
Science is what we understand well enough to explain to a computer

Donald E. Knuth

Symulacje Monte Carlo

Symulacje komputerowe w fizyce cia la sta lego, biologii molekularnej czy chemii maja̧ za zadanie
wyznaczyć w lasności uk ladów atomowych (np. strukturȩ krystaliczna̧, cza̧steczkowa̧, w lasności
termodynamiczne, optyczne, elektryczne, magnetyczne, etc.) w oparciu o w lasności buduja̧cych
je atomów. W przybliżeniu, symulacje dziela̧ siȩ na deterministyczne (dynamika molekularna),
stochastyczne (Monte Carlo) i hybrydowe (dynamika brownowska).

1 Próbkowanie i ca lkowanie

Obliczmy wartość numeryczna̧ ca lki:

S =

∫ 1

0
f(x)dx. (1)

Dziela̧c odcinek[0,1] równomiernie na M punktów możemy przybliżyć ca lkȩ (1) przez

S ≈ 1

M

M∑
n=1

f(xn) (2)

Procedura taka (metoda trapezów) ma jak wiadomo dok ladność rzȩdu 1/M2. Alternatywnie,
liczby xn moga̧ być wygenerowne losowo – Metoda Monte Carlo. Schemat ten ma zbieżność
rzȩdu 1/

√
M (Centralne Twierdzenie Graniczne) i w tym przypadku jest wiȩc wolniej zbieżny

niż metoda trapezów. W przypadku ca lek d-wymiarowych metoda trapezów posiada zbieżność
1/M2/d podczas gdy zbieżność metody Monta Carlo nie zmienia siȩ. Dla d > 4 metoda Monte
Carlo jest wiȩc efektywniejsza.

2 Próbkowanie ważone

W wielu przypadkach funkcja f(x) nie jest funkcja̧ g ladka̧. Niekiedy jednak, czȩść osobliwa
może być wydzielona jako gȩstość pewnego rozk ladu prawdopodobieństwa, czyli

S =

∫
w(x)g(x)dx, (3)

gdzie w(x) ≥ 0 oraz
∫
w(x)dx = 1.

Przyk lad
Oblicz:

S =
∫ 1

0
exp(−x2)dx, (4)

metoda̧ próbkowania prostego oraz ważonego z w(x) = A exp(−x).
Wskazówka: (i) Z warunku unormowania dla w(x) otrzymujemy A = e

e−1 .(ii) Jeżeli r jest
zmienna̧ losowa̧ o rozk ladzie jednorodnym oraz 0 < r < 1 to x = − log(1 − r/A) ma
rozk lad w(x).
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3 Algorytm Metropolisa

Idea̧ algorytmu Metropolisa (1953r.) jest wprowadzenie procesu stochastycznego, który
generuje punkty x, których rozk lad w granicy nieskończenie dużej liczby kroków da̧ży
do w(x). Jest to tzw. próbkowanie ważone (importance sampling). Zwykle proces ten
jest  lańcuchem Markowa o prawdopodobieństwie przej́sć T (x → x′) spe lniaja̧cym tzw.
warunek równowagi szczegó lowej:

w(x)T (x→ x′) = w(x′)T (x′ → x) (5)

Jest to warunek dostateczny (ale nie konieczny) sta lości w czasie prawdopodobieństwa
w(x) wynikaja̧cy z równania opisuja̧cego ewolucjȩ czasowa̧ w(x, t) (tzw. równanie Master
lub równanie fundamentalne).

w(x, t+ 1) = w(x, t) +
∑
x′

[w(x′, t)T (x′ → x)− w(x, t)T (x→ x′)] (6)

Ponadto, proces ten musi być ergodyczny: z każdego stanu można osia̧gna̧ć każdy inny
stan w skończonej liczbie kroków.

Dla punktów {xn} generowanych z rozk ladem w(x) oszacowanie dla ca lki S (3) dane
jest jako średnia arytmetyczna (średnia po trajektorii Monte Carlo)

S ≈ 1

M

M∑
n=1

g(xn) (7)

Istotnie, grupuja̧c sk ladniki sumy (7) w interwa lach o d lugości 1/N otrzymujemy

1

M

M∑
n=1

g(xn) =
1

M

N∑
i=1

g(xi)w(xi)M/N =
1

N

N∑
i=1

g(xi)w(xi) (8)

co jest dyskretnym przybliżeniem ca lki (3).
Ponieważ w algorytmie Metropolisa generowane konfiguracje (w zagadnieniu (3) sa̧ to

po prostu wartości x) nie sa̧ niezależne wiȩc celem obliczenia b lȩdu statystycznego należy
liczbȩ pomiarów M zasta̧pić liczba̧ niezależnych pomiarów M/τ

(δS)2 ≈ 1
M
τ

(< g2 > − < g >2), (9)

gdzie τ jest charakterystycznym czasem zaniku funkcji autokorelacji dla obserwabli g (w
przybliżeniu: po wykonaniu τ kroków uk lad zapomina o wyj́sciowej konfiguracji).

4 Zastosowania w fizyce statystycznej

Algorytm Metropolisa jest czȩsto stosowany do badania struktury cieczy, przej́sć szk-
listych, uk ladów polimerowych czy uk ladów magnetycznych.

Równowagowa mechanika statystyczna rezygnuje z analizy ruchu atomów (i uśredniania
po trajektorii) a zamiast tego wprowadza opis probabilistyczny. W szczególności uk lad
klasyczny moga̧cy wymieniać energiȩ z otoczeniem i utrzymywany w temperaturze T
opisany jest wzorem Boltzmanna (tzw. rozk lad kanoniczny).

P (x) =
1

Z
exp(−U(x)/kBT ), (10)
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gdzie Z jest suma̧ statystyczna̧ uk ladu

Z =
∫

exp(−U(x)/kBT )dx (11)

U(x) jest energia̧ potencjalna̧ a kB tzw. sta la̧ Boltzmanna.
Każda równowagowa wielkość makroskopowa (temperatura, císnienie,...) jest średnia̧

po czasie wzd luż trajektorii danego uk ladu. Ponieważ charakterystyczne czasy mikroskopowe
sa̧ dużo mniejsze od typowego czasu pomiaru (np. czasy wibracji wewna̧trz-molekularnych
sa̧ zwykle rzȩdu 10−13 s), wiȩc zak ladamy, że w trakcie pomiaru uk lad przechodzi przez
każdy punkt przestrzeni fazowej, który jest zgodny z narzuconymi wiȩzami (np. na
objȩtość, ilość cza̧stek, energiȩ,...). Jest to hipoteza ergodyczna, a jej przyjȩcie oznacza,
że średnie czasowe moga̧ być zasta̧pione średnimi po odpowiednim zespole mikrostanów
w przestrzeni fazowej (zespó l Gibbsa). Dla uk ladów opisanych rozk ladem kanonicznym
podstawowym zagadnieniem jest wiȩc obliczanie średnich postaci

< A >=
1

Z

∫
A(x)exp(−U(x)/kBT )dx, (12)

gdzie A(x) jest interesuja̧ca̧ nas wielkościa̧ fizyczna̧ (energia, pȩd,). Ca lki w równaniach
(11) i (12) sa̧ oczywíscie wielowymiarowe. Algorytm Metropolisa realizuje rodzaj b la̧dzenia
przypadkowego po przestrzeni stanów w taki sposób, że wzglȩdne prawdopodobieństwa
przebywania sa̧ zgodne z wzorem Boltzmanna (10). Algorytm ten nie odpowiada żadnej
rzeczywistej dynamice uk ladu (jest tylko jej stochastycznym odpowiednikiem).

Jak  latwo sprawdzić, warunek równowagi szczegó lowej (5) w przypadku rozk ladu
kanonicznego (10) ma postać

T (x→ x’)

T (x’→ x)
= exp(−[U(x’)− U(x)]/kBT ) (13)

Należy podkreślić, że równanie to nie zawiera sta lej normuja̧cej Z. Jednym z rozwia̧zań
równania (13) jest

T (x→ x’) = min[1, exp(−[U(x’)− U(x)]/kBT )] (14)

Czȩsto, ten w laśnie wybór nazywany jest algorytmem Metropolisa.
Zwykle zwiȩkszenie rozmiarów liniowych L badanego uk ladu powoduje zmniejsze-

nie wariancji danej obserwabli σ =< A2 > − < A >2. Jeżeli σ ∼ L−x i x = d to
wielkość A nazywamy silnie uśredniaja̧ca̧ siȩ. Dla 0 < x < d wielkość A nazywamy s labo
uśredniaja̧ca̧ siȩ. Sytuacje takie pojawiaja̧ siȩ niekiedy w punktach krytycznych, uk ladach
nieuporza̧dkowanych lub stanach nierównowagowych.

5 Model Isinga

W mechanice statystycznej ważna̧ rolȩ odgrywa badanie modeli sieciowych. Jednym z
najbardziej znanych modeli tego typu jest model Isinga, s luża̧cy do opisu uk ladów mag-
netycznych, ale również cieczy, gazów czy uk ladów szklistych.

Rozpatrzmy model Isinga zdefiniowany na sieci kwadratowej (sformu lowany w kon-
tekście badania uk ladów magnetycznych). W wȩz lach tej sieci znajduja̧ siȩ operatory
spinowe si = ±1 gdzie i oznacza wȩze l sieci. Ponadto zdefiniujmy Hamiltonian (czyli
energiȩ) uk ladu jako

H = −J
N∑

<ij>

sisj −B
N∑
i=1

si, (15)
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gdzie J jest oddzia lywaniem wymiennym pochodza̧cym od oddzia lywania miȩdzy nies-
parowanymi elektronami, B zewnȩtrznym polem magnetycznym, < ij > oznacza sumowanie
po wszystkich najbliższych sa̧siadach, a N jest ca lkowita̧ liczba̧ wȩz lów. Średnie kanon-
iczne dla uk ladu opisanego Hamiltonianem (15) maja̧ postać

< A >=
1

Z

∑
{si}

A({si})exp(−H({si})/kBT ), (16)

gdzie
Z =

∑
{si}

exp(−H({si})/kBT ), (17)

i sumowanie odbywa siȩ po wszystkich (2N) konfiguracjach spinów {si}. Ważna̧ wielkościa̧
jest namagnesowanie

m =
1

N

N∑
i=1

< si >, (18)

bȩda̧ce funkcja̧ temperatury T i pola magnetycznego B. Dla B = 0 istnieje pewna tem-
peratura krytyczna Tc, która rozdziela dwie fazy: ferromagnetyczna̧ (T < Tc oraz m 6= 0)
i paramagnetyczna̧ (T > Tc oraz m = 0). Model Isinga pozwala zrozumieć zjawisko
spontanicznego  lamania symetrii. Pewne rezultaty otrzymane dla tego modelu dobrze
zgadzaja̧ siȩ z eksperymentem (gaz doskona ly w punkcie krytycznym ∼ trójwymiarowy
model Isinga dla T = Tc). W lasności modelu Isinga zależa̧ od wymiaru sieci, np. dla
d = 1 model dla T > 0 jest zawsze w fazie paramagnetycznej.

Algorytm Metropolisa dla Modelu Isinga.

1. Wybierz stan pocza̧tkowy (np. si = 1 dla i = 1, 2, .., N).

2. Wybierz (losowo) wȩze l i.

3. Oblicz zmianȩ energii ∆E gdy si zmienia wartość.

4. Wygeneruj liczbȩ losowa̧ r i taka̧, że 0 < r < 1.

5. Jeżeli r < exp(−∆E/kBT ) to zmianȩ akceptuj.

6. Idź do 2

Czȩstości przej́sć dla algorytmu Metropolisa maja̧ postać

T ({si} → {s′i}) =

{
exp(−∆E/kBT ) dla ∆E > 0
1 dla ∆E ≤ 0

(19)

i jak  latwo pokazać spe lniaja̧ warunek równowagi szczegó lowej z za lożonym rozk ladem
prawdopodobieństwa P ({si}) = 1

Z
exp(−H({si})/kBT ).

Algorytm Metropolisa – applet

Algorytm Metropolisa – applet (z buforowaniem rysowania)

Algorytm Metropolisa – applet (konfiguracja pocza̧tkowa z powierzchnia̧ miȩdzyfazowa̧)

Rozszerzenia, projekty:
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• Stan podstawowy modelu Isinga i modeli pokrewnych (programowanie genetyczne)

– Znajdź stan o najniższej energii (stan podstawowy) dla ferromagnetycznego
(J = 1) modelu Isinga (15). Rozpatrz uk lad na sieci kwadratowej o wymiarze
liniowym L = 6 (N = L2). Niech osobnikiem bȩdzie cia̧g 36 spinów. Rozpatrz
populacjȩ np. 100 cia̧gów. Funkcja̧ przystosowania niech bȩdzie energia takiej
konfiguracji.

– Zbadaj czas (tzn. liczbȩ generacji) potrzebny do znalezienia stanu podstawowego.
Jak zmienia siȩ efektywność programu dla wiȩkszej liczby osobników lub przy
zmianie czȩstotliwości mutacji? Jak zmieniaja̧ siȩ uzyskane wyniki przy zwiȩkszaniu
rozmiaru sieci?

– Znajdź stan podstawowy dla modelu antyferromagnetycznego (J = −1).

– Znajdź stan podstawowy dla modelu szk la spinowego. W tym przypadku odzia lywanie
wymienne przyjmuje losowe wartości ±J .

– Stan podstawowy (natywny) bia lek,...

• Optymalizacje

– Wartości exp(−∆E/kT ) moga̧ być przechowywane w tablicy.

– Algorytm z prawdopodobieństwem akceptacji ruchu równym 1 (wȩz ly sieci sa̧
losowane z nierównym prawdopodobieństwem). Jest to algorytm typu event-
driven. Przyk lad: separacja faz w modelu Isinga dla T = 0.

– Algorytmy klasterowe. W jednym kroku zmianie (tzn. odwróceniu) ulega ca ly
klaster. Metody te znacznie zmniejszaja̧, lub nawet zupe lnie eliminuja̧ tzw.
spowolnienie krytyczne.

– kodowanie wielospinowe, metody histogramowe,...

• Czas relaksacji: po jakim czasie uk lad startuja̧c z pewnej konfiguracji pocza̧tkowej
osia̧gnie stan typowy dla danych parametrów T i B?

• Wybór warunków brzegowych. Periodyczne warunki brzegowe minimlizuja̧ efekty
skończonego wymiaru ale niekiedy inne warunki brzegowe sa̧ używane (modelowanie
efektów powierzchniowych,...).

• Efekty skończonego wymiaru. Dla dowolnego N < ∞ uk lad jest ergodyczny i z
symetrii Hamiltonianu (15) wynika, że namagnesowanie m = 0 dla dowolnej tem-
peratury T . Jedynie w granicy termodynamicznej (N → ∞) dla T < Tc mamy
m 6= 0. Jednakże, dla T < Tc średni czas przeskoku miȩdzy obszarami przestrzeni
stanów o przeciwnym namagnesowaniu staje siȩ bardzo duży nawet dla N <∞ i w
efekcie w symulacjach obserwuje siȩ niezerowe namagnesowanie uk ladu (m 6= 0).

• Metastabilność: Przygotuj uk lad w temperaturze T < Tc w stanie o m > 0.
Nastȩpnie w la̧cz ujemne pole magnetyczne B < 0 (faworyzuja̧ce fazȩ o m < 0).
Uk lad ’przeskoczy’ do fazy z m < 0 ale dopiero po pewnym czasie. Dla ma lych pól B
czas oczekiwania może być bardzo d lugi (histereza, ciecze przegrzane, przech lodzone,...).

• Inne rodzaje oddzia lywań (antyferromagnetyczne, konkuruja̧ce, uk lady nieuporza̧dkowane,...).
Modele wektorowe. Modele kwantowe.
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• Inne rodzaje dynamiki (Glauber, Kawasaki,...)

• Weryfikacja rozk ladu Boltzmanna dla algorytmu Metropolisa dla pojedyńczej cza̧stki
poruszaja̧cej siȩ w jednym wymiarze i posiadaja̧cej energiȩ E = mv2 (m = 1).
Ruch próbny: v′ = v + (2random − 1)δ. Niech T = 4, v0 = 0 i δ = 1. Znajdź
P (v) (prawdopodobieństwo, że cza̧stka posiada prȩdkość v). Pokaż, że P (v) spe lnia
równanie Boltzmanna.

• Symulacje cieczy klasycznej.

– Uk lady z twardym rdzeniem. Rozważmy uk lad N cza̧stek o średnicy a w 2-
wymiarowym pojemniku. Próbna zmiana (np. przesuniȩcie jednej cza̧stki o δ)
jest akceptowana jeżeli nie prowadzi do przekrywania siȩ cza̧steczek i odrzu-
cana w przeciwnym przypadku. Optymalny wybór δ to taki, gdzie ok. 50%
zmian jest akceptowanych. G lẃny problem algorytmu to wyznaczenie przekry-
wania siȩ. Dla wiȩkszej liczby cza̧stek niezbȩdne jest podzielenie pojemnika na
komórki i badanie przekrywań tylko w obrȩbie komórki i jej sa̧siadów. Innym
nietrywialnym zagadnieniem jest wybór konfiguracji pocza̧tkowej – dla dużych
gȩstości stosuje siȩ na przyk lad poruszaja̧ce siȩ ściany pojemnika. Dla pewnej
wartości gȩstości w symulacjach obserwuje siȩ przej́scie fazowe (ciecz - cia lo
sta le). W uk ladzie tym nie ma przycia̧gania cza̧stek!

– Uk lady typu Lennard-Jones (energia oddzia lywania U(r) = a(r−12 + br−6)).
Takim potencja lem dość dobrze opisane sa̧ np. gazy doskona le (hel, argon,...).
Rozpatrz N = 2, 3, . . . , 20. Znajdź energiȩ stanu podstawowego E0 jako funkcjȩ
N (tzn. akceptuj tylko ruchy obniżaja̧ce energiȩ). Istnieja̧ przypuszczenia, że
dla pewnych wartości N , E0 ma wartość minimalna̧ (liczby magiczne). Oblicz
E0 z użyciem symulowanego wyżarzania. Zbadaj strukturȩ przestrzenna̧ klasterów
o minimalnej energii. Pocza̧tkowa temperatura nie powinna być zbyt wysoka
gdyż pocza̧tkowa konfiguracja rozpadnie siȩ. Czy można zaobserwować topnie-
nie dla ma lych klasterów?

Literatura:
- D. W. Heermann, Podstawy symulacji komputerowych w fizyce (WNT, 1997)
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