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A mai anyagtudomány egyik nagy problémája az üvegszerű, amorf anyagok 
vizsgálatában rejlik. Az ilyen anyagok pontos modellezésére nagyobb 
rendszereket kell vizsgálni, amelyet a klasszikus anyagvizsgálati módszerekkel 
nehézkes feladat véghezvinni. A probléma megoldására az egyik legjobb 
mód alternatív számítási módszerek alkalmazása lehet.

Manapság már egyre többféle új típusú számítási módszer közül 
választhatunk, de effektíven használható módszer az amorf 
arzén-szulfid anyagok vizsgálatára egyedül a molekuláris dina-
mika lehet. Azonban ennek alkalmazása eléggé problematikus, 
mivel használatához először feltétlenül meg kell határoznunk 
olyan analitikusan leírható, egyszerűsített potenciálfüggvényeket, 
amelyek jól megközelítik az ilyen anyagokban mechanikai és 
hőhatások következtében végbemenő energetikai és strukturális 
változásokat. Viszont ha egy ilyen összetett rendszer kvantum-
mechanikai leírása helyett klasszikus mechanikai leírást és 
elemzést tudunk alkalmazni, az több százszorosára csökkentheti 
a számítások erőforrásigényét.

Munkám során ezért azoknak a potenciális energia függvények-
nek a meghatározásával foglalkoztam, amelyek reálisan alkal-
mazhatóak az üvegszerű arzén-szulfid rendszerek leírására 
és modellezésére. Az ilyen függvények pontos megismerése azonban 
több problémát vet fel. Először is, hogy melyek az ideális analiti-
kus kifejezésék ezen anyagok energetikai leírására. Ilyen függ-
vénymodellből rengeteg standard típus van jelen az anyagtu-
dományban, széles választási lehetőséget biztosítva ezáltal a 
kutatóknak, azonban közülük csak nagyon keveset határoztak 
meg konkrét anyagokra vonatkozóan. A második probléma ebből 
kifolyólag az, hogy milyen módon parametrizálhatóak ezek a 
kifejezések. Ezekre a kérdésekre sikerült pozitív választ adnom 
eddigi munkám során. A kitűzött cél eléréséig viszont hosszas 
kutatási folyamatokat kellett véghezvinni. Először kristályok 
energetikai tulajdonságait és paramétereit határoztam meg 
kvantummechanikai módszerekkel, majd az így kapott ered-
mények szolgáltak alapjául a már említett potenciálfüggvények 
pontos meghatározásához. Eredményeim ez által nagypontos-
ságú kvantummechanikai számításokra épülnek, amelyek 
biztosítják az új molekuláris dinamikai módszer alkalmazhatóságát 
reális, összetettebb amorf rendszerekre.

Az egyik legismertebb és természetben leggyakrabban 
előforduló arzén-szulfid kristály – a realgár (As4S4).

Egy másik jól ismert arzén-szulfid kristály, az 
auripigment (As2S3) térbeli atomi felépítése, leképez-
ve az ab és ac kristálysíkokra.

A molekuláris dinamikai potenciálfüggvények illeszke-
dése a kvantummechanikai számítások eredményei-
hez az auripigment kristály példáján. A négyzetek a 
kvantummechanikai számítások eredményét mutatják 
be, míg a szaggatott vonal a potenciálfüggvényeket.
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