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 با استفاده از روش حالتهایH2 شبیهسازی حالت پایهی الکترونی یونهای
 بهینه شده-همدوس جفت
2

 محسن وفایی،1*نادر مرشدیان

 تهران ـ ایران،13511-31115 : صندوق پستی، سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، پژوهشکدهی پالسما و گداخت هستهای.1
 تهران ـ ایران،13113-173 : صندوق پستی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدهی علوم پایه، بخش شیمی، گروه شیمی فیزیک.2

 دو مورد از پیچیدگیهای اساسی در شبیهسازی حالت پایهی سیستمهای الکترونی با، با بهینهسازی روش حالتهای همدوس جفت شده:چکیده
 این دو پیچیدگی عبارتاند از نیاز به محدود کردن بازهی انرژی شبکهی انتخابی و نیاز به پاالیش شبکه در هر گام. سادهسازی شد،روش ابتکاری
. به کار رفته استH2  روش بهینهسازی در این رهیافت برای نخستین بار برای شبیهسازی چاه پتانسیل حالت پایهی یک سیستم تکالکترونی نظیر.زمانی
 استفاده از شبکهی حالتهای. حالت همدوس با دقت بسیار مطلوبی با مقادیر دقیق توافق دارد6۵۵ نتایج شبیهسازی در پایهی شبکهای متشکل از تنها
.همدوس بزرگتر در شبیهسازی به توافق بهتری با نتایج دقیق منجر خواهد شد

 سطوح الکترونی، مونت کارلوی پخشی، معادلهی شرودینگر، حالت همدوس:کلیدواژهها
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Simulation of Electronic Ground State of H 2 Using Optimized Coupled
Coherent States Method
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Abstract: The coupled coherent states method (CCS) has been optimized in order to remove the two
complexities in the simulation of the ground state of electronic systems. These two complexities are the
necessity of the energy restriction in the process of generating CS grid, and the essential refinement of the
grid in each time-step. The optimized method which for the first time has been applied for simulation of the
potential well of the ground state of one-electron systems such as H 2 . The simulation results on the basis of
a grid containing only 500 coherent states show a very good consistency with the exact curve. Implementing
grids with more coherent states into the simulation would lead to a better consistency with the exact values.
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شبیهسازی حالت پایهی الکترونی یونهای  H2با استفاده از . . .

( )FCCS-IIکه روشی متقارن است ،وجود ندارد .در این گزارش،

 .1مقدمه
در سالهای اخیر روشهای بسیاری برای شبیهسازی سیستمهای

روش حالتهای همدوس جفتشده ( )CCSبهینهسازی شده و آن

اتمی و مولکولی به کار گرفته شدهاند ][4-9؛ اما شبیهسازی

برای نخستین بار برای شبیهسازی چاه پتانسیل حالت پایهی یک

سهبعدی (ابعاد کامل) سیستمهای چندالکترونی به صورت

سیستم تکالکترونی نظیر  H2بهکار گرفته شده است.

کوانتومی و دقیق بنا بر امکانات محاسباتی و رابطههای سنگین

در بخش اول این گزارش ،پس از یک مرور سریع بر روش

ریاضیاتی امری بسیار دشوار است .یکی از این روشها ،روش

اصلی حالتهای همدوس جفتشده ،به بهینهسازی روش اصلی

حالتهای همدوس جفتشده()CCSی اخیراً توسعه یافته است

پرداخته میشود .در بخش دوم ،هامیلتونی سیستم تکالکترونی

] [93-4تا ابزاری برای شبیهسازی کامل کوانتومی مجموعههای با

 H2بررسی میشود و در نهایت نتایج شبیهسازی چاه پتانسیل

درجات آزادی باالی تک و چندالکترونی را فراهم سازد .هدف

حالت پایهی این سیستم با روش  CCSبهینه ،گزارش و با مقادیر

نهایی این روش ،حل دقیق معادلهی شرودینگر وابسته به زمان در

دقیق [ ]9۵مقایسه میشود.

حالتهای پایهی همدوس است .این موضوع چندین مزیت بسیار
مهم را در پی دارد ] .[93 ،1 ،4اول ،شبیهسازی وابسته به زمان

 .2مبانی نظری

سیستمهای اتمی و مولکولی تکالکترونی با ابعاد کامل و

 1.2روش حالتهای همدوس جفت شده ()CCS

بسذرهای چند بعدی میسّر میشود .دوم ،شبکهی اولیهی

طبق روش حالتهای همدوس جفت شده ،تابع موج یک سیستم M

حالتهای همدوس به طور محدود و تصادفی انتخاب میشوند.

بعدی را میتوان براساس برهمنهش  Nحالت همدوس نمایش داد:

سوم ،تعداد زیادی از جفتشدگیها در معادلهها ،از بین میروند.

 S t  
 D k t exp  i k
 Z k t  
k 1


N

چهارم ،اگر چه روش کامالً کوانتومی است اما از دینامیک



()9

کالسیک برای بررسی حرکت الکترونها (تحول حالتهای

ψ t 

همدوس در زمانهای حقیقی) بهره میبرد و در نهایت و مهمتر از

که در آن  Z k یک حالت همدوس  Mبعدی است .ضریب تابع

همه آن که در مورد سیستمهای مولکولی هیدرژون -گونه و

نمایی  Dkاز رابطهی زیر به دست میآید

پتانسیل کولنی ،حالتهای همدوس بر روی پتانسیل متوسط

(t  )9

حرکت میکنند که این امر باعث رفع تکینگیهای کولنی و
جایگزینی آنها با تابع خطا میشود ] .[93 ،1این روش به صورت

kl

  S l t   S k t    1
 Ω
D k t   C l t exp  i


l 1



 

N



که در آن  Ω-9معکوس ماتریس همپوشانی با مؤلفههای

کامالً موفق بر روی بسیاری از پدیدهها نظیر انتقال انرژی وردشی،

 kl t    Z k t |Z l t است .از طرف دیگر برای ) Cl(tداریم

دینامیک غیر -بیدررو در مولکولها ،پدیدهی تونلزنی در
سیستمهای با چندین درجه آزادی (که شبیهسازی کوانتومی آنها

()3

به سیستمهای چندبعدی بسیار پیچیده نیاز دارد) اعمال شده است

 i

C l t    Z l t  |ψ t exp   S l t  



[ .]91-94روشهای دیگری بر پایهی این روش توسعه داده
شدهاند .روش گاوسینهای پهنا -ثابت ( ،[93 ،99] )FGروش

که ) Sk(tدر آن ،تابع کنش وابسته به زمان است و از رابطهی زیر

حالتهای همدوس جفتشدهی نوع اول ( ]93 ،99[ )FCCS-Iو

به دست میآید

روش حالتهای همدوس جفتشدهی نوع دوم ()FCCS-II

()4

[ .]93شبیهسازی حالتهای الکترونی سیستمهای دوالکترونی نظیر
مولکول هیدروژن یا اتم هلیم به وسیلهی دو روش  CCSو



Z k t  | ˆ|Z k t  dt

S k t  

در رابطهی باال   Z k t | ˆ|Z k t عناصر قطری ماتریس عملگر

 FCCS-IIپیش از این انجام شده است [ .]93 ،8 ،7از آنجا که

الگرانژی [ ]93در پایهی حالتهای همدوس نامتقارن است .از

سیستم مورد توجه در این گزارش تکالکترونی است ،نیازی به
استفاده از روش حالتهای همدوس جفتشدهی فرمیونی نوع دوم
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ویژگیهای این روش این است که در آن ،تحول حالتهای همدوس

میشود ،و حالت همدوس نخستین ،که از روی مکان هستهها در

در زمان با رابطهی دینامیک کالسیک محاسبه میشود و داریم

سیستم ساخته میشود ،به دست میآید .با این فرض که حالتهای







() 6

همدوس در زمان تغییر نمیکنند ،رابطهی  8نیز به صورت زیر

*
Z
i H Z , Z

t
* Z
*
Z * i H Z , Z

t
Z

درمیآید



()99

 





 i Sk S j
δ 2 H Z j* , Z k D k exp 







N

j |Z k

i , j 1

تحول مییابد که برای مقدار انتظاری انرژی در رابطهی ،99

بررسی دینامیک تابع موج ،از رابطهی زیر بهره گرفته میشود

 Z

i

 Z

E  ψ |H |ψ  

تابع موج به وسیلهی رابطهی  9۵در زمانهای موهومی تا زمانی

که در آن H ،هامیلتونی مرتب شده است [ .]93 ،1همچنین ،برای

i

|Hˆ |Z j  D *i D j

N

همگرایی بسیار خوبی (مثالً با دقت حداقل  1تا  7رقم اعشار)
حاصل شود.

dC j



dt

k



 2.2شبیهسازی سیستم مولکول هیدروژن یک بار یویندهی  H2با
استفاده از روش حالتهای همدوس جفت شده -بهبود یافته

() 1
که در آن،

تمامی رابطههای ذکر شده در این بخش تا به این جا مربوط به













روش حالتهای همدوس جفت شده است .در این گزارش

δ 2 H Z j* , Z k  H Z j* , Z k  H Z j* , Z j 



() 7

Z j

k

Z



برخالف روش ساخت شبکهی اولیهی به کار گرفته شده در مرجع



H Z j , Z j
*

[ ،]1از روش جدیدی که اخیراً ارایه شده است [ ]93برای ساخت

Z j

شبکهی اولیه بهره برده شده است به این صورت که ویژه-
مقدارهای متناظر با یک حالت همدوس سهبعدی اولیه درست در

مقدار انتظاری انرژی نیز از رابطهی زیر به دست میآید

میان دو هستهی سیستم یعنی در مبدأ در فضای فاز تولید میشوند.
()8

 S j Si 
|H |Z j  D *i D j exp  i




N

i

 Z

این ویژه -مقدار را به صورت  Z jدر نظر میگیریم .شاخص j

E  ψ |H |ψ  

مربوط به شمارهی بُعد است .این حالت همدوس سهبعدی نقطهی

i , j 1

شروع ساخت شبکه است و دیگر حالتهای همدوس به صورت
در این پژوهش ،برای دستیابی به حالت پایهی سیستمهای اتمی

تصادفی حول این حالت همدوس تولید میشوند .دو عدد تصادفی

و مولکولی از روش مونت – کارلوی پخشی [ ]93 ،8استفاده شده،

( qjkو  )pjkمرتبط با مکان و تکانه (اندازهی حرکت) هر بعد هر

و برای حل معادلهی شرودینگر مستقل از زمان ،حالتهای

حالت همدوس سهبعدی ،توسط تابع توزیع گاؤسی ساخته میشود

همدوس مستقل از زمان در نظر گرفته شدهاند .بنابراین ،رابطهی 1

که این دو عدد ،عددی بین صفر و یک است .با ساخت این دو
عدد و داشتن ویژه– مقدارهای مربوط به حالتهای همدوس اولیه

به صورت زیر درمیآید
()1





 Z j |Z k  H Z *j , Z k

N

k

D
k 1

i



dC j

از طریق رابطهی زیر باقی ویژه  -مقدارهای الزم برای ساختن شبکه

dt

به دست میآیند

با استفاده از رابطهی  ،3نقطهی شروع برای تحول ضرایب  ،Cjاز
رابطهی زیر به دست میآید
() 9۵

   z j  |ψ   

() 99

Cj

که در آن  kشمارهی حالت همدوس و  jشمارهی بُعد است.
پارامترهای فشردگی وظیفهی تنظیم پهنای تابع توزیع گاؤسی را

که در آن |ψ   ،
آن ،که به صورت تصادفی توسط تابع توزیع گاؤسی ساخته
z j

 q jk
p jk 
z jk = z0 j  
+i

 αq
α p 


از ضرب داخلی حالت همدوس jام

برعهده دارند [ αq .]93 ،1و  ،αpبه ترتیب پارامترهای فشردگی
متناظر با مکان و تکانه در هر بعد هستند .نکتهی جالب توجه در
13
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۵/4

رابطهی باال ،در نظر گرفتن پارامترهای فشردگی متفاوت برای
اولیهی به کار گرفته شده در مرجع [ ،]1تنها یک پارامتر فشردگی
 ،αمعرفی میشود .بنابراین آزادی بیشتری در بهینه کردن نتایج

۵/۵

در اختیار داریم.

-۵/9

در روش به کار رفته در این پژوهش که براساس روش ارایه

-۵/4

شده در مرجع [ ]93است هیچ نیازی به مقید کردن حالتهای

-۵/1

همدوس انتخابی در تولید شبکهی اولیهی محاسباتی نیست.
شبکهی اولیه دیگر نیازی به پاالیش در هر گام زمانی از تحول تابع
مقدار قابلتوجهی سرعت میبخشد و با این حال همگرایی بسیار
دقیقی در انرژی حاصل میشود.
برای شبیهسازی سیستم مولکول هیدروژن یک بار یویندهی

6
9
3
4
فاصلهی بین هستهای (یکای اختیاری)

1

7

موج ندارد .حذف چنین فرایند زمانبری ،روند محاسبات را به

H2

˚

9

-۵/8



شکل  .1چاه پتانسیل مولکول یونیدهی  H2به ازای شبکههای مختلف از
حالتهای همدوس.

،

۵/4

با حذف جملههای پتانسیل کولنی جاذبهی الکترون -هستهی
مربوط به الکترون دوم و جملهی مربوط به پتانسیل کولنی دافعهی

9۵۵۵

۵/9

۵/8

۵/۵

p2
1
1
1
Hˆ  e 


2
re  R1 re  R 2
R 2  R1

-۵/9

انرژی (یکای اختیاری)

دو الکترون ،هامیلتونی متناظر با سیستم به این صورت درمیآید
()93

انرژی (یکای اختیاری)

9۵۵
6۵۵
9۵۵۵
9۵۵۵

مکان و تکانه است؛ در صورتیکه در روش ساخت شبکهی

۵/7
۵/7
۵/7
۵/8

۵/9

-۵/4

 .5نتایج
در این بخش محاسبات مربوط به سیستم  H2با استفاده از روش

-۵/1

حالتهای همدوس جفت و بهینه شده ارایه میشود .نتایج

7

8

محاسبات بر پایهی شبکههای به ترتیب ،متشکل از ،6۵۵ ،9۵۵
 9۵۵۵و  9۵۵۵حالت همدوس ،در شکل  9نمایش داده شده است.

4
3
6
1
9
9
فاصلهی بین هستهای (یکای اختیاری)

˚

شکل  .2چاه پتانسیل مولکول یونیدهی  H2محاسبه شده بر پایهی یک شبکهی

در این دو نمودار پارامتر  ،γپهنای حالتهای همدوس در فضای

متشکل از  9۵۵۵حالت همدوس در مقایسه با مقادیر دقیق.

فاز را تنظیم میکند [.]93 ،1 ،1
1

در این نمودار مشخص است که انحرافی که در فاصلههای بین
هستهای بزرگ (باالی  )1 a.u.برای شبکهی  9۵۵۵تایی نسبت به

4

میشود .در شکل  9مقایسهی مقادیر دقیق [ ]9۵سیستم  H2با نتایج

˚

محاسبه بر پایهی یک شبکه با  9۵۵۵حالت همدوس ،آورده شده
است.

-9

در شکل  3فضای فاز متناظر با مؤلفهی  Zشبکهی متشکل از 6۵۵

-4

حالت همدوس که با تابع توزیع گاوسی به صورت تصادفی حول
مبدأ تولید شدهاند ،ترسیم شده است .این نمودار به ازای فاصلهی

4

بین هستهای  6 a.u.به تصویر کشیده شده است ،به طوری که

9

˚
( qzیکای اختیاری)

-9

-4

شکل  .5فضای فاز مولکول هیدروژن با  6۵۵حالت همدوس.

هستههای سامانه در  qz=9/6 a.u.و  qz=-9/6 a.u.قرار دارند.
14

-1

( pzیکای اختیاری)

مقدار دقیق رخ میدهد برای شبکه با تعداد بیشتر ( )9۵۵۵برطرف

9
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