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قایسه ساختار کریستالی مواد جاذب هیدروژن حاصل از اعمال تقریب نظریه تابعیت چگالی در بسته م

 وسپهای محاسباتی کوانتوم اسپرسو و 

 2، فائز پورآرین1شعبان رضا قربانی ،*1، هادی عربی1سمیرا ادیمی

 فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهدشکده دان، مغناطیس و نانوتکنولوژی، تجدید پذیر آزمایشگاه تحقیقاتی انرژی های 1

 دانشکده علوم مواد و مهندسی، دانشگاه کارنگی ملون، پترسبورگ، امریکا 2

 چکیده

با مقادیر تجربی)خطاهای ذاتی محاسبات( برای چند نمونه هیدرید کمپلکس به عنوان مثالی از مواد با درصد  DFT-GGAدر این مطالعه اختالف بین پیش بینی های 

)به  VASPباتی بسته محاس هیدروژن باال ، ارائه و بحث شده است. سپس نتایج حاصل از محاسبات انجام شده با بسته محاسباتی کوانتوم اسپرسو با نتایج گزارش شده در

ی ذاتی اهای عددی( باهم مقایسه و بررسی شده است. نتایج حاکی از تطابق خوب این دو بسته محاسباتی، در تعیین ساختاری هیدریدها کمپلکس است. خطعنوان خطا

 .تناد بیشتری داردابلیت اسمحاسبات با افزایش وزن مولکولی ساختارها افزایش یافته است بنابراین دقت محاسبات این بسته ها برای ترکیبات با وزن مولکولی کمتر ق
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Abstract 

In this study intrinsic error-the differences between DFT-GGA approximations with experimental results- for some 

complex Hydride samples are discussed. Then the Quantum Espresso results are compared with VASP results in 

order to find numerical errors. The results indicate good agreement of the two computational packages. The intrinsic 

error increases with molecular weight so the accuracy of these simulations would be more precise in the light-

weighted structures.  
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 مقدمه

لف، مخت محاسباتی کدهای انجام محاسبات فیزیکی با استفاده از

 یمنجر به جوابهای یکسانی نخواهد شد. برای انجام محاسباتلزوما 

ن حیاتی تریبا حداقل خطای ممکن، انتخاب کد محاسباتی یکی از 

شبیه سازی است، زیرا پایه اصلی کدها، پیش فرض های  نگام آغازی

 محاسباتی و تقریب های به کار رفته در آنها با یکدیگر متفاوت است.

                                                           
* Corresponding Author’s E-mail: (arabi-h@um.ac.ir) 

ایب حاوی مع ،بسته های محاسباتیکدها و معموال فایلهای توضیحی 

روشهای استفاده شده نیستند و مدت زمانی طول می کشد تا با 

 اتپیدا شود  موردنظر دو ضعف کدام از آنها نقاط قوت بررسی هرک

 نجید.س رد بررسی،بتوان توافق آنرا با نیازهای فیزیکی مسئله مو
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یک بازآرایی دقیق از فرمولهای محاسبات  ،2نظریه تابعی چگالی

یست. حاوی هیچ تقریبی ن می باشد که نظریه این کوانتومی مرتبط به

کامال دقیقی  نتایجمنجر به  DFTاز نقطه نظر تئوری، نتایج محاسبات

به . نمی باشد یمحاسبات یهیچ گونه خطا حاوی وخواهند شد 

 با که داریم 3همبستگی-تابعی تبادلی نیاز به یک در عمل، هرحال

مهمی  و عامل می شود جایگزیناولیه  یفرض و یا تقریبی تابع یک

عالوه بر با تجربه است.  DFTدر عدم تطابق کامل پیشگویی های 

تصحیحات ناشی از الکترودینامیک مثل  ین بخش های دیگرای

کوانتومی تا حدودی روی نتایج تاثیر می گذارند. این اختالف معموال 

 ]1[.نظر گرفته می شود محاسبات در "4خطای ذاتی"به عنوان 

 نتایج تجربی که شبه سازی عددی و نتایج صرف نظر از اختالف

باید مستقل  DFTی ، همه پیش بینی هااست ناشی از خطای ذاتی

یعنی همه اجراهای  باشندشام -معادالت عددی کوهن نحوه حلاز 

مختلف کدها و بسته های محاسباتی باید منجر به جوابهای یکسانی 

 [2]ود دارد.شوند. در عمل مقداری تقرق در نتایج پیش بینی ها وج

برای نویز عددی در نظر می  را مقدار متفاوتی محاسباتهرکدام از 

م . این منبع دومتفاوتی خواهند شد که منجر به جواب نهایی گیرند

هنگام استفاده از  ]3[نامیده می شود. 5"خطای عددی"اختالفات، 

ن خطاها باید تاثیر ایروشهای محاسباتی در شبیه سازی های فیزیکی، 

پیش بینی خواص و ویژگی های مورد نظرمان را مدنظر قرار روی 

 دهیم.

امروزه سیستم های ذخیره هیدروژن به منظور یافتن یک سوخت 

جایگزین سبز برای سوخت های فسیلی مورد توجه جهانی قرار 

گرفته اند. مواد مناسب برای ذخیره هیدروژن، باید شرایط مناسب 

 ردی را برآورده کنند، از اینفیزیکی و شیمیایی برای مصارف کارب

رو بررسی این مواد از دیدگاه نظری و تجربی در سالهای اخیر 

 یقات صنعتی و دانشگاهی بوده است.موضوع بسیاری از تحق

                                                           
2Density Functional Theory (DFT) 
3 Exchange-correlation functional 
4 Intrinsic error 
5 Numerical error 
6 Vienna Ab initio Simulation Package 
7 Generalized Gradian 

ساختار در فیزیک حالت جامد یک راه آسان برای پیدا کردن 

 تئوری بررسی ، و گروه نقطه ای منتسب به آن ماده کریستالی

. ستابا کمترین مقدار انرژی  یبه و یافتن ساختارساختارهای مشا

محاسبه ساختار، ابعاد سلول واحد و مکان قرار گرفتن اتمها در سلول 

نه تنها  DFT. از اهمیت خاصی برخوردار استبا روشهای تئوری 

ار بلکه برای پیش بینی رفت در جامدات، برای درک رفتار مشاهده شده

 ترکیباتی که هنوز به طور تجربی بررسی نشده اند نیز به کار می رود

در مورد  [1].می شودموجب صرفه جویی در وقت و هزینه  که

می تواند کمک  این مواددرک بهتر از ساختار  ،جاذب های هیدروژنی

 همچنین با بازده بیشتر و مواد ذخیره هیدروژنطراحی  دربزرگی 

جهت بهبود سنتیک واکنش جذب  پیدا کردن کاتالیزورهای مناسب

در اینجا ابزاری برای آنالیز  DFTبنابراین  باشد. و واجذب هیدروژنی

داده های اندازه گیری و یا مرجعی برای برنامه ریزی آزمایش های 

که هزینه محاسبات آن از روشهای قبلی مبتنی بر  آتی خواهد بود

 [4].یچیده بس ذره ای بسیار کمتر استتوابع موج پ

 یمحاسباتروش 

محاسبات بهینه سازی ساختاری و خواص الکترونی مورد نظر بر 

اساس نظریه تابعی چگالی در پایه موج تخت با بسته محاسباتی 

بی و تجر گزارش شده و با نتایج کوانتوم اسپرسو انجام شده است

تقریب  .شده است مقایسه (VASP) 6وینا نتایج بسته محاسباتی

در هر  وضعیشامل اثر گرادیان های م (GGA) 7تعمیم یافتهگرادیان 

نقطه ماده است و در کل پارامترهای ساختاری تعادلی بهتری نسبت 

 تقریب می دهد، بنابراین ما از (LDA) 8چگالی محلی به تقریب

GGA برهم کنش الکتروندر تمام محاسبات  .استفاده کرده ایم-

 در نظر گرفته شده است.9PAW [5]توسط شبه پتانسیل های  مغزی

تا  10فاینمن-ساختارهای حالت پایه با کمینه کردن نیروهای هلمن

 . محاسبه شدند باشد ev0005حدی که نیروی باقی مانده کمتر از 

8 Local Density Approximation 
9 Projected Augmented Wave 
10 Hellman-Feynman 
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و  11sو  13p23sظرفیت آلومینیوم و هیدروژن به ترتیب الیه 

 برابر 4KAlH و در  12sبرابر با  4LiAlH در Liالکترونهای ظرفیت 

 63p 14s 23s K:  .پایه موج تخت به امواج در نظر گرفته شده است

برای  ev600و کمتر از  4LiAlHبرای  ev 780با انرژی کمتر از 

4KAlH  محدود شد و نقاطK  استفاده شده برای بسط توابع موج

است.  6×8×6و  6×6×6 به ترتیب 11پک-بر اساس طرح مونخورست

به  بر اتم و پهن شدگی گاوسی mev0001حد هم گرایی انرژی 

 در توافق است. این اعداددر نظر گرفته شده ev001و  ev0003 ترتیب

امکان مقایسه انتخاب شده است تا  [6]با فرض های اولیه مرجع 

سلول  در محاسبات حجمی بین نتایج بسته های محاسباتی مهیا باشد.

و انرژی  6×6×6برابر  K-Pointاز  3بهینه شده آالنایتهای جدول 

 در تمام محاسبات استفاده شده است. ev 400قطع 

 بحث و نتیجه گیری

برای به دست آوردن دید کافی نسبت به خطاهای محاسباتی می 

توان نتایج حاصل از محاسبات یک ویژگی فیزیکی خاص را با 

تجربی مقایسه نمود. تاکنون محاسبات زیادی، اغلب با هدف مقادیر 

اما با  [7]همبستگی انجام شده است-انتخاب بهترین تابعی تبادلی

وجود اهمییت زیاد شبیه سازی ساختاری مواد ذخیره کننده هیدروژن 

و به خصوص یافتن مکان اتم های هیدروژن در ساختار هیدریدهای 

با تمرکز بر روی این نوع مواد کمپلکس،  تاکنون چنین بررسی 

نتایج گزارش شده در این  بعضی ازصورت نگرفته است. اگرچه 

اغلب این گزارشات با بسته  چون است، اما ارائه شدهمقاله قبال در 

محاسباتی ابتدا به ساکن وینا انجام شده بود بنابراین برای بررسی 

ی بوط به انرژخطاهای عددی، در این مطالعه تمام نتایج محاسباتی مر

کل و پیدا کردن محل اتم ها در فاز پایدار، با شرایط فیزیکی و 

فرضهای محاسباتی یکسان، در بسته کوانتومی کوانتوم اسپرسو 

کمییت های مختلفی را می  با اینکهمجددا شبیه سازی شده است. 

تعیین کرد اما کمییت های ارائه شده در این مقاله  DFTتوان توسط 

 اسبات انرژی استخراج شده اند.تماما از مح

                                                           
11 Monkhorst-Pack 
12 Orthrohombic 

خطای ذاتی و عددی مربوط به ابعاد سلولی و مکان اتم ها در آالنایت 

در هردو  مشاهده می شود. 2و 1پتاسیم و لیتیوم به ترتیب در جدول 

نتایج  قابل قبولی با کامالمورد نتایج بسته های محاسباتی تطابق 

د در نظر همواره بای ،محاسبات با تجربه نتایج تجربی دارند. در تطابق

 داشت که نتایج محاسباتی برای دمای صفر انجام شده اند.

 محاسبه مکان اتمها و پارمترهای سلولی در : خطای ذاتی و عددی1 جدول

4KAlH. 
 (A)سلولی ابعاد ها اتم مکان 

 محاسبات

 واسپرس کوانتوم

K : 0.1778, 0.250, 0.1624 

Al: 0.5694, 0.250, 0.8196 

H1: 0.4071, 0.250, 0.9247 

H2: 0.7121, 0.250, 0.9604 

H3: 0.4204, 0.9789, 0.3095 

a=8.834, 

b=5.763, 

c=7.328 

 محاسبات نتایج

 VASP *با

K : 0.1778, 1/4, 0.1621 

Al: 0.5663, 1/4, 0.8184 

H1: 0.4034, 1/4, 0.9184 

H2: 0.7055, 1/4, 0.9623 

H3: 0.4194, 0.9810, 0.3127 

a=8.8249, 

b=5.8590, 

c=7.3872 

 K : 0.1775, 1/4, 0.1598 **تجربی نتایج

Al: 0.5659, 1/4, 0.8201 

H1: 0.4063, 1/4, 0.9611 

H2: 0.7153, 1/4, 0.9611 

H3: 0.4181, 0.9701, 0.3137 

a=8.8140, 

b=5.8190, 

c=7.3310 

ذاتی  خطای

 کوانتوم اسپرسو

K: 1.6%, Al: 0.6, H1: 3%, H2: 0.4%, 

H3: 1.3% 

a:0.2%, 

b:0.9%, 

c:0.1% 

خطای ذاتی 

VASP 

K: 1.6%, Al: 0.2, H1: 4%, H2: 1.3%, 

H3: 1.1% 

a:0.1%, 

b:0.6%, 

c:0.7% 

 :K: 0.1%, Al: 0.5%, H1: 0.9%, H2 خطای عددی

0.9%, H3:1% 

a:0.1%, 

b:0.2%, 

c:0.1% 

 8مرجع **   6مرجع *

  4KAlHخطای بسیار کوچک عددی مخصوصا درمورد ساختار 

نشان دهنده قدرت یکسان هردو بسته محاسباتی در شبیه سازی این 

دو ساختار است. در هردو بررسی به خصوص در مورد ساختار 

4LiAlH  نتایج بسته محاسباتیVASP  تطابق بهتری با تجربه نشان

 می دهد.

 ،4KAlH ،4RbAlHنایتهای حجم های بهینه شده آال 3در جدول 

4CsAlH 12با ساختار راست گوشه Pnma  4وNaAlH  با ساختار

در دمای صفر درجه برا ی محاسبه خطاهای  a1I4/ 13چهارگوشه

عددی و ذاتی در نظر گرفته شد. نتایج نشان می دهد که هرچه سلول 

13 Tetragonal 
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اولیه سنگین تر باشد، خطای ذاتی محاسبات افزایش می یابد به 

با وزن مولکولی  4NaAlHطوری که کمترین خطای ذاتی مربوط به 

است.  6309191با وزن  4CsAlHو بیشترین خطا مربوط به  560004

متاسفانه موفق به یافتن هیچ گزارشی برای داده های تجربی 

4RbAlH .نشدیم و به محاسبه خطای عددی شبیه سازی بسنده شد 

 پارمترهای سلولیی و عددی در محاسبه مکان اتمها وخطای ذات :2 جدول

4LiAlH 

 ابعاد سلولی مکان اتم ها 
محاسبات 

کوانتوم 

 اسپرسو

Li: 0.5428, 0.4884, 0.8107 

Al: 0.1295, 0.1983, 0.9229 

H1: 0.1792, 0.0956, 0.7663 

H2: 0.3664, 0.3656, 0.9606, 

H3: 0.2279, 0.0881, 0.1087 

H4: 0.8076, 0.2049, 0.8716 

a=4.8623, 

b=7.8633, 

c=7.8987, 

β=108.94◦ 

نتایج 

محاسبات با 

VASP* 

Li: 0.5699, 0.4652, 0.8245 

Al: 0.1381, 0.2017, 0.9319 

H1: 0.1807, 0.0986, 0.7630 

H2: 0.3542, 0.3723, 0.9777 
H3: 0.2361, 0.0810, 0.1146 

H4: 0.7948, 0.2633, 0.8717 

a=4.8535, 

b=7.8259, 

c=7.8419, 

β=111.878 

 Li: 0.5603, 0.4656, 0.8266 **نتایج تجربی

Al: 0.1386, 0.2033, 0.9302 

H1: 0.1826, 0.0958, 0.7630 

H2: 0.3524, 0.3713, 0.9749 

H3: 0.2425, 0.0806, 0.1148 

H4: 0.7994, 0.2649, 0.8724 

a=4.8174, 

b=7.8020, 

c=7.8214, 

β=112.228◦ 

خطای ذاتی 

QE 

Li: 1.6%, Al: 6.5, H1: 1.8%, H2: 

3.9%, H3: 4.1%, H4: 1.0% 
a:0.7%, b:0.9%, 

c:0.1% 

خطای ذاتی 

VASP 

Li: 1.7%, Al: 0.8, H1: 2.9%, H2: 

0.2%, H3: 2.6%, H4: 0.6% 

a:0.7%, b:0.3%, 

c:0.2% 

 ,Li: 0.7%, Al: 6.6%, H1: 0.8% خطای عددی

H2: 3.3%, H3: 3.5%, H4: 1.5% 
a:0.1%, b:0.4%, 

c:0.7% 

 9مرجع  **     6مرجع *

 

4AlHNa-α، -αمحاسبه حجم سلول اولیه قراردادی در خطای  :3 جدول

4RbAlH ،4CsAlH-α  4(2وCa(AlH-α بر حسب  . حجم ها)3(Å .است 
  4NaAlH 4KAlH 4RbAlH 4CsAlH 2)4Ca(AlH 

با  محاسبات

QE 

277.13 373.070 409.95 496.652 1191.856 

محاسبات با 

VASP 

1276.68 2382.717 6429.49 2493.397 21147.128 

 تایج تجربی
1276.49 3375.997 - 4482.226 *51270.04 

خطای ذاتی 

QE 

0.23% 0.7% - 2.9% 6.1% 

خطای ذاتی 

VASP 

0.06% 1.7% - 2.3% 9.6% 

خطای 

 عددی

0.16% 2.5% 4.7% 0.6% 3.7% 

 [11]مرجع 6    [13]مرجع  5     [12]مرجع  4   [8]مرجع 3     [6] مرجع 2    [10]مرجع  1

 گزارش شده است. [13]مرجع   THF-2)4Ca(AlH*این ابعاد برای 

به عنوان مثالی از ساختارهای حاوی دو زیر  4Ca(AlH(2ساختار 

نیز در این جدول آورده شده است. با وجود اینکه  AlH)4(2گروه 

کمتر  4CsAlHوزن این ترکیب از بعضی ساختارهای نوع اول مثل 

است اما خطای ذاتی بیشتری در مقایسه با تمام ترکیبات نوع قبل 

جود تعداد باالی هیدروژن در این ساختار دارد که می تواند ناشی از و

 باشد.
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