Chemia Teoretyczna B  laboratorium
wiczenie 5
Oddziaªywania mi¦dzycz¡steczkowe I

Celem ¢wiczenia jest zbadanie efektów oddziaªywania mi¦dzycz¡steczkowego w dwóch ukªadach:
(a) cz¡steczka chlorowodoru z atomem helu, HCl + He, oraz (b) cz¡steczka azotu z jednoujemnym

−

jonem atomowym wodoru, N2 + H

. Obliczenia caªkowitej energii oddziaªywania metod¡ supermole-

kularn¡ wykonane zostan¡ dla kilku konguracji przestrzennych j¡der odpowiadaj¡cych ekstremom na
hiperpowierzchni energii potencjalnej (minimom lub punktom siodªowym) danego ukªadu.
Energia oddziaªywania dla dwóch cz¡steczek
kuªy

AB

AiB

zdeniowana jest jako ró»nica energii supermole-

(nazywanej te» dimerem ), oraz sumy energii oddzielnych cz¡steczek

AiB

(nazywanych w tym

kontek±cie monomerami )





Eint {R}, {RA }, {RB } = EAB {RAB } − EA {RA } − EB {RB } ,
{RX }, X = ∅, A, B, AB ,

gdzie

• {R}

(1)

oznaczaj¡ zbiory wspóªrz¦dnych:

 wzgl¦dne wspóªrz¦dne mi¦dzymonomerowe,

• {RA }, {RB }, {RAB }
dimeru

AB ,

 wzgl¦dne wspóªrz¦dne wewn¦trzne, odpowiednio, monomerów

przy czym

{RAB } = {RA } + {RB } + {R}

AiB

(znak  + zostaª u»yty aby podkre±li¢

fakt, »e zbiory s¡ rozª¡czne); liczba wspóªrz¦dnych wewn¦trznych zale»y od ilo±ci atomów,

X = A, B, AB ,

oraz

NX ,

w rozpatrywanym monomerze lub w dimerze, i od rozmieszczenia tych atomów

w przestrzeni  dla pojedynczego atomu (NX
ukªadów wieloatomowych (NX

> 1)

= 1)

mamy

0

wspóªrz¦dnych wewn¦trzych, a dla

liczba wspóªrz¦dnych wewn¦trznych wynosi

wszystkie atomy rozmieszczone s¡ wzdªu» jednej prostej, lub

3NX − 6

3NX − 5,

gdy

w ogólnym przypadku.

Zgodnie z powy»sz¡ denicj¡, energia oddziaªywania zale»y zarówno od odlegªo±ci mi¦dzy monomerami
i wzajemnej orientacji monomerów wzgl¦dem siebie (reprezentowanych wspólnie przez wspóªrz¦dne ze
zbioru

{R}),

{RA }

i

jak i od wewn¦trznych geometrii

{RB }).1

A

i

B

(reprezentowanych przez wspóªrz¦dne ze zbiorów

We wzorze (1) szczególnie istotne jest to, »e geometrie, dla których obliczamy refe-

rencyjne energie oddzielnych monomerów

A

i

B,

s¡ takie same jak w dimerze. Mo»na sobie wyobrazi¢,

»e maj¡c pewien specyczny ukªad dwóch oddziaªuj¡cych cz¡steczek, zamra»amy geometrie obu tworz¡cych go skªadników, wyª¡czamy oddziaªywanie (na przykªad separujemy cz¡steczki oddalaj¡c je do
niesko«czono±ci), i osobno obliczamy energie ka»dego ze skªadników.
Oddziaªywania mi¦dzy cz¡steczkami chemicznymi traktowanymi jako caªo±ci s¡ znacznie sªabsze w
porównaniu z oddziaªywaniami prowadz¡cymi do powstania wi¡za« chemicznych wewn¡trz cz¡steczek
(czyli z oddziaªywaniami walencyjnymi). Oba te rodzaje oddziaªywa« maj¡ zasadniczo to same ¹ródªo
 wynikaj¡ z oddziaªywa« elektrostatycznych pomi¦dzy naªadowanymi cz¡stkami skªadaj¡cymi si¦ na
atomy i molekuªy, to znaczy z przyci¡gania si¦ elektronów i j¡der, oraz ze wzajemnego odpychania si¦
elektronów i wzajemnego odpychania si¦ j¡der. Rozró»nienie na oddziaªywania mi¦dzycz¡steczkowe i

1 W ogólno±ci energia oddziaªywania, poza czynnikami geometrycznymi, zale»y tak»e od stanów kwantowych dimeru
i monomerów. Na przykªad, dla dimeru O2 + O2 dysocjuj¡cego na du»ych odlegªo±ciach mi¦dzymonomerowych na dwie
cz¡steczki tlenu w stanie podstawowym, otrzymamy dla tych samych geometrii inne warto±ci Eint w zale»no±ci od tego, jak¡
−
multipletowo±¢ tego dimeru narzucimy (stan podstawowy O2 jest opisany termem 3Σg , wi¦c mo»liwy jest dimer singletowy,
trypletowy lub kwintetowy).
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walencyjne ma charakter konwencji bazuj¡cej na wzgl¦dnej sile tych oddziaªywa«. O ile oddziaªywania mi¦dzycz¡steczkowe s¡ rz¦du od okoªo
helu) do

−20

−0.1

kJ/mol (oddziaªywania Van der Waalsa w dimerze

kJ/mol (wi¡zania wodorowe mi¦dzy cz¡steczkami wody), to energie wi¡za« chemicznych

w cz¡steczkach s¡ rzedu kilkuset kJ/mol (na przykªad dla wi¡zania C-H w metanie odpowiednia energia
oddziaªywania ukªadu zªo»onego z rodnika CH3 i atomu wodoru wynosi okoªo

−440

kJ/mol). Ostatni

przykªad pokazuje, »e wyodr¦bnienie oddziaªuj¡cych podukªadów w danym superukªadzie mo»e by¢ cz¦sto arbitralne  nie ma w formalizmie mechaniki kwantowej »adnego narz¦dzia, który pozwoliªoby nam
z danego i dowolnego zbioru j¡der atomowych i elektronów wydzieli¢ jednoznacznie poszczególne grupy
j¡der i elektronów (czyli cz¡steczki), które naturalnie skªadaj¡ si¦ na ten ukªad. Poj¦cie oddziaªywa«
mi¦dzycz¡steczkowych nabiera swojego intuicyjnego sensu tylko wtedy, gdy badane podukªady znajduj¡
si¦ odpowiednio daleko od siebie.
Energi¦ oddziaªywania mo»emy oblicza¢ na dwa sposoby: metod¡ supermolekularn¡ lub metod¡ bazuj¡c¡ na rachunku zaburze«. W tym ¢wiczeniu zastosujemy i przeanalizujemy pierwsze z tych podej±¢.
W metodzie supermolekularnej liczymy oddzielnie energi¦ dimeru

B

AB

oraz energie monomerów

A

i

dla odpowiednich geometrii, a nast¦pnie stosujemy bezpo±rednio równanie (1). W praktyce nie dyspo-

nujemy najcz¦±ciej dokªadnymi energiami dla rozpatrywanych ukªadów, tylko energiami przybli»onymi
(mniej lub bardziej), uzyskanymi z oblicze« wykonanych przy u»yciu pewnej metody kwantowochemicznej
i z wykorzystaniem sko«czonej bazy orbitalnej. Ograniczenia wybranej metody i niezupeªno±¢ bazy nieuchronnie powoduj¡, »e obliczone energie obarczone s¡ bª¦dami  nierzadko o rz¦dy wielko±ci wi¦kszymi
ni» sama energia oddziaªywania któr¡ chcemy obliczy¢! Warunkiem sukcesu metody supermolekularnej
jest wi¦c efektywne kasowanie si¦ tych bª¦dów przy odejmowaniu przybli»onych energii poszczególnych
ukªadów. Aby kasowanie si¦ bª¦dów zachodziªo, i aby otrzymane energie oddziaªywania byªy wiarygodne,
musz¡ by¢ speªnione pewne warunki:
a) wszystkie trzy energie 

EAB , EA i EB

 musz¡ by¢ obliczone przy u»yciu tej samej bazy,

b) wszystkie trzy energie 

EAB , EA i EB

 musz¡ by¢ obliczone przy u»yciu tej samej metody,

c) wykorzystana metoda musi by¢ konsystentna rozmiarowo  inaczej energia oddziaªywania nie b¦dzie
zanikaªa do zera przy rosn¡cej do niesko«czono±ci odlegªo±ci mi¦dzymonomerowej,
d) wybrana metoda musi w mniej lub bardziej peªny sposób uwzgl¦dnia¢ efekty korelacji elektronowej na
du»ych odlegªo±ciach elektron-elektron  metody typu Hartree-Focka (zupeªny brak uwzgl¦dnienia
korelacji elektronowej) lub standardowe metody DFT (dobry opis korelacji elektronowej jedynie na
maªych odlegªo±ciach mi¦dzyelektronowych) cz¦sto nie s¡ w stanie poda¢ nawet jako±ciowo poprawnych energii oddziaªywania,
e) wskazówka techniczna: w obliczeniach nale»y ustawi¢ mo»liwie ostry warunek na uzbie»nienie warto±ci
energii  w metodzie supermolekularnej obliczamy wzgl¦dnie niewielk¡ energi¦ oddziaªywania jako
ró»nic¦ dwóch du»ych i podobnych wielko±ci, co powoduje znaczn¡ utrat¦ cyfr znacz¡cych w wyniku
(zwykle od czterech do siedmiu); u»ycie zbyt sªabo uzbie»nionych energii mo»e spowodowa¢, »e obliczona ró»nica jest mniejsza ni» bª¡d numeryczny odejmowanych wielko±ci, co jeszcze bardziej obni»a
wiarygodno±¢ oszacowanej w tej sposób energii oddziaªywania (bª¡d numeryczny jest niezale»ny od
bª¦du wynikaj¡cego z ogranicze« metody i niezupeªno±ci bazy).
Oczywi±cie, zawsze mo»e si¦ zdarzy¢, »e po»¡dane kasowanie si¦ bª¦dów nie zachodzi. Powy»sze warunki
maj¡ charakter warunków koniecznych, ale nie wystarczaj¡cych.
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Z warunkiem a) wi¡»e si¦ pewien praktyczny problem zwi¡zany z mo»liwo±ci¡ uzyskania wyników
obci¡»onych tak zwanym bª¦dem superpozycji bazy (BSSE, Basis Set Superposition Error ), gdy bazy
u»yte do oblicze«

EAB , EA

i

EB

nie s¡ w peªni identyczne. Co w tym kontek±cie oznacza peªna iden-

tyczno±¢? Specykuj¡c w programie kwantowochemicznym nazw¦ bazy do oblicze« dla danego ukªadu
(caªy dimer

AB ,

jego skªadnik

A

lub skªadnik

B ),

odpowiednie funkcje s¡ rozmieszczane standardowo

tylko i wyª¡cznie na wszystkich j¡drach obecnych w tym ukªadzie. Jako »e zbiory j¡der monomeru

B

monomeru

s¡ rozª¡cznymi podzbiorami zbioru j¡der dimeru

AB ,

A

i

to tak»e ostatecznie wygenerowane

bazy dla ka»dego z monomerów (MCBS, Monomer-Centered Basis Sets ) s¡ podzbiorami bazy dimeru
(DCBS, Dimer-Centered Basis Set ). Energia ka»dego z ukªadów jest efektywnie obliczana w nieco innej
bazie i energia oddziaªywania wyznaczona ze wzoru
BSSE
Eint
= EAB (DCBS) − EA (MCBS-A) − EB (MCBS-B),

(2)

mo»e by¢ z tego powodu zafaªszowana [w równaniu (2), w porównaniu z równaniem (1), pomini¦to dla
klarowno±ci zapisu zale»no±¢ od geometrii]. Najprostszym sposobem na pozbycie si¦ bª¦du superpozycji
bazy jest wykonanie oblicze« dla wszystkich trzech ukªadów w tej samej  najwi¦kszej  bazie, czyli
w DCBS, i wyznaczenie energii oddziaªywania jako

Eint = EAB (DCBS) − EA (DCBS) − EB (DCBS).

(3)

Obliczaj¡c energi¦ danego monomeru korzystaj¡c z DCBS, przy generowaniu bazy startujemy z peªnej
geometrii dimeru i deklarujemy, »e atomy drugiego monomeru s¡ duchami  nie wnosz¡ one do ukªadu
ani elektronów, ani j¡der, ale na ich pozycjach scentrowane s¡ funkcje.
Przej±cie ze wzoru (2) do wzoru (3) mo»na, formalnie rzecz bior¡c, przedstawi¢ jako dodanie wyra»enia


 

∆E CP = EA (MCBS-A) − EA (DCBS) + EB (MCBS-B) − EB (DCBS)

(4)

nazywanego poprawk¡ CP (counterpoise ). Z tego powodu metoda obliczania energii oddziaªywania
zgodna z równaniem (3) nazywana jest metod¡ CP-corrected.

Wykonanie oblicze«:
Cz¦±¢ 1.

Optymalizacja geometrii  szukanie ekstremów na hiperpowierzchni energii potencjalnej
Obliczenia wykonujemy programem Gaussian 03, u»ywaj¡c metody MP2 i bazy 6-311+G(2d,p). Znalezienie (lub nie) wszystkich istotnych ekstremów na hiperpowierzchni energii potencjalnej w procesie
optymalizacji geometrii jest w ogólno±ci zadaniem bardzo trudnym, gªównie z uwagi na du»¡ liczb¦
takich ekstremów. Sukces bardzo cz¦sto zale»y od odpowiedniego wyboru konguracji startowej. Dla
analizowanych w ¢wiczeniu ukªadów trzyatomowych wystarczy sprawdzi¢ tylko kilka istotnie ró»nych
konguracji startowych, aby efektywnie przeszuka¢ peªn¡ przestrze« mo»liwych konguracji i znale¹¢
interesuj¡ce nas minima i punkty siodªowe.
(a) HCl + He

•

konguracja H (symetria

C∞v )

 wszystkie atomy s¡ na jednej prostej, hel od strony atomu

wodoru,

3

•

konguracja Cl (symetria

C∞v )

 wszystkie atomy s¡ na jednej prostej, hel od strony atomu

chloru,

•

konguracja G (symetria
od

(b) N2 + H

◦

0

lub

180

◦

Cs )

 atomy tworz¡ trójk¡t, gdzie k¡t

(na przykªad wynosi

◦

90

∠ HeClH

jest istotnie ró»ny

).

−

•

konguracja N (symetria

•

konguracja T (symetria

C∞v )

 wszystkie atomy s¡ na jednej prostej,

C2v )  atomy tworz¡ trójk¡t równoramienny z wodorem przy wierz-

choªku o najmniejszym k¡cie (z innego punktu widzenia jest to ksztaªt litery T),

•

konguracja G (symetria

Cs )

 atomy tworz¡ dowolny trójk¡t.

Uwagi:
1. W edytorze WebMO rysujemy interesuj¡c¡ nas cz¡steczk¦:

•

atomy tworz¡ce podukªad dwuatomowy (cz¡steczka HCl lub N2 ) powinny znajdowa¢ si¦ blisko
siebie, a dodatkowy atom (He lub H) powinien by¢ w pewnej odlegªo±ci od nich,

•

po pocz¡tkowym zgrubnym rozmieszczeniu atomów nale»y tak dopasowa¢ odlegªo±ci i k¡ty,
aby caªy ukªad uzyskaª odpowiedni¡ symetri¦ wskazan¡ powy»ej (bardzo wa»ne),

•

nie zapomnie¢ o nadaniu ªadunku  −1 wodorowi w obliczeniach dla ukªadu N2 + H

2. W oknie

Configure Gaussian Job Options

(a) zakªadka

−

.

dokonujemy koniecznych zmian;

Job Options:

• Job Name

 nadanie obliczeniom ªatwo rozpoznawalnej nazwy umo»liwia ich pó¹niejsz¡

identykacj¦; trudno rozpozna¢ swój job w grupie kilku o takiej samej nazwie,

• Calculation

 wybieramy opcj¦

Optimize + Vib Freq;

oprócz optymalizacji geometrii musimy by¢ tak»e w stanie okre±li¢ charakter znalezionych
ekstremów  jest to mo»liwe poprzez analiz¦ znaków warto±ci wªasnych hesjanu (macierzy
drugich pochodnych energii obliczonych w znalezionym punkcie); program Gaussian 03
podaje te znaki jako znaki cz¦sto±ci drga« wªasnych cz¡steczki (zgodnie z przybli»eniem
harmonicznym, cz¦sto±¢ ka»dego drgania normalnego jest proporcjonalna do pierwiastka
ze staªej siªowej oscylatora, która z kolei jest jedn¡ z warto±ci wªasnych hesjanu),

• Theory, Basis Set

 z listy opcji wybieramy odpowiedni¡ metod¦ i baz¦ (podane na

pocz¡tku zadania),

• Charge, Multiplicity

 sprawdzamy czy ukªad posiada odpowiedni ªadunek caªkowity

i multipletowo±¢ (oba rozpatrywane ukªady powinny by¢ singletami).
(b) zakªadka

•

Advanced:

nale»y zawsze

(c) zakªadka

odznaczy¢ opcj¦ Include Connectivity.

Preview:
Generate,

•

naciskamy przycisk

•

warunek zako«czenia oblicze« i maksymalna ilo±¢ iteracji dozwolona przy optymalizacji geometrii s¡ w programie Gaussian 03 ustawione do±¢ optymistycznie; aby zwi¦kszy¢
precyzj¦ optymalizacji i maksymaln¡ ilo±¢ iteracji nale»y wywoªa¢ procedur¦

OPT z ostrzej-

szymi parametrami  przykªadowe ustawienia przedstawia Zaª¡cznik 1 na stronie 8.
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3. Dla obu ukªadów, dla ka»dej ze znalezionych nierównowa»nych konguracji odpowiadaj¡cych ekstremum na hiperpowierzchni energii potencjalnej spisa¢/umie±ci¢ w arkuszu Excel nast¦puj¡ce
dane:

•

parametry geometryczne
HCl + He

N2 + H

∠ HeClH, RHeCl , RHCl

−

∠ HZN, RHZ , RNN

gdzie Z oznacza punkt le»¡cy mi¦dzy atomami azotu w cz¡steczce N2 dokªadnie w poªowie odlegªo±ci mi¦dzy nimi; odpowiednich parametrów geometrycznych mierzonych z u»yciem
punktu Z nie mo»na odczyta¢ bezpo±rednio z rysunku  mo»na odczyta¢ inne parametry i
obliczy¢

∠ HZN

oraz

RHZ ,

lub nacisn¡¢

New Job Using This Geometry,

w edytorze umie-

±ci¢ dowolny atom w punkcie Z (odpowiednio ustawiaj¡c odlegªo±ci i k¡ty) i wtedy wygodnie
odczyta¢ »¡dane parametry,

•

energi¦ MP2,

•

wszystkie cz¦sto±ci drga« wªasnych z tabeli

•

ªadunki cz¡stkowe na poszczególnych atomach z tabeli
H

−

Vibrational Modes,
Partial Charges;

dla ukªadu N2 +

zidentykowa¢, który z atomów azotu jest bli»szy wodorowi.

Cz¦±¢ 2.

Obliczenia energii oddziaªywania metod¡ supermolekularn¡
Obliczenia energii oddziaªywania (zarówno w wersji obarczonej, jak i nie obarczonej BSSE) wykonujemy programem Gaussian 03 na kilku poziomach teorii: HF, MP2, CCSD, CCSD(T), przy u»yciu
bazy aug-cc-pVD Z (dla minimów globalnych wyniki w bazach aug-cc-pVT Z i aug-cc-pVQZ podane zostan¡ przez prowadz¡cego). Dla obu ukªadów wykorzystamy geometrie uzyskane w poprzedniej cz¦±ci
¢wiczenia.
(a) HCl + He

•

minimum globalne,

•

minimum lokalne.

(b) N2 + H

−

•

minimum globalne,

•

ni»ej le»¡cy punkt siodªowy.

Uwagi:
1. W programie WebMO otwieramy joba ze zoptymalizowan¡ poprzednio geometri¡ i naciskamy

New Job Using This Geometry.
2. W oknie

Configure Gaussian Job Options

(a) zakªadka

dokonujemy koniecznych zmian;

Job Options:

• Job Name

 nadanie obliczeniom ªatwo rozpoznawalnej nazwy umo»liwia ich pó¹niejsz¡

identykacj¦; trudno rozpozna¢ swój job w grupie kilku o takiej samej nazwie,
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• Calculation

 wybieramy opcj¦

• Theory, Basis Set

Molecular Energy,

 z listy opcji wybieramy odpowiedni¡ metod¦ i baz¦ (podane na

pocz¡tku zadania); dla przyspieszenia oblicze« wystarczy wybra¢ najbardziej zªo»on¡ metod¦, wtedy energie na ni»szych poziomach teorii pojawi¡ si¦ w outpucie jako wyniki
oblicze« po±rednich,

• Charge, Multiplicity

 sprawdzamy czy ukªad posiada odpowiedni ªadunek caªkowity

i multipletowo±¢ (oba rozpatrywane ukªady powinny by¢ singletami).
(b) zakªadka

Advanced:

zaznaczy¢ opcj¦ Cartesian Coordinates,
• nale»y zawsze odznaczy¢ opcj¦ Include Connectivity.
•

nale»y

(c) zakªadka

Preview:
Generate,

•

naciskamy przycisk

•

zaostrzamy warunek zako«czenia oblicze« na poziomie Hartree-Focka i CCSD przez dodanie opcji (Conver=...); zaznaczamy, »e chcemy oblicza¢ energie potrzebne do oblicze«
energii oddziaªywania dla dwóch podukªadów (Counterpoise=2), które zdeniowane s¡
ni»ej przez podanie ªadunków i multipletowo±ci (w formacie caªy ukªad, podukªad
dukªad

1

lub

2)

2,

1,

po-

oraz geometrii (na ko«cu linii ze wspóªrz¦dnymi atomu nale»y doda¢ liczb¦

w zale»no±ci od tego, do jakiego podukªadu ten atom nale»y  przykªadowe

ustawienia przedstawia Zaª¡cznik 2 na stronie 8.
3. Po zako«czeniu oblicze« wchodzimy do podgl¡du wyników. Wszystkie niezb¦dne dane spisujemy
z peªnej tekstowej wersji outputu programu Gaussian 03, który mo»emy obejrze¢ po naci±ni¦ciu
linku

Raw output

z lewej strony okna z wy±wietlonym ukªadem.

W outpucie znajduj¡ si¦ wyniki pi¦ciu oblicze«, kolejno:

•

dla dimeru

•

dla monomeru

A

w bazie DCBS,

•

dla monomeru

B

w bazie DCBS,

•

dla monomeru

A

w bazie MCBS-A,

•

dla monomeru

B

w bazie MCBS-B,

AB

w bazie DCBS,

Dla ka»dego z tych pi¦ciu oblicze« znajdujemy energie na czterech »¡danych poziomach teorii.
Najªatwiej to zrobi¢ wyszukuj¡c pi¦ciokrotnie ci¡g znaków

E(RHF) = ...

•

energia HF 

•

energia MP2 

•

energia CCSD 

•

energia CCSD(T) 

EUMP2= ...

w linii z

SCF Done

i kolejno odczytuj¡c:

SCF Done,

dwana±cie linii poni»ej,

E(CORR)= ...

w ostatniej iteracji oblicze« CCSD,

CCSD(T)= ...

dziesi¦¢ linii poni»ej.

Zagadnienia do opisu:
1. Dla obu rozpatrywanych ukªadów poda¢ wszystkie parametry opisuj¡ce znalezione nierównowa»ne
ekstrema na hiperpowierzchni energii potencjalnej (punkt 3. z uwag do cz¦±ci 1).
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(a) Czy zdarzyªo si¦, »e startuj¡c z dwóch ró»nych konguracji pocz¡tkowych osi¡gni¦to to samo
ekstremum (z dokªadno±ci¡ do kilkuprocentowych ró»nic w warto±ciach parametrów zwi¡zanych z niepewno±ciami numerycznymi)?
(b) Okre±li¢ charakter uzyskanych ekstremów (minimum globalne, uszeregowane minima lokalne,
uszeregowane punkty siodªowe). Na jakiej podstawie okre±lone zostaªy charaktery ekstremów?
(c) Czy w ka»dym ekstremum rozkªad ªadunków cz¡stkowych na atomach odpowiada zaªo»onym
ªadunkom oddziaªuj¡cych podukªadów (dwie neutralne cz¡steczki w przypadku HCl + He,
koncentracja ªadunku ujemnego na wodorze w przypadku N2 + H

−

)?

(d) W ka»dym ekstremum wskaza¢ parametry opisuj¡ce podukªad dwuatomowy (HCl lub N2 ): odlegªo±¢ mi¦dzy atomami i cz¦sto±¢ drgania wªasnego, w którym poruszaj¡ si¦ niemal wyª¡cznie
atomy tego podukªadu. Na jakiej podstawie wybrane zostaªo drganie?
(e) Jak zmieniaj¡ si¦ parametry podukªadów dwuatomowych w ró»nych ekstremach obu ukªadów?
(f ) Porówna¢ parametry podukªadów dwuatomowych z eksperymentalnymi warto±ciami dªugo±ci
wi¡zania,

re ,

i cz¦sto±ci drga«,

ωe ,

odpowiednich cz¡steczek.

Interesuj¡ce nas dane eksperymentalne (a tak»e wiele innych parametrów spektroskopowych)

http://webbook.nist.gov/chemistry/. Wybieramy tam metod¦
wyszukiwania poprzez podanie wzoru (Formula), na nast¦pnej stronie wpisujemy wzór cz¡steczki i zaznaczamy poni»ej opcj¦ Constants of diatomic molecules. Po ewentualnym
mo»na znale»¢ na stronie

wyborze izotopomeru dostajemy tabel¦ ze zmierzonymi parametrami danej cz¡steczki w ró»nych stanach elektronowych. Stan podstawowy jest na samym dole tabeli  zgodnie z konwencj¡ oznacza si¦ go liter¡

X

przed symbolem termu.

2. Przedyskutowa¢, jaki znak, i dlaczego, powinna mie¢ zawsze poprawka CP zdeniowana wzorem (4).
Czy bª¡d BSSE obni»a, czy podwy»sza energi¦ oddziaªywania? Jak prawdopodobnie zmienia si¦
wielko±¢ poprawki CP ze wzrostem rozmiaru bazy na atomach, a jak ze wzrostem odlegªo±ci mi¦dzymonomerowej?
3. Sporz¡dzi¢ tabele grupuj¡ce wyniki oblicze« z cz¦±ci 2. Dla przypomnienia  dla ka»dego ukªadu
rozpatrujemy dwa ekstrema: globalne minimum w trzech bazach, aug-cc-pVX Z,

X = D, T, Q,

drugie ekstremum w bazie aug-cc-pVD Z; w ka»dym przypadku cztery poziomy teorii.
Na ka»dym poziomie teorii obliczy¢
bª¦du BSSE [∆

BSSE

BSSE
int

= (E

BSSE
Eint

[ze wzoru (2)],

− Eint )/|Eint | × 100%].

Eint

[ze wzoru (3)], oraz procentowy efekt

Dla ustalonego ekstremum i bazy obliczy¢

kolejne wkªady wynikaj¡ce z coraz lepszego opisu korelacji elektronowej (z energii bez BSSE):
HF
• Eint

 energia oddziaªywania na poziomie nieskorelowanym,

MP2
int

• δE

MP2
HF
= Eint
− Eint

CCSD
int

• δE

(T)
int

• δE

CCSD
int

=E

=E

CCSD(T)
int

 efekt przybli»onego uwzgl¦dnienia wzbudze« podwójnych,

MP2
 efekt udokªadnienia opisu wzbudze« podwójnych,
int

−E

CCSD
− Eint

 efekt przybli»onego uwzgl¦dnienia wzbudze« potrójnych.

(a) Jak dla danego ukªadu zmienia si¦

∆BSSE

z baz¡ dla ustalonej geometrii, a jak z geometri¡

dla ustalonej bazy? Czy wyniki zgadzaj¡ si¦ z przewidywaniami z punktu 2. powy»ej?
(b) Czy energia oddziaªywania na poziomie Hartree-Focka,

HF
Eint
, daje jako±ciowo poprawny obraz

oddziaªywania dla obu ukªadów w porównaniu z teoriami uwzgl¦dniaj¡cymi korelacj¦?
(c) Przedyskutowa¢ zmiany w obliczonej energii oddziaªywania zwi¡zane z u»yciem metod zapewniaj¡cych coraz lepszy opis efektów korelacji elektronowej.

7

Zaª¡cznik 1

#N B3LYP/6-31G(d) OPT=(verytight,maxcycles=50) FREQ

Zaª¡cznik 2
Input do oblicze« energii oddziaªywania metod¡ supermolekularn¡ w programie Gaussian 03.
supermolekuªa(ªadunek

=

O2 (ªadunek

0,

−1,

multipletowo±¢ 3)

multipletowo±¢ 3)

+

OH

−

(ªadunek

−1,

multipletowo±¢ 1)

#N CCSD(T)=(Conver=9)/6-31G(d) SP SCF=(Conver=10) Counterpoise=2
O2_OH-1 3 0 3 -1 1
O
0.00000000
O
0.00000000
O
3.00000000
H
3.10000000

0.00000000 0.50000000 1
0.00000000 -0.50000000 1
0.00000000 0.00000000 2
0.50000000 0.00000000 2
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