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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 Обґрунтування вибору теми дослідження. Визначення та аналіз фі-
зичних властивостей молекулярних систем на основі квантово-механічного 
опису їхньої електронної структури є незамінним при інтерпретації експе-
риментальних даних в молекулярній спектроскопії, встановленні механізмів 
міжмолекулярної взаємодії та комплексоутворення, побудові спрощених 
(напівемпіричних) моделей електронної структури та при передбаченні вла-
стивостей молекул за їхньою будовою. Разом із тим, однією з актуальних 
проблем, без вирішення якої неможливе подальше розширення області за-
стосування квантово-хімічного підходу до розв’язання прикладних задач у 
галузях фізичної хімії, каталізу, біофізики, раціонального дизайну молекул 
лікарських препаратів, молекулярної спектроскопії, біофізики, фізичного 
матеріалознавство тощо, – є побудова фізичної моделі, у рамках якої такі 
емпіричні узагальнюючі характеристики молекулярних систем як аромати-
чність, електронне спряження, міжатомний зв’язок та його кратність, енер-
гія зв’язку, заряд атома в молекулі тощо, зводилися би до величин, які мож-
ливо розрахувати за багаточастинковою хвильовою функцією або просто-
ровим розподілом густини електронного заряду системи.  
 Зокрема, це стосується механізмів впливу змін атомарного складу та 
просторової структури молекул на їхні фізико-хімічні властивості та елект-
ростатичну складову енергії міжмолекулярної взаємодії. Остання визнача-
ється просторовим розподілом густини заряду системи і в притаманних 
біомолекулам нековалентно зв’язаних комплексах є найбільш далекодію-
чою та визначальною компонентою сил міжмолекулярного притягання. То-
му відповідна фізична модель має враховувати ключову роль ковалентних 
зв’язків у перерозподілі електронної густини при приєднанні атому до 
складу молекули. Разом з тим, на сьогодні в літературі відсутні системні 
підходи до декомпозиції електростатичної складової енергії міжмолекуляр-
ної взаємодії та одноелектронних фізичних властивостей молекул на скла-
дові, локалізовані відповідно до графу її ковалентних зв’язків, що актуалі-
зує створення подібних фізичних моделей та заснованих на них методів 
аналізу електронної структури. З огляду на притаманну біомолекулам наяв-
ність у них значної кількості конформерів, таке створення згаданих моделей 
має супроводжуватися дослідженням статистичних параметрів, які характе-
ризують вплив конформації молекули на порядки ковалентних зв’язків у 
ній та на ефективні заряди атомів. 
 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисе-
ртаційна робота є частиною досліджень, які проводяться на кафедрі моле-
кулярної фізики фізичного факультету Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка у рамках Комплексної наукової програми 
«Конденсований стан – фізичні основи новітніх технологій». Зміст роботи 
узгоджено з планами роботи за держбюджетними темами «Вплив зовнішніх 
фізичних факторів на молекулярні процеси у м’якій речовині, актуальні для 
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ядерної енергетики, медицини та природозберігаючих технологій» (№ ДР 
117U005019), «Розробка системи спрямованого транспорту ліків на основі 
фізичних принципів нанотехнологій» (№ ДР 0115U000265), «Структура та 
фізичні властивості рідинних систем з наночастинками» (№ ДР 
0116U007374) та «Механізми комплексоутворення та електронних збу-
джень в сполуках спряжених систем з наноструктурами» (№ ДР 
0119U100309). 
 Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є кван-
тово-механічний аналіз поділу електростатичної складової енергії міжмоле-
кулярної взаємодії на складові, які локалізовані в біомолекулах у відповід-
ності до графу ковалентних зв’язків.  
 Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні 
завдання: 

1. Для молекули 2'-дезоксицитидину охарактеризувати залежність від 
конформації порядків ковалентних зв’язків, одержаних методами Натіело-
Медрано, NPA-Вайберна та Маєра, та ефективних зарядів атомів молекули, 
отриманих методами NPA та Льовдіна. 

2. Визначити атоми молекул канонічних 2′-дезоксирибонуклеозид-5′-
монофосфатів (2'-дезоксицитидин-, тимідин-, 2'-дезоксиаденозин- та 2′-
дезоксигуанозин-5'-монофосфатів), для яких заряди, знайдені за методом 
апроксимації електростатичного потенціалу молекули, залежать від конфо-
рмації молекули найбільш істотно. 

3. Для молекул 2′-дезоксирибонуклеозид-5′-монофосфатів одержати набір 
фіксованих зарядів атомів, з допомогою якого можливо коректно апрокси-
мувати залежність вектора дипольного моменту молекули від її конформа-
ції. 

4. Створити числовий алгоритм та його програмну реалізацію для знахо-
дження локалізованих орбіталей як розв’язку задачі найбільш точної апрок-
симації зведеної одночастинкової матриці густини діагональною частиною 
її розвинення за локалізованими орбіталями. 

5. Знайти локалізовані орбіталі, які можна поставити у відповідність ви-
користовуваним у класичній моделі Льюїса електронним парам ковалент-
них зв’язків та неподіленим електронним парам окремих атомів. 

6. Розробити спосіб виявлення ковалентно зв’язаних атомів у молекулі за 
її зведеною одночастинковою матрицею густини та з його допомогою про-
вести статистичний аналіз довжин одинарних, подвійних та потрійних ко-
валентних зв’язків у наборі молекул, просторові структури яких оптимізо-
вані квантово-механічними методами. 

7. Визначити ковалентні радіуси для атомів хімічних елементів H, B, C, 
N, O, F, Si, P, S, Cl, Ge, As, Se і Br у рамках адитивної моделі та моделі, яка 
має поправку на зменшення міжатомної відстані при утворенні зв’язку між 
атомами елементів, що мають різні електронегативності. 

8. Розробити метод апроксимації електростатичних властивостей молекул 
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сумою складових, локалізованих у відповідності до графу ковалентних 
зв’язків молекули, та проаналізувати похибки одержаної апроксимації. 
 Об’єкт дослідження – залежність електронної структури та фізичних 
властивостей біомолекул від їхньої просторової будови. 
 Предмет дослідження – квантово-механічні моделі та методи визна-
чення зарядів, ковалентної та електростатичної взаємодій атомів у біомоле-
кулах. 
 Методи дослідження. Молекулярно-динамічне моделювання, методи 
прикладної квантової механіки (метод функціоналу густини (DFT), теорія 
збурень Мьоллера-Плессета другого порядку (МР2), метод аналізу топології 
просторового розподілу густини електронного заряду (QTAIM), адаптована 
до симетрії теорія збурень (SAPT)), а також  розроблені дисертантом мето-
ди локалізації орбіталей (LPO та CLPO). 
 Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: 

1. Вперше одержано статистичні характеристики конформаційної залеж-
ності порядків міжатомних зв’язків, визначених методами Натіело-
Медрано, NPA-Вайберна та Маєра, та зарядів атомів, визначених методами 
NPA, Льовдіна та методом апроксимації електростатичного потенціалу мо-
лекули (RESP), для таких біологічно важливих молекул як канонічні 2′-
дезоксирибонуклеозид-5′-монофосфати та 2′-дезоксицитидин. Врахування 
вказаної конформаційної залежності є істотним при моделюванні електро-
статичної складової енергії міжмолекулярної взаємодії методом атом-
атомних потенціальних функцій. 

2. Модифіковано метод регресії головних компонент коваріаційної мат-
риці, за допомогою якого вирішено задачу пошуку на основі спостережува-
них властивостей біомолекул (просторових структур та дипольних момен-
тів їхніх конформерів) ефективних зарядів атомів, які не залежать від кон-
формації та з мінімальною похибкою апроксимують конформаційну залеж-
ність дипольного моменту біомолекул. Встановлено зв’язок рангу коваріа-
ційної матриці, що виникає в такій задачі, із кількістю наявних у молекулі 
жорстких атомних груп, у яких просторова структура не залежить від кон-
формації молекули. 

3. Сформульовано новий принцип апроксимації зведеної одночастинкової 
матриці густини (ЗОМГ) діагональною частиною її розвинення за локалізо-
ваними та ортонормованими базисними функціями. Знайдено аналітичне 
наближення, в рамках якого використаний в методі локалізації орбіталей 
NBO принцип максимальної заселеності структури Льюїса є частинним ви-
падком запропонованого принципу. Створено модель та метод LPO для 
одержання локалізованих орбіталей, які відповідають сформульованому 
принципу апроксимації та забезпечують поділ одноелектронних фізичних 
властивостей молекули на локалізовані складові. 

4. Запропоновано та обгрунтовано обмеження на значення полярності та 
заселеності локалізованих на двох атомах орбіталей, за врахування яких 
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модель LPO дозволяє апроксимувати ЗОМГ її діагональним розвиненням за 
таким типом локалізованих орбіталей, які відповідають використовуваним 
у класичній моделі Льюїса електронним парам ковалентних зв’язків та 
окремих атомів. Створено відповідний метод локалізації орбіталей (метод 
CLPO), що мають вказані властивості. 

5. Запропоновано новий метод виявлення ковалентно-зв’язаних атомів у 
молекулі та визначення цілочисельної кратності виявленого зв’язку на ос-
нові розвинення зведеної одночастинкової матриці густини в базисі CLPO-
орбіталей. Вказаний метод дозволяє визначати граф ковалентних зв’язків 
молекули на основі квантово-хімічних розрахунків без застосування додат-
кових умов на порядок зв’язку або міжатомні відстані. 

6. Розвинуто новий підхід до автоматизованої побудови систематизова-
них наборів довжин ковалентних зв’язків на основі неемпіричних квантово-
хімічних даних про просторову та електронну структуру біомолекул, в яко-
му верхня межа обсягу побудованої вибірки обмежується лише обсягом об-
числювальних ресурсів. Вперше для 26 тис. просторових структур органіч-
них молекул одержано статистичні характеристики розподілів довжин ко-
валентних зв’язків та охарактеризовано вплив на них електронного спря-
ження. 

7. Вперше показано, що форма розподілу довжин ковалентних зв’язків є 
близькою до форми нормального розподілу за умови відсіювання зв’язків, 
які можна вважати спряженими. 

8. Для низки хімічних елементів (H, B, C, N, O, F, Si, P, S, Cl, Ge, As, Se і 
Br) визначено ковалентні радіуси, що відповідають одинарним, подвійним і 
потрійним зв’язкам, використовуючи лише дані, обчислені з перших прин-
ципів. Знайдені неемпіричні ковалентні радіуси добре узгоджуються з їхні-
ми емпіричними аналогами, відомими з літератури. 

9. Доведена можливість застосування методу CLPO для поділу фізичних 
властивостей, що визначають електростатичну компоненту енергії міжмо-
лекулярної взаємодії, на складові, локалізовані у відповідності до графу ко-
валентних зв’язків молекули. 
 Практичне значення отриманих результатів. Встановлені методом 
молекулярно-динамічного моделювання структурні та енергетичні характе-
ристики нековалентно-зв’язаного комплексу, утвореного молекулою проти-
пухлинного препарату доксорубіцину із подвійним шаром біосумісних мо-
лекул олеату натрію, оточеним молекулами води, можуть знайти викорис-
тання при створенні нових систем адресного транспортування лікарських 
препаратів у клітинах. Отримані результати вказують на те, що знайдений 
механізм зв’язування з бішаром амфіфільних молекул може реалізовуватися 
також і для молекул інших антрациклічних антибіотиків, що є важливим 
при розробці нових супрамолекулярних комплексів, які мають біологічну 
активність. Знайдені модифікованим методом регресії головних компонент 
коваріаційної матриці заряди атомів конформаційно-мінливих молекул мо-
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жуть бути використані в молекулярно-динамічному моделюванні для адек-
ватної апроксимації дипольного моменту молекул, а також при параметри-
зації електростатичної та поляризаційної складових існуючих силових полів 
для молекулярно-динамічного моделювання. Розроблені методи LPO та 
CLPO для локалізації орбіталей є основою для побудови та параметризації 
напівемпіричних методів моделювання структури речовини. Зокрема, роз-
роблений метод виявлення ковалентних зв’язків атомів у молекулі і визна-
чення їх цілочисельної кратності за результатами квантово-хімічних розра-
хунків, а також одержані в такий спосіб систематизовані вибірки графів ко-
валентних зв’язків значної кількості молекул, сприятимуть ширшому засто-
суванню методів статистичного прогнозування. Практичне значення ство-
реного програмного пакету JANPA з відкритим вихідним кодом підтвер-
джується тим, що після його оприлюднення наявні в ньому методи викори-
стані в 45 статтях зарубіжних авторів. Подальші дослідження створених на-
борів комплексів двох чотириатомних молекул, стабілізованих одним вод-
невим зв’язком, дозволять уточнити існуючі моделі водневого зв’язування, 
яке є важливим типом міжмолекулярної взаємодії в біологічних системах. 
Запропонований поділ електростатичної компоненти енергії міжмолекуляр-
ної взаємодії на складові, що відповідають локалізованим електронним па-
рам, дозволяє визначити внесок окремих частин молекули (атомів, зв’язків, 
функціональних груп) у загальну енергію електростатичної взаємодії і може 
бути використаний для оптимізації структури лігандів при раціональному 
синтезі біологічно активних молекул. 
 Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, положення і 
висновки, що виносяться на захист, отримані здобувачем особисто. Вико-
ристані в дисертації ідеї, положення чи гіпотези інших авторів мають від-
повідні посилання і використані лише для підкріплення ідей здобувача. Ос-
новні результати роботи представлені здобувачем особисто на вітчизняних i 
міжнародних конференціях та конгресах. Вибір проблематики, постановка 
мети та завдань дослідження здійснено разом із науковим консультантом 
академіком НАН України, д.ф.-м.н., професором Л. А. Булавіним. Праці [8, 
10, 14, 21, 22] опубліковані здобувачем одноосібно. У працях [1, 3, 4, 9, 18, 
19, 23] здобувачу належить постановка задачі, розробка необхідних фізич-
них моделей, виконання аналітичних та числових розрахунків, аналіз та 
узагальнення одержаних результатів, а у працях [2, 5, 6] – також і розробка 
нових аналітичних та числових методів й програмних засобів для 
розв’язання поставлених задач. Зокрема, в [5] дисертантом запропоновано 
фізичну модель, що є основою розроблених методів локалізації орбіталей, 
та її програмну реалізацію. Особистий внесок здобувача у працях [7, 11, 12, 
13, 20] полягав у підготовці і проведенні квантво-хімічного моделювання, у 
виборі необхідних методів та програмних засобів, а також в інтерпретації 
отриманих результатів та написанні статей. У працях [15, 16, 17] здобувач 
брав активну участь у постановці задачі, плануванні досліджень, обробці та 
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аналізі одержаних результатів, підготовці статей до друку.  
 Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, викладені 
у дисертації, оприлюднено на таких міжнародних конференціях та конгре-
сах: Current Trends in Theoretical Chemistry VIII (Kraków, Poland, 2019), 9th 
Molecular Quantum Mechanics Conference MQM-2019 (Heidelberg, Germany, 
2019), 16th International Congress of Quantum Chemistry (Menton, France, 
2018), Final AMMODIT Conference "Mathematics for Life Sciences" (Kyiv, 
Ukraine, 2019), X, IX, VII, VI, V and IV Conference of Young Scientists ”Prob-
lems of Theoretical Physics” (Kyiv, Ukraine, 2019, 2018, 2016, 2014, 2013, 
2012), 8th, 7th and 6th International Conference "Physics of Liquid Matter: 
Modern Problems" (Kyiv, Ukraine, 2018, 2016, 2014), Fifth International Con-
ference "High Performance Computing" HPC-UA 2018 (Kyiv, Ukraine, 2018), 
2nd International research and practice conference “NANOTECHNOLOGY and 
NANOMATERIALS” (Lviv, Ukraine, 2014). 
 Публікації. За матеріалами дисертаційного дослідження опублікова-
но 23 статі у наукових фахових журналах [1–23], з них 19 статей – у журна-
лах, що входять до наукометричної бази Scopus. При цьому у виданнях, 
віднесених відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank до 
квартилю Q1, опубліковано 9 статей, Q2 – 4, Q3 – 2, Q4 – 4. За результата-
ми, викладеними в дисертації, опубліковано 16 матеріалів та тез міжнарод-
них конференцій [24–39]. 
 Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотацій 
українською та англійською мовами, списку публікацій здобувача, вступу, 6 
розділів, висновків, списку використаних джерел, що містить 481 наймену-
вання, та додатків. Дисертація містить 64 рисунки і 30 таблиць. Загальний 
обсяг дисертації складає 364 сторінки, із яких 271 сторінка основного текс-
ту.      
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 У вступі висвітлено стан наукової проблеми поділу одноелектронних 
фізичних властивостей молекули на локалізовані складові, що відповідають 
електронним парам атомів та ковалентним зв’язкам, обґрунтовано актуаль-
ність теми, сформульовано мету та задачі дослідження, висвітлено наукову 
новизну та практичне значення одержаних результатів. Представлено інфо-
рмацію про зв’язок роботи з науковими темами кафедри молекулярної фі-
зики та апробацію результатів дисертації, описано особистий внесок автора 
у публікації, у яких викладено основний зміст дисертаційної роботи. 

У розділі 1 проаналізовано основні публікації, присвячені визначенню 
фізико-хімічних властивостей молекул та їхніх комплексів неемпіричними 
квантово-механічними  методами. Наведено модельні уявлення, на яких за-
сновані існуючі методи квантово-механічного опису електронної структури 
молекул. Розглянуто проблему визначення хімічно-значимих властивостей 
молекул на основі результатів квантово-механічного моделювання. Пред-
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ставлено існуючі підходи до означення заряду атома в молекулі та дексрип-
торів електронної структури молекул, що характеризують ковалентне 
зв’язування. Запропоновано новий спосіб виведення перетворення внутрі-
шньоатомної симетризації, що використовується для побудови NAO-
орбіталей, який ґрунтується на варіаційному принципі. 

У розділі 2 на прикладах молекул доксорубіцину, 2'-дезоксицитидину, 
та чотирьох канонічних 2'-дезоксирибонуклеозид-5'-монофосфатів (2'-дезо-
ксицитидин-, тимідин-, 2'-дезоксиаденозин- та 2′-дезоксигуанозин-5'-
монофосфатів) охарактеризовано  залежність ефективних атомних зарядів 
та порядків ковалентних зв’язків від конформації біомолекул. 

Проведено молекулярно-динамічне моделювання системи, що містить 
молекулу протипухлинного препарату доксорубіцину гідрохлориду (рис. 1) 
та необмежений плаский подвійний шар молекул олеату натрію (рис. 2), 
оточений молекулами води. Встановлено, що нековалентні взаємодії в до-
слідженій системі є достатньо сильними для спонтанного зв’язування док-
сорубіцину з подвійним шаром олеату натрію та утворення стабільного 
комплексу. Виявлено, що серед конформацій, яких набуває молекула док-
сорубіцину в складі утвореного комплексу, можна виділити два сімейства, в 
яких даунозаміновий цукоровий фрагмент молекули приймає конформацію 
типу «крісла». 

 
 

 

 

Рис. 1. Характерні 
конформації молекули 

доксорубіцину для двох її 
конформаційних сімейств, 

зорієнтовані так, аби 
мінімізувати суму квадратів 

відстаней між атомами 
антрациклінових кілець 

Рис. 2. Модельна система з молекули 
доксорубіцину (DOX) та подвійного шару 

олеату натрію, яка досліджена методом 
молекулярно-динамічного моделювання. Мо-

лекули води не зображені 
 
Для кожного з двох конформаційних сімейств найбільш імовірні значення 
торсійних кутів доксорубіцину, утворені атомами, суміжними з 
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антрацикліновими кільцями цієї молекули, були використані для вибору 
репрезентативних її структур. Відібрані в такий спосіб структури представ-
лені на рис. 1, а знайдені в процесі молекулярно-динамічного моделювання 
розподіли торсійних кутів – на рис. 3. Аналіз одержаних розподілів показує, 
що характерні амплітуди коливань атомів молекули доксорубіцину не є ма-
лими, а торсійні кути, що визначають її конформацію, можуть змінюватися 
з часом на ~140° ( T 2 , HT і HS ). 

 
Рис. 3. Розподіли ймовірностей для двогранних кутів, які характеризують 

конформацію молекули доксорубіцину в дослідженій системі 
 

Притаманна біологічно важливим молекулам конформаційна мінли-
вість, а відтак і зміна міжатомних відстаней у різних її конформерів, призво-
дить до того, що конформаційно-залежними стають і такі квантово-хімічні 
характеристики молекули, як ефективні заряди атомів та порядки ковалент-
них зв’язків. Відповідну залежність вперше досліджено для біологічно важ-
ливих молекул 2'-дезоксирибонуклеозид-5'-монофосфатів та 2'-дезоксицити-
дину, для яких відомі повні сімейства конформерів, знайдені квантово-
механічним методом із застосуванням теорії функціоналу густини. При цьо-
му використано такі існуючі фізичні моделі для визначення ефективних за-
рядів атомів та порядків ковалентних зв’язків, в яких вихідними характерис-
тиками електронної структури молекули є елементи  

    
 , ( ) ( )S f r f r dr        

  
 

матриці перекриття S базисних функцій ( )f r


, що локалізовані на атомах мо-

лекули, та коефіцієнти D  (які водночас є елементами матриці D) розвинення  

    ,

( , ) ( ) ( )r r D f r f r  
 

   
   

    (1) 

за функціями ( )f r


 зведеної одноелектронної матриці густини (ЗОМГ) 

( , )r r
 

. Вона за означенням пов’язана з N-частинковою хвильовою функці-
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єю  , ,..., Nr r r
  

 електронної підсистеми молекули як 

   1 1

1

... ...*
2 2 2

...

( , ) , ,..., , ,..., ...N N

N

e N N Nr r N r r r r r r dr dr   

 

       
         

, (2) 

де Ne – загальна кількість електронів, а σi – їх спінові індекси. За знайдени-
ми для 89 конформерів молекули 2'-дезоксицитидину ЗОМГ було визначено 
порядки ковалентних зв’язків 

     ,
XY

X Y

b d d 
 

  ,    (3) 

де через X  позначено приналежність індекса підсумовування μ до бази-

сних функцій атома X, у рамках моделей Натіело-Медрано ( Ld D , де 
1/ 2 1/ 2L D S DS ), Маєра ( d DS ) та NPA-Вайберга ( NAOd D , де 

 1 1 TNAO
NAO NAO

 D T D T , а елемент iT  матриці NAOT  є коефіцієнтом при бази-

сній функції ( )f r


 в розвиненні i-ої атомної орбіталі NAO). За результатами 

аналізу залежності знайдених трьома вказаними методами порядків зв’язків 
від конформації молекули 2'-дезоксицитидину виявлено, що для ковалентно 
зв’язаних атомів одержувані в різних конформерах за допомогою цих мето-
дів порядки зв’язків відрізняються на 0,1, причому в моделі Натіело-
Медрано залежність від конформації виражена найменше.  
 Вперше встановлено, що у молекули 2'-дезоксицитидину порядок 
зв’язку Натіело-Медрано (bNM

XY) зазвичай є більшим, аніж порядок зв’язку 
NPA-Вайберга (bNPA-Wiberg

XY) та порядок зв’язку Маєра (bMayer
XY): нерівність 

bNM
XY > bNPA-Wiberg

XY виконується у понад 98,7% усіх пар ковалентно 
зв’язаних атомів у досліджених конформерах, а  нерівність bNM

XY > bMayer
XY 

виконується для 70% з усіх таких пар. Абсолютне значення різниці між по-
рядками зв’язків NPA-Вайберга та Маєра не перевищує 0,132.  
 Для визначення ефективних зарядів атомів та аналізу їхньої залежнос-
ті від конформації біомолекул застосовано як методи NPA та Льовдіна, в 
яких заряди є характеристиками електронної заселеності атомів та є функ-
ціями лише елементів матриць S і D, так і метод RESP, у якому заряди ато-
мів характеризують просторовий розподіл електростатичного потенціалу 
молекули і дозволяють апроксимувати його у точках поверхні, що оточує 
молекулу. 

 З’ясовано, що з-поміж зарядів атомів молекули 2'-дезоксицитидину, 
визначених методами  NPA та Льовдіна (рис. 4), атом H3' має найбільш ви-
ражену залежність від конформації, причому максимальне і мінімальне з-
поміж усіх розглянутих конформерів значенням його NPA-заряду склада-
ють 0,280e і 0,200e відповідно, а такі ж значення зарядів, визначені методом 
Льовдіна, – 0,12e та 0,07e. 

 Вперше досліджено залежність від конформації ефективних зарядів, 
визначених методом RESP, для атомів біологічно важливих молекул 2'-де-
зоксицитидин-5'-монофосфату (dCMP), тимідин-5'-монофосфату (dTMP), 2'-
дезоксиаденозин-5'-монофосфату (dAMP) та 2′-дезоксигуанозин-5'-моно-
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фосфату (dGMP). Встановлено, що конформаційно найчутливішими в цих 
молекулах є заряди атомів C цукрово-фосфатного кістяка (Табл. 1), причо-
му в усіх чотирьох досліджених молекулах різниця між максимальним і мі-
німальним значенням заряду цих атомів перевищує 0,54e. 

 

Рис. 4. Взаємо-
зв’язок між заря-
дами атомів, які 
одержані для 89 
конформерів мо-

лекули 2'-дезокси-
цитидину метода-
ми NPA (qNPA) та 
Льовдіна (qL). То-
чки qav відповіда-
ють значенням за-
рядів, усередне-
ним за усіма до-
слідженими кон-

формерами 

 
Таблиця 1. Усереднені за усіма можливими конформаціями канонічних 

2'-дезоксирибонуклеозид-5'-монофосфатів значення q  ефективних зарядів 

вибраних атомів та їх середньоквадратичні відхилення σq від середнього 

Середнє значення q /|e| 
Середньоквадратичне відхи-

лення q /|e| Атом 

dCMP dTMP dAMP dGMP dCMP dTMP dAMP dGMP 
O3' -0,63 -0,63 -0,63 -0,63 0,03 0,03 0,03 0,03 
O4' -0,41 -0,40 -0,40 -0,40 0,06 0,06 0,06 0,07 
O5' -0,36 -0,36 -0,37 -0,36 0,07 0,08 0,08 0,08 
OP -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 0,02 0,02 0,02 0,02 
OP1 -0,57 -0,56 -0,57 -0,57 0,04 0,03 0,04 0,04 
OP2 -0,56 -0,56 -0,57 -0,57 0,03 0,04 0,03 0,04 
C1' 0,37 0,36 0,35 0,35 0,11 0,12 0,13 0,16 
C2' -0,36 -0,39 -0,35 -0,35 0,09 0,09 0,11 0,11 
C3' 0,32 0,35 0,33 0,33 0,11 0,11 0,13 0,12 
C4' 0,13 0,09 0,10 0,11 0,15 0,14 0,14 0,14 
C5' 0,00 0,00 0,05 0,03 0,13 0,13 0,15 0,15 

 
 З’ясовано, що внаслідок залежності ефективних атомних зарядів від 
конформації молекули відносна похибка апроксимації модуля дипольного 
моменту конформерів канонічних 2'-дезоксирибонуклеозид-5'-моно-
фосфатів системою атомних зарядів, усереднених за усіма конформерами, 
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досягає 395%, а кут між векторами справжнього та апроксимованого векто-
рів дипольного моменту – 123°. 

У розділі 3 представлено розроблений дисертантом метод знаходження 
ефективних зарядів атомів, оптимізованих для моделювання конформацій-
ної залежності дипольного моменту біомолекул із низкою локальних міні-
мумів на гіперповерхні потенціальної енергії. Для побудови такого методу 
було розв’язано задачу мінімізації сумарної похибки 

      
2

1 1

confs a
N N

Tc c
i i

c i

d q r
 

 
      

 
 q Y Xq Y Xq

 
 (4) 

апроксимації векторів cd


 дипольного моменту (елементів метриці Y ) кож-

ного з confsN  конформерів дипольним моментом 
1

aN
c

approx i i
i

d q r



 

 системи не-

залежних від конформації молекули точкових зарядів iq  (елементів вектора-

стовпеця q ), що розміщені на її атомах та мають радіус-вектори c
ir


 (елеме-

нтів матриці X ) у c-му конформері. Доведено, що матриця TX X  є виродже-
ною, внаслідок чого неможливо звести поставлену апроксимаційну задачу 

до рівняння  T TX X q X Y  за методом найменших квадратів. Показано, що 

кількість власних значень матриці TX X , які можна вважати близькими до 
нуля, дорівнює кількості «жорстких» атомних груп молекули, структура 
яких лишається сталою незалежно від її конформації, а з радіус-векторів 
атомів групи можна утворити лінійну комбінацію, яка дорівнює нулю за 
умови незалежності всіх довжин ковалентних зв’язків та валентних кутів 
молекули від її конформації. 
 З’ясовано, що у молекул 2'-дезоксирибонуклеозид-5'-монофосфатів 
(рис. 5), які є модельними мономерними ланками ДНК, загальна кількість 
атомів, радіус-вектори яких можна розглядати як лінійно-незалежні, дорів-
нює 19 і є однаковою для усіх чотирьох досліджених молекул. Знайдена кі-
лькість лінійно-незалежних радіус-векторів відповідає кількості a zN N  

власних значень матриці TX X , які не можна вважати малими, і узгоджуєть-
ся із результатами числового аналізу таких власних значень у досліджених 
молекул (рис. 6). 

Для знаходження зарядів атомів, оптимізованих для моделювання за-
лежності дипольного моменту біомолекул від конформації, запропоновано 
модифікований метод регресії головних компонент коваріаційної матриці, у 
якому вектор-стовпець зарядів q  задається розвиненням  

 
1 1

az

z

NN

j ji j j
j j N

a a
  

  q v v  (5) 

за базисом ортонормованих ( T
i j ij v v ) власних векторів iv  ( ( )T

i i iLX X v v ) 

матриці TX X . У запропонованому методі з умови / 0iL    мінімізації 
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функції (4) визначаються лише ті коефіцієнти ja  ( 1,...,z aj N N  ), що від-

повідають a zN N  найбільшим за модулем власним значенням jL , а решта 

zN  коефіцієнтів розвинення визначаються з додаткових умов. 

 
Рис. 5. Просторові структури та нумерація атомів молекул 2'-дезоксирибо-
нуклеозид-5'-монофосфатів: 2'-дезоксиаденозин-5'-монофосфат (dAMP), 

тимідин-5'-монофосфат (dTMP), 2'-дезоксигуанозин-5'-монофосфат (dGMP) 
та 2'-дезоксицитидин-5'-монофосфат (dCMP). Зеленим контуром позначено 
атоми, координати яких можуть бути представлені як лінійні комбінації ко-

ординат інших атомів відповідної молекули 
 

 

Рис. 6. Впорядковані за спа-
данням і нормовані на кіль-

кість конформерів власні 
значення матриці XTX для 
молекул чотирьох каноніч-
них 2'-дезоксирибонуклео-

зид-5'-монофосфатів. Власні 
значення, рівні нулю (з точ-
ністю до похибки заокруг-

лення при машинному пред-
ставленні дійсних чисел), не 

показано 
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Доведено, що внесок останніх zN  коефіцієнтів до сумарної похибки (4) 

прямує до нуля при прямуванні до нуля zN  найменших за модулем власних 

значень матриці TX X . За додаткові умови для визначення zN  коефіцієнтів 

ja  ( 1,..., zj N ) у запропонованому методі обрано умову рівності суми шу-

каних зарядів iq  загальному заряду молекули, а також умови мінімізації по-

хибки однопараметричної апроксимації компонент /A AV d r      тензора 

атомної поляризованості кожного з атомів із використанням вектора дипо-

льного моменту approxd


, який є функцією шуканих зарядів. Доведено, що за 
такого вибору додаткових умов ті коефіцієнти розвинення (5), які відпові-
дають найменшим за модулем власним значенням jL , залежать лише від 

усереднених за всіма конформерами  APT-зарядів APT
AQ  атомів, причому 

T APT
k ka  v Q  ( 1,..., zk N ), де APTQ  – вектор-стовпець з компонентами 

APT
AQ . Таким чином, одержувані запропонованим модифікованим методом 

регресії головних компонент коваріаційної матриці заряди (які називатиме-
мо зарядами, одержаними з диполів) визначаються лише такими реально 
спостережуваними властивостями молекули, як просторові структури її 
конформерів, вектори їхнього дипольного моменту та похідні цих векторів 
за координатами атомів. Запропонований метод не потребує додаткових 
емпіричних параметрів.  

Запропонований метод визначення зарядів було застосовано до конфо-
рмерів молекул 2'-дезоксирибонуклеозид-5'-монофосфатів. Показано, що 
заряди, одержані з диполів, забезпечують точніше, аніж заряди, знайдені 
методами APT та RESP й усереднені за всіма конформерами, моделювання 
залежності як модуля, так і напрямку вектора дипольного моменту молеку-
ли від її конформації. Одержані при цьому розподіли та середні за всіма 

конформерами значення величини abs approx exactd d  
 

 та кута 

( , )approx exactd d
 

, які є характеристиками похибок моделювання системою точ-

кових зарядів, відповідно, модуля та напрямку вектора дипольного моменту 

exactd


 конформерів молекули, наведені на рис. 7. Завдяки найменшій з-поміж 

досліджених методів похибці визначення зарядів моделювання впливу де-
формації та конформаційних змін на дипольний момент молекули, заряди, 
одержані у такий спосіб, є перспективними для використання при парамет-
ризації електростатичної та поляризаційної компонент міжатомних потен-
ціалів (силових полів) при молекулярно-динамічному моделюванні. 

 З’ясовано, що різниця між величинами зарядів, одержаними з диполів, 

та усереднених за конформаціями APT-зарядів APT
AQ  є значно меншою від 

величини самих зарядів (рис. 8). Вказана різниця зарядів зумовлена лише 
групою доданків у розвиненні (5), які відповідають найбільшим за модулем 

власним значенням матриці TX X  і є визначальними при мінімізації похибки 
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моделювання залежності дипольного моменту молекули від її конформації. 

  
а б 

Рис. 7. Розподіл похибки апроксимації модуля дипольного моменту (а) та 
розподіл кута (б) між істинним та апроксимованим векторами дипольного 
моменту конформерів 2'-дезоксирибонуклеозид-5'-монофосфатів для випа-
дків зарядів, знайдених запропонованим методом (qd), APT-зарядів (qAPT) та 
RESP-зарядів (qRESP). Використано логарифмічний масштаб горизонтальної 
осі. Середні за усіма конформерами значення похибок вказано на додатко-

вій верхній осі абсцис 
 

  
а б 

Рис. 8. Порівняння ефективних зарядів 2'-дезоксирибонуклеозид-5'-монофо-
сфатів, одеражних із дипольних моментів конформерів запропонованим ме-
тодом  (qd), із зарядами, одержаними методами APT (qAPT, а) RESP (qRESP, б) 

 
 

Таким чином, при моделюванні впливу конформації молекули на її диполь-
ний момент різниці зарядів, обумовлені згаданою групою з a zN N

 
додан-

ків розвинення (5), можна розглядати як незначні (порівняно зі значеннями 
самих зарядів) поправки, додавання яких до APT-зарядів здатне істотно 
знизити похибку апроксимації дипольного моменту молекули системою то-
чкових зарядів, локалізованих на її атомах. 



 

 

15 

У розділі 4 представлено новий підхід до знаходження локалізованих 

орбіталей, призначених для мінімізації норми Фробеніуса 
2loc    похибки 

loc    апроксимації ЗОМГ  , одержаної із багатоелектронної хвильової фу-

нкції молекули згідно з (2), діагональною частиною 

 ( , ) ( ) ( )loc loc loc loc
i i i

i

r r n r r    
   

, (6) 

розвинення   за орбіталями ( )loc
i r


, локалізованими на атомах молекули та 

її ковалентних зв’язках. У розробленому методі локалізації орбіталей LPO 

шукані орбіталі одержують як розв’язок задачі мінімізації 
 

2

min
loc

i

loc loc
i



       

з додатковими умовами ортонормованості шуканих функцій ( )loc
i r


 та їх-

ньої локалізованості, причому  дотримання останньої умови забезпечується 
розвиненням ( )loc

i r


 за не більше, ніж двома базисними функціями ( )r


, що 

локалізовані на атомах системи. Показано, що в розвиненні (6) коефіцієнти 
loc

in  дорівнюють 

 *( ) ( , ) ( )loc loc
i i in r r r r drdr        

     
 (7) 

та мають сенс електронної заселеності i-ої локалізованої орбіталі ( )loc
i r


. 

Визначено, що при представленні шуканих орбіталей ( )loc
i r


 розвиненням за 

ортонормованим набором локалізованих базисних функцій ( )r


, кожна 

окрема базисна функція може бути присутньою у розвиненні або лише од-
нієї LPO-орбіталі, якщо остання локалізована на одному атомі (в подаль-
шому таку орбіталь називатимемо одноатомною), або лише двох LPO-
орбіталей, які локалізовані на певній парі атомів (в подальшому такі орбіта-
лі називатимемо двоатомними) та мають зв’язуючу та розрихляючу струк-
туру. З’ясовано, що в такому разі розв’язок поставленої задачі зводиться до 
пошуку блок-діагональної матриці LPOU  ортогонального перетворення від 

базису вихідних функцій ( )r


 до гібридизованих атомних орбіталей (в по-

дальшому називатимемо їх AHO) та матриці суміжності P , яка є симетрич-

ною, причому 1ij
j

P  ,  а її елементи можуть набувати лише значень 1 або 

0 і визначають, з яких саме AHO складається кожна з двоатомних локалізо-
ваних орбіталей. Вказані матриці відповідають аргументам, за яких досягає 
максимуму цільова функція методу LPO 

      
2

,

, T
AHO A LPO LPOP 

 

  U P U DU , (8) 

де AU  – діагональний блок матриці LPOU , який відповідає A-му атому. 

 Для розв’язання поставленої задачі дисертантом запропоновано новий 
метод, в якому шукані орбіталі представлені розвиненням за ортонормова-
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ним набором базисних функцій, локалізованих на атомах системи. Розроб-
лено відповідний числовий алгоритм для знаходження коефіцієнтів розви-
нення та програмну реалізацію алгоритму в складі створеного дисертантом 
програмного пакету JANPA з відкритим вихідним кодом. Доведено збіж-
ність використаного в розробленому алгоритмі ітераційного процесу 
розв’язку за скінчену кількість кроків, обмежену зверху як ||D||2/θocch , де 
θocch – поріг збіжності, який задає збільшення функції ΦAHO за одну ітерацію. 
 Оскільки значення цільової функції (8) методу LPO зростає при 
об’єднанні будь-яких двох одноатомних локалізованих орбіталей у пару 
двоатомних, то такий метод локалізації орбіталей не можна прямо застосу-
вати для інтерпретації електронної структури молекул в термінах класичної 
моделі Льюїса. У рамках цієї моделі ковалентні зв’язки представляють еле-
ктронною парою, що локалізована на двох атомах, та вводять поняття непо-
діленої електронної пари, що локалізована лише на одному атомі. При ква-
нтово-механічному описі таким електронним парам у відповідність можуть 
бути поставлені орбіталі, які локалізовані на двох або одному атомі відпові-
дно та мають електронну заселеність (6), близьку до 2. 
 Для одержання локалізованих орбіталей, які можна поставити у від-
повідність електронним парам моделі Льюїса для електронів атомів та ко-
валентних зв’язків, запропоновано метод CLPO, який відрізняється від ме-
тоду LPO додатковим використанням нового критерію відсіювання псевдо-
зв’язуючих локалізованих орбіталей. Зазначений критерій застосовується 
до двоатомних локалізованих орбіталей та включає в себе дві умови. Перша 
умова – це обмеження полярності 

 2 2
11 12( ) ( ) threshv v I  , (9) 

де 0,90threshI   – граничне значення полярності, а ijv  – елементи матриці ор-

тогонального перетворення від пари гібридизованих атомних орбіталей, ло-
калізованих на деяких двох атомах, до пари  зв’язуючої та розрихляючої 
орбіталей. Друга умова – це умова на електронну заселеність  

 1loc
BDn  ,    1loc

NBn  , (10) 

зв’язуючої (BD) та розрихляючої (NB) локалізованих орбіталей відповідно. 
 Показано, що кожна з одержуваних методом CLPO локалізованих ор-
біталей є лінійною комбінацією однієї (у випадку одноатомних орбіталей) 
або двох (у випадку двохатомних орбіталей) гібридизованих орбіталей, які 
в подальшому називатимемо LHO. У методі CLPO апроксимація ЗОМГ 
здійснюється розвиненням (6) за локалізованими орбіталями льюїсівського 
типу (зв’язуючими орбіталями та орбіталями неподілених електронних 
пар), а цільова функція (8) змінюється на  
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1C : 1

,
ij

LHO A ij
i j P

d
  

    U P , (11) 

де  T
CLPO CLPOd 

 U DU  та    
2 24 / 2ij ii jj ii jj ijd d d d d      .  
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 З’ясовано, що шукані матриця суміжності P  та матриця CLPOU  блок-

діагонального ортогонального перетворення від базису вихідних функцій 
( )r


 до базису LHO можуть бути знайдені з умови максимуму функції (11). 

Розроблено та реалізовано в складі програмного пакету JANPA числовий 
алгоритм для одержання локалізованих CLPO-орбіталей з умови максимуму 
функції (11). 

Для випадку хвильової функції, заданої одним визначником Слетера, 
розроблено аналітичне наближення, яке справедливе за умови відсутності 
істотної делолокалізації електронів в молекулі. У рамках такого наближен-
ня одержано вираз для загальної заселеності nL локалізованих орбіталей 
льюїсівського типу 

   
2

,

1

4
T

L BD LP ij ij
i j

n N N P    U DU , (12) 

де U  – матриця ортогонального перетворення від вихідного набору базис-
них функцій до базису гібридизованих орбіталей атомів, а NBD і NLP – зага-
льна кількість зв’язуючих орбіталей та орбіталей неподілених електронних 
пар відповідно. Доведено, що з підмножини LPO орбіталей можливо побу-
дувати структуру Льюїса, що має загальну заселеність, близьку до макси-
мально можливої. Тим самим встановлюється зв’язок запропонованих ме-
тодів LPO та CLPO із існуючим методом аналізу електронної структури мо-
лекул NBO. При цьому істотною відмінністю запропонованих методів від 
останнього є розроблений в рамках методу CLPO спосіб відсіювання псев-
до-зв’язуючих орбіталей, який виключає неоптимальність одержуваних 
розв’язків і не потребує інших емпіричних параметрів окрім граничного 
значення threshI

 
полярності одержуваних зв’язуючих орбіталей. 

Із використанням локалізованих орбіталей, отриманими методами 
CLPO та NBO, проведено порівняння структур Льюїса 7101 органічної мо-
лекули (рис. 9). Показано, що лише у однієї молекули з-поміж досліджених 
нельюїсівська заселеність nnL

CLPO, яка одержана методом CLPO, є вищою на 
понад 0,01e, аніж нельюїсівська заслееність nnL

NBO, що одержана методом 
NBO. Разом із тим, для 28 інших досліджених молекул справедливо обер-
нене. Загалом метод CLPO дозволяє визначити коректнішу структуру Льюї-
са молекули за результатами квантово-механічних розрахунків.  

Для аналізу статистичних характеристик локалізованих орбіталей, 
одержуваних розробленими методами LPO та CLPO, ці методи були засто-
совані до ЗОМГ, одержаних квантово-хімічним методом MP2/Def2-TZVPP 
для набору з 33 432 молекул, що мають у своєму складі від 2 до 12 атомів. 
За результатами проведеного аналізу доведено, що знайдені методом CLPO 
властивості зв’язуючих (BD) орбіталей та орбіталей неподілених електро-
нних пар (LP) добре узгоджуються із уявленнями про електронні пари як 
складові електронної структури молекул у рамках класичної моделі Льюїса. 
Зокрема, на спільному розподілі (рис. 10) одержаних методом CLPO засе-
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леностей орбіталей зв’язуючого (BD-) та розрихляючого (NB-) типу існує 
максимум при близькій до 2 заселеності BD-орбіталей та близькій до 0 за-
селеності NB-орбіталей. Разом з тим, на відміну від методу LPO, відсутній 
максимум при близькій до 2 заселеності у BD- та NB- орбіталей водночас. 

  
а б 

Рис. 9. Співставлення загальних льюїсівських заселеностей nL (а) та нельюї-
сівських заселеностей nnL (б), одержаних з аналізу електронної структури, 
знайденої для 7101 молекули методом DFT PBE/Def2-SVP, в базисах лока-

лізованих орбіталей CLPO та NBO. На вставках наведено розподіли різниць 
між значеннями nL та nnL, одержаними за допомогою вказаних методів 

 

  
Рис. 10. Спільні розподіли заселеностей nNB та nBD для орбіталей NB та BD 
типів, одержаних методами LPO та CLPO, застосованих до зведених одно-

частинкових матриць густини, які одержані методами MP2(full)/Def2-
TZVPP для кожної з молекул досліджуваного набору 

 
 Показано, що звуження в розвиненні (6) повного набору LPO орбіта-
лей до льюїсівської підмножинини CLPO орбіталей неістотно збільшує по-
хибку (рис. 11) локалізованого наближення ЗОМГ як у випадку хартрі-
фоківської хвильової функції, так і у випадку хвильової функції, знайденої 
методом MP2, який враховує зкорельованість руху електронів. При цьому 
частка електронного заряду, акумульованого локалізованими орбіталями 
BD та LP типів як правило вища за 95% (рис. 12).  
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Рис. 11. Нормовані розподіли вели-
чини відносної похибки εloc локалі-

зованого наближення для ЗОМГ, по-
будованого з використанням повно-
го набору LPO-орбіталей ('усі LPO') 

та льюїсівської підмножинини 
CLPO-орбіталей ('BD+LP CLPO') 

Рис. 12. Нормований розподіл част-
ки електронного заряду, акумульо-

ваної орбіталями BD та LP типів, які 
утворюють льюїсівську підмножи-

нину LPO- та CLPO-орбіталей 

 
 В усіх досліджених молекулах загальна кількість локалізованих 
CLPO-орбіталей льюїсівського типу добре узгоджується із половиною зага-
льної кількості електронів в системі. 

У розділі 5 проаналізовано вплив електронного спряження на рівнова-
жні довжини ковалентних зв’язків.  

Запропоновано використовувати одержані методом CLPO зв’язуючі 
орбіталі для ідентифікації наявності ковалентного зв’язку між будь-якими 
двома атомами у молекулі за її ЗОМГ, а за цілочисельну кратність виявле-
ного зв’язку приймати кількість таких орбіталей, що локалізовані на парі 
атомів, що розглядається. На основі запропонованого підходу реалізовано 
алгоритм визначення графу ковалентних зв’язків молекули за результатами 
квантово-механічних розрахунків, в якому не застосовуються додаткові 
умов на порядки зв’язку (3) чи міжатомні відстані, а знайдений граф кова-
лентних зв’язків відповідає представленню електронної структури молеку-
ли в рамках моделі Льюїса. 

Квантово-хімічними методами теорії функціоналу густини PBEh-3c та 
B97-3c одержано рівноважні просторові структури, а методом теорії збу-
рень Мьоллера-Плессета MP2/Def2-TZVPP розраховано ЗОМГ для 33 432 
молекул, кожна з яких містить від 2 до 12 атомів хімічних елементів H, B, 
C, N, O, F, Si, P, S, Cl, Ge, As, Se або Br, та має синглетний основний стан і 
нульовий загальний заряд. Із вказаних молекул виокремлено 26 050 неаро-
матичних молекул, для яких існує єдиний підграф π-зв’язків, сумісний з 
підграфом σ-зв’язків та валентностями атомів, що знайдені з ЗОМГ мето-
дом CLPO. 

Запропонований метод виявлення ковалентно зв’язаних атомів випро-
буваний при дослідженні набору із 26 050 неароматичних молекул. Показа-
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но, що одержані при цьому графи ковалентних зв’язків узгоджуються із ві-
домими цілочисельними валентностями хімічних елементів (рис. 13) та кі-
лькістю їх валентних неподілених електронних пар (рис. 14), що відповідає 
представленню електронної структури молекул у рамках моделі Льюїса. 

  
Рис. 13. Відносна кількість атомів 

певного хімічного елемента з різни-
ми цілочисельними значеннями не-

емпіричних валентностей, виявлених 
за допомогою  CLPO-аналізу у дослі-

дженому наборі молекул 

Рис. 14. Відносна кількість атомів 
певного хімічного елемента з різни-
ми кількостями валентних неподіле-

них пар, виявлених за допомогою  
CLPO-аналізу у дослідженому набо-

рі молекул 
 
 Поєднуючи одержані графи ковалентних зв’язків з міжатомними від-
станями, знайденими із рівноважних просторових структур молекул дослі-
джуваного набору, з отриманих неемпіричних даних визначено довжини 
213 404 одинарних, 38 732 подвійних та 5 031 потрійних ковалентних 
зв’язків та проведено статистичний аналіз отриманих вибірок. Унікальність 
отриманих за допомогою запропонованого методу вибірок довжин ковален-
тних зв’язків полягає у майже повністю автоматизованому шляху їхнього 
створення на базі неемпіричних квантово-хімічних даних для значної кіль-
кості молекул різної будови. При цьому верхня межа обсягу побудованої 
вибірки обмежується лише обсягом обчислювальних ресурсів, використа-
ними для її побудови. 
 Показано, що форма статистичного розподілу довжин виявлених ко-
валентних зв’язків (зокрема, 43 138 зв’язків CC, – рис. 15) близька до форми 
нормального розподілу за умови відсіювання зв’язків, які можна вважати 
спряженими у відповідності до наступного критерію. Приймемо за кількість 
π-електронів атома в молекулі кількість π-зв’язків, у яких даний атом бере 
участь за результатами CLPO-аналізу. Тоді одинарний зв’язок вважатимемо 
неспряженим, якщо жоден із двох зв’язаних ним атомів не мають π-
електронів. Натомість, якщо обидва з’єднані одинарним зв’язком атоми 
мають по одному або більше π-електронів, вважатимемо такий зв’язок 
спряженим, причому спряженими вважатимемо і всі ті подвійні чи потрійні 
зв’язки, в яких беруть участь два згадані атоми. У  випадку, коли лише один 
із атомів, з’єднаних одинарним зв’язком, має один або більше  π-електронів, 
вважатимемо одинарний зв’язок спряженим тоді і лише тоді, коли атом, 
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який не має π-електронів, має валентну неподілену електронну пару, при-
чому за цих умов подвійні чи потрійні зв’язки, утворені атомом з π-
електронами, спряженими не вважатимемо.  

 
Рис. 15. Розподіл довжин для різних підтипів зв’язку CC: усі одинарні 

зв’язки (C–C); одинарні зв’язки між атомами C, які також задіяні і у подвій-
них зв’язках (X=C–C=Y); усі подвійні зв’язки (C=C); подвійні зв’язки, відо-

кремлені одним одинарним зв’язком (C=C – C=C); усі потрійні зв’язки 
(C≡C). Наведено також розподіли довжин для підвибірок неспряжених оди-

нарних (C–C (n.c.) та подвійних (C=C (n.c.)) зв’язків і підвибірок CC 
зв’язків, із порядком зв’язку NPA-Вайберга меншим (BO ≤ 1) та більшим 
(BO > 1) від одиниці. Крок накопичення на гістограмах складає 0,0025Å 

 
 
Показано, що одинарні зв’язки C–C (рис. 15) та N–N, які є неспряженими у 
відповідності до сформульованого критерію, мають порядок зв’язку NPA-
Вайберга не більше 1.  
 Із одержаних запропонованим методом вибірок довжин неспряжених 
одинарних, подвійних та потрійних зв’язків для кожної з пар хімічних еле-
ментів (рис. 16) знайдено середні за вибірками значення довжини зв’язку та 
показано, що такі значення узгоджуються із відповідними середніми дов-
жинами зв’язків, одержаними з експериментальних структурних даних бази 
NIST (DOI: 10.18434/T47C7Z) для молекул у газовій фазі, в межах, як пра-
вило, одного стандартного відхилення (рис. 17).  
 При цьому середній модуль різниці між вибірковими середніми дов-
жин неспряжених зв’язків, які одержані запропонованим методом з неемпі-
ричних даних, та відповідними експериментальними значеннями вказаних 
довжин складає ~0,03 Å.  
 За допомогою одержаних з неемпіричних даних наборів довжин кова-
лентних зв’язків знайдено ковалентні радіуси (які називатимемо неемпіри-
чними), що відповідають одинарним, подвійним і потрійним зв’язкам, для 
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хімічних елементів H, B, C, N, O, F, Si, P, S, Cl, Ge, As, Se і Br. Такі радіуси 
одержані як для адитивної моделі, так і для моделі, що включає поправку на 
зменшення міжатомної відстані при утворенні зв’язку між атомами елемен-
тів, що мають різні електронегативності.  
 

 
Рис. 16. Загальна кількість неспряжених ковалентних зв’язків (позначені 

фоном синього кольору) та кількість неспряжених одинарних зв’язків (по-
значені фоном оранжевого кольору), виявлених у наборі з 26050 молекул 

запропонованим методом. Інтенсивність фонового кольору пропорційна кі-
лькості зв’язків 

 

 

 

Рис. 17. Співставлення се-
редніх довжин ковалентних 
зв’язків, одержаних запро-
понованим методом з неем-
піричних даних (lAB

ab initio), з 
аналогічними значеннями 
для експериментальних 

просторових структур мо-
лекул у газовій фазі із бази 
NIST (lAB

exp). Планками по-
хибок позначено стандартні 

відхилення 
 
Встановлено, що як при використанні для визначення радіусів підвибірок 
неспряжених зв’язків, так і при використанні повних вибірок довжин 
зв’язків без їхнього розрізнення за спряженістю, знайдені неемпіричні ко-
валентні радіуси добре узгоджуються із їхніми емпіричними аналогами, ві-
домими з літератури (рис. 18).  
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Рис. 18. Порівняння неемпірич-
них ковалентних радіусів (rcov

fit), 
одержаних із вибірок неспря-
жених ковалентних зв’язків та 
повних вибірок ковалентних 
зв’язків без поділу за спряжені-
стю, з аналогічними значеннями 
rcov

lit з роботи [1*] 

  
 Вперше одержано та проаналізовано розподіли похибок апроксимації 
довжини ковалентного зв’язку за допомогою знайдених ковалентних радіу-
сів. Показано, що мінімальна характерна ширина розподілу досягається при 
використанні для знаходження радіусів підвибірок довжин неспряжених 
ковалентних зв’язків і врахуванні поправки на зменшення міжатомної від-
стані при зв’язуванні елементів, що мають різні електронегативності. Фор-
ма розподілу похибок за цих умов є близькою до форми нормального роз-
поділу. 

У розділі 6 запропоновано новий підхід до поділу одноелектронних фі-
зичних властивостей молекули на складові, що відповідають електронним 
парам атомів та ковалентних зв’язків і локалізовані у відповідності до графу 
ковалентних зв’язків молекули. Запропонований підхід застосовано до ана-
лізу дипольного моменту молекул та електростатичної складової енергії їх-
ньої міжмолекулярної взаємодії. 

Запропонований підхід засновано на апроксимації ЗОМГ ( , )r r
 

 (2)  ря-

дом (6) з використанням локалізованих орбіталей CLPO як базисних функ-
цій ( )loc

i r


. Завдяки цьому будь-якій одноелектронній фізичній властивості 

молекули  ˆ ˆ ˆ ,r r r
A A a r r dr 

          
  

, що задана квантово-механічним 

оператором Â , який є сумою 

 
1

ˆ ˆ( )
N

i
i

A a r


 


, (13) 

одночастинкових квантово-механічних операторів â , поставлено у відпові-
дність локалізоване наближення згаданої властивості у вигляді суми 

 ˆ ˆ
loc

loc loc loc
i i i

i

A n a    , (14) 

де *( ) ( , ) ( )loc loc
i i in r r r r drdr        

     
 є заселеністю i-ої орбіталі, а величина 

ˆloc loc
i i iA a    є внеском цієї орбіталі у досліджувану фізичну властивість 

молекули як цілого.  
 Апроксимацію (14) застосовано до оператора дипольного моменту 



 

 

24 

 
1ˆ

d eZ R er
N

 


 
  

, (15) 

де eZα і R


– відповідно, заряд і вектор координат ядра α-го атому молекули. 

Було визначено внески до загального дипольного моменту молекули від її 
ковалентних зв’язків та неподілених електронних пар атомів у наборах з 
11410 різних електронейтральних 12-атомних молекул та з 613 конформерів 
молекули 2'-дезоксицитидин-5'-монофосфату (рис. 19). 

  
а б 

Рис. 19. Розподіл  похибки апроксимації модуля дипольного моменту  (а) та 

кута між істинним exactd


 та апроксимованим ˆ locd 


векторами дипольного 
моменту (б) при використанні моделей локалізованих CLPO-диполів та 

NPA-зарядів, розміщених на атомах, для набору з 11410 нейтральних 12-
атомних молекул (mol-12) та 613 конформерів молекули 2'-дезоксицитидин-

5'-монофосфату (dCMP) 
 

Показано, що середнє значення похибки ˆ
|| | | ||exact locd d  
 

 апроксимації мо-

дуля | |exactd


 загального дипольного моменту молекули сумою (14) локалізо-

ваних складових, визначених в рамках запропонованої моделі, складає 
0,19 D для досліджених наборів 12-атомних молекул (за середнього значен-

ня | |exactd


 2,84 D) та 0,53 D для конформерів 2'-дезоксицитидин-5'-моно-

фосфату (за середнього значення | |exactd


 6,46 D). Характерні значення кута 
ˆ

( , )exact locd d  
 

 між вектором дипольного моменту exactd


 та його апроксимо-

ваним значенням ˆ locd 


 в обох наборах складають 5,5°. Аналогічні значен-
ня при використанні для апроксимації лише системи точкових NPA-зарядів 

у цих наборів складають, відповідно, 0,94 D та 1,59 D для ˆ
|| | | ||exact locd d  
 

 і 

23,2° та 9,1° для ˆ
( , )exact locd d  
 

. Таким чином, завдяки застосуванню локалі-

зованих орбіталей як характеристик електронної заселеності атомів молеку-
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ли замість розміщених на них точкових NPA-зарядів вдається значно знизи-
ти похибку апроксимації дипольного моменту молекули сумою його лока-
лізованих складових. 
 Для частинного випадку декомпозиції на локалізовані складові тих 
фізичних властивостей систем біомолекул, які залежать лише від просторо-
вого розподілу густини ( ) ( , )r r r  

  
 електронного заряду (діагональної час-

тини ЗОМГ), на основі апроксимації ЗОМГ рядом (6) було побудовано ви-
раз для модельної густини заряду молекули 

   1( ) ( ) ( ) ( )CLPO C BD NB
A A i i i

A i LP RY i BD i NB

r q r R r r r
   

            
   

. (16) 

У виразі (16) виокремлено такі складові:  A Aq r R 


 відповідає локалізова-

ному на атомному ядрі точковому NPA-заряду ( ) LHO
A A iii A

q e Z e D


      A-

го атома, 1C ( )i r


 – локалізованій на атомі електронній парі, а ( ) ( )BD NB
i ir r  
 

 

– ковалентним зв’язкам. При цьому густина електронного заряду ковалент-
них зв’язків представлена внесками зв’язуючої ( ( )BD

i r


) та розрихляючої 

( ( )NB
i r


) орбіталей, а до доданків 1C ( )i r


 включено частину заряду ядра ато-

ма, яка необхідна для їхньої електронейтральності. Таким чином, 
1 ( ) ( ) ( ) 0C BD NB

i i ir dr r dr r dr       
     

, а три останні доданки в (16) зумовлені 

дифузністю та анізотропією локалізованих складових розподілу електро-
нного заряду в системі. Такі доданки можна розглядати як поправки до мо-
делі точкових NPA-зарядів, завдяки яким ця модель характеризуватиме не 
лише електронну заселеність атомів, але й описуватиме кількісно їхній вне-
сок до електростатичного потенціалу системи. 
 Запропонований поділ густини заряду (16) застосовано до низки мо-
лекулярних комплексів при обчисленні електростатичної складової енергії 
міжмолекулярної взаємодії  

 
( ) ( )elst A Br r

E drdr
r r

 



 

 
  , (17) 

де  ( )A r


 і ( )B r


 – просторові розподіли густини заряду (як ядер атомів, так 

і електронів) у ізольованих молекул A і B, що утворюють комплекс. Було 

знайдено похибку, яку вносить в енергію elstE  заміна в (17) розподілів ( )A r


 

і ( )B r


 їх апроксимаціями виразом (16). При цьому вибір систем для аналізу 

вказаної похибки здійснювався з огляду на виняткову важливість водневого 
зв’язування та інших нековалентних взаємодій у комплексоутворенні біоло-
гічно важливих молекул. Зокрема, виявлено, що саме пара сильних водне-
вих зв’язків типу NH···N між атомами азірідинових груп молекули проти-
пухлинного препарату ТіоТЕФ і атомами N2 та N7 гуаніну (рис. 20) є визна-
чальною для спостережуваної у мас-спектрометричних експериментах [2*] 
селективності зв’язування ТіоТЕФ з структурними складовими ДНК, що 
моделюють біологічну мішень його дії в клітині. Водневі зв’язки типів 
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OH···N та NH···O є основним чинником стабілізації при взаємодії молекул 
пентанової кислоти та D-глюкозаміну – модельних складових частин ком-
понентів органічного покриття наночастинок, перспективних для викорис-
тання для спрямованого транспорту біологічно активних речовин. 
 

 

Рис. 20. Структура ком-
плексу ТіоТЕФ з 2'-де-

зоксигуанозин-5'-
монофосфатом. Пунк-

тиром позначено водне-
ві зв’язки, виявлені ме-

тодом QTAIM 

  
 Аналіз пов’язаної з заміною ( )A r


 і ( )B r


 їх апроксимаціями за (16) 

похибки декомпозиції електростатичної компоненти енергії міжмолекуляр-
ної взаємодії (17) проведено як для стандартного набору нековалентно 
зв’язаних комплексів GMTKN55 [3*], так і для спеціально створеного дисе-
ртантом набору з 1177 комплексів, кожен із яких містить дві чотириатомні 
молекули і стабілізований одним водневим зв’язком. Для останніх комплек-
сів одержано дані про їхні структурні та енергетичні властивості, проаналі-
зовано статистичні характеристики розподілу відстані між атомом водню, 
задіяним у водневому зв’язку, та акцептором протона. Крім того, проведено 
аналіз розподілу густини електронного заряду методом QTAIM та за допо-
могою методу адаптованої до симетрії теорії збурень (SAPT) 2-го порядку 
знайдено взаємозв’язки між геометричними параметрами комплексів та 
електростатичною, індукційною, обмінною (рис. 21) та дисперсійною ком-
понентами загальної енергії зв’язування.  

   
а б в 

Рис. 21. Залежність електростатичної (EElst, а), іднукційної (EInd, б) та обмін-
ної (EExch, в) компоненти енергії взаємодії молекул у воднево-зв’язаних 

комплексах від відстані ...X Hd  між атомом-акцептором протона та атомом 

водню, задіяним у водневому зв’язку 
 
Підтверджено, що в досліджених воднево-зв’язаних комплексах електро-
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статична (рис. 22 ) та індукційна компоненти енергії міжмолекулярної вза-
ємодії забезпечують основний стабілізуючий внесок до загальної енергії 
зв’язування комплексу. 

Рис. 22. Взаємозв’язок між 
повною енергією взаємодії 
молекул (Eint) у воднево-
зв’язаних комплексах та 

електростатичною 
компонентою їхньої 

взаємодії (Eelst) 

 
 У результаті проведеного порівняння величин електростатичної ком-
поненти енергії міжмолекулярної взаємодії, визначеної з розподілів заряду 
молекул, що взаємодіють, та з локалізованої апроксимації таких розподілів 
виразом (16), знайдено, що як для набору з 1177 молекулярних комплексах, 
стабілізованих одним водневим зв’язком, так і для набору з 170 молекуляр-
них комплексів з бази GMTKN55 [3*] запропонована модель забезпечує 
можливість поділу електростатичної компоненти енергії міжмолекулярної 
взаємодії на складові, локалізовані у відповідності до графу ковалентних 
зв’язків молекули, з похибкою, яка не перевищує 1 ккал/моль (рис. 23). 
 

  
а б 

Рис. 23. Взаємозв’язок електростатичної компоненти енергії міжмолекуляр-
ної взаємодії, одержаної з густини заряду, обчисленої квантово-хімічним 

методом MP2/Def2-TZVPP (Eelst), із аналогічною компонентою (Eloc), обчис-
леною за локалізованою апроксимацією густини заряду виразом (16) для 

наборів із 1177 молекулярних комплексів, стабілізованих одним водневим 
зв’язком (а) та 170 молекулярних комплексів з бази GMTKN55 (б). На рис. 
б також показано апроксимацію Eloc з допомогою RESP-зарядів та вказано 
комплекси, для яких похибка такої апроксимації найбільша: 1 – NH3...BrF, 

2 – PH2F...PH2F, 3 – NH3...ClF 
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 У той же час, виявлено комплекси, для яких застосування моделі 
RESP-зарядів, за якою зазвичай обчислюють заряди атомів для параметри-
зації силових полів у методі молекулярної динаміки, призводить до значної 
похибки визначення електростатичної компоненти енергії міжмолекулярної 
взаємодії у понад 25 ккал/моль (рис. 23, б), а модель NPA-зарядів – у понад 
50 ккал/моль. Показано, що в цих випадках наявні у виразі (16) запропоно-
ваної моделі локалізації розподілу густини заряду молекул доданки, обумо-
влені дифузністю та анізотропією розподілу заряду, знижують середньок-
вадратичну похибку апроксимації до менш ніж 1 ккал/моль. 
 
 

ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційній роботі вирішено важливу наукову проблему створення 

моделей та методів для поділу одноелектронних фізичних властивостей мо-
лекули на локалізовані складові, що відповідають електронним парам ато-
мів та ковалентним зв’язкам. 

1. Проаналізовано конформаційну залежність порядків зв’язків атомів 
як характеристик ковалентної взаємодії. Квантово-механічними методами 
Натіело-Медрано, NPA-Вайберга та Маєра вперше одержано конформацій-
ні залежності порядків зв’язків у парах ковалентно зв’язаних атомів. Дове-
дено, що в залежності від конформації в молекулі 2'-дезоксицитидину по-
рядки зв’язків відрізняються, причому для методу Натіело-Медрано така 
конформаційна залежність є мінімальною. Встановлено, що для атома H3' 
молекули 2'-дезоксицитидину різниця з-поміж усіх розглянутих конформе-
рів між максимальним і мінімальним значенням заряду є найбільшою. 

2. Методом апроксимації електростатичного потенціалу молекули ви-
значено заряди атомів, які залежать від конформації молекули. У молекулах 
канонічних 2′-дезоксирибонуклеозид-5′-монофосфатів конформаційно най-
чутливішими (в межах 0,54e) є заряди атомів вуглецю цукрово-фосфатного 
кістяка. 

3. Запропоновано нову модифікацію методу регресії головних компо-
нент коваріаційної матриці для визначення зарядів атомів на основі експе-
риментально спостережуваних властивостей молекул, – таких як просторові 
структури та дипольні моменти їхніх конформерів. Запропоновану модель 
застосовано для знаходження зарядів атомів 2′-дезоксирибонуклеозид-5′-
монофосфатів. Показано, що у порівнянні з усередненими за усіма конфор-
мерами величинами зарядів, одержаними з умови мінімізації похибки апро-
ксимації електростатичного потенціалу молекули в точках молекулярної 
поверхні (RESP), розраховані у запропонований спосіб заряди забезпечують 
меншу похибку при моделюванні з їх допомогою конформаційної залежно-
сті дипольного моменту молекул. 
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4. Вперше показано, що незначні поправки, одержані модифікованим 
методом регресії головних компонент коваріаційної матриці і додані до 
APT-зарядів, знайдених з похідних вектора дипольного моменту за коорди-
натами атомів, суттєво зменшують похибку моделювання впливу конфор-
мації молекул на їхній дипольний момент, якщо останній моделюється сис-
темою таких точкових зарядів на атомах. 

5. Сформульовано задачу апроксимації зведеної одночастинкової мат-
риці густини, яка задана в базисі ортонормованих функцій, її діагональним 
розвиненням за локалізованими орбіталями (LPO). Створено модель та ме-
тод LPO для одержання локалізованих орбіталей, які утворюють розв’язок 
поставленої задачі та забезпечують поділ одноелектронних фізичних влас-
тивостей молекули на локалізовані складові. Вперше аналітично показано, 
що у випадку ідемпотентної зведеної одночастинкової матриці густини та 
за відсутності істотної делокалізації електронів у молекулі підмножина 
LPO-орбіталей дозволяє побудувати структуру Льюїса з максимальною за-
гальною електронною заселеністю. 

6. Створено метод CLPO для аналізу електронної структури біомолекул 
шляхом апроксимації їх зведеної одночастинкової матриці густини діагона-
льною частиною розвинення за локалізованими орбіталями, які задоволь-
няють додатковим умовам щодо їхньої полярності та заселеності. Із вико-
ристанням вибірки з ~33 тис. органічних молекул підтверджено, що одер-
жувані створеним методом орбіталі можна поставити у відповідність елект-
ронним парам ковалентних зв’язків та неподіленим парам окремих атомів 
класичної моделі Льюїса.  

7. Вперше доведено, що граф ковалентних зв’язків молекули можна ви-
значити із розв’язку задачі апроксимації зведеної одночастинкової матриці 
густини її діагональним розвиненням за ортонормованими і локалізованими 
на одному або двох атомах орбіталями, на які додатково накладено умови 
щодо їхньої полярності та заселеності. 

8. На основі методу CLPO запропоновано новий спосіб виявлення ко-
валентно зв’язаних атомів у молекулі за зведеною одночастинковою матри-
цею густини. Запропонованим способом у ~26 тис. молекулах, просторові 
структури яких оптимізовані квантово-механічними методами, визначено 
довжини ~213 тис. одинарних, ~38 тис. подвійних та ~5 тис. потрійних ко-
валентних зв’язків та проведено статистичний аналіз отриманих вибірок. 
Показано, що форма розподілу довжин виявлених ковалентних зв’язків є 
близькою до форми нормального розподілу за умови відсіювання спряже-
них зв’язків. При цьому для кожного типу зв’язків середні значення довжи-
ни зв’язку узгоджуються із відповідними експериментальними даними в 
межах одного стандартного відхилення. 

9. Вперше знайдено неемпіричні ковалентні радіуси атомів низки хімі-
чних елементів (H, B, C, N, O, F, Si, P, S, Cl, Ge, As, Se і Br), що відповіда-
ють одинарним, подвійним і потрійним зв’язкам в рамках адитивної моделі 
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та підходу, що включає поправку на зменшення міжатомної відстані при 
утворенні зв’язку між атомами елементів, які мають різні електронегатив-
ності. Показано, що знайдені неемпіричні ковалентні радіуси добре узго-
джуються із їхніми відомими емпіричними аналогами. 

10. Запропоновано модель для апроксимації густини заряду молекули 
суперпозицією точкових зарядів, які локалізовані на ядрах атомів і величи-
ни яких дорівнюють знайденим методом NPA зарядам атомів, та наступних 
локалізованих складових з нульовим загальним зарядом – електронних пар 
атома, нейтралізованих необхідною частиною заряду його ядра, та ковален-
тних зв’язків. У рамках запропонованої моделі побудовано апроксимацію 
дипольного моменту молекули сумою дипольних моментів її ковалентних 
зв’язків та неподілених електронних пар атомів. 

11. Вперше показано, що запропонована модель для апроксимації гус-
тини заряду молекули сумою складових, локалізованих на атомах молекул 
та їхніх ковалентних зв’язках, дозволяє здійснити поділ електростатичної 
складової енергії міжмолекулярної взаємодії на складові, локалізовані у 
відповідності до графу ковалентних зв’язків молекули. Такі локалізовані 
складові розраховано для вперше створеного набору з ~1200 молекулярних 
комплексів, стабілізованих одним міжмолекулярним водневим зв’язком, та 
170 молекулярних комплексів із бази GMTKN55. У виявлених комплексах 
наближення точкових RESP-зарядів у визначенні енергії міжмолекулярної 
взаємодії, на відміну від запропонованої моделі, є некоректним. 

12. Розроблені методи поділу електростатичної компоненти енергії 
міжмолекулярної взаємодії на локалізовані складові можуть знайти пода-
льше використання при створенні нових та параметризації існуючих сило-
вих полів при молекулярно-динамічному моделюванні біомолекулярних 
систем, побудові напівемпіричних моделей електронної структури таких 
систем та статистичному прогнозуванні їхніх фізико-хімічних властивос-
тей, що мають біологічний сенс. 
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АНОТАЦІЯ 
 Ніколаєнко Т.Ю. Квантово-механічне визначення зарядів атомів, 
їх ковалентної та електростатичної взаємодії в біомолекулах. – Рукопис. 
 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-
математичних наук за спеціальностями 01.04.14 – теплофізика та молекуля-
рна фізика та 03.00.02 – біофізика (фізико-математичні науки). − Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 
2020. 
 Проведено квантово-механічний аналіз поділу електростатичної скла-
дової енергії міжмолекулярної взаємодії на складові, локалізовані у відпові-
дності до графу ковалентних зв’язків молекули. Досліджено вплив конфор-
мації біомолекул на ефективні заряди їхніх атомів та порядки зв’язків. 
Створено нові моделі та методи для одержання локалізованих орбіталей, 
придатних для аналізу електронної структури біомолекул, апроксимації їх 
зведеної одночастинкової матриці густини, поділу одноелектронних фізич-
них властивостей і густини заряду на локалізовані складові, що відповіда-
ють моделі Льюїса. Охарактеризовано вплив електронного спряження на 
статистичні характеристики розподілів довжин ковалентних зв’язків. Роз-
роблено числові алгоритми та комп’ютерні програми для реалізації створе-
них методів аналізу електронної структури біомолекул. Розроблені методи 
можуть знайти подальше використання при створенні нових та параметри-
зації існуючих силових полів при молекулярно-динамічному моделюванні 
біомолекулярних систем, побудові напівемпіричних моделей електронної 
структури таких систем та статистичному прогнозуванні їхніх фізико-
хімічних властивостей, що мають біологічний сенс. 
 Ключові слова: електронна структура біомолекул, будова біомоле-
кул, квантово-механічні моделі, методи комп’ютерного моделювання, між-
молекулярна взаємодія, ефективний заряд атома, ковалентний зв’язок, гус-
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тина заряду молекули. 
 

АННОТАЦИЯ 
 Николаенко Т.Ю. Квантово-механическое определение зарядов 
атомов, их ковалентного и электростатического взаимодействия в био-
молекулах. – Рукопись. 
 Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-
математических наук по специальностям 01.04.14 – теплофизика и молеку-
лярная физика и 03.00.02 – биофизика (физико-математические науки). − 
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН  
Украины, Киев, 2020. 
 Выполнен квантово-механический анализ разделения электростатиче-
ской составляющей энергии межмолекулярного взаимодействия на состав-
ляющие, локализованные в соответствии с графом ковалентных связей мо-
лекулы. Исследовано влияние конформации биомолекул на эффективные 
заряды их атомов и порядки связей. Созданы новые модели и методы для 
получения локализованных орбиталей, пригодных для анализа электронной 
структуры биомолекул, аппроксимации их приведенной одночастичной 
матрицы плотности, разделения одноэлектронных физических свойств и 
плотности заряда на локализованные составляющие, согласующиеся с мо-
делью Льюиса. Охарактеризовано влияние электронного сопряжения на 
статистические характеристики распределений длин ковалентных связей. 
Разработаны числовые алгоритмы и компьютерные программы для реали-
зации созданных методов анализа электронной структуры биомолекул. Раз-
работанные методы могут найти дальнейшее применение при создании но-
вых и параметризации существующих силовых полей при молекулярно-
динамическом моделировании биомолекулярных систем, построении полу-
эмпирических моделей электронной структуры таких систем и статистиче-
ском прогнозировании их физико-химических свойств, имеющих биологи-
ческое значение. 
 Ключевые слова: электронная структура биомолекул, строение био-
молекул, квантово-механические модели, методы компьютерного модели-
рования, межмолекулярное взаимодействие, эффективный заряд атома, ко-
валентная связь, плотность заряда молекулы. 
 

SUMMARY 
 Nikolaienko T.Y. Quantum-mechanical determination of the charges 
of atoms, their covalent and electrostatic interaction in biomolecules. – 
Manuscript. 
 Thesis for the degree of Doctor of Science in Physics and Mathematics in 
specialties 01.04.14 – thermophysics and molecular physics and 03.00.02 – bio-
physics (physical and mathematical sciences). − Taras Shevchenko National Uni-
versity of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2020. 



 

 

36 

 The thesis is devoted to the quantum-mechanical analysis of the decompo-
sition of electrostatic component of intermolecular interaction energy into the 
contributions localized in accordance with the graph of the covalent bonds of a 
molecule. Molecular dynamic simulations in combination with quantum-
mechanics methods (DFT, 2nd-order Möller-Plesset perturbation theory, atoms-
in-molecules electron charge density topology analysis method (QTAIM), sym-
metry-adapted perturbation theory (SAPT), as well as LPO and CLPO orbital lo-
calization methods developed in this thesis) were used to investigate the decom-
position of one-electron molecular properties of biomolecules into the localized 
contributions. The conformational dependence of the covalent bonding descrip-
tors obtainable from one-particle density matrix was studied. The values of bond 
orders for pairs of covalently bonded atoms in different conformers were ob-
tained by Natielo-Medrano, NPA-Weiberg, and Mayer methods in model DNA 
constituents. Using the method of molecular electrostatic potential approxima-
tion, the dependence of atomic charges of canonical 2'-deoxygribonucleotides 
was investigated. The modification of the principal component regression method 
was developed to obtain atomic charges from such the observable properties of 
molecules as the spatial structures and dipole moments of their conformers. The 
problem of approximating the reduced one-particle density matrix, initially given 
in the basis of orthonormal functions, by a diagonal part of its expansion over the 
localized orbitals is formulated, and numerical algorithm as well as its software 
implementation for finding the localized orbitals (LPOs) as a solution of the for-
mulated problem are created. Modification of the LPO algorithm based on the 
new conditions for orbitals occupancy and ionicity is developed and implemented 
in software package JANPA for obtaining the CLPO localized orbitals. These 
localized orbitals are shown to mimic the electron pairs of the covalent bonds and 
single-atomic lone pairs, well-known in the classical Lewis model of molecular 
electronic structure. Basing on the developed methods, a new procedure for find-
ing the covalently bonded atoms and determining their integer-valued bond order 
from a reduced one-particle density matrix of the molecule is proposed. It is 
shown that the distribution of the lengths of detected covalent bonds gets close to 
the normal one after removing the bonds which can be considered as conjugate. 
In this case, for all bonds their average lengths agree with the corresponding ex-
perimental values within one standard deviation. The covalent radii correspond-
ing to single, double and triple bonds were found for atoms of chemical elements 
H, B, C, N, O, F, Si, P, S, Cl, Ge, As, Se, Br solely from the first-principle data. 
A new model is proposed for approximating the charge density of a molecule by 
the sum of the point charges located on atomic nuclei and equal to NPA charges, 
and of the following localized electronic components, neutralized by the appro-
priate fraction of nuclear charge – electron pairs of atoms and covalent bonds. 
 Key words: electronic structure of biomolecules, biomolecular structure, 
quantum-mechanical models, computer simulation methods, intermolecular in-
teractions, effective atomic charge, covalent bond, molecular charge density. 


