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I. PIERWSZE KROKI W SYMULACJI STRUKTUR ATOMOWYCH

A. Potrzebne oprogramowanie

Oto lista programów, które bedą wykorzystywane na laboratorium z Elektroniki molekularnej :

1. Fireball – pakiet programowy do symulacji metodą dynamiki molekularnej.

2. fireball-GUI – program do wizualizacji i edycji struktur atomowych/molekularnych zapi-
sanych w formacie bas.

3. Gnuplot – program do tworzenia wykresów w 2 i 3 wymiarach.

4. Jmol – program do wizualizacji i edycji struktur atomowych i molekularnych zapisanych
w formacie xyz.

5. NX Client for Windows – aplikacja potrzebna do zdalnego uruchamiania programu
XCrySDen na stacji roboczej.

6. PuTTY – program umożliwiający zdalne połączenie z serwerem przez protokół Telnet lub SSH.

7. WinSCP – to graficzny klient SFTP i FTP dla systemu Windows.

B. Kilka słów o programie Fireball

Pakiet Fireball [1, 2] będzie wykorzystywany do obliczeń struktur atomowych i elektronowych
układów atomowych i molekularnych. Program wykonuje obliczenia z pierwszych zasad (ab-initio)
wykorzystując teorię funkcjonału gęstości (DFT – density-functional theory) w bazie zlokalizowa-
nych orbitali. Elektrony walencyjne opisane są przez zoptymalizowane [3] pseudo-atomowe orbitale
(lekko wzbudzone) charakteryzujące się tzw. promieniem obcięcia rc (rc(ψatomic

fireball)(r)|r≥rc = 0).
Oddziaływanie elektron-jon jest opisywane przy pomocy zachowujących normę pseudopotencjałów
Kleinman’a-Bylander’a. Obliczenia prowadzone są w przybliżeniu lokalnej gęstości (LDA – local-
density approximation) dla funcjonału wymienno-korelacyjnego [4]. Program wykorzystuje również
standardową metodę superkomórek.

Z kolei obliczenia transportu elektronowego są prowadzone w oparciu o metodę SMEAGOL [5]
zaimplementowaną w pakiecie Fireball.

C. Jak ułatwić sobie pracę z programem?

Należy zapamiętać, bądź mieć "pod ręką", najczęściej używane polecenia stosowane do
znajdowania szukanych wielkości czy informacji o pracy programu Fireball. Oto lista najbardziej
popularnych poleceń:

grep ETOT out | tail -n 1 # total energy
grep success out # gives a list of steps in scf loop
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grep "+++" out # history of forces & energy covergence
grep "+++ Fmax" out # history of force covergence
grep "+++ Etot" out # history of energy covergence
grep sigma out # print values of sigma for all scf steps
grep Fermi out | tail -n 1 # Fermi level
grep "+++ Fmax" out | tail -n 1 # last force covergence
grep "+++ Etot" out | tail -n 1 # last energy covergence
grep "T_instantaneous" out # history of inst. temperature in dq method
grep ETOT answer.xyz > ene-temp.dat # create a data file containing energy, temp.
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II. PIERWSZE OBLICZENIA – MOLEKUŁA BENZENU (C6H6)

Benzen (C6H6) jest węglowodorem aromatycznym, nienasyconym, w którym istnieją sprzężone
wiązania wielokrotne, czyli zamknięty układ naprzemiennie położonych wiązań podwójnych i poje-
dynczych między atomami węgla.

1. Utworzyć odpowiednie zbiory wejściowe: input.bas – zawierający położenia atomów, plik
input.lvs – z wektorami sieci prostej oraz input.kpts – zawierający zbiór punktów specjal-
nych w przestrzeni k.
Oto plik input.bas z geometrią molekuły benzenu:

12 ! total number of atoms
6 -4.192725 -3.947918 -0.000885 ! atom nr | coordinate x | y | z
6 -3.105518 -3.068150 0.003445
6 -3.324254 -1.686900 0.002294
6 -4.629983 -1.185844 0.001786
6 -5.717209 -2.065606 -0.001295
6 -5.498437 -3.446870 -0.005502
1 -6.367512 -4.151865 -0.010025
1 -4.018424 -5.053386 -0.000752
1 -2.061162 -3.470265 0.006507
1 -2.455303 -0.981710 0.003944
1 -4.804199 -0.080387 0.004380
1 -6.761568 -1.663453 -0.002176

Zbiór input.lvs z wektorami komórki sieci prostej:

20.000000000 0.000000000 0.000000000 ! lvs1
0.000000000 20.000000000 0.000000000 ! lvs2
0.000000000 0.000000000 20.000000000 ! lvs3

Przykładowy plik input.kpts zawierający zbiór punktów specjalnych w przestrzeni k (tutaj
tylko punkt Γ):

1 ! nr of k-points
0.00000000 0.00000000 0.00000000 1.00000000 ! coordinate x | y | z | weight

Plik fireball.in sterujący działaniem programu Fireball – przykład dla symulacji
znajdowania geometrii stanu podstawowego:

&OPTION
basisfile = input.bas
nstepf = 500
iquench = -1
icluster = 1
iqout = 3
dt = 0.5
&END
&OUTPUT
iwrtxyz = 1
&END
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Rysunek 1: Ewolucja temperatury T (t) (po lewej) i energii całkowitej Etot(t) (po prawej) w funkcji
czasu podczas relaksacji geometrii metodą symulowanego wygrzewania.

2. Znaleźć geometrię stanu podstawowego. W tym celu należy przeprowadzić relaksację struk-
tury molekuły dwiema metodami: symulowanego wygrzewania (dynamical quenching) i sprzę-
żonych gradientów (conjugated gradient). Porównać rezultaty otrzymane tymi dwoma al-
gorytmami. Przykładową ewolucję w czasie energii całkowitej Etot(t) i temperatury T (t)
przedstawia Rysunek 1.

3. Zwizualizować (np. w programie Jmol) strukturę początkową i końcową oraz jej ewolucję
w czasie (dotyczy tylko metody wygrzewania).

Rysunek 2: Gęstość stanów: (a) atomu węgla, (b) atomu wodoru i (c) całkowita gęstość stanów
molekuły benzenu.
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4. Znaleźć energię całkowitą ETOT dla stanu podstawowego i energię Fermiego EF .

5. Dla geometrii stanu podstawowego i odpowiedającej jej ładunkach policzyć gęstości stanów
(DOS – density of states). Znaleźć następujące orbitale molekularne (MO – molecular or-
bitals): HOMO-1, HOMO, LUMO, LUMO+1. Określić przerwę energetyczną molekuły.
Następnie wykreślić całkowitą gęstość stanów oraz ich projekcję na poszczególne orbitale
(PDOS – projected density of states) dla wybranego atomu węgla (C) i atomu wodoru (H) –
patrz Rysunek 2. Dokonać analizy LDOS tj. ocenić z jakich orbitali atomowych (od jakich
atomów i z jakiego typu orbitali: s, px, py, pz, . . . ) składają się ww. MO.

Rysunek 3: Przestrzenny rozkład gęstości elektronowej MO molekuły benzenu dla orbitalu:
(a) HOMO i (b) LUMO.

6. Policzyć wartości własne energii, czyli poziomy energetyczne orbitali molekularnych, a na-
stępnie je zwizualizować w programie XCrySDen tj. wykreślić przestrzenne rozkłady gęstości
elektronowej (patrz Rysunek 3). Analizę przeprowadzić dla orbitali: HOMO-1, HOMO,
LUMO, LUMO+1. Czy któreś z nich są stanami zdegenerowanymi? Uwaga: jeśli którykol-
wiek z nich jest zdegenerowany konieczne jest wykreślenie przestrzennego rozkładu gęstości
elektronowej scałkowanej po zakresie energii w okolicy danego stanu. Ocenić jakiego typu
jest to MO: σ, π czy δ.
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III. INNE MOLEKUŁY: ETYLEN (C2H4) I PENTAN (C5H12)

Etylen (C2H4) jest najprostszym możliwym alkenem tj. zawiera jedno wiązanie podwójne; w
wyniku hybrydyzacji orbitali (sp2) w obu atomach węgla, pomiędzy nimi występuje jedno wiązanie
σ i jedno wiązanie π. Z kolei pentan (C5H12) jest przedstawicielem węglowodorów nasyconych,
zwanych inaczej alkanami (w odróżnieniu od nienasyconych np. alkenów), w których nie występują
ani podwójne ani potrójne (tylko pojedyncze) wiązania chemiczne między atomami węgla (orbitale
tylko typu σ). Łańcuchy atomów węgla w cząsteczkach alkanów mogą być zarówno proste, jak
i rozgałęzione, jednak nie mogą tworzyć zamkniętych pętli, zaś ogólny wzór sumaryczny alkanów
ma postać CnH2n+2.

Scharakteryzować w analogiczny sposób jak w poprzednim ćwiczeniu, dwie kolejne molekuły:
etylen (C2H4) i pentan (C5H12), przedstawione schematycznie na Rysunku 4. W tym celu należy
przeprowadzić optymalizację geometrii, wyznaczyć strukturę elektronową (DOS, PDOS, określić
przerwę energetyczną), dokonać analizy MO (HOMO-1, HOMO, LUMO, LUMO+1) wykreślając
ich przestrzenne rozkłady gęstości elektronowej.

Rysunek 4: Molekuła etylenu (C2H4) – po lewej – i pentanu (C5H12) – po prawej.

Zadanie to i poprzednie kończy się napisaniem raportu (sprawozdania) w którym nalezy ze-
brać i przeanalizować wyniki obliczeń przeprowadzonych dla trzech molekuł organicznych: etylenu
(C2H4), benzenu (C6H6) i pentanu (C5H12).
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IV. IZOMERIA KONFIGURACYJNA

A. Obliczenia konformacji cis i trans dla molekuły azobenzenu

1. Molekuła azobenzenu jest przykładem izomerii konfiguracyjnej tj. posiada dwie formy cis
i trans (patrz Rysunek 5). Należy znaleźć geometrię stanu podstawowego tych dwóch izome-
rów, określić konformację bardziej stabilną oraz wyznaczyć i porównać ich struktury elektro-
nowe.

Rysunek 5: Dwie konformacje molekuły azobenzenu: bardziej stabilna forma trans (po lewej)
i struktura cis o większej energii – po prawej.

2. Przeprowadzić symulację przejścia molekuły azobenzenu ze stanu cis do formy trans (patrz
Rysunek 6). W tym celu należy wykorzystać metodę struny elastycznej (NEB – nudged elastic
band), która jest zaimplementowana w pakiecie Fireball. Określić energię przejścia cis →
trans.

Rysunek 6: Wynik symulacji przejścia z formy cis (po lewej) do koformacji trans (po prawej)
uzyskanej metodą NEB. Środkowy panel przedstawia ewolucję energii orbitali HOMO i LUMO dla
całej ścieżki reakcji.

7



B. Pochodne oligomerów tiofenu

1. W tym zadaniu należy wyznaczyć geometrie pochodnych oligomeów tiofenu z centralną grupą
tiadiazolową (dwa atomy N i jeden S) dla dwóch różnych konformacji różniących się pozy-
cją łańcuchów alkilowych (patrz Rysunek 7). Określić konfigurację bardziej stabilną oraz
porównać ich struktury elektronowe. Wskazówka: obliczenia można rozpocząć od scharake-
tryzowania prostszej molekuły tj. bez łańcuchów alkilowych.

Rysunek 7: Pochodne oligomeów tiofenu z centralna grupa tiadiazolową (dwa atomy N i jeden S)
z dwoma różnymi miejscami łancuchów alkilowych. Źródło: korespondencja prywatna.

2. Kolejnym zadaniem jest określenie stałych sieci dla monowarstw utworzonych z dwóch konfor-
macji tych molekuł (patrz Rysunek 8) i porównanie otrzymanych wyników z danymi doświad-
czalnymi. Optymalizacja stałych sieci struktur dwuwymiarowych polega na przeprowadzeniu
serii obliczeń dla różnych wektorów sieciowych i wybraniu konfiguracji, która odpowiada
najmniejszej energii całkowitej.
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Rysunek 8: Dwie różne struktury dwuwymiarowe utworzone z dwóch różnych konformacji molekuł
różniących się jedymie pozycją łańcuchów alkilowych. Duża separacja rdzeni czasteczek w przy-
padku tiadiazolu (ok. 14 Å), odległość ta nie zmiania się niezależnie od pozycji łancuchów alkilo-
wych. Źródło: korespondencja prywatna.
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V. OBLICZENIA DLA OBJĘTOŚCI – KRZEM

A. Optymalizacja stałej sieci kryształu Si

W celu wyznaczenia stałej sieci np. dla struktury objetościowej krzemu musimy znać i utworzyć
strukturę komórki elementarnej (patrz Rysunek 9). Krzem krystalizuje w strukturze diamentu tj.
strukturze fcc z dwupunktową bazą, co odpowiada następującym położeniom atomów: [0 a, 0 a, 0 a]
i [1/4 a, 1/4 a, 1/4 a]. Wtedy nasz zbiór z geometrią input.bas dla a = 1 będzie wyglądać
następująco:

Rysunek 9: Komórka umowna struktury diamentu. Źródło: [6].

2
14 0.00000 0.00000 0.00000
14 0.25000 0.25000 0.25000

co odpowiada wektorom sieci prostej postaci:

0.50000 0.00000 0.50000
0.00000 0.50000 0.50000
0.50000 0.50000 0.00000

Punkty specjalne w przestrzeni k (k-points) powinny być wygenerowane przy użyciu osobnego
programu, który pozwala na ich redukcję wykorzystując dane o symetrii danej struktury. Oto
fragment pliku input.kpts zawierającego 60 puntów specjalnych k:

60
-2.74889350 -2.74889350 -2.74889350 0.00390625
-1.96349549 -1.96349549 -3.53429174 0.01171875
-1.17809725 -1.17809725 -4.31968975 0.01171875
-0.39269909 -0.39269909 -5.10508823 0.01171875
0.39269909 0.39269909 -5.89048624 0.01171875
1.17809725 1.17809725 5.89048608 0.01171875
1.96349549 1.96349549 5.10508807 0.01171875

-3.53429190 -3.53429190 -1.96349581 0.01171875
-2.74889350 -1.17809725 -2.74889350 0.01171875
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-1.96349549 -0.39269909 -3.53429174 0.02343750
-1.17809725 0.39269909 -4.31968975 0.02343750

... ... ... ...

... ... ... ...

Rachunki przeprowadzamy wykonując serię obliczeń (dla różnych stałych sieci a) bez relaksacji
położeń atomów wewnątrz komórki – dokonujemy jedynie samouzgodnienia struktury elektrono-
wej. Aby za każdą zmianą stałej sieci a uniknąć generowania trzech nowych plików (input.bas,
input.lvs, input.kpts) możemy skorzystać z następującego skryptu, liczącego energię dla serii
stałych sieci z zakresu [4, 8; 6, 2] co 0, 2Å:

alat="4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2"
for i in $alat;
do
echo $i
mkdir $i
lattice=„echo $i‘"
sed "s/AAA/$lattice/g" fireball.sample > fireball.in;
./fireball.com > a-$i.out
grep "etot/atom" a-$i.out | cut -b50-65
mv CHARGES $i/
mv a-$i.out $i/
done

Rysunek 10: Standardowe oznaczenia charakterystycznych punktów specjalnych dla pierwszej stefy
Brillouina struktury fcc. Źródło: [7].

B. Wyznaczenie modułu ściśliwości objętościowej Si

Otrzymane wartości energii całkowitej w funkcji stałej sieci Etot(a) posłużą nam do określenia
stałej sieci a odpowiadającej najmniejszej energii oraz modułu ściśliwości objętościowej B0. W tym
celu, korzystamy z osobnego programu, który do naszych punktów dopasowuje krzywą stosując
równanie stanu Murnaghana i wylicza równowagową stałą sieci a, moduł ściśliwości objętościowej
B0 oraz jego pochodną B′

0.
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C. Obliczenia struktury pasmowej i gestości stanów dla krzemu

Dla poprzednio wyznaczonej stałej sieci a obliczyć i wykreślić strukturę pasmową (przykładowa
struktura pasmowa dla germanu przedstawiona jest na Rysunku 11).

Rysunek 11: Struktura pasmowa germanu. Źródło: [7].

W tym celu należy wyznaczyć punkty specjalne po wybranej drodze wewnątrz pierwszej stefy
Brillouina np. LΓX (patrz rysunek 10).

Następnie przy "zamrożonych" ładunkach obliczamy dla tak wybranych punktów specjalnych k
wartości własne, które są zapisywane do pliku ek.dat. Wynik wykreślamy np. korzystając z poniż-
szego skryptu (dla ośmiu pierwszych, najniższych pasm) dla programu Gnuplot (patrz Rysunek 12):

set xrange [0:101]
set yrange [-20:10]
set xlabel "k-points"
set ylabel "Energy [eV]"
set unset
set size 0.5,1
set multiplot
plot ’ek.dat’ using 1:2 with lines
plot ’ek.dat’ using 1:3 with lines
plot ’ek.dat’ using 1:4 with lines
plot ’ek.dat’ using 1:5 with lines
plot ’ek.dat’ using 1:6 with lines
plot ’ek.dat’ using 1:7 with lines
plot ’ek.dat’ using 1:8 with lines
plot ’ek.dat’ using 1:9 with lines

Określić rodzaj otrzymanej przerwy energetyczej. Odczytać wartość przerwy energetycznej
w punkcie Γ. Wygenerować i dokonać analizy gęstości stanów (m.in. dokonać projekcji gęstości
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Rysunek 12: Struktura pasmowa Si wdłuż ścieżki LΓX (gdzie punkt k = 0 odpowiada punktowi L,
k = 51 punktowi Γ zaś k = 101 odpowiada punktowi X).

stanów na orbitale s, px, py i pz).
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VI. OBLICZENIA TRANSPORTU ELEKTRONOWEGO W UKŁADACH MOLE-
KULARNYCH

Istnieje wiele metod do obliczania transportu w nanoukładach bazujących na teorii transportu
kwantowego, które można podzielić na dwie główne kategorie: (1) algorytmy stanu stacjonarnego
i (2) metody zależne od czasu.
Obliczenia transportu elektronowego będą wykonane w oparciu o metodę SMEAGOL (= Spin
and Molecular Electronics in Atomically Generated Orbital Landscapes [5]) zaimplementowaną
w pakiecie Fireball. Technika ta łączy w sobie metodę niezrównoważonych funkcji Greena z teorią
DFT. Jest ona koncepcyjnie prosta, szybka obliczeniowo oraz wszechstonnna w implementacji.

Rysunek 13: Typowy układ z dwiema przewodzącymi elektrodami, pomiędzy którymi znajduje się
część centralna (extended molecule) w postaci: molekuły, atomowego kontaktu czy bariery poten-
cjału.

SMEAGOL pozwala na opis transportu elektronowego w układach z dwiema przewodzącymi
elektrodami, pomiędzy którymi znajduje się molekuła, atomowy kontakt czy bariera potencjału.
W metodzie tej układ jest modelowany przy pomocy dwóch nieskończonych elektrod i tzw. części
centralnej nazywanej extended molecule (EM) co schematycznie przedstawia Rysunek 13. Najlepiej
jak EM zawiera kilka warstw elektrod, gdyż zwykle elektrody mają zrekonstruowana powierzchnię.
Pełny hamiltonian układu jest przedstawiony na Rysunku 14. Półnieskończone elektrody są opisane
przy pomocy macierzy energii własnej, co pozwala uniknąć standardowych problemów, z jakimi się
spotykamy w metodach rekurencyjnych. W SMEAGOL zastosowana jest koncepcja tzw. principal
layer (PL): czyli najmniejszej komórki, która powtarza się periodycznie wdłuż kierunku transportu,
i jest tak skonstruowana że oddziałuje tylko z najbliższymi PL’s.

A. Schemat obliczeń

1. Podzielić cały układ na trzy części: elektroda/EM/elektroda.

2. Wyodrębić z elektrody PL.

3. Znaleźć geometrię stanu postawowego dla PL i EM. Policzyć hamiltonian EM i macierz energii
własnej (opisuje elektrody i oddziaływanie z EM).

4. Określić przebieg potencjału w badanym złączu.
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Rysunek 14: Hamiltonian układu w metodzie SMEAGOL.

5. Wykonać rachunki przewodności dla obu polaryzacji.

B. Układy dla których należy zbadać transport elektronowy

1. Kryształ krzemu.

2. Molekuła wodoru pomiędzy elektrodami w postaci nanodrutu złożonego z atomów H. Policzyć
przewodność tego układu dla różnych położeń molekuły H2.

3. Molekuła benzenu pomiędzy elektrodami Ag. Należy zbadać właściwości transportu w trzech
możliwych konfiguracjach molekuły C6H6.

4. Zaproponować i zbadać układ, który posiada właściwości prostujące (molekularna dioda).

5. Zaproponować i zbadać układ, który będzie posiadać dwa stany, ale tylko jeden z nich będzie
przewodzący (molekularny przełącznik).
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VII. PRZYKŁADY PLIKÓW WEJŚCIOWYCH

Plik fireball.in dla symulacji relaksacji geometrii tj. do znajdowania stanu podstawowego:

&OPTION
basisfile = input.bas
nstepf = 300
iquench = -1
icluster = 0
iqout = 3
dt = 0.5
sigmatol = 1.0E-8
&END
&OUTPUT
iwrtxyz = 1
&END

Plik fireball.in do generacji gęstości stanów iwrtdos = 1 (wymaga dodatkowego pliku
dos.optional) oraz wartości własnych iwrteigen = 1:

&OPTION
basisfile = input.bas
nstepf = 1
iquench = -1
icluster = 0 ! 0 - for periodic systems | 1 - for eg gas phase molecules
iqout = 3
dt = 0.5
sigmatol = 1.0E-8 ! 1.0E-6 | 1.0E-8 | 1.0E-12
ifixcharge = 1 ! 1 - fixed charges
&END
&OUTPUT
iwrtxyz = 1
iwrteigen = 1 ! writes eigenvalues to a eigen.dat file
iwrtefermi = 1 ! writes occupancies to output file (out)
iwrtdos = 1 ! writes projected DOS on atoms listed in dos.optional
&END

Dodatkowy plik wejściowy dos.optional wymagany przy obliczeniach gęstości stanów:

1.0 ! scale factor (leave 1.0)
43 52 ! list of atoms to analyze DOS
301 ! number of energy steps
-10.0 0.05 ! initial energy, energy step
0 ! leave untouched
0.0 0.0 ! leave untouched
0.05 ! imaginary part of Green function (controls energy level smearing)

Przykładowy plik fireball.in do generacji przestrzennych gęstości stanów (iwrtewf = 1) oraz
wartości własnych (iwrteigen = 1). W tym przykładzie program zapisze przestrzenne gęstości
stanów dla czterech wartości własnych (odpowiednio: 118, 119, 120 i 121). Przy całkowaniu
gęstości stanów powinniśmy określić parametry ewfewin_min i ewfewin_max przy iewform = 1
i npbands = 0:
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&OPTION
basisfile = input.bas
nstepf = 1
iquench = -1
icluster = 0 ! 0 - for periodic systems | 1 - for eg gas phase molecules
iqout = 3
dt = 0.5
sigmatol = 1.0E-8 ! 1.0E-6 | 1.0E-8 | 1.0E-12
ifixcharge = 1 ! 1 - fixed charges
&END
&OUTPUT
iwrtxyz = 1
iwrteigen = 1 ! writes eigenvalues to a eigen.dat file
iwrtefermi = 1 ! writes occupancies to output file (out)
iwrtdos = 0 ! writes projected DOS on atoms listed in dos.optional
iwrtewf = 1 ! writes real space electron density
&END
&MESH
iewform = 1 ! 1 - eigenvalues | 2 - energy range
npbands = 4 ! nr of molecular levels to be plotted | 0 if iewform = 2
pbands = 118 119 120 121 ! list of molecular levels to be plotted if iewform = 1
ewfewin_min = -4.80 ! emin if iewform = 2
ewfewin_max = -4.30 ! emax if iewform = 2
&END
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