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Bevezetés
A nagy tisztaságú vegyszerek előállítása, elválasztása során kulcsfontosságú folyamat a
kristályosodás. Ennek a folyamatnak ismerete, kontrollálhatósága nélkülözhetetlen minőségi
termékek gyártásakor.[1] A kristály alakja, morfológiája kiemelkedő szerepet játszik a gyártási
folyamatok megtervezésekor, ezért jelentős problémát okozhat például a kristályszerkezet
átalakulása. Ez bekövetkezhet szennyezés vagy az oldószer valamiféle megváltozása illetve az ipari
léptéket öltő eljárások hatására. További nehézséget jelent a részecskeméret inhomogén eloszlása
ipari körülmények között, melyet nem csak a gócképződés és a növekedés határoz meg, hanem
olyan másodlagos tényezők is, mint például a kristályok aggregációja, vagy az aggregátumok
szétesése[2]. A felsoroltak a képződő kristály alakját is befolyásolják. A kedvezőtlen folyamatok
kiküszöbölése érdekében fontos, hogy meg tudjuk becsülni a kristálygóc képződését, növekedését,
alakját, aggregációját, továbbá megértsük, miként lehet különböző adalékanyagok felhasználásával
ezen folyamatokat kontrollálni. Ennek elméleti tisztázása a napjainkban oly divatos nanotechnika
tudományterületén is nagy jelentőséggel bírna.
Bár léteznek különböző eljárások a probléma vizsgálatára, azonban az eddig kidolgozott módszerek
egyike sem képes a kristályosodás folyamatának maradéktalan feltérképezésére. A kvantumkémiai
számítások alkalmazása lehetővé teszi különböző gázfázisú rendszerek rendkívül precíz vizsgálatát,
azonban kondenzált fázisok esetén a felhasznált közelítések következtében a módszer hibája
jelentősen megnő. Továbbá a rendkívüli számítási igény miatt elképzelhető, hogy csak olyan kis
rendszerek vizsgálhatók, melyek még az elemi cella felépítéséhez sem elegendőek.
Klasszikus mechanikai szimulációkkal ugyan jóval nagyobb rendszereket is vizsgálhatunk, azonban
a módszer által vizsgálható időtartomány túlságosan szűk a kristályosodás folyamatának
megfigyeléséhez.
Szükségesnek láttuk egy olyan új módszer kidolgozását, mely a fenti problémákat áthidalja. Jelen
dolgozatban foglaltuk össze ezen eljárás megvalósítását. Az általunk javasolt módszer két részből
áll. Az első lépés egy metadinamikával kombinált molekuladinamikai szimuláció, mely során az
elemi kristályosodási reakciókat becsüljük, nagy előnye, hogy nem szükséges a valós időskálán
dolgoznunk, mivel itt a szabadenergiafelületek meghatározásából számíthatjuk a sebességi
állandókat. Így a korábbi technikákkal ellentétben olyan lassú folyamatok is vizsgálhatók, mint
például a kristályosodás. A javasolt technika második lépése egy kinetikai Monte Carlo szimuláció,
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mely során az előbbiekben meghatározott sebességi állandók felhasználásával modellezhetjük a
vizsgált kristály mezoszkopikus alakját.
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Irodalmi áttekintés

A kristályosodás két fő folyamata: a gócképződés és a gócnövekedés.[3,4] A gócképződés során az
oldatban található oldott molekulák nagyobb egységekké állnak össze. Nanométeres skálán
vizsgálva az oldott anyag koncentrációja egy kis térrészben enyhén megemelkedik, majd ez az
inhomogenitás a részecskék agglomerációjával stabilizálódik. Az így kialakuló egységek a gócok,
melyek csak egy kritikus részecskeméret felett válnak stabilissá, alatta visszaoldódnak A kritikus
méret értékét számos tényező befolyásolhatja, ilyen például a hőmérséklet vagy a túltelítettség.
A kritikus méretet elért gócok esetében kristálynövekedés követi a gócképződést. Amíg az oldat
túltelített, a gócképződés és a gócnövekedés szimultán is végbemehet. A kristályosodás hajtóereje a
túltelítettség, ennélfogva a gócképződés és a növekedés arányát is ez határozza meg. Az ismertetett
feltételektől függően (hőmérséklet, túltelítettség,...) a különböző kristálytani pozíciókban és
irányokban egyes növekedések kedvezményezettebbé válhatnak, s ennek eredményeképp különböző
méretű, alakú kristályok képződhetnek. A túltelítettség megszűnésével a rendszer egyensúlyba jut, a
kristályosodás folyamata leáll egészen addig, míg az állapotjelzők változásának hatására, az oldat
ismét túltelítetté nem válik. A makroszkopikus egyensúly mögött azonban folyamatos
mikroszkopikus átalakulások rejlenek, melyek egyes esetekben a kristályforma lassú megváltozását
eredményezik.[2]
Az olvadékok esetén hasonló folyamatok mennek végbe.[5] Az állapotjelzők megváltozásának 
általában a hőmérséklet csökkenése, növekedése  hatására halmazállapotváltozás következhet be.
Egy anyag megszilárdul, ha az olvadék hőmérséklete a fagyáspont alá esik, mivel ilyenkor a szilárd
fázis kémiai potenciálja alacsonyabb lesz, mint az olvadéké.
Az egységnyi térfogatra jutó szabadenergiaváltozás, FV az olvadásponton nulla, az olvadáspont
alatt pedig közelíthető a teljes belsőenergia változásával, Uffel, mely állandó térfogatot
feltételezve megegyezik a teljes entalpiaváltozással, azaz a Hf olvadáshővel. A FV értékét a
következőképpen kaphatjuk meg
 F V =−

U f T
,
Tf

1.)

ahol a Tf az egyensúlyi megszilárdulási hőmérséklet, T = T  Tf a túlhűlés és az olvadék
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hőmérséklete T. Megszilárduláskor az olvadék/folyadék fázisban lévő rövid távú rendezettség
hosszútávúvá – kristályszerkezetté – alakul át.
A következő alfejezetekben részletesen áttekintjük a kristályok kialakulásának két szakaszát: a
gócképződést és a gócnövekedést.

Gócképződés
Tekintsük a gócokat r sugarú gömböknek. Amikor a folyadék fázisban új góc képződik, értelem
szerűen egy A = 4r2 nagyságú felület is megjelenik az adott közegben, mely  felületi feszültséggel
rendelkezik. Ez 4r2 kifejezéssel megegyező nagyságú felületi energiával növeli a rendszer teljes
szabadenergiáját, míg a fentiekben említett energiaváltozás (fázisátalakulás) csökkenti azt.[5]
Állandó térfogatot feltételezve, az energiaváltozás megegyezik az szabadenergiaváltozással, így a
rendszer teljes szabadenergiaváltozása a következő:
F =

4 3
r   F V4 r 2  ,
3

2.)

ahol FV a képződő góc egységnyi térfogatának előállításához szükséges szabadenergia.
A teljes szabadenergiaváltozás függ a góc méretétől és a képződő molekulacsoportosulás
sugarának függvényében maximumgörbét ad.

1. ábra: A szabadenergiaváltozás a részecskeméret függvényében,
Wkrit a stabil gócok kialakulásához szükséges aktiválási szabadenergia
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A gócok egy kritikus sugár eléréséig növelik a szabadenergiát, de további növekedésük már
csökkenti azt, ezzel energetikailag kedvezővé válik a további gócnövekedést. A kritikus méretnél
nagyobb részecskéket stabil gócoknak tekintjük. A folyamat azon típusát, amelyben az említett
gócok a folyadékfázisban alakulnak ki, homogén gócképződésnek nevezzük. A kritikus méretet
(rkrit) a fenti összefüggésekből és a
∂ F 
=0
∂r

3.)

feltételből kaphatjuk meg az alábbi összefüggéssel:
r krit =

2 T m
,
U f  T N

4.)

ahol  a felületi feszültség, Tm az olvadáspont, Uf a teljes belsőenergiaváltozás, TN az olvadék
hőmérséklete és az olvadáspont különbsége.
Minden rkrithez tartozik egy Wkrit szabadenergia növekmény (1. ábra), ami lényegében a stabil gócok
kialakulásához szükséges aktiválási energia. A rendszer ezen a gáton való átjutását a termikus
fluktuáció teszi lehetővé. Annál kisebb termikus fluktuáció szükséges, minél kisebb ez a
növekmény, azaz minél nagyobb a túlhűlés. A termikus fluktuáció azonban csökken a
hőmérséklettel, ezért azon a hőfokon, ahol a szükséges és a rendelkezésre álló termikus fluktuáció
megegyezik, megkezdődik a gócok stabilizálódása. A valóságban ez több száz fokos túlhűlést is
jelenthet, így a fent tárgyalt homogén gócképződés nem valósulhat meg, ugyanis a gyakorlatban
alkalmazott technikák, anyagok esetén a szennyezők és a kristályosítók fala olyan felületeket
jelenthetnek, melyen a szilárd fázis már sokkal kisebb túlhűléssel is kialakulhat. Ezt a folyamatot
heterogén gócképződésnek nevezzük.

Kristálynövekedés
A termodinamikailag stabil gócok, kristálykezdemények úgy növekednek, hogy a kialakuló
kristályrács hálósíkjait alkotó többnyire monomolekuláris (monoatomos, monoionos) rétegek
egymásra rakódnak.[4] A kialakult kristálygócon tehát folyamatosan kétdimenziós, további
növekedésre képes aktív felületek jönnek létre, amelyek szétterjednek a lap teljes felületén, egész
felületeket alakítva ki ezzel.
Ezen folyamat fázisai a góc különböző helyein eltérő energetikai viszonyok mellett mennek végbe.
Legkönnyebben a kristály szabálytalan felületén tud megkötődni egy újabb részecske. Egyes
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feltételezések[4] szerint ionos anyagok esetén a megkezdett hálósíkokba való beépülés (élek, sarkok)
jár a legkedvezőbb energiafelszabadulással, míg atomrácsos kristályok esetén a kristálylapok
közepén a legvalószínűbb egy új részecske beépülése.
Kis túlhűléseknél a kristályosodási sebesség kisebb, mint növekedésének sebessége, tehát időegység
alatt kevés góc képződik, így valamennyivel gyorsabban növekedhetnek. Ennek eredményeképpen
nagyobb kristályok alakulnak ki. Jelentősebb túlhűlés esetén pedig az említett viszonyok
megfordulnak és több, apróbb kristály képződik.
A kristályosodás folyamatát számos tényező befolyásolhatja, mint például az adott anyag
koncentrációja, adalékok (pl.: kalcit esetén adaléktól függő kristályforma

), szennyezések. Az

[6]

oldószer megváltoztatása akár teljesen más formájú makroszkopikus kristályt eredményezhet (pl.:
karbamid kikristályosítása vízben vagy metanolban[7]).

A ki reakciósebességi állandók meghatározása
A kristályosodás folyamatának tanulmányozásához számos módszer nyújt lehetőséget, azonban
mindegyik csak közelítő eredményt ad. A számítógépes modellezések egyik fő célja, hogy
meghatározzák a számottevő reakciókat és az ezekhez tartozó sebességi állandókat.[8]
Az elemi reakciók numerikus vagy vizuális módszerek segítségével deríthetők fel. Sajnos a
dinamikai szimulációk időskálája meglehetősen korlátozott. Csak néhány jelenség figyelhető meg
egy szimuláció során és nem alkalmazható lassú folyamatokhoz, továbbá a rendszerméret is
korlátozott. A szimulációs cella általában csak a kristály egy részét tartalmazza, például egy
felszínen lévő könyököt vagy élt. Ez tovább csökkenti a vizsgálható folyamatok számát, mivel
léteznek olyan reakcióutak is, melyek csak több fajta felület vagy nagyméretű kristályhiba (pl.:
csavardiszlokáció) jelenlétekor következnek be. Megvalósítható időtartam és szimulációs cellaméret
érhető el néhány rendszer esetén, ha a klasszikus mechanikai kölcsönhatásokat további
közelítésekkel (pl.: az oldószeren) együtt alkalmazunk.
Sajnos az egyszerű modellek nem tudják visszaadni a valós rendszer minden olyan fontos
tulajdonságát, mellyel az összes reakcióút vizsgálata lehetővé válna. További részleteket (pl.
elektronszerkezetet) is figyelembe vevő módszerek esetén pedig a méret és időkorlát csökken le
drasztikusan.
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A legtöbb módszer esetén elsőként a részecskék közti kölcsönhatást kell meghatároznunk. Ezt
kvantumkémiai számításokkal, leggyakrabban ab initio vagy DFT módszerekkel[9] tehetjük meg. Az
említett módszerek által szolgáltatott eredmények hibája óriási lehet, akár ±0,1 eV[10] is. Ez a
szobahőmérsékleten előforduló termikus energiához (0,025eV) képest elfogadhatatlanul nagy. A kis
rendszerméreten kívül a hiba fő oka, hogy a kondenzált fázisokban kialakuló kölcsönhatások
számításánál a részecskéket körülvevő közeg hatását csak viszonylag durva közelítésekkel tudjuk
figyelembe venni.
Másik lehetőségünk az úgynevezett empirikus potenciálok alkalmazása, melynél közvetlen vagy
közvetett módon mért adatokra illesztünk egy elméletileg megalapozott függvényt. Sajnálatos
módon ezek pontossága sem mindig kielégítő. Nem biztos, hogy a rendszert minden körülmények
között megfelelően írják le, továbbá hogy a paraméterezés a részecskék távolságának teljes
tartományára nézve fizikailag értelmes.
Második lépésként a kristályosodás szempontjából releváns folyamatokat kell meghatároznunk. Ez
esetben sajnos nem alkalmazhatunk klasszikus dinamikai szimulációkat, mivel annak felső
időkorlátja a nanoszekundum nagyságrendjébe esik. Ennyi idő alatt mindössze csak néhány
jelenséget figyelhetünk meg, olyan lényeges folyamatok, mint például a felületi diffúzió vagy a
szigetek konformációváltozása ritkán vizsgálható.
Az átmenetiállapotelmélet (TST: transition state theory[11]), mely segítségével pusztán statisztikus
mechanikai módszerekkel becsülhetjük a reakciósebességi állandót, a Born  Oppenheimer
közelítésen és a következő két feltételen alapul:
•

a sebességi állandó elegendően lassú ahhoz, hogy a Boltzman – eloszlás a reakció során
végig megvalósuljon.

•

egy 3N1 dimenziós hiperfelület – ahol N az atomok száma – leírja a rendszert és a
trajektória a kiindulási ponttól a végállapotig csak egyszer metszi az elválasztó felszínt, mely
az átmenet közelében kónikus alakú.

A TST elmélet alapján a következőképpen írhatjuk fel a reakciósebességi állandót:
k=

<∣v∣> Q‡
,
2 QR

5.)

ahol <|v|> az átlagos reakciósebesség, Q‡ az állapotösszeg az átmenetiállapot választófelületén, QR
pedig az állapotösszeg a kiindulási pontban. Megmutatható, hogy a TST elmélet mindig túlbecsüli a
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sebességi állandót[12]. A bizonyítás egy variációs problémához vezet, mely felhasználható az
optimális választófelület megtalálásához.
Az átmenetiállapotelmélet a végállapotra vonatkozóan semmit sem mond, ez csak a
választófelületről

indított

rövid

szimulációkból

határozható

meg.

Az

átmenetiállapot

elválasztófelületének variációs optimálása a legfontosabb reakcióútvonalak keresésére is alkalmas.
Mivel az atomok a kristályban meglehetősen szorosan illeszkednek, az átmenetiállapotelmélet
harmonikus közelítéssel (hTST) jól alkalmazható a kristálynövekedés tanulmányozására[13]. Ez
nagyban leegyszerűsíti a sebességi állandók becslését, s így az optimális átmenetiállapot keresése
átalakul a kiindulási állapotnak megfelelő legalacsonyabb energiájú nyeregpontok felkutatásává. A
sebességi állandó minden egyes nyeregpontban meghatározható a kiindulási és átmenti állapotbeli
normálrezgések energiája és frekvenciája alapján[14,15]:
3N

k hTST =

∏ init
i
i
3N−1

‡

e



init

− E −E 
kBT

=Ae

‡
init
− E −E
k T
B


,

6.)

‡
i

∏
i

ahol E‡ a nyeregpont energiája, Einit a kiindulási állapotnak megfelelő lokális energiaminimum, i az
aktuális normálrezgés frekvenciája, kB a Boltzman – állandó, T a hőmérséklet. A számítás
legnehezebb része azoknak a nyeregpontoknak a felkutatása, amelyek fontosak a valós
reakciómechanizmus felderítéséhez. A nyeregpontban a reakciókoordináta irányát az instabil módus
(a normálmódus sajátértékének ellentettje) adja. A nyeregpont ismeretében, az instabil módust
követve meghatározhatjuk a hozzá tartozó kezdeti és végállapotot. Ezt a módszert a minimális
energiaösvény feltérképezésének (Minimum Energy Path  MEP) nevezik. A végpont
meghatározása a kristálynövekedések elméleti tanulmányozásának következő feladata.
Másik fontos feladat a prefaktor (a 6. egyenletben szereplő A) értékének meghatározása. Számos,
kísérletileg mért diffúziós együtthatót összevetve úgy tűnt, hogy mindegyikhez hasonló prefaktor
rendelhető. A fent leírt hTST egyenletben (6.) szereplő preexponenciális közelítőleg 1012 ⅟s.
Gyakran ezt az érteket rendelik hozzá az összes sebességi állandóhoz – annak ellenére, hogy két
versengő folyamat között akár egykét nagyságrend eltérés is előfordulhat – ez pedig a hőmérséklet
megváltozásával mechanizmusok közötti átfedéshez vezethet[16], sőt a domináns folyamat
megváltozásával is járhat. A prefaktor értékének két nagyságrendnyi változása szobahőmérsékleten
a DFT módszerekkel elérhető pontossággal megegyező, 0,1eV hibát okoz az aktiválási energiában.
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A fentiekben ismertetett, sebességi együtthatók meghatározására kifejlesztett eljárás egyik
gyakorlati megvalósítása a NEB (Nudged Elastic Band) módszer, mely a kiindulási és a végállapot
ismeretében képes meghatározni az átmenetiállapotot. E két pont között felosztjuk az őket összekötő
szakaszt egyenletesen vagy eltérő gyakorisággal és ezekből kiindulva keressük meg a hozzájuk
legközelebbi MEPeket, közöttük a nyeregpontokat. A módszer nagy előnye, hogy részletesebb,
kiterjedtebb vizsgálatot folytat a potenciális energiafelületen, így az optimális reakcióút mellett az
esetlegesen előforduló intermedierekről is képet kaphatunk.
Egy másik megoldás az úgynevezett dimer módszer. Alkalmazása olyan problémák esetén előnyös,
melyeknél csupán a kiindulási állapot ismert. Jól bevált módszer, hogy ebből a pontból kiindulva a
potenciálfelületen haladunk felfelé egy sajátvektorkövető módszer segítségével. Ennek lényege,
hogy minden lépés előtt kiszámoljuk a Hesse–mátrixot, majd ennek diagonalizálásával a
sajátvektort.

Azonban

a

kristálynövekedések

tanulmányozásakor

empirikus

potenciálokat

alkalmazunk, melyek rendkívül sok atomot tartalmaznak, néhány száztól akár több ezerig. Ez a tény
azonban használhatatlanná teszi a sajátvektorkövető módszert[17], mivel a számítási igény az
atomszám harmadik hatványával nő (Natom3). DFT módszerek segítségével pedig csupán 50100
atom körüli rendszerek vizsgálhatók. Az ilyen sűrűségfunkciónál számításoknál a véges méret
hatását periodikus rendszerek felhasználásával szokás kiküszöbölni, ami többnyire síkhullám
bázisfüggvények alkalmazását is jelenti, melyekből azonban csak hosszas számításokkal becsülhető
a második deriváltakat tartalmazó Hesse–mátrix.
Ezzel ellentétben a dimer módszer csupán az energia első deriváltjait használja. Létrehozzuk a
rendszer két másolatát. A dimert középpontja körül úgy forgatjuk, hogy minimalizáljuk energiáját.
Az így kapott irány a legkisebb rezgési módus iránya. Az erő dimer irányába eső komponensének
1szeresét véve megkapjuk a nyeregponthoz hajtó erőt. E módszert egy Al(100) felszínen lévő Al
atom diffúziós mechanizmusának felderítésére fejlesztették ki[17].
Gyorsított dinamika (Accelerated Dynamics): 1997ben Voter kifejlesztett egy olyan technikát,
mellyel a klasszikus szimulációs módszerek felgyorsíthatók. Módszerét hiperdinamikának[18] nevezte
el. Taszító segédpotenciál segítségével hatékonyan lecsökkentette az átmenethez szükséges
aktiválási energiát, ezzel megnövelve az átmeneti arányt is. (E módszert a későbbiekben ismertetett
metadinamika elődjének tekinthetjük. Az eljárást eddig csak konfigurációs terek feltérképezésére
használták.) Ahhoz, hogy a metodika többdimenziós rendszer esetén is hatékonyan működjön,
segédpotenciál megalkotása szükséges, mely rendkívül összetett feladat. Statisztikus módszerről
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lévén szó, több mintavételezőt is alkalmazhatunk, ezzel is tovább növelve az időskálát.[18]
Másik megközelítési mód, hogy a hőmérséklet emelésével gyorsítják a folyamatokat. Ezt főként
kristálynövekedések modellezésekor alkalmazzák. Hátránya, hogy az entrópia hatása a
mechanizmusok keveredéséhez vezethet. Elegendően magas hőmérsékleten dominánssá válik az
energiával szemben, ezért egy másik mechanizmus válhat kedvezményezetté. Az említettek
következtében a módszer inkább csak a végállapot felkutatásában nyújt használható segítséget,
melynek ismeretében a NEB módszert felhasználva meghatározhatjuk az átmenetiállapotot, végül a
hTST elméletet segítségével megállapíthatjuk a reakciósebességi állandókat.
Piana és Gale [7, 19, 20] klasszikus mechanikai szimulációval és empirikus potenciálok alkalmazásával
vizsgálták a karbamid kristályosodását. A rendszer egy karbamid kristályfelületből és oldott
karbamidból állt. A számos lehetséges reakció ki sebességi állandóját a szimulációk során lezajló
adott reakcióútnak megfelelő események számlálásával határozták meg. Az így kapott sebességi
együttható készletet felhasználva kinetikai Monte Carlo szimuláció segítségével képesek voltak
reprodukálni a makroszkopikus karbamid kristály alakját különböző oldószerekben. Ezzel
megmutatták, hogy a kristály makroszkopikus szerkezete megérthető és megbecsülhető a
mikroszkopikus kölcsönhatások alapján, a sebességi együttható elfogadható pontossággal
meghatározható a mikroszkopikus folyamatok vizsgálatával.
Tóth Gergely kristálytani kutatásának[21] célja annak kiderítése volt, hogy a kristály makroszkopikus
morfológiája segíthete a fő mikroszkopikus folyamatok felkutatásában, más szóval milyen
kapcsolat van a makroszkopikus alak és a mikroszkopikus folyamatokat között. Genetikus
algoritmus segítségével kereste a megfelelő k paraméterkészletet. Kiindulásként 20 darab
véletlenszerűen generált, egyenként 64 sebességi állandót tartalmazó adathalmazt hozott létre, majd
ezekből kinetikai Monte Carlo szimuláció segítségével felépítette a kristályt. A két legjobb
adathalmaz paraméterkészletét örökítette tovább. 15 – 50 ciklus után, a kapott adatokat Piana és
Gale eredményeivel összevetve láthatóvá vált, hogy a két paraméterkészlet kvalitatíve megegyezik.
Ezzel bebizonyosodott, hogy a kristály makroszkopikus alakja fontos és megfejthető információkat
hordozhat a mikroszkopikus folyamatokról.
A potenciális és szabadenergiafelszín feltérképezését célzó módszerek nagy előnye, hogy a
kristályosodás valódi idejétől nem függnek, így az energiafelületek és azon keresztül a ki sebességi
állandók meghatározása lassú kristályosodási folyamatok esetén is lehetséges.
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Számítógépes szimulációk
Napjainkban a számítógépek rohamos fejlődése és egyre hozzáférhetőbbé, olcsóbbá válása
következtében mód nyílik olyan elméleti számítások elvégzésére, melyek képesek a valós
rendszereket közelítőleg modellezni. Általuk egy adott, valós anyagról új ismereteket szerezhetünk,
a jelenségeket atomi szinten értelmezhetjük vagy extrém  laboratóriumban meg nem valósítható 
körülmények között tanulmányozhatjuk valamely anyag tulajdonságait, alapvető fizikaikémiai
törvényszerűségeket figyelhetünk meg és értelmezhetünk.
A gyors fejlődés ellenére a számítógépek erőforrásai sajnos még mindig meglehetősen végesek,
ezért esetükben néhány elengedhetetlen egyszerűsítést szükséges alkalmaznunk. Kondenzált fázisok
atomi/molekuláris szimulációjakor a korlátozott részecskeszám (102107 db) miatt a felületi effektus
elkerülése érdekében a rendszert önmaga eltoltjaival vesszük körbe. Ezt periodikus peremfeltételnek
nevezzük, melynek egyszerűsített képe a 2. ábrán látható.
A 2. ábrán szaggatott vonallal jelölt négyzetet nevezzük „minimum image”nek, a benne foglalt rc
sugarú kör azt a távolságot jelöli, ameddig a részecskék közti kölcsönhatásokat még figyelembe
vesszük. Minden részecskéhez rendelhető egy ilyen „minimum image”.

2. ábra: A periodikus peremfeltétel és a „minimum image” konvenció[22]

14

Potenciálmodell
Tegyük fel, hogy klasszikus mechanikai alapokon írunk le egy rendezetlen rendszert, adott
hőmérsékleten és térfogatban. A részecskék között kialakuló vonzó és taszító erők egy kölcsönös
energiát eredményeznek. A teljes potenciális energia () függ a különböző részecskék közötti
kölcsönhatásoktól, távolságuktól, egymáshoz viszonyított kölcsönös elhelyezkedésüktől, valamint a
kölcsönható részecskék számától.
Egy N darab részecskét tartalmazó homogén rendszer konfigurációjához tartozó teljes potenciális
energia, 



az összes lehetséges ij pár, ijk triplett, ijkl kvadruplet stb. kölcsönhatások

összegeként adódik.
TOT =∑ ij 
i j

∑

i  jk

  ijk 

∑

i jk l

 ijkl .. .  123.. . N ,

7.)

ahol ij az i és j részecskék kölcsönhatási energiája, ijk az i, j, k részecskehármas, ijkl az i, j, k, l
részecskenégyes, a 123…N pedig az összes részecske  az előbbiekben nem szereplő 
kölcsönhatásából származó energianövekmény.
Ha egy rendszert egyszerű kölcsönhatási modellek segítségével is le tudunk írni, akkor nincs
szükségünk más bonyolultabb tagra. Ilyen egyszerű kölcsönhatási modellek például a merev vagy
puha korongok, gömbök, a Lennard – Jones részecskék, a Buckingham – féle modell, a szakaszos
lineáris közelítéssel kapott modell vagy az egyszeres töltésű Coulomb – részecskék.
A Lennard – Jones – féle potenciál segítségével széles állapotjelzői tartományban leírhatjuk a tiszta
nemesgázból álló rendszereket.
ijLJ =4 

[    ]

r

12

−


r

6

,

8.)

ahol r a két részecske távolsága,  és  Lennard – Jones paraméterek, az első a potenciál
szélsőértékének ellentettje, míg a második annak zérushelyét adja meg.

Molekuladinamika
A módszer egyszerű mechanikai eszközökkel írja le a rendszert és annak változásait. A részecskék
mozgásegyenleteinek megoldásával időben követi a modell viselkedését. Egy N részecskéből álló
rendszer hamiltoni mozgásegyenletei a következők:
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ṙ i =
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910.)

ahol mi az iedik részeke tömege, pi az impulzusa, ri a helykoordinátája és Fi a ráható erők eredője.
A fent szereplő egyenleteket diszkrét időlépések sorozatán keresztül numerikusan integráljuk az idő
függvényében. Az integráló algoritmus az impulzus és a pozíciók idő szerinti magasabb rendű
deriváltjainak segítségével határozza meg a változók aktuális értékét. A részecskék között ható
feltételezett potenciál alapján számolt erőkkel mozdítják el a részecskéket minden egyes
időlépésben. Ennek számítása azonban rendkívül időigényes, ezért olyan algoritmust célszerű
alkalmazni, mely csak egyszer számítja az erőket időlépésenként. Ilyen például a Gear (prediktor 
korrektor) módszer egyszeres korrekcióval vagy a Strömer–Verlet eljárás.
A

legegyszerűbb

molekuladinamikai

szimulációval

csak

mikrokanonikus

rendszereket

vizsgálhatunk, ezért kanonikus sokaságok modellezéseit csakis termoszát alkalmazásával
valósíthatjuk

meg.

Nosé–Hoover

termosztát

alkalmazása

esetén

a

mozgásegyenlet

a

következőképpen írható fel[24]:
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ahol QS egy tömegszerű paraméter, G+1 a rendszer szabadsági fokainak száma, vT változó
frekvencia jellegű mennyiség, mely az aktuális és a kívánatos hőmérséklet közötti különbségre
történő reagálási sebességet adja, T az aktuális, T0 pedig a rendszer rögzített hőmérséklete.

Metadinamika
A metadinamika olyan számítógépes módszer, mely segítségével különböző rendszerek
szabadenergiafelületét (FES) térképezhetjük fel számítógépes szimulációkban. Ezen metodika
megalkotói – Alessandro Laio és Michelle Parinello – 2002ben közölt cikkükben [24] részletesen
ismertették módszerük működési elvét.
E módszer Michelle Parrinello, Marcella Iannuzzi, Cristian Micheletti, Francesco Gervasio, Roman
Martonek, Bernd Ensing, Giovanni Bussi és munkatársaik együttműködésével jöhetett létre. Célja
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komplex rendszerek szabadenergiafelületének (FES) feltérképezése, mely az s kollektív változók –
melyek elfogadható közelítéssel leírják a rendszert – terében megvalósított mesterséges dinamikán,
metadinamikán alapul. A dinamikát a rendszer szabadenergiája határozza meg, ezt módosítjuk egy
memóriával rendelkező segédpotenciállal a kollektív változók trajektóriája mentén. Az időben
nézve ez a fiktív potenciál lassan feltölti a FES minimumait, míg egy idő után a kollektív változók
függvényében megközelítőleg konstanssá nem válik a szabadenergia (simává válik a felszín).
Szemléletes képpel élve: potenciálgipsszel töltjük fel a szabadenergia öntőformát.

3 .ábra: A szabadenergiafelület feltérképezése fiktív potenciálok segítségével

A módszer nagy előnye abban rejlik, hogy többdimenziós esetekben is működőképes, egyszerűen
megvalósítható, segítségével a teljes szabadenergiafelület ismeretében új reakcióutak is
felfedezhetők.
Lényeges kérdés a vizsgálandó koordináták meghatározása. Ez bonyolult feladat, mivel nem áll
rendelkezésünkre elegendően hosszú szimuláció, melyből meghatározhatnánk, hogy mely
koordináták függnek össze. Ezek az s(x) változók a rendszer koordinátáinak függvényei.
Ha T időközönként új segédpotenciált helyezünk el a rendszerben, akkor t időpillanatban az alábbi
képlet segítségével kaphatjuk meg az s(x)hez tartozó szabadenergiafelületet.
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ahol w és s a Gauss – függvény magassága és szélessége, xG(t') a rendszer trajektóriája.
E módszert fehérjekonfigurációk és különböző energiagátak meghatározásához használják, de
számos más alkalmazása is ismert.[2527]

Kinetikai Monte Carlo (KMC) szimuláció
Ha egy kristályosodás minden lényeges folyamatát és az azokhoz tartozó sebességi együtthatókat
ismerjük, akkor a kristály mezoszkopikus (108105 m) alakját megbecsülhetjük az úgynevezett
kinetikai Monte Carlo módszer segítségével. A metódus pontossága csakis a kezdetben megadott
sebességi állandók realitásától függ, ennek következtében akármelyik fontos folyamat hiánya vagy
hibás megadása esetén téves eredményhez jutunk.
A szupercella olyan térrész, mely a kristály elemi cellájának a kristálytani irányokba való többszörös
eltolásával keletkezik, néhány száztól több ezer elemi cellát is tartalmazhat. Ebben véletlenszerűen
kiválasztunk egy kristálypozíciót, ahol – a sebességi állandókkal arányosan – eltávolítunk vagy
beépítünk egy részecskét. A szimuláció első lépéseként a kristálypozíciók kis hányadát feltöltjük
molekulákkal, a KMC szimuláció során ez a mag tovább fog növekedni. Ha kezdetben a szupercella
közepét töltjük fel, akkor három dimenziós kristálynövekedést szimulálhatunk. A növekedés
speciális felületen is vizsgálható, ha a szupercella kezdeti elrendezést megfelelően állítjuk be.
Folyamatok és kristálypozíciók szerint osztályozzuk a sebességi együtthatókat és a felületen lévő
részecskéket, majd a könnyebb átláthatóság és használhatóság érdekében táblázatba rendezzük.
Egyenletes eloszlású véletlen számokkal kiválasztunk egy részecskét és a táblázatban található
relatív sebességi állandónak megfelelően fogadjuk vagy vetjük el az átalakulást.
Ennek egyik megvalósítási módja, hogy az összes ki sebességi állandót összegezzük egy bizonyos i
indexig:
i

K i= ∑ k j ,

15.)

j

majd kiszámoljuk az összes sebességi együttható összegét:
M

K=∑ k i .

16.)

i

Azon folyamatok, melyekre teljesül, hogy Ki1 < [véletlenszám 0 és 1 között]*K < Ki , végbemennek.
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A valóságban eltelt időt a következőképpen becsülhetjük:
=−

ln 
,
K

17.)

ahol  egy véletlenszám 0 és 1 között.[8] Minden változás után frissítenünk kell a táblázatot. Ezt
egészen addig folytatjuk, míg a növekedő kristály el nem éri a szupercella valamelyik oldalát, vagy
el nem tűnik a góc az oldódás során. Egy ilyen KMC szimuláció – növekvő karbamid kristály –
látható az alábbi ábrán (4. ábra).

4. ábra: Karbamidkristály növekedése vízben, modellezése kinetikai Monte Carlo szimulációval,
a felső sorban a lépésszámok láthatók, a kis körök a karbamidmolekulákat jelölik
forrás: Tóth Gergely, Kémiai Intézet, Tudományos Nap 2007
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Az elvégzett munka
A kristályosodás folyamatának precíz tanulmányozásához szükséges ismernünk a rendszer
szabadenergiafelületét, mivel ez a mennyiség együttesen jellemzi az energiaviszonyokat és az
entrópiát. Pusztán az energiafelület vizsgálatából csak energiagátakat tudunk meghatározni. Abból,
hogy egy átalakulás energiafelszabadulással jár, még nem következik feltétlenül, hogy az adott
folyamat végbe is megy. Lehetséges, hogy az entropikus tag oly mértékben és olyan irányba
változik, ami a szabadenergia megnövekedését okozva a rendszer kedvezőtlen állapotához vezet.
F=U−TS

18.)

Ezért olyan módszer kifejlesztésére van szükség, mellyel közvetlenül ezeket a szabadenergia
értékeket tudjuk meghatározni. Az irodalmi bevezetésben ismertetett módszerek általában
statisztikus mechanika elméletekkel értelmezett mikroszkopikus folyamatokon alapulnak, melyekkel
csak rendkívül szűk időskálájú folyamatok vizsgálhatók. A kvantumkémiai eljárások pedig
rendkívül számításigényes módszerek és kondenzált fázisok vizsgálata esetén pontosságuk is
megkérdőjelezhető.
Munkánk során olyan programot fejlesztettünk ki, melynek segítségével feltérképezhető egy
reszecskének a kristályban levő lokális szabadenergia minimuma és annak környezete, továbbá egy
másik minimumba, pl. folyadékállapotba vezető szabadenergiagát magassága. Ehhez két programra
van szükségünk, az egyik elkészíti a vizsgálandó rendszer konfigurációját, a másik végrehajtja az
említett szimulációt.
Az első program segítségével folyadék – szilárd egyensúlyi határfelületeket alakítottunk ki. A
modellezés második lépéseként a kristályfelszín különböző, eltérő betöltöttségű kristálypozícióiból
kitaszító potenciálok segítségével lassan kiszorítottunk egy részecskét a folyadék fázisba.
Kiszámoltuk a kiszorításhoz szükséges szabadenergiát, ami a taszítópotenciálok összegének
maximuma.
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5. ábra: Folyadék – kristály határfelület, melyről taszítópotenciálok segítségével a folyadék fázisba
juttatjuk a vizsgált részecskét és közben meghatározzuk az ehhez szükséges szabadenergiát

Az ily módon előállított energiaértékekből az egyensúlyi sebességi állandókat kaptuk meg. Ahhoz,
hogy az így kapott paraméterkészlet a kristályosodás folyamatát írja le, alacsonyabb hőmérsékletre
kellett átszámítanunk az adatokat. Szándékunkban állt kinetikai Monte Carlo szimuláció
segítségével az általunk vizsgált argon kristály mezoszkopikus modelljének felépítése. Ennek
megvalósításán jelenleg is dolgozunk.
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A konfigurációt készítő program
Munkám első lépéseként a szimulációs programhoz szükséges kiindulási konfigurációt létrehozó C
nyelvű programkód megírása volt a feladatom. A molekuladinamikai szimulációkban jól ismert
periodikus peremfeltétel miatt úgy kellett elhelyezni a kristály és a folyadék fázist, a cella méreteit
pedig úgy kellett megválasztanunk, hogy se a periodicitás, se a kristály szimmetriája ne sérüljön. A
kristályszerkezetben az argon atomokat a HCP (hexagonal close packing – hexagonális szoros
illeszkedés) szimmetriának (6. ábra) megfelelően rendeztem el, mivel a Lennard–Jones potenciállal
szimulált nemesgáz folyadék, ilyen kristályrácsban kristályosodik.[28]

6. ábra: A hexagonális szoros illeszkedés (HCP)

forrás: http://www.msm.cam.ac.uk/phasetrans/2007/Ti/TiThumbnails/0.jpg

A folyadékfázisban véletlenszerűen helyeztem el a részecskéket, ügyelve arra, hogy az atomok
között ne legyen átfedés (ekkor ugyanis „végtelenné” válna a potenciális energia, mellyel a
számítógép már nem tud aritmetikai műveleteket végezni, arról nem is beszélve, hogy ez a valós
rendszer esetén nem is fordulhatna elő). Így a 7. ábrán látható rendszert kaptam. A program a
generált konfigurációt egy *.cfg kiterjesztésű fájlba menti.
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7. ábra: A szimulációs cella, benne a kristály és folyadék fázis elrendezése

A program a létrehozandó fájlnév kivételével alapértelmezett paraméterekkel dolgozik, ezek
azonban a következő kapcsolók segítségével módosíthatók:
•

Nx, Ny, Nz: sorok száma a különböző irányokban

•

sigma: a részecskék távolsága

•

sd: a két kristály (cella alsó és felső részén) alapértelmezett távolságának szorzója

•

fn: részecskék száma (forced number)

Erre az egyensúlyi rendszer felkutatása miatt volt szükség, így kívülről, a program ismételt fordítása
nélkül tudtunk változtatni a rendszer paraméterein. E programmal állítottam elő a többi, különböző
folyadék – kristály határfelületű rendszereket is, melyeket majd a későbbiekben tárgyalunk.
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A metadinamikai MD program
A metadinamikai molekuláris dinamikai szimulációt végző programot, egy már meglévő MD
program módosításával valósítottam meg. Az eredeti C nyelvű kódot témavezetőm egyik korábbi
doktorandusza, Vrabecz Attila írta. A program Nosé – Hoover – termosztátot, tabulált potenciált,
névlistás inputot és sebesség Verlet integrálást használ. Eredetileg, mint ahogy a Monte Carlo,
molekuladinamikai szimulációknál általában, kocka alakú szimulációs cellát használt, azonban a mi
rendszerünk egy téglatest, amely a kristály szerkezete és a folyadékfázis elrendezése miatt
szükséges. Ezért a programot úgy kellett módosítani, hogy az általunk használt eltérő élhosszú
szimulációs cellával is tudjon dolgozni.
A szokásos kocka alakú cella esetén elég volt egy hosszúságot megadni, esetünkben azonban
mindháromra (x, y, z) szükség van. Ez a változtatás pedig értelemszerűen maga után vonta az erő és
potenciálszámítás módosítását. Ezt a műveletet csak a legrövidebb élhossz felénél kisebb távolságra
lévő részecskék között végezzük – ellenkező esetben előfordulhatna, hogy egy részecske többször
hat egy másikra – az egymástól ennél távolabb levő részecskék pedig automatikusan 0
energiatöbbletet kapnak. Az erőket tartalmazó vektor hossza pedig a szimulációs cellában
előforduló leghosszabb távolságnak, azaz a testátlónak a fele osztva a felosztás egységével.
A program módosításakor még úgy véltük, könnyebben és stabilabb egyensúlyi rendszert
találhatunk, ha a kristály hőmérsékletét alacsonyabb értékre állítjuk, mint a folyadékét. Ehhez
azonban az szükséges, hogy a termosztát képes legyen fázisok szerint megkülönböztetni a
részecskéket. Ezért létrehoztunk egy olyan fájlt (*.phase), mely tartalmazza, hogy az egyes
részecskék mely fázisba tartoznak. Az 1 a kristály, a 2 a folyadékfázist, a 0 pedig azt az argon
atomot jelöli, amelyiknek környezetében kialakuló szabadenergiafelületet fel kívánjuk térképezni
annak kilökésével a folyadékfázisba. A termosztát – megfelelő módosítások után – a *.phase fájlból
beolvasott adatok ismeretében képes akár két különböző hőmérsékleten tartani a két fázist. A
fázisfájlban nullával jelölt részecskét a metadinamikai szimuláció során nem termosztáltuk, csak
addig, míg a kiindulási konfigurációból egyensúlyba nem jutott a rendszer.
A kódba implementált metadinamikai eljárás működése a következő. A program a felhasználó által
megadott stepMetaStart lépésszámtól kezdve, egy ugyancsak paraméterként betáplált stepMetaA
hosszúságú lépésintervallumon kiszámolja a vizsgált részecske átlagos pozícióját. Az így kapott
pontban elhelyez egy három dimenziós Gauss – függvény formájú kitaszító potenciált, majd az
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összes addig hozzáadott potenciálcsúcs és a rendszer minden egyes részecskéje között kialakuló
erővel módosítjuk – az előzetesen kiszámolt – részecskékre ható erőket. Ezt követően
stepMetaEquil számú lépést várunk.
A szimuláció során elhelyezett kitaszító potenciálok pozícióit egy *.mtd kiterjesztésű fájlban
találhatjuk meg, a fájl első két sora a Gauss–függvény magasságát (J/mol egységben) és szélességét
(Å) tartalmazza.
Mindezt addig folytatjuk, míg a lépések vagy a hozzáadott csúcsok száma el nem ér egy
maximumot (stepLimit, gaussianMAX) vagy pedig a kilépési feltétel nem teljesül, azaz míg a
vizsgált részecske elmozdulása el nem éri a kristály és a folyadék fázisban mérhető
elmozdulásátlagok számtani közepét. (Ez utóbbit csak a módszer fejlesztésének korai szakaszában
alkalmaztuk, mivel ez a leállási feltétel nem mindig bizonyult jó megoldásnak.)
A program lehetőséget ad a futás során bekövetkező anizotróp változások megfigyelésére is. Adott
(checkIsotropy) lépésszámonként kiszámoltathatjuk a kristályban elhelyezkedő részecskék
egymástól a, b, c (krisztallográfiai) irányokban mérhető távolságaik átlagát és szórását.
A futáshoz szükséges paramétereket a konfigurációs fájllal megegyező nevű, *.run kiterjesztésű
állományból olvassa be a program. Ez tartalmazza a részecskék és a lépések számát, az időlépések
nagyságát, a kívánt hőmérsékleteket, a metadinamika és a Lennard–Jones potenciál paramétereit
továbbá a részecske tömegét. (FÜGGELÉK A)
A program futásához tehát három azonos nevű, de eltérő kiterjesztésű fájl szükséges: a
konfigurációt (*.cfg), a program futásának paramétereit (*.run) és a fázisokat (*.phase) tartalmazó
állomány. A program parancssorból indítható, argumentumként szükséges megadnunk a be és
kimenti fájl nevét (kiterjesztés nélkül!).
A program az itt ismertetett változtatások után is megmaradt molekuladinamikai programnak,
csupán akkor válik metadinamikaivá, ha a *.phase fájlban az egyik részecskéhez 0t rendelünk.
A továbbiakban ismertetett számítógépes kísérleteket ezzel a programmal végeztük, az aktuális
feladatnak megfelelően állítottuk be a szimuláció fajtáját.
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A fázisegyensúly keresése
A programok megírását követően az egyensúlyi rendszer megtalálása volt a következő feladatunk.
Olyan hőmérséklet, sűrűség és nyomás érték meghatározása volt a cél, melynél a kialakított argon
folyadék – szilárd határfelület tartósan, a szimuláció teljes ideje alatt megmarad. (Erre a fázishatárra
nincs olyan kidolgozott elmélet, mint például a gáz – folyadék egyensúly esetére[29], így ezt csak
szimulációk sorozatával tudtuk meghatározni)
A szakirodalomból kigyűjtött, különböző argon rendszerek hőmérséklet, nyomás és sűrűség
paramétereiből indultunk ki, ezen adatok közül talán a legfontosabb az argon hármaspontja (T* =
79,35 K;  = 0,021531 ⅟Å

[29,30]

), továbbá a folyékony argonnal végzett szimulációknál

előszeretettel alkalmazott 0,0215 ⅟Åös darabsűrűség és a 88 Kes hőmérséklet. A potenciál
paramétereit az argon Lennard–Jones standard modelljének megfelelően állítottuk be ( = 3,405 Å;

 = 956,11 J/mol). Ezen adatok ismeretében kezdtük meg az egyensúly felkutatását.
Első lépésként homogén, 0,0215 ⅟Å darabsűrűségű folyadék és szilárd fázisoknak kerestük a fagyás
illetve olvadáspontját. Mivel a halmazállapotváltozás hőmérsékletén mindkét fázis jelen van, úgy
gondoltuk annak közelében stabil rendszert találhatunk. A kristályos rendszert fokozatosan, egyre
magasabb hőmérsékleten figyeltük, a folyadékot futtatásról – futtatásra alacsonyabb hőmérsékletre
hűtöttük. Az elmozdulásnégyzetek hőmérsékletfüggésének vizsgálatával próbáltuk megállapítani a
rendszer

olvadáspontját.

Ugyanis

azon

hőmérséklet

környezetében,

ahol

a

részecskék

mozgékonysága ugrásszerűen megváltozik, feltehetően fázisátalakulás ment végbe. Azonban az így
meghatározott hőmérsékleten és a fent említett darabsűrűségnél mégsem kaptunk használható
egyensúlyt, a szilárd fázis szép lassan eltűnt a szimuláció során.
A rendezetlenebb, folyadék fázis ugyanis a rendezetlenség miatt nagyobb nyomást képvisel azonos
hőmérséklet és sűrűség mellett, mint az ugyanilyen fizikai paraméterekkel jellemezhető szilárd,
rendezettebb fázis. Valószínűleg ez a nyomáskülönbség tette tönkre a kristályunkat. Kézenfekvő
megoldásnak tűnt, hogy a szilárd fázis sűrűségének növelésével és hőmérsékletének csökkentésével
próbáljuk egyenlővé tenni a nyomásokat. Ez pedig könnyen kivitelezhető a fentiekben már
ismertetett két termosztátos program segítségével.
Bár ezáltal igen stabil rendszert lehet megvalósítani, a tervezett számítások elvégzésére mégsem
használható. Mi azt az aktiválási szabadenergától függő egyensúlyi sebességi állandót szeretnénk
meghatározni, mikor az oda és a visszaalakulás sebessége megegyezik. Abban az esetben, ha a két
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fázis nincs egyensúlyban ez a gátmagasság nem azonos a folyamat két ellentétes irányból szemlélve,
mi pedig csak a kristályból való kiszakadáshoz szükséges energiát tudjuk meghatározni. Ez esetben
nem tudunk elfogadható becslést adni a kristályba való beépülés energetikájáról.
A valóságot reálisabban tükröző, a kísérlet szempontjából előnyös lehetőségünk az, hogy a két
rendszer sűrűségének megváltoztatásával, hőmérsékletük és nyomásuk kiegyenlítése mellett
keressük a továbbiakban az egyensúlyi rendszert.
A nyomás számításához részletes, jó statisztikájú párkorrelációs függvény szükséges, melyből a
következőképpen kaphatjuk meg a kívánt mennyiséget:
∞
2
d r  3
p = T −  2∫ dr
r g r  ,
3
dr
0

19.)

ahol  a rendszer sűrűsége, T a hőmérséklete, r a távolság, r) a részecskék között ható
párpotenciál, g(r) pedig a párkorrelációs függvény. Az így kapott nyomásértékek és a hozzájuk
tartozó hőmérsékletek, sűrűségek segítségével interpolációval próbáltuk meghatározni a kristály
optimális sűrűségértékét.
Másik

módszerünk

a

rendszer

stabilitásának

vizsgálatára,

a

részecskék

egyedi

elmozdulásnégyzeteinek ábrázolása a sorszám függvényében. A 8. ábrán egy hibás, nem
egyensúlyban lévő sokaság individuális elmozdulásnégyzetei figyelhetők meg, míg a 9. ábrán a
metadinamikai szimulációink során használt rendszerünk ellenőrző grafikonja látható. Minél jobban
elkülönül a 701. részecske (xtengelyen) alatti és fölötti tartomány, annál stabilabbnak tekinthető a
rendszer.
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8. ábra: Egy nem egyensúlyi rendszer részecskéinek elmozdulásnégyzetei a sorszám
függvényében. Jól látható, hogy a két különböző fázisban lévő atomok mozgékonysága mennyire
hasonló, ez a fázisok keveredését és a fázishatár megszűnését eredményezi.

9. ábra: A metadinamikai szimulációk során felhasznált rendszerünk részecskéinek egyedi
elmozdulásnégyzetei
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A kristályban bekövetkező anizotrópiai változásokat is vizsgáltuk, nehogy az esetleges belső
feszültségek meghamisítsák a mérni kívánt energiaértékeket. Ezt a fentiekben ismertetett molekula
és metadinamikai program checkIsotropy nevű funkciójával 100 lépésenként ellenőriztük. A kapott
adatokat időben ábrázolva oszcilláló görbét kaptunk vagy olyat, amely szinte végig egy adott stabil
értéken állt. Bár 35 – 40 ezer lépés után ugyan növekedni kezdett az értéke, azonban a
metadinamika lényegi részének kiszámolásához körülbelül 20  25 ezer lépés már elegendő.

Az egyensúlyi rendszer paraméterei:
•

N = 1400 db részecske (700700 fázisonként)

•

T = 82 K

•

HCP kristályszerkezet

•

kristály = 0,021837 ⅟Å (sigma = 3,822 Åös részecsketávolság, ez a Lennard – Jones –
potenciál minimumhelyének felel meg)

•

folyadék = 0,021519 ⅟Å

•

sd = 2,32 (a szimulációs cella alsó és felső részében elhelyezett kristályok alapértelmezett
távolságának szorzója)

•

Nx = Ny = 10 (sorok száma x, y irányokban)

•

Nz = 7 (sorok száma z irányban)
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A metadinamika futtatási paramétereinek meghatározása
Az egyensúlyi rendszer meghatározását követően teendőnk a metadinamikában használt
paraméterek helyes megválasztása és azok optimálása volt. Ezen paraméterek a következők: a
Gauss–függvény alakú kitaszító potenciál csúcsmagassága és szélessége, a metadinamika kezdete,
az új kitaszító potenciál pozíciójának meghatározásához felhasznált lépések száma és az átlagolások
közötti szünet hossza.
Az segédpotenciál magassága és szélessége egyértelműen befolyásolja a meghatározandó
energetikai értékek pontosságát. Túl magas érték esetén elképzelhető, hogy a szabadenergiagödröt
már néhány csúccsal fel tudjuk tölteni, azonban így a felületet csak nagyon durván tapogatnánk le, a
gödör mélységét pedig nagy hibával határoznánk meg. Egy bizonyos érték alatt már teljes
mértékben felesleges növelni a felbontást, nem kapnánk pontosabb eredményt, csupán a számítás
idejét növelnénk meg jelentősen. Számos próbálkozás után a 0,4kBT J/mol magasságú (gaussianH)
és 0,2 Å széles (gaussianS) csúcsok alkalmazása tűnt a legcélravezetőbbnek.
A Gauss–függvény pozíciójának meghatározásakor végzett átlagolások közötti várakozási időt a
vizsgált részecske hőmérsékletváltozásának figyeléséből határoztuk meg. Olyan párhuzamos
futásokat indítottunk, melyek csak az átlagolások közötti várakozási időben különböztek
(stepMetaA = 50; stepMetaEquil = 50, 150, 300, 450). Az így elvégzett szimulációknál egyesével
végignéztük a 0val jelölt részecske hőmérsékletének változását az idő függvényében. Azt
vizsgáltuk, hogy a hőmérsékletugrások és egy újabb csúcs beszúrása között vane valamiféle
korreláció, továbbá kiszámítottuk ezen hőmérsékletek átlagát és szórását.
A vizsgálat eredményeként azt kaptuk, hogy semmiféle összefüggés sincs a vizsgált tartományban a
várakozási idő és a részecske mozgása között. A hőmérsékletek átlaga, szórása között számottevő
különbség vagy tendencia nem mutatkozott, a grafikon változása pedig inkább „véletlenszerűnek”
mondható.
Az újabb metadinamikai csúcs pozíciójának meghatározásához szükséges lépésszámot a vizsgált
részecske egy molekuladinamikai szimuláció során megfigyelt mozgásából határoztuk meg. Egy 20
ezer lépés hosszúságú kísérlet során bizonyos időközönként kiírattuk a nullás részecske pozícióját.
A program lefuttatása után ezen adatot felhasználva, az x, y és z koordináták kiindulási ponttól mért
irányfüggő távolságát a lépésszám függvényében ábrázolva (10. ábra) közelítőleg megállapíthattuk a
részecske kristályrácsban végzett rezgésének frekvenciáját.
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A grafikon alapján megállapítható hogy egy átlagos periódus hossza 600 – 800 lépés, nekünk
azonban elég ennek az időtartamnak a felével megegyező ideig várni, hiszen a fél periódus
pozícióátlaga megegyezik az egy teljes perióduséval. (Ezzel szinte megfelezhettük a futásidőt, s így
nem kellett a rendszer stabilitásainak határait feszegetnünk.)

10. ábra: A vizsgált részecske „frekvenciájának” meghatározása, az ábrán a vizsgált részecske
kiindulási pozíciójától való elmozdulását láthatjuk x (kék), y (piros) és z (zöld) irány mentén

Két különböző átlagolási lépéshossznál (stepMetaA = 300, 400) teszteltük a rendszert. A kísérlet azt
mutatta, hogy a 300 lépésből álló intervallum jobban követi a részecske átlagos pozícióját, mint a
400as. (A kísérlet ebben a vonatkozásban 30 – 30 párhuzamos futtatást jelent azonos paraméterek
mellett, különböző kiindulási konfigurációkból.) A 400as intervallum esetén, ugyanúgy viselkedett
a vizsgálandó részecske, mint amikor 50 lépés hosszú átlagolással végeztük a szimulációt. Akkor
ugyanis úgy tűnt, mintha a potenciálcsúcsokkal összevissza kergetnénk a részecskét.
A metadinamika kezdetének (stepMetaStart) időpontját a rendszer teljes energiaváltozásából
állapítottuk meg, mely a 11. ábrán látható. Megfigyelhetjük, hogy az első 1000 lépés után, a
természetes fluktuációt leszámítva már teljesen beállt az egyensúly. Ez persze annak köszönhető,
hogy a szimuláció első 500 lépésében lépésenként átskáláztuk a részecskék sebességét a 82 Knek
megfelelően (ekkor még a 0val jelölt részecskét is termosztáltuk), majd az 501. lépéstől kezdve
Nosé–Hoover termosztáttal tartottuk a rendszert a kívánt hőmérsékleten.
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11. ábra: A rendszer teljes energiájának változása a lépésszám függvényében

A további számításaink során az átlagolások közötti stepMetaEquil lépésszámot 0ra állítottuk,
egyrészt a fent tárgyalt feleslegessége miatt, másrészről ha egy kis hatást valóban okozna az újabb
kitaszító potenciál hozzáadása, akkor is van elég ideje (a 300 lépés alatt) a termalizációra, így nem
fogjuk szép lassan „felfűteni” a részecskénket.

Az metadinamikai paraméterei:
•

stepMetaStart = 1000 lépés (a metadinamika kezdete)

•

stepMetaA = 300 lépés (hány lépésen keresztül átlagoljon)

•

stepMetaEquil = 0 lépés (hány lépést várjon két átlagolás között)

•

gaussianH = 0,4 kBT (a kitaszító potenciál magassága)

•

gaussianS = 0,2 Å (a kitaszító potenciál szélessége)
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A kiértékelés menete
A program lefutását követően, a segédpotenciálok pozícióit tartalmazó *.mtd fájlokat egy Python
szkript segítségével értékeltük ki. A program első lépéseként végigmegy egyesével a pontokon és
megállapítja a szomszédok számát. A szomszédság feltétele, hogy a két pozíció legfeljebb 3s
távolságra legyen egymástól, ennél nagyobb távolság esetén a függvény értékét már nullának
tekinthetjük, nem ad energiatöbbletet.
Ezt követően a maximális és annak 0,9szeresénél több szomszéddal rendelkező pozíciókból
szimulált megeresztést (simulated annealing

) végzünk. Ez egy globális szélsőérték kereső

[31]

algoritmus, melynek segítségével megkeressük a kitaszító potenciálok által kifeszített térrész azon
pontját, melyhez a legnagyobb energia rendelhető. Ekkora aktiválási szabadenergia (14. egyenlet)
szükséges ahhoz, hogy a vizsgált részecskénk kijuthasson energiaverméből. Minden kiindulási
pontból többször megismételjük ezt a műveletet.

12. ábra: Egy általános szabadenergia – gát, esetünkben F jó közelítéssel 0,
F‡ az aktiválási szabadenergia, F pedig a szabadenergiaváltozás

A tévedések elkerülése érdekében a legnagyobb energiaérték nagysága mellett pozícióját is
megjelenítettük, ezzel ellenőrizni tudtuk, hogy a részecske kezdeti pozíciójától milyen távolságra
van. Értelemszerűen, ha ez a távolság több Ångström nagyságú, akkor érdemes megvizsgálni a
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részecske trajektóriáját, nehogy hibás eredményt kapjunk.
Az egyik pozíció vizsgálatakor előfordult olyan eset, hogy a módszer nem a kiszakadáshoz
szükséges energiát adta vissza. Ugyanis a kitaszítandó argon atom a folyadék fázisban „beragadt”
néhány – feltételezhetően kristályossá vált – részecske közé és így felszaporodtak ott a csúcsok.
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Numerikus eredmények és értékelésük
A konfigurációt készítő program segítségével különböző folyadék – szilárd határfelületeket
alakítottunk ki, ezeken a fentiekben már ismertetett program segítségével metadinamikát alkalmazó
molekuláris dinamikai szimulációt hajtottunk végre. Elsőként egyszerűbb rendszereket vizsgáltunk,
melyek esetén a kristály felszínéről, különböző számú kristálybeli szomszéd mellett próbáltuk
kitaszítani a fázisfájlban 0val jelölt argonatomot. Várakozásainkkal ellentétben – miszerint a
kevesebb szomszéddal rendelkező részecske kitaszításához kisebb szabadenergia is elegendő – a
számítások eredményként először azt kaptuk, hogy ezen energiaértékek kis különbséggel
megegyeznek. A vizsgált pozíciókat és a hozzájuk tartozó számadatokat az alábbi táblázatban
foglaltuk össze.
1. táblázat: A táblázatban a vizsgált határfelületek, a hozzájuk tartozó energiaértékek, az
elvégezett és a kiértékelhető futások száma
Név

Betöltetlen pozíciók
(fehér)

teljes

Futtatások
száma

Kiértékelhető
futtatások
száma

F‡ (J/mol)

30

30

4653 ± 246

30 + 60

~ 20

4555 ± 345

30

~2

4440 ± 294

(felülnézet)

1 vak.
(felülnézet)
2 vak.
(meta)
(felülnézet)

Az 1. táblázatban szereplő ábrákon feketével a fázisfájlban 0val jelölt részecskét, szürkével a
szomszédokat, fehérrel pedig a vakanciáka, vagyis a hiányzó atomokat jelöltük.
Az utolsó oszlopban szereplő energiaadatok a 30 – 30 párhuzamos mérésből számolt energiák
átlagai. Az értékek ily mértékű egyezését felettébb gyanúsnak tartottuk, ezért lépésről – lépésre
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átnézve a szimuláció során elmentett konfigurációkat felfedeztük, hogy a folyadék fázisból már a
kísérlet elején (~15000. lépés után) betöltődtek ezek az üres helyek. Így lényegében majdnem
minden esetben az 1. táblázat első sorában szereplő rendszert vizsgáltuk.
Az egy vakanciával rendelkező rendszer esetén a meglévő 30on felül (ebből ~9 elfogadható) még
60 szimulációt végeztünk a mérési statisztikánk javítása érdekében. Sajnos a 90 közül mindössze 20
darabot tekinthettünk elfogadhatónak, összesen ennyi esetben maradt betöltetlen a szomszédos
kristálypozíció a szimuláció végéig. A két vakanciát tartalmazó rendszer esetén további futtatások
elvégzése értelmetlen feladatnak látszott.
E probléma kiküszöbölésére olyan részecskéket vezettünk be, melyek anyagi tulajdonságai
megegyeznek a rendszer többi atomjáéval, azonban a 0val jelölt argon atom számára láthatatlanok.
Ezeket pszeudorészecskéknek neveztük el. A pszeudorészecskék és a vizsgált atom között
semmiféle kölcsönhatás sem ébred, s ezáltal elérhetjük, hogy míg más részecskéket távol tart az
adott pozíciótól, addig a nullás argon atom azokat a területeket is bejárhatja.
Természetesen ez a megoldás torzítást visz a kísérletünkbe. A hiba nagyságát úgy tudjuk
megbecsülni, hogy kiszámítjuk a vizsgált részecske potenciális energiáját két, 30 – 30 párhuzamos
(pszeudorészecskét vagy vakanciát tartalmazó) rendszer esetén. Az átlagolást ugyanazon
tartományban végezzük mindegyik esetben, az 1000. lépéstől (200. kiíratott konfiguráció, ...200.cfg)
egészen a 4500.ig (900. kiíratott konfiguráció, ...900.cfg). Ezzel csak az U belsőenergia hibáját
tudjuk becsülni, a TS tagét nem (18. egyenlet). A számítást az egy és kéthiányos rendszerre végeztük
el, így az alábbi eredményeket kaptuk:
2. táblázat: A vizsgált határfelületek és a hozzájuk tartozó energiaértékek pszeudorészecskék
alkalmazásával és azok nélkül
Név

Betöltetlen pozíció(k)
(fehér)

1 vak.

EPOT (J/mol) és a 95%os
konfidencia intervalluma
(hiány esetén)

EPOT (J/mol) és a 95%os
konfidencia intervalluma
(pszeudorészecskével)

Eltérés
(%)

 9913 ± 116

 9563 ± 112

~5

 9603 ± 161

 8924 ± 106

~7

(felülnézet)
2 vak.
(meta)

(felülnézet
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A 2. táblázatban szereplő ábrák a vizsgált pozíciókat szemléltetik, melyeken feketével a kitaszítandó
részecskét, szürkével a szomszédokat, fehérrel pedig a vakanciákat jelöltük. A táblázatból látszik,
hogy a pszeudorészecskék használata 5 – 7% hibát okoz, azonban alkalmazásuk nélkül nem tudtuk
volna kiszámítani a különböző aktiválási szabadenergiagátakat. Azzal nem foglalkoztunk, hogy
megbecsüljük, mekkora az entrópiaváltozás és hogy ennek iránya ellentétes vagy azonose a
belsőenergiában észlelttel.
Az energiaértékek mellett a vizsgált részecske, a 3 alsó, a 9 közvetlen és a 12 másodlagos
kristálybeli szomszédjának mozgását is figyeltük.

13. ábra: A kristály felszínén lévő vizsgált részecske(sötétkék) és azt körülvevő közvetlen (zöld)
és másodlagos (rózsaszín) szomszédok, a ciánkék az elhelyezett segédpotenciálok trajektóriáját
mutatja

Metadinamikai szimulációról lévén szó, a kilökött részecske trajektóriájának, illetve a kitaszító
potenciálcentrumok helyzetének megfigyeléséből nem, ugyanakkor a potenciálgödör alakjából
következtethetünk az esetleges mechanizmusokra. Esetünkben nem találtunk mechanizmusra utaló
jelet. Fontos megemlítenünk, hogy a várttal ellentétben csak az estek kis hányadában lépett ki a
vizsgált részecske a kristályból, túlnyomó többségben valamelyik szomszédját feszítette ki helyéről
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a segédpotenciálok taszításának hatására.
Az alábbi táblázatban (3. táblázat) összefoglaljuk a vizsgált folyadék – szilárd határfelületekhez
tartozó aktiválási szabadenergia értékeket és az ezekből számított egyensúlyi ki sebességi
állandókat. Ez utóbbit az átmenetiállapotelméletből ismert[11],

 

F‡
k = R T exp −
RT

20.)

összefüggés felhasználásával határozhatjuk meg mólnyi anyagmennyiségre, ahol R az univerzális
gázállandó, T a rendszer hőmérséklete, F‡ pedig az aktiválási szabadenergia.

3. táblázat: A vizsgált határfelületek, az összes és a kiértékelhető futtatások száma, a hozzájuk
tartozó átlagos aktiválási szabadenergia érték 95% konfidencia intervallummal és az ezekből
számított sebességi állandó
Határfelület
neve

Határfelület
elrendezése

teljes

Futtatások
száma

Kiértékelhető
futtatások
száma

F‡ (J/mol)

kei (J/mol)

30

30

4488 ± 244

0,94 ± 0,34

30

30

2925 ± 227

9,34 ± 3,11

30

30

2910 ± 223

9,54 ± 3,13

30

30

3085 ± 245

7,38 ± 2,65

30

30

2764 ± 272

11,83 ± 4,72

(felülnézet)

1 vak.
(felülnézet)

2 vak. (orto)
(felülnézet)

2 vak. (meta)
(felülnézet)

3 vak. (orto)
(felülnézet)
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síkon

30

30

1681 ± 205

57,95 ± 17,40

lépcső

30

30

3439 ± 268

4,39 ± 1,73

lépcső előtt

30

30

3284 ± 352

5,52 ± 2,85

negatív sarok

30

30

3925 ± 275

2,15 ± 0,87

pozitív sarok

30

30

2001 ± 143

36,24 ± 7,60

A fenti táblázatban látható különböző határfelületi elrendezések közül a felülnézeti képeken a fekete
kör a fázisfájlban 0val jelölt atom, az azt körülvevő szürke részecskék a betöltött szomszédos
kristálypozíciókat, míg a fehérek a vakanciákat jelölik. A térhatású ábrákon pedig a szürke gömbök
jelölik a kitaszítandó részecskét.
A 3. táblázatból megfigyelhető, hogy a pszeudorészecskék bevezetése mily mértékben megnövelte a
kísérlet kiértékelhetőségét. Alkalmazásával már mind a 30 párhuzamos mérés kiértékelhető volt
futássorozatonként.
A szabadenergia értékeket egymás mellé állítva, grafikonon ábrázolva, talán jobban kivehető az
egyes pozíciók közötti különbségek.
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14. ábra: A különböző határfelület típusokhoz tartozó aktiválási szabadenergia

Az elvártnak megfelelően a teljes koordinációval rendelkező esethez (teljes) tartozik a legnagyobb
aktiválási szabadenergia, azaz ennek kitaszításához kell a legtöbb energia. Továbbá azt is
trivialitásként kezeljük, hogy a síkon és a pozitív sarok rendelkezik a legkisebbel. Az egy és két
vakanciával rendelkező esetekben azonban érdekes dolgot láthatunk. Ezek közül egyik aktiválási
szabadenergiájára sem mondhatjuk biztosan, hogy nagyobb volna a másiknál, ehhez pontosabb
adatokra volna szükség, melyeket a későbbi számításainkban tovább finomítunk. A kéthiányosak
esetében azonban feltételezhető, hogy a meta helyzetben lévő vakanciák nagyobb gátat jelentenek,
mint az orto helyzetűek. Valószínüleg az utóbbi esetében mélyebb szabadenergiafelület alakulhat ki
a két pszeudrészecske között a gyengébb kölcsönhatás miatt, míg a meta pozíciónál, nem sokkal
kedvezőbb a helyzet a energiagödörből való kijutásra, mint az egyhiányos esetben.
A kapott egyensúlyi sebességi állandókat (kei old = kei krist kristályosodás) a fentiekben említett egyenlet
(20.)

felhasználásával

átszámítjuk

egy

alacsonyabb

hőmérsékletre.

Így

ugyanis

olyan

paraméterkészlethez jutunk, mely egy hőmérséklet csökkenés következtében végbemenő
kristályosodást ír le. Egy 5 Kes hőmérséklet csökkenés hatására a 4. táblázatban látható adatok
szerint változnak.
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4. táblázat: A különböző kristálypozíciókban végbemenő oldódási, kristályosodási folyamatok
egyensúlyi és 5 Knel alacsonyabb hőmérsékletre átszámolt kristályosodás sebességi állandói
Határfelület

kei old = kei krist (J/mol)

ki old (J/mol)

ki krist (J/mol)

teljes

0,94

0,58

0,94

1 vak.

9,34

6,64

9,34

2 vak. (orto)

9,54

6,79

9,54

2 vak. (meta)

7,38

5,17

7,38

3 vak.(orto)

11,83

8,54

11,83

síkon

57,95

46,37

57,95

lépcső

4,39

2,97

4,39

lépcső előtt

5,52

3,79

5,52

negatív könyök

2,15

1,39

2,15

pozitív könyök

36,24

28,13

36,24

A 4. táblázatban bemutatott paraméterkészlet egy hőmérsékletindukált kristályosodást ír le. Ezt úgy
képzelhetjük el, mintha egy egyensúlyi folyadék – szilárd rendszerben egy 5 Knel hidegebb testet,
kristályt helyeznénk el, melynek felületén a ki sebességi állandóknak megfelelően megindulna a
fázisátalakulás. A folyamat a kristályosodás irányába van eltolva, tehát a melegebb folyadék fázisból
részecskék válnak ki az alacsonyabb hőmérséklettel jellemezhető felületre.
Ezen folyamat jól modellezhető kinetikai Monte Carlo szimuláció segítségével. A 4. táblázatban
látható nemegyensúlyi kinetikai paramétereket felhasználva – és esetleg még továbbiak ismeretében
– felépíthetjük a vizsgált argon kristályunk mezoszkopikus formáját. Ha jól határoztuk meg a
kinetikai paramétereket, akkor valamiféle szabályos szerkezetű kristályt kapunk a szimuláció
eredményeként.
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Folyamatban lévő kutatások – további tervek
A jelen kutatás lezárásának azt tekinthetnénk, ha az eredeti elképzelésnek megfelelően kinetikai
Monte Carlo szimuláció segítségével felépítenénk – a kiszámított sebességi állandók
felhasználásával – az általunk vizsgált rendszer mezoszkopikus kristályát.
Ehhez egy már meglévő Fortran nyelvű KMC programot kell átírnunk, mely eredetileg karbamid
vizsgálatához készült. Úgy kell módosítanunk a kódot, hogy képes legyen a HCP szimmetria
kezelésére, vagyis fel tudja építeni az elemi cellát és észlelje a részecskepozíciók közötti
különbségeket.
Számításaink során 12 szomszédos közelítést alkalmaztunk. HCP szimmetria esetén egy adott
részecske körül 212féle környezetet tudunk kialakítani. Mivel minden esetben legalább egy
szomszéddal rendelkezik a vizsgált atomunk, ezért a lehetőségek száma 211re csökken, szimmetriai
okok miatt ez az érték tovább egyszerűsödik. Meg kell határoznunk, hogy melyek azok az
elrendezések, melyeket az eddig vizsgált környezetek nem fednek le. Ennek ismeretében
megállapíthatnánk, hogy melyek azok a kristálypozíciók, környezetek, melyeket a későbbiekben
még vizsgálnunk kell. Ez a dolgozatban tárgyalt kutatásunk első lépése.
Ha módszerünk igazolhatóan jól működik a vizsgált rendszeren, a továbbiakban oldatok esetén is
tanulmányoznánk a folyamatokat. Azokban az esetekben valószínűleg már nem lesz szükségünk
pszeudorészecskék alkalmazására, mivel az oldószer fogja betölteni azokat az üres helyeket, ez
pedig teljes mértékben egybevágna szemléletünkkel.
Érdekes volna összehasonlítani a KMC szimuláció segítségével létrehozott kristályformákat az
irodalomban fellelhetőkkel, például különböző karbamid oldatok vizsgálata esetén. Kutatásunk
legjelentősebb lépése talán az volna, ha olyan lassú folyamatokat is modellezni tudnánk, mint
például a kalcit kristályosodása, akár különböző szennyező anyagok jelenlétében is.
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Összefoglalás
A kristályosodás folyamatának tanulmányozása nélkülözhetetlen nagy tisztaságú vegyszerek,
egykristályok előállításához. Ehhez ismernünk kell, azokat a tényezőket – különböző
adalékanyagok, szennyezők, a koncentráció, stb. – melyek a kristály növekedését befolyásolják.
A kristály kialakulásának első lépése a gócképződés, melyet a kristálynövekedés követ. Ez utóbbi
modellezésére számos kifinomult módszer létezik. Sajnos azonban minden eddig kifejlesztett eljárás
rendelkezik valamiféle hiányossággal.
A kvantumkémiai számítások gázfázisban rendkívül precízen visszaadják a vizsgált molekula
tulajdonságait, azonban kondenzált fázisok esetén nagy hibahatárral dolgoznak és rendkívül nagy
számítás és számítógép teljesítményt igényelnek. Elképzelhető, hogy a nagy számítási igény miatt
csak olyan kis rendszer vizsgálható, amely még az elemi cella felépítéséhez sem elegendő.
A klasszikus mechanikai szimulációk segítségével bár nagyobb rendszerek vizsgálhatóak, azonban
az időtartomány korlátossága nem teszi lehetővé a kristályosodás folyamatának tanulmányozását.
Kinetikai Monte Carlo módszer alkalmazásával kibővíthető ez az időtartomány. A módszer lényege,
hogy egy szupercella közepén, mely a vizsgált kristály elemi cellájával megegyező üres cellákból
épül fel, elhelyezzük a vizsgált kristály gócát. Majd véletlenszám generátor segítségével
kiválasztunk egy kristálypozíciót, ahol a lejátszódó folyamat sebességi állandójával arányosan
elhelyezünk vagy eltávolítunk egy részecskét. Mindezt addig folytatjuk, míg a szupercella
valamelyik falát el nem érjük vagy míg az elhelyezett góc fel nem oldódik. Ha minden lényeges
folyamat

sebességi

együtthatóját

elegendő

pontossággal

meghatároztuk,

a

szimuláció

eredményeképpen megkaphatjuk a vizsgált kristály mezoszkopikus formáját.
Kvantumkémiai számítási módszereket a fentiekben már tárgyalt okok miatt nem alkalmazhattunk a
sebességi állandók meghatározására. A klasszikus számítógépes szimulációk időtartománya pedig
olyan rövid, hogy csak néhány folyamat figyelhető meg és az is csak gyorsan kristályosodó anyagok
esetén (pl.: karbamid).
A jelen kutatás újítása, hogy a reakciósebességi állandók meghatározásához metadinamikával
kombinált molekuláris dinamikai szimulációkat alkalmaztunk, mivel így lehetőségünk nyílt a
gyorsított dinamikához hasonlóan az időskála kiszélesítésére megfelelő segédpotenciálok
felhasználásával. Az ily módon meghatározott sebességi állandókat felhasználva kinetikai Monte
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Carlo szimulációt hajtunk végre.
A metadinamikai eljárás során a rendszer kívánt változását jól leíró kollektív koordináta mentén
bizonyos időközönként egy Gauss– függvény formájú taszítópotenciált helyezünk el. Egy idő múlva
ezen potenciálok eredője kijuttatja a vizsgált változót lokális minimumából és ezáltal egy másikba
juthat. A módszer segítségével teljes szabadenergiafelületek térképezhetők fel.
E módszert felhasználva olyan eljárást fejlesztettünk ki, mely segítségével egy tetszőleges
kristálypozícióban végbemenő kristályosodási folyamat szabadenergiaváltozását határozhatjuk
meg, ebből pedig kiszámíthatjuk az adott folyamathoz tartozó ki reakciósebességi állandót.
Egy C nyelvű molekuladinamikai kódot írtunk át metadinamikai programmá, mellyel egy téglatest
alakú szimulációs cellában elhelyezett különböző folyadék – szilárd határfelületeket vizsgáltunk. A
kristályfelület egy adott pozíciójából taszítópotenciálok segítségével kitaszítottunk egy részecskét a
folyadék fázisba és az ehhez szükséges szabadenergiát számítottuk. Kristályosodás/oldódás esetén a
kollektív koordináta egyszerűen annak a részecskének a helykoordinátája, amelynek a
kristályfázisból a folyadék fázisba való átmenetét kitaszító potenciálok segítségével indukáljuk.
A számítások megkezdése előtt azonban olyan rendszert kellett találnunk, melyben a folyadék –
szilárd fázishatár a szimuláció és a metadinamikai számolás során mindvégig megmarad. Ennek
felkutatása rendkívül hosszú folyamat volt. Irodalmi adatok felhasználásán túl különböző sűrűségű
rendszerek olvadáspontját és nyomását is megfigyeltük, ezekből próbáltunk az egyensúlyi rendszert
meghatározni. A rendszerek stabilitásának vizsgálatára kétféle ellenőrzést vezettünk be. Az egyik a
részecskék egyedi elmozdulásnégyzeteinek ábrázolása, minél jobban elkülönült a szilárd és a
folyadékfázisbeli részecskék mozgékonysága, annál stabilabbnak tekinthettük a fázishatárt. A másik
módszer alapjai pedig a kristályfázisban lévő atomok kristálytani irányokban vett távolságainak
átlaga és szórása. Ezt anizotrópiai vizsgálatként alkalmaztuk, hogy információt kaphassunk a
kristályban esetlegesen uralkodó feszültségekről.
Ezek után a metadinamikai paramétereket kellett optimálisan megválasztanunk. Ehhez számos
kísérleti szimulációt futtattunk le és az ezekből nyert grafikonokat, adatsorokat értékeltük ki.
A szimulációt számos, különböző felszínű határfelület esetén is elvégeztük. Azokban az esetekben,
ahol a vizsgált részecske körül a kristályrácsban vakanciák helyezkedtek el, a kilökéshez szükséges
energia nem sokkal különbözött a teljes koordinációjú részecske energiájától. Kiderült, hogy a
szimuláció korai szakaszában már betöltődnek ezek az üres helyek a folyadékfázisból és így a
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kitaszításkor már ezeknek, az újonnan bekötött részecskéknek a vonzását is le kell győznie a
kitaszító potenciálnak.
E probléma kiküszöbölésére úgynevezett pszeudorészecséket vezettünk be, melyek különlegessége,
hogy a kitaszítandó részecskével nem hatnak kölcsön. Az eddigi vakanciákat pszeudorészecskékre
cserélve lehetővé vált olyan rendszerek vizsgálata is melyeknél a kitaszítandó részecske nem
maximális koordinációjú. Ezen speciális atomok alkalmazása azonban némi torzítást vihet a
rendszerbe és így meghamisíthatja a számítandó szabadenergia értékeket. A hiba mértéke jól
becsülhető, ha összehasonlítjuk a vizsgált részecske potenciális energiáját mindkét rendszer
(vakanciát vagy pszeudorészecskét tartalmazó) esetén azonos időintervallumon átlagolva, az
egyensúly beálltától a vakanciák megszűnéséig. A számítás megmutatta, hogy a pszeudorészecskék
alkalmazása nem okoz számottevő torzítást, mivel csak pár százalék különbség van a két potenciális
energia között,
Már 10 különböző határfelületet esetén sikerült meghatároznunk a kitaszításhoz szükséges
(aktiválási) szabadenergiát, az átmenetiállapotelméletből ismert képlet felhasználásával pedig
ezekből egyensúlyi sebességi állandókat is számítottunk. Az így kapott sebességi állandókat 5 Knel
alacsonyabb hőmérsékletre átszámolva olyan kinetikai paraméterekhez jutottunk, mellyekkel egy
hőmérsékletindukált kristályosodási folyamatot írhatunk majd le.
Jelenleg is dolgozunk egy már meglévő kinetikai Monte Carlo program módosításán, hogy
alkalmassá tegyük a vizsgált rendszerünk modellezésére.
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Rövid összefoglalás
A kristálynövekedés tanulmányozására számos módszer létezik, de ezek mindegyikének van
valamilyen gyenge pontja. A kvantumkémiai számítások precíz, ugyanakkor rendkívül
számításigényes módszerek, így a kezelhető részecskeszám erősen korlátozott, ezért nem tudunk
kristályfelületeket vizsgálni. A klasszikus mechanikai szimulációk időtartománya pedig nem
megfelelően széles, egy – egy szimuláció során csupán néhány gyors folyamat figyelhető meg. A
kinetikai Monte Carlo módszer ugyan lehetővé teszi, hogy ezen korlátokon túllépve különböző
kristályok mezoszkopikus formáit modellezzük, ehhez azonban ismernünk kell az egyes
folyamatokhoz tartozó sebességi állandókat. Ezek meghatározása történhet kvantumkémiai
számításokkal vagy klasszikus számítógépes szimulációkkal, de sajnos ez esetben is számolnunk
kell a fentiekben említett problémákkal.
A munkánk során alkalmazott metadinamikával kombinált szimulációk segítségével azonban
lehetőség nyílik az időskála kiszélesítésére. E módszert felhasználva olyan eljárást dolgoztunk ki,
mellyel meghatározható a tetszőleges kristálypozícióban végbemenő kristályosodási folyamatok
szabadenergiaváltozása, s ennek eredményeképpen az adott folyamathoz tartozó ki reakciósebességi
állandó. Az egyensúlyi kristályfelület egy adott pozíciójából metadinamikai segédpotenciálok
alkalmazásával kitaszítottunk egy részecskét a folyadék fázisba molekuláris dinamikai szimuláció
során és az ehhez szükséges szabadenergiát számítottuk. Különböző felszínű és betöltöttségű argon
folyadék – kristály határfelületeket vizsgáltunk, egyes esetekben a hatékonyság fokozása érdekében
specális pszeudorészecskéket is alkalmaznunk kellett.
Végül az átmenetiállapotelméletből ismert összefüggés felhasználásával a meghatározott aktiválási
szabadenergiákból egyensúlyi sebességi állandókat számítottunk. Ezeket 5 Knel alacsonyabb
hőmérsékletre

átszámolva

olyan

kinetikai

paraméterekhez

jutottunk,

melyek

egy

hőmérsékletindukált kristályosodás folyamatát írják le.
A kinetikai Monte Carlo szimulációs program átírása jelenleg is tart. Amint az összes lényeges
sebességi állandót meghatároztuk, ezek felhasználásával felépítjük a vizsgált kristályunk
makroszkopikus modelljét.
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Summary
Theoretical investigations on crystal growth can be achieved by several methods, but all of the
modelling methods have disadvantages. The first principle methods are very accurate, but they are
expensive techniques. The number of the particles is so restricted, that the system cannot represent a
crystal surface or interface correctly. With classical simulations although we can handle much more
particles, but the timescale of these methods are short and we cannot get information about all of the
growth processes, only some fast ones can be observed in a simulation. The kinetic Monte Carlo
simulation helps us to get over these problems and it makes possible to model a
mesoscopic/macroscopic crystal structure. However, we have to know the rate constants for every
elementary reaction, which can be assigned in first principle calculations or in classical computer
simulations. In the determination of the rate constants we face again with the problems mentioned
above.
We propose a new combination of the modelling methods: molecular dynamic simulation with
metadynamics to determine the rate constants and then a kinetic Monte Carlo simulation.
The use of metadynamics eliminates the crystal growth timescale dependence of the dynamic
simulations. We worked out a method, whereby the free energy changes of any crystallization
process can be observed in any crystal positions in order to calculate the rate constants. One of the
particles at the crystal/liquid interface is pushed into the liquid phase from the crystal one using
small Gaussian potentials, and we can calculate the necessary free energy of this process as the sum
of these addon potentials. Our test system was the argon crystal/liquid interface modelled by
LennardJones interactions. We investigated different type of interfaces with differently coordinated
crystal particles. In the case of interfaces with multiple vacations we had to apply pseudo particles
to improve the efficiency rate of our simulations.
Using the transition state theory we calculated the rate constants of the investigated crystallization
processes in equilibrium from the free energy determined. To characterize a temperature induced
crystallization process, we present rate constants for a lower than the equilibrium temperature as
well. (e.g. T = 5 K).
We would like to use our rate constants in a kinetic Monte Carlo simulation to mimic the crystal
growth in a mesoscopic scale. The modification of an existing kinetic Monte Carlo program is in
progress.
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FÜGGELÉK
A névlista elemei
A *.run fájlban használható kulcsszavak (névlista):
n

a részecskék darabszáma

stepLimit = 10000

számítási lépések száma, ha 1re állítjuk, akkor a metadinamika kilépési
feltétele állítja csak le a program futását

stepEquil = 0

hány lépést várjon az egyensúly beállásáig e

stepWait = 1000

hány lépést várjon a diffúzió számításának megkezdéséig

stepReport = 1000

hány lépésenként írja ki a képernyőre az aktuális információkat

stepSave = 1000

hány lépésenként mentse el a konfigurációt

stepMetaEquil = 5

hány lépést várjon egy új kitaszítópotenciál hozzáadása után

stepMetaStart = 4000

hányadik lépés után kezdődjön a metadinamika

stepMetaA = 5

hány lépésen keresztül átlagolja a kitaszítandó részecske pozícióját

stepVacf = 10

a sebesség autokorrelációs függvény számításának gyakorisága

vbin = 0

a sebesség autokorrelációs függvény számítás lépései, 0 = ne számolja

rescaleFrequency

sebességek átskálázásának gyakorisága

rescaleUntil = 500

hányadik lépésig skálázza át a sebességeket

thermostateFrom = 500 hányadik lépéstől kezdve használja a Nosé – Hoover – termosztátot
checkIsotropy = 0

Anizotrópiavizsgálat gyakorisága

qThermo

Nosé – Hoover – termosztát paramétere

dTime = 1.0e3

időlépés nagysága

ljEpsilon

Lennard – Jones – potenciál  paramétere

ljSigma

Lennard – Jones – potenciál  paramétere

uGrid

a potenciál felosztásának finomsága

gGrid

a g(r) függvény felosztásának finomsága

temperature1

az 1. fázis hőmérséklete

temperature2

a 2. fázis hőmérséklete

density

sűrűség

m

a részecske tömege

rndSeed

a véletlenszámgenrátor inicializáló száma

andersenFrequency

az Andersen – termosztát alkalmazásának gyakorisága (lépésenként)
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qGrid

a szerkezeti függvény felosztásának finomsága

qBin

a szerkezeti függvény diszkrét értékeinek száma

qMin

a szerkezeti függvény legkisebb q értéke

gaussianH = 0,1

a metadinamikai Gauss – csúcs magassága

gaussianS = 0,1

a metadinamikai Gauss – csúcs szélessége

gaussianMAX = 200

a hozzáadható Gauss – csúcsok maximális száma

nCryst = 700

a kristályban lévő részecskék száma

pseudo1 = 0

az 1. pszeudorészecske sorszáma

pseudo2 = 0

az 2. pszeudorészecske sorszáma

pseudo3 = 0

az 3. pszeudorészecske sorszáma

pseudo4 = 0

az 4. pszeudorészecske sorszáma
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