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 Badanie nanostruktur węglowych na powierzchniach metali i ich 
prostych związków w środowisku wieloprocesorowym KDM



            Badane układy       

1. Nanorurka węglowa w polu sondy

2. Grafen na kryształach związków metali przejściowych

3. Molekuła Cu-dioksolenu na powierzchni Au i w złączu



                  Cele       

• zbadanie wpływu defektów na strukturę elektronową i 
transport ładunku w nanorurkach węglowych

• stworzenie modelu obliczeniowego do badania własności 
fizycznych i chemicznych heterostruktur z grafenem

• kontrola stanu ładunkowego i magnetycznego  molekuły 
metalorganicznej na powierzchni metalu i w złączu 



(Tran)Siesta
   

  • używa formalizmu DFT

  • funkcja falowa konstruowana jako LCAO 

  • przybliżenia:
           potencjał korelacyjno-wymienny Kohna-Shama 
            przybliżenie Borna-Oppenheimera 
            pseudopotencjał
   • możliwości obliczeniowe:
            struktura elektronowa i przestrzenna
            dynamika molekularna
            widmo fononowe i funkcje dielektryczne
            transport nierównowagowy
       
         
     

 



Nanorurka z defektem





grafen@WC



grafen@rutyl (TiO2)



grafen@rutyl (TiO2)



Tautomeryzm walencyjny 

   • pod wpływem zewnętrznych czynników jak, np. temperatura lub ciśnienie zmienia się stan 
walencyjny układu co w konsekwencji może spowodować zmianę struktury przestrzennej  i 
namagnesowania molekuły

Poneti et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49;   Dapporto et al., Chem. Eur. J. 14, 10915 (2008)



 

 

 

 

     Izolowana molekuła Cu-dioksolenu 

       • molekuła obojętna elektrycznie - dublet spinowy 
  

• molekuła naładowana (+|e|) - singlet lub tryplet
   



Cu-dioksolen na powierzchni złota

     

     

     • model samoorganizującej się warstwy alkanotiolowej z grupą funkcyjną

        

        



 

• zaadsorbowana molekuła ma podobne właściwości do przypadku izolowanej molekuły
obojętnej elektrycznie  
• pole elektryczne ładuje molekułę  



Jony akceptorowe

 

• obecność akceptorów zwiększa przeniesienie ładunku
• molekuła Cu-dioksolenu znajduje się wtedy w stanie ładunkowym
 bliższym wartości +1 niż 0



Model złącza molekularnego

 



Charakterystyka I-V



Wymagania obliczeniowe

    • układy z liczbą atomów ~1000, liczba orbitali w 
komórce obliczeniowej ~200000 

    • konieczność optymalizacji tysięcy nanostruktur

    • do obliczeń transportowych wykorzystywane są pliki z 
funkcjami Greena (1 plik~40GB pamięci)

    • konieczność szybkiego przesyłu informacji między 
procesorami/węzłami 



Dziekuję za uwagę!
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