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1 UVOD 
 

 

Metode Monte Carlo spadajo v razred računalniških algoritmov, ki za določanje rezultatov 

uporabljajo naključno generirane razporeditve. Njihova uporaba je danes razširjena v različnih 

vejah znanosti. Tako se na primer v ekonomiji metoda uporablja za simuliranje raznih situacij, 

ki vplivajo na vrednost investicije. Za nastanek metode se najpogosteje navaja leto 1944, ko 

so v Los Alamosu fiziki raziskovali, kolikšno pot prepotujejo nevtroni skozi različne 

materiale. Problema ni bilo možno rešiti analitično ali s tedaj znanimi numeričnimi pristopi. 

Tako sta John Von Neumann in Stanislaw Ulam predlagala, da bi poiskali rešitev na podlagi 

računalniškega eksperimenta, temelječega na generiranju naključnih številih, ki ponazarjajo 

naključno stanje sistema, in na določanju verjetnosti tega stanja. Pri računanju so uporabljali 

mehanske računalnike, s katerimi ni bilo možno generirati naključnih števil. Naključna števila 

so pridobivali tako, da so nekateri raziskovalci pošiljali svoje ljudi v igralnice, kjer so pri 

ruleti pridobivali dobitna števila. To metodo so v nadaljevanju uporabljali tudi v sklopu 

Manhattan projekta [1], kjer so razvijali atomsko bombo in metodi dodelili ime Monte Carlo. 

Dejanski razcvet pa je metoda doživela v obdobju računalnikov, ki so omogočali vedno večjo 

količino naključno generiranih števil v vedno krajšem času. 

 

V seminarju bom predstavil Metropolisov algoritem metode Monte Carlo, ki ga bom vključil 

v program za računanje povprečne vezavne energije sistema na delec in radialno 

porazdelitvene funkcije pri določeni temperaturi T, številu delcev N in gostoti ρ. V 

naslednjem poglavju bo predstavljen sistem, za katerega bomo oblikovali parsko potencialno 

energijo, na podlagi katere bomo računali vezavno energijo in povprečno vezavno energijo ob 

danih pogojih (število delcev N, temperaturo T in gostoto ρ). Obravnavan sistem je relativno 

enostaven. Kadar pa imamo opravka z bolj kompleksnimi sistemi, moramo uporabiti 

naprednejše metode Monte Carlo. Tako se pri preučevanju ravnovesja med dvema 

agregatnima stanjema uporablja Gibbsova porazdelitev [2]. Dežnikovo vzorčenje (Umbrella 

sampling) se uporablja na sistemih, znotraj katerih obstaja potencialna ovira, katero delci 

sistema težko premagajo [3]. V tretjem poglavju bo predstavljena metoda sama, posvetili se 

bomo robnim pogojem in predstavili radialno porazdelitveno funkcijo. V četrtem poglavju 

bodo rezultati računalnikše simulacije za povprečno vezavno energijo sistema na delec in 

radialno porazdelitveno funkcijo sistema pri določeni temperaturi T, številu delcev N in 

gostoti ρ grafično prikazani in komentirani. 

 

 

2 VEZAVNA ENERGIJA SISTEMA DELCEV 
 

 

Delci v sistemu bodo ponazarjali določen atom osme skupine periodnega sistema elementov, 

ki imajo vse ovojnice zapolnjene z elektroni. Če bi imeli le en tak atom, ki je popolnoma 

izoliran od okolice, bi se v povprečju težišče negativnega naboja pokrivalo s težiščem 

pozitivnega jedra. Ko pa v ta sistem vključimo še drugi atom, pričneta električna oblaka obeh 

atomov delovati med seboj tako, da se v njiju inducira električni dipol. Električno polje 

posameznega atoma pada sorazmerno z r
-2

, kjer je r oddaljenost med težiščema obeh atomov. 

Induciran električni dipol pa pada sorazmerno z r
-3

. Tako električna dipolna energija Eed, ki je 

definirana kot negativni skalarni produkt električnega dipola in električnega polja, pada 

sorazmerno z r
-6

 [4]. V splošnem lahko za električno dipolno energijo Eed med dvema 

poljubnima delcema sistema zapišemo:  
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kjer je A neko pozitivno število in rij je razdalja med i-tim in j-tim atomom v sistemu. Sila, ki 

jo dobimo kot gradient te energije, je privlačna in tako zbližuje električna dipola. Vendar pri 

majhnih medsebojnih razdaljah postane Paulijevo izključitveno načelo vse bolj izrazito. Ta 

učinek opisuje enačba:  
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kjer je Ek kvantni potencial in B je določena pozitivna konstanta. Potencialno energijo med 

dvema atomoma izračunamo tako, da seštejemo enačbi (1) in (2) [5]. Po preoblikovanju 

vsote Eed in Ek ima potencialna energija Eij med i-tim in j-tim delcem obliko: 
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Enačba (3) je znana kot Lennard-Jonesova potencialna energija in se uporablja za opisovanje 

Van der Waalsove vezi. Parameter ε predstavlja najnižjo vrednost potencialne energije, 

parameter ζ pa karakteristično razdaljo, pri kateri je vrednost vezavne energije enaka 0. Z 

enačbo (3) lahko določimo potencialno energijo med dvema atomoma. V primeru, da je 

sistem sestavljen le iz dveh atomov, ta vrednost predstavlja vezavno energijo sistema. Če pa 

je sistem sestavljen iz poljubnega števila delcev, določimo vezavno energijo sistema tako, da 

seštejemo vse potencialne energije v sistemu. Vidimo lahko, da je vezavna energija odvisna 

od medsebojne razdalje rij, ta pa od lege delcev v sistemu. Pri danih pogojih ne moremo točno 

napovedati, kakšna bo razporeditev delcev v takšnem sistemu in posledično njegova vezavna 

energija. Heisenbergovo načelo nedoločenosti namreč narekuje, da če točno vemo, kje se 

delec nahaja, ne vemo ničesar o njegovi hitrosti oz. če poznamo točno hitrost delca, ne 

moremo napovedati njegove lege. Tako lahko podamo le najverjetnejšo lego oz. hitrost delca 

in možno odstopanje od teh povprečij. V nekaterih redkih primerih lahko povprečja določamo 

analitično. V primeru, ki ga obravnavamo, pa to ni izvedljivo. V ta namen bomo uporabili 

metodo Monte Carlo, ki jo bomo podrobneje spoznali kasneje. Omenimo le, da je ključna 

naloga metode generiranje naključnih razporeditev sistema in računanje vezavne energije za 

te porazdelitve. Povprečna vezavna energija sistema pa predstavlja vrednost, ki se je pri 

generiranju novih razporeditev največkrat pojavila.  

 

Na primeru idealnega plina lahko najenostavneje razložimo odstopanje od povprečne 

vrednosti določene fizikalne količine. Znano je, da je povprečna kinetična energija idealnega 

plina sorazmerna s temperaturo. Povprečna hitrost kot tudi odstopanje od nje sta sorazmerni s 

korenom temperature. Sistem ima pri višjih temperaturah posledično večjo povprečno 

kinetično energijo in tudi večje odstopanje od nje. Povezavo med kinetično energijo in 

potencialno energijo pa lahko predstavimo tako, da delec obravnavamo kot harmonični 

oscilator. Kot prvo obravnavajmo primer, ko je temperatura zelo nizka, kar ima za posledico, 

da je kinetična energija delca majhna. Delec, na katerega deluje Lennard-Jonesov potencial, 

za katerega je ravnovesna lega enaka 2
1/6

ζ, bo nihal okoli te lege. Če je njegova razdalja 

manjša od ravnovesne lege, nanj deluje odbojna sila. V primeru, ko pa je bolj oddaljen, nanj 

deluje privlačna sila. Kako blizu oz. daleč od drugega delca se bo lahko nahajal, določa 
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njegova kinetična energija, ki se med nihanjem nenehno pretvarja v potencialno energijo in 

nazaj v kinetično. Pri nizkih temperaturah, kjer je tudi nedoločenost hitrosti majhna, delci 

nihajo v ozki okolici ravnovesne lege. Če temperaturo sistema povišamo, se poveča tudi 

povprečna vrednost kinetične energije, kar omogoča delcem, da nihajo z večjo amplitudo in 

tako dosegajo večje vrednosti potencialne energije. Tako lahko napovemo, da se bo urejenost 

sistema manjšala z višanjem temperature T. Graf Lennard-Jonesove potencialne energije je 

prikazan v sliki (1). 

 

 

6
√2σσ

ε

  
 

Slika 1. Lennard-Jonesova potencialna energija E(r) v odvisnosti od razdalje r med delcema. 

Najnižja vrednost potencialne energije je označena s simbolom ε, razdalja, na kateri je 

vrednost potenciala enaka nič, je označena s simbolom ζ, ravnovesna razdalja pa je enaka 
6 2ζ . 

 

Naloga programa je generiranje različnih konfiguracij sistema. Za vsako od teh konfiguracij 

prvo izračunamo potencialno energijo med vsakim parom delcev v sistemu, nato vse te 

potencialne energije med seboj seštejemo, da dobimo vezavno energijo sistema za i-to 

konfiguracijo ( iE ). Povprečno vezavno energijo sistema ( E ) določimo tako, da seštejemo 

vse uspešno generirane vezavne energije sistema in vsoto delimo s številom generiranih 

konfiguracij (M). To lahko matematično zapišemo kot: 

 

 




M

i

E
M

E
1

i

1
. (4) 

 

Povprečno vezavno energijo na delec izračunamo tako, da E  delimo s številom vseh delcev 

v sistemu N. Ker bomo do podatkov prišli z numeričnimi izračuni, bomo enačbo (3) zapisali z 

reduciranimi enotami. Vrednosti konstant in parametrov, ki bi se drugače uporabljale pri 

računanju, so reda 10
-23

, kar bi lahko povzročilo težave pri množenju ali deljenju. Z uporabo 

reduciranih enot pa dobljene vrednosti zavzemajo vrednosti od 0,001 do 1000. Za 

preoblikovanje enačb v reducirane enote bomo uporabili fizikalne količine za dolžino ( ), 

energijo ( ε ) in maso (m). Tako dobimo reducirano razdaljo r
*
 z deljenjem razdalje r s 

karakteristično razdaljo   ( ζ/* rr  ), reducirano temperaturo T
*
 dobimo z deljenjem 

temperature T s karakteristično minimalno vrednostjo potencialne energije ε in pomnožitvijo z 

Boltzmanovo konstanto kB ( ε/B

* TkT  ), reducirano energijo E
*
 pa z deljenjem energije E z ε 

( ε/* EE  ).  
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Reducirane enote imajo veliko prednosti in ena izmed njih je univerzalnost dobljenih 

rezultatov [6]. Enačba (3) ima tako v zapisu z reduciranimi enotami obliko: 

 

 ))()((4 6*

ij

12*

ij

*

ij

  rrE   , (5) 

 

ki je za numerične izračune primernejša od enačbe (3). Člen   v enačbi (5) ponazarja 

reducirano potencialno energijo in člen    ponazarja reducirano razdaljo med i-tim in j-tim 

delcem. Kadar je sistem sestavljen iz več delcev, ga ni možno rešiti analitično, zato bomo v 

nadaljevanju vpeljali metodo Monte Carlo, s katero smo dobili rezultate, ki so predstavljeni v 

četrtem poglavju. 

 

 

3 METODA MONTE CARLO 
 

 

Metode Monte Carlo, računalniški algoritmi, se uporabljajo za reševanje stohastičnih 

procesov, v razred katerih sodi obravnavan problem. Za reševanje slednjega je v prvem 

koraku te metode potrebno delce razporediti znotraj sistema. Velikost sistema je v izdelanem 

programu določena na podlagi gostote ρ, števila delcev N in vnaprej določene geometrije 

sistema.  

 

Na začetku so delci razporejeni v 2D mrežo. Prednost te razporeditve je, da začetna vezavna 

energija zavzema pri istih pogojih enako vrednost in s tem trajanje programa ni odvisno od 

začetne razporeditve sistema. Za začetno konfiguracijo seštejemo vse vezavne energije v 

sistemu in tako določimo vezavno energijo sistema za prvo konfiguracijo. V naslednjem 

koraku naključno izberemo in premaknemo enega od N-tih delcev. Izbrani delec premaknemo 

glede na njegovo prejšnje stanje. Ker je problem dvodimenzionalen, moramo generirati dve 

naključni števili, za koponento x in komponento y lege delca. Ti števili zavzemata vrednosti 

od Δ  do Δ . S številom Δ  tudi reguliramo število uspešno generiranih konfiguracij. 

Priporočljivo je, da je razmerje med uspešno generiranimi konfiguracijami in vsemi 

generiranimi konfiguracijami okoli 0,5. Tako zagotovimo tudi generiranje manj verjetnih 

konfiguracij sistema pri dani temperaturi. Ko je delec premaknjen na novo lego, za to novo 

konfiguracijo izračunamo vezavno energijo sistema in jo primerjamo s prejšnjo vezavno 

energijo sistema. V primeru, da je vezavna energija sistema nove konfiguracije manjša od 

prejšnje vezavne energije, je ta konfiguracija uspešna. Dobljeno vrednost vezavne energije 

sistema shranimo. Nato ponovno naključno izberemo delec, ga premaknemo, izračunamo 

vezavno energijo sistema in jo primerjamo z zadnjo shranjeno. V nasprotnem primeru, ko je 

nova energija večja od zadnje shranjene, uporabimo za določitev uspešnosti konfiguracije 

statistični argument. Ta temelji na podrobnem ravnotežju (detailed balance) z obliko: 

 

 )π()()(π)( onnNnooN    , (6) 

 

kjer N(o) predstavlja verjetnost, da se sistem nahaja v starem stanju o, N(n) pa verjetnost, da 

se sistem nahaja v novem stanju n. )(π no je verjetnost prehoda iz starega stanja v novo in 

)(π on  je verjetnost prehoda iz novega stanja v staro. Na podlagi pogoja, zapisanega v 

enačbi (6), lahko oblikujemo Metropolisov algoritem, ki je ključnega pomena pri sprejemanju 

oz. zavračanju novih konfiguracij. Po preoblikovanju enačbe (6) lahko zapišemo enačbo: 
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 Tk inverzna temperatura, E(o) vezavna energija sistema zadnje uspešne 

konfiguracije in E(n) vezavna energija sistema trenutne konfiguracije. Desna stran enačbe (7) 

predstavlja statistični argument, ki ga primerjamo z naključno generiranim številom -e . Če je 

vrednost statističnega argumenta večja od naključno izbranega števila, novo konfiguracijo 

sprejmemo in ponovimo vse korake. V nasprotnem primeru to konfiguracijo zavrnemo [7]. 

 

Pomemben dejavnik za učinkovito delovanje programa so robni pogoji, ki definirajo lastnosti 

sistema pri določenih mejnih vrednostih. Najenostavnejša oblika robnih pogojev so fiksni 

robni pogoji (slika 2a), kjer se lahko delci premikajo zgolj po prostoru, ki ga ustvarimo. 

Slabost takšnih robnih pogojev se kaže predvsem pri določanju radialno porazdelitvene 

funkcije, ki bo opisana kasneje. Učinkovitejše delovanje programa dobimo z uporabo 

periodičnih robnih pogojev (slika 2b), kjer je potrebno osnovni sistem kopirati in te kopije 

razporediti okoli sistema samega. Prednost teh robnih pogojev je, da navidezno povečajo 

sistem. Delce lahko poljubno premikamo po osnovni celici in v primeru, ko izbrani delec 

zapusti primarno celico, vstopi njegova kopija na zrcalni strani v sistem [8].  

 

 

S programom se računa tudi radialno porazdelitvena funkcija g(r), ki je pokazatelj 

agregatnega stanja sistema. Določimo jo tako, da preštejemo število delcev ( )(δ rn ), ki se 

nahajajo v okolici izbranega delca, okoli katerega ustvarimo navidezni kolobar z notranjim 

polmerom r in debelino δr. To štetje ponavljamo tako dolgo, dokler ne dosežemo želene 

končne vrednosti polmera r [9,10]. Vrednosti je potrebno še pravilno normirati, saj se z večjo 

oddaljenostjo od izbranega delca veča tudi število delcev [11]. Simuliran sistem je 2D, tako 

ima radialno porazdelitvena funkcija obliko: 

 

 

ρδπ2

)(δ
)(

rNr

rn
rg    , (8) 

 

a) b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2. Prikaz robnih pogojev. a) Zaradi fiksnih robnih pogojev lahko rumeni delec 

naključno premikamo le na zelenem področju; b) z uporabo periodičnih robnih pogojev lahko 

rumeni delec zapusti sistem in njegova kopija vstopi na zrcalni strani v sistem. Puščica 

ponazarja smer premika izbranega delca. 
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Slika 3. Ponazoritev določanja g(r). Rumeno obarvani delec ponazarja izbrani delec, sivo 

obarvani delci ponazarjajo delce, ki se nahajajo izven kolobarja z notranjim polmerom r in 

debelino δr, zeleno obarvani delci pa se nahajajo znotraj kolobarja. 

kjer je ρ povprečna gostota v reduciranih enotah in je N skupno število delcev v sistemu. 

Zapis radialno porazdelitvene funkcije v enačbi (8) velja samo ob uporabi periodičnih robnih 

pogojev. Postopek določanja radialno porazdelitvene funkcije je prikazan v sliki (3). 

 

 

V nadaljevanju bodo predstavljeni razultati, ki so bili pridobljeni na podlagi metode Monte 

Carlo in Matropolisovega algoritma.  

 

 

4 REZULTATI RAČUNALNIŠKE SIMULACIJE 
 

 

Računalniška simulacija, ki temelji na metodi Monte Carlo, je bila opravljena na sistemu  

225-tih delcev pri reducirani gostoti ρ* = 0,9. Podatki so bili povprečeni preko M = 10
6
 

uspešno generiranih konfiguracij. Program je oblikovan tako, da za določeno reducirano 

temperaturo T
*
 shranjuje vrednosti uspešno generiranih vezavnih energij sistema  *E , kot 

tudi podatke za radialno porazdelitveno funkcijo v datoteke. Slednje so bile po končani 

simulaciji uvožene v program Origin in dodatno obdelane ter grafično oblikovane. Kot prvo si 

oglejmo verjetnostno porazdelitev povprečnih reduciranih vezavnih energij , ki je 

prikazana na sliki (4).  

 

             

 

 

Slika 4: Verjetnostna porazdelitev p(<E
*
>/N) povprečnih reduciranih vezavnih energij na 

delec <E
*
>/N. Vrednosti reduciranih temperatur T

*
 za histograme od leve proti desni so 0,1; 

0,2; 1,3; 5 in 10. 

 

NE /*
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V drugem poglavju je kvalitativno opisan vpliv temperature na povprečno kinetično energijo 

in posledično na povprečno vezavno energijo na delec. Iz slike (4) je razvidno, da se 

povprečna vezavna energija veča s temperaturo. Hkrati se veča tudi odstopanje od povprečne 

vezavne energije na delec in s tem tudi energijsko območje, v katerem se lahko sistem nahaja. 

Iz rezultatov na sliki (4) je razvidno nižanje vrhov histogramov, ko se nedoločenost energije 

veča. Če bi temperaturo sistema še povečevali, bi se nedoločenost energije tudi povečevala in 

posledično, bi bilo energijsko območje, v katerem se lahko sistem nahaja vse večje, vrhi pa bi 

bili vse manj izraziti. Velikost energijskega območja, v katerem se lahko sistem nahaja, in 

povprečna vezavna energija sistema na delec sta pokazatelja razdalj med delci. Večja kot je 

povprečna vezavna energija, bolj razpršeni so delci po prostoru. Pri visokih temperaturah tako 

ne moremo pričakovati, da so delci med seboj razporejeni v urejeno strukturo, temveč vse bolj 

naključno. Urejenost sistema pa lahko prikažemo z radialno porazdelitveno funkcijo, ki je za 

različne temperature prikzana v sliki (5).  

 

 

  

 

 
 

   

 

Slika (5) prikazuje radialno porazdelitvene funkcije in porazdelitve delcev v sistemu pri 

določeni reducirani temperaturi. Radialno porazdelitvena funkcija posredno prikazuje 

verjetnost nahajanja delca na določeni oddaljenosti od drugega delca. Pri zelo nizki 

Slika 5: Prikaz razporeditve delcev in graf radialno porazdelitvene funkcije. a) T
*
 = 0,1;       

b) T
*
 = 1,0; c) T

*
 = 100. 

a) 

b) 

c) 
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temperaturi (slika 5a) so delci razporejeni v mrežo. Ta struktura se da razbrati tudi iz radialno 

porazdelitvene funkcije, kjer so prisotni izraziti maksimumi in minimumi, ki so pokazatelji 

diskretne strukture. Pri višji temperaturi (slika 5b), ko pričnejo delci nihati z večjo amplitudo 

okoli ravnovesne lege, postajajo maksimumi vse manj izraziti. Da so delci med seboj še 

zmeraj vezani, se da razbrati iz prvega maksimuma, ki je na večji reducirani oddaljenosti r
*
 od 

1. Pri še višji temperaturi (slika 5c) pa lahko rečemo, da so delci svobodni. Maksimum 

nastopa pri medsebojnih razdaljah, ki so manjše od 1, nato pa je vrednost radialno 

porazdelitvene funkcije enaka 1 oz. so delci po prostoru enakomerno porazdeljeni. 

 

 

5 ZAKLJUČEK 
 

 

Metoda Monte Carlo je zelo močno in uporabno orodje za vsakega fizika, saj omogoča 

simuliranje velikih sistemov, pri čemer pa smo omejeni s časom za izvajanje simulacije in z 

zmogljivostjo računalnika. Veliko časa sem porabil za oblikovanje in optimizicijo kode 

programa, kar mi je omogočalo opravljanje simulacije na vedno večjem sistemu in pridobitve 

rezultatov v zmernem času. V programu sem uporabljal sistem z 225-timi delci. Program je 

generiral 10
6
 uspešnih konfiguracij, za katere sem določil povprečno vezavno energijo na 

delec in radialno porazdelitveno funkcijo za različne temperature. Dobljene vrednosti sem 

tudi grafično prikazal s programom Origin. Sam program sem izdelal v programskem jeziku 

C, zaradi hitrosti, in programskem jeziku Python, zaradi vizualizacije. V nadaljevanju bi ga 

lahko razširil na 3D prostor, vključil možnost za določanje radialne porazdelitvene funkcije 

sistema, ki je sestavljen iz dveh ali več različnih snovi, itn. Program bi lahko uporabil tudi za 

opazovanje dinamike sistema. Tako je možnosti za nadgradnjo veliko, saj se ta metoda ne 

uporablja zgolj za reševanje termodinamičnih problemov, temveč tudi v ekonomiji, biofiziki, 

fiziki trdnih snovi, informatiki … Potrebno pa je omeniti, da so rezultati simulacije uporabni 

le skupaj z eksperimentalnimi vrednostmi, ker računalnik generira zgolj kvazi-naključna 

števila, kar je tudi glavni razlog, da se ne moremo slepo zanašati na rezultate simulacije same. 
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