معرفی نرم افزار
آنچه خواهید خواند:
آشنایی با دینامیک مولکولی
معرفی نرم افزار Origin
دوره های آموزشی انجمن علمی
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آشنایی با دینامیک
مولکولی
دینامیــک مولکولــی روشــی برای شــبیه ســازی کامپیوتری
و مطالعــه ی کنــش هــای فیزیکــی اتــم هــا و مولکول هاســت.
دینامیــک مولکولــی اولیــن بــار در اواخــر دهــه 1950
میــادی در زمینــه فیزیــک نظــری ارائــه و توســعه یافــت.
امــا امــروزه عمدتــا در زمینــه شــیمی فیزیــک ،علــوم مــواد و
مــدل ســازی مولکــول هــای زیســتی نیــز کاربــرد دارد.
در ایــن روش برهمکنــش ذرات در بــازه هــای زمانــی
معینــی و بــا اســتفاده از معــادالت تعریــف شــده مــورد برســی
قــرار میگیــرد  کــه میتــوان اطالعاتــی در مــورد خــواص
مختلــف سیســتم از جملــه انــرژی ،خــواص ســاختاری،
دینامیکــی ،مکانیکــی و غیــره بــه دســت آورد.
یــک شــبیه ســازی دینامیــک مولکولــی نیازمنــد تعییــن
یــک تابــع ،یــا تعریــف روابطــی اســت کــه از طریــق آن ذرات
موجــود درشــبیه ســازی بــا هــم میانکنــش خواهنــد داشــت.
در شــیمی و زیســت شناســی ایــن امــر معمــوال بــه عنــوان
یــک میــدان نیــرو و در فیزیــک مــواد بــه عنــوان پتانســیل
میــان اتمــی شــناخته میشــود کــه یکــی از رایــج تریــن
نســخه هــا ،حــل عــددی معــادالت حرکــت نیوتــون بــرای
اتــم هــا مولکــول هاییســت کــه برهمکنــش دارنــد .در ایــن
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سیســتم نیروهــای بیــن ذرات بــا میــدان هــای نیــروی مکانیــک مولکولــی محاســبه میگــردد .جــدول
زیــر نیــز شــامل چنــد معادلــه حرکــت بــرای برســی سیســتم هــای مختلــف اســت.
نوع سیستم
سیستم مکانیک کوانتوم
سیستم مکانیک
کالسیک
سیستم کاتوره ای

معادله حرکت
معادله ی شرودرینگر
(وابسته به زمان)
معادله حرکت نیوتون
معادله الژوین

کاهــش وتبدیــل از یــک تعریــف کوانتومــی کامــل بــه یــک پتانســیل کالســیک شــامل دو تقریــب
(تخمیــن) اصلــی مــی باشــد .اولــی تقریــب بورن-اوپنهایمــر ()Born-Oppenheimerمــی باشــد ،کــه
بیــان میکنــد :پویایــی (دینامیــک) الکتــرون هــا بــه قــدری ســریع اســت کــه میتوانــد بــه عنــوان واکنــش
دهنــده ســریع بــه حرکــت هســته هــای خــود در نظــر گرفتــه شــوند .در نتیجــه ،آنهــا ممکــن اســت بــه
طــور جداگانــه در نظــر گرفتــه شــوند .مــورد دوم ،هســته هــا را کــه بســیار ســنگین تــر از الکتــرون هــا
هســتد ،بــه عنــوان ذرات نقطــه ای کــه از دینامیــک مولکولــی کالســیک پیــروی مــی کننــد ،تلقــی میکند.
در دینامیــک مولکولــی کالســیک ،اثــر الکتــرون هــا بــه صــورت یــک ســطح انــرژی بالقــوه تخمیــن زده
مــی شــود ،کــه معمــوال نشــانگر حالــت پایــه مــی باشــد.
برگرفته ازکتاب
Computational Molecular Dynamics: Chalenges,Methods,Ideas
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