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IMPLEMENTAÇÃO DE DINÂMICA MOLECULAR BASEADA EM 

FUNÇÕES DE GREEN: APLICAÇÃO NO ESTUDO VIBRACIONAL DE 

CADEIAS ATÔMICAS UNIDIMENSIONAIS

Introdução

A escala de tempo limitada é um grande problema em técnicas

tradicionais de Dinâmica Molecular pois para se obter

convergência é necessário limitar o tamanho do passo de

integração das equações de movimento em várias ordens de

magnitude menores que a escala de tempo de interesse físico.

Uma nova metodologia de integração baseada em Funções de

Green foi desenvolvida que possibilita aumentar essa escala de

tempo.

Neste projeto estudamos o movimento vibracional de uma

cadeia linear de átomos para analisar a eficiência computacional

de códigos de dinâmica molecular clássica tradicional e baseada

em funções de Green.

Resultados

 Desenvolvimento de um código inicial, em C, que analisa o

modelo vibracional usando da estrutura de DM clássica.

Dados de saída: posicionamento dos átomos e energia

cinética e potencial em função do tempo (passos), além dos

tempos de iteração.

Metodologia

Modelo

Método Leapfrog

• Excelente conservação de energia.

• h = ∆t é o tamanho da iteração usada para integração

numérica, então a fórmula para componentes coordenada e

velocidade dos átomos é:

• Reformulando o método de forma a permitir que as

coordenadas e velocidades sejam avaliados no mesmo

instante temos:

•Nova coordenada

• Nova aceleração

Velocidades atualizada em meio passo 

usando os valores antigos de aceleração

Coordenadas atualizadas (1ps) com os 

valores dessa velocidade intermediária

Velocidade atualizada durante o 

segundo meio passo

Conclusão

 O código produzido está correto : energia total se conservou

assim como o comportamento oscilatório foi verificado.

 Os resultados podem ser utilizados para a segunda parte

que envolve Funções de Green.

Não houve convergência para passos maiores que 1 fs, o que

mostra a limitação do tempo.
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Fluxograma do algoritmo criado com as respectivas 

funções responsáveis pela ação dentro do código.

Energia total em função dos passos para 200 átomos

Variação da energia cinética, 
potencial e total
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Gráfico das posições atingidas por cada 
átomo do sistema de 11 em função dos 

passos.
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