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Nanotechnologia – projekt

Wprowadzenie
Idea budowy urządzeń w skali atomowej nie jest nowa i sięga roku 1959 roku, kiedy to Richard
Feynman, późniejszy laureat nagrody Nobla z fizyki, w swoim słynnym wykładzie zatytułowanym
„There’s plenty of room at the bottom!”1 rozważał możliwość zmniejszenia liter tak, by możliwe
stało się zapisanie wszystkich 24 tomów Encyclopedia Brittanica na łebku od szpilki. Spekulował
ponadto na temat możliwości zapisu informacji na poziomie atomowym oraz budowy mechanizmów, których części miały by rozmiary dużych molekuł.
Obecnie, przeszło pół wieku później, mamy już narzędzia, które pozwalają nam nie tylko na wizualizację cząsteczek, ale również na manipulowanie pojedynczymi atomami2.
W nanoskali koszt surowców staje się pomijalny, a najważniejszą i najdroższą częścią powstawania
nowych urządzeń jest etap projektowania. W celu usprawnienia tego procesu wykorzystuje się
modelowanie molekularne, które pozwala na odnajdywanie optymalnych (niskoenergetycznych)
geometrii układów, jak również badanie ich ewolucji w czasie.
Przypadkowe odkrycie fulerenów z uwięzionym wewnątrz atomem jakiegoś pierwiastka X@C60
(np. X = N, P) otworzyło zupełnie nowe możliwości zastosowania tego rodzaju materiałów. Jednak
warunkiem ich szerokiego stosowania jest opracowanie tanich i wydajnych metod syntezy. Obecnie
znane są, co najmniej trzy metody syntezy takich materiałów, jednak żadna z nich nie jest uniwersalna ani tania. W bieżącym semestrze zajmiemy się optymalizacją warunków syntezy X@C60 z C60
za pomocą insercji atomu X z wiązki atomowej o odpowiedniej energii. Proponowana metoda
w zasadzie pozwala na przerób komercyjnie dostępnego fulerenu C60 w X@C60 dla dowolnego
pierwiastka X pod warunkiem zagwarantowania zogniskowanej wiązki atomowej o odpowiedniej
energii kinetycznej atomów. Ponieważ synteza C60 jest obecnie dostatecznie dobrze opanowana,
celem niniejszego projektu z Nanotechnologii jest: optymalizacja warunków syntezy X@C60 za
pomocą insercji atomów X z wiązki atomowej do cząsteczek C60.
Skolimowana wiązka atomowa jest specjalnym przypadkiem wiązki cząstek o określonej energii
kinetycznej atomów X. Jeśli w warunkach wysokiej próżni i niskiej temperatury (LTUHV) cząsteczki
C60 zaadsorbowane na obojętnym podłożu poddamy działaniu skolimowanej wiązki atomów X, to
w zależności od rodzaju atomu X oraz jego energii kinetycznej mogą zachodzić cztery rodzaje procesów:
1. Gdy energia kinetyczna atomów X jest bardzo mała to wystąpi zjawisko zewnętrznej adsorpcji atomów X na C60.
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R. Feynman: There's Plenty of Room at the Bottom. Eng. Sci. 23 (1960) 22-36.
IBM: A Boy and His Atom. YouTube (2013).
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2. Gdy energia kinetyczna atomów X przekroczy energię oddziaływań dyspersyjnych
van der Waalsa atomy będą odbijać się od molekuł C60.
3. Gdy energia kinetyczna atomów X w niewielkim stopniu przekroczy energię aktywacji ΔE‡
reakcji insercji atomu do wnętrza C60 nastąpi właściwa reakcja syntezy:

4. Ostatecznie, gdy energia kinetyczna atomów X przekroczy znacznie energię aktywacji reakcji insercji ΔE‡, atomy X będą przenikać przez cząsteczki C60.

Metodologia
Kluczową rolę w modelowaniu molekularnym odgrywa koncepcja hiperpowierzchni energii potencjalnej. Jest to wielowymiarowy „wykres” wartości energii potencjalnej w funkcji geometrii badanego układu. Hiperpowierzchnie energii potencjalnej mogą być konstruowane z wykorzystaniem
różnych metod – od bardzo zaawansowanych metod mechaniki kwantowej, aż po stosunkowo proste pola siłowe oparte o mechanikę klasyczną. Ze względu na fakt, że nanostruktury składają się
z tysięcy atomów jesteśmy zmuszeni do korzystania z tych prostszych metod, aby uzyskać zadowalające wyniki w racjonalnym czasie.
Hiperpowierzchnię energii potencjalnej określoną polem siłowym MM+ będziemy wykorzystywać
dwojako:


Do poszukiwania niskoenergetycznych geometrii układu w 0 K (mechanika molekularna).



Do badania ewolucji układu w czasie w zadanej temperaturze (dynamika molekularna).

Bardziej szczegółowe informacje na temat modelowania molekularnego pojawią się na drugim wykładzie.

HyperChem™
Obliczenia wykonywać będziemy korzystając z pakietu HyperChem™ 8.0 firmy Hypercube, Inc.
Oprogramowanie zainstalowane jest na komputerach w pracowni. W celu wykończenia projektu na
własnym komputerze można pobrać 10-dniową wersję próbną programu ze strony producenta:
www.hyper.com
Poniżej przedstawione zostaną podstawowe funkcje oprogramowania HyperChem™ 8.0 ze szczególnym uwzględnieniem tych narzędzi, które będą użyteczne przy wykonywaniu zadania projektowego.
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Pasek menu
Pasek narzędzi

Obszar roboczy

Pasek stanu

Na powyższym rysunku przedstawiono okno dialogowe programu. Główną część okna stanowi obszar roboczy, w którym znajduje się wizualizacja modelowanego układu. Edycja przebiega
w przestrzeni trójwymiarowej, dlatego podczas procesu projektowania cząsteczek dobrze jest je na
bieżąco obracać.
Ponadto na rysunku zaznaczono:


Pasek menu, który zawiera rozwijane menu pozwalające na zmienianie ustawień dotyczących obszaru roboczego, sposobu reprezentacji układu, czy wykonywanych obliczeń.



Pasek narzędzi, który zawiera głównie narzędzia służące do rysowania i zmieniania widoku modelowanego układu w obszarze roboczym.



Pasek stanu, gdzie widoczne są np. długości zaznaczanych wiązań i kątów, czy też bieżące
parametry prowadzonych obliczeń.

Pasek menu
Menu File


New – tworzenie nowego dokumentu



Open – otwieranie wcześniej stworzonego dokumentu (domyślny format .hin, inne obsługiwane formaty to np. .pdb, .xyz, .mol)



Preferences – możliwość zmienienia koloru okna, koloru wiązań chemicznych, jednostek
energii itd.

Menu Edit


Undo/Redo – cofanie/powtarzanie ostatniej operacji



Clear – usuwanie zaznaczonych atomów



Cut, Copy, Paste – wycinanie, kopiowanie i wklejanie



Rotate – obrót o określony kąt w określonej osi



Translate – przesunięcie o wektor



Set Bond Length/Bond Angle/Bond Torsion – zadaje określoną długość/kąt/kąt torsyjny
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Menu Build


Add Hydrogens – automatycznie dodaje atomy wodoru w węglowodorach



Add H & Model Build – automatycznie dodaje atomy wodoru w węglowodorach oraz przeprowadza prostą optymalizację geometrii



Set Atom Type/Charge – zmiana typu atomu/nadanie ładunku atomowi



Constrain Bond Length – nadanie wiązaniom zadanej, stałej wartości

Menu Select


Atom/Residues/Molecules – zaznaczanie atomów/podjednostek/cząsteczek



Name selection – pozwala na zapisanie w pamięci programu zaznaczenia, np. wiązania, kąta
walencyjnego i torsyjnego, czy płaszczyzny.

Menu Display


Rendering – zmiana sposobu wyświetlania cząsteczki w obszarze roboczym
o Sticks (brak atomów, wiązania jako cienkie pręty)
o Balls (atomy jako kulki)
o Balls and cylinders (atomy jako kulki, wiązania jako grubsze pręty)
o Tubes (brak atomów, wiązania jako grubsze pręty)



Balls – ustawianie wielkości kulek



Tubes/Cylinders – ustawianie grubości prętów



Labels – włączanie/wyłączanie etykiet atomów



Scale to Fit – ustawianie cząsteczki na środku ekranu (alternatywnie – naciśnięcie spacji)

Menu Setup
Tu należy wybrać metodę, przy pomocy której opisana zostanie hiperpowierzchnia energii potencjalnej.


Molecular Mechanics – pola siłowe mechaniki molekularnej



Semi-empirical – metody półempiryczne



Ab Initio – obliczenia kwantowo-chemiczne



Density Functional – metody DFT



Periodic Box – pozwala na zastosowanie periodycznych warunków brzegowych



Set velocity – pozwala przypisać prędkości poszczególnym atomom

Menu Compute


Single Point – wylicza energię cząsteczki o zadanej konformacji



Geometry Optimatization – pozwala na optymalizację geometrii, czyli odnajdywanie najbliższego minimum energetycznego na hiperpowierzchni energii potencjalnej



Molecular Dynamics – pozwala na prowadzenie symulacji ewolucji układu w czasie
w zadanych warunkach (w tym temperatury)

Pasek narzędzi


Draw (celownik) – rysowanie (po dwukrotnym kliknięciu otwiera się układ okresowy)
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Select (dwa okręgi) – zaznaczanie, prawy przycisk odznaczanie



Rotate out-of-plane (zagięte strzałki) – obrót poza płaszczyznę (w przestrzeni)



Rotate in-plane (okrąg ze strzałkami) – obrót w płaszczyźnie



Translate (krzyż) – przesuwanie w płaszczyźnie



Magnify/shrink (okręgi większe/mniejsze) – przybliżanie/oddalanie



Z-Clipping planes (kwadrat ze strzałkami) – ustawienia płaszczyzn odcinania (prawy przycisk myszy – przednia, lewy – tylna)

Przed przystąpieniem do realizacji projektu wykonaj poniższe ćwiczenia, aby zaznajomić się z pakietem HyperChem™.

Ćwiczenie 1. Optymalizacja geometrii cząsteczki cykloheksanu
Cykloheksan jest cząsteczką, która występuje w kilku konformacjach, m.in. krzesełkowej
i łódkowej. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie i ocenienie stabilności obydwu tych konformacji
z wykorzystaniem mechaniki molekularnej.
1. Narysuj 6 połączonych ze sobą atomów węgla. Sposób wyświetlania cząsteczki dostosuj wg
własnych upodobań w menu Display > Rendering. Dodaj po dwa atomy wodoru do każdego
atomu węgla (automatycznie lub ręcznie).

2. Ustaw mechanikę molekularną jako metodę obliczania energii układu: Setup > Molecular
Mechanics… > MM+. Zoptymalizuj geometrię układu: Compute > Geometry Optimization…
Prowadzący omówi dostępne opcje i zasugeruje stosowne ustawienia. Zapisz wartość energii całkowitej układu.
3. Na pulpicie stwórz folder ze swoim nazwiskiem i zapisz w nim plik .hin z otrzymaną geometrią. Pamiętaj, aby na koniec zajęć usunąć ten folder
4. Przejdź z konformacji krzesełkowej do konformacji łódkowej. W tym celu zaznacz 4 atomy
węgla jak na poniższym rysunku i nazwij zaznaczenie jako płaszczyzna (PLANE) wybierając
Select > Name Selection…
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5. Następnie zaznacz 3 atomy węgla wraz z należącymi do nich atomami wodoru i odbij je
względem zapisanej wcześniej płaszczyzny: Edit > Reflect.

6. Zoptymalizuj geometrię konformacji łódkowej cykloheksanu. Otrzymaną energię porównaj
z energią cząsteczki w konformacji krzesełkowej.
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Ćwiczenie 2. Dynamika molekularna cząsteczki cykloheksanu
Celem ćwiczenia jest określenie zmiany energii potencjalnej cząsteczki cykloheksanu w warunkach
ogrzewania i ochładzania układu.
1. Otwórz plik ze zoptymalizowaną krzesełkową konformacją cykloheksanu i przygotuj eksperyment
obliczeniowy (Compute > Molecular Dynamics…)
z ustawieniami jak na ilustracji po prawej stronie.
2. Aby obserwować zmianę temperatury i energii potencjalnej w czasie symulacji kliknij opcję Averages… (średnie wartości) i dodaj temperaturę
(TEMP) oraz energię potencjalną (EPOT) do pola
najbardziej po prawej stronie (Avg. & graph).
3. Uruchom symulację i poczekaj na jej zakończenie.
Potrwa to kilka minut – w tym czasie obserwuj jak
zmienia się geometria cząsteczki.
4. Korzystając z wartości liczbowych zawartych w pliku .csv (który został w międzyczasie
utworzony w Twoim katalogu) stwórz wykres zależności energii potencjalnej i temperatury
od czasu w programie Excel.

Ćwiczenie 3. Wykonanie modelu cząsteczki fulerenu C60
Celem ćwiczenia jest wykonanie modelu fulerenu C60 – cząsteczki zbudowanej wyłącznie z atomów
węgla, przypominającej kształtem piłkę nożną. Trójwymiarowa, kulista struktura tworzona jest
przez dwanaście pięcio- oraz dwadzieścia sześcioczłonowych pierścieni węglowych. Żadne z dwóch
pierścieni pięcioczłonowych nie stykają się ze sobą (co jest charakterystyczne dla wszystkich fulerenów i zamkniętych nanorurek).
1. Budowę C60 można rozpocząć od narysowania pierścienia pięcioczłonowego i skondensowanych z nim pięciu pierścieni sześcioczłonowych. Wszystkie pierścienie są aromatyczne
(co zaznaczono obwódką z linii przerywanej). Aromatyczność pierścieniom w programie
HyperChem 8.0 nadaje się poprzez dwukrotne kliknięcie na którekolwiek wiązanie pierścienia po jego narysowaniu. Aby wyrównać wartości kątów i długości wiązań można dokonać
optymalizacji geometrii przy pomocy mechaniki molekularnej lub kliknąć ikonę .
2. Następnie należy dodawać kolejne pierścienie i optymalizować geometrię. W miarę zwiększania liczby pierścieni cząsteczka zacznie przybierać kulisty kształt, aż w końcu stanie się
możliwe jej domknięcie.
3. Ostatecznie narysowana kulista cząsteczka musi mieć 60 atomów węgla i wyglądać jak na
poniższym rysunku po prawej stronie.

Uwaga: Pojedyncze atomy/wiązania można usunąć, mając wybraną opcję celownika i klikając na
atom/wiązanie prawym przyciskiem myszy.
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Ćwiczenie 4. Wykonanie modelu nanorurki typu zygzak
Nanorurki węglowe to cylindryczne struktury składające się
z sześcioczłonowych pierścieni zbudowanych z atomów węgla
w hybrydyzacji sp2. Dodatkowo na końcach nanorurek mogą znajdować się zamknięcia będące fragmentami fulerenów (pierścienie
pięcio- i sześcioczłonowe; pierścienie pięcioczłonowe nie stykają
się).
Najprościej konstruuje się nanorurki zygzakowate. Rodzaje nanorurek zostaną szerzej omówione na wykładzie.
Rysowanie nanorurki zygzakowatej najlepiej jest rozpocząć od stworzenia zamkniętej struktury,
złożonej z połączonych ze sobą sześcioczłonowych pierścieni aromatycznych. Od autora projektu
zależy liczba pierścieni, które będą połączone w obręcz. Dla ułatwienia można kopiować i łączyć ze
sobą rdzenie cząsteczek naftalenu lub wyższych acenów. By dokonywać obrotów i translacji wyłącznie na zaznaczonym fragmencie należy korzystać z prawego przycisku myszy.
1. Narysuj rdzeń cząsteczki antracenu i zoptymalizuj ją.
2. Skopiuj tą cząsteczkę i wklej dwie jej kopie na planie trójkąta zostawiając miejsce na dodatkowe atomy węgla, które te cząsteczki połączą (zaznaczone na zielono).
3. Po połączeniu cząsteczek upewnij się, że wszystkie wiązania są aromatyczne (przerywane
linie) i zoptymalizuj strukturę pierścienia.

4. Pierwszą obręcz zaznacza się (połączenie prawego i lewego przycisku myszy pozwala na zaznaczenie prostokątne, a lewego i prawego na usuwanie zaznaczenia) i kopiuje. Wklejoną
obręcz należy umieścić obok pierwszej w taki sposób, aby można było obie obręcze połączyć, tworząc nową warstwę. Operacje (obrót, przeniesienie) na zaznaczeniu wykonuje się
prawym przyciskiem myszy.
5. W miarę postępu można kopiować co raz to dłuższe fragmenty nanorurki. Operacje kopiowania i łączenia sąsiednich warstw należy wykonywać aż do uzyskania zaplanowanej długości nanorurki. Na każdym kroku dobrze jest dokonać optymalizacji geometrii.
6. W ostatnim etapie nanorurkę można zamknąć. W tym celu można użyć sześcio- i pięcioczłonowych pierścieni o hybrydyzacji sp2 (pamiętając by dwa pięcioczłonowe pierścienie nie
stykały się ze sobą).
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Ćwiczenie 5. Wyznaczanie energii aktywacji inwersji amoniaku
Energia aktywacji jest to inaczej bariera energetyczna, jaką musi pokonać reagujący układ, aby reakcja chemiczna miała możliwość zajść. Ponadto, obok parametrów takich jak temperatura, stężenie czy powierzchnia kontaktu reagujących indywiduów (dla układów heterogenicznych), energia
aktywacji wpływa na szybkość danej reakcji. Wartość energii aktywacji determinuje stałą szybkości
reakcji 𝑘, którą to zależność opisuje równanie Arrheniusa:
𝑘 = 𝐴e
gdzie:
𝑘 – stała szybkości reakcji
𝐴 – stała dla danej reakcji (tzw. czynnik przedwykładniczy)
𝑅 – stała gazowa
𝑇 – temperatura
Stąd też bezpośredni związek między energią aktywacji i szybkością reakcji: im mniejsza wartość
energii aktywacji 𝐸 , tym reakcja szybciej zachodzi.
Energię aktywacji możemy wyznaczyć poprzez obliczenie różnicy energii stanu przejściowego (ang.
transition state, TS) i substratów. W tym celu musimy wyznaczyć i zoptymalizować strukturę reagentów oraz odpowiedniego stanu przejściowego, a następnie obliczyć różnicę ich energii.

Ogólny profil energetyczny reakcji egzotermicznej
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Wyznaczanie struktury i energii stanu przejściowego reakcji inwersji amoniaku:
1. Zbuduj cząsteczkę amoniaku.
2. Zoptymalizuj otrzymaną strukturę z wykorzystaniem metod DFT i metody B3-LYP/6-31G*:
a. wejdź do panelu Setup/DFT a następnie wybierz Medium (6-31G*) jako funkcję bazy
po czym kliknij na Exchange Correlation i wybierz B3 oraz LYP. Następnie dwukrotnie
OK.
b. zoptymalizuj geometrię poprzez Compute / Geometry Optimization / OK. Zanotuj
otrzymaną energię: 𝐸 =
.
3. Wykonaj obliczenia drgań normalnych dla otrzymanej cząsteczki: Compute / Vibration, Rotation Analysis.
4. Aby obejrzeć otrzymane widmo wybierz Compute / Vibrational Spectrum. Obejrzyj poszczególne drgania klikając na wybranym paśmie a następnie opcji Apply (aby zamknąć animację
kliknij Cancel).
5. Aby wyznaczyć strukturę stanu przejściowego wybierz opcję Select / Compute / Transition
State / Eigenvector following / OK. W nowo otwartym oknie wybierz pasmo o najniższej
energii a następnie OK.
6. Wyznacz energię otrzymanego stanu przejściowego poprzez Compute / Single Point. Zanotuj
otrzymaną wartość: 𝐸 =
.
7. Wyznacz energię aktywacji w oparciu o otrzymane dane.

Zadania projektowe do wykonania
1. Zbuduj cząsteczkę C60 oraz X@C60 posługując się programem HyperChem. ②
2. Dokonaj optymalizacji geometrii obu struktur. Zamieść rysunki otrzymanych struktur, a także załącz odpowiedne pliki w formacie *.hin. ③
3. Oszacuj ΔH reakcji insercji atomu X do C60. ③
4. Oszacuj ΔE‡ reakcji insercji atomu X do C60 poprzez pierścień 6-cio członowy. ④
5. Oszacuj ΔE‡ reakcji insercji atomu X do C60 poprzez pierścień 5-cio członowy. ④
6. Metodą prób i błędów określ poprzez symulacje dynamiki molekularnej (𝑇 = 0 K, 𝜏 = 10 ps)
minimalną i maksymalną energię kinetyczną atomu X potrzebną do wydajnej syntezy X@C60
wybierając przenikanie atomu poprzez pierścień o niższej barierze aktywacji. ④
7. Na podstawie zgromadzonych danych i zdobytych umiejętności wybierz dwa dowolne pierwiastki: A – o liczbie atomowej mniejszej niż pierwiastek X i B – o liczbie atomowej większej
niż pierwiastek X. Wyznacz wartość ΔE‡ oraz ΔH reakcji insercji tych atomów do cząsteczki
fulerenu C60. Porównaj otrzymane wyniki z wartościami ΔE‡ i ΔH dla pierwiastka X. Omów
otrzymane wyniki. ⑤
Wskazówka: wartość energii aktywacji wyznacz dla insercji zachodzącej analogicznie, jak dla atomu X, np. gdy
wejście atomu X z niższą energią zachodzi poprzez pierścień 6-cio członowy, energię aktywacji dla pierwiastków A i B również wyznacz poprzez ten pierścień.
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Załącznik A.
Siatka fulerenu C60
Siatka po prawej stronie pozwala na zbudowanie modelu
fulerenu C60 – należy ją wydrukować i wyciąć przecinając
linie ciągłe. Następnie należy
dokonać zgięcia do wewnątrz
na
liniach
przerywanych
i skleić nakładające się sześciokąty przy użyciu kleju lub
dwustronnej taśmy klejącej.
Dobrze jest użyć
o większej grubości.

papieru
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