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1 UVOD 
Britanski fizik Thomas Graham je leta 1861 preučeval difuzijske lastnosti različnih snovi v 

raztopini. Ţelel je ločiti tiste, ki so zmoţni preiti skozi steno pergamenta od tistih, ki niso. 

Tiste snovi, ki niso penetrirale skozi steno, so se nanjo prilepile in imele lepljiv izgled. 

Poimenoval jih je 'koloidi' iz grške besede kolla za lepilo. Danes je velikost delcev glavni 

parameter za določanje koloidnega stanja [1]. 

Koloidna znanost je danes ţe zelo razširjena. Ključ za razumevanje koloidov in tehnološko 

uporabnost je poznavanje interakcij med koloidnimi delci. Te znanstveniki preučujejo pod 

različnimi pogoji in na različne načine. Eden izmed načinov so računalniške simulacije 

koloidov. V tem seminarju bom z računalniškim programom [2], ki je bil napisan na podlagi 

potenciala med dvema koloidnima delcema, dokazanega z eksperimentalnim raziskovanjem, 

iskala anomalije v sistemu koloidnih delcev. 

V prvi polovici seminarja bom na splošno povedala, kaj so koloidi [1, 3-7], opisala bom 

interakcije med koloidnimi delci. Poznamo privlačne interakcije, kot so van der Waalsove [1, 

3, 4] in deplecijske interakcije [3, 5] ter odbojne interakcije zaradi trde sredice [5, 7], sterične 

[3, 4] in elektrostatične [4, 5, 6] stabilizacije. V drugi polovici seminarja se bom posvetila 

eksperimentu [2], na katerem temelji napisan računalniški program. Predstavila bom Monte 

Carlo simulacijo [8] in na koncu podala rezultate. 

2 SPLOŠNO O KOLOIDIH 
Koloidi so raztopine delcev, katerih premer je med 1 nm in 1 µm. Imenujemo jih koloidni 

delci. Ti delci so dovolj majhni, da pri njihovem gibanju prevlada termična energija, zaradi 

česar se gibljejo difuzijsko. Vpliv gravitacije na gibanje je zanemarljiv, zato delci ne potonejo 

na dno.  

S koloidi se srečujemo v vsakdanjem ţivljenju. To so megla, dim, glina, črnilo, lepila, pene 

itd. Ravno tako jih najdemo v številnih tehnoloških aplikacijah kot so farmacevski izdelki 

(zdravila), barve, keramični izdelki in novi materiali. So tudi del bioloških sistemov (proteini, 

DNK, lipidna struktura) in so naša kri in kosti. Poznamo več vrst koloidov. Delimo jih glede 

na fazo topila, ki je lahko trda, tekoča ali plinasta in fazo dispergirane snovi, ki ravno tako 

trdna, tekoča ali plinasta [3, 5, 6]. V tabeli 1 so podani primeri za vsako vrsto koloida ter 

njihova uporaba v industriji. V seminarju se osredotočamo na koloidne suspenzije, kjer je v 

tekoči fazi topila dispergirana trdna snov. 

Koloidni delci se privlačijo. Privlak med njimi povzroči tvorbo agregatov ali skupkov. Če ti 

agregati neovirano rastejo, sčasoma doseţejo tla ali vrh posode, kar seveda uniči ţeleno 

dispergirano stanje. Velik del koloidne znanosti se ukvarja z vzdrţevanjem dispergiranega 

stanja. Na stabilnost dispergiranega stanja vpliva obdelava površine koloidnega delca. Zato je 

za koloidno znanost glavno razumevanje in nadzorovanje medpovršinskih sil [1, 3, 4]. 

Večino sistemov s koloidnimi delci zaradi njihove velikosti lahko opazujemo z optičnim 

mikroskopom in tako zlahka spremljamo njihovo obnašnje ob spreminjaju interakcij med 

njimi. Razumevanje meddelčnih interakcij je povod za oblikovanje materialov za določene 

aplikacije [1].  
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Tabela 1. Vrstev koloidov glede na fazo topila in fazo dispergirane snovi [5] 
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3 INTERAKCIJE MED KOLOIDNIMI DELCI 

3.1 PRIVLAČNE SILE 
Koloidni delci teţijo k zdruţevanju v večje skupke, ki so lahko kompaktni ali razredčeni, 

zaradi vseprisotnih privlačnih sil, ki se večajo z večanjem delcev. Najbolj poznane interakcije 

med delci so van der Waalsove interakcije. Poleg njih so privlačne tudi deplecijske sile.  

3.1.1 VAN DER WAALSOVE INTERAKCIJE 
Van der Waalsove interakcije so vseprisotne in imajo pomembne posledice na zgoščeno snov. 

Obstajajo med vsemi atomi in molekulami. Van der Waalsova interakcija izhaja iz fluktuacije 

atomskega in molekularnega električnega dipola [3]. 

Van der Waalsova interakcija med dvema koloidnima delcema izhaja iz van der Waalsove 

interakcije med dvema atomoma, ki pada z šesto potenco razdalje [3]. Za izračun efektivne 

interakcije, npr. med molekulami, moramo upoštevati seštevek potencialov med vsemi pari 

molekul. Pravimo, da je potencial parno aditiven. V tem pribliţku zanemarimo prisotnost 

drugih molekul oz. zanemarimo interakcije med več molekulami. Rezultate, ki izhajajo iz 

seštevka parov, lahko pridobimo analitično z integriranjem parnega potenciala molekul v 

mikroskopskem volumnu dV1 na delcu 1 in volumnu dV2 na delcu 2, po volumnu delcev. 

Dobljeni rezultat je odvisen od oblik delcev ter od njune razdalje. 

Potencial U med dvema krogelnima delcema s polmerom R in razdaljo med njunima 

površinam h << R v vakuumu narašča linearno s polmerom delca R in je obratno sorazmeren z 

razdaljo med površinama delcev h [4]: 

   
   

   
                                                                             

AH predstavlja Hamakerjevo konstanto, ki določa efektivno moč van der Waalsove interakcije 

med koloidnimi delci. Privlačni potencial med koloidnimi delci pada z razdaljo veliko 

počasneje kot med individualnimi molekulami. Zato je njihov dolg doseg pomemben za 

njihovo stabilnost. 

Če je namesto vakuuma med koloidnimi delci tekočina, se van der Waalsov potencial znantno 

zmanjša. Hamakerjevo konstanto zamenja efektivna Hamakerjeva konstanta, ki je seštevek 

prispevka delec-delec, topilo-topilo in delec-topilo, saj van der Waalsove sile delujejo tudi 

med koloidnimi delci ter topilom in med molekulami topila samega. Odvisna je od 

dielektričnosti ε in lomnega količnika topila in koloidnih delcev. Tipična velikost efektivne 

Hamakerjeve konstante je okoli 10
-20

 J ( ≈ 2 kBT). kBT [1] je izraz za termično energijo delcev. 

kB predstavlja Boltzmanovo konstanto in T temperaturo v kelvinih [1, 4]. 

3.1.2 DEPLECIJSKA SILA 
Veliki koloidni delci so v raztopini obkroţeni z manjšimi delci topila. Le-ti ne morejo 

penetrirati v koloidne delce. Privlačna interakcija med koloidnima delcema se pojavi, ko sta 

njuni površini oddaljeni za pribliţno premer manjšega delca. Manjši delci so izrinjeni iz 

predela med koloidnima delcema. Ko sta si koloidna delca tako blizu, da se njuni površini 

dotikata, s tem ustvarita več prostora za molekule topila. Več razpoloţljivega prostora 

pomeni, da se poveča entropija sistema ter zmanjša prosta energija sistema. V delca z 

dotikajočima površinama trkajo delci topila, kar delca med seboj občutita kot privlačno silo 

(slika 1). Jakost te sile in njen doseg pa lahko še povečamo z dodajanjem polimera, ki se ne 

absorbira na površino koloidnih delcev (slika 2) [3, 5]. 
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Slika 1. Prikaz deplecijske sile. Manjše kroglice predstavljajo delce topila, ki trkajo ob večje 

koloidne delce [5]. 

 

Slika 2. Koloidu dodamo polimere, ki se ne absorbirajo na koloidne delce. Ko so koloidni 

delci skupaj, ustvarijo več prostora za polimere, kar povzroči učinek privlačne sile med 

koloidnimi delci [1]. 

 

3.2 ODBOJNE INTERAKCIJE MED KOLOIDNIMI DELCI 
Če so med koloidnimi delci le privlačne sile, se le ti večajo in energija vezi se med 

dotikajočima delcema povečuje. Zaradi tega se koloidni delci nakopičijo v skupek, ki se 

sesede ali pa speni iz suspenzije. Koloidi za stabilnost torej potrebujejo mehanizme, ki 

priskrbijo odbojne sile, ki nasprotujejo privlačnim interakcijam. Odbojne sile morajo imeti 

doseg reda premera koloidnega delca, drugače so neučinkovite. 

Podrobneje bomo obravnavali sterično in elektrostatično stabilizacijo. Obe metodi temeljita 

na odbojnih silah, ki so odvisne od razdalje med delci in z razdaljo hitro padajo. Zaradi tega 

na dolgih razdaljah prevladajo van der Waalsove privlačne interakcije [3]. Stabilnost lahko 

vzpostavimo tudi s sperminjanjem dielektričnosti topila, s čimer lahko celo izničimo 

Hamakerjevo konstanto AH. V primeru, da imamo koloidne delce z magnetnimi dipoli, lahko 

na njihove inetarakcije vplivamo z zunanjim magnetnim poljem B. Gostota magnetnega polja 

B med njimi ustvari magnetne interakcije, ki so opisane v poglavju 4.1. 
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3.2.1 ODBOJ ZARADI TRDE SREDICE 
Večina  koloidov se obnaša kot trdi delci, ki ne morejo preiti drug skozi drugega, zaradi 

Paulijevega izključitvenega načela. Atomi namreč zasedajo nek volumen in jih ne moremo 

stisniti ali poljubno pribliţati drug drugemu, saj dva elektrona ne moreta zasesti istega 

kvantnega stanja. Odbojne interakcije trde sredice imajo zelo kratek doseg in so edine 

interakcije, ki niso odvisne od topila. Meddelčni odbojni potencial U(r), zaradi trde sredice je: 

      
                 

         
                                                             

Kjer je r razdalja med koloidnima delcema, σ je premer delca ter      je morebitni potencial, 

ki deluje med delci [5, 7]. 

3.2.2 STERIČNA STABILIZACIJA  

Sterično stabilizacijo doseţemo z dodajanjem polimernih molekul koloidni raztopini. En del 

polimerne molekule je v topilu topljiv in drugi konec ne. Zato se netopljiv konec pritrdi na 

koloidni delec. Polimerne verige delujejo kot »odbijalci«, ki delcem preprečujejo 

medsebojeno »lepljenje« (slika 3). Tvorijo se koloidne ščetke, ki koloid stabilizirajo in 

preprečijo flokulacijo. Flokulacija pravimo reverzibilnim agregacijam koloidnih delcev. 

Sterično stabilizacijo lahko doseţemo tako v vodnih kot nevodnih topilih. Da polimerne 

verige delujejo tako učinkovito, mora biti izpolnjenih nekaj pogojev: ustvariti moramo ravno 

prav velik kolobar polimerov okoli koloidnih delcev ter absorbcija polimerov na koloidne 

delce mora biti ireverzibilna. Debelina polimerskega kolobarja L je sorazmerna z velikostjo 

delca σ, saj mora biti van der Waaslova sila na razdalji L manjša od kBT [3, 4]. 

Slika 3. Koloidna delca, na katerih so absorbirani konci polimernih molekul [4] 

 

Lahko pa se med absorbcijo polimera zgodi, da se polimer absorbira na dva delca hkrati in 

tvori most. Ta dva delca se med seboj privlačita. Toda v primeru, da je površina koloida 

zasičena s polimeri in ni več prostora za njihovo absorbcijo, do mostu ne more priti. Zato 

učinkovita stabilizacija zahteva dobro prekrite površine [3]. 

3.2.3 ELEKTROSTATIČNA  STABILIZACIJA 
Elektrostatične interakcije med naelektrenimi koloidnimi delci so odbojne. Do te interakcije 

lahko pride, če nevtralne koloidne delce potopimo v polarno topilo. Določene skupine 

molekul na površini koloidnih delcev disociirajo in v topilo sprostijo mikroione. Le-ti 

postanejo gibljivi in so nasprotnega predznaka kot novo naelektrena površina koloidnega 

delca, zato jih imenujemo protiioni. Takšne raztopine so sestavljene iz molekul topila, 

koloidnih delcev, disociiranih protiionov in mikroionov soli. Disociirane mikroione soli z 

enakim predznakom naboja kot površine koloidnih delcev imenujemo koioni. Okoli 
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koloidnega delca se zaradi elektrostatičnih sil akumulirajo protiioni in zasenčijo naboj 

koloidnega delca [6]. Tako se ustvari dvojna električna plast, ki je prikazana na sliki 4 [4]. 

Elektrostatične interakcije se med koloidnimi delci prenašajo preko mikroionov, ki so 

bistveno manjši od koloidnih delcev. Mikroioni so vedno v ravnovesju s koloidnimi delci in 

sledijo njihovim premikom [6].  

Zaradi električne dvojne plasti, ki senči interakcije med koloidnimi delci, elektrostatične 

interakcije padajo z razdaljo hitreje kot bi v praznem prostoru. Efektivna interakcija kratkega 

dosega med dvema nabitima delcema na razdalji r je: 

     
  

      
                                                                    

kjer je ε dielektričnost topila, ε0 influenčna konstanta, e celoten površinski naboj koloidnega 

delca ter  κ
-1

 je karakteristična dolţina D imenovana Debyejeva razdalja, ki označuje debelino 

električne dvojne plasti označene na sliki 4 : 

   
   

      
                                                                         

ρ je številska gostota ionov z nabojem e [4, 5]. 

 

Slika 4. Električna dvojna plast na površini koloidnega delca. Negativno nabita površina 

koloidnega delca privlači protiione (katione), kar ustvari dvojno plast [5]. 
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S seštevkom potencialov elektrostatske in van der Waalsove interakcije dobimo DLVO 

teorijo, ki opisuje stabilnost nabitih koloidnih delcev. DLVO se imenuje po Derjaguinu, 

Landau, Verweiju in Overbeeku, ki so to teorijo predstavili prvi [1, 5]. 

4 ISKANJE ANOMALIJ 
V koloidni znanosti so precej razširjene in tudi zelo pomembne računalniške simulacije 

koloidnih sistemov. Za izvedbo simulacij moramo poznati interakcije med koloidnimi delci. S 

simulacijami lahko napovemo obnašanje koloidov pri določenih pogojih. Torej, če ţelimo 

doseči neko določeno strukturo sistema, bomo s simulacijami ugotovili, kakšne pogoje 

moramo ustvariti, da jo dobimo. 

To je le en primer, zakaj pri koloidih potrebujemo računalnik. Drug primer je računalniški 

program, s katerim pri koloidih iščemo anomalije. Tak program sem uporabljala tudi jaz. 

Program [2] je napisan v Fortranu in temelji na Monte Carlo simulacijah, ki so opisane v 

poglavju 4.2. V programu simuliramo sistem z 250 koloidnimi delci, ki je v dveh dimenzijah. 

Program računa tlak p sistema v odvisnosti od časa t. Tlak se po dovolj dolgem času ustali, 

kar pomeni, da je sistem dosegel ravnovesje. Iz odvisnosti ravnovesnega tlaka od gostote in 

temperature sistema razberemo anomalije, če jih sistem sploh ima.  

V nadaljevanju je opisana fizikalna podlaga za ta program. 

4.1 OZADJE SIMULACIJE 
Silmulacije koloidov v dveh dimenzijah, kjer iščeno anomalije, temeljijo na potencialu med 

dvema koloidnima delcema iz eksperimentalnih preučevanjih dr. Dobnikarja in njegovih 

sodelavcev [2]. Njihov namen je bil preučevanje zaporedja faz delcev z omehčanimi jedri v 

dveh dimenzijah in stabilnost posamezne faze. Za eksperiment so uporabili tanko celico 

klinaste oblike s skoraj vzporednima steklenima ploščicama. To celico so napolnili z vodno 

raztopino, ki vsebuje superparamagnetne delce s premerom 1,05 µm (Dynabeads, MyOne 

Carboxy). Za preprečitev “lepljenja” koloidnih delcev med seboj, kar izvira iz van der 

Waalsovih interakcij med koloidnimi delci, so raztopini dodali majhno količino (5 mg/ml) 

natrijevega dodecil sulfata. Raztopina je bila izpostavljena zunanjemu magnetnemu polju, ki 

je povzročilo odbojno magnetno interakcijo med delci. Na jakost tega odboja med 

induciranimi magnetnimi dipoli koloidnih delcev lahko vplivamo z debelino celice. Če je 

celica nekoliko večja od premera delcev, le-ti niso omejeni na gibanje v ravnini, ki je 

pravokotna na magnetno polje. Ker centra dveh bliţnjih delcev nista v ravnini, to vpliva na 

odbojno interakcijo med njima. Odboj med njima se na majhni razdalji zamanjša v primerjavi 

z delci, katerih centri leţijo v ravnini, lahko pa interakcija postane celo privlačna, če je 

debelina celice dovolj velika. Potencial med delcema [2] s premerom σ, ki sta na razdalji r v 

vodoravni smeri in z v navpičini smeri (slika 5) je : 

        
      

          
                                                                

V enačbi (5) je                 interakcijska konstanta, ki je odvisna od gostote 

magnetnega polja B in magnetne susceptibilnosti   delcev. Debelina celice je     . h meri 

odstopanje od pravega ravninskega sistema. Kjer je h → 0, se U zmanjša na K/r
3
, če pa je      

h > 0, je odboj zmanjšan zaradi relativnega vertikalnega premika delcev pri majhnjih 

razdaljah. V ravnini je sila med delci  

.  
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Za krogle, ki so v kontaktu v celici z debelino       , je: 

                                                                       , 

 kar je privlačno za     , kjer je               . Mehčanje odboja je najbolj 

izrazito pri debelini celice, ki je nekoliko manjša od      (sliki 6 in 7). 

 

Slika 5. Koloidni delci v celici z debelino    . Premer delcev je σ, razdalja med delcema v 

vodoravni smeri je r in v navpični smeri z, B je gostota magnetnega polja. 

 

 

Slika 6. Dva koloidna delca v celici z debelino, ki je pribliţno enaka premeru delcev. Puščici 

v delcih označujeta magnetna dipola, ki sta vzporedna z magnetnim poljem. Puščici, ki kaţeta 

levo in desno, nakazujeta ţeleno smer gibanja, saj se delca zaradi dipolov odbijata. 
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Slika 7. Dva koloidna delca v celici z debelino pribliţno     , kjer je hm = σ / √5. Delca se 

privlačita zaradi magnetnih dipolov, ki sta vzporedna z magnetnim poljem. 

 

Da bi dokazali ustreznost potenciala med dvema delcema (enačba (5)), so merili silo med 

dvema izoliranama delcema (enačba (6)). Prvega so pritrdili na spodnjo stekleno ploščo. 

Drugi delec so z lasersko (optično) pinceto ujeli v optično past in ga “tiščali” ob zgornjo 

ploščo. S tem so določili njuno navpično razdaljo na h. Z lasersko pinceto so nato merili silo 

[9] med tema dvema delcema v odvisnosti od njune vodoravne razdalje pri različnih debelinah 

celice. Na sliki 8 so prikazani rezultati meritev: sila v odvisnosti od razdalje med delcema. 

Opazimo dobro ujemanje med meritvami in teoretično napovedjo, kar potrjuje delovanje 

potenciala (enačba (5)) med koloidnimi delci v obravnavanem sistemu. 

Ko so potrdili, da enačba (5) dobro opiše potencial para koloidnih delcev, so začeli preučevati 

fazno obnašanje sistema pri različnih gostotah. V celici z debelino      so povečali število 

koloidnih delcev do ţeljene gostote ter vključili magnetno polje. To je povzročilo adiabatno 

raztezanje, tako da so preučevali sistem pri vedno manjši koloidni gostoti. Gostota se je 

znatno spremenila v času reda 10 s. To je veliko dlje, kot je tipičen difuzni čas delcev, ki je 

pod 10 ms. Raztezanje je torej dovolj počasno, da je sistem navidezno v ravnovesju ob vseh 

časih. Hidrodinamske interakcije so zaradi raztezanja zanemarljivo majhne v primerjavi z 

magnetnim odbojem, saj so komaj velikostnega reda 10
-3

 kBT.  
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Slika 8. Sila med delcema v odvisnosti od razdalje r med njima pri različnih debelinah celice. 

Polne črte predstavljajo teoretično napoved (enačbe (6)). Krogci predstavljajo eksperiment, 

kjer gre  h → 0. Opazimo, da odbojna sila pada s četrto potenco razdalje, kar se ujema s 

teoretično napovedjo za h = 0. Meritve nerejene pri debelini celice, kjer je h ≈ hm, so označene 

z kvadrati. Med delci je opaziti šibkejši odboj, ki se ujema s teoretično krivuljo za h = 0,46 

µm. Trikotniki označujejo meritve pri debelini celice, kjer je h > hm. Pri tej debelini celice je 

odbojna interakcija še šibkejša in je na dovolj majhnih razdaljah med delcema celo privlačna. 

Opazimo ujemanje s teoretično krivuljo za h = 0,72 µm. Za h = hm je ravninski premer trdega 

jedra delca pribliţno 0,89 µm. V eksperimentih je gostota magnetnaga polja B tipično okoli 

10 mT in inducirane sile med koloidnima delcema so reda velikosti 0,1 pN pri razdaljah 

primerljivih s premerom delca. Opazimo zelo dobro ujemanje med teoretično napovedjo in 

eksperimentalnimi rezultati [2]. 

 

Najbolj zanimive strukture, ki so jih opazili pri različnih dvodimenzionalnih volumskih 

deleţih η, so prikazane na mikrografih na sliki 9. Pri η = 0,01 je sistem v tekoči fazi. Ko se η 

poveča na 0,12 je struktura heksagonalna, pri η = 0,23 opazimo soobstoj heksagonalnega in 

kvadratnega zlaganja (pakiranja). Pri η = 0,31 obstaja kvadratna stuktura, kateri se pridruţi še 

veriţna. Ko se η poveča na 0,34 opazimo veriţno strukturo, kjer se tvorijo trakovi koloidnih 

delcevi, pri η = 0,39 dobimo progasto ali labirintno strukturo, ki jo oblikuje prevladujoč 

skupek, sestavljen iz prepletenih trakov dotikajočih se koloidnih delcev. Pri η = 0,54 se 

koloidni delci oblikujejo v strukturo v obliki satovja in goste kvadratne strukture pri visokem 

volumskem deleţu [2]. 
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Slika 9. Mikrografi mezofaz v odvisnosti od gostote koloidnih delcev. Zgornja vrstica: 

eksperimentalne meritve. Spodna vrstica: računalniška simulacija. Dvodimenzionalni 

volumski deleţ η je podan v desnem spodnjem robu posameznega mikrografa [2]. 

 

4.2 MONTE CARLO SIMULACIJE 
Ţe prej sem omenila uporabnost računalniških simulacij. Včasih je veliko laţje izvesti 

računalniški eksperiment kot navadnega. Prednost simulacij v primerjavi s pravimi 

eksperimenti je enostavnejša izvedljivost. Zanjo ne potrebujemo druge opreme kot zmogljiv 

računalnik in napisan program, sistem lahko preučujemo v ekstremnih pogojih kot so zelo 

visoke ali zelo nizke temperature, ipd. 

Monte Carlo (MC) simulacije uporabimo takrat, ko sistema ne moremo rešiti analitično. Zato 

ga obravnavamo numerično. Ena izmed numeričnih metod so prav Monte Carlo simulacije. 

Najosnovnejša MC tehnika je naključno vzorčenje. MC se uporablja predvsem za računanje 

ravnovesnih lastnosti klasičnih sistemov z več telesi kot so koloidi. Jedro MC simulacij je 

Metropolisov algoritem. Pri Metropolisovi metodi je naključni korak narejen tako, da delec 

pride do neke točke r’, z verjetnostjo, sorazmerno z Boltzmanovim faktorjem exp(-βU(rn)), 

kjer je  β = 1/kBT. Obstaja več načinov, kako storiti ta naključni korak. Opisali bomo pristop, 

ki ga je uvedel Metropolis. Najprej naključno izberemo delec in izračunamo njegovo energijo 

U(ri). Nato delcu i določimo naključni premik, ri' = ri + Δ in izračunamo njegovo novo 

energijo U(ri’). Premik delca iz ri v ri’ oz. novo konfiguracijo sprejmemo z verjetnostjo: 

                                                                           

kjer acc (o → n) predstavlja verjetnost, da spremenimo konfiguracijo iz stare (o) v novo (n). 

Pri pisanju zahtevnejših programov, kot so simulacije koloidov, je potrebno poznati 

računalniške trike, ki nam pri računanju prihranijo veliko časa. Toda nekateri triki vplivajo na 

končni rezultat. Na srečo lahko to odstopanje ocenimo in s popravki to napako izničimo. 

Cilj MC simulacij atomskih ali molekularnih sistemov je pridobitev informacij o lastnostih 

makroskopskega vzorca. Večina simulacij raziskuje strukturne in termodinamske lastnosti 

sistema z več sto ali več tisoč delci. Očitno je, da je ta številka še vedno daleč stran od 

termodinamskih omejitev. Za tako majhne sisteme ne moremo predvidevati, da bo imela 

izbira robnih pogojev (npr. prostih, trdnih ali periodičnih) zanemarljiv učinek na lastnosti 

sistema. Če ţelimo simulirati več faz, moramo izbrati periodične robne pogoje, ki posnemajo 

neskončno prostornino, ki obkroţa naš model sistema z N delci. Volumen, ki vsebuje N 

delcev, obravnavamo kot osnovno celico neskončnih periodičnih mreţ enakih celic (slika 10). 
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Določen delec vpliva na vse druge delce v tem neskončnem periodičnem sistemu. To so vsi 

drugi delci v isti periodični celici in delci v vseh drugih celicah. V praksi se pogosto 

srečujemo z interakcijami kratkega dosega. V tem primeru je dovoljeno zanemariti vse 

medmolekulske interakcije, ki presegajo določeno (cutoff) razdaljo rc. Uporaba periodičnih 

robnih pogojev se je izkazala za zelo uspešno. Toda pri njeni uporabi moramo biti vseeno 

pazljivi, saj nam lahko prikaţe laţne korelacije, ki jih v realnem sistemu ni. Pozorni moramo 

biti še na fluktuacije v modelu sistema, saj njihova valovna dolţina λ ne sme presegati dolţine 

periodičnega predela L.  

Meje periodične celice pri periodičnih robnih pogojih nimajo nobenega posebnega pomena. 

Periodično mreţo lahko uporabimo kjerkoli in ne vpliva na nobene lastnosti modela sistema 

med obravnavanjem. 

 

 

Slika 10. Shematski prikaz periodičnih robnih pogojev. En kvadrat predstavlja eno celico, ki 

vsebuje N različnih delcev (pikice, elipse). Puščice označujejo interakcije delca z delci 

oddaljenimi za največ polovico periodične celice (L/2) [8]. 

 

4.2.1 OMEJITEV OBMOČJA INTERAKCIJ (TRUNCATED INTERACTIONS) 
Interakcije kratkega dosega pomenijo, da pri potencialni energiji za nek delec i, prevladujejo 

interakcije z bliţjimi delci, ki so bliţje od razdalje rc. Na končno napako potenciala vplivamo 

v izbiro rc. Če v tem primeru uporabimo periodične robne pogoje, bo rc manjši od L/2 

(polovico dolţine periodične celice, ki se periodično ponavlja). V tem primeru upoštevamo le 

interakcije delcev, ki so oddaljeni za največ L/2 (črtkana celica na sliki 10). Če 

medmolekularni potencial ni točno nič za r ≥ rc, bo zanemarjanje interakcij od rc naprej 

povzročilo sistematično napako v izračunu skupnega potenciala U
tot

. Če intramolekularne 

interakcije hitro padajo, lahko sistematično napako popravimo tako, da potencial izračunamo 

kot vsoto potencialov (uc) znotraj periodične celice, k temu pa dodamo še prispevek “repa”, to 

je interakcija pri razdaljah  r > rc: 

             

   

 
 ρ
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V izrazu (8) je ρ je povprečna gostota števila delcev. Pri zapisu te enačbe predvidevamo, da je 

snov izotropna za r > rc. Dogovor o uporabi le najbljiţjih periodičnih celic pride v poštev le, 

če je popravek repa majhen. Iz enačbe (8) je razvidno, da je dodani popravek neskončen, 

razen če funkcija potencialne energije u(r) pada hitreje kot r
-3

 (v treh dimenzijah). Ta pogoj je 

izpolnjen, če van der Waalsove sile prevladajo med medmolekulskimi interakcijami na dolgih 

razdaljah. Pri zelo pomembnem primeru coulombovih in dipolarnih interakcij dodan popravek 

divergira in zato uporaba le najbljiţjih celic ne more biti uporabljena za tak sistem. V takih 

primerih je treba interakcije z vsemi periodičnimi celicami izrecno upoštevati. 

Obstaja več načinov za krajšanje potencialov v simulaciji. Čeprav so metode narejene, da 

prinašajo iste rezultate, nam mora biti jasno da se (končni) rezultati lahko zelo razlikujejo med 

seboj, še posebej v bliţini kritičnih točk. Najbolj pogoste metode za krajšanje potenciala so: 

enostavno krajšanje (simple truncation), krajšanje in premik (truncated and shifted) ter 

minimalna konvencija celic (minimum image convention). 

Najenostavnejša metoda za krajšanje potenciala je ignoriranje vseh interakcij pri r > rc. 

Potencial, ki ga simuliramo, je: 

        
         
          

                                                          

Pri metodi krajšanje/rezanje in premik potencial izgine pri mejnem (cutoff) radiju: 

           
               

                    
                                                

Pri tem moramo za potencialno energijo dodati k popravku dolgega dosega prispevek, enak 

povprečnemu številu delcev, ki so znotraj razdalje rc določenega delca, pomnoţeno s polovico 

vrednosti (neskrajšanega) parnega potenciala pri rc. Polovično vrednost vpeljemo, ker vsako 

medmolekulsko interakcijo štejemo dvakrat. 

V primeru minimalne konvencije celic ni uporabljen krogelni (cutoff) odsek. Namesto tega 

izračunamo interakcijo z najbliţjo sličico vseh delcev v simulacijski celici. Zato potencial ni 

konstanten na površini kocke okoli delca. 

Ob začetku simulacije moramo vsem delcem v sistemu določiti začetno pozicijo. Pri pravilni 

simulaciji začetna pozicija delcev ne sme vplivati na končno ravnovesje sistema. Iz katerekoli 

začetne konfiguracije moramo doseči isto ravnovesje. 

 

4.2.2 REDUCIRANE ENOTE 
V simulacijah je zelo priročno, da izrazimo količine kot so temperatura, gostota, tlak in 

podobne v reduciranih enotah. To pomeni, da si izberemo primerne enote energije, dolţine in 

mase in nato vse druge količine izrazimo s temi osnovnimi enotami. Najbolj naravna izbira za 

osnovne enote bi bila: enota za dolţino σ, energijo ϵ, maso m (masa atomov v sistemu). Iz 

osnovnih enot izhajo vse druge. Za enoto časa tako dobimo       in za enoto temperature 

ϵ/kB. Reducirane enote bomo označili z zvezdico (*). Reducirani parni potencial je potem         

u
*
 = u / ϵ, ki je brez dimenzij in je funkcija reducirane razdalje r

*
 = r / σ. Reduciran tlak je    

p
*
 = pσ

3
/ϵ, redicirana gostota ρ

*
 = ρ σ

3
 in reducirana temperatura T

*
 = kBT/ϵ. 

Prednost reduciranih količin je, da so brez enot, na katere bi morali paziti pri pisanju računov. 

Druga pomembna prednost je, da je večina vrednosti v reduciranih enotah reda 1, vse pa so 
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med 10
-3

 in 10
3
. Zaradi tega veliko laţje opazimo zelo veliko ali zelo majhno številko, ki 

nakazuje na precej verjetno napako, ki smo jo nekje storili. 

4.2.3 PREMIKI 
Pri poskusnih premikih premikamo centre molekularnih mas. Poskusni premik izvedemo 

tako, da xi, yi in zi koordinatam molekularnega centra mase dodamo naključna števila med –Δ 

in +Δ:  

  
                  

  
                  

  
     Δ                                                                      

Ranf so naključna števila, enakomerno razporejena med 0 in 1. Dobro napisan program ima 

majhno statistično napako količine, ki jo računa in majhen čas računanja (CPU time). Toda 

ponavadi moramo storiti kompromis med njima. Ali dobimo zelo natančen rezultat po dolgem 

času računanja ali pa dobimo pribliţen rezultat po hitrem izračunu. 

Velikost Δ je pomembna. Če je Δ prevelik, bo odstotek sprejetih premikov majhen, če pa 

določimo Δ zelo majhen, bo tudi sprememba energije sistema zelo majhna in odstotek 

sprejetih premikov bo posledično velik. Premik ne sme biti prevelik tudi zato, ker se delci z 

trdimi jedri med seboj ne smejo prekrivati. Zato moramo pri izbiri Δ upoštevati še, da je 

zavrnitev premika časovno mnogo cenejša kot potrditev. Iz tega sledi, da najbolj optimalen 

odstotek potrditev okoli 20 % [8]. 

5 REZULTATI 
Ţe prej sem omenila, da z računalniškim programom iščemo anomalije določenega 

koloidnega sistema. Program po prostoru naključno razporedi delce, med katerimi je določena 

najmanjša dovoljena razdalja. Nato program z MC simulacijami naključno premika delce 

(vsakega posebej) in sproti računa tlak sistema v odvisnosti od časa (slika 11). Naš cilj je 

poiskati tlak v ravnovesju in določiti njegovo odvisnost od volumskega deleţa η in 

interakcijske moči  k = K/kBTσ
3
. S programom, ki temelji na MC simulacijah, sem računala 

tlak p pri različnih η in k. Volumen in število delcev sta bila pri vseh simulacijah ves čas 

enaka. Pri prikazu izračunov in rezultatov so uporabljene reducirane količine, ki so brez enot. 

Kot vidimo na sliki 11 se tlak p čez čas ustali pri neki vrednosti, kar pomeni, da je sistem 

dosegel ravnovesje. Ko postopek ponovimo pri različnih η in k, dobimo tabelo 2. Iz teh 

podatkov narišemo grafe na slikah 12 in 13. 
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Slika 11. Reducirani tlak p
*
 v odvisnosti od reduciranega časa t

*
 za primer η = 0,3 in  k = 30 

 

 

k    \   η 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,4 

10 2,56 2,62 2,68 2,74 2,81 2,87 2,93 2,99 3,06 3,12 

20 4,02 4,14 4,26 4,38 4,50 4,63 4,75 4,88 5,00 5,13 

30 5,11 5,59 5,77 5,95 6,14 6,32 6,50 6,68 6,87 7,06 

50 8,09 8,38 8,68 8,97 9,27 9,56 9,86 10,15 10,44 10,73 

100 

 

15,01 15,56 16,11 16,66 17,21 17,75 18,28 18,83 19,36 

200 26,61 27,64 28,67 29,71 30,73 31,78 32,82 33,86 34,90 35,95 

300 38,43 39,95 

 

43,03 44,58 46,14 47,69 49,26 

  400 50,11 52,15 54,47 56,29 58,26 

 

62,29 64,46 

 

68,70 

500 

  

66,56 69,16 71,58 74,41 77,20 

 

82,46 

 1000 119,95 

 

129,77 

 

140,54 145,42 150,87 156,30 161,75 166,96 

 

Tabela 2. Rezultati računalniških simulacij. V tabeli so zapisane reducirane vrednosti 

ravnovesnega tlaka p
*
 v odvisnosti od volumskega deleţa η in interakcijske moči k. 
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Slika 12. Reducirani tlak p
*
 v odvisnosti od volumskega deleţa η pri različnih interakcijskih 

močeh k 

 

Slika 13. Reducirani tlak p
*
 v odvisnosti od interakcijske moči k pri različnih volumskih 

deleţih η 
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Iz slik 12 in 13 lahko razberemo, da tlak linearno narašča z večanjem volumskega deleţa in z 

večanjem interakcijske moči, ki je obratno sorazmerna s temperaturo. To pomeni, da tlak 

narašča z niţanjem temperature, kar nakazuje na anomalijo. Pri konstantnem volumnu bi 

pričakovali, da tlak z višanjem temperature narašča. Opazimo še, da tlak hitreje narašča pri 

večjem volumskem deleţu in pri niţji temperaturi. 

6 ZAKLJUČEK 
V seminarju sem obravnavala koloide ter privlačne in odbojne interakcije med koloidnimi 

delci. Opisala sem eksperiment s superparamagnetnimi koloidnimi delci v dveh dimenzijah, ki 

so bili izpostavljeni magnetnemu polju v smeri pravokotno na ravnino delcev. Na podlagi tega 

eksperimenta so lahko v Monte Carlo simulacijah določili potencial, ki deluje med dvema 

delcem. S programom MC simulacij sem računala ravnovesni tlak sistema v odvisnosti od 

gostote in temperature sistema pri konstantnem volumnu. Namen tega je bilo najti anomalije. 

Rezultati so pokazali, da tlak narašča z naraščanjem volumskega deleţa in s padanjem 

temperature. Odvisnost tlaka od temperature nakazuje na anomalijo, saj bi pričakovali, da tlak 

z višanjem temperature narašča. 

Rezultati so zelo presenetljivi in bi jih bilo potrebno bolje preuči in potrditi z ekperimenti. 

Obstaja tudi moţnost, da je prišlo do napake. Preverjene rezultate bi se morda kasneje dalo 

uporabiti v tehnoloških aplikacijah. 
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