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برای یک ساختار تناوبي انجام  excitingرا با استفاده از کد  G0W0چگونه محاسبات آموزیم  در این راهنما مي هدف:

 است. LiFدهیم؛ مثال استفاده شده در این بخش بلور 

نویسان  ؛ اما طبق ادعای برنامهافزوده نشده است excitingبه کد محاسباتي  تاکنون GWمحاسبات خودسازگار  :1نکته

 های بعدی این امکان نیز در دسترس خواهد بود. در نسخهکد 

انرژی برحسب هارتری و فاصله بر حسب بر حسب واحدهای اتمي ) excitingتمام پارامترهای ورودی در کد  :2نکته

 شوند. ( بیان ميبوهر

نیز  WIEN2kدر بسته محاسباتي  FHI-gapتوان با استفاده از کد  را مي excitingموجود در کد   G0W0محاسبات  :3نکته

 انجام داد.

 G0W0ی نظری تقریب  زمینه پیش -1

ی مواد یکي از اهداف اصلي فیزیک ماده چگال بوده است که نظریه تابعي چگالي به ی خواص حاالت برانگیختهمحاسبه

است که  GWها برای مطالعه خواص حاالت برانگیخته مواد روش ترین روشخوبي از پس آن بر نیامده است. یکي از مناسب

-های بس ذرهی خودانرژی سیستمتقریبي است که برای محاسبه GW؛ روش توان اشکالي به آن وارد نمود تئوری نمياز نظر 

د نیاز است. شود. در این روش عملگر غیر موضعي خودانرژی، برای محاسبه تابع گرین مورای الکتروني به کارگرفته مي

 GW0در مقایسه با نظریه تابعي چگالي هزینه محاسباتي زیادی دارند در عوض استفاده از روش  GWمحاسبات خودسازگار 

که  G0W0کند. ما از روش شم برای شروع استفاده مي-تر است و از ویژه توابع کناز نظر حجم محاسبات منطقي G0W0یا 

GWیم.یرگ ميشود، بهره نیز نامیده مي 1ی تک ضربه 

-با مفهوم شبه ذره سروکار داریم، از همین رو ذکر تعریف آن خالي از لطف نیست. شبه GWهای به طور کلي در روش

توان آن را شود که دارای تکانه و مکان است و از برخي جهات ميهایي مثل شبکه بلور گفته ميذره به مفهومي در سیستم

 توان به زبان ساده جمع الکترون و ابرِ استتار در نظر گرفت؛ به شکل زیر توجه کنید:را مي ذرهذره به حساب آورد. شبه

 

 

 

ϵnk)ذرات برای توصیف انرژی شبه
QP

 آید:بدست ميزیر ی ی خطي شده، معادلهG0W0در تقریب  (

ϵnk
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1
 Single Shot GW 



Vnkو  nk∑و  شم-ویژه مقادیر کُن ϵnkکه در آن 
xc همبستگي -به ترتیب عناصر ماتریس قطری خودانرژی و پتانسیل تبادلي

-ذره است و به جهت به حساب آوردن وابستگي انرژیِ خودانرژی در محاسبات وارد ميعامل بازبهنجارش شبه Znkهستند. 

∑شود. عملگر خودانرژی  (r. r';ω) آید:ی زیر بدست ميبا استفاده از معادله 

∑ (r. r';ω) = 
i

2π
∫G0(r. r';ω+ω')W0(r. r';ω)eiω'ηdω

' 

پتانسیل کولني  W0آید و شم بدست مي-های کنکنشي تک ذره است که از حالتتابع گرین غیربرهم G0در این معادله 

 شود:ی زیر محاسبه مياستتار شده است که از رابطه

W0(r. r
';ω)=∫ ϵ-1(r. r'';ω) vC(r

''.r')dr
'' 

vC(r.rجا در این
')= 1 |r-r'|⁄  پتانسیل کولني وϵ(r.r';ω) است. 2الکتریک محاسبه شده از تقریب فاز تصادفيتابع دی 

 محاسبات حالت پایه -2

کند ابتدا باید  ذرات استفاده مي شم در توصیف انرژی شبه-ویژه مقادیر کُناز  G0W0با توجه به این که محاسبات 

لي انجام داد. برای این منظور با استفاده از ترمینال به های استاندارد نظریه تابعي چگا حالت پایه را با استفاده از تابعيمحاسبات 

 که در دسکتاپ شما آماده شده است بروید. LiF-gwداخل پوشه 

 

$ cd ~/Desktop/workshop/day2/LiF-gw 

 excitingآماده شده است؛ با توجه به این که برای اجرا در کد  LiFفایل ورودی بلور  LiF-gs.xmlدر این پوشه در فایل 

در فایلي با این نام مطابق با دستورات زیر نیاز است، کافي است فایل آماده شده را  input.xmlبرای شروع فایل ورودی با نام 

  و فایل مربوطه را باز کنیم. کپي

$ cd LiF-gw.xml input.xml 

gedit input.xml 

 اند: نمایش داده شده input.xmlدر زیر محتویات فایل 

                                                        
2
 Random-Phase Approximation (RPA) 



<input> 

  

   <title>LiF</title> 

  

   <structure speciespath="$EXCITINGROOT/species"> 

  

      <crystal scale="7.6820"> 

         <basevect>0.0   0.5   0.5</basevect> 

         <basevect>0.5   0.0   0.5</basevect> 

         <basevect>0.5   0.5   0.0</basevect> 

      </crystal> 

  

      <species speciesfile="Li.xml"  rmt="1.6"> 

         <atom coord="0.00 0.00 0.00"/> 

      </species> 

      <species speciesfile="F.xml"  rmt="1.6"> 

         <atom coord="0.50 0.50 0.50"/> 

      </species> 

   </structure> 

   <groundstate 

      do="fromscratch" 

      rgkmax="6.0" 

      ngridk="4 4 4" 

      xctype="GGA_PBE" 

      > 

   </groundstate> 

  

</input> 

در ابتدای فایل  speciespathموجود مسیر مسیر اجرا ابتدا به صورتي دستي یا با استفاده از اسکریپ کار و در در ترمینال 

 ورودی را اصالح کنید:

$ SETUP-excitingroot.sh 

 محاسبات حالت پایه را انجام دهید: excitingدر ادامه با فراخواني فایل اجرایي کد 

$ excitingser 

ی حل خودسازگار معادالت و همچنین سایر  رفتار همگرایي چرخه INFO.OUTتوان با بررسي فایل  بعد از اتمام اجرا مي

عنوان نقطه شروع  باید توجه داشت کیفیت محاسبات حالت پایه )به اطالعات مربوط به محاسبات حالت پایه را مشاهده کرد.

ید بعد از اتمام محاسبات دارد؛ بنابراین در این قسمت باذرات تاثیر زیادی  ی انرژی شبه ی محاسبه ( در نتیجهG0W0محاسبات 

 بررسي شود. rgkmaxو  ngridkهمگرایي، پارامترهای حالت پایه همچون 



 G0W0محاسبات  -3

ذرات انجام  ی انرژی شبه را برای محاسبه G0W0توان یک چرخه  ورودی، ميهای اجرای قبل به عنوان  با استفاده از داده

است. برای این منظور باید  input.xmlاولین کاری که باید انجام داد غیر فعال کردن انجام محاسبات حالت پایه در فایل  داد.

 تغییر داد: "do = "skipبه  را "do = "fromscratchعبارت  groundstateدر بخش عنصر 

... 

   <groundstate 

      do="skip" 

      ...> 

   </groundstate>  

... 

است، این پارامترها برای  input.xmlداخل فایل  inputدر عنصر  G0W0گام دوم وارد کردن پارامترهای ورودی اجرای 

 ضروری هستند: G0W0سازی اجرای  آماده

... 

   <gw 

      taskname="g0w0" 
      ngridq="2 2 2" 
      nempty="22" 

      ibgw="1"  

      nbgw="11" 

      > 

      <mixbasis 

        lmaxmb="3" 

        epsmb="1.d-4" 

        gmb="1.0" 

      ></mixbasis> 

      <freqgrid 

        nomeg="32" 

      ></freqgrid> 

   </gw> 

... 

در فایل  inputاند، کافي است محتویات این فایل را کپي و درون عنصر  نوشته شده LiF-gw.xmlاین پارامترها داخل فایل 

input.xml .در ادامه هر یک از عبارات به کار رفته در محاسبات  جایگزین نماییدG0W0 دهیم: را به اختصار توضیح مي 

tasknameمقدار متفاوتي را برای آن انتخاب نمود  توان کند؛ برای انجام وظابف متفاوت مي : نام کار یا وظیفه را مشخص مي

 و... dos ،band ،gw0 ،g0w0_xمانند: 

ngridqبندی نقاط  : مشk  وq  را در محاسباتG0W0 کند. این عبارت مستقل از  مشخص ميngridq  که در بخش محاسبات

 شود است. حالت پایه تعریف مي



nemptyمشابه این پارامتر در  شوند. محاسبات در نظر گرفته مي رهای )ترازها( خالي که د : تعداد حالتgroundstate  نیز

 شود؛ توجه داشته باشد این دو پارامتر مستقل از یکدیگر هستند. تعریف مي

ibgw / nbgwشوند.  ذرات محاسبه مي ی ترازهایي که شبه : تعریف محدودهibgw (nbgw) ی  ترین )باالترین( شماره پایین

ای است که  شود. توجه داشته باشید که شماره گذاری ترازها به گونه محاسبه مي GWبرای آن تصحیح ترازی است که 

بزرگتر از تعداد ترازهای ای انتخاب شود که  باید به گونه nbgwترین نوار ظرفیت اشغال شده است.  مربوط به پایین 1شماره 

 اشغال شده باشد.

mixbasis های تولید شده. پایه: پارامتر مربوط به ترکیب 

freqgrid.تعریف شبکه فرکانسي برای مقادیر دینامیکي : 

باید به  و توضیحات بیشتر در این باره های دیگری نیز به ورودی باال اضافه نمود. جهت اطالع از این موارد توان گزینه مي

مستقل از  freqgridو  mixbasisه در باال دقت کنید که از میان پارامترهای ذکر شد راهنمای فایل ورودی کد مراجعه نمود.

 .ساختار مورد بررسي هستند و تقریبا برای تمام موارد نیاز به تغییر ندارند

 کنیم: ، در مسیر اجرا فایل اجرایي کد را فراخواني ميGWهای احتمالي در بلوک مربوط به پارامترهای اجرای  بعد از تصحیح

$ excitingser 

، GW)شامل اطالعات حین اجرای  GW_INFO.OUTهای  خروجيتوان در  را مي GWبعد از اتمام اجرا نتایج اصلي اجرای 

 GW)شامل تمام مقدارهای مهمي که در حین اجرای  EVALQP.DATو ( ذره گاف نواری شبهو  شم-کننواری گاف 

 دهیم: را شرح مي EVALQP.DATدر ادامه ساختار کلي فایل  مشاهده نمود.شوند(  محاسبه مي

آن است؛  گیری مربوط به وزن انتگرالناپذیر و  ها است و شامل مختصات شبکه کاهش شروع داده ”:k-point # 1“خط 

 اند. ( مقادیر زیر چاپ شدهnbgwو  ibgwی تعریف شده با استفاده از  سپس به ازای هر حالت الکتروني )در محدوده

 ش-ی کن مقادیر اولیه ویژه( مE_KS) 

 ذرات که با در نظر گرفتن بخش تبادلي خودانرژی بدست آمده انرژی شبه ( اندE_HF) 

 ذرات  انرژی شبهG0W0 (E_GW) 

 ( عناصر ماتریس قطری خودانرژی تبادليSx) 

 ( عناصر ماتریس قطری خودانرژی همبستگيSc) 

 عناصر ماتریس قطری پتانسیل تبادلي-( همبستگي اصليVxc) 

  اختالف انرژیE_HF  وE_KS 

  اختالف انرژیE_GW  وE_KS 

 سازی  عامل خطيZnk (Znk) 



شم است که در -انرژی فرمي کن EVALQP.DATدر فایل خروجي  E_HFو  E_GWذرات  مبدا انرژی شبه نکته مهم:

در  های موجود ذرات، باید داده مقادیر مطلق شبه چاپ شده است. بنابراین برای بدست آوردن ویژه GW_INFO.OUTفایل 

 شم اضافه کرد.-را به انرژی فرمي کن EVALQP.DATفایل 

 ذره شبه ساختار الکتروني -4

 الف( رسم ساختار نواری

کنیم. برای محاسبه  ذره را از طریق رسم ساختار نواری با هم مقایسه مي شم و شبه-در این بخش نتایج حاصل از کن

 شود. input.xmlها باید تغییرات زیر در فایل  ساختارنواری

  بعد از بلوکgroundstate بلوک عناصری با نام ،properties  به صورت زیر اضافه شود )این بلوک در مسیر اجرا

 توانید آن را کپي کنید(: ذخیره شده است؛ مي band.xmlدر فایل 

...   

   <properties> 

      <bandstructure> 

         <plot1d> 

            <path steps="100"> 

               <point coord=" 0.750   0.500   0.250" label="W"/> 

               <point coord=" 0.500   0.500   0.500" label="L"/> 

               <point coord=" 0.000   0.000   0.000" label="GAMMA"/> 

               <point coord=" 0.500   0.500   0.000" label="X"/> 

               <point coord=" 0.750   0.500   0.250" label="W"/> 

               <point coord=" 0.750   0.375   0.375" label="K"/> 

            </path> 

         </plot1d> 

      </bandstructure> 

      <dos 

         winddos="-0.5 0.5" 

         nwdos="200" 

      ></dos> 

   </properties> 

... 

 در عنصر  بر اساس اجرای قبلي،ی ساختار نواری  برای محاسبهgw مقدار ،taskname  را ازg0w0  بهband  تغییر

 دهید.

... 

<gw 

taskname="band" 

... > 

</gw> 

... 



 در نهایت دوباره فایل اجرایي کد را فراخواني کنید:

$ excitingser 

-BANDو  BAND.OUTهای  به ترتیب در فایل G0W0شم و ساختار نواری -بعد از اتمام اجرا، ساختار نواری کن

QP.OUT های رسم دلخواه خود نتایج حاصل را مشاهده نمایید. توصیه ما  افزاری توان با استفاده از نرم شوند. مي ذخیره مي

توان  برای مقایسه این دو ساختار نواری است؛ با استفاده از این اسکریپت مي excitingاستفاده از اسکریپ موجود در کد 

 ی انرژی دلخواه برای رسم را نیز تعریف نمود: محدوده

$ PLOT-compare-bands.py -15 10 gw 

ی اجرا را  یجهتوانید با باز کردن آن نت شود که مي در مسیر اجرا تولید مي PLOT.pngی اجرای این اسکریپت فایل  در نتیجه

 مشاهده کنید. خروجي باید به صورت زیر باشد:

 

 ب( رسم چگالي حاالت

ی این دو باید تغییرات زیر را در فایل  کنیم. برای محاسبه ذره را مقایسه مي شم و شبه-در این بخش چگالي حاالت کن

 ایجاد نمایید. input.xmlورودی 

  در عنصرgw مقدار ،taskname  را ازband  بهdos ذره با استفاده از اجرای  تغییر دهید. در نتیجه چگالي حاالت شبه

G0W0 .انجام شده محاسبه خواهند شد 

... 

   <gw 

      taskname="dos" 

      ... > 

   </gw> 

... 

 اکنون فایل اجرایي کد را فراخواني کنید:



$ excitingser 

ذخیره  TDOS-QP.OUTو  TDOS.OUTهای  ذره به ترتیب در فایل شم و شبه-بعد از اتمام اجرا، چگالي حاالت کن

توان فایل  برای مقایسه این دو چگالي حالت، مشابه با قسمت قبل مي excitingبا استفاده از اسکریپ موجود در کد  شوند. مي

PLOT-dos.png :را تولید و نتیجه را مشاهده نمود 

$ PLOT-compare-dos.py gw 

 


