát meghatározni és számítani, mérni reakció sebességét. Az
Arrhenius-egyenlet megadja a sebességi együttható hőmérséklettől és az energiagáttól való
exponenciális függését. Így kvalitatíve jellemezni tudjuk a reakció sebességét korlátozott
hőmérséklet-tartományban.

2.2.2 Szabadenergia felület és számítása

Ha szimulálni szeretnénk a reakciókat, akkor ehhez a kanonikus sokaság esik közel. Statisz-
tikus termodinamikából tudjuk, hogy a szabadenergia számítható kanonikus sokaságon a
kanonikus állapotösszeg meghatározásával:

F (T, V,N) = − 1
β

lnQ(T, V,N), (33)

F a szabadenergia, Q a kanonikus állapotösszeg, β−1 = kBT , V a rendszer térfogata,
T a hőmérséklet, N a részecskék száma. Klasszikus diszkrét rendszerben, egyensúlyban
minden mikroállapot valószínűsége arányos a Boltzmann-faktorral

pi ∝ e−βEi , (34)

Ei az i-edik mikroállapot energiája. Szeretnénk, hogy az eseménytéren összegzett valószí-
nűségek pontosan egyet adjanak, ∑ pi = 1, ezért normáljuk a 34. egyenletet a valószínű-
ségek összegével:

pi = e−βEi∑
j e−βEj = e−βEi

Q
, (35)

a Q normálási faktort állapotösszegnek nevezzük. Klasszikus folytonos rendszer kanonikus
állapotösszege definíció szerint, egy adott A állapotban:

QA = 1
h3NN !

∫
ΓA
e−βH(Γ)dΓ, (36)
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ΓA az A állapotú rendszer fázistérbeli térfogata, H(Γ) a rendszer energiája a fázistér
Γ(q,p) egy pontjában. Klasszikus mechanikában a q és p tetszőleges értéket felvehet, a
mikroállapotok száma végtelen sok lehet, ezért az állapotösszeget integrállal szükséges
kifejezni. Ennek további következménye, hogy dimenziómentesíteni kell a kifejezést a
nevezőben levő h3N állandóval, h a Planck állandó és energia dimenziójú. Klasszikus
határesetben a részecskék megkülönböztethetetlenek, ezért a mikroállapotok számát szük-
séges elosztaniN részecske permutációinak számával,N !. Ugyanígy a 36. egyenlet felírható
B állapotra is. A fázistérbeli ΓA, ΓB térfogatok lehetnek egy reakció reaktáns vagy termék
állapotai, gondolhatunk egy fehérje denaturált és feltekert állapotára is. Az állapotösszeg
elméletben és kísérletileg is nehezen meghatározható, ezért megelégszünk a ∆F szabade-
nergia különbségek számításával,

∆B
AF = FB − FA = − 1

β
ln QB

QA
. (37)

Legyen egy reakció, ami folytonosan jellemezhető egy s szabadsági fokkal, ekkor s változó
függvényében kifejezhető a szabadenergiák különbsége a reaktáns és termékállapotban,

∆sB
sA
F = F (sB)− F (sA) = − 1

β
ln Q(sB)
Q(sA) . (38)

Adott állapotot jellemző s lehet egy makroszkópikus változó például a hőmérséklet, ha
a reakció végbemegy mellékreakció nélkül, de gondolhatunk a reakciókoordinátára is. Az
állapot valószínűségi sűrűségfüggvénye kifejezhető az sA koordináta szerinti valószínűségi
sűrűséggel,

PA = P (sA) = QA

N
, (39)

ahol N egy normálási faktor. A 38. és 39. egyenleteket figyelembe véve felírható,

∆sB
sA
F = − 1

β
ln P (sB)
P (sA) . (40)

MD szimulációval számoljuk adott s változóhoz tartozó beütéseket, így általában hisz-
togramként megkapjuk P (s) valószínűségi eloszlását. A 40. egyenlet alapján megkaptuk
a F (s) szabadenergia felület (FES) definícióját:

F (s) = −β lnP (s). (41)

Az egyenlet azt is jelenti, hogy néhány kBT szabadenergiakülönbség esetén a P (s) jelen-
tősen lecsökken, a nagy szabadenergiájú F (s) konformációkat csak ritkán mintavételez-
zük. Az átmeneti régióban például a F maximális értéket vesz fel és csak néhány pontja
kerül bele a trajektóriába egy MD szimuláció során. A hiányos mintavételezés statisztikai
hibákhoz vezet, melyet csak a szimulációs idő meghosszabbításával lehet javítani [23].
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Szabadenergia perturbáció
Szabadenergia különbségek számítására használhatjuk a peturbációs elméletet. Legyen

az N részecskeszámú referencia rendszer Hamilton-függvénye HA(q,p), feltesszük, hogy
HA egyszerű és egzakt, q az általános koordináta és p a konjugált momentuma. H ′(q,p)
jelöli HA perturbációját, sorfejtéssel közelítjük, melyet néhány tag után levágunk gyors
konvergencia után. Szeretnénk meghatározni a HB = HA +H ′ egyenlet alapján HB és HA

szabadenergia különbségét. Például egy anyag végtelen hígítású oldatában H ′ írja le az
oldott anyag és oldószer közti kölcsönhatást. A 36. és 37. egyenletek alapján írható:

∆B
AF = − 1

β
ln
∫ ∫

e−βHBdpdq
QA

= − 1
β

ln
∫ ∫

e−βH′e−βHAdpdq∫ ∫
e−βHAdpdq = − 1

β
ln
∫ ∫

e−βH′PAdpdq,
(42)

ha kihasználjuk, hogy perturbálatlan rendszer HA energiaállapotának valószínűségi sűrű-
ségfüggvénye:

PA = e−βHA∫ ∫
e−βHAdpdq , (43)

végeredményül írhatjuk, hogy

∆B
AF = − 1

β
ln
〈
e−βH′

〉
A
. (44)

A 44. egyenletben a kúpos zárójelek a referencia állapotból mintavételezett sokaságát-
lagot jelentik. Megjegyzendő, hogy a szabadenergia különbséget így a referencia állapotból
mintavételezett konfigurációkkal számíthatjuk. Belátható, hogy ha a Hamilton-függvényt
T kinetikus energia és V potenciális energia összegeként írjuk és a két állapotban a ré-
szecskék tömege azonos, akkor a kinetikus tag kiesik a 42. egyenletben, ekkor

∆B
AF = − 1

β
ln
〈
e−βV ′

〉
A

= − 1
β

ln
∫

e−βV ′PA(V ′)dV ′. (45)

A 45. egyenletben már csak az általános koordináták szerint integrálunk, V ′ a perturbált
referencia állapotok potenciális energiájának különbsége. Mivel a szabadenergia különb-
séget csak V ′-től függő változó szerint átlagoljuk, ezért V ′ eloszlása feletti várható értékét
is vehetjük. Ha VA és VB elegendő számú azonos eloszlású valószínűségi változók füg-
gvényei, akkor V ′ a centrális határeloszlás-tétel szerint normális eloszlású. Gyakorlatban
PA(V ′) valószínűségi eloszlás nem teljesen normális eloszlású. A 45. egyenlet integrandusát
a Boltzmann-faktor kicsit eltolja, emiatt nagy változások esetén, a kis V ′ értékű területek,
mintavételezése pontatlan[24].
Termodinamikai integrálás

A termodinamikai integrálás is egy általános módszere a szabadenergia különbségek
számításának, kiszámoljuk a szabadenergia egy vagy több rendparaméter szerinti de-
riváltját, majd később kiintegráljuk a feltételezett reakcióútvonal mentén. A rendparamé-
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ter lehet atomi koordináta vagy egyszerűen csak a Hamilton-függvénynek egy paramétere.

∂F

∂s
= − 1

β

1
Q

∂Q(s)
∂s

= − 1
βQ

∫ ∫
e−βHdpdq =

− 1
βQ
− β

∫ ∫ ∂U

dq∂se−βU =
∫ ∫ ∂U(q)

∂s
e−βHdq
Q

=
〈
∂U

∂s

〉
s

(46)

A szabadenergiakülönbséget felírhatjuk mindig FB − FA =
∫ sB
sA

dF
ds ds integrállal. Ha s egy

tényleges részecskekoordináta lenne, akkor egyszerűen a részecskére ható erőt számoljuk.
A 46. egyenlet általánosítja az erő fogalmát a részecskekoordinátáktól függő változókra.
A 46. egyenlet legfontosabb üzenete, hogy megadja az s általános koordinátától függő
átlagerő potenciált (potential of mean force)[24].

2.2.3 Reakciók szimulálásával kapcsolatos kérdések

Kommittor
Számos tudományterületen találkozhatunk két metastabil állapotot összekötő átmene-

tekkel, amikor alapvető kulcskérdés a folyamat sebességének és útvonalának jellemzése. A
választ matematikai szempontból a kommittor valószínűség fogja megadni, mely a folya-
mat előrehaladásának mértékét a kiindulási állapothoz képesti célállapotba történő előbbi
érkezés valószínűségeként fogja jellemezni. Ha adott konfigurációból indítunk egy trajek-
tóriát, az elkötelezi magát (kommittál) valamelyik állapot mellett, ezért a kiindulási pont
kommittor valószínűsége megadja milyen közel lesz a metastabil állapothoz. A kommittor
valószínűségre ilyen szempontból, mint általánosított reakciókoordinátára tekinthetünk.

A dinamikai rendszerek elmélete olyan rendszerekkel foglalkozik, mely valamilyen ál-
lapottérrel jellemezhetők. Ha a rendszer dinamikája metastabil, akkor az állapotteret
hosszú tartózkodási idejű metastabil állapotokra fogja bontani. Legtöbbször megfelelően
leírható a rendszer, ha a konfigurációs térnek csak két állapota közötti átmenetének di-
namikáját vizsgáljuk, gondolhatunk itt egy fehérje letekert és natív állapotára. A rendszer
méretskálájától függően ugyanakkor például, ha egy egyszerű peptidet tekintünk, mely
konfigurációit kettőnél több szabadsági fok határozza meg, már több állapot egyidejű
vizsgálatára van szükség ha az állapotok közötti átmenetet szeretnénk megérteni.

Történeti szempontból a kommittor valószínűséget először Onsager használta, ion-
párok rekombinációs és eltávolodási valószínűségét vizsgálta vákuumban és elektromos
tér hatására (splitting probability)[25]. A fehérje feltekeredés témakörében a kommittort
olyan átmeneti koordinátaként definiálták először, melynek legnagyobb a relaxációs ideje
a két állapot közötti átmenet során (feltekert, letekert). Az átmeneti koordinátát nem
kötötték semmiféle útvonalhoz, így a folyamat kinetikáját ezzel az egyetlen paraméter-
rel lehetett jellemezni. A mérhető termodinamikai mennyiséghez kötött átmeneti koor-
dinátát (átmeneti koefficiens) mikroállapotokban értelmezett előbbi A állapotba érkezés
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valószínűségeként adták meg, az A feltekert és B letekert makroállapotok által meghatáro-
zott rendszerre. Azaz a kommittor itt az előbbi feltekeredés valószínűségét adja meg. Du
kihangsúlyozza, hogy az átmeneti koefficiens számítása magas gépigényű és csak abban
az esetben célszerű használni, ha nem ismert az átmeneti koordináta. A szerző elsőként
vizsgált (és vetett el) reakciókoordinátákat kommittor alapú módszerrel [26]. Fehérjefel-
tekeredés területén a kommittor valószínűséget feltekeredési valószínűségnek nevezik és p
vagy pfold a jele.

A k(x) kommittor egy állapotfüggvény, mely a konfigurációs tér minden x ∈ Γ ál-
lapotában megadja a valószínűséget, hogy adott állapotban milyen valószínűséggel érkezik
előbb B metastabil állapotba, mint A metastabil állapotba. Definíció szerint a metastabil
állapotokban a kommittor értéke,

k = 0, x ∈ A és k = 1, x ∈ B. (47)

A kommittor ilyen szempontból egy dinamikus reakciókoordináta, melyet használva nem
áll fenn a veszélye annak, hogy a rendszer dinamikájának bizonyos lényeges részeit elfedje,
szemben az intuitíve használt geometriai alapú reakciókoordinátákkal. Az átmeneti ál-
lapot elmélet értelmében a minimum energia útvonal legmagasabb energiájú pontjában
a kommittor valószínűség értéke 0.5 kell, hogy legyen. Mivel a kommittor tökéletesen
jellemzi az átmeneti állapotot, a reaktáns- és termékállapotokat, ezért ideális reakci-
ókoordinátának is szokás tekinteni. Az átmeneti állapotban a kommittor valószínűség
eloszlása egy éles csúcsot kell, hogy mutasson 0.5 értéknél, ezt a hisztogram módszert
szokták használni az intuitíve feltételezett reakciókoordináták ellenőrzésére is. A kom-
mittor valószínűség a központi matematikai függvénye számos ritka eseményeket vizsgáló
módszernek [27][28][29].

Túlcsillapított Langevin-egyenlettel leírható, részletes egyensúly feltétellel teljesülő
egyensúlyi dinamika esetén, a rendszer valószínűségi sűrűségét a Fokker-Planck-egyenlet
(előrehaladó Kolmogorov-egyenlet) adja meg [30]. A kommittor valószínűség, ekkor a
Fokker-Planck-egyenlet adjungáltjának megoldása lesz. Mivel a Fokker-Planck-egyenlet
megoldása közelíthető egy Markov-lánccal ezért a kétféle tárgyalás felcserélhető. Így a
Markov-láncokkal leírható egyensúlyi dinamika esetén,

Pi(t+ ∆t) =
∑
j

Pij(∆t)Pj(t), (48)

ahol Pi(t) azt a valószínűséget jelenti, hogy a rendszer t időpillanatban az i-edik állapot-
ban tartózkodik, és Pij(∆t) a j → i átmenet valószínűsége ∆t időt követően. Ekkor a
kommittor definiálható az alábbi egyenlet megoldásaként,

ki =
∑
j

Pji(∆t)kj, k(A) = 0, k(B) = 1. (49)
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A 49. egyenlet átrendezése, ∑
j

Pji(∆t)(kj − ki) = 0, (50)

érzékelteti, hogy a a kommittorral asszociált dinamika nem fog eltérülni, azaz az átlagos
eltolódás csak a metastabil állapotok között nem lesz zérussal egyenlő [30].
Átmeneti útvonal elmélet[29][31]

Kémiában a hosszúéletű állapotok közötti, fontos átmenetek elméleti hátterét több
évtizeden keresztül az átmeneti állapot elmélet (transition state theroy, TST) adta. Az
elmélettel, valamint továbbfejlesztésével, a reaktív fluxus formalizmussal, pontosan be-
csülhetők a reakciósebességek, de a reakció mechanizmusáról nem fogunk sokat megtudni.
Időközben a reaktív sokaságok hatékony mintavételezésének elméletében tett előrelépések
sem vezettek nagy eredményekre a mechanizmus feloldásában, mivel néhány reaktív tra-
jektória önmagában nem sokat mond a sokaság statisztikai tulajdonságairól. Mi a feltétele
annak, hogy a trajektóriák valószínűségi sűrűsége reaktív legyen konfigurációs tér adott
pontjában? Mit jelent a reaktív trajektóriák árama, milyen sebességgel fognak megje-
lenni? A reaktív sokaság ismeretében ezen kérdésekre közvetlenül csak nehezen adható
válasz. Az átmeneti útvonal elmélet (transition path theory, TPT) valószínűségi alapon
tárgyalja a reakciók mechanizmusát és választ ad, hogyan számítható a reaktív trajek-
tóriák valószínűségi sűrűsége, árama és sebessége.

Az elmélet felteszi, hogy a vizsgált rendszer ergodikus, megfigyeltük a végtelen hosszú
egyensúlyi trajektóriáját és t időpillanatban az x(t) ∈ Γ állapotban van. Cél a reakció
mechanizmusát megérteni a konfigurációs tér két különálló A reaktáns- és B termékál-
lapota között. Reaktív a trajektória szakasz ha sem A, sem B állapotban nem tartózkodik,
A-ból indult és B állapotba tart. Az ergodikusság következménye, hogy a trajektória
végtelen sokszor fog oszcillálni a a metastabil állapotok között, így a reaktív trajektóriák
sokaságában is végtelen sok a trajektóriák száma. További feltétel, hogy a rendszer di-
namikája markovi, azaz jővőbeni és múltbéli állapota statisztikailag meghatározott. A
fenti feltételek a reakció egyensúlyban történő vizsgálatát fogják lehetővé tenni. A markovi
viselkedés következtében mR(x) reaktív trajektóriák valószínűségi sűrűsége az összes tra-
jektória valószínűségi sűrűségének (t időpillanatban x állapotban) és PR(x) (trajektória
reaktivitásának valószínűsége) szorzataként számítható. PR(x) kifejezhető az előrehaladó
és visszafelé haladó kommittor valószínűségek szorzatával. A korábbi kommittor definí-
ció az előrehaladó kommittorra vonatkozott, a visszafelé haladó az előre haladó komp-
lementer valoszínűsége. A reaktív trajektóriák valószínűségi sűrűségét ezután már csak
normálni kell a konfigurációs téren (mAB(x)). A sűrűségeket összegezve a konfigurációs
tér tetszőleges részében megkapjuk a reaktív trajektória tartózkodási idejét, ami a me-
chanizmust jellemző tulajdonság lehet. Mivel a dinamikai szűkületekben összesűrűsödnek
a trajektóriák ezért, a sűrűség maximális értékei az átmeneti állapot egy közelítő becs-
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lését adják. A Fokker-Planck-egyenletet kontinuitási-egyenlet alakjára hozva és további
levezetések árán megkapjuk a reaktív trajektóriák valószínűségi áramát,

JAB,i = k−k+Ji + k−m
n∑
j=1

aij
∂k+

∂xj
− k+m

n∑
j=1

aij
∂k−

∂xj
, (51)

az egyenletben minden mennyiség a rendszer pillanatnyi x(t) állapotától függ, aij a dif-
fúziós tenzor egy eleme, Ji a trajektóriák egyensúlyi árama, k+, k− az előrehaladó és
visszafelé haladó kommittorok, m az állapot egyensúlyi valószínűségi sűrűségfüggvénye
(valószínűségi sűrűség, hogy trajektóriát találunk). További levezetések árán az alábbi
térfogati integrál alaján számolható a kAB reakciósebesség,

kAB =
∫

Γ \ (A∪B)
m

n∑
i,j=1

aij
∂k+

∂xi

∂k+

∂xj
dx, (52)

kAB számítható a visszafelé haladó kommittorok alapján is. Metzner a TPT eredményeit
kétállapotú rendszereken szemléltette, többek között egy három minimumú potenciálon
[32]. A három minimumos potenciál felső reakciócsatornáját két magasabb potenciális en-
ergiájú nyeregpont és egy közöttük lévő sekély minimum jellemzi, az alsót egyetlen alac-
sonyabb energiájú energiagát. Kiszámították a fent említett mAB(x), JAB(x), kAB menny-
iségeket, melyek közül mindegyikre szükség van a reakció mechanizmusának megértéséhez.
A három minimumos potenciál példája megmutatta, hogy a TPT akkor is kezelni tudja
a több reakciócsatornás rendszereket, ha valamelyik rejtett metastabil állapotot tartal-
maz. Továbbá bizonyították, hogy elvárásaiknak megfelelően alacsonyabb hőmérsékleten
a rendszer a felső csatornát preferálja, míg magasabb hőmérsékleten az alsót. Elmondható,
hogy a TPT-vel megkülönböztethetők a reakciócsatornák adott hőmérsékleten (entrópikus
kapcsolás). Prinz közleményében kiszámolta a Wu által használt három minimumos po-
tenciál [33] előrehaladó kommittor valószínűségeit [34].
Plumed

A Plumed egy MD szimulációs programokhoz kapcsolható on the fly szabadenergia
számolásokra alkalmas plugin [35][36]. Jelen pillanatban a 2.3 verziót out of the box
tartalmazzák, azaz telepítéskor konfigurálás nélkül használható, a következő MD pro-
gramok: Amber Tools, CP2K, ESPResSo plumedizált változatként, PINY-MD, IPHIGE-
NIE, AceMD, OpenMM openmmp-plumed pluginnal, DL_POLY4 [37]. A következő MD
motorok kapcsolhatók plumeddel: Amber 14, gromacs 2016 és néhány korábbi verziója,
namd-2.8 és namd-2.9, lammps-6Apr13, quantum espresso v.5.0.2. A Desmond kódhoz
egyelőre nem kapcsolható, kizárólag fejlesztők által implementált szabadenergia módsze-
rek használhatók [38]. A plumed parancssori eszközként is futtatható a létező formátumok-
ban kimentett trajektóriák vizsgálatára. A szabadenergia számításokat számos kollektív
változó függvényeként végezhetjük el, összpontosítva biomolekuláris rendszerekre. Imple-
mentálták a metadinamika, az umbrella sampling és a Jarzynski-egyenlet alapú steered
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MD módszereket. A programot ANSI szabvány szerinti C nyelven írták, egyszerűen kapc-
solható Fortran és C/C++ nyelvekkel. Az MD kód meghívja a plumed szabadenergia
módszer rutinját, mely beolvassa az alapvető adatokat: időlépés, atomok száma, tömegek,
töltések, szimuláció hossz. A következő lépésben megkapja az atomok helyzetét minden
újabb időlépés után, melyek alapján kiszámolásra kerülnek a kollektív változók és a koor-
dináták szerinti deriváltak. A plugin továbbítja a számolást követően az atomokra ható
erőt az MD kódnak, amely hozzáadja a belső erőkhöz. A kollektív változók (collective
variables, colvar) a COLVAR fájlba kerülnek kiírásra. A következő lépésben újraindul a
ciklus.
GPU

Párhuzamos programozás segítségével nagy mennyiségű adatot felhalmozó folyamatok
kisebb részekre bonthatók, a részfolyamatokat ezután párhuzamos magokon lehet szá-
moltatni. A mai többmagos processzorokkal rendelkező modern számítógép architektúrák-
ban a párhuzamos számítások képezik az alapvető programozási sémát. A grafikai pro-
cesszorokon (GPU) futó algoritmusok a számításokat százszorosára gyorsítják összevetve
egy általános CPU-val, ugyanakkor ez csak a GPU és CPU összehangolásával érhető
el. Mindkét egységnek megvan a maga előnye, a CPU-k néhány magján a szekvenciális,
egy szálon futó számítások hatékonyak, míg a GPU néhány ezer magját többszálon futó
párhuzamos számításokra fejlesztették [39]. Az összehangolt CPU és GPU kínálta új
lehetőségek az MD módszerekben is felhasználásra kerültek, miután az NVIDIA lehetővé
tette a párhuzamos programok fejlesztését a CUDA alkalmazásprogramozási felüleleten
(API). A fejlesztések lehetővé tették, hogy az oldószerben szimulált izolált biomolekulák
helyett, ma már 107 atomszámot elérő szimulációkban is vizsgálhatók például a mem-
bránfehérjék és a lipidréteg kölcsönhatásai. A szimuláció legszámításigényesebb része a
kötésben nem lévő atomok között ható erők számítása, a feladat a grafikai processzo-
ron végezhető, miközben a CPU-n folyik a kötésben lévő atomok közötti erők, illetve az
elektrosztatikus erők (Ewald-szummázás) számítása. Egyetlen CPU mag GPU-s teher-
mentesítésével körülbelül hússzoros teljesítménynövekedés érhető el. Manapság az összes
ismert MD kódban támogatott a GPU használat.
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3 Többminimumú rendszerek kommittor alapú vizsgálata

3.1 Célkitűzés

Dolgozatomban többminimumú rendszer kommittor függvényeinek vizsgálatát kaptam
feladatul. A kémiai reakciók ritka események, korábban utaltam rá, hogy reakcióme-
chanizmusukat csak szabadenergia módszerekkel célszerű vizsgálni, ugyanis az általános
MD szimulációk könnyen beragadnak a reaktánsok állapotát jellemző mély energiamini-
mumba. Kémiai reakciók esetén általában elegendő csak a metastabil reaktáns és termék
állapotok között számítani a kommittor függvényt, mely optimális reakciókoordinátaként
megfelelően jellemzi a reakció előrehaladásának mértékét. Felvetődött a kérdés, hogy több
minimummal rendelkező rendszer esetén, hogyan viselkedik a kommittor valószínűség.

3.2 Kísérletek többminimumú di- és tripeptidek vizsgálatára

A feladathoz szükséges volt keresni egy egyszerűbb modellrendszert, a szabadsági fokok
maximálisan négynek, a minimumok számát háromnak határoztuk meg. Kiindulásképp a
szakirodalomban kerestem háromminimumú rendszereket, melyeket szabadenergia felületen
vizsgáltak. Egyetlen példát érdemes említeni, Krivov a G-fehérje β hajtű konformációjú
GEWTYDDATKTFTVTE peptidjét vizsgálta, mely a fehérjefeltekeredés vizsgálatának
állatorvosi lova [40]. A fehérje feltekeredés mechanizmusának megértéséhez elengedhetetlen
a fehérjelánc mozgása által meghatározott FES ismerete. A probléma leegyszerűsíthető,
ha a magas szabadsági fokú rendszert néhány egyszerű kollektív változó terébe vetítjük,
így csökkentve a rendszer dimenzionalitásának problémáját. Ilyen kollektív változók lehet-
nek a fehérje natív (feltekert) szerkezetétől vett átlagos négyzetes eltérés, RMSD, a fehérje
girációs sugara vagy az atomkoordináták főkomponensei. Ugyanakkor a túlzott egyszerű-
sítések elfedhetik a FES sokrétűségét és túlságosan egyszerű képet szolgáltatnak, mint
például a fehérje feltekeredés tölcsér alakú FES-e, mely globális minimumában a feltekert
fehérje helyezkedik el. Krivov az egyensúlyi trajektória 2 · 105 konfigurációját ~35 ezer
klaszterre bontotta. Ha egy konfiguráció túllépte az első konfiguráció összatom RMSD
távolságát egy bizonyos küszöbértékkel, akkor az új klasztert nyitott meg. Minden további
konfiguráció csak akkor nyitott új klasztert, ha a küszöbérték alapján egybe sem volt be-
sorolható. Minden klaszter egy állapotnak tekinthető, a betöltöttségek meghatározása
után számítható a relatív szabadenergia és az állapotok közötti átmenetek sebességéből
meghatározható a szabadenergiagát. A FES-t ezután egy szétkapcsolt gráfon lehet ábrá-
zolni. Krivov a GEWTYDDATKTFTVTE fehérje gráf reprezentációjú FES-én négy mini-
mumot azonosított, ezzel kétségbe vonva a tölcsér alakú FES érvényét.

Peptidek diéderes szögei a peptdigerinc N-Cα (φ) és Cα-C (ψ) kötései körüli forgását
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írják le. A peptidkötés planáris térszerkezetű, Cα,C,O és a Cα′ ,N,H atomok egy síkban
helyezkednek el. A peptidkötés síkjában definiálható harmadik diéderes szög (ω) transz ge-
ometriájú peptidek esetén 180◦, míg cisz peptidek esetén 0◦ definíció szerint. Természetben
előforduló peptidek általában transz konfigurációjúak, cisz geometriát prolinban figyel-
hetünk meg legtöbbször. A peptidgerinc térszerkezetét az aminosavmaradékok (φi, ψi)
szögei egyértelműen meghatározzák. Ramachandran volt az első, aki az általa bevezetett
diéderes szögeket egy (φ, ψ) diagramon ábrazolta, ezzel megjelenítve egy aminosav maradék
energetikailag megengedett konformációit. A diagramot fehérjék szerkezeti azonosítására
is fel lehet használni, ha egy fehérje összes aminosavmaradékainak (φi, ψi) értékeit ábrá-
zoljuk.

Megfelelő teljesítményű gépek hiányában a rendszer további egyszerűsítésére volt szük-
ség, a lehető legegyszerűbb peptidekre futtattunk MD szimulációkat. A rendelkezésre
bocsátott 100 ps-os trajektóriákat DESMOND [41] MD motorral, OPLS3 [42] erőtérben
szimulálták, a következő rendszerekre: Gly3 278 K és 283 K-en vákuumban; Ala3 278 K
és 283 K-en, TIP4P vízmodellel, töltött és töltetlen állapotban valamint Gly2 283 K-en
vákuumban. A konformációkat meghatározó (φ1, ψ1), (φ2ψ2) kollektív változók trajek-
tóriái kerültek kiíratásra, melyeket a (φ1, ψ1), (φ2, ψ2), (φ1, φ2), (φ1, ψ2), (φ2, ψ2), (ψ1, ψ2)
a Ramachandran szabadenergia felületeken [−180◦, 180◦], ábrázoltunk. Mivel a IUPAC
féle ábrázolásban a Ramachandran FES-en a különböző energetikailag megengedett tar-
tományokat magas energiagátak veszik körül ezért szükséges volt eltolni a trajektóriákat
a [0◦, 360◦] tartományba. A Gly2 Ramachandran felületein egyetlen minimumot találtunk,
Gly3 esetén három FES egy minimumot mutatott, a maradék három kettőt. Ala3 esetén
a trajektória kettő, négy és hat minimumra vált szét. Következő lépésben megpróbáltuk a
kapott minimumokat három, esetleg négy klaszterre bontani klaszterező algoritmusokkal,
Ala3 esetén dimenziócsökkentés céljából. A Ramachandran FES eltolását az is indokolta,
hogy a klaszterező algoritmusok nem tudják kezelni a változók periodicitását. További
finomítást végeztünk az adatsorok minimális variancia szerinti eltolásával [43]. Ala3 ese-
tén a (φ1, ψ2) FES-t sikerült k-means algoritmussal k=4 klaszterre bontani, ugyanakkor a
többi FES, csak matematikailag értékelhető eredményt mutatott. A k-means algoritmu-
son kívül próbálkoztunk a Weka [44] és Elki [45] klaszterező programcsomagok, canopy,
expectation-maximization - EM, és DBSCAN sűrűségalapú klaszterező algoritmusaival.

A klaszterezés eredménytelensége után egy kiválasztott MD kóddal (pl. gromacs)
szerettünk volna tovább keresni három minimumú rendszereket, szabadenergia módsze-
rek hatékony mintavételezési módszereit felhasználva, ehhez szükséges a Plumed plugint
összekapcsolni az MD kóddal. Hozzáférést kaptam egy számítógép klaszterhez, azonban
a lehetőséget nem tudtam kihasználni, mivel nem volt telepítési jogom. Végső megoldást
a Plumed cltools moduljának C nyelven írt simplemd nevű MD kódja jelentette, mellyel
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Lennard-Jones atomokon (Ar) egyszerű szimulációkat lehet futtatni. A simplemd szerzője
Bussi, a részletesen dokumentált fortran90-ben írt eredeti verziója elérhető a világhálón
[46]. A fő ciklusban bekapcsolódik a Langevin termosztát [47] a sebesség-Verlet integrá-
tor előtt, megtörténik a sebesség és helyzetvektor felülírása, melyet az erők számolása
követ, a sebesség ezt követően felülíródik és a termosztát újra bekapcsolódik. A ter-
mosztát a régi sebességek lineáris kombinációjából számítja az új sebességeket, a skalárok
pontos definíciója megtalálható a szubrutinok között. A ciklus végén az összes informá-
ció kiíratásra kerül. A simplemd-vel mikrokanonikus sokaságot (NVE) is szimulálhatunk,
ehhez szükséges a súrlódási együtthatót nullára állítani (friction 0). A bias modulban
számos hatékony mintavételezési módszer közül lehet választani, ezek közül a biasvaluet
választottuk torzított MD szimulációk futtatásához. A biasvalue értéke tekinthető kollek-
tív változónak, ha a potenciális energiát függvény alakban megadjuk és argumentumaként
a részecske helyzetét adjuk meg. Ekkor a szimulált részecske mozgását potenciális energia
pillanatnyi értékével torzítjuk, azaz a megadott potenciális energia felületen fog mozogni.
A plumed egyik bemeneti fájljában, ehhez definiálunk egy változót melynek értékét a
matheval parancs fogja megadni a megadott func függvény alapján. A függvény változóit
a var kulcsszóval azonosítjuk és arg kulcsszóval hozzárendeljük a rendszer kollektív vál-
tozóit. Szükséges megadni, hogy a függvény periodikus-e vagy sem. Ezek után a füg-
gvény pillanatnyi értékét megadjuk a biasvalue argumentumaként. Ugyanebben a fájlban
megadjuk, hogy mely kollektív változók milyen frekvenciával legyenek kiírva a COLVAR
fájlba. A plumed telepítése egyszerű ./configure paranccsal létrehozzuk Makefile.conf és
sourceme.sh fájlokat, a parancs különböző kapcsolóival megadjuk melyik könyvtárba sze-
retnénk telepíteni, milyen fordítót szeretnénk használni, ha külső blas és lapack cso-
magokat szeretnénk használni. A konfigurálás ellenőrzi, hogy jelen vannak-e a telepítéshez
szükséges csomagok. Figyelmeztetések esetén a linux disztribúció csomagkezelő gyűjtemé-
nyéből telepítjük a megfelelő csomagot. A matheval miatt feltétlenül szükséges volt a
libmatheval csomag használata. Manuális telepítése nem ajánlott, előbb-utóbb a depen-
denciák telepítése során összeakadást fogunk tapasztalni, ezért csak olyan disztribúciót
lehet használni, amely csomagkezelője binárisként tartalmazza a libmathevalt. A gro-
macs xtc library csomagja leállítja a későbbi telepítést. A fordítást make -j 4 paranccsal
végezzük, source sourceme.sh paranccsal telepítés nélkül előzetesen tesztelhetjük a plug-
int. Érdemes a fordítást ellenőrizni regressziós tesztek futtatásával a regtest könyvtár-
ban. Végül a make install parancs telepíti. Ha gromacs-hoz szeretnénk kapcsolni akkor
telepítése során a cmake előtt a megfelelő patchet lefuttatjuk, plumed patch -p. A telepítés
során számos linux disztribúcióban a fortran és C programrészeket nem lehetett a C++
kódokhoz kapcsolni, emiatt leállt az install. Végül debian alatt sikerült telepítenem a v2.2
plugint. Telepíteni lehet több verziót is egymás mellé megfelelő suffix, prefix megadásával,
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vagy a module környezet felhasználásával.

3.3 Áttérés egyszerűsített potenciál modellekre

Szakdolgozatomban a kommittorfüggvény vizsgálatának tárgyául végül az átmeneti út-
vonal elméletet szemléltető publikációban közölt három minimumos és két dimenziós
játékpotenciált ,VM, választottuk [32]. A VM potenciál szintvonalas ábrája az 1. ábrán
látható, függvényalakját az 53. egyenlet adja meg. A VM potenciál szimmetrikus, két mély
minimuma van (±1.05,−0.04)-nél és egy sekély minimuma (0.00, 1.54)-nél, a három nye-
regpont (±0.62, 1.10) és (±0.00,−0.32) pontokban található. Az eredeti publikációban
a mély minimumok közötti nyeregpont tévesen lett megadva, ezt korrigáltuk [32]. Így a
két mély minimumot egy-egy reakcióútvonal köti össze a sekély minimummal, melyet a
felső nyeregpontokban található dinamikai szűkületek határoznak meg, a nyeregpontok-
ban azonos a potenciál értéke. Az alsó reakcióútvonalat a másik két nyeregpontnál jóval
magasabb energiagát határozza meg, és a két mély minimumot fogja összekötni. A VM és
V∆ potenciálok paraméterei a 1. táblázatban találhatók összefoglalva. A potenciált számos
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1. ábra VM(x, y) potenciál merőleges vetülete szintvonalas ábrázolásban [32].

publikációban használták szemléltető példának. Huo a maxflux algoritmussal az izotróp
diffuzív dinamika optimális reakcióútvonalát határozta meg, mely hőmérsékletfüggőnek
adódott, viszont független a súrlódás nagyságától [48]. Elber ugyanezen a potenciálon bi-
zonyítottnak látta, hogy a diffúziós dinamika véges hőrmésékleten nem követi a legmere-
dekebb ereszkedés útvonalát [49]. Hasonlóan Park hőmérsékletfüggő reakcióútvonalakat
számított átlagos első keresztülhaladási idő alapján [50]. Deuflhard a felületet metastabil
területekre bontotta, az átmeneti operátor sajátértékegyenletének megoldásával. A kapott
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λ2 sajátértékhez tartozó sajátfüggvény, hasonlított a kétminimumos rendszer k+
A kommit-

tor függvényéhez, míg a λ3 sajátértékhez tartozó sajátfüggvény a három minimumos rend-
szer k+

C kommittorához. Deuflhard kihangsúlyozza, hogy olyan hőmérsékleten vizsgálják
a Smoluchowski-egyenletet, amely ritka eseménynek tekinthető átmeneteket eredményez
a minimumok között [51]. Utóbbi négy szerző a VM potenciált fal nélkül használta.

VM(x, y) = 3 e−
(x−0)2+(y− 1

3)2

1 − 3 e−
(x−0)2+(y− 5

3)2

1 − 5 e−
(x−1)2+(y−0)2

1 − 5 e−
(x+1)2+(y−0)2

1 + 0.2x4 + 0.2
(
y − 1

3

)4

(53)
Plumed pluginnal simplemd futásokat végeztem egyetlen részecskét kényszerítve a po-
tenciálfelüleleten való mozgásra. A kapott trajektóriákat Python 3.5.2 [52] programozási
nyelven írt szkriptekkel dolgoztam fel. Az első néhány teszt után észrevettük, hogy a VM

potenciálon észlelt átmenetek nem tekinthetők ritka eseményeknek, ugyanis a rendszer
közel azonos ideig tartózkodott összesen a három minimumban és a három minimumon
kívül, ezért egy új V∆ potenciált kellett parametrizálni, mellyel ritka eseményeket tudunk
vizsgálni (56. egyenlet). A VM potenciál f gauss-függvények összegéből van felépítve ál-
talánosan megadható a következő formában:

V (x, y) = fmax + fC + fB + fA + g fal, (54)

a három minimumot jelentő Gauss-függvény közé ellenpólusként, ellentétes előjelű amp-
litúdóval, egy maximumot jelentő gausst helyeznek el, a potenciál szimmetrikus fala két
negyedrendű hatványfüggvény összegeként adható meg a maximum helyén. A kétdimen-
ziós,

f(x, y) = Ae
−
(

(x−x0)2

2σ2
x

+ (y−y0)2

2σ2
y

)
(55)

alakú Gauss-függvényeket egy két egység hosszú szabályos háromszög mentén helyeztük el,
majd összegeztük őket. A minimumoknak megfelelő A,B,C csúcsok amplitúdói negatívak,
középpontjaikat rendben a (−1, 0), (1, 0), (

√
3, 0) pontokban helyeztük el. A maximumnak

megfelelő csúcs amplitúdója pozitív, középpontja a háromszög súlypontjában, (0,
√

3
3 )

található. A nyeregpontok szórását az egyes Gauss-függvények szimmetrikus (2σ2
x = 2σ2

y

= 0.3) lokalizálásával csökkentettük, ügyelve, hogy a potenciálon ne alakuljanak ki platók,
melyek torzítanák a rendszer dinamikáját. Mivel a fal hozzáadása kis mértékben torzítja
a potenciál minimumainak helyét, ezért szükséges volt a kritikus pontok helyét pontosan
meghatározni. A kritikus pontok helyét a V ′(x, y) = 0 egyenlet megoldásával egy rácson
határoztuk meg 10−3 pontossággal. A V∆ kritikus pontjainak pontos helye és értéke három
értékes jegyig az 1. táblázatban lettek összefoglalva. A V∆ merőleges vetülete szintvonalas
ábrázolásban a 2. ábrán látható, függvényalakját a 56. egyenlet adja meg.

V∆(x, y) = 5 e−
(x−0)2+

(
y−
√

3
3

)2

0.3 − 6.41 e−
(x−0)2+(y−

√
3)2

0.3 − 7.28 e−
(x−1)2+(y−0)2

0.3 − 8.28 e−
(x+1)2+(y−0)2

0.3 + 0.2x4 + 0.2
(
y −

√
3

3

)4

(56)
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2. ábra V∆(x, y) potenciál merőleges vetülete szintvonalas ábrázolásban. A,B,C a mini-
mumokat, s1, s2, s3, a nyeregpontokat, max a maximumot jelöli.

max

s3

BA

s2s1

C

1. táblázat VM(x, y) és V∆(x, y) potenciálok kritikus pontjai.

x y VM(x, y) x y V∆(x, y)

min V (A) -1.05 -0.04 -3.99 -0.99 0.00 -8.00
min V (B) 1.05 -0.04 -3.99 0.99 0.00 -7.00
min V (C) 0.00 1.54 -2.17 0.00 1.72 -6.00

max V 0.00 0.52 -0.72 0.00 0.58 4.74
V (s1) -0.62 1.10 -1.65 -0.85 1.08 0.01
V (s2) 0.62 1.10 -1.65 0.86 1.07 0.03
V (s3) 0.00 -0.32 -1.38 0.01 -0.37 0.06

A ritka események vizsgálatára alkalmas V∆ potenciálon végeztük a simplemd futá-
sokat TLJ = 0.8, TLJ = 1.0, TLJ = 1.2 dimenziótlan hőmérsékleteken, a rendszer rendben
1%, 2%, 4%-ban tartózkodott a potenciálvölgyeken kívül. A potenciálon mozgó egyetlen
argon részecske kollektív változójának az x,y koordinátáit választottuk, ndim 2 paranccsal
figyelembe vettük, hogy a golyó kétdimenziós potenciálon mozog. A ∆t időlépést 0.005-
nek, a súrlódási együtthatót egységnyinek választottuk, utóbbi mennyiségek szintén di-
menziótlan LJ egységekben értendők. A szimulációk során minden tizedik konfiguráció
került kiíratásra.

A fázistérbeli időfejlődése során a golyó meglátogatja az összes minimumot, azaz
a trajektória bizonyos szakaszaiban reaktív. Mivel nem a metastabil állapotban való
tartózkodás érdekel, hanem a trajektória reaktív szakaszai, ezért fel kell darabolni a tra-
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jektóriát, kivágni a trajektória azon szakaszát amikor a rendszer a metastabil állapotok-
ban tartózkodik. A feldarabolás előtt tudnunk kell, hogy a trajektória a potenciálfelület
melyik részében tartózkodik, emiatt metastabil állapotokhoz hozzá kell rendelni a felület
valamelyik részét. A hozzárendelést egyértelműen meg lehet tenni az s1, s2, s3 dinamikai
szűkületet okozó nyeregpontok alapján. Kihasználva, hogy a felület közepén egy magas
maximum van, három egyenest illesztettünk a (s1,max), (s2,max) és (s3,max) pontokra,
amelyek alapján meg tudjuk mondani, hogy a trajektória a potenciáltér melyik részében
tartózkodik (3a. ábra). A metastabil állapotban tartózkodó trajektóriát előbb geometriai
megfontolás alapján próbáltuk kivágni, a minimum helyétől adott r sugarú körön belül
tartózkodó szakaszt definiáltuk metastabil állapotként, végül a 4.5kBT termális energia
izovonalával különítettük el. A metastabil állapotok definiálása után reaktív és nem reak-
tív trajektóriákat kaptunk. Reaktív egy trajektória, ha két különböző metastabil állapot
közötti átmenetet jelent. A trajektóriákat kezdő és befejező indexük alapján kategorizálni
lehet, definiálhatunk reaktív és nem reaktív sokaságot, illetve megadható az is, hogy adott
reaktív trajektória, mely állapotok között jelent átmenetet (3b. ábra). Végül a reaktív és
nem reaktív sokaságot térben diszkretizáljuk egy 100 × 100 rácson és vizsgálhatjuk a
statisztikai tulajdonságaikat. A szakirodalomban találkozhatunk egy másik típusú három
minimumos potenciállal, mely csak két nyeregponttal rendelkezik, emiatt nem lehet egye-
nesek illesztésével a teret felbontani [33][53][34]. A probléma megkerülhető, ha Voronoj-
cellákra bontjuk fel a teret, 4. ábra. A potenciál helyes függvényalakja Wu közleményében
található meg [33].

3.4 Trajektóriák, energiaértékek és beütésszám

A kommittor valószínűségek számolása előtt ellenőriztük simplemd (TLJ = 1.2, tLJ = 1µs)
futás adatsorait, melyekből dolgoztunk. Minden mennyiséget 100×100 rácson számoltuk,
ezért az ábrák tengelyein a rács cellaszámai lesznek feltüntetve. A biasvalue a potenciális
energia értéke, ahol adott pillanatban a részecske tartózkodik. Az i-edik cellán áthaladó
trajektóriák átlagos potenciális energiáját tekintve (5a ábra), visszakaptuk a V∆ szintvon-
alas ábráját (2. ábra). V∆ szórása alacsony, a legnagyobb értékeket a felület meredek
részein veszi fel (5b ábra). Az átlagos kinetikus energia homogén a felület nagy részén,
TLJ = 1.2 hőmérsékletre termosztált rendszer kinetikus energiája 1.2 egység körüli. A 6a
ábra szélein a 2.0 egységnyi értékű kinetikus energia a [2-10] intervallumba tartozik, a
széleken ugyanúgy megjelennek 0.5 körüli értékek is, azaz átlagban a ritkán bejárt szélek
is jól termosztáltak. A 6b ábrán a kinetikus energia szórása látható, a széleken a szórás
szinte nulla ami ismételten arra utal, hogy ezeken a cellákon egy-egy trajektória haladt át.
A teljes energia szórása nem fog más képet mutatni a potenciális energia alacsony szórása
miatt. Az átlagos teljes energiát a kinetikus és potenciális energia összegéből számoltuk
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3. ábra (a) Kritikus pontokra illesztett egyenesek mentén felosztott konfigurációs tér. (b) 0.5
ps hosszú, TLJ = 2.5 hőmérsékleten, VM potenciálon szimulált trajektória feladarabolása után
kapott reaktív és nem reaktív (sárga szín) trajektóriák. A metastabil állapot r sugarú körrel van
definiálva.
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4. ábra További három minimumal rendelkező V (x, y) potenciál merőleges vetülete szintvonalas
ábrázolásban. A felületen csak két nyeregpont található. A zöld vonalak a Voronoj-cellás bontást
jelzik.

(7a ábra). Az i-edik cellán áthaladó trajektóriák hossza a lankás részeken maximális,
legrövidebb a minimumok közvetlen környezetében az azonnal visszaforduló trajektóriák
magas száma miatt (7b ábra). A cellák beütésszáma a metastabil állapotok körül a legma-
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(a) (b)

5. ábra (a) A simplemd futás (TLJ = 1.2, tLJ = 1µs) biasvalue értékeinek ellenőrzése. A V∆

potenciáltér szintvonalas ábráját kaptuk vissza. A 10-es értékek a [10-12] intervallumba tartoz-
nak. (b) Az átlagos potenciális energia szórása. A tengelyek skálázásának magyarázata - lásd
fentebb.

(a) (b)

6. ábra A részecske (a) átlagos kinetikus energiája és a (b) kinetikus energia szórása (simplemd
TLJ = 1.2, tLJ = 1µs). A kinetikus energia 2 egységnyi értékei a [2-10] intervallumba tartoznak.

gasabb, továbbá kijelöli a reakciócsatornákat is (8a ábra). A falon illetve a maximumon
csak ritkán haladnak át trajektóriák. A reaktív trajektóriák valószínűségéből látható, hogy
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a maximumon áthaladó trajektóriák biztosan reaktívak lesznek, a minimumok közelében
a meredek falról visszafordul a részecske, tehát lesznek nem reaktív zónák (8b ábra). A
nyeregpontok és a maximum vonalában emelkedett a reaktivitás valószínűsége. Az egyen-

(a) (b)

7. ábra (a) Az i-edik cellán áthaladó részecske átlagos teljes energiája ([−4-18] értékkészlet [0-
12] intervallumra szűkítve). (b) Az i-edik cellán áthaladó trajektóriák átlagos hossza. (simplemd
TLJ = 1.2, tLJ = 1µs.)

súly trajektória feldarabolása után kapott reaktív és nem reaktív sokaságok darabszáma
a 2. táblázatban találhatók.

2. táblázat tLJ = 1 µs hosszúságú, TLJ = 1.2 hőmérsékleten végzett simpledmd futás
egyensúlyi trajektóriájának felvágása után talált αβ reaktív és αα nem reaktív trajektóriák,
α, β = (A,B,C).

αβ A B C

A 27210 738 746
B 727 12380 766
C 756 756 5271

3.5 k+
A,i,k+

B,i,k+
C,i függvények számítása a trajektóriákból, terner dia-

gram

A kommittor függvényt, mint feltételes valószínűséget N állapotra is lehet általánosítani.
Szakdolgozatomban egy N = 3 állapotú rendszer kommittorát vizsgáltuk. Ha a rend-
szerre mint kémiai reakció tekintünk, akkor elképzelhetünk egy szerves reakciót, amely
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8. ábra (a) Az i-edik cellán áthaladó trajektóriák száma, cella beütésszáma. A beütésszám a
minimumok közvetlen közelében maximális, a falon és a maximumon ritkán haladnak át. (b)
Trajektóriák reaktivitásának valószínűsége. (simplemd TLJ = 1.2, tLJ = 1µs.)

melléktermék képződése mellett teljes mértékben, oda-vissza egyaránt lejátszódik. A mel-
léktermék természetesen átalakulhat főtermékké. Egy három metastabil állapottal ren-
delkező rendszer k+

B,i előrehaladó (forward) B kommittor valószínűségét a következőképp
definiálhatjuk:

k+
B,i =



∑
α nαB,i∑

αβ nαα,i + nαβ,i
, ∀ i ∈ Γ \ (A ∪ B ∪ C)

0, ∀ i ∈ A ∨ C

1, ∀ i ∈ B,

(57)

ahol B a kivágott metastabil állapotot jelöli, α, β = (A,B,C), i a Γ konfigurációs tér rész-
lete 100× 100 rácson diszkretizálva, azaz a rácsnak egy cellája, ∑α nαB,i az i-edik cellán
áthaladó összes B állapotba tartó trajektória beütésszáma az i-edik cellában, ∑αβ nαα,i +
nαβ,i az i-edik cellán áthaladó összes trajektória beütésszáma. A (57) definíció szerint a
reaktív és nem reaktív trajektóriák is hozzájárulnak a kommittor valószínűség számításához.
Hasonlóan definiálhatók a k+

A,i és k+
C,i előrehaladó kommittor függvények. Az 9. ábrán

látható k+
B,i előrehaladó (forward) kommittor függvény azt a valószínűséget adja meg, hogy

az i-edik cellán áthaladó folyamat, trajektória milyen valószínűséggel érkezik a B metasta-
bil állapotba, az A és C-be érkezés valószínűségével összevetve. Egyszerűbben fogalmazva
megadja, milyen valószínűséggel érkezik előbb B állapotba, mint A és C állapotokba.

B minimumhoz körüli pontokban a B-be előbbi érkezés szinte biztosan bekövetkezik,
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9. ábra A k+
B,i előrehaladó kommittor valószínűség megadja, hogy adott i cellából induló folya-

mat milyen valószínűséggel érkezik előbb B metastabil állapotba, mint A és C metastabil álla-
potokba.

k+
B,i ≈ 1.0, mivel a legtöbb B-ből induló folyamat nem reaktív, visszafordul mielőtt el-

hagyná a metastabil állapotot, 2. táblázat. Az A és C minimumok felé közeledve az előbbi
B-be érkezés valószínűsége folyamatosan csökken. Az s3 nyeregpont vonalában a trajek-
tóriák azonos valószínűséggel érkeznek előbb A-ba vagy B-be, k+

B,i = 0.5, a két metastabil
állapotot elválasztó szabadenergiagátnál a kommittor valószínűség definiálja az átmeneti
állapotot. Hasonlóan az s2 nyeregpont vonalában az i-edik cellán áthaladó trajektória
azonos valószínűséggel érkezhet előbb C vagy B metastabil állapotokba. Elmondható,
hogy az elemi reakciók szempontjából a k+

B,i = 0.5 izokommittor felület fog az érdeklődés
középpontjában állni, mivel tartalmazza az átmeneti állapotot. Az A, C és s1 nyereg-
pont által kijelölt területeken az előbbi B-be érkezés mint esemény nem következik be,
k+

B,i = 0.0. A 9. ábrán a potenciálfelület szélein látható egységnyi kommittor valószínűség-
gel jellemezhető cellákon egyetlen B állapotba tartó trajektória haladt át. A maximumban
látható k+

B,i = 1.0 valószínűségű cellán feltehetően C→B vagy A→B reaktív trajektória
haladt át, ha figyelembe vesszük, hogy a maximumon áthaladó trajektóriák nagy valószí-
nűséggel reaktívak (8b ábra). A B metastabil állapot közelében levő meredek falon szintén
egységnyi kommittálású cellákat lehet megfigyelni. A meredek falra eljutó részecske tra-
jektóriája nem reaktív, miután elveszíti a kinetikus energiáját, sebességvektorának iránya
ellentétes lesz vagy kismértékben megváltozik és visszazuhan a metastabil állapotba. A
felület C minimuma körüli lankás részen a trajektóriák csak ritkán járnak (8a ábra) vi-
szont nagyobb valószínűséggel a falat elhagyva a dinamikai szűkületbe kerülve reaktívak
lesznek (8b, 18. ábrák). Ha hozzávesszük, hogy ezen a részen B→C és C→B reakciók
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egyaránt előfordulhatnak, akkor érthető, hogy a lankás részen zajos lesz a kommittor füg-
gvény és semmiképpen sem jelöli ki az átmeneti állapotot. Hasonló zajos rész figyelhető
meg a B körüli meredek fal alatt.

Összefoglalva elmondható, hogy k+
B,i megadja, hogy az adott cellából továbbhaladó

trajektória milyen valószínűséggel kommittál, kötelezi el magát, B metastabil állapothoz.
A trajektóriák reaktivitásának feltételes valószínűsége adott helyen, adott időben kife-

jezhető a visszafelé haladó (backward) kommittor függvénnyel is. Definíció szerint megad-
ható a

k−B,i = 1− k+
B,i (58)

egyenlettel, mely szigorúan csak időben megfordítható dinamika esetén igaz. Mivel az
MD szimulációkkal a rendszer viselkedését időbeli átlagokkal jellemezzük, hosszú ideig
követünk egy trajektóriát vagy trajektóriák sokaságát átlagoljuk, ezért a definíció helytálló
a szimulációk kvázi-deteminisztikus viselkedése esetén is. Eltérően az előrehaladó kom-
mittor valószínűségtől k−B,i azt a valószínűséget adja meg, hogy az i-edik cellába érkező
folyamat milyen valószínűséggel indult A és C metastabil állapotokból, összevetve a B-
ből indulás valószínűségével (10. ábra). k−B,i visszafelé haladó kommittor megadja milyen
valószínűséggel indult előbb A és C metastabil állapotokból, mint B állapotból. Mivel
a kommittor valószínűség feltételes ezért k+

B,i előbbi B-be érkezés valószínűség kiegészítő
(komplementer) valószínűsége a k−B,i előbbi A és C-ből indulás valószínűsége. Értelemsze-
rűen k−B,i azonos lesz k+

A,i és k+
C,i előrehaladó kommittorok összegével,

k−B,i = k+
A,i + k+

C,i és k+
A,i + k+

B,i + k+
C,i = 1. (59)

Összefoglalva k−B,i megadja az i-edik cellába érkező trajektória milyen valószínűséggel kom-
mittál, kötelezi el magát, A és C metastabil állapotokhoz. Tehát míg az előrehaladó kom-
mittálás egy adott pontban az adott minimumhoz való érkezés valószínűségét adja meg,
addig a visszafelé haladó kommittálás adott pontban az adott minimumtól való eltávolodás
valószínűségét adja meg. Talán szerencsésebb lenne a visszafelé haladó kommittor helyett
a departor nevet használni. Az A metastabil állapotot jellemző k+

A,i és k−A,i kommittor füg-
gvények a 11. ábrán láthatók. A C állapotot jellemző k+

C,i és k−C,i valószínűségek a 12. ábrán
találhatók. A k+

B,i függvény esetén tett megjegyzések helytállnak k+
A,i függvény esetén is

V∆ potenciál szimmetriáját figyelembe véve. Mivel N = 3 állapothoz tartozó kommittor
valószínűségek összege egységnyi, ezért k+

A , k+
B és k+

C függvények ábrázolhatók terner diag-
ramon (13. ábra). A diagram csúcsaiban a pontok 23%-a található, a vonalakon a pontok
57%-a, a diagram belső részén a pontok 20%-a. A csúcsokban azon celláknak megfelelő
pontok találhatók, ahol az egyik kommittor egységnyi, a vonalakon levő pontokban csak
az egyik kommittor egyenlő zérussal. A diagram belső részén azon pontok találhatók,
ahol mindhárom kommittor értéke eltér zérustól. A diagramot tekintve elmondható, hogy
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10. ábra A k−B,i visszafelé haladó kommittor valószínűség megadja, hogy adott i cellába érkező
folyamat milyen valószínűséggel indult előbb A és C metastabil állapotokból, mint B metastabil
állapotból. Másik oldalról nézve k−B,i a B állapotból való előbbi eltávolodás valószínűségét adja
meg.
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11. ábra (a) k+
A,i előrehaladó kommittor függvény megadja, hogy az i-edik cellából továbbhal-

adó folyamat milyen valószínűséggel érkezik előbb A metastabil állapotba, mint B és C állapo-
tokba. (b) k−A,i visszafelé haladó kommittor a k+

A,i kiegészítő valószínűsége.

a konfigurációs tér nagy részében az elemi reakciók két metastabil állapotot összekötő,
energiagáton áthaladó reakcióútvonalon keresztül játszódnak le. A csúcsokban levő pon-
tokhoz azon cellák tartoznak, melyek a nem reaktív zónákban találhatók, illetve melyeken
keresztül a reakciócsatornát elhagyó egyetlen ritka trajektória haladt át.
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12. ábra (a) k+
C,i előrehaladó kommittor függvény megadja, hogy az i-edik cellából továbbhal-

adó folyamat milyen valószínűséggel érkezik előbb C metastabil állapotba, mint A és B állapo-
tokba. (b) k−C,i visszafelé haladó kommittor a k+

C,i kiegészítő valószínűsége.
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13. ábra k+
A , k+

B , k+
C előrehaladó kommittor valószínűségek terner diagramon ábrázolva. Az

egyes celláknak megfelelő pontok nagy része a vonalakon található meg, azaz csak egyetlen
kommittoruk értéke zérus. Így ellenőriztük, hogy az elemi reakciók ténylegesen két metastabil
állapotot összekötő energiagáton áthaladó reakcióútvonalon keresztül játszódnak le, a diagram
alátámasztja a 61. feltétel érvényét is.
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3.6 Reakció kommittorok, reaktív trajektóriák valószínűségi sűrű-
sége, energiagát

Önmagukban az előrehaladó és visszafelé haladó kommittorok nem fogják jellemezni a
felvágott egyensúlyi trajektóriából kapott egyes elemi reakciókat. Viszont célunk egy adott
elemi reakció statisztikai tulajdonságait megvizsgálni a kommittor valószínűségek segít-
ségével. Szemléltető példának az A→B reakciót választjuk. A k+

B,i kommittor alapján (9.
ábra), tudjuk, hogy A és B metastabil állapotok között átmeneti állapotot fogunk találni,
ugyanakkor jellemezni fogja a C és B állapotok közötti C→B elemi reakciót is.

A k−C,i visszafelé haladó kommittor (12b ábra), megadja, hogy a folyamatok milyen
valószínűséggel érkeznek előbb A és B metastabil állapotokba, mint C állapotba. Azaz
k−C,i kijelöli a konfigurációs tér azon részét, ahol a C minimumtól való eltávolodás valószí-
nűsége maximális lesz, ahol az A→B és B→A elemi reakciók fognak lejátszódni. Mivel a
kommittor valószínűség feltételes, ezért feltehetjük a kérdést, hogy milyen valószínűséggel
érkezhet a trajektória előbb B metastabil állapotba, ha A-ba és B-be előbbi érkezés is
megtörténhet. A választ az A→B reakcióra vonatkozó előrehaladó kommittor valószínű-
séggel adhatjuk meg,

k+
AB,i =

k+
B,i

k+
A,i + k+

B,i
=
k+

B,i

k−C,i
. (60)

A 60. egyenletben megadott reakcióra vonatkozó kommittor nem értelmezett a C mini-
mum közelében levő nem reaktív zónában, illetve egységnyi az értéke a C→B reakció
terében, emiatt szűkíteni kell k+

AB,i értelmezési tartományát. A

k+
A,i > 0 és k+

B,i > 0 (61)

feltételek egyidejű teljesülése kijelöli a konfigurációs tér azon részét, ahol az A→B és
B→A reakciók legvalószínűbben lejátszódnak (14. ábra). A 61. feltétel nem fogja szűrni
az azonos cellából induló C→A és C→B trajektóriákat. Ugyanakkor erre nincs szükség
mert T → ∞ esetén, ha az ergodikus rendszer végtelen sokszor oszcillál a metastabil ál-
lapotok között, akkor lesznek olyan A→B trajektóriák, melyek a C-t megkerülve fognak
eljutni B állapotba vagy feljutnak a maximumra és a lankás részen visszafordulva kerülnek
B-be. Felmerül a kérdés, hogy miért nem elegendő a k+

AB,i számolása a trajektóriák helyén.
Komplex rendszerek esetén nem ismerjük a rendszer összes trajektóriáját, azokból csak
mintavételezni tudunk, ezért a megadott értelmezési tartományon számoljuk a kommit-
tor függvényeket. Az A→B és B→A reakciók kommittor valószínűségei között a poten-
ciál szimmetriájából kifolyólag nincs észrevehető különbség (14. ábra). k+

CA,i valószínűség
esetében a lankás részeken kevésbé zajos a kommittor, mint k+

AC,i-nál. Utóbbi kommit-
toroknál szintén észrevehető, hogy C→A irányban több trajektória érkezik hátulról a
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14. ábra (a) A→B reakció k+
AB,i kommittor függvénye a 60. egyenlet szerint számolva. k+

A,i > 0
és k+

B,i > 0 feltételek egyidejű teljesülése kijelöli az A→B és B→A reakciók terét. (b) B→A
reakció k+

BA,i előrehaladó kommittor függvénye.

metastabil állapotba, mint A→C irányban (15. ábra). Ha a ritkán előforduló reaktív tra-
jektóriáktól eltekintünk, a két állapot közötti reakció a harmadik állapot megkerülésével
megy végbe, akkor az értelmezési tartomány további szűkítésével ezek szűrhetők. Maradva
A→B reakciónál, a kommittorát (60.,61. egyenletek) kiegészítjük a

k+
A,i > k+

C,i és k+
B,i > k+

C,i (62)

feltételekkel, így csak azon cellákat hagyjuk meg, ahonnan a folyamatok nagyobb va-
lószínűséggel érkeznek előbb A és B állapotokba, mint C állapotba. A B→C reakcióra
vonatkozó k+

BC,i kommittor függvény a szűrés után a 16b ábrán látható. A szűrt reakció
kommittorok ezután egyetlen ábrán is bemutathatók (17. ábra), jelen esetben az A→B,
B→C, C→A reakciók k+

AB,i, k+
BC,i, k+

CA,i kommittorai láthatók. A 17. ábra szélein megje-
lenő nem reaktív zónákat elérő trajektóriák a meredek falról a közeli metastabil állapotba
visszafordulnak. A maximum nem tartozik a nem reaktív zónák közé, ugyanakkor a szűrés
után a reakció kommittora nincs értelmezve ezen a helyen. A 17. ábra jelentősége, hogy
egyetlen ábrán szemlélhetők a különböző reakció kommittorok, akár térben is el lehetne
készíteni, ha a rendszernek egy további szabadsági foka is lenne (például peptidek). A
trajektóriák reaktivitásának valószinűsége kifejezhető az előre haladó és visszafelé haladó
kommittorok szorzatával.

Pr,i = k−i k
+
i (63)

N = 2 két állapotú rendszer esetén ez annyit jelent, hogy az adott cellán áthaladó folya-
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15. ábra (a) C→A reakció k+
CA,i kommittor függvénye, leszűkítve az értelmezési tartományt

k+
A,i > 0 és k+

C,i > 0 feltételek egyidejű teljesülésének megkövetelésével. (b) A→C reakció k+
AC,i

előrehaladó kommittor függvénye. A lankás részen A→C irányban a kommittor függvény kevésbé
zajos. C→A irányban több trajektória érkezik hátulról a metastabil állapotba, mint A→C irány
esetén.

(a) (b)

16. ábra (a) B→C reakció kommittor függvénye, k+
B,i > 0 ∨ k+

C,i > 0 értelmezési tartományon
számítva. (b) Az értelmezési tartomány további szűkítésével (k+

C,i > k+
A,i∨k

+
B,i > k+

A,i) szűrhetők
azon ritka trajektóriák, melyek nem B→C reakciócsatornában haladnak.
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17. ábra Három minimumos rendszer k+
AB,i, k

+
BC,i, k

+
CA,i reakció kommittorai szűrés után egy

ábrán megjelenítve. Az NRZ nem reaktív zónákban a nem reaktív trajektóriák visszafordulnak a
falról és a közeli minimumba tartanak. A maximum reaktív zóna, viszont a szűres után a reakció
kommittorok értelmezési tartománya ezen a helyen kívül esik.

mat A-ból előbbi indulás valószínűségét (B-hez képest) szorozzuk a B-be előbbi érkezés
(A-val összevetve) valószínűségével. Három állapotú rendszer esetén ez a valószínűség két
reakciót fog jellemezni. Pr,B,i = k−B,ik

+
B,i esetben az A és C-ből előbbi indulás valószínűségét

szorozzuk az előbbi B-be érkezés valószínűségével, azaz A→B és C→B trajektóriák reak-
tivitásának valószínűségét számoljuk. Ahhoz, hogy a reaktív trajektóriák valószínűségi
sűrűségét kapjuk meg, a Pr,i valószínűséget szorozni kell még az adott cellán áthaladó
összes trajektória valószínűségével.

mr,i = Pr,inαβ,i (64)

Jelen esetben a a valószínűség helyett nαβ,i az i-edik cellán áthaladó összes trajektória
beütésszámával súlyoztunk. Utolsó lépésben összegezzük Γ \ (A∪B∪C) a konfigurációs
téren a sűrűséget.

Z =
∑

Γ \ (A∪B∪C)
k+
i k
−
i nαβ,i (65)

Elosztva a Z normáló tényezővel a valószínűségi sűrűséget megkapjuk a reaktív trajek-
tóriák mR,i normált valószínűségi sűrűségét,

mR,i = Z−1k+
i k
−
i nαβ,i. (66)

A reakciókra vonatkozó kommittor valószínűségek (60. egyenlet) alapján, adott reakció
reaktivitására vonatkozó valószínűségi sűrűség is számolható, A→B reakcióra az alábbi
egyenlet szerint,

mAB,i = Z−1
ABk

−
AB,ik

+
AB,inαβ,i (67)
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AmAB,i sűrűség számítását szintén 61. feltétellel megadott értelmezési tartományon számí-
tottuk, mAB,i sokkal érzékenyebb a reakciócsatornákon kívül eső trajektóriák jelenlétére,
ezért érdemes a számolásnál hozzávenni a 62. feltételt (19. ábra). A B→C reakcióhoz
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18. ábra A B→C reaktív trajektóriák mBC,i valószínűségi sűrűségfüggvénye. A maximális
sűrűségű helyek durva becslést adnak az átmeneti állapot elhelyezkedésére. (a) k+

B,i, k
+
C,i > 0

értelmezési tartományon mBC,i számítása érzékeny a reakciócsatornát elhagyó ritka trajek-
tóriákra. (b) k+

B,i, k
+
C,i > k+

A,i szűréssel jól látszik az mBC,i-vel becsült átmeneti állapot.

tartozó trajektóriák a dinamikai szűkületben összesűrűsödnek, ezért itt maximális lesz
mBC,i értéke. A dinamikai szűkületben találjuk a reakció átmeneti állapotát is, mBC,i

maximális értékei egy durva becslést adnak az átmeneti állapot elhelyezkedésére (18.
ábra). Az A állapothoz tartozó sűrűségfüggvénnyel B→A és C→A reaktív trajektóriák
valószínűségi sűrűségét számítjuk elvileg egyszerre. Ugyanakkor C→A reakciócsatornában
kapott sűrűség tartalmazni fogja az előbbi B-ből indulás valószínűségét is, hasonlóan a
B→A reakciócsatornában megjelenik az előbbi C-ből indulás valószínűsége is. A 19 a és
b ábrákon a B→A reakciócsatornákat összevetve láthatjuk, hogy különbözik a sűrűség
az átmeneti állapot körül. A sűrűség mérőszáma is különbözni fog az eltérő normálási
tényezők miatt.

Vizsgáltuk V∆ potenciális energiát a k+
AB,i reakcióra vonatkozó kommittor függvényé-

ben a ritka trajektóriáktól megszűrt adatsorban. A 20a ábrán a súlyozás nélkül láthatók
az adatok, az átlaggörbe köztiterméket jelez 0.5 kommittor érték körül, ami nem jelenhet
meg elemi reakciók esetén.

20b ábrán a trajektóriák beütésszámával súlyoztuk a pontokat, a falakon levő maga-
sabb potenciális energia értékek súlya minimális lett, a minimumenergia útvonal súlyozása
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19. ábra (a) Az A→B reaktív trajektóriák mAB,i valószínűségi sűrűségfüggvénye 61. feltétel
szerinti értelmezési tartományon, szűrve a reakciócsatornát elkerülő ritka trajektóriákat (62.
feltétel). Az mBA, i és mAB,i sűrűségfüggvények azonosak, mivel szimmetrikus a potenciál. (b)
mA,i sűrűségfüggvény. A normáló tényezők mások lesznek, mint egyetlen reakció esetén, illetve
C→A reakcióra vonatkozó sűrűség tartalmazni fogja az előbbi B-ből indulás valószínűségét is
(hasonlóan B→A esetre.). Az átmeneti állapotot így nem lehet becsülni.

viszont nem hangsúlyos. 20c ábrán mAB,i sűrűséggel súlyoztuk a potenciális energiát, ér-
telemszerűen a minimum energia útvonal súlyozására ez a legalkalmasabb módszer. A
súlyozott átlaggörbék nem jeleznek köztiterméket, viszont a folyamat energetikai szem-
pontból egy átlagos energiaplatóként jelenik meg a kommittor valószínűség függvényében.
Szakirodalomban általában csak az átlagot vagy a minimum energia útvonalat szokás
közölni, a bemutatott ábrák szemléletesebben tükrözik a valódi helyzetet. Jól látható,
hogy az átlag és a minimum energia útvonal félrevezető, míg a megfelelően súlyozott
pontfelhő szemléletesebben tükrözi a valós helyzetet.

3.7 Kommittor függvény C minimum kitakarása esetén

Az N = 3 minimumos rendszer alapján kapott eredményeket ellenőriztük N = 2 állapotú
rendszerre a V∆ potenciálon Metzner munkája alapján [32]. Az állapotok számát úgy
csökkentjük, hogy nem daraboljuk a trajektóriákat a C metastabil állapotok körül, azaz
csak A→B és B→A reaktív trajektóriák statisztikai tulajdonságait számítjuk. Két állapot
esetén k+

A,i előrehaladó kommittor valószínűség megadja, hogy az adott cellából induló
folyamat milyen valószínűséggel érkezik előbb A metastabil állapotba. A k−A,i visszafelé
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20. ábra V∆ potenciális energia a k+
AB,i reakció kommittor függvényében (reakciócsatornát el-

hagyó ritka trajektóriák nélkül). A piros görbék az átlaggörbéknek felelnek meg. (a) Súlyozás
nélkül. (b) Súlyozás a cellák beütésszámával. (c) Súlyozás mAB,i valószínűségi sűrűséggel.

haladó kommittor függvény megadja, hogy a cellába érkező folyamat milyen valószínű-
séggel indult előbb B állapotból, azaz a cellából tovább haladó folyamat milyen valószí-
nűséggel érkezik előbb B állapotba. Tehát két állapotú rendszer esetén a k−A,i egyenlő lesz
k+

B,i kommittoral, a k+
A,i kiegészítő valószínűségével. A kitakart C minimumban a trajek-

tóriák csapdázva vannak, ez a térrész a rendszer k+
A,i és k−A,i kommittor függvényeiben nagy

méretű átmeneti állapotként fog megjelenni, ahonnan fele-fele arányban fognak tovább ha-
ladni a trajektóriák A vagy B állapotok felé (21. ábra). A reaktív trajektóriák valószínűségi
sűrűségét egyszerűen a 66. egyenlet alapján számíthatjuk, nem kell törődni a feltételes va-
lószínűséggel, illetve nincs szükség az értelmezési tartomány kijelölésére sem. A kitakart
C állapotú rendszerben egyetlen jelentős, felső reakciócsatorna jelenik meg, és az átmeneti
állapot nem a felső nyeregpontoknál lesz megtalálható (22a ábra). Az átmeneti állapot
durva becslése csak akkor lenne megfelelő, ha önmagában lehetne vizsgálni az alsó reak-
ciócsatornát. VM potenciálon az alsó reakciócsatorna hangsúlya növekszik a hőmérsék-
let csökkenésével, mivel a potenciális energia értéke alacsonyabb az alsó nyeregpontban.
V∆ esetén a nyeregpontokban a potenciális energia értéke közel azonos, ezért különböző
hőmérsékleteken nem fog változni a reakciótcsatornák preferáltsága. A sűrűség szerint a
felső csatorna az út, de az átmenő trajektóriák szerint már ez nem biztos. Erre a rend-
szerre markovi-modellel meghatározható, hogy az alsó reakciócsatornában játszódik le a
reakció leggyakrabban, ha kiszámítjuk az effektív áramot [31]. Az effektív áram a nettó
reaktív áramból (51. egyenlet) számítható. A 22b ábrán a sűrűséggel súlyozott poten-
ciális energia látható a kB,i előrehaladó kommittor valószínűség függvényében. Mivel a C
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21. ábra Kvázi-két minimumos rendszer kommittor valószínűségei. A kitakart minimumból
a trajektóriák azonos valószínűséggel fognak továbbhaladni a metastabill állapotokba. (a) k+

A,i

előrehaladó kommittor valószínűség. (b) k−A,i visszafelé haladó kommittor valószínűség. Két mini-
mum esetén k−A,i=k

+
B,i.
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22. ábra (a) Kvázi-két minimumos rendszer esetén a valószínűségi sűrűség becslése szerint a
felső reakciócsatorna átmeneti állapota a C minimum helyén lesz. Mivel a nyeregpontokban
azonos a potenciális energia értéke, ezért a hőmérséklettel nem fog változni a reakciócsator-
nák preferenciája. (b) V∆ potenciális energia a kB,i előrehaladó kommittor függvényében mB,i

sűrűséggel súlyozva.
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minimumban nem daraboltuk a trajektóriákat 4.5kBT energiánál, ezért a minimumnak
megfelelő értékek jelennek meg hatalmas sűrűséggel. Ahhoz, hogy ábrázolni lehessen az
értékeket a 22a ábra piros tartományba eső pontjait azonos jelölő mérettel ábrázoltam,
mint a zöld értékeket. A 21. ábrán megjelenő átmeneti állapot megjelenik feles kommittor
értéknél. Az átlaggörbe az eredeti sűrűségi adatsorból lett számolva.

3.8 Eredmények összefoglalása, kitekintés

Dolgozatom témája a többállapotú kommittor valószínűség vizsgálata volt. A függvény
vizsgálatának tárgyát a szakirodalomban megtalálható háromminimumos potenciál képezte,
melyet reparametrizáltunk, hogy alkalmas legyen ritka események vizsgálatára. A poten-
ciál három reakciócsatornáját a minimumok közötti energiagátak fogják meghatározni.
Metzner az átmeneti útvonal elmélet szemléltetésére közölt publikációjában a potenciál
felső részében található sekély minimumot kitakarta, így a potenciálon csak a rendszer két
állapotú kommittorát vizsgálta meg [32]. Ezt továbbfejlesztve jelen vizsgálatunkban kiszá-
moltuk a rendszer mindhárom metastabil állapotára vonatkozó előrehaladó és visszafelé
haladó kommittor valószínűségeket.

Mivel a kommittor valószínűség adott állapotba való előbbi érkezés feltételes való-
színűsége, ezért ez nem felel meg a hagyományos kémiai képnek, ahol általában kémiai
reakciókat írunk fel jól definiált reaktánsokra és termékekre, nem kizárólagosan a termékek
szempontjából gondolkozunk. Ezért szükséges volt definiálni egyetlen reakciócsatorna vizs-
gálatára alkalmas kommittor valószínűséget, A→B csatorna esetén,

k+
AB,i =

k+
B,i

k+
A,i + k+

B,i
=
k+

B,i

k−C,i
, k+

AB,i : k+
A,i > 0, k+

B,i > 0. (68)

A reakció kommittor értelmezési tartományának további szűkítésével szűrhetjük a
csatornát elhagyó ritka reaktív trajektóriákat, így lehetséges mindhárom reakció kom-
mittorát egyetlen ábrán megjeleníteni (17. ábra). Ezt a szűkítést úgy tudjuk elérni, ha az
ábrán egy-egy területet kizárólagosan ahhoz a reakciócsatornához rendelünk, amelynek a
súlya ott a legnagyobb, tehát például a fenti A→B reakció esetén, k+

A,i > k+
C,i, k

+
B,i > k+

C,i.
Bár a k+

AB,i mutatja a reakció előrehaladtát, nem ad információt arról, hogy mi-
lyen útvonalon történik a reakció. Ezt az útvonalat a reaktív trajektóriák valószínűségi
sűrűségével szemléltethetjük (19a ábra). A reakciók átmeneti állapotát a sűrűség ma-
ximális értékei fogják durván becsülni. A sűrűséget érdemes ugyanazon az értelmezési
tartományon (teljes vagy szűrt) bemutatni, mint a k+

AB,i reakció kommittor esetében. A
sűrűség érzékenyebb a ritka trajektóriák jelenlétére, ezért szükség lehet a szűrésükre a
jobb becslés érdekében.

Megvizsgáltuk az elemi reakciók potenciális energiáját a reakció kommittorok függ-
vényében. Az elemi reakciók energetikájának átmenetiállapot-elmélet szerinti képét legjob-
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ban a valószínűségi sűrűséggel való súlyozás adta vissza. A folyamat súlyozatlan átlag-
görbéje félrevezető, köztiterméket jelez, holott ez nem lehetséges. A beütésszámmal vagy
sűrűséggel súlyozott átlaggörbékkel csak nagyon gyengén becsülhető a folyamat (20. ábra).
Megvizsgáltuk N = 2 állapotra a V∆ potenciál kommittorait és sűrűségfüggvényét. A
kitakart C minimum egy nagy méretű átmeneti állapotként jelenik meg. A potenciális
energia-kommittor ábrán szintén jól azonosítható, mint átmeneti állapot.

A dolgozatba idő hiányában már nem kerültek bele a fenti mennyiségek hőmérséklet-
függéséről kapott eredmények. A szimulációk megtörténtek, de a végső ábrák elkészítésére
már nem jutott idő. Továbblépési lehetőségként visszalépnénk az eredeti ötlethez, hogy
valós többminimumú rendszer esetén vizsgáljuk a most már letisztult kommittor fogalmat.
Például Metznernek az Ala3 tripeptid valamelyik nem jelzett Ramachandran-felületén si-
került három minimumot szimulálnia [31], ezen eredménye a saját szimulációinkon nem
volt azonosítható. Továbbiakban szeretnénk az átmeneti útvonal elmélet további lényeges
mennyiségeit kiszámolni és esetleg egy valós rendszeren, Markov-láncon alapuló modelle-
zéssel kapott fluxusokat és a direkt dinamikai adatokat összehasonlítani.
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Szakdolgozatomban a többállapotú kommittor függvényt vizsgáltam egy három minimu-
mos potenciálon elméleti és szimulációs szempontból. A korábbi vizsgálatokban, a három
lehetséges reakciócsatorna közül csak kettőt vizsgáltak az átmeneti útvonal elmélet (tran-
sition path theory, TPT) segítségével [1]. Célul tűztük ki, hogy mindhárom csatornát
jellemezzük a TPT központi matematikai objektumával, a kommittor valószínűséggel. A
kommittor az a feltételes valószínűség, mely megadja, hogy milyen valószínűséggel érkezik
előbb az adott állapotba a rendszer a többi állapothoz képest. Mivel a szakirodalom-
ban fellelhető potenciál [1] nem volt alkalmas ritka események szimulálására, ezért első
lépésként egy három minimummal rendelkező (A,B,C) potenciált parametrizáltunk, majd
a Plumed plugin simplemd moduljával [2] hosszú egyensúlyi trajektóriát szimuláltunk
rajta. Ezt a trajektóriát reaktív és nem reaktív sokaságokra darabolva vizsgáltuk a rend-
szert. Kiszámítottuk az előrehaladó és visszafelé haladó kommittor függvényeket és a
reaktív trajektóriák valószínűségi sűrűségét az A, B, C metastabil állapotokra. Kidolgoz-
tuk, hogyan kell használni a többállapotú kommittort, ha célunk egyetlen reakciócsatorna
(például A→B) jellemzése. Az értelmezési tartományukat tovább szűkítve, mindhárom
reakció kommittorát egyetlen ábrán tudtuk szemléltetni. Vizsgáltuk továbbá a potenciális
energiát a reakció kommittorok függvényében és megkerestük a megfelelő súlyfüggvényét.
Ez alapján a valószínűségi sűrűséggel súlyozott adatsor követte legjobban a minimum
energia útvonalat. A súlyozatlan átlaggörbe egyáltalán nem volt alkalmas az elemi reak-
ció energetikájának követésére, a beütésszámmal és a sűrűséggel súlyozott görbék is csak
egy gyenge becslést tettek lehetővé. Vizsgáltuk a rendszer kétállapotú kommittorát is mi-
után kitakartuk a C állapotot, ami egy nagy méretű átmeneti állapotként jelent meg a
felső reakciócsatornában, megerősítve ezzel vizsgálataink érvényét.

[1] Metzner, P. et al. J. Chem. Phys. 2006, 125 084110
[2] Bonomi, M. et al. Comput. Phys. Commun. 2009, 180, 1961–1972

47

http://dx.doi.org/10.1063/1.2335447
http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2009.05.011


Thesis Summary

Investigation of committor functions of a system with multiple
minima

Péter Király, MSc student in Chemistry

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

Place of defence: Physical Chemistry Department

Supervisor: Dr. Gergely Tóth associate professor
ELTE Physical Chemistry Department

In my master thesis I investigated the multistate committor on a triple-well potential
both theoretically and by simulation. In previous studies, only two of the possible three
reaction channels were investigated using the framework of transition path theory (TPT)
[1]. Our goal was to analyze all three channels using the central mathematical function
of the TPT, the committor probability. The committor is the conditional probability of
reaching a given state before the other ones. Because the potential published previously [1]
did not fit our purpose to examine rare events, we first parametrized a three-well potential
(A,B,C), then we simulated a long equilibrium trajectory on it with the simplemd module
of the Plumed plugin [2]. This trajectory pruned to reactive and non-reactive ensembles
was the object of our investigations. We calculated the forward and backward committor
functions and the probability density of reactive trajectories for the A,B,C metastable
states. We developed a method to use the multistate committor for the characterization
of a single reaction channel (e.g. A→B). By narrowing the domain we were able to visualize
each reaction committor in a single figure. We probed the potential energy as a function
of the reaction committors and searched for the optimal weight functions. Our results
showed that the data weighted with the probability density of the reaction committor
followed best the minimum energy path. The unweighted average curve was unable to
characterize the energetics of the elementary reaction, while the average curves weighted
with the trajectory count or the density were only able to give a poor estimate. Finally,
we examined the twostate committor of the system after covering the C metastable state,
which showed up as an extended transition state in the upper reaction channel, supporting
the validity of our study.

[1] Metzner, P. et al. J. Chem. Phys. 2006, 125 084110
[2] Bonomi, M. et al. Comput. Phys. Commun. 2009, 180, 1961–1972

48

http://dx.doi.org/10.1063/1.2335447
http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2009.05.011


Hivatkozások

(1) Császár, A. G. Potenciális energia felület., theop11.chem.elte.hu, ( 11/03/2016).

(2) Baranyai, A.; Róbert, S., Statisztikus mechanika vegyészeknek; Akadémia kiadó:
2003.

(3) Thiel, W.; Hummer, G. Nature 2013, 504, 96–97.

(4) Jensen, F., Introduction to Computational Chemistry, 2nd ed; Wiley: 2007.

(5) Riedel, M.; Túri, L. I. Termodinamika: Rövid elméleti bevezetés a termodinamikai
paraméterek meghatározása galváncella elektromotoros erejének hőmérséklet-függéséből
c. méréshez., phys.chem.elte.hu, ( 11/16/2016).

(6) Bussi, G. Theory and Tips for Molecular Dynamics., sites.google.com/site/giovannibussi,
( 12/16/2016).

(7) Abrams, C. Molecular Simulations., pages.drexel.edu/ cfa22/msim, ( 11/16/2016).

(8) Berendsen, H. J. C. et al. J. Chem. Phys. 1984, 81, 3684–3690.

(9) Andersen, H. C. J. Chem. Phys. 1980, 72, 2384–2393.

(10) Nosé, S. J. Chem. Phys. 1984, 81, 511–519.

(11) Hoover, W. G. Phys. Rev. A 1985, 31, 1695–1697.

(12) Kubo, R Rep. Prog. Phys. 1966, 29, 255–284.

(13) M. P. Allen, D. J. T., Computer Simulation of Liquids; Oxford University Press,
USA: 1989.

(14) Keszei, E., Femtokémia, 1999.

(15) Baron, R. et al. PNAS 2009, 106, 10603–10608.

(16) Becker, O. M.; Masakatsu, W. In Computational Biochemistry and Biophysics,
Becker, O. M., Ed.; CRC Press: 2001; Chapter 3, pp 39–67.

(17) Dellago, C.; Bolhuis, P. G. In Advanced Computer Simulation Approaches for Soft
Matter Sciences III, 2009, pp 167–233.

(18) Leines, G. D., Path-metadynamics, 2013.

(19) Daru, J. Kollektív változók megválasztása., Szabadenergia Workshop, 2011.

(20) Salma, I. A légköri nukleáció jelentősége és tulajdonságai Budapesten., 2012.

(21) Jaffé, C. et al. Phys. Rev. Lett. 2002, 89, 011101.

(22) Szalma, J. et al., Alapvető fizikai kémiai mérések és a kísérleti adatok feldolgozása;
Eötvös Kiadó, Budapest: 2008.

49

http://theop11.chem.elte.hu/main_index_files/SzK_PES.pdf
http://dx.doi.org/10.1038/504096a
http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=294DF45C0DFA1A6FFFF97BB61991A7F8
http://phys.chem.elte.hu/tanarlab/meres/aff/tdbev.htm
http://phys.chem.elte.hu/tanarlab/meres/aff/tdbev.htm
http://phys.chem.elte.hu/tanarlab/meres/aff/tdbev.htm
https://sites.google.com/site/giovannibussi/downloads/slides.pdf?attredirects=0
http://www.pages.drexel.edu/~cfa22/msim/node33.html
http://dx.doi.org/10.1063/1.448118
http://dx.doi.org/10.1063/1.439486
http://dx.doi.org/10.1063/1.447334
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.31.1695
http://dx.doi.org/10.1088/0034-4885/29/1/306
http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=47889de53de04bc0a6057f06a6898453
http://keszei.chem.elte.hu/femtokemia/Femtokemia.pdf
http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0903809106
http://dx.doi.org/10.1201/9780203903827.ch3
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-87706-6_3
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-87706-6_3
http://hdl.handle.net/11245/1.399599
http://www.chem.elte.hu/toth/szabadene/darujanos.pdf
http://www.met.hu/doc/rendezvenyek/metnapok-2012/07_Salma.pdf
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.89.011101


(23) Stirling, A. Reakciómechanizmusok vizsgálata., Órai jegyzet.

(24) Chipot, C.; Pohorille, A., Free Energy Calculations; Springer Berlin Heidelberg:
2007.

(25) Onsager, L. Phys. Rev. 1938, 54, 554–557.

(26) Du, R. et al. J. Chem. Phys 1998, 108, 334–350.

(27) Bolhuis, P. G. et al. Annu. Rev. Phys. Chem. 2002, 53, 291–318.

(28) Maragliano, L. et al. J. Chem. Phys. 2006, 125, 024106.

(29) Vanden-Eijnden, E. In Computer Simulations in Condensed Matter Systems, 2006,
pp 453–493.

(30) Banushkina, P. V.; Krivov, S. V. WiRes 2016, 6, 748–763.

(31) Metzner, P. et al. Multiscale Model Simul 2009, 7, 1192–1219.

(32) Metzner, P. et al. J. Chem. Phys. 2006, 125 084110.

(33) Wu, H. et al. PNAS 2016, 113, E3221–E3230.

(34) Prinz, J.-H. et al. Multiscale Model Simul 2011, 9, 545–567.

(35) Bonomi, M. et al. Comput. Phys. Commun. 2009, 180, 1961–1972.

(36) Tribello, G. A. et al. Comput. Phys. Commun. 2014, 185, 604–613.

(37) Plumed 2.3., ( 11/16/2016).

(38) Kolossváry, I. Desmond 2.2 Tutorial Workshop., ( 11/16/2016).

(39) Loukatou, S. et al. J. Mol. Biochem. 2014, 3, 64–71.

(40) Krivov, S. V.; Karplus, M. PNAS 2004, 101, 14766–14770.

(41) Bowers, K. J. et al. In SC 2006 Conference, Proceedings of the ACM/IEEE, 2006,
pp 43–43.

(42) Harder, E. et al. J. Chem. Theory Comput. 2016, 12, 281–296.

(43) Tóth, G. et al. Bírálat alatt. 2016, 0, 0–0.

(44) Frank, E. et al., The WEKA Workbench. Online Appendix for "Data Mining, 2016.

(45) Schubert, E. et al. PVLDB 2015, 8, 1976–1979.

(46) Bussi, G. simplemd., ( 12/01/2016).

(47) Bussi, G.; Parrinello, M. Phys. Rev. E 2007, 75, 056707.

(48) Huo, S.; Straub, J. E. J. Chem. Phys. 1997, 107, 5000–5006.

(49) Elber, R.; Shalloway, D. J. Chem. Phys. 2000, 112, 5539–5545.

50

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-38448-9
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRev.54.554
http://dx.doi.org/10.1063/1.475393
http://dx.doi.org/10.1146/annurev.physchem.53.082301.113146
http://dx.doi.org/10.1063/1.2212942
http://dx.doi.org/10.1007/3-540-35273-2_13
http://dx.doi.org/10.1002/wcms.1276
http://dx.doi.org/10.1137/070699500
http://dx.doi.org/10.1063/1.2335447
http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1525092113
http://dx.doi.org/10.1137/100789191
http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2009.05.011
http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2013.09.018
https://plumed.github.io/doc-v2.3/user-doc/html/index.html
http://web.stanford.edu/group/nnin-computing/talks/I.Kolossvary.pdf
http://www.jmolbiochem.com/index.php/JmolBiochem/article/view/122
http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0406234101
http://dx.doi.org/10.1109/SC.2006.54
http://dx.doi.org/10.1021/acs.jctc.5b00864
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/Witten_et_al_2016_appendix.pdf
http://www.vldb.org/pvldb/vol8/p1976-schubert.pdf
https://sites.google.com/site/giovannibussi/downloads
https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevE.75.056707
http://dx.doi.org/10.1063/1.474863
http://dx.doi.org/10.1063/1.481131


(50) Park, S. et al. J. Chem. Phys. 2003, 119, 1313–1319.

(51) Deuflhard, P.; Schütte, C. ZIB-Report 2003.

(52) Python., python.org.

(53) Prinz, J.-H. et al. J. Chem. Phys. 2011, 134.

51

http://dx.doi.org/10.1063/1.1570396
http://urn.fi/urn:nbn:de:0297-zib-7427
https://www.python.org/
http://dx.doi.org/10.1063/1.3565032


Nyilatkozat

Név: Király Péter
ELTE Természettudományi Kar, szak: Vegyész MSc
NEPTUN azonosító: F4PIHY
Szakdolgozat címe: Többminimumú rendszer kommittor függvényeinek vizsgálata

A szakdolgozat szerzőjeként fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a dolgoza-
tom önálló munkám eredménye, saját szellemi termékem, abban a hivatkozások és idézések
standard szabályait következetesen alkalmaztam, mások által írt részeket a megfelelő
idézés nélkül nem használtam fel.

Budapest, 2016. 12. 20.
hallgató aláírása

52



Nyilatkozat

Király Péter vegyész mesterszakos hallgató Többminimumú rendszer kommittor függvényeinek
vizsgálata címmel írt szakdolgozatának / diplomamunkájának végleges változatát ismerem,
a munkát elolvastam, intézeti befogadásához (ELTE TTK Kémiai Intézet) hozzájárulá-
somat adom.

Budapest, 2016. 12. 20.
témavezető

53


	Bevezetés
	Irodalmi és elméleti áttekintés
	Molekuláris dinamikai és Monte Carlo szimulációk
	Termosztátok
	Langevin dinamika
	Redukált mennyiségek

	Ritka események
	Elemi reakciók
	Szabadenergia felület és számítása
	Reakciók szimulálásával kapcsolatos kérdések


	Többminimumú rendszerek kommittor alapú vizsgálata
	Célkituzés
	Kísérletek többminimumú di- és tripeptidek vizsgálatára
	Áttérés egyszerusített potenciál modellekre
	Trajektóriák, energiaértékek és beütésszám
	kA,i+,kB,i+,kC,i+ függvények számítása a trajektóriákból, terner diagram
	Reakció kommittorok, reaktív trajektóriák valószínuségi surusége, energiagát
	Kommittor függvény C minimum kitakarása esetén
	Eredmények összefoglalása, kitekintés

	Köszönetnyilvánítás
	Szakdolgozat összefoglaló
	Thesis Summary
	Hivatkozások

