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Abstrakt
Predikce krystalových struktur může mít
zásadní vliv na budoucí vývoj materi-
álových věd a mít velký dopad na bu-
doucí farmaceutický průmysl. V bakalář-
ské práci jsou shrnuty základy tohoto
vědního oboru, jako jsou způsoby určo-
vání energie krystalické struktury a zá-
klady optimalizačních algoritmů. Tyto
znalosti jsou následně aplikovány na pre-
dikci krystalických struktur konkrétních
látek – NaCl, Fe3Al a paracetamol. Vý-
sledky práce ukazují, že je možné efek-
tivně použít predikci krystalových struk-
tur na určení správné permutace atomů
v krystalu, nebo na predikci konkrétní
molekuly a jejího umístění v krystalové
mřížce.
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Abstract
Prediction of crystal structures can have a
significant influence on the future develop-
ment of materials science and have a great
impact on the future pharmaceutical in-
dustry. The bachelor’s work summarizes
the basics of this field of science, such
as methods for determining the energy
of the crystal structure and the basics of
optimization algorithms. This knowledge
is then applied to the prediction of crys-
talline structures of specific substances,
such as NaCl, Fe3Al and paracetamol.
The results show that it is possible to
effectively use the crystal structure pre-
diction to determine the correct permuta-
tion of atoms in the crystal or to predict
the specific shape of the molecule and its
location in the crystal lattice.

Keywords: molecular mechanics, DFT,
global optimization, NaCl, Fe3Al,
paracetamol

Title translation: Crystal Structure
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Kapitola 1
Úvod

Oblast Predikce krystalových struktur je motivována citátem Johna Maddoxe z roku 1988,
toho času editora časopisu Nature: „ONE of the continuing scandals in the physical sciences is
that it remains in general impossible to predict the structure of even the simplest crystalline
solids from a knowledge of their chemical composition.“, který by se dal do češtiny přeložit jako
„Jedním z pokračujících skandálů fyzikálních věd je, že je téměř nemožné predikovat strukturu
byť i jedné z nejjednodušších krystalových pevných látek ze znalosti jejího chemického složení.“
[1].

Jak název bakalářské práce napovídá, hlavní část práce je věnována předpovídání krys-
talických struktur látek. (Pod pojmem krystalická struktura si lze představit pravidelné
rozestavení atomů nebo molekul v prostoru.) Naším cílem tedy bude představit možnosti
predikování těchto struktur metodami založenými jak na zákonech klasické fyziky, tak fyziky
kvantové.

V teoretické části se zabýváme nejprve jedním z klasických experimentálních postupů
určování struktur, tj. řešením struktury z práškového difrakčního záznamu. Dále představujeme
jednotlivé metody určování energie krystalické struktury, což je zásadní veličina pro predikci
krystalových struktur.

Ze zákonů termodynamiky plyne, že látka má tendenci minimalizovat svou energii, proto
budeme hledat strukturu s minimální energií. Hledání minima funkce (v našem případě funkce
energie) je úloha, která má dosah daleko za hranicemi krystalografie a zabývá se jí hlavně
matematika, ale také informatika a další oblasti fyziky, proto je kapitola 4 věnována postupům
řešení této úlohy. Metod globální optimalizace je více a zde jsou představeny klasické algoritmy
jako simulované žíhání, paralelní temperování a genetický algoritmus, ale i novější algoritmus
optimalizace hejnem částic.

V praktické části bakalářské práce se zabýváme aplikacemi konkrétních algoritmů na
hledání minima energie pro různé látky a jeho nalezení určuje námi predikovanou strukturu.
První a nejjednodušší úkol je predikce struktury kuchyňské soli, kdy ze struktury, kde byly
náhodně proházené atomy sodíku a chloru, určujeme správnou strukturu kuchyňské soli.
Druhý úkol je obdobný, jen místo kuchyňské soli predikujeme strukturu Fe3Al. Hlavním
úkolem bakalářské práce je ze znalosti chemického strukturního vzorce a krystalické mřížky
paracetamolu předpovědět, jaké je rozložení molekul v krystalu a jejich přesný tvar. Úkolem
na řešení struktury z práškových dat je řešení struktury paracetamolu.

Praktické využití predikování krystalických struktur shledáváme v tom, že můžeme předpo-
vědět dosud neobjevené struktury látek a jejich fyzikální vlastnosti. Dále by se daly použít
výsledky predikce ke zjednodušení určování struktur látek pomocí experimentálních metod,
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1. Úvod ................................................
např. při řešení struktury látek pomocí práškového RTG difrakčního záznamu pokud by se
podařilo oindexovat difrakční záznam, ale nepodařilo se najít rozložení atomů v základní
buňce.

1.1 Současný stav

Kromě Maddoxova citátu [1], viz výše, jsou další motivací tzv. Blind testy [2] organizované
Cambridge Crystallographic Data Centre. Účastníci dostanou několik malých molekul, které
byly vyřešeny expertimentálně, ale doposud nejsou publikované, a jejich úkolem je do jednoho
roku predikovat strukturu dané látky. V současné době (2020 – 2022) probíhá již 7. ročník
Blind testu.

O predikci krystalových struktur bylo již sepsáno několik shrnujících prací jako např. [3, 4].
Mezi nejnovější patří např. právě [4], kde jsou uvedeny současné metodologické postupy,
informace o šestém Blind testu, skupinách zabývajících se výzkumem nových postupů a
výhledem na další praktické využití predikce krystalových struktur.

Hlavní proudy rozvoje jsou ve způsobech výpočtů funkce energie, metodách globálních
optimalizací a v započítávání informací o dané látce již známých (získaných ze znalosti
chemicky podobných struktur nebo z experimentálních výsledků) [4].

Rozsáhlým směrem vývoje způsobů výpočtů energie je používání tzv. „tailor-made“ silových
polí, kdy se upravuje silové pole, aby vypočtené hodnoty energie co nejlépe seděly na reálné
hodnoty energie pro konkrétní systém. Základní princip je popsán např. v [5]. V posledních
letech se tímto způsobem úspěšně podařila např. predikce 2,4,6,8,10,12-Hexanitro-2,4,6,8,10,12-
hexaazaisowurtzitanu [6] nebo kokainu [7]. Jedním z moderních trendů je aplikace tzv.
„strojového učení“ na přípravu silových polí, jehož hodnoty energie co nejpřesněji odpovídají
hodnotám energie vypočtených pomocí DFT [8, 9, 10].

Algoritmy využívané při predikci krystalových struktur jsou tři hlavní: genetický algoritmus,
simulované žíhání a optimalizace hejnem částic. V naší práci jsme implementovali všechny
tři, viz kapitola 6. Některé skupiny sice využívají jednodušší robustnější algoritmy jako je
systematické prohledávání prostoru, ale těchto skupin je menšina (v šestém Blind testu jen 3
skupiny z 25 [4]). Vývoj globální optimalizace v predikci krystalových struktur probíhá např.
v použití více algoritmů na nalezení stabilních struktur jako např. v [11, 12] byl zkombinován
genetický algoritmus s algoritmem optimalizace hejnem částic. V [13] byl vyvinut algoritmus
FFCASP, který kombinuje simulované žíhání a optimalizaci hejnem částic.V [14] byly náhodné
kroky algoritmu simulovaného žíhání zkombinovány s pseudonáhodným generováním struktur.

U některých látek může být výpočet energie pomocí molekulární mechaniky nebo DFT
natolik nepřesný, že predikované struktury vůbec neodpovídají reálným strukturám, proto se
vyvíjí metody, kdy se zjišťují některé parametry pro výpočet energie experimentálně. Např. v
[15] jsou zjišťovány parametry pro energii disperze repulze atomů, aby mohly být následně
započítávány při predikování struktury jiné látky.

Dalším faktorem, který ovlivňuje stabilitu krystalové struktury, je teplota. Nyman [16] ve
své studii uvádí, že vliv teploty nelze zanedbávat a musí se s ním počítat při hledání reálné
struktury. V [17] je na příkladu souboru 59 látek označených jako POLY59 ukazováno, že je
nutné s teplotními efekty počítat.

Predikce krystalových struktur je rychle se rozvíjející oblastí materiálových věd s velkým
aplikačním potenciálem např. ve farmacii nebo v agroprůmyslu.
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Kapitola 2
Řešení krystalické struktury z práškových dat

Jednou ze základních vlastností každého materiálu je jeho struktura. Nutnost znalosti této
vlastnosti vedla k vývoji metod, které jsou schopné ji určit. Jednu z metod, tj. krystalovou
rengenovou difrakční analýzu, poprvé popsal v roce 1912 Max von Laue [18]. Jde o experimen-
tální metodu, při níž je monokrystal ozařován RTG paprsky, záření se rozptýlí (difraktuje) a
vzniká tzv. difrakční obrazec. Z difrakčního obrazce se následně určuje struktura materiálu.

V roce 1916 na základě této metody vyvinuli Debye a Scherrer metodu řešení krystalické
struktury za pomoci práškové difrakce (difrakce vzniká na krystalitech prášku ne na jednom
monokrystalu) [19]. Daty získávanými z této difrakční metody se budeme zabývat v této
kapitole.

Z experimentu dostáváme data ve formě dvojic bodů, kde první člen dvojice určuje úhel 2θ,
který svírají ramena difraktometru, a druhý člen dvojice intenzitu naměřeného difraktovaného
záření. Data se za pomoci počítačových programů (např. FOX [20], DASH [21]) prokládají
křivkami a upravují. Postup rafinace dat lze nalézt např. v [22]. Výsledným produktem této
úpravy dat je spojitá funkce určující závislost intenzity rentgenového záření na úhlu 2θ, která
dobře pasuje na naměřená data.

Dalšími kroky řešení struktury jsou indexace difrakčních maxim funkce a vytvoření modelu
struktury (tyto kroky jsou více rozebrány v následujících sekcích). Nakonec model struktury
prochází Rietveldovou upřesňováním, která pomocí metody nejmenších čtverců model upravuje
tak, aby závislost intenzity na úhlu 2θ, kterou by měl materiál se strukturou modelu, odpovídala
co nejpřesněji závislosti získané z naměřených dat [23].

2.1 Indexace

Přiřazení Millerových indexů hkl jednotlivým difrakčním maximům difrakčního záznamu
nám umožní určit parametry základní buňky krystalu (a, b, c, α, β, γ). Z Braggovy rovnice pro
n = 1

λ = 2d sin θ (2.1)

lze vypočítat veličinu Qhkl = d∗hkl
2 = 1

d2
hkl

= 4 sin θ2

λ2 , pro kterou platí následující vztah:

Qhkl = h2a∗2 + k2b∗2 + l2c∗2 + 2hka∗b∗ cos γ∗ + 2klb∗c∗ cosα∗ + 2hla∗c∗ cosβ∗, (2.2)

kde symbol ∗ určuje příslušný parametr v reciprokém prostoru, λ je vlnová délka dopadajícího
záření a dhkl je mezirovinná vzdálenost.
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2. Řešení krystalické struktury z práškových dat...............................
Ve vztahu 2.2 máme vypočtenou pouze hodnotu Qhkl a o indexech hkl víme, že jsou

nezápornými celými čísly. Je tedy třeba řešit soustavy rovnic pro 6 parametrů a k nim najít
pro každou rovnici indexy hkl [24]. Obtížnost indexace difrakčních maxim roste s klesající
symetrií struktury, tj. pro kubické struktury je indexace snadná, protože potřebujeme určit
jen 1 mřížkový parametr, zatímco u triklinické potřebujeme určit 6 mřížkových parametrů, a
tím pádem je indexace složitější.

Před tím, než se vyvinuly počítačové algoritmy, se indexace prováděla „ručně“ (úspěšní v
tom byli např. Debye a Scherrer pro LiF a Si [19] nebo Hull pro Mg [25]). V současné době se
indexace provádí automaticky v počítači pomocí automatického programu. Obvykle se řeší
soustava 20 rovnic pro prvních 20 difrakčních maxim. Nejznámějšími programy na indexaci
difrakčních maxim jsou ITO [26], DICVOL91 [27] nebo TREOR90 [28].

Podle Černého (k roku 2017) [29] současnými problémy indexace jsou např.: nejednoznačnost
indexace u krystalů nízké symetrie (tj. máme více indexací difrakčních maxim a všechna
kritéria, podle kterých vyhodnocujeme kvalitu indexace, jsou si podobná); nalezení menší
buňky u krystalů vysoké symetrie, kde ovšem nejsou objasnitelné extinkce některých reflexí;
nebo indexace vícefázových materiálů, kdy si výzkumník nemůže být jist, jestli objevil novou
strukturu, nebo má složený difrakční záznam ze záznamů jednotlivých fází materiálu.

2.1.1 Míra shody (Figure of Merit)

Nutnost kvalitní indexace (tj. správné přiřazení indexů odpovídajícím difrakčním maximům)
vedla k vývoji veličin, které hodnotí správnost indexace, tzv. míra shody (z anglického Figure
of Merit). Význam této veličiny je vidět obzvláště u indexace pomocí počítačového programu,
kdy místo kontroly rovnic stačí vyhodnotit jedno číslo. Míra shody by v sobě měla zahrnovat
informace o symetrii, objemu a centrování strukturní jednotky a informace o vzdálenosti
vypočtených a naměřených úhlů 2θ [22].

Jedním měřítkem může být míra shody M20, kterou definoval de Wolff v roce 1968 [30].

M20 = 1
Nposs

· Q20

2|∆2Q|
(2.3)

Nposs odpovídá počtu vypočtených reflexí do θobs20 , |∆Q| = 1
N

∑N
i=1 |Qobsi −Qcalc| je průměrný

rozdíl mezi pozorovanými a vypočtenými Q, kde Qi = 1
d2

i
odpovídá čtverci délky reciprokého

vektoru pro reflexy i. Hodnotu míry shody M20 bychom chtěli mít co nejvyšší. V [22] se
uvádí, že nejpravděpodobněji je správná indexace ta s nejvyšší hodnotou M20 a měla by mít
výraznější rozdíl od ostatních indexací. Podle [24] by opět mělo platit M20 > 10.

V roce 1979 Smith a Snyder představili míru shody FN [31], která je definovaná jako:

FN = N

Nposs
· 1
|∆2θ|

, (2.4)

kde N je počet pozorovaných a Nposs je počet vypočtených difrakčních linií a |∆2θ| =
1
N

∑N
i=1 |2θobsi −−2θcalci | udává průměrný rozdíl vzdáleností mezi pozorovanými a vypočtenými

pozicemi difrakčních linií. Míru shody FN bychom chtěli mít co nejvyšší, a proto se uvádí, že
aby byla indexace úspěšná mělo by platit FN > 10 a |∆2θ| < 0, 02◦ [22].

Rozdíl mezi mírami shody FN a M20 je v tom, že FN nezapočítává symetrii mřížky, zatímco
M20 ji započítává. V některých případech může být výhodnější symetrii mříže započítat,
zatímco jindy je lepší ji zanedbat [24].
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...........................2.2. Metody řešení krystalových struktur z práškových dat

2.2 Metody řešení krystalových struktur z práškových dat

Metody řešení krystalových struktur materiálu pomocí dat z práškové difrakce mohou být
rozděleny do dvou odlišných skupin – na metody reciprokého prostoru a metody přímého
prostoru. Jsou známy také metody, které se nacházejí na pomezí obou metod, a protože
dochází k přecházení mezi oběma prostory, označují se jako metody duální [29].

2.2.1 Metody reciprokého prostoru

Princip této metody řešení struktur je založen na přímém použití experimentálních dat,
tj. počítá se s hodnotami velikosti integrální intenzity, ze kterých se získávají informace o
struktuře. Nejznámějšími příklady těchto metod je Pattersonova metoda a přímé metody.
Důležitým kritériem pro úspěch určení struktury pomocí metod reciprokého prostoru je kvalita
naměřených dat (v článku [29] Černý uvádí d ∼ 1 Å a nižší).

Pattersonova metoda

Pattersonova metoda nebo také metoda těžkých atomů byla představena roku 1934 v [32].
Její použití postupně nabývalo na významu a používá se dodnes [33]. Jako příklady struktur,
které byly vyřešeny pomocí této metody lze uvést např. ZrNaH(PO4)2 [34] α-CrPO4 [35]
nebo KCaPO4 [36].

Největší využití metoda nachází u materiálů, v nichž se vyskytuje nějaký těžký atom spolu
s dalšími lehčími, pro tyto struktury funguje i s daty s nížším rozlišením (∼ 2 Å) [24].

Základem metody je tzv. Pattersonova funkce Puvw, která je odvozena z dopředné Fourierovy
transformace, kde jsou komplexní koeficienty substituovány kvadrátem velikosti strukturní
amplitudy. Koeficienty jsou tedy reálné, a tudíž není potřeba znát informaci o fázovém posunu
k výpočtu elektronové hustoty.

Puvw = 2
V

+∞∑
h=0

+∞∑
k=−∞

+∞∑
l=−∞

|F obshkl |2 cos [2π(hu+ kv + lw)] (2.5)

V odpovídá objemu základní buňky, hkl jsou Millerovy indexy a uvw vyjadřuje koeficienty me-
ziatomových vektorů. Bohužel Puvw nevyjadřuje přímo elektronovou hustotu, ale reprezentuje
konvoluci elektronové hustoty samu se sebou, proto je nejprve potřeba provést dekonvoluci
Puvw a tak určit elektronovou hustotu, která už jednoznačně určuje krystalovou strukturu.

Přímé metody

Přímé metody řeší strukturu na základě pozorovaných integrálních intenzit, mezi kterými
existují vztahy, se kterými lze přibližně určit fázi strukturního faktoru. Pro tyto metody je
vyžadováno vysoké rozlišení difrakčního záznamu (∼ 1 Å). Překrývání difrakčních maxim
může vést k nižší přesnosti a následnému nesprávnému vyhodnocení struktury.

Mezi nejznámějšími programy využívající přímé metody k řešení krystalových struktur
patří např. EXPO [37] nebo XLENS [38]. EXPO je vysoce automatizované a většinu výpočtů
umí provádět bez zásahu člověka. XLENS v sobě zahrnuje kromě přímých metod i metodu
Pattersonovu, takže je vhodný i na data s těžkými atomy [33].
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2. Řešení krystalické struktury z práškových dat...............................
2.2.2 Metody přímého prostoru

Metody přímého prostoru jsou o poznání mladší než metody reciprokého prostoru, počátky
se objevují až v 80. letech 20. století. Princip těchto metod je založen na tvorbě modelu
struktury a následném porovnávání závislosti integrální intenzity modelu se závislostí získanou
z naměřených difrakčních dat. Z obou závislostí se získává tzv. účelová funkce, pomocí které
se následně optimalizuje model struktury [39].

Popis algoritmu řešení struktury v přímém prostoru..1. Inicializace: Ze základních fyzikálních a chemických znalostí daného materiálu je
vytvořen úvodní model struktury...2. Výpočet difrakčních dat: Je vypočteno, jaký difrakční záznam by měl daný model...3. Kritérium ukončení: Jsou porovnána naměřená a vypočtená data. Pokud data splňují
kritérium ukončení (např. Rwp < ε) je algoritmus ukončen, pokud kritérium splněno není,
je z naměřených a vypočtených dat vytvořena účelové funkce a algoritmus pokračuje
krokem 4...4. Optimalizace modelu: Za podmínky minimalizace účelové funkce se optimalizuje model
struktury. Nový model je opět zpracován od kroku 2.

Účelová funkce

V účelové funkci je potřeba zahrnout informace o odlišnosti struktury modelu a pozorované
struktury. K tomu lze použít např. míry shody Rwp (vážené profilové residuum) nebo χ2,
které započítavají, jak se celkově liší napočtené a naměřené intenzity. Jsou definovány jako:

Rwp =


∑n
i=1wi

(
Y obs
i − Y calc

i

)2

∑n
i=1wi

(
Y obs
i

)2


1
2

· 100%,

χ2 =
∑n
i=1wi

(
Y obs
i − Y calc

i

)2

n− p
,

(2.6)

kde n je počet měřených bodů, Y obs
i je pozorovaná intenzita v i-tém bodě, Y calc

i je vypočtená
intenzita v i-tém bodě, wi je váha i-tého bodu a p je počet volných parametrů při Rietveldovém
upřesnění pomocí metody nejmenších čtverců. Je vhodné podotknout, že účelová funkce je
funkcí 3N proměnných tj. souřadnic N nezávislých atomů strukturní jednotky. Tato závislost
je obsažena ve vypočtených intenzitách záření Y calc

i .
Kromě informace o míře shody difrakčních dat lze do účelové funkce zahrnout další informace

např. o chemickém složení, objemu nebo energii krystalové mřížky. Nová účelová funkce se
vytvoří váženým sečtením jednotlivých funkcí [22, 24].

Po vytvoření účelové funkce následuje optimalizace struktury za podmínky minimalizace
účelové funkce. Nejčastěji využívanými algoritmy k optimalizaci struktury jsou Simulované
žíhání (Simulated Annealing) a Genetický algoritmus, jejich implementace a použití jsou
diskutovány v kapitole 4, kde je místo účelová funkce diskutována funkce potenciální energie,
která je minimalizována při predikci krystalových struktur molekulární mechanikou, viz sekce
3.3.
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Kapitola 3
Výpočet energie systému

Nejběžnější způsob určení krystalické struktury je pomocí difrakčních technik. Bohužel zjistit
strukturu experimentálně nelze pokaždé, důvodů může být několik: např. může být náročné
nebo úplně nemožné vypěstovat krystaly dané látky, které by šly měřit; může být finančně
velmi náročné danou látku nechávat krystalizovat nebo vůbec ji shánět. Z těchto a dalších
důvodů byly spolu s vývojem počítačů a kvantové fyziky vyvinuty i metody, jak počítat, jaké
rozložení mají molekuly nebo atomy v prostoru. Souhrný název těchto metod byl nazván
Predikce krystalových struktur.

Pro výpočet rozložení částic v prostoru musíme vědět, které rozložení částic má fyzikální
opodstatnění a které nikoli. Odpověď na tuto otázku nám dává statistická fyzika, která říká,
že se látka nejpravděpodobněji bude nacházet ve stavu, kdy bude mít extremální (minimální)
hodnotu energie. Z předchozího tvrzení plyne, že musíme umět vypočítat hodnotu energie
studované látky, abychom mohli správně predikovat její krystalovou strukturu.

V této kapitole se seznámíme se základními způsoby, jak spočítat energii studovaného sys-
tému. Budou ukázány aproximace, prováděné při zjednodušování výpočtů a jejich oprávněnost
bude buď vysvětlena nebo bude k nahlédnutí v příslušných zdrojích.

Metody, jak počítat energie krystalových struktur, představené v této kapitole, jsou iterativní.
Iterační algoritmus, příslušný dané metodě, je zde představen a následně jsou rozvíjeny metody,
jak získat hodnotu energie systému.

3.1 Fázový prostor

Fázovým prostorem rozumíme prostor zobecněných součadnic popisujících daný systém [40].
Každý bod fázového prostoru jednoznačně určuje stav, v němž se systém může teoreticky
nacházet. Počet os fázového prostoru se odvíjí podle toho, kolik druhů odpovídajících souřadnic
k popisu systému považujeme za potřebné. Např. jedna osa fázového prostoru může odpovídat:
souřadnici x, y nebo z jisté částice, úhlu rotace částice kolem jisté osy, hybnosti px, py nebo
pz částice, vzájemné poloze (poloha těžiště) dvou částic, a další. Každému bodu fázového
prostoru můžeme přiřadit hodnotu hamiltoniánu H neboli obecné energie.

3.1.1 Stupně volnosti

Počet stupňů volnosti nám udává minimální počet os fázového prostoru, které jsou potřebné
pro jednoznačný popis stavu daného systému. Např. hmotný bod ve 3D prostoru může
vykonávat translaci do tří směrů, tj. má tři stupně volnosti. Dva hmotné body spojené pevnou
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3. Výpočet energie systému........................................
vazbou se mohou také posouvat do tří směrů, ale navíc mohou rotovat kolem dvou os kolmých
na spojnici bodů, tj. mají 5 stupňů volnosti. Pevné těleso se může posouvat podél tří směrů
nebo rotovat kolem tří os, tj. má 6 stupňů volnosti. Při hledání struktury se zabýváme translací
a rotací celé molekuly v rámci krystalové struktury látky, vzájemnou vzdáleností dvou atomů
v molekule, úhlem mezi třemi atomy či velikostí torze mezi čtyřmi atomy v rámci rozložení
atomů v molekule. Obvykle se nevyhodnocují úplně všechny možné stupně volnosti, ale jen ty
důležité (např. zanedbávání vodíků, které se neúčastní vodíkových vazeb), protože přidáním
každého dalšího stupně volnosti se nám zvyšuje dimenze fázového prostoru a tím i složitost
nalezení globálního minima energie.

Příklad molekuly v potenciálovém poli

Mějme nerotující molekulu složenou ze dvou atomů v externím potenciálním poli. Kdybychom
na molekulu nahlíželi jako na hmotný bod (reprezentovaný polohou ~x a hybností ~p těžiště) v
externím potenciálním poli, byl by její hamiltonián:

H = p2

2M + Uext(~x), (3.1)

kde p označuje velikost hybnosti hmotného bodu,M jeho hmotnost a Uext je externí potenciální
funkce závislá na poloze hmotného bodu ~x.

My ovšem na molekulu nahlížíme jako na soustavu dvou interagujících částic (pro jed-
noduchost budeme uvažovat, že na sebe částice působí silou přímo úměrnou výchylce u z
rovnovážné polohy u0), pak její hamiltonián je:

H = p2

2M + U(~x) + 1
2k(u− u0)2. (3.2)

Při porovnání obou vztahů vidíme, že řešení výsledné polohy a hybnosti těžiště molekuly a
jejího konkrétního rozložení se nám ztížilo z rovnice s 2 · 3 proměnnými na rovnici s 2 · 3 + 1
proměnnými. Obdobně to funguje i u přidávání jiných stupňů volnosti – tedy za každý přidaný
stupeň volnosti pro popis systému vzroste dimenze fázového prostoru o 1.

3.2 Gibbsova volná energie a predikce krystalových struktur

Ve většině práce se provádí výpočty za nulové teploty, tato energie se nazývá energií mřížky.
Otázkou však zůstává, jak provádět predikce za vyšších teplot. Ze statistické fyziky plyne, že
stabilní strukturou bude struktura s extremální hodnotou Gibbsovy volné energie, tj. struktura
s minimální hodnotou Gibbsovy volné energie.

Změna Gibbsovy volné energie dokonalého krystalu a základního stavu izolovaných molekul
je definována jako

∆G(T, P ) = ∆U(T, P ) + PV (T, P )− TS(T, P ), (3.3)

kde ∆U je rozdíl vnitřní energie izolovaných molekul o teplotě T a tlaku P , V je molární
objem a S je entropie krystalu. Za běžných tlaků je vliv členu PV většinou zanedbáván, kvůli
jeho minimálnímu vlivu na Gibbsovu volnou energii.
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........................................ 3.3. Molekulární mechanika

Existují způsoby, kterými lze zahrnout vliv vibrací mřížky, způsobených vyšší teplotou, do
výpočtu. Jedním z nich je tzv. mřížková dynamika [41, 42], jejíž odhady jsou založeny na
rozvoji funkce potenciální energie do vyšších řádů [4].

Použití výpočtů s Gibbsovou volnou energii by bylo nad rámec této práce, proto po zbytek
textu bude počítáno pouze s energií mřížky a bude nazývána jednoduše energií.

3.3 Molekulární mechanika

Molekulární mechanika je empirická metoda, která nám umožňuje počítat mechanické vlast-
nosti systémů na atomární velikosti. Mezi fyzikální vlastnosti, které jsou touhle metodou
obvykle počítány patří geometrie molekul, teplotní parametry, deformační energie, dipólové
momenty nebo vibrační vlastnosti. Různé programy používají různé parametry a nastavení
na výpočet fyzikálních vlastností. Přesnost této metody se liší v závislosti na vhodnosti volby
parametrů metody [43].

Existuje řada simulačních přístupů, které nám umožňují v jistém stupni aproximace vypočí-
tat, jak budou vypadat trajektorie ve fázovém prostoru pro studovaný systém, či v jakém bodě
fázového prostoru má systém nejmenší volnou energii a nachází se tak nejpravděpodobněji ve
stabilní konfiguraci. Velice užívaným přístupem je tzv. molekulární dynamika. Jde o metodu
simulace chování atomů a molekul. Atomy nebo molekuly jsou reprezentovány hmotnými body,
které na sebe vzájemně působí silami. Cílem molekulární dynamiky je nalézt časový vývoj
jednotlivých částic, jejich rozložení v prostoru (např. geometrii molekuly, rozložení částic v
krystalu) a statické vlastnosti krystalu, jako jsou energie systému, fáze systému, poměr energií
částic, vibrační vlastnosti aj.

Trajektorii částic je obecně složité řešit analytickými způsoby, neboť by bylo třeba vyřešit
složité diferenciální rovnice, proto se využívají metody iterativní, kdy dochází k postupnému
časovému vývoji. Jednoduchým příkladem algoritmu, který hledá trajektorii částic je násle-
dující algoritmus [44]. Čas je zde reprezentován diskrétním parametrem t, který se vyvíjí po
časových krocích ∆t, velikost kroku je obvykle v jednotkách femtosekund (10−15 s).

Popis iteračního algoritmu..1. Inicializace: Každé částici i je přiřazena její počáteční poloha ~xi(0) a rychlost ~vi(0)...2. Výpočet vzájemných vzdáleností: Vzdálenost mezi částicí i a j je
ri,j(t) = |~xi(t)− ~xj(t)|...3. Aproximace potenciálního pole: Aproximujeme potenciální pole atomů i a j, způso-
bené jejich vzájemným silovým působením, pomocí dvoučásticového potenciálu Uij(ri,j(t)).
Sumací přes všechna j získáme potenciál působící na částici i tj. Ui(t) = 1

2
∑
j 6=i Uij(t)...4. Výpočet působící síly: Spočteme celkové síly působící na jednotlivé částice – na částici

i působí síla ~Fi(t) = −~∇Ui(t)...5. Výpočet zrychlení: Z druhého Newtonova zákona vyjádříme zrychlení jako ~ai(t) = ~Fi(t)
mi

...6. Výpočet nové polohy a rychlosti: Nové polohy ~xi(t+ ∆t) a rychlosti ~vi(t+ ∆t) se
získají integrací zrychlení pomocí integračního algoritmu např. Verletův algoritmus 3.3.1.
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3. Výpočet energie systému..........................................7. Kritérium ukončení: Jako kritérium ukončení se obvykle bere dostatečný počet iterací
(neboli vývoj času). Pokud není splněno, opakují se kroky 2 až 6.

3.3.1 Integrační algoritmy

Polohu a rychlost jisté částice i v následujícím časovém kroku MD lze získat numerickou
integrací z vypočteného zrychlení částice a z aktuální (či předchozí) polohy, příp. rychlosti.
Numerická integrace je obecně založena na Taylorově rozvoji kolem aktuálního časového kroku
t:

~xi(t+ ∆t) = ~xi(t) + d~xi(t)
dt

∆t+ 1
2
d2~xi(t)
dt2

∆t2 + . . . , (3.4)

~vi(t+ ∆t) = ~vi(t) + d~vi(t)
dt

∆t+ 1
2
d2~vi(t)
dt2

∆t2 + . . . , (3.5)

v rozvojích jsou hodnoty derivací d~xi(t)
dt = ~vi(t) a d2~xi(t)

dt2 = d~vi(t)
dt = ~ai(t).

Integračních algoritmů existuje vícero druhů. Obvykle však vycházejí z aproximovaných
Taylorových rozvojů do určitého řádu. Nejčastěji používaným integračním algoritmem je tzv.
Verletův algoritmus.

Verletův algoritmus

Verletův algoritmus [45] je založen na Taylorově rozvoji ~xi(t+ ∆t) a ~xi(t−∆t) do druhého
stupně, jejich následném sečtení a vyjádření ~xi(t+ ∆t):

~xi(t+ ∆t) = −~xi(t−∆t) + 2~xi(t) + ~ai(t)∆t2. (3.6)

Tato rovnice již udává, jak bude vypadat další poloha částice i v závislosti na současné a
předchozí poloze a na zrychlení způsobeném potenciálním polem.

Nová rychlost ~vi(t+ ∆t) se získává podle vztahu:

~vi(t+ ∆t) = ~xi(t+ ∆t)− ~xi(t−∆t)
2∆t . (3.7)

3.3.2 Born-Oppenheimerova aproximace

Hmotnost elektronu je přibližně 1800x nižší než hmotnost protonu či neutronu [46]. Toto
tvrzení je základem Born-Oppenheimerovy aproximace, při níž je uvažováno, že se elektrony
pohybují v poli statických atomových jader [47].

Pokud bychom uvažovali interakci N elektronů a M jader, kde na sebe nabité částice působí
Coulombovskou silou, byl by celkový hamiltonián soustavy:

H = −
N∑
i=1

1
2m~2∇2

i −
M∑
A=1

1
2MA

~2∇2
A −

N∑
i=1

M∑
A=1

1
4πε0

ZAe
2

|~ri − ~RA|
+

+1
2

N,N∑
i,j
i 6=j

1
4πε0

e2

|~ri − ~rj |
+ 1

2

M,M∑
A,B
A 6=B

1
4πε0

ZAZBe
2

|~RA − ~RB|
,

(3.8)

kde ZA je počet protonů v jádře A,MA hmotnost jádra A, ~RA jeho poloha, ~ri poloha elektronu
i a ε0 je permitivita vakua. Ve vztahu 3.8 je vidět, že poslední a druhý člen vůbec nezávisí
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........................................ 3.3. Molekulární mechanika

na pohybu elektronů, nýbrž jen na polohách a hybnostech jader. Z toho lze usuzovat, že
hamiltonián pohybu elektronů je:

Hel = −
N∑
i=1

1
2m~2∇2

i + 1
2

N,N∑
i,j
i 6=j

1
4πε0

e2

|~ri − ~rj |
−

N∑
i=1

M∑
A=1

1
4πε0

ZAe
2

|~ri − ~RA|
, (3.9)

a Schrödingerova rovnice pro elektrony je

Helψel = Eelψel, (3.10)

kde Eel je energie elektronů.
Nyní se zaměřme na atomová jádra, která budou interagovat mezi sebou a navíc budou

interagovat s elektrony, protože jeden elektron podle Born-Oppenheimerovy aproximace těžké
jádro neovlivní, lze brát jen střední hodnotu působení elektronů, středovanou přes vlnovou
funkci ψel.

HJ = −
M∑
A=1

1
2MA

~2∇2
A +

〈
−

N∑
i=1

1
2m~2∇2

i −
N∑
i=1

M∑
A=1

1
4πε0

ZAe
2

|~ri − ~RA|
+ 1

2

N,N∑
i,j
i 6=j

1
4πε0

e2

|~ri − ~rj |

〉
ψel

+

+ 1
2

M,M∑
A,B
A 6=B

1
4πε0

ZAZBe
2

|~RA − ~RB|
=

= −
M∑
A=1

1
2MA

~2∇2
A + Eel(~RA) + 1

2

M,M∑
A,B
A 6=B

1
4πε0

ZAZBe
2

|~RA − ~RB|
=

= −
M∑
A=1

1
2MA

~2∇2
A + Etotal(~RA)

(3.11)

Vztah 3.11 říká, že jádra se budou pohybovat v poli tvořeném dvěma částmi: vlastním polem
kladně nabitých jader, které bude zapříčiňovat vzájemné odpuzování (repulzi) a polem Eel,
které způsobuje přitahování (atrakci) mezi elektrony a jádry. Veličina Etotal(~RA) se nazývá
celkové potenciální pole, její vyjádření nám udává, jak se budou atomová jádra pohybovat a
jakou zaujmou polohu [44].

Veličinu Etotal(~RA) lze aproximovat tzv. silovým polem (force field). Značí se U(~RA) nebo
V (~RA). Tato aproximace lze získat např. empirickým fitem nebo přechodem od kvantových
výpočtů ke klasickým.

Přechodem od kvantové mechaniky zpět k Newtonovské mechanice dostáváme klasickou
rovnici pro pohyb jednotlivých atomových jader.

− ~∇U(~R) = M
d2 ~R

dt2
(3.12)

Tato rovnice už lze řešit iterativně, viz sekce 3.3.
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3. Výpočet energie systému........................................
3.3.3 Silové pole (force field)

V tomto odstavci bude přiblíženo, jak se provádí odhad silového pole N částic. Silové pole je
součet funkcí aproximujících celkové potenciální pole. Každá z funkcí může mít své vyjádření
zavislé na jednom nebo více parametrech. Tyto parametry je nutné udávat spolu s vyjádřením
funkcí, aby funkce nabyly svých fyzikálních významů. Hodnoty parametrů závisí na druzích
částic, mezi kterými daná síla působí. Např. k dvoučásticovému působení síly, které je
aproximováno harmonickým potenciálem tj. U(rij) = 1

2Kij(R(0)
ij − rij)2 je nutné dodat

hodnoty silové konstanty Kij a rovnovážné vzdálenosti částic R(0)
ij , které závisí na konkrétních

částicích i a j. Tyto určující parametry mohou být např. náboj, hmotnost aj.
Celkovou potenciální energii N částic lze zapsat jako součet potenciálních energií neva-

zebných interakcí (Unevaz) a vazebných interakcí složených z valenčních interakcí (Uval) a
interakcí vzniklých vzájemným působením dvou vazeb (Umezi).

U(~x1, . . . , ~xN ) = Unevaz(~x1, . . . , ~xN ) + Uval(~r1, . . . , ~xN ) + Umezi(~x1, . . . , ~xN ) (3.13)

Pro různé systémy se vyjádření 3.13 liší (např. je různé pro částice bez vazebných interakcí
než s nimi). U jednodušších silových polí (např. silové pole Dreiding [48]) se Umezi zanedbává.
U modernějších už se s ním počítá, jako příklad lze uvést silové pole cvff [49].

3.3.4 Dvoučásticové nevazebné interakce

Předpokládejme dvě částice i a j a zkoumejme, jak na sebe budou působit silou (jaký bude
silový potenciál) závislou na jejich vzdálenosti rij = |~xi − ~xj |.

Van der Waalsova interakce

Jedním druhem nevazebných interakcí je van der Waalsova interakce. Má repulzivní i atraktivní
charakter. Atrakce vzniká jako důsledek indukce dipólových momentů na jednotlivých částicích
a repulze je důsledkem překryvu elektronových obalů jednotlivých částic [50]. Obvykle její
vyjádření má tvar Lenard-Jonesova potenciálu:

Uij(rij) = A

rmi,j
− B

rnij
, (3.14)

kde A, B jsou kladné konstanty a m, n jsou přirozená čísla. Kladná část potenciálu U(R)
odpovídá repulzivní interakci a záporná část atraktivní. Aby potenciál mohl mít lokální
extrém (minimum), které je bráno jako rovnovážná poloha, musí platit m > n. Obvykle se
bere m = 12 a n = 6.

Dosah van der Waalsovské interakce je relativně malý a její energie je nízká, avšak u krystalů,
kde nepůsobí další interakce, má zásadní vliv, protože van der Waalsova interakce působí mezi
všemi částicemi. Jako příklady látek, které za určitých podmínek vytvářejí krystalické fáze,
jež drží pohromadě téměř výhradně van der Waalsovskými silami, můžeme zmínit inertní
plyny (He, Ne, Kr, Ar, Xe, N2) [50]. Atomy těchto látek mají nulový náboj, plně obsazené
valenční orbitaly, a tím pádem nemohou interagovat s jinými částicemi jinak než pomocí van
der Waalsovských interakcí.
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........................................ 3.3. Molekulární mechanika

Elektrostatická interakce

Další nevazebnou interakcí je elektrostatická interakce. Dochází k ní vlivem elektrostatického
působení mezi ionty s nenulovým elektrickým nábojem. Pokud mají ionty náboj stejného
znaménka, dochází k repulzi, pokud mají rozdílná znamení, pak dochází k atrakci iontů.
Typicky vzniká mezi kladně nabitými ionty alkalických kovů, které odevzdaly elektrony
halogenům či chalkogenům, jež se přijetím elektronu staly anionty.

Tvar elektrostatické energie odpovídá Coulombické interakci:

Uij(rij) = 1
4πε

QiQj
rij

, (3.15)

kde Qi je náboj částice i a ε je permitivita prostředí. Jako příklady krystalů s převažující
elektrostatickou interakcí lze např. zmínit NaCl či CsCl [50].

Důležitým pojmem pro dvoučásticové nevazebné interakce je tzv. cutoff, neboli hraniční
vzdálenost. Uvažme nevazebné interakce mezi atomy i a j popsané Lenardovým-Jonesovým
potenciálem, tj. U(rij) = A

rm
ij
− B

rn
ij
. Jak je vidět, pokud bude vzdálenost mezi částicemi rij

růst do nekonečna, bude se potenciální energie limitně blížit k nule. Proto je rozumné zvolit
jistou hraniční vzdálenost (rcut), za níž příspěvek k potenciální energii od této interakce bude
uvažován jako nulový. Tuto hraniční vzdálenost nazýváme cutoff.

Důvodů pro toto „oříznutí“ je několik: Pokud bychom měli ideální krystal a v něm se snažili
spočítat rozložení částic, museli bychom započítat pro každou částici příspěvek od nekonečně
mnoha částic. Dalším důvodem může být to, že zaváděné aproximace způsobí systémovou
chybu o několik řádů vyšší než aproximace způsobené nezapočítáním nevazebných interakcí
vzdálených částic.

Cutoff by neměl být neuvážený krok, protože nesprávným ukončením započítávání nevazeb-
ných interakcí může dojít např. k nespojitosti funkce potenciální energie nebo nespojitosti její
derivace.

Proto bylo vyvinuto více metod cutoffu. Mohou být založeny na započítávání jednotlivých
atomů, kdy se uvažuje nevazebná energie mezi centrálním atomem myšlenkové koule dané
poloměrem cutoffu a atomy nacházejícími se uvnitř této koule. Jiným způsobem je počítání
nevazebných interakcí založených na skupinách atomů, kdy se počítá nevazebná energie
interakce mezi centrálním atomem, všemi atomy uvnitř koule dané poloměrem cutoffu a
středem v centrálním atomu a také atomy mimo kouli, které patří do stejné skupiny jako
atomy uvnitř koule [51].

3.3.5 Vazebné interakce

Nyní budeme předpokládat, že mezi částicemi může vzniknout také jistá vazba – buď částice
vytvoří molekulu nebo krystal. Vazby lze rozdělit podle počtu atomů, které se na nich podílejí.
Částice se může účastnit více druhů vazeb najednou např. dvoučásticové a tříčásticové současně.

Poznámka: Obrázky v této sekci byly vytvořeny v internetové aplikaci GeoGebra 3D Gra-
fický kalkulátor, která je volně přístupná na internetových stránkách: https://www.geogebra.
org/calculator.
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3. Výpočet energie systému........................................
Dvoučásticové potenciály

Potenciální energii vazby mezi dvěma částicemi i a j můžeme aproximovat harmonickým
potenciálem (vazbu si lze představovat jako ideální pružinu s nenulovou vzdáleností mezi
atomy v rovnovážné poloze). Harmonický potenciál částic i a j je definován:

Uij(rij) = 1
2Kij(R(0)

ij − rij)2, (3.16)

kde R(0)
ij je rovnovážná vzdálenost mezi částicemi i a j, Kij je silová konstanta mezi částicemi

i a j.
Tato aproximace je dostatečně přesná na malém okolí rovnovážné polohy, ve větších

vzdálenostech od rovnovářné polohy je však značně nepřesná. Jako příklad lze uvést případ,
kdy vzdalujeme dvě částice do nekonečna – částice by měly mít konečnou energii dvou volných
částic, jejich energie však poroste do nekonečna.

Harmonický potenciál lze dále zpřesňovat, aby aproximoval větší okolí, na kubický poten-
ciál 3.17 nebo na kvartický potenciál 3.18:

Uij(rij) = 1
2Kij(R(0)

ij − rij)2[1 + Cij(R(0)
ij − rij)], (3.17)

Uij(rij) = 1
2Kij(R(0)

ij − rij)2[1 +Dij(R(0)
ij − rij) + Cij(R(0)

ij − rij)2], (3.18)

kde Cij a Dij jsou konstanty.
Jiným příkladem dvoučásticového potenciálu je tzv. Morseův potenciál [52], který lze

vyjádřit jako:

Uij(rij) = Dij

[
1− e−aij(rij−R

(0)
ij )
]2
, (3.19)

kde D je hloubka energetické jámy v bodě rovnováhy a pro aij platí:

aij =
√
Kij

2Dij
, (3.20)

kde Kij je silová konstanta.

Tříčásticové potenciály

Obrázek 3.1: Vazba
mezi třema atomy,
svírajícími úhel θ

Pokud má částice vazbu s dvěma dalšími částicemi, je nutné zapo-
čítat potenciální energii způsobenou vzájemným silovým působením
krajních částic (např. odpuzování nebo přitahování). Tato potenci-
ální energie závisí na úhlu svíraném mezi atomy a lze ji aproximovat
harmonickou funkcí v proměnné svíraného úhlu:

Uijk(θijk) = 1
2Kijk

(
θijk − θ

(0)
ijk

)2
, (3.21)

kde θijk je úhel, který mezi sebou svírají částice i, j a k, θ(0)
ijk je rov-

novážný úhel a Kijk je silová konstanta. Jiným možným vyjádřením
je:

Uijk(θijk) = 1
2Kijk

(
cos θijk − cos θ(0)

ijk

)2
, (3.22)

kde potenciální energie závisí na kosinech úhlů. Tohle vyjádření je přibližně ekvivalentní s
3.21, stačí kosiny rozvinout do prvního stupně Taylorova rozvoje cos θ ≈ 1− θ.
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........................................ 3.3. Molekulární mechanika

Čtyřčásticové potenciály

Obrázek 3.2: Vazba čtyř atomů obsahujících
torzi o úhel φ

Čtyři částice spojené vazbami postupně za se-
bou mají navíc potenciální energii torze, viz
obrázek 3.2. Tuto energii způsobuje vychý-
lení jedné částice z roviny definované třemi
ostatními částicemi. Tvar potenciální energie
lze zapsat jako:

Uijkl(φijkl) = 1
2Vjk [1− dijkl cosnjkφijkl] ,

(3.23)
kde φijkl je úhel mezi rovinami, dijkl je fázový
faktor, Vjk je energie bariéry rotace, která
je vždy kladná a njk je celé číslo udávající
periodicitu rotace.

Čtyři částice můžeme také svázat vazbami
tak, že se tři krajní částice vážou k jedné centrální. V tomto případě se mění potenciální
energie kvůli vychýlení částice z roviny, tzv. potenciální energie inverze. Existují dva druhy
inverze a to buď jako deštník (umbrella inversion), obrázek 3.3a, nebo amber inverze, obrázek
3.3b.

(a) : Umbrella inverze o úhel ω (b) : Amber inverze o úhel χ

Obrázek 3.3: Ilustrace inverzí

Pro umbrella inverzi vzniká síla proto, že by se čtyři částice bez působení vnějších sil
rozložily do jedné roviny, ale zde je jedna vazba vychýlena mimo tuto rovinu. Vyjádření
potenciální energie je:

Uijkl(ωijkl) = 1
2

Kijkl

sin2 ω
(0)
ijkl

(
cosωijkl − cosω(0)

ijkl

)2
pro ω(0)

ijkl 6= 0,

Uijkl(ωijkl) = 1
2Kijkl (1− cosωijkl) pro ω(0)

ijkl = 0,
(3.24)
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3. Výpočet energie systému........................................
kde Kijkl je silová konstanta, ωijkl je úhel vychýlení vazby z roviny a ω(0)

ijkl je rovnovážný úhel
vychýlení vazby z roviny.

Amber inverze vzniká kvůli změně úhlu, který by měly svírat dvě roviny definované každá
jednou částicí spojenou s centrální částicí a jednou vazbou ležící v rovině. Potenciální energie
této inverze je:

Uijkl(χijkl) = 1
2Kijkl

[
1− cosn(χijkl − χ(0)

ijkl)
]
, (3.25)

kde Kijkl je silová konstanta, χijkl je úhel mezi rovinami, χ(0)
ijkl je rovnovážný úhel mezi

rovinami a n je periodicita (pro χ(0)
ijkl = π je n = 2 a pro χ(0)

ijkl = 2π
3 je n = 3).

3.3.6 Silové pole Dreiding

Dreiding je jedno z jednodušších silových polí, ale zato je jeho výpočet energie rychlý a úprava
parametrů snadná. Dreiding je vhodný k predikování struktur malých organických molekul,
makromolekul a velké části anorganických molekul [48]. Nevýhodou je, že predikce geometrie
molekul, konformačních energií, energií vazeb a krystalového rozložení může být nepřesná.

Jak bylo zmíněno výše, silové pole se skládá z vyjádření potenciálu a jeho parametrů.
Vyjádření jednotlivých potenciálů, které používá silové pole Dreiding lze nahlédnout v tabulce
3.1, většina vazebných interakcí je harmonickým přiblížením potenciální energie a nezapočí-
tává Amber inverzi. Nevazebné potenciály se berou pouze dvoučásticové a jsou to van der
Waalsův potenciál ve tvaru Lenardova potenciálu 12 – 6 a Elektrostatický potenciál ve tvaru
Coulombického potenciálu. Příklady parametrů pro silové pole Dreiding jsou v příloze A,
uvádíme zde jen ty parametry, které jsou použity při výpočtech energie při predikci struktury
paracetamolu, viz praktická část 6. Hodnoty parametrů jsou brány z [48], kde jsou k nalezení i
parametry pro další prvky periodické tabulky prvků. Tyto hodnoty jsou požívány i v Materials
Studio 5.1, při počítání energie silovým polem Dreiding.

Název potenciálu Vyjádření

Harmonický Uij(rij) = 1
2Kij(R(0)

ij − rij)2

Úhlový Uijk(θijk) = 1
2Kijk

(
θijk − θ

(0)
ijk

)2

Torzní Uijkl(φijkl) = 1
2Vjk [1− dijkl cosnjkφijkl]

Umbrella inverze Uijkl(ωijkl) = 1
2

Kijkl

sin2 ω
(0)
ijkl

(
cosωijkl − cosω(0)

ijkl

)2
pro ω(0)

ijkl 6= 0

Uijkl(ωijkl) = 1
2Kijkl (1− cosωijkl) pro ω(0)

ijkl = 0

van der Waalsův Uij(rij) = D0

(R
(0)
ij

rij

)12

− 2
(
R

(0)
ij

rij

)6


Elektrostatický Uij(rij) = 1
4πε

QiQj

rij

Tabulka 3.1: Potenciální energie využívané silovým polem Dreiding a její vyjádření
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3.3.7 Další silová pole

Existuje mnoho druhů silových polí, každý z nich je výhodný použít na některé výpočty, ale
zatím neexistuje žádný, který by se dal použít univerzálně na všechny druhy výpočtů tak,
aby byl dostatečně přesný ve všech případech.

Jedním z příkladů je skupina potenciálů COMB (z anglického Charge Opimized Many-Body
přeloženo do češtiny jako mnohočásticový potenciál optimalizovaného náboje), který je založen
na sčítání potenciálních energií polarizační (způsobené vnějším polem), mezimolekulárních a
meziatomových nevazebných interakcí (van der Waalsovské, Coulombické), krátkodosahových
interakcí a vlastních energií jednotlivých atomů. Vývoj tohoto potenciálu proběhl v relativně
nedávné době mezi roky 2007 a 2012 [53, 54, 55] a nejčastěji využívaným dnes je právě
COMB3, tedy nejnovější z těchto tří potenciálů.

Skupina potenciálů EAM (z anglického Embedded–Atom Method do češtiny jako metoda
zabudovaných atomů) byla vytvořena, aby lépe popisovala chování atomů v kovech. Metoda
je založena na představě chybějícího atomu v mřížce pevné látky, do které následně dosadíme
atom, a zjišťujeme změnu energie [56, 57, 58, 59].

3.4 DFT

Dalším způsobem výpočtů energie, který je využíván při predikci krystalových struktur, je
tzv. DFT (z anglického Density Functional Theory, v překladu Teorie funkcionálu hustoty).
Je to kvantově mechanická metoda, při níž jsou zanedbávány relativistické jevy. Jde o výpočet
rozložení elektronů, resp. elektronové hustoty v prostoru, a následné využití této znalosti.
Obvykle se při predikci krystalových struktur počítá základní stav studovaného systému, tzn.
nepředpokládá se excitace částic do vyšších energetických hladin. Z funkce elektronové hustoty
následně lze spočítat celkovou energii systému, z níž lze odvodit další vlastnosti systému [60].

Základním předpokladem při výpočtech pomocí DFT je opět Born–Oppenheimerova aproxi-
mace [47], která uvažuje pohyb elektronů ve statickém elektrickém poli způsobeném nehybnými
jádry, viz část 3.3.2.

Dále pokud neuvažujeme vliv spinu můžeme stav elektronů popsat bezčasovou Schrödinge-
rovou rovnicí:− ~2

2m

N∑
i=1
∇2
i −

1
4πε

N∑
i=1

M∑
A=1

ZAe
2

|~xi − ~RA|
+ 1

4πε

N,N∑
i,j
i 6=j

e2

|~ri − ~rj |

ψ(~r1, . . . , ~rN ) = Eψ(~r1, . . . , ~rN ),

(3.26)
kde m je hmotnost elektronu. První člen v závorce odpovídá operátoru kinetické energii (T̂ ),
druhý člen interakční energii mezi elektrony a atomovými jádry (V̂ ) a třetí člen interakční
energii mezi jednotlivými elektrony (Û). Celkově se operátor na levé straně nazývá hamiltonián
a značí se Ĥ. Po přepsání do tvaru obsahujícího operátor hamiltoniánu rovnice přechází do
zkráceného tvaru bezčasové Schrödingerovy rovnice.

Ĥψ(~r1, . . . , ~rN ) = Eψ(~r1, . . . , ~rN ) (3.27)

Tato rovnice je parciální diferenciální rovnice o 3N neznámých proměnných, kterou lze
řešit jen ve velmi výjimečných případech.
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3. Výpočet energie systému........................................
3.4.1 Elektronová hustota

Řešit Schrodingerovu rovnici o 3N proměnných lze obecně jen pro nejjednodušší systémy
(např. atom vodíku). V ostatních případech se musíme obracet na jisté aproximativní metody,
z nichž velice užívané a relativně velmi přesné jsou metody založené na výpočtu elektronové
hustoty [61].

Elektronová hustota je funkce tří proměnných, tj. tří dimenzí prostoru. Zajímavá je proto,
že mnoho fyzikálních vlastností lze odvodit z této funkce. Můžeme ji vyjádřit jako:

n(~r) = 2
N∑
i=1

ψ∗i (~r)ψi(~r). (3.28)

Faktor 2 před sumou je zde proto, že podle Pauliho vylučovacího pravidla s určitou prav-
děpodobností se dva elektrony mohou nacházet ve stejném bodě prostoru, pokud tedy mají
rozdílné spiny. Elektronová hustota udává, jaká je pravděpodobnost nalezení elektronu v
daném bodě prostoru.

Pro elektronovou hustotu platí ∫
R3
n(~r) d~r = N, (3.29)

tj. celkově musí být všech N elektronů rozloženo v prostoru.

3.4.2 První Hohenbergův–Kohnův teorém

Důležité tvrzení pro DFT v roce 1964 zformulovali Hohenberg a Kohn [60]:

Energii základního stavu jednoznačně (až na nepodstatnou konstantu) popisuje funkce elek-
tronové hustoty základního stavu.

Tohle tvrzení nám říká, že když nalezneme funkci elektronové hustoty základního stavu, pak
už bude energie systému jednoznačně určena. Podmínkou pro toto tvrzení je, že základní stav
musí být nedegenerovaný, jinak by zřejmě nemohl být určený jednoznačně. Důkaz, provedený
Hohenbergem a Kohnem, bohužel není konstruktivní, takže z tvrzení vůbec nevyplývá, jak se
elektronová hustota určuje. Důkaz lze nalézt v původní práci [60].

Tím, že elektronová hustota určuje externí potenciál, určuje také hamiltonián (Ĥ) a tím
pádem i vlnovou rovnici (ψ(~r1, . . . , ~rN )). Ze znalosti vlnové rovnice se dají odvodit vlastnosti
materiálu, takže pokud bychom určili funkci elektronové hustoty, získali bychom o látce mnoho
důležitých informací.

3.4.3 Druhý Hohenbergův–Kohnův teorém

Najdeme nějaké omezující podmínky na elektronovou hustotu, abychom ji mohli snadněji
určit. Vyjdeme z energie, jakožto funkcionálu elektronové hustoty:

E[n(~r)] = 〈ψ|Ĥ|ψ〉 = 〈ψ|T̂ + Û |ψ〉+
∫
R3
vext(~r)n(~r) d~r, (3.30)
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kde vext(~r) je funkce externího potenciálu. Dále je potřeba určit variační podmínku a to, že
celkový počet elektronů zůstane kostantně N .

N [n] =
∫
R3
n(~r) d~r (3.31)

Zadefinujeme si výměnnou a korelační energii EXC , která v sobě zahrnuje rozdíl kine-
tické energie interagujících a neinteragujících elektronů (T [n] − T0[n]) a energii vzájem-
ných interakcí elektronů (U [n]), ze které vyjmeme energii Coulombické interakce elektronů
(1

2e
2 ∫

R3

∫
R3

n(~r)n(~̃r)
|~r−~̃r| d~rd~̃r ), tj. EXC zahrnuje v sobě všechny kvantově–mechanické efekty.

EXC [n] = T [n]− T0[n] + U [n]− 1
2e

2
∫
R3

∫
R3

n(~r)n(~̃r)
|~r − ~̃r|

d~rd~̃r (3.32)

Funkcionál energie (E[n]) pak můžeme pomocí funkcionálu výměnné a korelační energie
zapsat jako

E[n] = T0[n] + 1
2e

2
∫
R3

∫
R3

n(~r)n(~̃r)
|~r − ~̃r|

d~rd~̃r + EXC [n] +
∫
R3
vext(~r)n(~r) d~r. (3.33)

Druhý Hohenbergův–Kohnův teorém vyjadřuje podmínku na elektronou hustotu, tak aby
byla správně určena.

Elektronová hustota, která minimalizuje funkcionál energie E[n], odpovídá základnímu stavu
studovaného systému.

Čili je třeba minimalizovat E[n] za variační podmínky, že celkový počet elektronů je N .
Důkaz a výpočet provedli Hohenberg a Kohn v článku [60]. Minimalizace se provádí za pomoci
variačního počtu, problém se skrývá v tom, že neznáme přesné vyjádření EXC .

3.4.4 Kohnova-Shamova rovnice

Z prvního Hohenbergova–Kohnova teorému plyne, že z elektronové hustoty lze nalézt funkcionál
energie, z druhého plyne, že musíme mít funkcionál energie, abychom mohli určit správnou
elektronovou hustotu. Těmito tvrzeními jsme se dostali do jakéhosi kruhu. Cyklus však
lze využít k zadefinování iteračního algoritmu, kde dochází k postupnému zpřesňování jak
elektronové hustoty n(~r), tak funkcionálu energie E[n].

Označme si efektivní potenciál (Uef ), který nám vyplývá z variace funkcionálu energie:

Uef (~r) = V (~r) + e2
∫
R3

n(~̃r)
|~r − ~̃r|

d~̃r + δEXC [n(~r)]
δn

. (3.34)

Kohn a Sham ukázali, že se elektrony celkově chovají jako systém neinteragujících elektronů
v efektivním potenciálu Uef (~r) [62]. Když se nám podaří vyřešit jejich příslušné, tzv. Kohn–
Shamovy rovnice (pro elektron i)[

− h̄2

2m∇
2 + Uef (~r)

]
ψi(~r) = εiψi(~r), (3.35)
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3. Výpočet energie systému........................................
kde ψi je vlnová funkce příslušná elektronu i a εi je virtuální energie bez fyzikálního významu,
potom můžeme spočítat elektronovou hustotu n(~r) pomocí vztahu 3.4.1. Celková vlnová
funkce neinteragujících částic se počítá jako součin jednotlivých vlnových funkcí, nejinak tomu
bude zde po vyřešení příslušných Kohn–Shamových rovnic.

ψ(~r1, . . . , ~rN ) = ψ1(~r1) · · · · · ψN (~rN ) (3.36)

Popis iteračního algoritmu DFT..1. Inicializace: Definujeme si počáteční elektronovou hustotu n(0)(~r), obvykle provedeme
odhad funkce založený na druhu částic a jejich očekávaném rozložení...2. Výpočet efektivního potenciálu: Z elektronové hustoty n(i−1)(~r) spočítáme efektivní
potenciál U (i)

ef (~r)...3. Řešení Kohn–Shamových rovnic: Vyřešíme N Kohn–Shamových rovnic o 3 nezná-
mých a dostaneme N vlnových funkcí ψ(i)

1 (~r), . . . , ψ(i)
N (~r)...4. Výpočet nové elektronové hustoty: Součtem pravděpodobností výskytu jednotlivých

elektronů získáme novou funkci elektronové hustoty n(i)(~r) = 2∑N
k=1 |ψ

(i)
k (~r)|2...5. Kritérium ukončení: Pokud je dosaženo požadované konvergence z n(i)(~r) i→∞−−−→ n(~r),

kde n(~r) je skutečná elektronová hustota, tak je algoritmus ukončen. Jinak se opakují
kroky 2 až 4.

3.4.5 Výměnná–korelační energie

V Kohn–Shamově rovnici známe vyjádření všech částí operátoru působícího na vlnové funkce
(i když v závislosti na neznámé funkci elektronové hustoty) s výjimkou EXC , tj. výměnné–
korelační energie. Její přesné vyjádření dosud není známo, proto je nutné udělat jisté aproxi-
mace, abychom mohli řešit Kohn–Shamovy rovnice.

LDA

Nejjednodušší aproximací, kterou lze provést, je LDA (z anglického Local Density Approxi-
mation, do češtiny jako aproximace lokální hustotou). Aproximace vychází z faktu, že pro
homogenní elektronový plyn lze zjistit výměnnou energii přesně a korelační dostatečně přesně
aproximovat [63].

Elektronová hustota homogenního elektronového plynu je konstantní a lze ji snadno získat
ze vztahu:

n(~r) = n0 = N

V
, (3.37)

kde V je objem, ve kterém je uzavřeno N elektronů. Proto pokud předpokládáme, že se
elektronová hustota mění dostatečně pomalu mezi jednotlivými body prostoru, pak lze
výměnnou–korelační energii aproximovat jako:

ELDAXC [n] =
∫
R3
n(~r)εXC [n(~r)] d~r, (3.38)
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kde εXC [n] je výměnná–korelační energie homogenního elektronového plynu o elektronové
hustotě n.

Konkrétní vyjádření ELDAXC není přesně určeno, proto existuje více forem vyjádření. Nejzná-
mější vyjádření LDA jsou VWN (Vosko–Wilk–Nusair) [64], PZ81 (Perdew–Zunger 1981) [65],
CP (Cole–Perdew) [66], PW92 (Perdew–Wang 1992) [67] nebo CA–PZ (Ceperley–Adler a
Perdew–Zunger) [65, 68].

GGA

Rozšířením LDA je v jistém smyslu GGA (z anglického Generalized Gradient Approximation
do češtiny jako aproximace zobecněná gradientem). Funkcionál výměnné–korelační energie není
aproximován už jen konstantní elektronovou hustotou, ale také gradientem elektronové hustoty.
Tím dochází k započtení růstu/poklesu elektronové hustoty. Obecně bude mít funkcionál
výměnné–korelační energie tvar

EGGAXC =
∫
R3
n(~r)εXC [n(~r), ~∇n(~r)] d~r. (3.39)

Nicméně fakt, že GGA je závislé i na gradientu elektronové hustoty n(~r), neznamená, že je
vždy výhodnější jej použít. Například u kovů, které neobsahují chyby mřížky, je výhodnější
použít LDA, protože rozložení elektronů v kovech je dobře aproximované elektronovým plynem.
Naopak u látek, které obsahují nehomogenity, je výhodné použít metodu GGA, protože se
zde rozložení elektronové hustoty mění na nedokonalostech mřížky.

Stejně jako u LDA, i u GGA existuje více vyjádření EXC . Jako příklady lze uvést PBE
(Perdew–Burke–Ernzerhof) [69], PW91 (Perdew et al 1991) [70] nebo BLYP (Becke–Lee–Yang–
Parr) [71, 72].
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Kapitola 4
Metody globální optimalizace

Hledání struktury molekuly nebo krystalické struktury látky může být složitý úkon. Struktura
se nejpravděpodobněji bude nacházet ve stavu s nejnižší energií [73]. Ale abychom zjistili,
který stav odpovídá nejnižší energii, museli bychom projít všechny body fázového prostoru a
z nich vybrat. Tento proces ovšem může být časově náročný, protože čím bude větší fázový
prostor 3.1.1, tím více bodů musíme projít.

Kdyby funkce energie obsahovala pouze jeden bod podezřelý z minima, bylo by snadné
globálního minima dosáhnout (stačilo by jít proti směru určenému gradientem funkce). Bylo
ovšem ukázáno, že funkce energie obsahuje množství lokálních minim a jejich počet roste
exponenciálně s počtem částic. U tohoto problému tedy není v polynomiálním čase (počet
kroků je omezen polynomem v počtu částic) zaručeno nalezení globálního minima potenciální
funkce, tj. kdybychom věděli polohy lokálních minim, tak by počet kroků nutných k nalezení
globálního minima byl omezen pouze celkovým počtem lokálních minim, kterých je aN , kde
a > 1 a N je počet částic [74].

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

-50 -30 -10 10 30 50 70 90

E

x

Globální minimum

Nalezené lokální minimum

Další lokální minima

Obrázek 4.1: Nalezení špatného globálního minima zapříčiněné úzkou potenciálovou jámou okolo
globálního minima.

Předchozí důvody jsou příčinou vývoje metod globální optimalizace, při kterých se nepro-
chází celý fázový prostor, ale jen ty části, ve kterých se struktura nachází pravděpodobněji.
Důsledkem je kratší čas hledání, kde ovšem nemusí být zaručeno nalezení globálního minima
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4. Metody globální optimalizace......................................
energie. (Například může být globální minimum energie v úzké potenciálové jámě, tak může
být vyhodnocen jako globální minimum úplně jiný bod fázového prostoru, viz obrázek 4.1.)

4.1 Evoluční algoritmy

Evoluční algoritmy se inspirují tzv. zákonem přírody: „Nejsilnější přežije! “. Princip evolučních
algoritmů je následující: Po vytvoření úvodní populace dochází k jejímu rozmnožení, tato
populace je ohodnocena tzv. kvalitativní funkcí a následně jsou z ní vybráni pouze členové s
nejlepší hodnotou kvalitativní funkce, zbytek je určen k záhubě. S každou novou generací je
populace lepší a lepší až nakonec doufáme, že konverguje ke globálnímu minimu funkce [75].

Evoluční algoritmy spolu se simulovaným žíháním 4.2 jsou podtřídou stochastických opti-
malizačních algoritmů [75]. Vykazují se tím, že v průběhu běhu algoritmu mění své parametry
v závislosti na druhu studované struktury, počtu iterací nebo gradientu funkce. Pod evoluční
algoritmy řadíme např. evoluční strategie (evolutionary strategies), genetické programování
(genetic programming), evoluční programování (evolutionary programming) [75] nebo genetický
algoritmus (genetic algorithm) [76].

4.1.1 Genetický algoritmus

Jak název napovídá, byl tento algoritmus odvozen od chování genů v přírodě. Evoluce genů
se skládá z následujících kroků: reprodukce, mutace, křížení a selekce [76]. Geny se snaží
vyvíjet a přizpůsobovat okolním podmínkám (křížení, mutace, reprodukce), aby nezanikli při
selekčním procesu (selekce) a mohly pokračovat v dalším životním cyklu.

Popis genetického algoritmu:..1. Inicializace: Vytvoří se úvodní populace (při hledání krystalových struktur skupina
vygenerovaných struktur, obsahující všechny částice, které se v látce vyskytují)...2. Vznik další generace: Současná populace se rozšíří a vznitkne tak další generace
(vytvoření dalších struktur ze struktur současných)...3. Ohodnocení: Každému členu populace je přiřazena hodnota tzv. fitness funkce, tj.
hodnoty, která určuje šanci na přežití selekce (každé struktuře je přiřazena její hodnota
energie)...4. Selekce: Z celé generace jsou vybráni jen ti členové, jejichž hodnota fitness funkce je
„nejlepší“ (jsou vybrány ty struktury, které mají nejnižší energii)...5. Kritérium ukončení: Pokud vzniknuvší členové populace splňují kritérium ukončení
algoritmu, je algoritmus ukončen, jinak se opakují kroky 2-4.

4.2 Simulované žíhání (Simulated annealing) a Paralelní
temperování (Paralel tempering)

Potřeba prohledat fázový prostor vedla k vývoji algoritmů, ve kterých tzv. chodec (chodci)
prochází prostorem, a tím prozkoumává jeho oblasti. Základními rysy tohoto algoritmu jsou:
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............. 4.2. Simulované žíhání (Simulated annealing) a Paralelní temperování (Paralel tempering)..1. Chodci mezi sebou můžou interagovat, neinteragovat anebo se od sebe navzájem učit...2. Prohledávaný prostor a funkce energie se můžou s během algoritmu vyvíjet...3. Body,
kam se mohou chodci pohybovat, omezuje jisté okolí, které se může měnit s během algoritmu...4. Musí být určeno kritérium, podle kterého se chodci na vybraný bod okolí mohou, nebo
naopak nemohou dostat [76].

Důvodů, proč je výhodné použít tyto algoritmy pro hledání globálního minima, je několik –
je prohledávána velká oblast, protože jsou přijímány i energeticky nevýhodné kroky, takže
se může podařit dostat se přes energetické bariéry; finální stádium prohledávání je naopak
lokální proces, protože naopak šance přijmout méně výhodnou polohu je minimální; nebo
snadná implementace programu, viz příloha D.

4.2.1 Simulované žíhání

Fázovým prostorem prochází pouze jeden chodec, kterému se vyvíjí jeho parametr teploty
T . Teplota určuje pravděpodobnost p, která udává šanci přijetí energeticky nevýhodného kroku.

Popis simulovaného žíhání:..1. Inicializace algoritmu: Je určena teplota T , která zde nemá fyzikální význam teploty,
ale význam parametru. Je omezen prostor, ve kterém se globální minimum bude hledat...2. Inicializace iterací: Chodec je umístěn do prostoru do bodu ~x0 a je vybráno jeho okolí...3. Výběr další pozice: Z okolí bodu ~xi−1 je náhodně vybrán bod ~xi...4. Rozhodnutí o posunu chodce: Pokud je energie v ~xi nižší než v ~xi−1, pak se chodec
posune do bodu ~xi a přepíše se ~xtarget = ~xi, kde ~xtarget je doposud nejlepší nalezená pozice.
Pokud je energie v ~xi vyšší, pak se chodec do bodu ~xi posune pouze s pravděpodobností
p = exp

(
−[E(~xi)−E(~xi−1)]

T

)
, jinak zůstává na místě, tj. ~xi = ~xi−1...5. Počet kroků: Kroky 3 a 4 jsou opakovány dokud není dosaženo stanoveného počtu

iterací N ...6. Kritérium ukončení nebo aktualizace parametru T : Pokud je dosaženo kritéria
ukončení (např. konečný počet kroků nebo konvergence algoritmu), je algoritmus ukončen
a jako pozici globálního minima je určen bod ~xtarget. Pokud není kritérium splněno dochází
k aktualizaci parametru T , obvykle dochází k jeho snížení, aby byla pravděpodobnost, že
je přijata nevýhodnější pozice, v další iteraci nižší, a opakují se kroky 2 až 5.

4.2.2 Paralelní temperování

Při algoritmu paralelního temperování prochází skupina chodců fázovým prostorem. Každý z
chodců prochází prostor sám za konstantní teploty, parametr teploty určuje chodci pravděpo-
dobnost p1, která udává šanci přijetí energeticky nevýhodného kroku. Chodci si navzájem
mohou vyměnit parametry teploty s pravděpodobností p2. To vede k tomu, že chodci s
nejvyššími teplotami prohledávají velkou část prostoru a nezasekávají se v lokálních minimech,
a chodci s nízkými teplotami hledají konkrétní lokální minimum – mají minimální šanci
překonat okolní energetické bariéry, a tím sklouznout do jiné energetické jámy [77].
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4. Metody globální optimalizace......................................
Popis paralelního temperování:..1. Inicializace algoritmu: Je omezen prostor, ve kterém se globální minimum bude

hledat. Vytvoří se skupina chodců (označíme je 1, . . . , S), která je rozmístěna v prostoru.
Každému z nich je přiřazen jeho parametr teploty Ti. Mezi parametry teploty platí
nerovnost: T1 < T2 < · · · < TS ...2. Inicializace iterace: Je vybrán chodec i, který se bude vyvíjet. Je rozhodnuto, jestli se
bude posunovat v prostoru (pak následuje krok 3) nebo jestli si vymění parametr teploty
s jiným chodcem (pak následuje krok 6)...3. Výběr další pozice: Z okolí bodu ~xi (aktuální polohy chodce i) je náhodně vybrán bod
~x...4. Rozhodnutí o posunu chodce: Pokud je energie v ~x nižší než v ~xi, pak se chodec
posune do bodu ~x. Pokud je energie v ~x vyšší, pak se chodec do bodu ~x posune pouze s
pravděpodobností p1 = exp

(
−[E(~xi)−E(~x)]

Ti

)
. Pokud je energie v bodě ~x nižší než ~xtarget,

přepíše se ~xtarget = ~x, kde ~xtarget je doposud nejlepší nalezená pozice...5. Rozhodnutí o záměně teplot: Pokud se chodec posunul pokračuje algoritmus krokem
6, pokud se neposunul je krok 6 přeskočen...6. Záměna teplot: Je vybrán chodec j, který má vyšší parametr teploty než chodec i
tj. Tj > Ti, jeho aktuální poloha je ~xj . Pokud je energie v bodě ~xj nižší než energie v
bodě ~xi dochází k záměně teplot, pokud je energie vyšší dochází k záměně teplot pouze s

pravděpodobností p2 = exp
(
−[E(~xj)−E(~xi)]

1
Ti
− 1

Tj

)
...7. Kritérium ukončení: Pokud je dosaženo kritéria ukončení (např. konečný počet iterací

nebo konvergence algoritmu), je algoritmus ukončen a jako pozici globálního minima
energie bereme ~xtarget. Pokud kritérium splněno není, opakují se kroky 2 až 6.

4.3 Inteligence hejna (Swarm Inteligence)

Toto odvětví optimalizačních algoritmů je založeno na prohledávání prostoru pomocí skupiny
členů (hejna), kteří se vzájemně ovlivňují a společně se snaží dosáhnout cíle. Vzájemné
ovlivňování může být pozitivní i negativní, kdy jednotlivci hlásí jiným členům hejna, kterým
směrem se (ne)vydat. Jako vzor si algoritmy berou chování kolektivů v přírodě, kde mezi
sebou jedinci komunikují a společně se snaží dosáhnout cíle.

Prvky komunikace jsou vyhodnocení, porovnání a imitace. Tyto prvky jsou používány i při
implementaci algoritmů [78].

Od evolučních algoritmů se algoritmy optimalizující inteligencí hejna liší právě tím, že
dochází ke komunikaci mezi jednotlivými členy. Naopak společné mají tyto algoritmy to, že se
snaží dosáhnout globálního cíle a dochází k vývoji jednotlivých členů. Mezi příklady algoritmů
založených na tomto principu jsou optimalizace mravenčí kolonií (ant colony optimization)
[79], optimalizace hejnem světlušek (glowworm swarm optimization) [80] nebo optimalizace
hejnem částic (particle swarm optimization) [81].
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........................................... 4.4. Další algoritmy

4.3.1 Optimalizace hejnem částic (PSO)

Členy hejna nyní nazýváme částicemi, protože vykazují chování obdobné interagujícím hmot-
ným bodům, které si lze představit jako částice. Částice prohledávají předem definovaný
prostor (obvykle hyperkvádr). Úvodní pozice částic je buď určena náhodně nebo je určena na
přesně definované pozice. Poté se částice pohybují v závislosti na poloze aktuálního nalezeného
společného minima M všech částic a na poloze vlastního minima mi nalezeného po cestě
každou částicí a na současné rychlosti částice.

Popis algoritmu PSO:..1. Inicializace: Vytvoří se úvodní sada částic. Počet částic se obvykle udává S = b10 +
2
√
Dc, kde D je dimenze prohledávaného prostoru [81]. Každé částici i ∈ {1, . . . , S} je

přidělena její poloha ~xi0 a „rychlost“ ~vi0 = 1
2(~ui − ~xi

0), ~ui je náhodně vygenerovaný bod
prohledávaného prostoru...2. Výpočet současného minima: Za polohy minim jednotlivých částic mi jsou zvoleny
jejich aktuální pozice a jako aktuální poloha společného minima M je vybrána poloha
částice, jejíž energie je nejnižší...3. Posun částic: Každá částice se posune a aktualizuje se její rychlost podle předpisu:

~xi
t = ~xi

t−1 + ~vi
t,

~vi
t = w · ~vit−1 + α · (M − ~xi

t−1) + α · (mi − ~xi
t−1),

(4.1)

kde w a α jsou koeficienty, které jsou buď konstantní, nebo můžou být vyhodnocovány
náhodně [81]. Koeficienty určují, jak moc bude záviset hodnota rychlosti na předchozí
rychlosti a jak na polohách vlastního a společného minima...4. Aktualizace poloh minim: Pokud se částice v nové poloze nachází v bodě s nižší
energií, než je energie v bodě mi, je aktualizována hodnota mi na aktuální polohu ~xi

t.
Poté je z těchto hodnot vybrána poloha společného minima M . Za M je zvolena poloha
mj , poloha částice s nejnižší energií ze všech...5. Kritérium ukončení: Pokud je splněno kritérium ukončení, algoritmus je ukončen a
jako polohu globálního minima energie bereme M . Pokud není, opakují se kroky 3 a
4. Jako kritérium ukončení lze vzít konečný počet iterací algoritmu nebo konvergenci
algoritmu.

4.4 Další algoritmy

Představili jsme si nejznámější optimalizační algoritmy založené na metodě náhodného
vzorkování (random sampling známé také jako metody Monte Carlo), jejichž výčet zdaleka
není úplný. Mezi další algoritmy můžeme uvést např. stochastické tunelování (stochastic
tunneling) [82] nebo memetický algoritmus (memetic algorithm) [83].

Dalším typem optimalizačních algoritmů je tzv. gradientní prohledávání. Jako jeho předsta-
vitele si můžeme uvést line search, kde se minimum hledá tak, že se vybere směr a v něm
se hledá minimum v 1D, po nalezení minima v bodě m se zvolí nový směr, daný směrem
gradientu funkce v bodě m, tato iterace je opakována dokud není algoritmus ukončen [84].
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Kapitola 5
Programy

5.1 Materials Studio

Materials Studio 2019 od značky BIOVIA firmy ©2018 Dassault Systèmes je program vyvinutý
k modelování a simulaci materiálů a počítání jejich vlastností. Je zde možné namodelovat
jednotlivé atomy, molekuly nebo celé krystaly. Do krystalů lze vnášet nehomogenity a upravovat
jejich krystalové struktury. Prostředí Materials Studia umožňuje grafické zobrazení materiálů
a to jak ze struktur vytvořených v programu, tak i importovaných souborů v podporovaných
formátech jako jsou .cif, .pdb apod.

Naše práce spojená s Materials Studiem probíhala buď tak, že jsme modelovali, jak se
rozloží částice v dané krystalové mřížce, viz NaCl 6.2 a Fe3Al 6.3, za pomoci modulů na
výpočet energie (Forcite [85], CASTEP [86]), nebo tak, že jsme jej použili k modelování
struktury včetně rozložení atomů v molekule a zjišťování krystalické struktury, kde jsme
použili kromě výše zmíněných modulů Forcite a CASTEP i moduly Polymorph [87], DMol3
[88] nebo Conformers [89].

Prostředí programu a jeho moduly jsou licencovány, přístup k softwaru nám byl umožněn
díky Katedře inženýrství pevných látek, Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, Českého
vysokého učení technického v Praze.

Modul Forcite

Jedním z modulů Materials Studia je Forcite. Výpočty v tomto modulu jsou počítány moleku-
lární mechanikou. Lze si zde vybrat úkol, který od modulu potřebujeme splnit (např. výpočet
energie), nastavit kvalitu výpočtů, tj. podmínku ukončení iteračního algoritmu, a nastavit
výpočty energie (výběr silového pole, nevazebné energie apod.).

Výhodou tohoto modulu je, že se v něm dají počítat velké systémy částic za krátký čas
(např. u nás výpočet energie 64 atomů v krystalu NaCl trval okolo 0,2 sekundy). Nevýhodou je
jednoduchost výpočtů, tj. nezapočítání kvantových jevů, a tím způsobená možná nepřesnost.

Modul CASTEP

CASTEP je modul vytvořený na výpočty struktur pevných látek, funguje na kvantově–
mechanických principech DFT. Je vhodný na výpočet materiálů jako jsou polovodiče, keramiky,
kovy, zeolity apod. Lze jím počítat energii systému, hustotu materiálu, optické vlastnosti a
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5. Programy ..............................................
mnoho dalších vlastností. Může být použit na studium vlastností spojených s bodovými i
plošnými defety krystalové mřížky [86].

Používá se jen na krystalové struktury, tj. nelze s ním počítat jednotlivé molekuly. Má
mnoho parametrů, které si lze při výpočtu nastavit, ať už jde o výběr funkcionálu pro DFT,
nastavení kvality výpočtu, výběr vlastností, které chceme spočítat aj.

Výhodou modulu je jeho započítávání kvantových efektů a s tím spojená přesnost. Nevý-
hodou je, že jej lze použít pouze na periodické systémy a doba výpočtů, která při výpočtu
struktury s nižší symetrií nebo výpočtech větších systémů může být delší. Jako příklad zpo-
malení můžeme uvést změnu doby výpočtu energie Fe3Al při výpočtech stejného rozložení
atomů, jen se změnou předdefinované prostorové grupy. Při výpočtech, kdy byl měl soubor
předepsáno, že je látka v prostorové grupě Fm3̄m, trval výpočet přibližně 20 sekund, při
přepsání prostorové grupy na P1 se zachováním všech parametrů, se výpočet prodloužil
přibližně na 180 sekund.

Modul Polymorph

Modul Polymorph pomáhá vyhledávat a určovat potenciálně stabilní krystalické strutury.
Základním vstupem, který do programu vkládáme, je relativně dobře namodelovaná molekula,
pro kterou následně vybereme prostorové grupy, ve kterých může látka krystalizovat a modul
nám určí, zda je daná struktura stabilní, resp. zjistí jaké budou mít jednotlivé struktury
energie, a následně určí struktury nejstabilnější. Je vhodný na predikci krystalových strutur
molekul, které nemají mnoho konformerů, nebo na iontové i neiontové molekuly.

Modul DMol3

Modul DMol3 umožňuje počítat energii molekul, optimalizovat jejich tvar a počítat některé
jejich vlastnosti za pomoci DFT. Je vhodný na výpočty organických i anorganických molekul,
kde mezi atomy mohou být vazby kovalentní, kovové, iontové i van der waalsovské. Pomocí
DMol3 je možné spočítat i některé molekulové vlastnosti jako jsou optické, vibrační nebo
elektrostatické vlastnosti.

Obvykle se používá na určování energií jednotlivých molekul, kde je jeho výpočet relativně
přesný, naopak na výpočet periodických strutur je jeho použití nevhodné. Tento modul je
určen na výpočet rozložení několika (maximálně desítek) atomů a neumí využívat periodicitu
krystalové struktury.

Modul Conformers

Jak název napovídá, tak je Modul Conformers určen k modelování různého konformačního
rozložení molekul. Používá se na zkoumání jednotlivých stupňů volnosti, u kterých se zkoumá
závislost změny energie na změně zkoumané veličiny. Např. se zkoumá změna energie v
závislosti na změně torzního úhlu v molekule. Není vhodný na použití na periodických
systémech.

Energii modul počítá pomocí molekulární mechaniky, takže si lze vybrat z nabídky silových
polí a kvality výpočtu, dále lze nastavit kterou veličinu bude modul zkoumat a jakým
způsobem (systematické procházení, náhodné vzorkování,. . . ). Je vhodné modul použít na
„ruční“ dolazení některých důležitých parametrů nebo při zkoumání závislostí energie na
daném parametru.
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.............................................5.2. CrystalCMP

Modul Reflex

Modul Reflex umožňuje simulovat a analyzovat difrakční data (RTG, elektronová i neutronová).
Umí provádět Pawleyho rafinaci a Rietveldovu rafinaci i se započtením energetické závislosti.
Sám modul má ještě další podmoduly, které provádí dílčí části zpracování difrakčního záznamu
– Pattern Processing, Powder Diffraction, Powder Indexing, Powder Refinement, Powder
Quantitative Phase Analysis a Powder Solve.

5.2 CrystalCMP

Program CrystalCMP [90] byl navržen na porovnávání podobnosti strukutr a k identifikaci
identických struktur. Zahrnuje v sobě několik metod, podle kterých se dá rozpoznat odlišnost
struktur, popř. molekul. Při identifikaci stejných krystalických struktur započítává vzdálenosti
jednotlivých atomů a orientaci molekul. Výstupem bývá dendrogram a podobnostní matice,
podle kterých lze ususzovat o podobnosti molekul. Program má i grafické rozhraní, ve kterém
si lze zobrazit, jak jsou k sobě vzájemně molekuly orientované a jaká je jejich vzájemná
vzdálenost. V letech 2019-2020 došlo v programu ke rozšíření automatizace výpočtů, kdy stačí
programu zadat chemické složení části molekuly, podle které struktury chceme srovnávat, a
program už pracuje automaticky [91].
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Kapitola 6
Praktická část

V této kapitole jsou prezentovány naše výsledky, které jsme získali vlastní predikcí krystalových
struktur a řešením struktury z RTG difrakčního záznamu.

Predikovali jsme strukturu tří látek (NaCl, Fe3Al, paracetamol), u kterých jsme obecnou
úlohu predikce struktury zjednoduššili tím, že jsme předpokládali, že známe základní buňku
daného materiálu. Toto zjednodušení bylo motivováno redukcí složitosti problému a snížením
výpočetního času nutného k nalezení řešení. Při predikování struktury bez znalosti základní
buňky by byl postup řešení obdobný, jen by byl rozšířen o další stupně volnosti.

Řešení struktury z RTG difrakčního záznamu se podařilo a naše výsledky se shodují s
výsledky publikovanými v literatuře. Při experimentu, kdy byl získáván difrakční záznam,
proběhlo vše bez větších obtíží a získaný záznam se shoduje s difrakčním záznamem získaným
generováním dat.

6.1 Struktura paracetamolu z RTG práškových difrakčních dat

Paracetamol je organická látka se strukturním vzorcem C8H9NO2. Tato látka vykazuje
tendenci k polymorfismu – jsou známy 4 jeho krystalické struktury, které byly experimentálně
pozorovány, z nichž 2 jsou stabilní (monoklinická a ortorombická) [92]. Nejstabilnější strukturou
je monoklinická krystalová struktura, viz obrázek 6.1, kterou se budeme dále zabývat.

Obrázek 6.1: Struktura paracetamolu publikovaná v [93], oranžové čárky reprezentují vodíkové
vazby

Z důvodu zmírnění rozvoje koronavirové krize v České republice (březen 2020 – květen 2021)
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nebylo provedeno měření v laboratoři, ale data byla nagenerována vedoucím a konzultantem
bakalářské práce tak, aby co nejlépe odpovídala skutečnému difrakčnímu záznamu práškových
dat paracetamolu. Přestože je znám výskyt polymorfismu u paracetamolu, byla data nagene-
rována pouze z nejstabilnější struktury, tj. struktury s prostorovou grupou P21n. Soubor .cif
s danou strukturou paracetamolu je dostupný z databáze CCDC pod číslem 135451 [93].

Dodaná data byla za prvé soubor paracetamol, nagenerovana data.xyd obsahující dva
sloupce dat. V prvním sloupci byl úhel 2θ rostoucí po 0,01◦, v druhém intenzita difrakce.
Graf záznamu si lze prohlédnout na obrázku 6.2. Za druhé informace o provedení „měření“, tj.
vlnová délka RTG záření – vlnová délka odpovídající záření Kα mědi (λ = 1, 540562 Å [22]),
použití monochromátoru – monochromátor 002 grafit, uhel 13,29◦.

Obrázek 6.2: Graf vygenerovaných hodnot intenzit v závislosti na úhlu 2θ

6.1.1 Postup

Postup v Materials Studiu v modulu Reflex začal indexací jednotlivých difrakčních maxim
difrakčního záznamu. V modulu Reflex bylo nastaveno vyhledávání ve všech krystalických
soustavách, byla nastavena vlnová délka RTG záření, dále vybrán program ITO15 na výpočet
pozic jednotlivých maxim difrakčního záznamu, maximální počet difrakčních maxim byl
nastaven na 30, cutoff amplitudy na 0,03 maximální hodnoty intenzity a nakonec byla zvolena
eliminace pozadí v průběhu vyhledávání difrakčních maxim záznamu. Program našel většinu
difrakčních maxim v rozsahu od 10◦ do 40,5◦ 2θ, některá difrakční maxima byla ještě přidána
po vizuáĺní kontrole (23,1◦ a 30,3◦). Po samotné indexaci jednotlivých difrakčních maxim byla
výstupem modulu jediná možná mřížka z monoklinické soustavy se strukturními parametry
a = 11, 6111 Å, b = 9, 2230 Å, c = 7, 0873 Å a β = 97, 811◦. Míra shody byla uvedena 46,2,
kterážto byla považována za dostatečně vysokou hodnotu.

Určení prostorové grupy materiálu proběhlo pomocí Pawleyho rafinace. Přednastavili jsme
vlnovou délku záření a její monochromaci, nastavili rozsah porovnávání dat na 10◦ až 45◦ 2θ,
nastavili počet cyklů rafinace na 4 a počet vyhodnocení na cyklus a stupeň volnosti na 15. Začali
jsme rafinací parametrů mřížky (a, b, c, β), dvou Cagliotiho koeficientů (U,W ), parametru
vyosení z vzorku nuly a koeficientů pozadí. Postupně jsme přidávali rafinaci dalších parametrů:
2. Pawleyho rafinace – Cagliotiho koeficient V a profilové parametry (NA, NB); 3. Pawleyho
rafinace – Berar-Baldinozziho korekce asymetrie a parametry asymetrie (P1, P2, P3, P4); 4.
Pawleyho rafinace – korektní rafinace, kdy jsme nechali rafinovat všechny dosavadní parametry
s tím, že jsme rafinaci prováděli s větším rozsahem 2θ (10◦ až 90◦) a to 10 cyklů rafinace
s 30 vyhodnoceními na cyklus a stupeň volnosti. Vypočtená prostorová grupa vyšla P21/n,
jedna z nejběžnějších prostorových grup, kterou jsme považovali za správnou volbu. Hodnoty
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faktorů Rwp a Rp byly: Rwp = 4, 95% a Rp = 3, 60%. Na obrázku 6.3 nahoře jsou vynesena
data spolu s Pawleyho fitem, dole je přiblížena oblast od 36◦ do 44◦ 2θ.

Obrázek 6.3: Difrakční záznam (červené čtverečky) proložený Pawleyho fitem (modrá čára).
Nahoře celý záznam, dole oblast od 36◦ do 44◦ 2θ

Obrázek 6.4: Torzní stupně volnosti
v molekule při rafinaci struktury pa-
racetamolu

Předchozím postupem byla zjištěna krystalická
mřížka látky a její prostorová grupa. Dalším úko-
lem bylo správné umístění molekuly paracetamolu
do mřížky. V programu Matrials Studio byl vytvořen
náčrt molekuly paracetamolu. Pomocí modulu Forcite
byla provedena geometrická optimalizace molekuly
(konvergence energie byla nastavena na 2 · 10−5 kca-
l/mol, konvergence síly 10−3 kcal/mol/Å, maximální
posuv 10−5 Å, silové pole Dreiding, výpočet náboje po-
mocí Gasteigerovy sumace, elektrostatický potenciál se
počítal pomocí Ewaldovy sumace a van der Waalsovy
síly byly počítány sumací přes jednotlivé atomy, cutoff
nevazebných sil, kromě sil vodíkových vazeb, byl nasta-
ven na 18,5 Å, cutoff vodíkových vazeb byl nastaven na 4,5 Å). Molekula byla vložena do
krystalové mřížky do obecné polohy, což vedlo k vytvoření dalších tří ekvivalentních molekul
v elementární buňce.

Samotné řešení pozice molekuly v krystalové mřížce a velikost torzních úhlů molekuly byla
řešena modulem Reflex Powder Solve. Po nastavení podmínek experminetu za řízení algoritmu
paralelního temperování (maximální teplota 0,02, minimální teplota 0,004, velikost kroku
0,2) byly měněny stupně volnosti struktury a tím docházelo k minimalizaci faktoru Rwp. Při
první rafinaci byla řešena pouze poloha molekuly v mřížce a v další rafinaci navíc i torze v
molekule. Na obrázku 6.4 jsou ukázány započítávané stupně volnosti torzí v molekule. Stupňů
volnosti molekuly, jakožto pevného tělesa, je šest – tři translační podél tří os a tři rotační,
rotace kolem tří vlastních os. Celkový počet stupňů volnosti byl 9.

Posledním krokem řešení struktury byla Rietveldova rafinace. Nastavili jsme počet cyklů
rafinace na 10, počet vyhodnocení za jeden cyklus a stupeň volnosti na 30, porovnávání
difrakčních záznamů v rozsahu od 10◦ do 90◦, vlnovou délku záření, monochromatizaci a
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rafinaci všech stupňů volnosti molekuly (6+3) a provedli jsme první Rietveldovu rafinaci. Při
další rafinaci jsme přidali jako volné parametry parametry mřížky (a, b, c, β). Další rafinaci
jsme prováděli se stupni volnosti jednotlivých atomů (tj. každý atom se mohl pohybovat ve
třech směrech) a počet stupňů volnosti vzrostl na 60. Při poslední rafinaci jsme uvažovali
i isotropní teplotní faktory nevodíkových atomů, jakožto možné parametry, které se mohli
rafinovat.

Po dokončení rafinací byly hodnoty faktorů Rwp a Rp pro program Materials Studio:
Rwp = 5, 33% a Rp = 3, 96%. Tyto hodnoty jsme považovali za dostatečné. Na obrázku 6.5
jsou vynesena data spolu s Rietveldovým fitem, dole je přiblížena oblast od 36◦ do 44◦ 2θ.

Obrázek 6.5: Rentgenový difrakční záznam (červené čtverečky) proložený Rietveldovým fitem
(modrá čára). Nahoře celý záznam, dole oblast od 36◦ do 44◦ 2θ

Struktura a [Å] b [Å] c [Å] β

Materials Studio 11,6081 9,2229 7,0871 97,820◦
Publikovaná 11,6196 9,2322 7,0941 97,821◦

Tabulka 6.1: Parametry monoklinické struktury získané analýzou RTG difrakčního záznamu pro
strukturu získanou programem Materials Studio a sturkturu publikovanou [93]

6.1.2 Výsledky a diskuze

Výsledky řešení struktury ukazují, že paracetamol krystalizuje v monoklinické krystalové mřížce
s prostorovou grupou P21/n. Porovnání parametrů mřížky finální struktury s publikovanou
strukturou je uvedeno v tabulce 6.1. Při porovnávání molekul s publikovanou molekulou
[93] se molekula z programu Materials Studio s publikovanou strukturou shoduje na 99,81%
(podobnost byla hodnocena pomocí Materials Studia, nástrojem Superpose Structures) a
parametry mřížky se relativně neliší od publikované struktury [93] o více než setinu procenta.
Výsledná struktura je vyobrazeny na obrázku 6.6 a v příloze B jsou k nalezení data ze souboru
cif s našimi výsledky.
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Obrázek 6.6: Finální struktura paracetamolu získaná analýzou RTG difrakčního záznamu, oranžové
čárky označují vodíkové vazby

Při porovnávání celých struktur pomocí programu CrystalCMP, došlo k dobré shodě mezi
oběma strukturami. Na obrázku 6.7, kde červená je struktura z programu Materials Studio a
žlutá je publikovaná struktura [93], je vidět, že se jednotlivé molekuly překrývají a nedochází
k velkým výchylkám mezi jednotlivými strukturami.

Obrázek 6.7: Srovnání vyřešené struktury z programu Materials Studio (červená) a publikované
struktury [93] (žlutá)

6.1.3 Experimentální část

Po opadnutí vlny pandemie (červen 2021) bylo autorovi umožněno provést měření RTG
difrakčního záznamu. K měření byl použit RTG Práškový difraktometr Empyrean od firmy
PANalytical, ke kterému byl umožněn přístup díky Fyzikálnímu ústavu Akademie věd ČR.
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Obrázek 6.8: Naměřený RTG difrakční záznam prášku paracetamolu (nahoře), vygenerovaný RTG
difrakční záznam (dole)

Měření probíhalo pod dozorem konzultanta práce a vedoucího práce. Konzultant bakalářské
práce sehnal od VŠCHT v Praze dostatečné množství prášku paracetamolu.

Postup

Autorovi byl představen přístroj k měření RTG záznamu a byl poučen o práci s ním. Byly mu
ukázány různá nastavení přístroje jak pro získávání RTG difrakčního záznamu z plochého
vzorku, tak z kapiláry.

Rozhodli jsme se pro získávání RTG difrakčního záznamu z kapiláry. Nejprve bylo nutné
prášek podrtit v hmoždíři. Prášek vykazoval vyšší adhezi k povrchu hmoždíře a k tloučku,
proto bylo nutné namletý prášek seškrábnout na hromadu. Dále byl prášek z hromady nabírán
do kapiláry. Při nabírání prášku jeho část odletovala mimo hmoždíř a tímto postupem se
ztratila. Kvůli již zmíněné adhezi se prášek lepil na povrch kapiláry a nechtěl zapadnout až
na konec kapiláry. Bylo vyzkoušeno několik způsobů tzv. „třesení“, aby prášek spadl až na
konec kapiláry – kapilára byla vložena do větší kapiláry, s kterou bylo opakovaně klepáno
o podložku; kapilára byla vložena do PVC trubky cca 30 cm dlouhé a spuštěna skrz ni. Po
ukončení „třesení“ bylo v kapiláře cca 3 cm prášku, kteréžto bylo považováno za dostatečné
množství.

Dalším úkolem byla justace kapiláry do přístroje. Konzultant práce na příkladu „standardu“
předvedl dva způsoby justace kapiláry – s pomocí kamery a bez pomoci kamery. Kapiláru
s práškem jsme justovali bez použití kamery. Opakovaně bylo nutné nejprve nastavit, aby
vrchní část kapiláry byla přesně ve středu goniometru, a pak zbavit kapiláru precesního
pohybu (každý krok vždy částečně rozhodil druhý krok, proto bylo nutné oba kroky provádět
opakovaně).

Bylo spuštěno rychlé měření na oblasti kolem 30◦ 2θ, aby bylo ověřeno, že přístroj měří
difrakční maxima správně a následně bylo spuštěno dlouhé měření přes noc. Výsledný difrakční
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záznam je spolu s difrakčním záznamem nagenerovaných dat na obrázku 6.8. Difrakční záznamy
se téměř shodují – největší rozdíl mezi nimi je v absolutní hodnotě intenzity v jednotlivých
bodech, který může být způsoben rozdílným škálovacím faktorem, který je irrelevantní při
řešení krystalické struktury látky.

6.2 Uspořádání iontů v NaCl

Na jednoduchém příkladu kuchyňské soli (NaCl) ukážeme efektivitu globálních optimalizačních
algoritmů, konkrétně genetického algoritmu. NaCl má jednoduchou strukturu se silnou iontovou
vazbou mezi Na+ a Cl−. Očekáváme tedy, že popis energií pomocí molekulární mechaniky by
měl být dostačující. Její krystalickou superstrukturu si lze prohlédnout na obrázku 6.9b.

6.2.1 Pravděpodobnost náhodného úspěchu

Začli jsme tím, že jsme v kubické krystalové mřížce rozměrů 2a × 2a × 2a do uzlových
bodů mřížky náhodně umístili 32 atomů sodíku a 32 atomů chloru, kde a = 5, 62 Å je
velikost translačního vektoru NaCl [94]. Pravděpodobnost správného rozmístění atomů je
P = 2

(64
32)
≈ 10−18 (číslo 2 se vyskytuje v čitateli kvůli symetrii záměny všech atomů chloru

a všech atomů sodíku), takže než bychom našli správnou strukturu museli bychom provést
řádově 1018 pokusů při systematickém generování struktur. Provedli jsme 40 000 pokusů
náhodně vygenerovat správnou strukturu, tj. potřebovali jsme 40 000 výpočtů energie, a
očekávaný neúspěch se po těchto pokusech opravdu dostavil.

6.2.2 Implementace algoritmu globální optimalizace

Na výpočet energie při řešení této úlohy byl vždy použit program Materials Studio modul
Forcite se stejným nastavením: výpočet elektrostatické energie na „Atom based“, cutoff na
hodnotu 7 Å a náboje se počítaly použitím Gasteigerovy sumace. Jako silové pole byl užit
modifikované silové pole Dreiding, kde z důvodu zrychlení výpočtu nebyly započítávány energie
torzí, úhlů, vodíkových vazeb a inverzí. Van der Waalsovské síly a elektrostatické síly byly
počítány od všech atomů v cutoff rozsahu (včetně 1-2 a 1-3 interakcí).

Dalším krokem byla implementace genetického algoritmu do výpočtů. Náhodně jsme si
vygenerovali 20 struktur, které jsme považovali za úvodní populaci. Dvojitým křížením (double
crossover) dvojic struktur jsme vygenerovali 20 nových struktur, ty jsme následně zmutovali
(s pravděpodobností 2 procent jsme zaměnili chlor za sodík nebo naopak) a všech 40 struktur
jsme nechali projít selektivním procesem, aby opět „přežilo“ jen 20 struktur.

Algoritmus jsme pouštěli vícekrát s různými kritérii ukončení – 50. generace, 80. generace
a 100. generace. Část skriptu, která obsahuje genetický algoritmus, je k nalezení v příloze C.
Skript umožňuje změnu poměru počtu Na ku počtu Cl v buňce.

6.2.3 Výsledky a diskuze

Když jsme jako kritérium ukončení vybrali 80. generaci, v deseti případech z deseti pokusů
nám vyšla správná struktura NaCl. Při výběru nižší generace (50.), jakožto ukončovacího
kritéria, nedocházelo k nalezení správné struktury ve více než pěti případech z deseti, naopak
při výběru vyšší generace (100.) docházelo k nalezení pokaždé. Tím se ukázala efektivita
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(a) : Náhodně vygenerovaná struktura (b) : Finální struktura

Obrázek 6.9: Ilustrace jedné z možných výchozích strutur NaCl 6.9a a struktury vzniklé po použití
genetického algoritmu k hledání globálního minima funkce popisující potenciální energii struktury
6.9b, kde zelené atomy odpovídají chloru a fialové atomy odpovídají sodíku.
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Obrázek 6.10: Graf závislosti rozdílu energie nejlepší struktury generace a energie finální struktury
na generaci. Všechny závislosti konvergují k nulové hodnotě.

genetického algoritmu – v případě použití na osminásobnou strukturu kuchyňské soli jsme
potřebovali 3 200 výpočtů energie, tj. efektivita algoritmu je nejméně 10× vyšší než prosté
generování dalších a dalších struktur.

Pro kritérium ukončení algoritmu 100. generace jsou v grafu 6.10 vyneseny hodnoty rozdílu
mezi energií nejlepší struktury v generaci a energií finální struktury NaCl ∆E. Struktura
konverguje k správné struktuře okolo 50. generace a nad 80. generaci všechny již zkonvergovali
na správnou strukturu. Poměr počtu Na ku počtu Cl v buňce se nezměnil.
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6.3 Uspořádání ve slitině Fe3Al

Obrázek 6.11: Struktura D03, ze-
lené a černé atomy Fe odpovídají α
podmřížkám (červené), modré atomy
jsou atomy Fe v γ podmřížce a růžové
odpovídají atomům Al v podmřížce β
(šedé)

Slitina Fe3Al je známá díky své odolnosti vůči oxidaci.
Další její výhody jsou nízká cena, nižší hustota než
nerezová ocel, jsou ovšem limitovány ostrou změnou
pevnosti při teplotě nad 600◦ [95].

Krystalová struktura Fe3Al byla vyřešena už roku
1936 Fallotem [96]. Má strukturu D03 se struktur-
ním pararmetrem a = 5, 790 Å. Struktura D03 je
odvozena od mřížky bcc a lze ji reprezentovat čtyřmi
protínajícími se fcc podmřížkami – podmřížky α jsou 2
ekvivalentní podmřížky náležící atomům Fe, které jsou
od sebe posunuté o polovinu délky mřížkového para-
metru ve směru jedné z os, podmřížka γ také obsahuje
atomy Fe, ale je posunuta o čtvrtinu diagonály jedné
z podmřížek α ve směru [111] a nakonec podmřížka
β složená z Al je posunuta oproti podmřížce α o tři
čtvrtiny diagonály ve směru [111] [97], viz obrázek
6.11.

Za vysokých teplot očekáváme, že budou atomy
náhodně rozmístěné, ale při pomalém zchlazování by
mělo dojít k uspořádání atomů v daných krystalových pozicích. Energetické rozdíly mezi
konkrétními uspořádáními očekáváme výrazně nižší než u NaCl, proto byl pro výpočet energie
použit postup pomocí DFT a ne postup pomocí molekulární mechaniky.

6.3.1 Celkový postup

Obrázek 6.12: Úvodní
struktura Fe3Al, kde fia-
lové kuličky reprezentují
Fe a růžové Al

Celkový počet možných struktur je dán permutací s opakováním
16!

4!12! = 1820. My hledáme pouze několik struktur, které budou mít
nejnižší energii. Teoreticky by šel prohledat celý fázový prostor,
ale z cvičných důvodů jsme i v tomto případě implementovali
algoritmus globální optimalizace.

Původní skript na predikci struktury NaCl zde nešel použít, pro-
tože umožňoval změnu poměru atomů sloučeniny a vždy vedl na
strukturu obsahující pouze Fe. Zvažovali jsme obměnu algoritmu,
ale nakonec jsme se rozhodli pro vyzkoušení jiného algoritmu
globální optimalizace – simulovaného žíhání.

Výpočet struktury Fe3Al probíhal tak, že jsme vycházeli z roz-
ložení částic v krystalu jako je na obrázku 6.12, které reprezentuje
vysoce symetrickou situaci, do které se látka s nejvyšší pravdě-
podobností samovolně nedostane. Následně jsme provedli 1000
permutací pozic atomů hliníku a železa. Permutace probíhali za
řízení algoritmu simulovaného žíhání, tj. na začátku jsme přijímali i nevýhodné permutace,
kdežto ke konci běhu algoritmu jen ty výhodnější. Nakonec jsme provedli shlukování, které
nám řeklo, které struktury jsou duplicitní. Skript k algoritmu lze nazlézt v příloze D.
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6.3.2 Implementace algoritmu globální optimalizace

Výpočty energie byly prováděny v programu Materials Studio pomocí modulu CASTEP.
Funkcionál na výpočet DFT byl vybrán GGA-PBE s kvalitou výpočtu Ultra-fine (odpovídá
4× 4× 4 k bodu, energie cutoffu 330 eV), pseudopotenciál byl zvolen Ultrasoft. Byla použita
elektronická minimalizace typu „density mixing“ s 20 % volnými pásy. SFC tolerance byla
nastavena na 5 · 10−7 eV/atom. Se strukturami byl proveden následující proces: Nejprve byla
změněna prostorová grupa systému na P1, z důvodu umožnění vzniku struktur s nižší symetrií.
Následně byl prováděn výpočet energie systému. Výpočty byly prováděny v programu Materials
Studio na Clusteru Hyperion na 31 procesorech. Doba výpočtu energie každé struktury byla
okolo 180 sekund, celkový počet výpočtů energie byl 1001, proto výpočty každého běhu
programu trvaly okolo dvou až tří dnů.

Na obrázku 6.13 je zobrazen graf rozdílu velikosti energie ∆E v závislosti na iteraci pro
1., 4. a 7. běh, ostatní běhy nejsou v grafu zakresleny z důvodu jeho přehlednosti. Z grafu
je vidět, že algoritmus prohledával funkci energie globálně mezi 1. až cca 200. iterací, a
od 200. iterace dále prohledával konkrétní lokální minimum funkce. Toto bylo způsobeno
nastavením parametrů úvodní teploty T = 100 a parametru, který určoval rychlost klesání
teploty, α = 0, 9, v algoritmu simulovaného žíhání.
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Obrázek 6.13: Graf závislosti ∆E rozdílu energie na iteraci pro 1., 4. a 7. běh

6.3.3 Shlukování

Při vyhodnocování struktur jsme nejprve určili, které struktury už mají příliš velkou energii,
a ty jsme vyloučili z dalšího hodnocení. Následovalo rozhodnutí o tom, které struktury jsou
shodné a které nikoliv. Toto bylo provedeno pomocí tzv. hierarchálního shlukování.

Hierarchiální shlukování [98] lze provádět dvěma metodami: buďto aglomerativním shluko-
váním, kdy na začátku každý objekt reprezentuje vlastní skupinu a spojováním více skupin
vznikají větší skupiny; nebo divisním shlukováním, kdy jsou na začátku všechny objekty v
jedné skupině, která se následně dělí na menší podskupiny. Výsledkem v obou případech
je dendrogram, který vyjadřuje seskupení objektů. Samotný proces shlukování je proveden
seříznutím dendrogramu na určité úrovni.

Shlukování (clustering) jsme prováděli nejprve v programu Materials Studio v modulu
QSAR-Statistics, kde jsme zvolili možnost hierarchální analýzy souboru struktur (hierarchical
cluster analysis), při které jsme nechali struktury porovnávat podle vypočtené energie struktur.
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Z důvodu, že jsou si všechny dendrogramy podobné, uvádíme jen ty pro 1., 4. a 7. běh, viz
obrázek 6.14. Nejpodstatnější částí dendrogramu je, kolik skupin máme na určité hranici
dendrogramu. My jsme jako hranici, za kterou považujeme struktury shodné, zvolili hodnotu
0,005. V principu platí, kolik horizontálních čar nám protne určitou svislou hranici, tolik
různách struktur máme. V našem případě jsme vyhodnotili, že našim požadavkům odpovídá 6
různých struktur. Struktury, které si byly bližší než 0,005 jsme považovali za shodné, to se nám
i následně potvrdilo vizuální analýzou některých struktur – drobné rozdíly na dendrogramech
6.14 byly způsobeny posunutím bravaisovy krystalické mřížky o polovinu periody, čímž nám
stejné nastavení výpočtů energie dospělo k lehce rozdílné hodnotě energie.

Ověření správnosti shlukování Materials Studia jsme provedli pomocí programu CrystalCMP
[91]. Struktury byly rozčleněny podle podobnosti jejich párových distribučních funkcí. Párovou
distribuční funkci (PDF) lze získat z rozptylové funkce materiálu pomocí Sinové Fourierovy
transformace [99]. Porovnáním PDF různých struktur lze určit jejich podobnost a vynést si
tuto hodnotu do dendrogramu. Jako hranici podobnosti jsme zde vzali 0,00. V dendrogramech
6.15 je opět vidět, že se nám struktury rozčlenily do 6 skupin.

Obrázek 6.14: Dendrogramy z programu Mateials Studio pro zleva po řadě 1., 4. a 7. běh; mezery
symbolizují část dendrogramu, kde nedochází ke změnám; vzhledem k nevýznamnosti pravé části
grafu a zvýšení přehlednosti jsou pro 4. a 7. běh zobrazeny oblasti blízké nulové hladině rozdílnosti

Obrázek 6.15: Dendrogramy z programu CrystalCMP pro zleva po řadě 1., 4. a 7. běh, mezery
symbolizují část dendrogramu, kde nedochází ke změnám (Pozor pořadí v těchto dendrogramech
není pořadí podle vzrůstající energie, pouze označení struktur.)
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Struktura Prostorová grupa Rozdíl energie Poznámka

1. Pm3̄m -0,210 eV/atom

2. P4/mmm -0,158 eV/atom a = 2, 7954 Å
c = 5, 5908 Å

3. P42/mmc -0,012 eV/atom

4. Fm3̄m 0,000 eV/atom

5. P4/mmm 0,224 eV/atom a = 3, 9533 Å
c = 2, 7954 Å

6. P4/mmm 0,236 eV/atom a = 5, 5908 Å
c = 5, 5908 Å

Tabulka 6.2: Vypočtené struktury Fe3Al seřazené podle klesajícího rozdílu energie ∆E. (Rozdíl
energie struktury je vztažen k vypočtené energii struktury Fe3Al E0 z [100], získané výpočtem
geometrické optimalizace pomocí modulu CASTEP s funkcionálem GGA-PBE, 4× 4× 4 k bodu,
energie cutoffu 330 eV, pseudopotenciál Ultrasoft, elektronická minimalizace typu „density mixing“
s 20 % volnými pásy, SFC tolerance byla nastavena na 5 · 10−7 eV/atom, tj. ∆E = E − E0.)
Struktury, jejichž strukturní jednotka obsahuje méně částic než strukturní jednotka z [100], jsou
vykreslovány v příslušném násobku vlastních strukturních jednotek, aby byl zachován konstantní
počet částic, tj. 12 atomů Fe a 4 atomy Al.
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6.3.4 Výsledky a diskuze

Algoritmus pro určení struktury jsme spustili sedmkrát za účelem ověření správnosti výsledků.
Dalším důvodem, proč jsme algoritmus pouštěli vícekrát je, že se v literatuře uvádí, že tento
algoritmus by se neměl pouštět pouze jednou, aby nezůstal zamrzlý v lokálním minimu [3].

V každém z běhů programu nám vyšlo stejné pořadí struktur a hodnoty energií obdobné
výsledku z tabulky 6.2 – vždy vyšla energeticky nejvýhodnější struktura s prostorovou
grupou Pm3̄m, následovaná dvěma strukturami z tetragonální skupiny (prostorové grupy
P4/mmm a P42/mmc). Struktura, která má prostorovou grupu Fm3̄m, vyšla jako čtvrtá
nejlepší. Poslední dvě struktury, které jsme vyhodnotili jako možné správné struktury, jsou
struktury 5. a 6. z tabulky 6.2 s prostorovou grupou P4/mmm. Celkem jsme tedy z 1820
možných struktur vybrali 6 s snejnižší energií. Zbylé vygenerované struktury měly hodnotu
energie alespoň o 2,000 eV/atom vyšší než vybraných šest struktur, proto byly vyhodnoceny
jako nepravděpodobné. V tabulce 6.2 jsou vyobrazeny vypočítané struktury spolu se svojí
prostorovou grupou. Energie vypočtených struktur se pohybuje okolo -16 keV/atom (nejlepší
struktura má -15291,825 eV/atom). Rozdíly mezi vypočtenými energiemi se pohybují do
4,000 eV/atom, proto jsou vypočtené energie uváděny jako rozdíl ∆E mezi spočtenou energií
struktury a energií struktury Fe3Al E0 z [100]. Enenrgii E0 jsme získali výpočtem geometrické
optimalizace pomocí modulu CASTEP s funkcionálem GGA-PBE v programu Materials
Studio. Geometricou optimalizací se nám také změnil strukturní parametr na a = 5, 5908 Å.

Z výsledků, které jsou shrnuty v tabulce 6.2, plyne, že by se struktura Fe3Al měla nejprav-
děpodobněji nacházet v protorové grupě Pm3̄m, ale ani struktura v prostorové grupě Fm3̄m
nebyla vyloučena. Důvodem, proč nebyla struktura v prostorové grupě Fm3̄m nejlepší, mohlo
být nevhodné zvolení funkcionálu. V [101] se uvádí, že vhodnějším funkcionálem než GGA pro
výpočet struktury Fe3Al je funkcionál LSDA. Dalším důvodem může být to, že jsme nevzali v
potaz magnetické vlastnosti materiálu – podle [102] je vhodnějším pseudopotenciálem pro
magnetické struktury je aproximace podle PAW [103], který ovšem není v nabídce Materials
Studia, proto nebyl použit.

6.4 Predikce struktury paracetamolu

Obrázek 6.16: Náčrt molekuly se zvý-
razněnými torzními stupni volnosti

Cílem této práce bylo namodelovat molekulu para-
cetamolu a následně ji umístit do krystalové mřížky.
Mřížku jsme předpokládali, že známe (např. mohla být
získána správnou indexací RTG záznamu). Konkrétně
jsme brali jako výchozí mřížku krystalickou mřížku
publikovanou Nicholsem a Framptonem v [93].

Postup se skládal ze dvou hlavních kroků – mode-
lování molekuly a umístění molekuly do krystalické
mřížky. Vše probíhalo v prostředí programu Materials
Studio 5.1, kde jsme používali jeho různé moduly.

Energii struktur zde z důvodů konzistence uvádíme
v jednotkách eV. V případě potřeby jednotek kcal/mol
je převodní vztah: 1 eV=23,0609 kcal/mol [104].
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6.4.1 Hledání konformerů molekuly

V prostředí Materials Studia jsme vytvořili náčrt molekuly a pomocí funkce Clean vyčistili
molekulu, aby v ní nedocházelo k problémům způsobeným např. příliš dlouhou vazbou. Provedli
jsme geometrickou optimalizaci pomocí modulu DMol3 (funkcionál B3LYP, SFC tolerance
10−5, cutoff 3,3 Å, k-body 1× 1× 1). Dále jsme předpokládali, že aromatické jádro molekuly
bude držet svůj tvar, délky a úhly vazeb změní energii jen nepatrně, a tedy nejvýznamější
vliv na energii molekuly budou mít torzní úhly v molekule. Na obrázku 6.16 jsou zvýrazněny
uvažované torze. Protože se úhel torze pohyboval v rozmezí 0◦ až 360◦, nebylo nutné uvažovat
torzní úhel na OH substituentu benzenového jádra. Systematicky jsme prohledávali fázový
prostor stupňů volnosti, tj. vypočetli jsme si energii vždy po pootočení torzního úhlu o 10◦.
(Výpočet energie byl prováděn modulem DMol3 – funkcionál B3LYP, SFC tolerance 10−5,
cutoff 3,3 Å, k-body 1 × 1 × 1.) Vytvořili jsme energeticku mapu fázového prostoru těchto
dvou stupňů volnosti, viz obrázek 6.17, a pomocí rekurzního algoritmu jsme našli 4 kandidáty
k dalšímu výběru. Všechny 4 kandidáty jsme geometricky optimalizovali (modul DMol3 –
funkcionál B3LYP, SFC tolerance 10−6, cutoff 3,7 Å, k-body 1× 1× 1).

Obrázek 6.17: Mapa hodnot energie, φ označuje torzní úhel blíž k aromatickému jádru, ψ označuje
torzní úhel vzdálenější od aromatického jádra

Konformer Torzní úhel blíž k aroma-
tickému jádru φ

Torzní úhel dál od aro-
matického jádra ψ

Energie [eV/atom]

6.18a -6,139 179,294 -743,011
6.18b 176,207 -174,766 -743,012
6.18c 117,159 -3,237 -743,006
6.18d -119,962 9,856 -743,005

Tabulka 6.3: Torzní úhly a energie jednotlivých nalezených konformerů molekuly paracetamolu

Na obrázku 6.18 jsou vykresleny všechny nalezené konformery molekuly paracetamolu.
V tabulce 6.3 jsou vypsány hodnoty torzních úhlů jednotlivých konformerů spolu s jejich
hodnotou energie.
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(a): (b):

(c): (d):

Obrázek 6.18: Nalezené konformery paracetamolu

6.4.2 Vkládání molekuly do krystalické mřížky

Vybrali jsme si molekulu ze 4 kandidátů (vybraná molekula s vykreslenými torzními úhly je
na obrázku 6.18b). Vybraná molekula neměla vyšší energii než ostatní konformery, konkrétní
hodnota energie byla -743,012 eV/atom. Dalším krokem bylo umístit vybranou molekulu do
krystalové mřížky na správnou pozici a správně ji naorientovat, tj. vyřešit úlohu globální mi-
nimalizace energie v 6-ti rozměrném fázovém prostoru. Úlohu jsme rozdělili na 5 dílčích kroků
– 1. hrubě systematicky prohledat fázový prostor, 2. za pomoci optimalizačního algoritmu
najít možná minima energie, 3. vyloučení duplicitních struktur 4. geometrickou optimalizací
doladit tvar a polohu molekuly v mřížce, 5. vyloučení duplicitních struktur...1. Systematické prohledávání

Vzhledem k tomu, že jsme prohledávali fázový prostor o 6 dimenzích, tak nám náročnost
rostla s šestou mocninou počtu rozdělení. Tři dimenze odpovídaly souřadnicím polohy
těžiště molekuly. Vzhledem k symetrii mřížky byly souřadnice těžiště omezeny na 1/4
mřížky, tj. x ∈ 〈0; a2 ), y ∈ 〈0; b2), z ∈ 〈0; c), kde a, b, c jsou parametry mřížky a x, y, z jsou
souřadnice polohy těžiště molekuly. Další 3 dimenze přibyly za stupně volnosti rotace
molekuly, α, β, γ ∈ 〈0◦; 360◦). Souřadnice polohy těžiště molekuly jsme rozdělili na 6
částí a souřadnice rotace molekuly jsme rozdělili na 18 částí. Vzniklo nám 63 · 183 oblastí
fázového prostoru. V každé z těchto oblastí jsme náhodně zvolili jeden bod a v něm
spočítali energii pomocí molekulární mechaniky (modul Forcite – silové pole COMPASS,
cutoff energie 2 · 10−5 kcal·mol−1, cutoff elektrostatických a van der Waalsovských sil
18,5 Å, sumace přes jednotlivé atomy). Ze všech bodů fázového prostoru, ve kterých
jsme počítali energii, jsme jich vybrali 14 000 s nejnižší energií, které pokračovali do
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dalšího kroku, tj. měli jsme 14 000 struktur, které jsme použili jako vstup do dalšího
kroku. Obdobný postup je užit i v [105], kde je také na začátku algoritmu systematicky
generováno velké množství struktur. Skript k tomuto kroku lze nalézt v příloze E.1...2. Implementace algoritmu globální optimalizace
V tomto kroku jsme hledali minima funkce enerige, kterou jsme počítali modulem Forcite –
silové pole COMPASS, cutoff energie 2 ·10−5 kcal·mol−1, cutoff elektrostatických a van der
Waalsovských sil 18,5 Å, sumace přes jednotlivé atomy. Hledání minim energie probíhalo
za řízení algoritmu Optimalizace hejnem částic. Iniciovali jsme algoritmus 14 strukturami,
náhodně vybranými ze souboru 14 000 struktur, zadali vstupní parametry w = 0, 721 a
α = 1, 193 (tyto parametry jsou doporučovány v [81]). Nechali jsme algoritmus vyvíjet
maximálně po 200 iterací s kritériem konvergence Dij < ε pro všechna i, j ∈ {1, . . . , 14},
kde
Dij =

√
(|xi − xj | · 10)2 + (|yi − yj | · 10)2 + (|zi − zj | · 10)2 + |αi − αj |2 + |βi − βj |2 + |γi − γj |2,

souřadnice polohy těžiště jsme dosazovali v Å a souřadnice rotace molekuly ve stupních.
ε jsme volili rovno 1.
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Obrázek 6.19: Graf závislosti celkové energie struktury na její rozdílnosti od struktury publikované
v [93]

Postupně jsme nechali algoritmus začít ze všech 14 000 struktur. Výsledkem bylo 1 000
struktur, které jsme předpokládali, že odpovídají polohám minim funkce energie. Pro
všech 1 000 struktur jsme si spočítali energii pomocí DFT (modul CASTEP – funkcionál
GGA-PBE, použití Grimmeho korekce, cutoff energie 380 eV, k-body 2 × 2 × 1, SFC
tolerance 5 · 10−7 eV/atom, pseudopotenciál Ultrasoft, započtení relativistických účinků
podle Koellinga-Harmona). Struktury jsme seřadili podle DFT energie. Na obrázku 6.19
si lze prohlédnout graf závislosti celkové energie systému na její podobnosti se strukturou
publikovanou v [93] (analogie k často publikovanému grafu závislosti celkové energie na
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hustotě látky, který zde z principu, že hustota zůstává konstantní, nemá smysl). Nutnost
přepočítat hodnoty energie pomocí DFT je ukázána na obrázku 6.20, kde je vidět, že si
energie spíše neodpovídají. Skript k tomuto kroku lze nalézt v příloze E.2.
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Total Energy MM Total Energy DFTObrázek 6.20: Graf závislosti celkové energie spočtené pomocí molekulární mechaniky a závislosti
celkové energie spočtené pomocí DFT na pořadí určeném vzrustající energií spočtenou pomocí
molekulární mechaniky

Obrázek 6.21: Dendrogram 100 struktur s nejnižší hodnotou energie (Pozor, pořadí v dendrogramu
není podle pořadí vzrůstající energie, pouze označení struktur.)

49



6. Praktická část ..............................................3. Clustering
Pro další zpracování jsme chtěli najít 10 struktur s různou vnitřní strukturou tak, aby
při geometrické optimalizaci nespadly všechny do stejného lokálního minima. Podobnost
struktur jsme hodnotili programem CrystalCMP spočítáním Packing Similarity. Spočítali
jsme podobnost pro 100 struktur s nejnižší energií a za shodné jsme považovali struktury,
jimž program přiřadil hodnotu rozdílnosti menší než 1. Vybrali jsme 10 různých struktur,
které měly nejnižší energii. Na obrázku 6.21 je dendrogram struktur, ze kterých jsme
vybírali 10 různých struktur...4. Geometrická optimalizace
Geometrická optimalizace 10 struktur z předchozího kroku probíhala automaticky v
modulu CASTEP – funkcionál GGA-PBE, použití Grimmeho korekce, cutoff energie
380 eV, k-body 2 × 2 × 1, SFC tolerance 5 · 10−7 eV/atom, pseudopotenciál Ultrasoft,
maximálně 100 cyklů. Tímto procesem jsme vygenerovali 10 výsledných struktur, pro
které jsme předpokládali, že se nacházejí v lokálním minimu energie...5. Clustering
Posledním krokem bylo posouzení, jestli nejsou některé z vygenerovaných struktur du-
plicitní. Toto jsme prováděli programem CrystalCMP, kde jsme opět nechali spočítat
Packing Similarity a za shodné jsme považovali struktury s hodnotou rozdílnosti menší
než 0,3. Vizuální analýza nám potvrdila, že tato volba se jeví jako správná. Dendrogram
clusteringu ukazuje obrázek 6.22. Výsledkem byly tři struktury, které jsou v pořadí
klesající energie vyobrazeny v tabulce 6.4.

Obrázek 6.22: Dendrogram závěrečného clusteringu paracetamolu, mezery symbolizují část den-
drogramu, kde nedochází ke změnám (Pozor pořadí v těchto dendrogramech není pořadí podle
vzrůstající energie, pouze označení struktur.)

6.4.3 Výsledky a diskuze

Pomocí naší metody se nám podařilo předpovědět, jak bude vypadat molekula paracetamolu
v monoklinické krystalické mřížce a jak bude molekula vypadat. Při porovnání naší vybrané
molekuly s molekulou publikovanou v [93] dochází ke shodě na 99,89% (Materials Studio –
Superpose Structures). Na obrázku 6.18 jsou nalezené molekuly, které leží v lokálním minimu
energie. Na obrázku 6.23 si lze prohlédnou shodu mezi námi vybranou molekulou a molekulami
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Obrázek 6.23: Porovnání molekul – zelená [92] Form III-m, červená [92] Form III-o, modrá [93],
fialová [106], oranžová naše vybraná molekula; vlevo aromatický kruh v rovině nákresny, vpravo
aromatický kruh kolmo na nákresnu

publikovanými v literatuře [92, 92, 93, 106], kde každá molekula odpovídá jednomu ze známých
polymorfů struktury paracetamolu. Na obrázku je vidět, že publikované struktury mají OH
substituent orientován na opačnou stranu než naše vybraná molekula. Nemůžeme vyloučit, že
kdybychom vybrali místo vybrané molekuly molekulu, která vyšla jako zrcadlová k vybrané
molekule, že bychom dospěli k větší shodě mezi publikovanými molekulami a naší vybranou
molekulou.

Nemůžeme vyloučit, že kdybychom provedli stejný postup jako s vybranou molekulou i s
ostatními molekulami, tak bychom dospěli ke struktuře s nižší energií, ale z důvodu vyvážení
časové náročnosti a přesnosti jsme nechali postup proběhnout pouze s jednou vybranou
molekulou.

Obrázek 6.24: Porovnání struktury vyřešené z práškových dat (červená) a predikované struktury
(žlutá)
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6. Praktická část ............................................
Struktura Energie [eV/atom]

1. -126,509

2. -126,495

3. -126,495

Tabulka 6.4: Predikované krystalické struktury paracetamolu seřazené podle rostoucí energie,
oranžové čárky značí vodíkové vazby, pro porovnání s publikovanou strukturou, viz obrázek 6.1

Při hledání struktury paracetamolu jsme pomocí algoritmu optimalizace hejnem částic
dospěli k 1 000 strukturám, které jsme předpokládali, že odpovídají lokálním minimům.
Globálnímu minimu nemohly odpovídat všechny, neboť více struktur bylo významně rozdílných.
Zvolili jsme pořadí energií z DFT a pomocí DFT geometrické optimalizace doladili to, že se
struktury nenacházeli přímo v minimu. Sedm z deseti optimalizovaných struktur spadly do
stejného minima a další dvě z deseti spadly do jiného společného lokálního minima, proto
jsou výsledné struktury tři (jsou vyobrazeny v tabulce 6.4). Jako energeticky nejvýhodnější
(-126,509 eV/atom) se jeví struktura, která je blízká struktuře publikované v [93], další dvě
struktury již mají vyšší energii (-126,495 eV/atom). Optimální by bylo nalézt energetickou
hranici, nad níž by se stabilní struktury už neměly nacházet, ale to by vyžadovalo geometricky
optimalizovat cca 500 struktur, což by bylo časově příliš náročné, proto jsme zvolili hranici
maximálního počtu struktur my a to na 10.

Dále jsme predikovanou strukturu porovnali se strukturou získanou řešením RTG difrakčního
záznamu v části 6.1. Na obrázku 6.24 je vidět, že se struktury relativně shodují a nedochází k
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velkým rozdílům mezi strukturami. Také program CrystalCMP, ve kterém jsme srovnávali
struktury pomocí modulu Packing Similarity, říká, že jsou si struktury velmi podobné. Při
vizuálním porovnání obou struktur (obrázek 6.6 a obrázek v tabulce 6.4 1. struktura) je
patrné pouze posunutí bravaisovy mřížky o půl periody, ale natočení molekul se shoduje.
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Kapitola 7
Závěr

Cílem práce bylo seznámení autora s problematikou predikce krystalových struktur, řešení
struktury NaCl, Fe3Al a paracetamolu pomocí predikce krystalových struktur a řešení struktury
paracetamolu z RTG difrakčního záznamu.

Určování struktury z difrakčního záznamu ukázalo, že modul Reflex programu Materials
Studio je vhodný pro určování struktury paracetamolu. Analýzou dat byla zjištěna struktura
paracetamolu, která se ve velké míře shoduje se strukturou uváděnou v literatuře.

Predikované struktury NaCl, Fe3Al a paracetamolu se shodují se strukturami publikovanými
v literatuře. Struktury se podařilo předpovědět jako soubory struktur, které obsahují správnou
strukturu. Hlavními obtížemi predikce byly volba správného nastavení výpočtu energie a
volba vhodných parametrů při použití optimalizačního algoritmu.

Vyzkoušeli jsme a implementovali algoritmy globální optimalizace rozvedené v teoretické
části: genetický algoritmus, simulované žíhání, optimalizace hejnem částic.

Všechny nastavené cíle bakalářské práce se podařilo splnit. Všechny testované algoritmy
jsou k dispozici v přílohách.

V další práci by bylo vhodné zaměřit se na optimalizaci algoritmů globální optimalizace,
aby se daly použít univerzálněji. Najít vhodné odhady parametrů algoritmu závislé například
na gradientu energie nebo na hodnotě iterace algoritmu. Bylo by vhodné vyzdvihnout výhodu
algoritmu optimalizace hejnem částic, protože již má optimalizované parametry a jejich použití
se nám osvědčilo při použití na struktuře paracetamolu.
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Příloha A
Tabulka hodnot pro silové pole Dreiding

Bond

K [kcal/mol] R(0)[Å]
H_ H_ 700 0,65
H___A H_ 700 0,65
H___A H___A 700 0,65
C_3 H_ 700 1,09
C_3 H___A 700 1,09
C_3 C_3 700 1,53
C_R H_ 700 1,02
C_R H___A 700 1,02
C_R C_3 700 1,46
C_R C_R 1050 1,39
N_R H_ 700 0,97
N_R H___A 700 0,97
N_R C_3 700 1,41
N_R C_R 1050 1,34
N_R N_R 1050 1,29
O_2 H_ 700 0,88
O_2 H___A 700 0,88
O_2 C_3 700 1,32
O_2 C_R 1400 1,25
O_2 N_R 1400 1,20
O_2 O_2 1400 1,11
O_R H_ 700 0,98
O_R H___A 700 0,98
O_R C_3 700 1,42
O_R C_R 1050 1,35
O_R N_R 1050 1,30
O_R O_2 1400 1,21
O_R O_R 1050 1,31

Tabulka A.1: Hodnoty konstant pro silové pole Dreiding (1. část)
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A. Tabulka hodnot pro silové pole Dreiding.................................
Angle

K [kcal/mol] θ(0) [deg]
X C_3 X 100 109,471
X C_R X 100 120
X N_R X 100 120
X O_2 X 100 120
X O_R X 100 120
Inversion

K [kcal/mol] ω(0) [deg]
C_R X X X 40 0
N_R X X X 40 0
O_2 X X X 40 0
O_R X X X 40 0
Torsion

V [kcal/mol] d n
X C_3 C_3 X 2 3 -1
X C_R C_3 X 2 3 -1
C_R C_R C_3 X 1 6 1
N_R C_R C_3 X 1 6 1
O_2 C_R C_3 X 1 6 1
O_R C_R C_3 X 1 6 1
X C_R C_R X 25 2 1
X N_R C_3 X 2 3 -1
C_R N_R C_3 X 1 6 1
N_R N_R C_3 X 1 6 1
O_2 N_R C_3 X 1 6 1
O_R N_R C_3 X 1 6 1
X N_R C_R X 25 2 1
X N_R N_R X 25 2 1
X O_2 C_3 X 2 3 -1
C_R O_2 C_3 X 1 6 1
N_R O_2 C_3 X 1 6 1
O_2 O_2 C_3 X 1 6 1
O_R O_2 C_3 X 1 6 1
X O_2 C_R X 25 2 1
X O_2 N_R X 25 2 1
X O_2 O_2 X 45 2 1
X O_R C_3 X 2 3 -1
C_R O_R C_3 X 1 6 1
N_R O_R C_3 X 1 6 1
O_2 O_R C_3 X 1 6 1
O_R O_R C_3 X 1 6 1
X O_R C_R X 25 2 1
X O_R N_R X 25 2 1
X O_R O_2 X 25 2 1
X O_R O_R X 25 2 1

Tabulka A.2: Hodnoty konstant pro silové pole Dreiding (2. část)
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Příloha B
Soubor cif struktury paracetamolu získaný z
práškových dat

1 data_paracetamol
2 _audit_creation_date 2021 -05 -23
3 _audit_creation_method ’Materials Studio ’
4 _symmetry_space_group_name_H -M ’P21/N’
5 _symmetry_Int_Tables_number 14
6 _symmetry_cell_setting monoclinic
7 loop_
8 _symmetry_equiv_pos_as_xyz
9 x,y,z

10 -x+1/2 ,y+1/2,-z+1/2
11 -x,-y,-z
12 x+1/2,-y+1/2 ,z+1/2
13 _cell_length_a 11.6081
14 _cell_length_b 9.2229
15 _cell_length_c 7.0871
16 _cell_angle_alpha 90.0000
17 _cell_angle_beta 97.8202
18 _cell_angle_gamma 90.0000
19 loop_
20 _atom_site_label
21 _atom_site_type_symbol
22 _atom_site_fract_x
23 _atom_site_fract_y
24 _atom_site_fract_z
25 _atom_site_U_iso_or_equiv
26 _atom_site_adp_type
27 _atom_site_occupancy
28 C1 C -0.63095 0.16995 -0.13400 0.00000 Uiso 1.00
29 C2 C -0.60810 0.26242 -0.28071 0.00000 Uiso 1.00
30 C3 C -0.51475 0.35642 -0.25861 0.00000 Uiso 1.00
31 C4 C -0.43830 0.35744 -0.08690 0.00000 Uiso 1.00
32 C5 C -0.46015 0.26540 0.05766 0.00000 Uiso 1.00
33 C6 C -0.55398 0.17155 0.03737 0.00000 Uiso 1.00
34 O7 O -0.72272 0.07845 -0.16555 0.00000 Uiso 1.00
35 N8 N -0.34023 0.44700 -0.05396 0.00000 Uiso 1.00
36 C9 C -0.28016 0.51295 -0.17834 0.00000 Uiso 1.00
37 C10 C -0.17704 0.59831 -0.09062 0.00000 Uiso 1.00
38 O11 O -0.30832 0.50437 -0.35207 0.00000 Uiso 1.00
39 H12 H -0.66165 0.26951 -0.36990 0.00000 Uiso 1.00
40 H13 H -0.49780 0.42335 -0.37040 0.00000 Uiso 1.00
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41 H14 H -0.40654 0.26793 0.17913 0.00000 Uiso 1.00
42 H15 H -0.57906 0.11647 0.12370 0.00000 Uiso 1.00
43 H16 H -0.73744 0.03490 -0.06321 0.00000 Uiso 1.00
44 H17 H -0.31063 0.45855 0.06615 0.00000 Uiso 1.00
45 H18 H -0.19550 0.70078 -0.11222 0.00000 Uiso 1.00
46 H19 H -0.11658 0.58189 -0.17970 0.00000 Uiso 1.00
47 H20 H -0.14273 0.58728 0.03548 0.00000 Uiso 1.00
48 loop_
49 _geom_bond_atom_site_label_1
50 _geom_bond_atom_site_label_2
51 _geom_bond_distance
52 _geom_bond_site_symmetry_2
53 _ccdc_geom_bond_type
54 C1 C2 1.398 . S
55 C1 C6 1.407 . D
56 C1 O7 1.354 . S
57 C2 C3 1.380 . D
58 C2 H12 0.827 . S
59 C3 C4 1.405 . S
60 C3 H13 1.044 . S
61 C4 C5 1.380 . D
62 C4 N8 1.400 . S
63 C5 C6 1.383 . S
64 C5 H14 0.992 . S
65 C6 H15 0.875 . S
66 O7 H16 0.866 . S
67 N8 C9 1.342 . S
68 N8 H17 0.880 . S
69 C9 C10 1.496 . S
70 C9 O11 1.233 . D
71 C10 H18 0.977 . S
72 C10 H19 1.017 . S
73 C10 H20 0.933 . S
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Příloha C
Skript NaCl, genetický algoritmus

1 # inicializace uvodni popoulace - Pole shuffledArray obsahuje N poli shuff
. Pole shuff obsahuje 32 nahodne rozmistenych atomu Na a 32 atomu Cl

2 my @shuffledArray ;
3 my $N =20;
4 for (my $j =0; $j <$N; $j ++){
5 my @shuff = shuffled ( @Atoms );
6 for (my $i =0; $i < $length ; $i ++)
7 { @shuffledArray [$j* $length +$i]= @shuff [$i]; }
8 }
9 my $mut =0.02; # procento mutaci

10

11 for (my $iterations =0; $iterations <80; $iterations ++){
12

13 for (my $i =0; $i <($N /2); $i ++) # inicializace nove generace
14 { @shuffledArray = crossover ($i ,$i+1,$i *2+$N , @shuffledArray ); }
15 for (my $i =0; $i <$N* $length *$mut; $i ++) # mutace
16 { @shuffledArray = mutation ( @shuffledArray ); }
17 # vymazani duplicitnich clenu populace
18 @shuffledArray = niching (2*$N , @shuffledArray );
19 # vypocet fitness funkce
20 my @potentialEnergies ;
21 for (my $j =0; $j <2* $N; $j ++){
22 for (my $i =0; $i < $length ; $i ++)
23 { @$atoms [$i]-> ElementSymbol = @shuffledArray [$i+$j* $length ];}
24 $forcite ->Energy ->Run($doc);
25 $energyCalculations ++;
26 @potentialEnergies [$j]=$doc -> PotentialEnergy ;
27 }
28 # setrizeni a selekce populace pro dalsi generaci
29 my $prevmin =min( @potentialEnergies );
30 my @new;
31 for (my $i =0;$i < $length ; $i ++)
32 { @new[$i]= @shuffledArray [ $prevmin * $length +$i]; }
33 for (my $j =1; $j <$N; $j ++){
34 $prevmin = nextmin ($prevmin , @potentialEnergies );
35 for (my $i =0; $i < $length ; $i ++)
36 { @new[$j* $length +$i]= @shuffledArray [ $prevmin * $length +$i]; }
37 }
38 @shuffledArray =@new;
39

40 }
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Příloha D
Skript Fe3Al, simulované žíhání

1 #!perl
2 use strict ;
3 use Getopt :: Long;
4 use MaterialsScript qw(: all);
5

6 my $table =Documents ->New("table.std");
7 my $calcSheet = $table -> ActiveSheet ;
8 $calcSheet -> ColumnHeading (0) = " Structure ";
9 $calcSheet -> ColumnHeading (1) = "Total Energy of Cell";

10 $calcSheet -> ColumnHeading (2) = " Difference between this and comleted ";
11

12 my $doc=Documents ->New("doc.xsd");
13 $doc -> CopyFrom ( $Documents {"Fe3Al.xsd"});
14 $Documents {"Fe3Al.xsd"}->Close;
15 my $energyCalculations =0;
16 $doc -> MakeP1 ;
17

18 # nastaveni modulu CASTEP
19 my $castep = Modules -> CASTEP ;
20 $castep -> ChangeSettings ( Settings (
21 Quality => ’Ultra -fine ’,
22 SCFConvergence => 5e -007 ,
23 # PropertiesKPointQuality => ’Fine ’
24 ));
25 # vypocet energie struktury z literatury
26 my $res=$castep ->Energy ->Run($doc);
27 my $Eend=$res -> TotalEnergy ;
28

29 srand;
30 my $atoms =$doc ->UnitCell ->Atoms;
31 my @atoms ;
32 foreach my $atom ( @$atoms )
33 { push(@atoms , $atom);}
34 my $length = scalar @atoms ;
35

36 sub change { # zamena dvou atomu
37 my ($Fe , $Al , @Array )=@_;
38 my $i=-1;
39 my $j =0;
40 while ($j <$Fe){
41 $i ++;
42 while ( @Array [$i] eq "Al" && $i < $length )
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43 { $i ++; }
44 $j ++;
45 }
46 $j =0;
47 my $k=-1;
48 while ($j <$Al){
49 $k ++;
50 while ( @Array [$k] eq "Fe" && $k < $length )
51 { $k ++; }
52 $j ++;
53 }
54 @Array [$i]="Al";
55 @Array [$k]="Fe";
56 return @Array ;
57 }
58 # vytvareni uvodni struktury
59 my @atomArray ;
60 for (my $i =0; $i <16; $i ++){
61 if($i ==0 || $i ==3 || $i ==5 ||$i ==6)
62 { @atomArray [$i]="Al"; }
63 else
64 { @atomArray [$i]="Fe"; }
65 }
66 for (my $i =0; $i < $length ; $i ++)
67 { @$atoms [$i]-> ElementSymbol = @atomArray [$i]; }
68 $res=$castep ->Energy ->Run($doc);
69 my $E0=$res -> TotalEnergy ;
70 my $alpha =0.9; # parametr urcujici rychlost snizovani teploty
71 my @target = @atomArray ; # finalni struktura
72 my $Etar=$E0; # energie finalni struktury
73 my $counter =1;
74 for (my $T =100; $T >0.02; $T=$T* $alpha ){
75 for(my $i =0; $i <10; $i ++){
76 my @newArray = change (int rand (12) +1, int rand (4) +1, @atomArray );

# nahodny krok ( permutace pozic)
77 for (my $i =0; $i < $length ; $i ++)
78 { @$atoms [$i]-> ElementSymbol = @newArray [$i]; }
79 my $result =$castep ->Energy ->Run($doc); # vypocet energie
80 my $E=$result -> TotalEnergy ;
81 my $R=$E -$E0;
82 my $helpDoc =Documents ->New(" structure .xsd");
83 $helpDoc -> CopyFrom ($doc);
84 if ($R <0 || rand (1) <exp(-$R/$T)){ # rozhodnuti o prijeti struktury
85 @atomArray = @newArray ;
86 $E0=$E;
87 if($R <0){
88 @target = @newArray ;
89 $Etar=$E;
90 }
91 }
92 $calcSheet ->Cell($counter -1 ,0) = $helpDoc ;
93 $calcSheet ->Cell($counter -1 ,1)=$E;
94 $calcSheet ->Cell($counter -1 ,2)=$E -$Eend;
95 $helpDoc -> Discard ;
96 $counter ++;
97 }
98 }
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Příloha E
Skripty paracetamol

E.1 Systematické prohledávání

1 #!perl
2

3 use strict ;
4 use Getopt :: Long;
5 use MaterialsScript qw(: all);
6

7 srand;
8 # vytvoreni zaznamove tabulky
9 my $table =Documents ->New("moves and energies .std");

10 my $sheet =$table -> ActiveSheet ;
11 $sheet -> ColumnHeading (0)="X";
12 $sheet -> ColumnHeading (1)="Y";
13 $sheet -> ColumnHeading (2)="Z";
14 $sheet -> ColumnHeading (3)="Angle around X";
15 $sheet -> ColumnHeading (4)="Angle around Y";
16 $sheet -> ColumnHeading (5)="Angle around Z";
17 $sheet -> ColumnHeading (6)="Total Energy ";
18 $sheet -> ColumnHeading (7)=" Electrostatic Energy ";
19 $sheet -> ColumnHeading (8)="VdW Energy ";
20 $sheet -> ColumnHeading (9)=" Hydrogen Bond Energy ";
21

22 my $doc= $Documents {" initial structure .xsd"};
23

24 my $forcite = Modules -> Forcite ;
25 $forcite -> ChangeSettings ( Settings (
26 Quality => ’Ultra -fine ’,
27 ’3 DPeriodicElectrostaticSummationMethod ’ => ’Atom based ’,
28 CurrentForcefield => ’COMPASS ’,
29 ’3 DPeriodicHBondSummationMethod ’ => ’Atom based ’,
30 ChargeAssignment => ’Use current ’,
31 WriteLevel =>’Silent ’));
32

33 my $asymUnit =$doc -> AsymmetricUnit ;
34 my $prAxes =$asymUnit -> CreatePrincipalAxes ($asymUnit ->Atoms);
35 #volba na kolik casti se bude prostor delit
36 my $n =6;
37 my $k =3;
38

39 my $x1=$doc ->Lattice3D ->VectorA ->X;
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40 my $y1=$doc ->Lattice3D ->VectorA ->Y;
41 my $z1=$doc ->Lattice3D ->VectorA ->Z;
42

43 my $x2 =($doc ->Lattice3D ->VectorB ->X)/2;
44 my $y2 =($doc ->Lattice3D ->VectorB ->Y)/2;
45 my $z2 =($doc ->Lattice3D ->VectorB ->Z)/2;
46

47 my $x3 =($doc ->Lattice3D ->VectorC ->X)/2;
48 my $y3 =($doc ->Lattice3D ->VectorC ->Y)/2;
49 my $z3 =($doc ->Lattice3D ->VectorC ->Z)/2;
50

51 my $X;
52 my $Y;
53 my $Z;
54 my $cnt =0;
55 for (my $a =0; $a <$n; $a ++){
56 for (my $b =0; $b <$n; $b ++){
57 for (my $c =0; $c <$n; $c ++){
58 for (my $alpha =0; $alpha <$k*$n; $alpha ++){
59 for (my $beta =0; $beta <$k*$n; $beta ++){
60 for (my $gamma =0; $gamma <$k*$n; $gamma ++){
61 #vyber bodu z fazoveho prostoru
62 $X=$a*$x1/$n+$b*$x2/$n+$c*$x3/$n+rand (1)*$x1/$n+rand (1)*$x2/$n+rand (1)*

$x3/$n;
63 $Y=$a*$y1/$n+$b*$y2/$n+$c*$y3/$n+rand (1)*$y1/$n+rand (1)*$y2/$n+rand (1)*

$y3/$n;
64 $Z=$a*$z1/$n+$b*$z2/$n+$c*$z3/$n+rand (1)*$z1/$n+rand (1)*$z2/$n+rand (1)*

$z3/$n;
65 $prAxes -> CentroidXYZ =Point(X=>$X , Y=>$Y , Z=>$Z);
66 my $moveX = $alpha *360/( $k*$n)+rand (360/( $k*$n));
67 my $moveY =$beta *360/( $k*$n)+rand (360/( $k*$n));
68 my $moveZ = $gamma *360/( $k*$n)+rand (360/( $k*$n));
69 # rotace molekuly vpred
70 $asymUnit ->Atoms -> RotateAboutPoint ($moveX , $prAxes -> PrincipalAxis1 ,

$prAxes -> CentroidXYZ );
71 $asymUnit ->Atoms -> RotateAboutPoint ($moveY , $prAxes -> PrincipalAxis2 ,

$prAxes -> CentroidXYZ );
72 $asymUnit ->Atoms -> RotateAboutPoint ($moveZ , $prAxes -> PrincipalAxis3 ,

$prAxes -> CentroidXYZ );
73 # vypocet energie
74 $forcite ->Energy ->Run($doc);
75 # rotace molekuly zpet ( nekomutativita rotaci )
76 $asymUnit ->Atoms -> RotateAboutPoint (-$moveZ , $prAxes -> PrincipalAxis3 ,

$prAxes -> CentroidXYZ );
77 $asymUnit ->Atoms -> RotateAboutPoint (-$moveY , $prAxes -> PrincipalAxis2 ,

$prAxes -> CentroidXYZ );
78 $asymUnit ->Atoms -> RotateAboutPoint (-$moveX , $prAxes -> PrincipalAxis1 ,

$prAxes -> CentroidXYZ );
79 # ulozeni pohybu struktur s nizkou energii
80 if($doc -> TotalEnergy <200){
81 $sheet ->Cell($cnt ,0)=$X;
82 $sheet ->Cell($cnt ,1)=$Y;
83 $sheet ->Cell($cnt ,2)=$Z;
84 $sheet ->Cell($cnt ,3)= $moveX ;
85 $sheet ->Cell($cnt ,4)= $moveY ;
86 $sheet ->Cell($cnt ,5)= $moveZ ;
87 $sheet ->Cell($cnt ,6)=$doc -> TotalEnergy ;
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88 $sheet ->Cell($cnt ,7)=$doc -> ElectrostaticEnergy ;
89 $sheet ->Cell($cnt ,8)=$doc -> VanDerWaalsEnergy ;
90 $sheet ->Cell($cnt ,9)=$doc -> HydrogenBondEnergy ;
91 $cnt ++;
92 }
93 }}}}}}

E.2 Optimalizace hejnem částic

1 #!perl
2

3 use strict ;
4 use Getopt :: Long;
5 use MaterialsScript qw(: all);
6

7 my $workTable = $Documents {"Study Table.std"};
8 my $workSheet =$workTable -> ActiveSheet ;
9

10 my $resultTable =Documents ->New(" ResultTable .std");
11 my $resultSheet = $resultTable -> ActiveSheet ;
12

13 $resultSheet -> ColumnHeading (0)="X";
14 $resultSheet -> ColumnHeading (1)="Y";
15 $resultSheet -> ColumnHeading (2)="Z";
16 $resultSheet -> ColumnHeading (3)="Angle around X";
17 $resultSheet -> ColumnHeading (4)="Angle around Y";
18 $resultSheet -> ColumnHeading (5)="Angle around Z";
19 $resultSheet -> ColumnHeading (6)="Total Energy ";
20 $resultSheet -> ColumnHeading (7)=" Electrostatic Energy ";
21 $resultSheet -> ColumnHeading (8)="VdW Energy ";
22 $resultSheet -> ColumnHeading (9)=" Hydrogen Bond Energy ";
23

24 # inicializace uvodniho setu struktur
25 my $S =14;
26 my $doc= $Documents {" initial structure .xsd"};
27 my @particle ;
28 for (my $i =0; $i <$S; $i ++){
29 @particle [$i]= Documents ->New(" Particle$i .xsd");
30 @particle [$i]-> CopyFrom ($doc);
31 }
32 my $finalStructure =Documents ->New("final.xsd");
33 $finalStructure -> CopyFrom ( @particle [0]);
34

35 my $forcite = Modules -> Forcite ;
36 $forcite -> ChangeSettings ( Settings (
37 Quality => ’Ultra -fine ’,
38 ’3 DPeriodicElectrostaticSummationMethod ’ => ’Atom based ’,
39 CurrentForcefield => ’COMPASS ’,
40 ’3 DPeriodicHBondSummationMethod ’ => ’Atom based ’,
41 ChargeAssignment => ’Use current ’,
42 WriteLevel => ’Silent ’));
43 srand;
44

45 # funkce vracejici normu 6D vektoru
46 sub dif{
47 my ($x ,$y ,$z ,$alpha ,$beta , $gamma )=@_;
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48 my $dif=sqrt($x*$x *100+ $y*$y *100+ $z*$z *100+ $alpha * $alpha +$beta*$beta+ $gamma

* $gamma );
49 return $dif;
50 }
51

52 my $multiplier =0;
53 while( $multiplier <1000) {
54 my @prAx;
55 for (my $i =0; $i <$S; $i ++){
56 @particle [$i]-> ClearContent ;
57 @particle [$i]-> CopyFrom ($doc);
58 @prAx[$i]= @particle [$i]-> CreatePrincipalAxes ( @particle [$i]-> AsymmetricUnit

->Atoms);
59 }
60

61 my @X;
62 my @V;
63 my @U;
64 for (my $j =0; $j <3; $j ++){
65 @U[$j ]=( rand (6) -3) *3;
66 }
67 for (my $j =3; $j <6; $j ++){
68 @U[$j]= rand (360);
69 }
70 for (my $i =0; $i <$S; $i ++){
71 for (my $j =0; $j <6; $j ++){
72 @X [6* $i+$j]= $workSheet ->Cell( $multiplier *$S+$i , $j);
73 @V [6* $i+$j ]=0.5*( @U[$j]-@X [6* $i+$j]);
74 }
75 }
76

77 my @m=@X; # minima jednotlivych castic
78 my @Em; # energie minim jednotlivych castic
79 my @M; # castice s minimalni energii
80 my $EM; # energie cestice s minimalni energii
81 my $bestParticle ;
82 # inicializace algoritmu (vyber castice s minimalni energii )
83 for (my $i =0; $i <$S; $i ++){
84 @Em[$i]= $workSheet ->Cell( $multiplier *$S+$i ,6);
85 if($i eq 0 || $EM >@Em[$i]){
86 for(my $j =0; $j <6; $j ++){
87 @M[$j]=@m [6* $i+$j];
88 }
89 $bestParticle =$i;
90 $Documents {"final.xsd"}-> ClearContent ;
91 $Documents {"final.xsd"}-> CopyFrom ( @particle [$i]);
92 $EM=@Em[$i];
93 $resultSheet ->Cell( $multiplier ,0)=$workSheet ->Cell( $multiplier *$S+$i ,0);
94 $resultSheet ->Cell( $multiplier ,1)=$workSheet ->Cell( $multiplier *$S+$i ,1);
95 $resultSheet ->Cell( $multiplier ,2)=$workSheet ->Cell( $multiplier *$S+$i ,2);
96 $resultSheet ->Cell( $multiplier ,3)=$workSheet ->Cell( $multiplier *$S+$i ,3);
97 $resultSheet ->Cell( $multiplier ,4)=$workSheet ->Cell( $multiplier *$S+$i ,4);
98 $resultSheet ->Cell( $multiplier ,5)=$workSheet ->Cell( $multiplier *$S+$i ,5);
99 $resultSheet ->Cell( $multiplier ,6)=$workSheet ->Cell( $multiplier *$S+$i ,6);

100 $resultSheet ->Cell( $multiplier ,7)=$workSheet ->Cell( $multiplier *$S+$i ,7);
101 $resultSheet ->Cell( $multiplier ,8)=$workSheet ->Cell( $multiplier *$S+$i ,8);
102 $resultSheet ->Cell( $multiplier ,9)=$workSheet ->Cell( $multiplier *$S+$i ,9);
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103 $resultSheet ->Cell( $multiplier ,10)= $finalStructure ;
104 }
105 }
106

107 my $eps =1; # kriterium konvergence
108

109 my $w =0.721;
110

111 for (my $iteration =0; $iteration <200; $iteration ++){
112 my $convergence =1;
113 for (my $i =0; $i <$S; $i ++){
114 #pohyb castice , podle vzocre
115 if ($i ne $bestParticle ){
116 for (my $j =0; $j <6; $j ++){
117 @V [6* $i+$j]=$w*@V [6* $i+$j]+ rand (1.193) *(@M[$j]-@X [6* $i+$j])+rand

(1.193) *(@m [6* $i+$j]-@X [6* $i+$j]);
118 @X [6* $i+$j]=@X [6* $i+$j]+@V [6* $i+$j];
119 }
120 }
121 else{
122 for (my $j =0; $j <6; $j ++){
123 @V [6* $i+$j]=$w*@V [6* $i+$j]+ rand (1.193) *(@m [6* $i+$j]-@X [6* $i+$j]);
124 @X [6* $i+$j]=@X [6* $i+$j]+@V [6* $i+$j];
125 }
126 }
127 # konkretni pohyb molekuly v mrizce
128 @particle [$i]-> AsymmetricUnit ->Atoms -> Translate (Point(X => @V [6* $i], Y =>

@V [6* $i+1], Z => @V [6* $i +2]));
129 # rotace vpred
130 @particle [$i]-> AsymmetricUnit ->Atoms -> RotateAboutPoint (@X [6* $i+3], @prAx[

$i]-> PrincipalAxis1 , @prAx[$i]-> CentroidXYZ );
131 @particle [$i]-> AsymmetricUnit ->Atoms -> RotateAboutPoint (@X [6* $i+4], @prAx[

$i]-> PrincipalAxis2 , @prAx[$i]-> CentroidXYZ );
132 @particle [$i]-> AsymmetricUnit ->Atoms -> RotateAboutPoint (@X [6* $i+5], @prAx[

$i]-> PrincipalAxis3 , @prAx[$i]-> CentroidXYZ );
133 $forcite ->Energy ->Run( @particle [$i]);
134 my $E= @particle [$i]-> TotalEnergy ;
135 # kontrola a aktualizace nejlepsi struktury
136 if($E <@Em[$i]){
137 @Em[$i]=$E;
138 for(my $j =0; $j <6; $j ++){
139 @m [6* $i+$j]=@X [6* $i+$j];
140 }
141 if($EM >@Em[$i]){
142 for(my $j =0; $j <6; $j ++){
143 @M[$j]=@m [6* $i+$j];
144 }
145 $EM=@Em[$i];
146 $finalStructure -> ClearContent ;
147 $finalStructure -> CopyFrom ( @particle [$i]);
148 $bestParticle =$i;
149 for (my $j =0; $j <6; $j ++){
150 $resultSheet ->Cell( $multiplier ,$j)=@X [6* $i+$j];
151 }
152 $resultSheet ->Cell( $multiplier ,6)= @particle [$i]-> TotalEnergy ;
153 $resultSheet ->Cell( $multiplier ,7)= @particle [$i]-> ElectrostaticEnergy ;
154 $resultSheet ->Cell( $multiplier ,8)= @particle [$i]-> VanDerWaalsEnergy ;
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155 $resultSheet ->Cell( $multiplier ,9)= @particle [$i]-> HydrogenBondEnergy ;
156 $resultSheet ->Cell( $multiplier ,10)= $finalStructure ;
157 }
158 }
159 # kontrola vzdalenosti kazdych dvou predchozich castic
160 if( $convergence ){
161 for (my $k =0; $k <$i; $k ++){
162 if(dif(@X [6* $k]-@X [6* $i],@X [6* $k+1]-@X [6* $i+1],@X [6* $k+2]-@X [6* $i+2],

@X [6* $k+3]-@X [6* $i+3],@X [6* $k+4]-@X [6* $i+4],@X [6* $k+5]-@X [6* $i +5]) >$eps){
163 $convergence =0;
164 }
165 }
166 }
167 # rotace zpet ( nekomutativita rotaci )
168 @particle [$i]-> AsymmetricUnit ->Atoms -> RotateAboutPoint (-@X [6* $i+5], @prAx

[$i]-> PrincipalAxis3 , @prAx[$i]-> CentroidXYZ );
169 @particle [$i]-> AsymmetricUnit ->Atoms -> RotateAboutPoint (-@X [6* $i+4], @prAx

[$i]-> PrincipalAxis2 , @prAx[$i]-> CentroidXYZ );
170 @particle [$i]-> AsymmetricUnit ->Atoms -> RotateAboutPoint (-@X [6* $i+3], @prAx

[$i]-> PrincipalAxis1 , @prAx[$i]-> CentroidXYZ );
171 }
172 if ( $convergence ){
173 last;
174 }
175 }
176 $multiplier ++;
177 }
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