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Anotace 

URBAN, T. Kvantově-chemické výpočty a jejich aplikace na poli požárně-bezpečnostních 

věd. Bakalářská práce. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 2013. 

32 stran. 

 

Kvantově-chemické výpočty jsou v dnešní době čím dál více používány pro zkoumání 

vlastností různých chemických látek, zvláště pak takových, které jsou pro svou cenu málo 

dostupné nebo těch, u kterých by mohly být laboratorní experimenty bez předchozích výpočtů 

nebezpečné. Tato práce zahrnuje stručný úvod do kvantové chemie a kvantově-chemických 

výpočtů. Je zde popsána práce s aplikací pro řešení kvantově-chemických výpočtů a dalšími 

grafickými softwary pro modelování a zobrazování molekul. Dále jsou reprodukovány 

výsledky simulačních úloh pro vybrané molekuly. 

 

Klíčová slova: kvantově-chemické výpočty, ab- initio, DFT, GAMESS 

 

 

 

URBAN, T. Quantum-Chemistry Calculations and Their Applications in the Field of Fire 

Safety –Sciences. Bachelor Thesis. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, Faculty of Safety Engeneering. 

2013. 32 pages. 

 

Quantum-chemistry calculations are nowadays increasingly used to examine the properties of 

various chemicals, especially those that are available at a little or those which could be 

laboratory experiments without previous calculations dangerous. This work includes a brief 

introduction to quantum chemistry and quantum-chemistry calculations. It is described here 

works with applications to solve quantum-chemical calculations and other graphic software 

for modeling and imaging molecules. Further results are reproduced simulation tasks for the 

selected molecule. 

 

Key words: Quantum-Chemistry calculation, Ab-initio, DFT, GAMESS 
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Úvod 
Kvantová chemie se začala vyvíjet ve 20. letech 20. století, přičemž tento vývoj můžeme 

rozdělit do několika fází. První fází byla poměrně krátká doba (1924 – 1934), jednalo se však 

o dobu velkého rozmachu tohoto oboru. Druhá fáze byla fází poválečnou a trvala asi do roku 

1965, metody kvantové chemie se rozšířily téměř do celého světa, byly však stále omezené. 

Další fází je rozvoj počítačových technologií ve vědeckých sférách a tím i první nástroje pro 

kvantovou chemii. Použití výkonných počítačů již umožňovalo výpočty elektronové struktury 

větších molekul na ab-initio úrovni, které vede k vyřešení Schrödingerovy rovnice. Poslední 

fází by se dalo nazvat období od rozvoje stolních počítačů a vývoje tzv. superpočítačů až do 

dnešní doby, kdy kvantová chemie a řešení výpočtů s ní spojených je na stále zdokonalující se 

úrovni. Dnes má již „běžný“ stolní počítač dostatečný výkon k provedení jednodušších 

výpočtů kvantové chemie a je také řada dostupných nástrojů pro zobrazení výsledků ve 

dvojrozměrném či trojrozměrném zobrazení. 

Tato bakalářská práce je zaměřena na kvantově-chemické výpočty a jejich aplikaci na poli 

požárně-bezpečnostních věd. Cílem této práce je provedení stručného souhrnu dosavadních 

aplikací kvantově chemických výpočtů na poli požárně-bezpečnostních věd a provedení 

simulační úlohy s využitím dostupných nástrojů pro kvantově-chemické výpočty.  

V teoretické části bude obecně stručně popsána kvantová chemie, její uplatnění a také s ní 

spojené kvantově-chemické výpočty. Objasněny budou základní metody pro řešení 

Schrödingerovy rovnice a potřebné znalosti pro používání nástrojů kvantové chemie. Pro 

vysvětlení volby molekul použitých k praktické simulaci zde bude zmínka o meziatomových 

vazbách. Na závěr teoretické části budou uvedeny používané nástroje pro kvantově-chemické 

výpočty a používané jednotky. 

Praktická část bude rozdělena do dvou oddílů. Prvním oddílem bude popis a stručný návod na 

použití programu GAMESS, který slouží pro řešení kvantově-chemických výpočtů, a 

seznámením s programy pro modelování a zobrazování molekul. Zaměřím se také na tvorbu 

vstupů pro program GAMESS jako základní krok k úspěšným výpočtům. Druhý oddíl 

praktické části bude zaměřen na provedené simulační úlohy. Půjde o stručný popis počítaných 

molekul, jejich vlastností a využití, porovnání výsledků s experimentálními výsledky a také 

s hodnotami dostupnými z chemických databází. V neposlední řadě provedu výpočet dílčích 

odchylek vypočtených hodnot od experimentů. 
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Rešerše 
Cílem této rešerše bylo provést průzkum odborných publikací zaměřených na aplikaci 

kvantově chemických výpočtů a nástrojů kvantové chemie na poli požárně-bezpečnostního 

inženýrství. Pro účely této rešerše jsem prostudoval řadu světových článků a publikací, 

z nichž jsem vybral 4, které pomáhají objasnit problematiku této práce. 

Užitečnost kvantově chemických výpočtů pro výzkum hořlavých a výbušných směsí 

užívaných v průmyslu popisují pánové Mannan, Aldeeb a Rogers v článku Understanding the 

Role of Process Chemistry in Fire and Explosion [7], kde uvádějí, že řada požárů vzniklých 

v průmyslu byla zapříčiněna právě špatným dávkováním nebo také neočekávanou reakcí látek 

používaných pro výrobu, či jejich produktů. Popisují zde potřebu pochopení reakčních 

systémů, znalosti množství dodané energie a reagujících látek, což je mnohdy z hlediska 

finanční a časové náročnosti obtížné zkoumat pouze laboratorně. Dále také rozebírají druhy 

kvantově chemických výpočtů a jejich možné použití právě v této problematice. V závěru se 

zaměřili na porovnání experimentálních výsledků s výsledky dosaženými pomocí kvantově 

chemických výpočtů v programu Gaussian a experimentálními hodnotami.  

Pánové Falzon, Chong a Wang ve své vědecké práci Prediction of Spectroscopic Constans for 

Diatomic Molecules in the Ground and Excited States Using Time-Dependent Density 

Funkcional Theory [4] uvádějí znalost spektroskopických konstant (vibrační frekvence, 

rotační konstanta apod.) jako nezbytnou součást mnoha vědních oborů, např. chemie. Dále se 

zaměřují na možné metody výpočtu a jejich vzájemné výhody a nevýhody. V neposlední řadě 

uvádějí výsledky výpočtů spektroskopických konstant s využitím výpočetních nástrojů a 

jejich srovnání s experimentálními hodnotami. V poslední části vyhodnocují relativní 

odchylky jimi vypočtených dat od těch experimentálních. 

V odborném článku Simple relationship for predicting onset temperatures of nitro compounds 

in thermal explosions [17] se zabývají panové Wang Q., Wang J. a Larranga M. 

problematikou nebezpečí prudkého nárůstu teploty v souvislosti s reakcí nitrosloučenin 

v průmyslu. Uvádí zde, že nárůst teploty a reakční teplo jsou důležitými parametry 

odpovídajícími jejich kinetickým a termodynamickým vlastnostem, které lze jen těžko určit a 

to i experimentálně. Uvádějí zde proto výpočetní metody, kterými je možné tuto problematiku 

řešit, a dále se zabývají výpočtem některých nitrosloučenin, jejichž výsledky porovnávají 

s daty získanými experimentálně dostupnými z různých publikací.  
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Pan doktor Koča ve svém článku Kam se ubírá počítačová chemie [5] podrobně popisuje 

metody kvantově chemických výpočtů, jejich výhody a nevýhody a další možný vývoj těchto 

metod. Dále se zabývá hyperplochou potencionální energie. Uvádí zde také, co je to 

optimalizace geometrie, jak se provádí a k čemu je potřebná. V poslední části se věnuje 

simulačním metodám, jako přechodu k měřitelným veličinám složitějších systémů.  
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Teoretická část 

V následujících kapitolách bude proveden rozbor teorie vedoucí k objasnění pojmů kvantové 

chemie a kvantově chemických výpočtů potřebných pro použití nástrojů pro kvantově 

chemické výpočty. 

1 Kvantová chemie (KCh) 

Je jedním z oborů teoretické chemie, ve kterém se aplikuje kvantová mechanika na 

problematiku fyzikálních vlastností a struktury molekul a atomů a hlavně se zaměřuje na 

fyzikální a chemické procesy, které tyto částice podstupují. Kvantová chemie pojednává o 

atomu jako o jádru určitého tvaru, struktury a také náboje, který obklopují elektrony. Na 

molekuly a molekulové fragmenty nahlíží kvantová chemie jako na soubor jader obklopený 

elektrony. Funkce, která popisuje stav elektronu a tím vlastně i chování atomu, se nazývá 

„vlnová“. Známe-li tuto funkci, můžeme velmi přesně počítat charakteristiky atomů a 

porovnávat je s experimentálními daty. Vlnovou funkci nemůžeme pozorovat, není měřitelná, 

nýbrž jenom počítat. Prostředkem k řešení této problematiky je Schrödingerova rovnice: 



kde  je tzv. Hamiltonův operátor, E je celková energie systému a  je vlnová funkce. 

S výjimkou atomu vodíku, nemá problém analytické řešení. Proto kvantová chemie, používá 

řadu fyzikálních zjednodušení a aparát numerické matematiky, kdy fyzikální řešení jsou 

hledána interakčními metodami postupných korekcí. Jedná se o speciální oblast teoretické 

chemie ležící na hranici mezi fyzikou a chemií. Chemické pojmy a otázky jsou vysvětlovány 

pomocí fyzikálních kvantově mechanických představ.[10] Kvantová chemie je velmi 

užitečným nástrojem pro moderní vědu a výzkum. Pro požárně bezpečnostní inženýrství má 

kvantová chemie využití především pro jako podpora experimentálních aktivit a interpretaci 

výsledků měření, například mechanismy hoření a reakce, stanovení tepelných kapacit hasiv, 

určení iniciační energie vysoce reaktivních materiálů, předpověď spekter pro optickou 

diagnostiku plynů a par, atd.  

Pro řešení Schrödingerovy rovnice je v dnešní době používána řada volně dostupných 

softwarových nástrojů. Mezi nejpoužívanější patří zejména Gaussian 09, MPQC, GAMESS a 

další. 
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1.1 Obecné využití kvantové chemie 

 Interpretace molekulových spekter 

 elektronové - hladiny elektronových stavů => ionizační potenciály, 

 elektronové afinity, excitační energie 

 vibrační + rotační struktura molekul => vazebné délky a úhly, dipólové 

momenty 

 Teoretická předpověď vlastností molekul 

 Vlastnosti transitních stavů chemických reakcí => odhad reakčních rychlostí 

 Klasifikace mezimolekulových sil 

 Určování relativní stability molekul 

 Analýza NMR spekter (spektra nukleární magnetické resonance) 

 Mechanismy chemických reakcí 

 Termodynamické vlastnosti (např. entropie, entalpie, tepelné kapacity) - ve spojení se 

statistickou termodynamikou 

 Určení (optimalizace) geometrické struktury molekul a vibračních módů 

 Predikce excitovaných stavů molekul 

 

Příklad využití KCh v požárně-bezpečnostním inženýrství: 

 Věda a výzkum (“podpora experimentálních aktivit a interpretace výsledků 

měření”) 

 ab-initio studie reakční dynamiky a chemické kinetiky (mechanismy hoření a 

exploze) 

 stanovení tepelných kapacit hasiv, pro určení kalibračních faktorů 

hmotnostních průtokoměrů [7] 

 určení iniciační energie (teploty) vysoce reaktivních materiálů (výbušnin) [6] 

 spektrální predikce pro optickou diagnostiku plynů a par [4] 

 

 Výuka  

 nástroj pro porozumění struktuře látek a interakcím hmoty a záření 

 vizualizace molekulárních orbitalů 
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Určení (optimalizace) geometrické struktury molekul a vibračních módů 

Chceme-li počítat vlastnosti molekul, musíme nejprve najít nejstabilnější strukturu, neboli 

najít minima potenciální energie. Jinak řečeno musíme najít minimální energii elektronů 

v závislosti na poloze jader tvořících molekulu. 

Určení termodynamických parametrů 

Entropie – lze ji chápat jako molekulární neuspořádanost. Je to stavová veličina, 

z chemického a fyzikálního hlediska se jedná o termodynamickou veličinu, která umožňuje 

kvantitativně vyjádřit nevratnost tepelných pochodů v soustavě látek. 

Tepelná kapacita – je teplo, které musíme dodat látce, aby se ohřála o jeden stupeň Celsia 

1.2 Kvantově chemické výpočty 

Kvantově chemické výpočty se zabývají řešením Schrödingerovy rovnice. Řešení rovnice se 

provádí numerickými metodami s využitím různých aproximací. Metody řešení lze z hlediska 

úrovně aproximací rozdělit do několika skupin: 

 empirické 

 semiempirické 

 ab-initio 

 DFT (density funkcional theory) [13] 

 

Empirické metody výpočtu energie jsou založeny na představě, které se říká silové pole 

(Force Field) nebo také molekulová mechanika. Ta vychází z toho, že výsledná energie 

molekuly je součtem dílčích komponent, členů, např.: 

Etot = Estrench+Ebend+Evdw+Edih+Eelst+Ecros 

kde Etot je celková energie molekuly, Estretch je příspěvek energetických změn způsobených 

změnami délek vazeb („natahování" či „smršťování"), Ebend je podíl modifikace vazebných 

úhlů, Evdw je příspěvek van der Waalsovských interakcí, extrémně důležitý např. v 

supramolekulách, Edih je příspěvek energie vyplývající ze změn dihedrálních úhlů, Eelst je 

součet příspěvků interakcí parciálních nábojů nebo např. interakcí dipólů vazeb. 

V rovnici se případně mohou vyskytnout Ecros členy, které zahrnují společný příspěvek 

několika základních členů k celkové energii a popisují např., jak se změní energie molekuly, 

když dojde současně k modifikaci vazebného úhlu a změně délky vazby. [5] 
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Semiempirické metody jsou kompromisem mezi rychlostí a přesností výpočtu. Řešení 

problematiky je tedy značně zjednodušeno. Na rozdíl od ab-initio metod, které počítají se 

všemi elektrony, zahrnují semiempirické metody pouze valenční elektrony. Vliv ostatních 

elektronů a některých potřebných integrálů je nahrazen empirickými parametry. Tyto se 

získávají experimentálně nebo vysoce přesnými ab-initio výpočty. Při vhodném použití 

mohou přinést kvalitní výsledky srovnatelné s experimentálními daty. 

 

Ab-initio metody jsou schopny nám poskytnout výsledky s experimentální přesností bez 

použití empirických parametrů. Vychází ze zákonů kvantové mechaniky a fyzikálních 

konstant. Kvalita výsledků je závislá na velikosti báze, tj. na přesnosti aproximativního 

využití vlnové funkce a na použité úrovni teorie. Avšak čím větší je báze, tím delší je 

výpočetní čas. Naopak neplatí, že čím větší počet bázových funkcí, tím lepší přiblížení 

k experimentálním výsledkům. Je to z toho důvodu, že při použití menší báze může nastat, že 

dojde k vyrušení chyb s opačným znaménkem a pak se výsledky opticky jeví lépe. Kvalita 

výsledků je určitým způsobem funkcí použité úrovně teorie. Je to buď model, bez elektronové 

korelace, podle Hartree-Focka (HF), a modely s elektronovou korelací. Úroveň HF poskytuje 

dobrou informaci o geometrii stabilních molekul.  

Základní omezení ab-initio metod je ve značné časové náročnosti výpočtu. Tento problém řeší 

semiempirické metody, viz výše. [5] 

 

Metody funkcionálu hustoty (Density funkcional theory - DFT) díky poměru kvality 

vypočtených výsledků k výpočetnímu času v současnosti stále populárnější. Funkcionál 

hustoty znamená, že energie je popsána jako funkce hustoty elektronového spinu. Metoda 

DFT se snaží najít takovou funkci elektronové hustoty, která odpovídá nejnižší energii 

elektronů v definovaném elektrickém poli. Vlnová funkce je získávána z elektronové hustoty. 

[5][1]Tyto metody zahrnují elektronovou korelaci. Jsou založeny na teorému, podle něhož je 

energie nedegerovaného základního stavu víceelektronového systému jednoznačným 

funkcionálem jednoelektronové hustoty. Výhodu oproti ab-initio metodám je, že 

jednoelektronová hustota je funkcí tří proměnných, čímž lze Schrödingerovu rovnici přepsat 

do jiného, výpočetně méně náročného, tvaru. Problémem však zůstává tvar funkcionálu 

energie na jednoelektronové hustotě, který není znám, a proto se zavádějí jeho aproximace. 

Mezi nejběžněji používané funkcionály se řadí BP86, B-LYP, PBE, B3LYP, TPSS. 
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Funkcionály jsou empirického charakteru a nepopisují tedy veškeré interakce jako je 

například disperze. [13][5] 

Atomové orbitaly (AO) – jsou funkcí popisující prostorové rozložení možného výskytu 

elektronu v elektronovém obalu atomu. AO popisuje vlnová funkce elektronu v elektrickém 

poli nabitého jádra, která je řešením Schrödingerovy rovnice. Pravděpodobnost výskytu 

elektronu v daném místě je druhou mocninou absolutní hodnoty této vlnové funkce. 

Molekulové orbitaly (MO) – vznikají přibližováním atomových orbitalů, kdy dochází k jejich 

překryvu. Molekulové orbitaly jsou zaplňovány elektrony z původních atomových orbitalů, 

tak se vytvoří kovalentní vazby. Překryvem n atomových orbitalů vzniká n molekulových 

orbitalů, přičemž každý z těchto orbitalů může být zaplněn maximálně 2 elektrony. 

1.3 Báze atomových orbitalů („basis-set“) 

Atomový orbital (AO) je jedním ze základních vstupních údajů kvantově chemických 

výpočtů. Pro vodíkový atom lze nalézt řešení Schrödingerovy rovnice přesně, z toho víme, jak 

vypadá atomový orbital pro tento systém. 

 

Obrázek 1: Izoplochy atomového orbitalu vodíku [15] 

 

Písmeno n je takzvané hlavní kvantové číslo, které určuje velikost tzv. slupky (1, 2, 3,…), 

neboli vrstvy, vedlejší kvantové číslo l popisuje tvar orbitalu, značí se čísly n-1 (nebo 

písmeny s, p, d, f) a magnetické číslo m zobrazuje prostorovou orientaci orbitalu. 
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Je velmi pravděpodobné, že atomové orbitaly dalších atomů budou podobné jako pro 

vodíkový atom. 

Minimální bázi AO tvoří přesný počet funkcí potřebných k umístění všech zaplněných 

orbitalů každého atomu. V praxi jsou to veškeré orbitaly elektronového obalu. Pro vodík a 

helium jedna funkce (1s), pro lithium až neon 5 funkcí (1s, 2s, 2px, 2py, 2pz), to lze odvodit 

z elektronové konfigurace příslušného prvku, respektive umístění v periodické soustavě prvků 

(PSP). Nejpoužívanější minimální bází je STO-3g báze, kde každý orbital je popsán třemi 

Gaussovými funkcemi.  

Omezení způsobené použitím jen jedné funkce na orbital lze vyřešit tím, že každý orbital je 

popsán vice funkcemi. Pokud je orbital popsán dvěma funkcemi, je báze označována jako 

double zeta, třemi triple zeta atd. Velmi často se používá kombinovaný přístup, kdy se 

valenční elektrony popisují pomocí dvou sad funkcí a vnitřní elektrony jsou popsány pouze 

jednou sadou funkcí, protože vliv vnitřních elektronů na chemické vlastnosti je malý. Jako 

příklad lze uvést bázi 3-21g, kde tři Gaussovy funkce jsou použity k popisu vnitřních orbitalů. 

Valenční elektrony jsou též reprezentovány třemi funkcemi: kontrahovaná část pomoci 

lineární kombinace dvou Gaussových funkcí, z nichž jedna je rozvinuta dvěma Gaussovými 

funkcemi, druhá je tvořena jednou Gaussovou funkcí. Nejčastěji používaná báze tohoto typu 

je 6-31g. 

Přidání jednoho nebo dvou znamének + značí rozšíření báze o určité difúzní funkce, např. 6-

31g++(3df,3pd) používá single zeta pro vnitřní elektrony a triple zeta pro valenční elektrony. 

Báze triple zeta obsahuje trojnásobný počet jednoelektronových funkcí oproti minimální 

bázi.[14] 

2 Chemické vazby 

V chemii rozlišujeme dva základní druhy atomových vazeb, vazbu kovalentní a iontovou. Ty 

jsou popisovány v literatuře [16]. 

2.1 Kovalentní vazba 

Kovalentní vazba je vazba v molekule, která je založená na sdílení elektronů. Je způsobena 

elektrostatickými silami působícími mezi elektrony a jádry atomů v molekule, jejichž chování 

je řízeno zákony kvantové chemie. Vazby jsou tvořeny dvěma elektrony s odlišným spinem 

neboli vazebnými elektronovými páry.  



 

 

10 

 

2.2 Iontová vazba 

Iontová vazba vzniká v případě, kdy jeden nebo více elektronů valenční vrstvy přejde do 

valenční vrstvy druhého atomu a tím oba dosáhnou konfigurace inertního plynu. Iontová 

vazba je elektrostatická přitažlivost mezi dvěma ionty opačných nábojů. 

 

Tyto definice jsou jasné, ale nevztahují se však na převážnou většinu reálných molekul, ve 

kterých není vazba ani čistě kovalentní ani čistě iontová. Různé atomy mají různou 

elektronegativitu a můžou náboj rozdělovat do obou atomů. Takový typ vazeb je znám jako 

polární vazba. Jinými slovy polární vazba má kovalentní i iontový charakter. Touto 

problematikou se zabývá také teorie Atomy v molekule (AIM). AIM poskytuje hodnotu 

elektronové hustoty v kritickém vazebném bodě, b. Tato hodnota je ukazatelem 

(semikvantitativním údajem) vyjadřujícím velikost elektrostatického náboje ve vazebné 

vrstvě. Může sloužit jako hrubý odhad kovalentního charakteru vazby, což poskytuje 

informaci o pevnosti vazby. Lze dedukovat, že čím vyšší je hodnota b, tím větší část 

elektronového náboje je sdílena oběma atomy. Tento parametr tedy vypovídá o míře 

kovalentního charakteru vazby. [8] 

Pro znázornění rozdílů mezi kovalentní a iontovou vazbou jsem si zvolil do praktické části 

molekulu oxidu uhelnatého (CO), která má kovalentní charakter vazby a molekulu fluoridu 

lithného (LiF) s iontovým charakterem vazby. 

3 Dostupné nástroje pro kvantově-chemické výpočty 

V dnešní době, kdy jsou informační technologie značně rozšířené a běžné počítače disponují 

dostatečným výkonem, řešení kvantově-chemických výpočtů provádíme aplikací nástrojů 

KCh, které jsou přístupné širokému spektru uživatelů. Mezi nejpoužívanější komerční 

aplikace vhodné pro výpočet patří Gaussian (ke stažení na http://www.gaussian.com) a 

MPQC (dostupné z http://www.mpqc.org). 

Tyto aplikace umožňují kombinovat ab-initio metody s DFT metodami, přičemž lze 

dosáhnout výsledků, které jsou přímo srovnatelné s experimentálně zjištěnými výsledky. Pro 

danou úroveň je možno využít plnohodnotnou alternativu nástrojů s otevřeným zdrojovým 

kódem, tzv. open-source (GAMESS).  
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4 Používané jednotky pro KCh 

Protože atomy a vzdálenosti mezi nimi v molekule jsou velmi malé, bylo by vyčíslení 

v metrech nepraktické, proto se zavedla jednotka Angström (též Angstrom, zn. Å), která je 

rovna 1x10
-10

m. Pro moment setrvačnosti je používána jednotka Amu*Bohr
2
 nebo Amu*Å

2
, 

kde Amu je atomová hmotnostní konstanta, která činí 1/12 klidové hmotnosti atomu uhlíku 12 

v základním stavu (1 Amu = 1,660 538 921×10
-27

 kg), 1 Bohr = 0,529178925978 Å. Rotační 

konstanta se udává v jednotkách GHz nebo také cm
-1

 (tzv. reciproční centimetr), energie 

nulového bodu (energie nulového kmitu, Zero Point Energy – ZPE) v Hartree/molekulu,  

cm
-1

/molekulu, Kcal/mol nebo v kJ/mol. Pro znázornění uvádím tabulku s převodem 

některých jednotek. 

 

Tabulka 1: Převod jednotek 

 hartree eV cm
-1 

kcal/mo kJ/mol Hz 

hartree 1 27,2107 219474,63 627,503 2625,5 6,57966x10
15 

eV 0,367502 1 8,065,73 23,0609 96,4869 2,41804x10
14 

cm
-1 

4,55633x10
-6 

1,23981x10
-4 

1 0,00285911 0,0119627 2,99793x10
10 

kcal/mol 0,00159362 0,0433634 349,757 1 4,184 1,04854x10
13 

kJ/mol 0,00038088 0,01036410 83,593 0,239001
 

1 2,50607x10
12 

Hz 1,51968x10
-18 

4,13558x10
-15 

3,33565x10
-14 

9,53702x10
-14 

- 1 
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Praktická část 

5 Výpočetní nástroj GAMESS 

GAMESS je univerzální balíček ab-initio elektronických struktur, který je schopen vypočíst 

energii, geometrii, vibrační frekvence, transitní (přechodové) stavy, reakční cesty, excitované 

stavy a další různé vlastnosti založené na různých nekorelačních a korelačních vlnových 

funkcích. To může být využito ke studiu molekul a chemických reakcí za různých podmínek. 

GAMESS patří mezi aplikace s otevřeným zdrojovým kódem (open-source). Tuto aplikaci 

jsem použil pro veškeré výpočty provedené v souvislosti s touto prací. 

GAMESS je volně stažitelný z oficiálních stránek (www.msg.ameslab.gov/gamess/). Program 

je kompatibilní s operačními systémy Windows, Linux i Macintosh. Pro získání programu je 

potřeba se nejdříve registrovat na oficiálních stránkách, poté je uživateli formou e-mailu 

zaslán autorizační kód, pomocí kterého se přihlásí a následně si může zdarma stáhnout celý 

programový balíček včetně potřebných pomocných aplikací. Pro dokončení instalace 

vyžaduje program spuštění souboru testovacích příkladů runall.bat. U operačních systémů 

Windows se využívá pro spouštění početních operací příkazového řádku, je tedy potřebná 

alespoň minimální znalost práce v něm.  

 

Obrázek 2: Spouštění testovacích příkladů v příkazovém řádku 

Příkaz cd gamess.64 slouží pro vstup do složky, ve které je uložen spouštěcí program pro sadu 

testovacích příkladů (runall.bat), první argument 12-64 značí jméno aplikace GAMESS, např. 

http://www.msg.ameslab.gov/gamess/
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gamess.12-64.exe (kde 12 je rok aktualizace, 64 je 64-bitový operační systém), druhý 

argument 1 je číslo počítaného procesu. 

Po stisknutí tlačítka enter se zobrazí textové okno se žádostí o povolení odblokování procesu 

v bráně Firewall, po odblokování se rozběhne proces počítání jednotlivých testovacích 

příkladů. Výsledky testovacích úloh jsou ukládány do primární složky programu. Tyto 

výsledné soubory můžeme otevřít v libovolném textovém prohlížeči, pro kontrolu správné 

funkce programu je skoro na konci souboru uvedena věta „EXECUTION OF GAMESS 

TERMINED NORMALLY“. 

 

 

Obrázek 3: Zpráva o správnosti funkce programu 

Spouštění vlastních vstupních souborů probíhá podobně jako u testovacích příkladů, avšak 

příkaz má více argumentů. 

 

 

Obrázek 4: Příklad spouštění vlastní úlohy 
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Rungms.bat je název dávkového souboru, první parametr (vstup.inp) je vstupním souborem 

dané úlohy, druhý až čtvrtý argument viz testovací úlohy, pátý argument značí název 

výstupního souboru (pokud ho neudáme, bude se výstupní soubor jmenovat stejně jako 

vstupní). 

6 Nástroje pro modelování a zobrazování molekul 

Dále jsem pro tuto práci vybral dva programy, se kterými jsem pracoval a kterým se budu 

dále věnovat – MacMolPlt v7.4.4 a Avogadro. Tyto slouží k modelování a zobrazování 

molekul a můžeme v nich také vytvářet vstupy pro výpočetní aplikace. Podobných volně 

dostupných programů je celá řada, já jsem si vybral ty, které jsou doporučeny na oficiálních 

stránkách GAMESS. Bez těchto programů by se v podstatě žádný uživatel neobešel, jsou 

kompatibilní se všemi operačními systémy. 

MacMolPlt je program speciálně vyvinutý pro zobrazování výsledků GAMESS, jako 

struktury, reakční cesty, molekulové orbitaly, vibrační módy atd. Avogadro je v podstatě 

shodný program, avšak pro tvoření vstupních souborů pro GAMESS se mi jevil lepší 

MacMolPlt, který disponuje větším výběrem basis-setů a také funkcionálů. 

Modelování molekul je jako jednoduchá dětská hra, kdy si zobrazíme periodickou soustavu 

prvků (PSP) a odtud si vybereme atom prvku, který chceme do molekuly přidat a kliknutím 

levým tlačítkem myši ho jednoduše přidáme, můžeme si také volit typy vazeb, které mají 

mezi atomy být. 

 

Obrázek 5: Ukázka modelování molekul v programu Avogadro 
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6.1 Tvorba vstupních souborů pro GAMESS 

Na liště záložek klikneme na tlačítko Subwindow => Input Builder, zobrazí se okno pro 

tvoření vstupních souborů pro aplikaci GAMESS. 

 

 

Obrázek 6: Okno pro tvoření vstupních souborů 

 

Toto okno umožňuje nastavení mnoha možností potřebných pro vytvoření jednoduchého 

vstupního souboru GAMESS. Stále však nenabízí veškeré možnosti potřebné pro tvoření 

vstupů, zejména pro pokročilejší možnosti. Nejdůležitější aspekty pro vstupní soubor jsou 

v levém sloupci, ty bychom měli zkontrolovat před vytvořením každého vstupu. Po jejich 

otevření se zobrazí v pravé části další nabídka pro utvoření vstupního souboru. Pod položkou 

„Basis“ si můžeme vybrat vhodný basis-set a provést jeho další upřesnění. Tato část je jedna 

z nejdůležitějších, a proto uvedu příklad utvoření báze (Basis-setu). Například 6-311++G(3df, 

3pd) vytvoříme tak, že v položce „Basis Set“ si vybereme základní část báze a to 6-311G, 

následné tři řádky značí přidání polarizačních funkcí pro vystižení možných deformací 
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vzniklých v důsledku přitažlivých sil atomů sdílejících vazebné elektrony, pro naši 

příkladovou bázi zadáme do prvního řádku 3 do druhého 1 a do třetího opět 3, znaménko + 

znamená přidání difúzní funkce pro eliminování neschopnosti báze popsat určité systémy, 

jako třeba ionty, tuto difúzní funkci přidáme zatržením pole „Diffuse L-shell on heavy atom“ 

pro těžké atomy a „Diffuse s-shell on hydrogen“ pro vodík. 

 „Control“ umožňuje nastavení požadovaného typu úlohy (výpočet energií, optimalizace atd.) 

a zde si můžeme vybrat možnost použití DFT. „System“ slouží k nastavení limitů výpočtu, 

„DFT“ k výběru funkcionálu. Ostatní položky jsou přednastaveny a není pro nás tak důležité 

toto nastavení měnit. Po provedení veškerých potřebných nastavení klikneme na tlačítko 

„Write File“, čímž se vytvoří vstupní soubor. 

6.2 Zobrazování výsledků GAMESS 

Aplikace umožňují zobrazování molekul v optimalizovaném stavu, délek a typů vazeb, 

souřadnic atomů, animací vibrací, elektrostatického potenciálu (ve 2D a 3D), celkové 

elektronové hustoty (v 1D, 2D i 3D), intenzity infračervených (vibračních) přechodů 

v závislosti na frekvenci.  
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7 Případové aplikace nástrojů KCh 

Pro provedení testovacích úloh jsem vybral molekuly, významné z hlediska požárně-

bezpečnostního inženýrství (CO, CH3NO2) a materiálového inženýrství (LiF). Všechny 

výpočty jsem prováděl pomocí programu GAMESS, pro modelování molekul a tvorbu 

vstupních souborů pro GAMESS jsem použil MacMolPlt. Ve všech třech případech jsem 

provedl následující dílčí kroky: 

1. Počáteční sestavení geometrie molekuly, výběr vhodné báze a funkcionálu, 

2. optimalizace geometrie, 

3. výpočet typu Hessian (určení vibračních energií a termodynamických parametrů), 

4. srovnání s tabelovanými a experimentálními daty, 

5. výpočet a grafické zobrazení odchylek mnou vypočtených dat a dat dostupných 

z literatury od dat experimentálních. 

7.1 Výpočet a hodnocení 

V případě dvouatomových molekul (CO a LiF) jsem použil totožné nastavení simulace a to 

metodu výpočty DFT, bázi (basis-set) aug-cc-pVTZ a funkcionál B3LYP, jako typ úlohy jsem 

zvolil optimalizaci (Optimization). V případě nitromethanu (CH3NO2) bylo nastavení také 

stejné, jenom jsem pro zkrácení výpočtového času zvolil jednodušší bázi, kterou byla báze 6-

31++g(3df, 3pd). Neúspěšně jsem také zkoušel pro nitromethan provést optimalizaci s bází 

aug-cc-pVZT. Vstupní soubor pro jednotlivé simulace je součástí přílohy 1 – 3.  

Následně jsem výstupní soubory otevřel v programu MacMolPlt a vytvořil jsem nové vstupní 

soubory již optimalizovaných molekul. Zde jsem zvolil pro všechny molekuly totožná 

nastavení jako v případě optimalizace, změnil jsem pouze typ úlohy na Hessian. Vstupní 

soubory pro tento typ výpočtu jsou uvedeny v příloze 4 – 6. 

Dále jsem z příslušných výstupních souborů vybral veličiny přímo srovnatelné s tabelovanými 

daty (z experimentů a vypočtených simulací). 

Pro srovnání výsledků dvouatomových molekul jsem použil experimentální data z chemické 

databáze, která je dostupná z internetového portálu [18], na stejných stránkách jsem vyhledal 

také data vypočtená stejnou metodou, jakou jsem použil v mé práci. Srovnání jsem také 

prováděl s literaturou [4]. 
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Porovnávanými hodnotami jsou délka vazby (re) mezi jednotlivými atomy, vibrační frekvence 

(e), kdy dvouatomovou molekulu si můžeme představit jako klasický oscilátor, a proto je 

tato frekvence závislá na typu vazby a také na druhu (hmotnosti) atomů, energie nulových 

kmitů (E
o
 - zero-point energy, ZPE), rotační konstanta Be, moment setrvačnosti, entropie a 

tepelná kapacita. Některé hodnoty vypočítané programem GAMESS neměly shodné jednotky 

s hodnotami porovnávanými (tabelovanými). V těchto případech jsem provedl převod 

jednotek v souladu s Tabulkou 1. 

7.1.1 Oxid uhelnatý – CO 

Oxid uhelnatý je významnou dvouatomovou sloučeninou v kontextu požárně-bezpečnostního 

inženýrství, jelikož se jedná o výrazně toxický bezbarvý plyn, těžší než vzduch, bez chuti a 

zápachu. Velmi často vzniká při požárech s nedostatečným přísunem kyslíku, při špatné 

údržbě topných zařízení, je obsažen ve výfukových plynech. Oxid uhelnatý je rovněž hořlavý, 

přičemž jeho meze výbušnosti se pohybují zhruba mezi 11-75 obj. %. Ve velkém množství 

vzniká při průmyslové výrobě, v kombinaci s vodíkem, přeměnou uhlovodíků, obvykle v 

zemním plynu. Při nižších koncentracích CO dochází k bolesti hlavy, nevolnosti, ospalosti, 

zrychlenému dýchání, při vyšších koncentracích dochází k bezvědomí až možné smrti. Vzniká 

při nedokonalém spalování. Používá se ve velkých množstvích pro výrobu různých 

meziproduktů organických látek, jako je kyselina octová, isokyanatany, kyselina mravenčí a 

také některé polymery, například polykarbonáty a polyketony. 

 

Obrázek 7: Optimalizovaná struktura molekuly CO 

Molekula oxidu uhelnatého se skládá z atomu uhlíku a atomu kyslíku, které jsou spojeny 

vazbou s kovalentním charakterem. Hodnota elektronové hustoty v kritickém bodě b = 0,525, 

což právě vypovídá o kovalentním charakteru vazby. V programu MacMolPlt jsem pomocí 
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funkce „Surfaces“ zobrazil celkovou elektronovou hustotu ve dvojrozměrném zobrazení 

(Obrázek 7), následně pak ve trojrozměrném zobrazení (Obrázek 8). 

 

Obrázek 8: Oxid uhelnatý – elektronová hustota v kritickém bodě b 

Na obrázku je znázorněna hustota elektronového náboje v kritickém bodě b, přičemž vnější 

kontury odpovídají hustotě elektronového náboje  = 0,001. Tato hodnota odpovídá oblasti 

zahrnující více než 99% populace elektronů v molekule [8]. 

 

Obrázek 9: Oxid uhelnatý – elektronová hustota 

 

V následující části uvádím srovnání výsledků výpočetních simulací pro molekulu oxidu 

uhelnatého. Výsledky jsou obsaženy v Tabulce 3 a Tabulce 4. 
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Tabulka 2: Oxid uhelnatý – optimalizovaná geometrie, vibrační energie a rotační konstanty 

CO re[Å] e[cm
-1

] Be[cm
-1

] E
o
[cm

-1
/molekula] 

Moment 

setrvačnosti 

[amuÅ
2
] 

Vypočtená data 1,126 2206,7 1,937 1103,4 8,693 

Experimentální 

data 
1,128 2169,9 1,932 1081,7 8,729 

Tabelovaná data * 1,126 2207,0 1,939 1104,0 8,695 

Data z literatury ** 1,138 2214,0 1,900 1103,6 8,588 

* vypočtená data metodou B3LYP s bází aug-cc-pVTZ dostupná z http://cccbdb.nist.gov/ 

** vypočtená data metodou B3LYP s bází ATZP dostupná z [4] 

 

Tabulka 3: Oxid uhelnatý - termodynamická data 

CO S0 [kJ/Kmol] Cp [kJ/Kmol] 

Vypočtená data 197,46 29,12 

Experimentální data 197,66 29,14 

Tabelovaná data 197,57 29,13 

Vypočtená data 

(ATZP)** 
197,35 29,12 

* vypočtená data metodou B3LYP s bází aug-cc-pVTZ dostupná z 

http://cccbdb.nist.gov/ 

** vypočtená data metodou B3LYP s bází ATZP 

 

Mnou vypočtená data jsem následně porovnal s experimentálními daty a s daty dostupnými 

z literatury [4]. Některá data, která nebyla dostupná z této publikace, jsem dopočítal 

v programu GAMESS metodou B3LYP/ATZP. Z rozdílů těchto hodnot jsem vytvořil graf 

relativních odchylek od vypočtených hodnot. Z tabulky lze vidět, že referenční (tabelovaná) 

data jsou téměř shodná se mnou vypočtenými daty (odchylka do 0,1%), proto jsem tato data 

nezakresloval do grafu. 

http://cccbdb.nist.gov/
http://cccbdb.nist.gov/
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Graf 1: Oxid uhelnatý – odchylky od experimentálních dat 

 

Z grafu je patrné, že odchylky od experimentálních dat jsou maximálně do ±2 %, z čehož se 

dá usoudit, že výpočty provedené v programu GAMESS metodou B3LYP/aug-cc-pVTZ jsou 

relativně přesné ve srovnání s experimentem. Je také vidět, že tato data jsou blíže 

experimentálním hodnotám než data dostupná z literatury [4] vypočtená metodou 

B3LYP/ATZP. 

7.1.2 Fluorid lithný – LiF  

Fluorid lithný je bezbarvá krystalická nebo bílá práškovitá látka patřící 

mezi anorganické iontové sloučeniny. Je to lithná sůl kyseliny fluorovodíkové. Strukturálně se 

podobá chloridu sodnému, ale je mnohem méně rozpustný ve vodě. Nejčastěji se využívá jako 

aditivum do solí určených k elektrolytickému tavení. Důležitou aplikací fluoridu lithného 

spočívá také v oblasti optiky a materiálů. 
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Obrázek 10: Optimalizovaná struktura molekuly LiF 

 

Skládá se z atomů lithia a fluoru spojených trojnou vazbou, která se nachází v blízkosti 

hypoteticky čistě iontového charakteru. Dá se říct, že molekula je složena ze dvou iontů 

držících pohromadě díky elektrostatické síle mezi jejich opačnými náboji. Na Obrázku 11 je 

zobrazena elektronová hustota v kritickém bodě b v  dvojrozměrném zobrazení. Zde hodnota 

elektronové hustoty v kritickém bodě odpovídá b = 0,085. Tuto hodnota jsem určil na 

základě výpočtu v programu GAMESS metodou B3LYP/aug-cc-pVTZ a liší se necelých 10% 

od hodnoty uvedené v literatuře [8] (b = 0,075), kde však byla získána metodou B3LYP/6-

311++G(3df,2pd). Na základě této skutečnosti lze usuzovat na výrazný vliv zvolené báze na 

vypočtenou hodnotu elektronového náboje v kritickém bodě. 

 

Obrázek 11: Fluorid lithný – elektronového hustota v kritickém bodě b 
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Následující obrázek reprezentuje výpočtem stanovenou isoplochu elektronové hustoty 

v molekule LiF ve trojrozměrném zobrazení (pro  = 0.001).  

 

Obrázek 12: Fluorid lithný - elektronová hustota 

 

V Tabulce 5 a v Tabulce 6 uvádím opět srovnání mých výsledných hodnot s daty dostupnými 

z chemických databází a s daty tabelovanými. Následně jsou opět vypočteny relativní 

odchylky vypočtených hodnot od hodnot experimentálních, což uvádí Graf 2. 

 

Tabulka 4: Fluorid lithný - optimalizovaná geometrie, vibrační energie a rotační konstanty 

LiF re[Å] e[cm
-1

] Be[cm
-1

] E
o
[cm

-1
/molekula] 

Moment 

setrvačnosti 

[amuÅ] 

Vypočtená data 1,572 900,7 1,329 450,37 12,665 

Experimentální data 1,564 910,6 1,345 453,71 12,531 

Tabelovaná data * 1,572 899,0 1,334 450,00 12,669 

Vypočtená data 

(ATZP) ** 
1,599 840,78 1,285 420,39 12,748 

* vypočtená data metodou B3LYP s bází aug-cc-pVTZ dostupná z http://cccbdb.nist.gov/ 

** vypočtená data metodou B3LYP s bází ATZP 

 

 

 

http://cccbdb.nist.gov/
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Tabulka 5: Fluorid lithný - termodynamická data 

LiF S0 [kJ/Kmol] Cp [kJ/Kmol] 

Vypočtená data 200,25 31,19 

Experimentální data 200,28 31,29 

Tabelovaná data* 200,40 31,36 

Vypočtená data 

(ATZP)** 
200,69 31,55 

* vypočtená data metodou B3LYP s bází aug-cc-pVTZ dostupná z 

http://cccbdb.nist.gov/ 

** vypočtená data metodou B3LYP s bází ATZP 

 

 

Graf 2: Lithium fluorid- odchylky od experimentálních dat 

 

Z grafu si lze všimnout, že odchylka od experimentálních hodnot se pohybuje v rozmezí 

okolo ±1 %, čímž se potvrzuje mé tvrzení, že výpočty v programu GAMESS jsou relativně 

přesné. Naopak je vidět, že pro použitou bázi ATZP jsou výsledky více nepřesné (řádově až 

8-krát vyšší relativní odchylka). 

Na základě těchto skutečností lze konstatovat, že funkcionál B3LYP ve spojení s bází aug-cc-

pVTZ se osvědčil jako uspokojivě přesný pro dvouatomové molekuly s iontovým 

charakterem (spojené iontovou vazbou). Naopak u metody B3LYP/ATZP se v tomto případě 
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projevily neuspokojivé prediktivní schopnosti. Jedná se zjevně o případ, kdy s použitím 

efektivní báze (aug-cc-pVTZ) je možné dosáhnout vyšší přesnosti výsledků než v případě 

rozsáhlejší báze (ATZP), jak je diskutováno v rámci [4]. Generalizace těchto konstatování by 

však vyžadovala komplexnější studii, která přesahuje rámec této bakalářské práce. 

7.1.3 Nitromethan – CH3NO2 

Nitromethan je těkavá kapalina s teplotou varu okolo 100°C, která se při styku s vodou může 

samovznítit. Při zvýšené teplotě vytváří se vzduchem výbušnou směs. Nebezpečí výbuchu 

hrozí také při styku s alkalickými hydroxidy, aminy, halogen-uhlovodíky, organickými 

látkami, silnými kyselinami a zásadami. Tato sedmi-atomová silně reaktivní organická 

sloučenina uhlíku, vodíku, dusíku a kyslíku, vzniká sloučením metylové skupiny 

s nitroskupinou. Používá se často jako činidlo řady chemických reakcí a také jako speciální 

palivo pro raketové motory i klasické zážehové motory.  

V případě nitromethanu (CH3NO2) jsem porovnání prováděl opět s experimentálními daty 

dostupnými z [18] a také s literaturou [3]. Srovnávanými veličinami byly vazebné délky 

atomů (re), celková energie molekuly a energie nulových kmitů. Výsledky jsou uvedené 

v tabulce 7. 

 

 

Obrázek 13: Optimalizovaná struktura molekuly CH3NO2  
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Tabulka 6: CH3NO2 - vazebné délky a energie 

CH3NO2 rCH rCN rNO E E
O 

Vypočtená data 1,087 1,500 1,217 -244,99534 31,09 

Experimentrální data 1,088 1,489 1,224 - - 

Data z literatury* 1,087 1,498 1,218 -245,10968 31,20 

* vypočtená data metodou B3LYP/6-311++G(3df,3pd) 

 

 

Graf 3: Nitromethan - odchylky od experimentálních dat 

 

V další tabulce uvádím srovnání vibračních frekvencí e, tyto data jsou porovnávána s daty 

dostupnými z literatury [3], s experimentálními daty dostupnými z chemické databáze [18], a 

také s daty vypočtenými podobnou metodou dostupnými z http://www.nist.gov. 
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Tabulka 7: Nitromethan - vibrační frekvence 

CH3NO2 

 

Experimentální data Vypočtená data 

  

IR/Raman IR A  B  C 

1 A' 3045 - - 3163 3157 

2 A' 2974 2965 3079 3075 3072 

3 A' 1397 1413 1433 1478 1432 

4 A' 1434 1488 1478 1433 1475 

5 A' 1380 1384 1403 1403 1402 

6 A' 1131 1153 1137 1138 1135 

7 A' 918 921 928 927 929 

8 A' 657 647 663 663 658 

9 A' 603 599 617 617 624 

10 A" 3080 3048 3168 3195 3190 

11 A" 1583 1582 1623 1624 1616 

12 A" 1410 1449 1466 1467 1463 

13 A" 1096 1097 1113 1112 1112 

14 A" 475 476 482 481 479 

A – data vypočtená metodou B3LYP/6-311++G(3df, 3pd) dostupná z [3] 

B – metoda B3LYP/6-311+G(3df, 2p) dostupné http://cccbdb.nist.gov/ 

C – metoda B3LYP/6-311++G(3df, 3pd) [tato práce] 

 

 

Z tabulky lze vidět, že mnou vypočtená data se blíží vypočteným datům dostupným z 

literatury [3] a také lze přiřadit tyto hodnoty k experimentálním datům, kde už jsou odchylky 

v některých případech poněkud větší.  

Program Avogadro nám umožňuje zobrazit graf IR-spekter v závislosti na vibračních 

frekvencích. Tento nástroj nám umožňuje také importovat sem další data získaná např. jinými 

výpočty a provést porovnání obou křivek. Pomocí nastavení infračervených spekter můžeme 

také upravit měřítko (Scale factor), čímž může dojít ještě k přesnějšímu porovnání křivek. 

Pomocí možnosti „Label peaks“ (označení vrcholů) můžeme zobrazit i hodnoty jednotlivých 

amplitud. 

http://cccbdb.nist.gov/
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Graf 4: Nitromethan - rovnání infračervených spekter 

 
Na grafu jsou zobrazeny křivky pohlcování infračerveného záření nitromethanem. Červená 

křivka zobrazuje mnou vypočtená data, na bílé křivce jsou zobrazena data získaná z chemické 

databáze [18]. 

Přiřazení jednotlivých intenzit k výsledným vibračním frekvencím není dost dobře možné, a 

proto srovnání vypočtených a experimentálních dat je obtížně srovnatelné. Z grafu je však 

patrné, že jsem se alespoň částečně přiblížil k experimentálním hodnotám. 
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Závěr 

V této bakalářské práci byl stručně shrnut úvod do kvantové chemie a oblasti kvantově 

chemických výpočtů. Byly objasněny metody kvantově-chemických výpočtů a také základní 

princip chemických vazeb. V praktické části byla popsána práce s výpočetním nástrojem 

kvantové chemie GAMESS od instalace programu až po jeho spouštění a zobrazování 

výsledků. Dále zde byly představeny nástroje pro modelování a zobrazování molekul, 

zobrazování výsledků výpočetních programů, energetických hladin, animací vibračních 

pohybů a hlavně vytváření vstupů pro program GAMESS. Toto by mohlo sloužit jako učební 

pomůcka nebo jako stručný manuál pro nenáročné uživatele tohoto softwaru. 

Další část byla zaměřena na řešení simulačních úloh, pro které byly vybrány dvě 

dvouatomové molekuly (CO a LiF) pro znázornění rozdílů mezi výsledky u molekul 

s meziatomovou kovalentní vazbou a iontovou vazbou. Vypočítané výsledky programem 

GAMESS byly porovnávány s daty získanými výpočty založenými na stejném principu, jaký 

byl využit v této práci a experimentálními hodnotami. Ve většině případů byly výsledky 

vypočtené v rámci této práce velmi blízko experimentálním datům a na srovnatelné úrovni 

s teoreticky získanými daty dostupnými z různých publikací. Nejdůležitějším aspektem pro 

přesné výsledky je vhodná volba funkcionálu ve spojení s bází.  

Poslední část je zaměřena na výpočet vibračních frekvencí nitromethanu a k nim 

příslušejících infračervených intenzit záření. V této fázi bylo porovnání s experimentálními 

výsledky poněkud komplikovanější, jelikož se jedná o složitější molekulu, pro kterou by bylo 

zřejmě vhodnější použít složitější bázi, to však nepovoloval dostupný hardware. I tak se ale dá 

konstatovat, že výpočty byly uspokojivé, protože ve srovnání s daty z dostupných literatur 

byly shodné. 

Z této práce vyplývá, že nástroje pro řešení kvantově-chemických výpočtů jsou v dnešní době 

dostupné již širokému spektru uživatelů a výpočetní programy jsou zjednodušeny natolik, že 

jsou srozumitelné i pro začátečníky se základními znalostmi teorie kvantové chemie a 

angličtiny.  

Tato práce by mohla úplným začátečníkům alespoň lehce nastínit problematiku kvantově-

chemických výpočtů a nástrojů pro jejich řešení. Mohla by také posloužit jako základní 

manuál pro pochopení základních funkcí programů pro modelování a zobrazování molekul 

jako jsou MacMolPlt a Avogadro. 

Lze konstatovat, že všechny plánované cíle, viz úvod, byly úspěšně dosaženy. 
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Příloha 1 Vstupní soubor pro optimalizaci molekuly CO v programu GAMESS 

!   File created by MacMolPlt 7.4.4 

 $CONTRL SCFTYP=RHF RUNTYP=OPTIMIZE DFTTYP=B3LYP MAXIT=30 MULT=1 

PP=MCP  

    ISPHER=1 MOLPLT=.TRUE. $END 

 $SYSTEM TIMLIM=10 MEMORY=1000000 $END 

 $BASIS GBASIS=MCP-ATZP $END 

 $SCF DIRSCF=.TRUE. $END 

 $STATPT OPTTOL=0.0001 NSTEP=20 $END 

 $DATA  

Title 

C1 

C     6.0    -0.45899     0.00000    -0.00000 

O     8.0     0.32043     0.00000    -0.00000 

 $END 

 

 



 

 

 

 

Příloha 2 Vstupní soubor pro optimalizaci molekuly LiF v programu GAMESS 

 

!   File created by MacMolPlt 7.4.4 

 $CONTRL SCFTYP=RHF RUNTYP=OPTIMIZE DFTTYP=B3LYP MAXIT=30 MULT=1 

ISPHER=1  

    MOLPLT=.TRUE. $END 

 $SYSTEM TIMLIM=525600 MEMORY=1000000 $END 

 $BASIS GBASIS=ACCT $END 

 $SCF DIRSCF=.TRUE. $END 

 $STATPT OPTTOL=0.0001 NSTEP=20 $END 

 $DATA  

Title 

C1 

Li     3.0     0.00000     0.00000     0.00000 

F     9.0     1.50000     0.00000     0.00000 

 $END 

 



 

 

 

 

Příloha 3 Vstupní soubor pro optimalizaci molekuly CH3NO2 v programu GAMESS 

!   File created by MacMolPlt 7.4.4 

 $CONTRL SCFTYP=RHF RUNTYP=OPTIMIZE DFTTYP=B3LYP MAXIT=30 MULT=1 

MOLPLT=.TRUE.  

    $END 

 $SYSTEM TIMLIM=525600 MEMORY=1000000 $END 

 $BASIS GBASIS=N311 NGAUSS=6 NDFUNC=3 NFFUNC=1 NPFUNC=3 

DIFFSP=.TRUE.  

    DIFFS=.TRUE. $END 

 $SCF DIRSCF=.TRUE. $END 

 $STATPT OPTTOL=0.0001 NSTEP=20 $END 

 $DATA  

Title 

C1 

C     6.0    -0.56795     0.49427     0.00000 

H     1.0    -0.56795     1.63427     0.00000 

H     1.0    -1.49875     0.11427    -0.53740 

H     1.0    -0.56795     0.11427     1.07480 

N     7.0     0.63230     0.00427    -0.69296 

O     8.0     1.44123     0.99657     0.00000 

O     8.0     0.58896     0.00000    -1.98574 

 $END 



 

 

 

 

Příloha 4 Vstupní soubor pro výpočet typu Hessian molekuly CO v programu GAMESS 

 

!   File created by MacMolPlt 7.4.4 

 $CONTRL SCFTYP=RHF RUNTYP=HESSIAN EXETYP=RUN DFTTYP=B3LYP 

MAXIT=30 MULT=1  

    ISPHER=1 MOLPLT=.TRUE. $END 

 $SYSTEM TIMLIM=30 MEMORY=1000000 $END 

 $BASIS GBASIS=ACCT $END 

 $GUESS GUESS=MOREAD NORB=7 $END 

 $SCF DIRSCF=.TRUE. $END 

 $FORCE METHOD=SEMINUM VIBSIZ=0.010000 VIBANL=.TRUE. $END 

 $DATA  

Title 

C1 

C     6.0    -0.63229     0.00000     0.00000 

O     8.0     0.49373     0.00000     0.00000 

 $END 

 $VEC 

 1  1-2.58999993E-04-6.15999976E-04-1.46499998E-03 4.37700003E-03-8.18000000E-04 

 1  2 0.00000000E+00 0.00000000E+00 2.05900008E-03 0.00000000E+00 0.00000000E+00 

 1  3 3.78199993E-03 0.00000000E+00 0.00000000E+00 3.45999986E-04-1.72999993E-04 

 1  4-1.72999993E-04 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 2.06100009E-03 

 1  5-1.03000004E-03-1.03000004E-03 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 

 1  6 1.06899999E-03 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 

 1  7-7.16999988E-04 0.00000000E+00-7.16999988E-04 0.00000000E+00 0.00000000E+00 

 1  8 3.95000010E-04-9.00000032E-06 0.00000000E+00 0.00000000E+00 9.91999987E-04 

 1  9-4.95999993E-04-4.95999993E-04 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 

 1 10 2.76000006E-04 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 

 1 11-1.84999997E-04 0.00000000E+00-1.84999997E-04 0.00000000E+00 0.00000000E+00 

 1 12-9.71557975E-01 2.16699997E-03-5.14819995E-02-7.72499992E-03 1.34500000E-03 

. 

. 



 

 

 

 

. 

Příloha 5 Vstupní soubor pro výpočet typu Hessian molekuly LiF v programu GAMESS 

!   File created by MacMolPlt 7.4.4 

 $CONTRL SCFTYP=RHF RUNTYP=HESSIAN EXETYP=RUN DFTTYP=B3LYP 

MAXIT=30 MULT=1  

    ISPHER=1 $END 

 $SYSTEM TIMLIM=525600 MEMORY=1000000 $END 

 $BASIS GBASIS=ACCT $END 

 $GUESS GUESS=MOREAD NORB=6 $END 

 $SCF DIRSCF=.TRUE. $END 

 $FORCE METHOD=SEMINUM VIBSIZ=0.010000 VIBANL=.TRUE. $END 

 $DATA  

Title 

C1 

Li     3.0    -0.03611     0.00000     0.00000 

F     9.0     1.53611     0.00000     0.00000 

 $END 

 $VEC 

 1  1-4.75000008E-04-6.39999984E-04-8.49999997E-05-1.82000003E-04 5.18999994E-04 

 1  2 0.00000000E+00 0.00000000E+00 9.99999975E-06 0.00000000E+00 0.00000000E+00 

 1  3 5.19999994E-05 0.00000000E+00 0.00000000E+00 1.16000003E-04-5.80000014E-05 

 1  4-5.80000014E-05 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 3.68000008E-04 

 1  5-1.84000004E-04-1.84000004E-04 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 

 1  6-1.21999998E-04 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 

 1  7 8.19999987E-05 0.00000000E+00 8.19999987E-05 0.00000000E+00 0.00000000E+00 

 1  8 6.60000005E-05-7.00000010E-06 0.00000000E+00 0.00000000E+00-1.80000006E-05 

 1  9 9.00000032E-06 9.00000032E-06 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 

 1 10 3.12999997E-04 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 

 1 11-2.09999998E-04 0.00000000E+00-2.09999998E-04 0.00000000E+00 0.00000000E+00 

 1 12-9.70548987E-01 4.75900015E-03-5.05330004E-02-4.89800004E-03 3.22999986E-04 

. 

. 



 

 

 

 

Příloha 6 Vstupní soubor pro výpočet typu Hessian molekuly CH3NO2 v programu 

GAMESS 

!   File created by MacMolPlt 7.4.4 

 $CONTRL SCFTYP=RHF RUNTYP=HESSIAN EXETYP=RUN DFTTYP=B3LYP 

MAXIT=30 MULT=1  

    MOLPLT=.TRUE. $END 

 $SYSTEM TIMLIM=525600 MEMORY=1000000 $END 

 $BASIS GBASIS=N311 NGAUSS=6 NDFUNC=3 NFFUNC=1 NPFUNC=3 

DIFFSP=.TRUE.  

    DIFFS=.TRUE. $END 

 $GUESS GUESS=MOREAD NORB=16 $END 

 $SCF DIRSCF=.TRUE. $END 

 $FORCE METHOD=SEMINUM VIBSIZ=0.010000 VIBANL=.TRUE. $END 

 $DATA  

Title 

C1 

C     6.0    -0.65399     0.55698     0.00737 

H     1.0    -0.79557     1.62677     0.13881 

H     1.0    -1.44398     0.11313    -0.58669 

H     1.0    -0.55316     0.08048     0.97887 

N     7.0     0.64568     0.37027    -0.71649 

O     8.0     1.64616     0.78257    -0.15617 

O     8.0     0.61475    -0.17228    -1.80699 

 $END 

 $VEC 

 1  1 0.00000000E+00-7.00000010E-06 3.99999999E-06-3.00000011E-06-6.00000021E-06 

 1  2-2.90000007E-05-2.90000007E-05 1.29999999E-05 2.90000007E-05-5.97000006E-04 

 1  3-2.88999989E-04 6.60000005E-05 1.82000003E-04-1.88999998E-04 7.50000036E-05 

 1  4 5.29999998E-05 7.59999966E-05-9.00000032E-06-3.99999999E-06-7.00000010E-06 

 1  5-9.99999997E-07 9.99999997E-07-1.99999999E-06 7.00000010E-06-3.60000013E-05 

. 

. 


