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АНОТАЦІЯ 

 Ніколаєнко Т.Ю. Квантово-механічне визначення зарядів атомів, їх 

ковалентної та електростатичної взаємодії в біомолекулах. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних 

наук за спеціальностями 01.04.14 – теплофізика та молекулярна 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 

компоненти енергії міжмолекулярної взаємодії на складові, локалізовані у 

відповідності до графу ковалентних зв’язків молекули. Досліджено вплив 

конформації біомолекул на ефективні заряди їх атомів та порядків зв’язків. 

Створено нові моделі та методи для одержання локалізованих орбіталей, 

придатних для аналізу електронної структури біомолекул шляхом апроксимації 

їх зведеної одночастинкової матриці густини сумою локалізованих складових і  

поділу одноелектронних фізичних властивостей та густини заряду на 

локалізовані складові, що відповідають моделі Льюїса. Охарактеризовано вплив 

електронного спряження на статистичні характеристики розподілів довжин 

ковалентних зв’язків. Запропоновано числові алгоритми та імплементовано їх у 

вигляді комп’ютерних програм для реалізації створених методів аналізу 

електронної структури біомолекул. 

 У розділі 1 проаналізовано основні публікації, присвячені визначенню 

фізико-хімічних властивостей і електронної структури молекул та їхніх 

комплексів неемпіричними квантово-механічними  методами. Вказано модельні 

уявлення, на яких засновані такі існуючі методи. Розглянуто проблему 

визначення хімічно-значимих властивостей молекул на основі результатів 

квантово-механічного моделювання. Представлено існуючі підходи до 

визначення заряду атома в молекулі та дексрипторів електронної структури 

молекул, що характеризують ковалентне зв’язування. Запропоновано новий, 

заснований на варіаційному принципі, спосіб виведення перетворення 
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внутрішньоатомної симетризації, що використовується для побудови NAO-

орбіталей. 

 У розділі 2 на прикладах молекул доксорубіцину, 2'-дезоксицитидину та 

чотирьох канонічних 2'-дезоксирибонуклеотид-5'-монофосфатів (із 

нуклеотидними основами цитозином, тиміном, аденіном та гуаніном) 

охарактеризовано  залежність ефективних атомних зарядів та порядків 

ковалентних зв’язків від конформації біомолекул. Квантово-механічними 

методами Натіело-Медрано, NPA-Вайберга та Маєра вперше одержано 

конформаційні залежності порядків зв’язків у парах ковалентно зв’язаних 

атомів. Доведено, що в залежності від конформації в молекулі 2'-дезоксицити-

дину порядки зв’язків відрізняються, причому для методу Натіело-Медрано 

така конформаційна залежність є менш вираженою. Встановлено, що для атома 

H3' молекули 2'-дезоксицитидину різниця з-поміж усіх розглянутих 

конформерів між максимальним і мінімальним значенням заряду є найбільшою. 

Методом апроксимації електростатичного потенціалу молекули визначено 

заряди атомів, які залежать від конформації молекули. Показано, що в 

молекулах канонічних 2′-дезоксирибонуклеотид-5′-монофосфатів 

конформаційно найчутливішими (в межах 0,54e) є заряди атомів вуглецю 

цукрово-фосфатного кістяка. 

 У розділі 3 представлено розроблений дисертантом метод знаходження 

ефективних зарядів атомів, оптимізованих для моделювання конформаційної 

залежності дипольного моменту біомолекул з низкою локальних мінімумів на 

їх гіперповерхні потенціальної енергії. Запропоновано нову модифікацію 

методу регресії головних компонент коваріаційної матриці для визначення 

зарядів атомів на основі експериментально спостережуваних властивостей 

молекул, таких як просторові структури та дипольні моменти їхніх 

конформерів. Запропоновану модель застосовано для знаходження зарядів 

атомів 2′-дезоксирибонуклеотид-5′-монофосфатів. Показано, що у порівнянні з 

усередненими за усіма конформерами величинами зарядів, одержаними з умови 

мінімізації похибки апроксимації електростатичного потенціалу молекули в 
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точках молекулярної поверхні (RESP), розраховані у запропонований спосіб 

заряди забезпечують меншу похибку при моделюванні з їх допомогою 

конформаційної залежності дипольного моменту молекул. Показано, що 

незначні поправки, одержані модифікованим методом регресії головних 

компонент коваріаційної матриці і додані до APT-зарядів, знайдених з похідних 

вектора дипольного моменту за координатами атомів, суттєво зменшують 

похибку моделювання впливу конформації молекул на їх дипольний момент, 

якщо останній моделюється системою таких точкових зарядів на атомах. 

 У розділі 4 представлено новий підхід до знаходження локалізованих 

орбіталей, призначених для мінімізації похибки апроксимації зведеної 

одночастинкової матриці густини (ЗОМГ) сумою локалізованих складових. 

Сформульовано задачу апроксимації ЗОМГ, яка задана в базисі 

ортонормованих функцій, її діагональним розвиненням за локалізованими 

орбіталями (LPO). Створено модель та метод LPO для одержання локалізованих 

орбіталей, які утворюють розв’язок поставленої задачі та забезпечують поділ 

одноелектронних фізичних властивостей молекули на локалізовані складові. 

Вперше аналітично показано, що у випадку ідемпотентної ЗОМГ та за 

відсутності істотної делокалізації електронів у молекулі підмножина LPO-

орбіталей дозволяє побудувати структуру Льюїса з максимальною загальною 

електронною заселеністю. Створено метод CLPO для аналізу електронної 

структури біомолекул шляхом апроксимації їх зведеної одночастинкової 

матриці густини діагональною частиною розвинення за локалізованими 

орбіталями, які задовольняють додатковим умовам щодо їх полярності та 

заселеності. З використанням вибірки з ~33 тис. органічних молекул 

підтверджено, що одержувані створеним методом орбіталі можна поставити у 

відповідність електронним парам ковалентних зв’язків та неподіленим парам 

окремих атомів класичної моделі Льюїса. Доведено, що граф ковалентних 

зв’язків молекули можна визначити із розв’язку задачі апроксимації ЗОМГ її 

діагональним розвиненням за локалізованими на одному або двох атомах 

орбіталями, на які додатково накладено умови ортонормованості та 
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відповідності запропонованим умовам щодо полярності та заселеності 

(критерію відсіювання псевдо-зв’язуючих обріталей). 

У розділі 5 проаналізовано вплив електронного спряження на рівноважні 

довжини ковалентних зв’язків. На основі методу CLPO запропоновано новий 

спосіб виявлення ковалентно зв’язаних атомів у молекулі за її зведеною 

одночастинковою матрицею густини. За цілочисельну кратність виявленого 

зв’язку запропоновано приймати кількість CLPO-орбіталей BD-типу, що 

локалізовані на розглядуваній парі атомів. При цьому не застосовуються 

додаткові умов на порядки зв’язку чи міжатомні відстані, а знайдений граф 

ковалентних зв’язків відповідає представленню електронної структури 

молекули в рамках моделі Льюїса. 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 ковалентних 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 спряжених зв’язків. При цьому для кожного типу зв’язків середні 

значення довжини зв’язку узгоджуються з відповідними експериментальними 

даними в межах одного стандартного відхилення. За побудованими у майже 

повністю автоматизований спосіб наборами довжин ковалентних зв’язків 

вперше знайдено неемпіричні ковалентні радіуси атомів низки хімічних 

елементів (H, B, C, N, O, F, Si, P, S, Cl, Ge, As, Se і Br), що відповідають 

одинарним, подвійним і потрійним зв’язкам в рамках адитивної моделі та 

підходу, що включає поправку на зменшення міжатомної відстані при 

утворенні зв’язку між атомами елементів, які мають різні електронегативності. 

Показано, що знайдені неемпіричні ковалентні радіуси добре узгоджуються з 

їхніми відомими емпіричними аналогами. 

У розділі 6 запропоновано новий підхід до поділу одноелектронних 

фізичних властивостей молекули на складові, що відповідають електронним 

парам атомів та ковалентних зв’язків і є локалізованими у відповідності до 
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графу ковалентних зв’язків молекули. Запропонований підхід застосовано до 

аналізу дипольного моменту молекул та електростатичної складової енергії їх 

міжмолекулярної взаємодії. Запропоновано модель для апроксимації густини 

заряду молекули сумою точкових зарядів, які локалізовані на ядрах атомів і 

величина яких дорівнює заряду атома, розрахованого методом NPA, та 

наступних локалізованих складових з нульовим загальним зарядом – 

електронних пар атома, нейтралізованих необхідною частиною заряду його 

ядра, та ковалентних зв’язків. В рамках запропонованої моделі побудовано 

апроксимацію дипольного моменту молекули сумою дипольних моментів її 

ковалентних зв’язків та неподілених електронних пар атомів. Показано, що 

запропонована модель для апроксимації густини заряду молекули сумою 

складових, локалізованих на атомах молекул та їхніх ковалентних зв’язках, 

дозволяє здійснити поділ електростатичної компоненти 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 водневим зв’язком, та 170 молекулярних комплексів із бази GMTKN55. 

Виявлено молекулярні комплекси, для яких наближення точкових RESP-

зарядів, на відміну від запропонованої моделі, є некоректним для визначення 

електростатичної складової енергії міжмолекулярної взаємодії. 

Розроблені методи поділу електростатичної компоненти енергії 

міжмолекулярної взаємодії на локалізовані складові можуть знайти подальше 

використання при створенні нових та параметризації 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, просторова структура 

біомолекул, квантово-механічні моделі, числові алгоритми, електростатична 
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складова міжмолекулярної взаємодії, ефективні заряди атомів, ковалентні 

зв’язки, густина заряду молекули. 

 

 

SUMMARY 

 Nikolaienko T.Y. Quantum-mechanical determination of the charges of atoms, 

their covalent and electrostatic interaction in biomolecules. – Qualifying research 

paper presented as a 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 – 

biophysics (physical and mathematical sciences). − Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2020. 

Quantum-mechanical analysis of the decomposition of the electrostatic 

component of the energy of intermolecular interaction into the components localized 

in accordance with the graph of covalent bonds of the molecule is performed. The 

influence of conformation of biomolecules on the effective atomic charges and bond 

orders has been studied. New models and methods are created for obtaining localized 

orbitals suitable for analysis of the electronic structure of biomolecules by 

approximating their reduced one-particle density matrix by the sum of localized 

terms, as well as dividing one-electron physical properties and charge density into the 

components localized in agreement with the Lewis model. The influence of electronic 

conjugation on the statistical characteristics of covalent bond length distributions is 

described. Numerical algorithms and computer programs for the implementation of 

the created methods of analysis of the electronic structure of biomolecules have been 

proposed.  

In Section 1, the key publications devoted to the determination of 

physicochemical properties of molecules and their complexes by non-empirical 

quantum mechanical methods are analyzed. The model considerations are discussed 

on which the existing methods of quantum-mechanical description of the electronic 

structure of molecules are based. The problem of determining the chemically 
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meaningful properties of molecules from the results of quantum mechanical modeling 

is considered. Existing approaches to determining the charge of an atom in a 

molecule and the descriptors of molecular electronic structure characterizing the 

covalent bonding are presented. A new method for deriving the intraatomic symmetry 

transformation used to construct NAO orbitals basing on the variation principle is 

proposed. 

In Section 2, considering the molecules of doxorubicin, 2'-deoxycytidine, and 

four canonical 2'-deoxyribonucleotide-5'-monophosphates (with cytosine, thymine, 

adenine and guanine as their nucleotide bases) as the examples, the dependence of 

effective atomic charges and orders of covalent bonds on the conformation of 

biomolecules is characterized. For the first time, the conformational dependences of 

bond orders in pairs of covalently bonded atoms were obtained by quantum 

mechanical methods of Natielo-Medrano, NPA-Wiberg, and Mayer's. It has been 

shown that, depending on the conformation in the 2'-deoxycytidine molecule, the 

order of the bonds differs, whereas for the Natielo-Medrano method such a 

conformational dependence is less pronounced. It was found that for the H3' atom of 

the 2'-deoxycytidine molecule, the difference between the maximum and minimum 

charge values among all the considered conformers is the largest. The charges of 

atoms, which depends on the conformation of the molecule, were determined by the 

method of the molecular electrostatic potential approximation. It is found that in the 

molecules of canonical 2′-deoxyribonucleotide-5′-monophosphates, the charges of 

the carbon atoms of the sugar-phosphate backbone are the most conformationally 

sensitive ones (up to 0.54e). 

In Section 3, the method is developed for finding the effective charges of atoms 

optimized for modeling the conformational dependence of the dipole moment of 

biomolecules with a number of local minima on their potential surface hypersurface. 

A new modification of the principal component regression method is proposed for 

determining the charges of atoms based on the experimentally observable properties 

of molecules, such as the spatial structures and dipole moments of their conformers. 

The proposed model was used to find the charges of atoms of 2′-deoxyribonucleoti-
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de-5′-monophosphates. It is shown that in comparison with the values of charges 

obtained by minimizing the error in approximating the molecular electrostatic 

potential at the points of the molecular surface (RESP) and averaged over all the 

conformers, the charges calculated in the proposed way provide a lower 

approximation error. It is shown that minor corrections obtained by the modified 

principal component regression method and added to APT-charges, found from 

derivatives of the dipole moment vector by atomic coordinates, significantly reduce 

the error in modeling the influence of conformation of molecule on its dipole moment 

as soon as the dipole moment is approximated by a system of such point charges 

located at the systems' atoms. 

In Section 4, a new approach is presented for finding the localized orbitals 

suitable for minimizing the error in approximating the reduced one-particle density 

matrix (1-RDM) with the sum of the localized contributions. The problem of 

approximation 1-RDM initially given in the basis of orthonormal functions by its 

diagonal development along localized orbitals (LPO), is formulated. An LPO model 

and method have been developed for obtaining the localized orbitals which comprise 

the solution of the formulated problem and provide the decomposition of one-electron 

physical properties of the molecule into localized contributions. It has been 

analytically shown for the first time that in the case of an idempotent 1-RDM and in 

the absence of significant delocalization of electrons in the molecule, a subset of 

LPO-orbitals allows constructing a Lewis structure with maximum total electron 

population. The CLPO method was developed to analyze the electronic structure of 

biomolecules by approximating their reduced one-particle density matrix by the 

diagonal part of its expansion over such the localized orbitals which additional satisfy 

the constraints for their ionicity and occupancy. Using a sample of ~ 33 000 organic 

molecules, it was confirmed that the orbitals obtained by the created method can be 

matched to electron pairs of covalent bonds and lone pairs of individual atoms as 

understood in the classical Lewis model. It is proved that the graph of covalent bonds 

of a molecule can be determined from the solution of the studied problem of the 

reduced one-particle density matrix approximation by its diagonal expansion over the 
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orbitals which localized on one or two atoms, are orthonormal and satisfy the 

proposed conditions for ionicity and occupancy (the pseudo-bonding orbital 

removing criterion). 

In Section 5, the effect of electron conjugation on the equilibrium lengths of 

covalent bonds is analyzed. Basing on the CLPO method, a new method for detecting 

covalently bonded atoms in a molecule using its reduced one-particle density matrix 

has been proposed. It is proposed to use the number of BD-type CLPOs localized on 

the considered pair of atoms as the integer-valued multiplicity of the detected bond. 

No additional empirical conditions for the bond orders or interatomic distances are 

used. The graph of covalent bonds found in the proposed way corresponds to the 

representation of the electronic structure of the molecule in the Lewis model. The 

lengths of ~213 thousand single, ~38 thousand double and ~5 thousand triple 

covalent bonds were determined in ~ 26 thousand molecules, for which the 

geometries were optimized by quantum mechanical methods, and the statistical 

analysis of the obtained samples has been performed. It has been shown that the 

shape of the bond length distribution for the detected covalent bonds is close to the 

shape of the normal distribution when the conjugated bonds are removed from the 

samples. In this case, for each type of bond, the average values of the bond length are 

in agreement with the corresponding experimental values within one standard 

deviation. Using the almost fully automated procedure for the bond length dataset 

creation, the non-empirical covalent radii were determined for the first time for atoms 

of a number of chemical elements (H, B, C, N, O, F, Si, P, S, Cl, Ge, As, Se and Br) 

corresponding to single, double and triple bonds under the additive model the model 

which includes an shortening of the interatomic distance in during the bonding of the 

atoms of elements with different electronegativities. It is shown that the found non-

empirical covalent radii agree well with their known empirical analogues. 

In Section 6, a new approach is developed to the division of one-electron 

physical properties of a molecule into the components that correspond to the 

electronic pairs of atoms and covalent bonds and are localized in accordance with the 

graph of covalent bonds of the molecule. The developed approach is applied to the 



 

 11 

analysis of the dipole moment of molecules and electrostatic component of their 

intermolecular interaction energy. A model is presented for approximating the charge 

density of a molecule by the sum of point charges localized on the nuclei of atoms 

and having the magnitude equal to the atomic charges calculated by NPA method, 

and the following localized components with zero total charge: electron pairs of the 

atom neutralized with the corresponding fraction of charge of its nucleus, and of the 

covalent bonds. Within the proposed model, an approximation of the dipole moment 

of a molecule by the sum of the dipole moments of its covalent bonds and lone 

electron pairs of atoms is constructed. It is shown that the proposed model for 

approximating the charge density of a molecule by the sum of the components 

localized on the atoms of molecules and covalent bonds enables decomposition of the 

electrostatic component of intermolecular interaction energy into the components 

localized in accordance with the covalent bond graph of the molecule. Such localized 

components are calculated for the set of ~1200 molecular complexes stabilized by 

one hydrogen bond, created for the first time as a part of this study, and of 170 

molecular complexes from the GMTKN55 database. Molecular complexes are 

identified for which the approximation of point RESP-charges, in contrast to the 

proposed model, is inaccurate for determining electrostatic component of the 

intermolecular interaction energy. 

The methods developed for dividing the electrostatic component of the energy 

of intermolecular interaction into the localized components  can be further used in the 

creation of new and parameterization of existing force fields for molecular dynamics 

simulations of biomolecular systems, constructing semi-empirical models for the 

electronic structure of such systems and for statistical prediction of their 

physicochemical properties that have biological significance. 

 

 Keywords: electronic structure of biomolecules, spatial structure of 

biomolecules, quantum-mechanical models, numerical algorithms, electrostatic 

component of intermolecular interaction energy, effective atomic charges, covalent 

bonds, molecular charge density. 
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ВСТУП 

 Обґрунтування вибору теми дослідження. Визначення та аналіз 

фізичних властивостей молекулярних систем на основі квантово-механічного 

опису їхньої електронної структури є незамінним при інтерпретації 

експериментальних даних в молекулярній спектроскопії, встановленні 

механізмів міжмолекулярної взаємодії та комплексоутворення, побудові 

спрощених (напівемпіричних) моделей електронної структури та при 

передбаченні властивостей молекул за їхньою будовою. Разом із тим, однією з 

актуальних проблем, без вирішення якої неможливе подальше розширення 

області застосування 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 

ароматичність, електронне спряження, міжатомний зв’язок та його кратність, 

енергія зв’язку, заряд атома в молекулі тощо, зводилися би до величин, які 

можливо розрахувати за багаточастинковою хвильовою функцією або 

просторовим розподілом густини електронного заряду системи.  

 Зокрема, це стосується механізмів впливу змін атомарного складу та 

просторової структури молекул на їхні фізико-хімічні властивості та 

електростатичну складову енергії міжмолекулярної взаємодії. Остання 

визначається просторовим розподілом густини заряду системи і в притаманних 

біомолекулам нековалентно зв’язаних комплексах є найбільш далекодіючою та 

визначальною компонентою сил міжмолекулярного притягання. Тому 

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 міжмолекулярної взаємодії та 

одноелектронних фізичних властивостей молекул на складові, локалізовані 
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відповідно до графу її ковалентних зв’язків, що актуалізує створення подібних 

фізичних моделей та заснованих на них методів аналізу електронної структури. 

З огляду на притаманну біомолекулам наявність у них значної кількості 

конформерів, таке створення згаданих моделей має супроводжуватися 

дослідженням статистичних параметрів, які характеризують вплив конформації 

молекули на порядки ковалентних зв’язків у ній та на ефективні заряди атомів. 

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є частиною досліджень, які проводяться на кафедрі 

молекулярної фізики фізичного факультету Київського національного 

університету 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 

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 збуджень в сполуках 

спряжених систем з наноструктурами» (№ ДР 0119U100309). 

 Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є квантово-

механічний аналіз поділу електростатичної складової енергії міжмолекулярної 

взаємодії на складові, які локалізовані в біомолекулах у відповідності 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′-
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монофосфатів (2'-дезоксицитидин-, тимідин-, 2'-дезоксиаденозин- та 2′-

дезоксигуанозин-5'-монофосфатів), для яких заряди, знайдені за методом 

апроксимації електростатичного потенціалу молекули, залежать від 

конформації молекули найбільш істотно. 

3. Для молекул 2′-дезоксирибонуклеозид-5′-монофосфатів одержати набір 

фіксованих зарядів атомів, з допомогою якого можливо коректно 

апроксимувати залежність вектора дипольного моменту молекули від її 

конформації. 

4. Створити числовий алгоритм та його програмну реалізацію для 

знаходження локалізованих орбіталей як розв’язку задачі найбільш точної 

апроксимації зведеної одночастинкової матриці густини діагональною 

частиною її розвинення за локалізованими орбіталями. 

5. Знайти локалізовані орбіталі, які можна поставити у відповідність 

використовуваним у класичній моделі Льюїса електронним парам ковалентних 

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 провести 

статистичний аналіз довжин одинарних, подвійних та потрійних ковалентних 

зв’язків у наборі молекул, просторові структури яких оптимізовані 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 

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 
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визначення зарядів, ковалентної та електростатичної взаємодій атомів у 

біомолекулах. 

 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 методи 

локалізації орбіталей (LPO та CLPO). 

 Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: 

1. Вперше одержано статистичні характеристики конформаційної залежності 

порядків міжатомних зв’язків, визначених методами Натіело-Медрано, NPA-

Вайберна та Маєра, та зарядів атомів, визначених методами NPA, Льовдіна та 

методом апроксимації електростатичного потенціалу молекули (RESP), для 

таких біологічно важливих молекул як канонічні 2′-дезоксирибонуклеозид-5′-

монофосфати та 2′-дезоксицитидин. Врахування вказаної конформаційної 

залежності є істотним при моделюванні електростатичної складової енергії 

міжмолекулярної взаємодії методом атом-атомних потенціальних функцій. 

2. Модифіковано метод регресії головних компонент коваріаційної матриці, 

за допомогою якого вирішено задачу пошуку на основі спостережуваних 

властивостей біомолекул (просторових структур та дипольних моментів їхніх 

конформерів) ефективних зарядів атомів, які не залежать від конформації та з 

мінімальною похибкою апроксимують конформаційну залежність дипольного 

моменту біомолекул. Встановлено зв’язок рангу коваріаційної матриці, що 

виникає в такій задачі, із кількістю наявних у молекулі жорстких атомних груп, 

у яких просторова структура не залежить від конформації молекули. 

3. Сформульовано новий принцип апроксимації зведеної одночастинкової 

матриці густини (ЗОМГ) діагональною частиною її розвинення за 

локалізованими та ортонормованими базисними функціями. Знайдено 

аналітичне наближення, в рамках якого використаний в методі локалізації 

орбіталей NBO принцип максимальної заселеності структури Льюїса є 
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частинним випадком 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 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 основі 

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 

додаткових умов на порядок зв’язку або міжатомні відстані. 

6. Розвинуто новий підхід до автоматизованої побудови систематизованих 

наборів довжин ковалентних зв’язків на основі неемпіричних квантово-

хімічних даних про просторову та електронну структуру біомолекул, в якому 

верхня межа обсягу побудованої вибірки обмежується лише обсягом 

обчислювальних ресурсів. Вперше для 26 тис. просторових структур 

органічних молекул одержано статистичні характеристики розподілів довжин 

ковалентних зв’язків та охарактеризовано вплив на них електронного 

спряження. 

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 
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потрійним зв’язкам, використовуючи лише дані, обчислені з перших 

принципів. Знайдені неемпіричні ковалентні радіуси добре узгоджуються з 

їхніми емпіричними аналогами, відомими з літератури. 

9. Доведена можливість застосування методу CLPO для поділу фізичних 

властивостей, що визначають електростатичну компоненту енергії 

міжмолекулярної взаємодії, на складові, локалізовані у відповідності до графу 

ковалентних зв’язків молекули. 

 Практичне значення отриманих результатів. Встановлені методом 

молекулярно-динамічного моделювання структурні та енергетичні 

характеристики нековалентно-зв’язаного комплексу, утвореного молекулою 

протипухлинного препарату доксорубіцину із подвійним шаром біосумісних 

молекул олеату натрію, оточеним молекулами води, можуть знайти 

використання 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 можуть бути використані в молекулярно-динамічному моделюванні 

для адекватної апроксимації дипольного моменту молекул, а також при 

параметризації 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, розроблений метод виявлення ковалентних зв’язків атомів у молекулі 

і визначення їх цілочисельної кратності за результатами квантово-хімічних 

розрахунків, а також одержані в такий спосіб систематизовані вибірки графів 

ковалентних зв’язків значної кількості молекул, сприятимуть ширшому 

застосуванню методів статистичного прогнозування. Практичне значення 
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створеного програмного пакету JANPA з відкритим вихідним кодом 

підтверджується тим, що після його оприлюднення наявні в ньому методи 

використані в 45 статтях зарубіжних авторів. Подальші дослідження створених 

наборів комплексів двох чотириатомних молекул, стабілізованих одним 

водневим зв’язком, дозволять уточнити існуючі моделі водневого зв’язування, 

яке є важливим типом міжмолекулярної взаємодії в біологічних системах. 

Запропонований поділ електростатичної компоненти енергії міжмолекулярної 

взаємодії на складові, що відповідають локалізованим електронним парам, 

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. 

Використані в дисертації ідеї, положення чи гіпотези інших авторів мають 

відповідні посилання і використані лише для підкріплення ідей здобувача. 

Основні 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 фізичних 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 
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статей. У працях [15, 16, 17] здобувач брав активну участь у постановці задачі, 

плануванні досліджень, обробці та аналізі одержаних результатів, підготовці 

статей до друку.  

 Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, викладені у 

дисертації, оприлюднено на таких міжнародних конференціях та конгресах: 

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 ”Problems 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 Conference "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 опубліковано 

23 статі у наукових фахових журналах [1–23], з них 19 статей – у журналах, 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 результатами, викладеними в 

дисертації, опубліковано 16 матеріалів та тез міжнародних 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 

найменування, та додатків. Дисертація містить 64 рисунки і 30 таблиць. 

Загальний обсяг дисертації складає 364 сторінки, із яких 271 сторінка 

основного тексту.      
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РОЗДІЛ 1.  

ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МОЛЕКУЛ 

МЕТОДАМИ НЕЕМПІРИЧНОГО КВАНТОВО-МЕХАНІЧНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ 

 

1.1. Квантово-механічний опис електронної структури молекул 

 Застосування законів квантової механіки до опису руху електронів в 

атомах і молекулах не лише відіграло значну роль в експериментальній 

перевірці основ квантової механіки на початкових етапах її розвитку, але з 

розвитком наближених (зокрема, числових) методів розв’язку квантово-

механічних рівнянь дало й змогу передбачати фізичні властивості молекул 

виходячи з їхнього складу [40]. Сьогодні підхід до визначення фізичних 

властивостей молекул чи інших систем атомів, в якому ця система 

розглядаєтьcя як сукупність електронів, що рухаються в потенціальному полі, 

створеному ядрами атомів, а властивості системи визначаються шляхом 

розв’язування рівнянь, заснованих на фундаментальних фізичних законах і  

квантової механіки, відомий під назвою квантово-хімічного [41, 42]. Важливою 

особливістю цього підходу (яка відрізняє його від, наприклад, методу атом-

атомних потенціальних функцій) є мінімальна кількість залучених до нього 

емпіричних параметрів, якими є лише фундаментальні фізичні константи (заряд 

електрона e, маса електрона me, стала Планка  , швидкість світла c) та маси 

ядер атомів, значення яких відомі з високою точністю. Окрім того, коректність 

квантово-механічних рівнянь, що описують рух електронів та ядер атомів, з 

яких складаються атомні системи, має численні експериментальні 

підтвердження. Натомість, чи не єдиною складністю, яка обмежує область 

застосування квантово-хімічного підходу, є технічна складність одержання їх 

розв’язку як аналітичними, так і числовими методами [42]. При цьому відомі на 

сьогодні аналітичні розв’язки були одержані лише для поодиноких систем [43–
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46], тоді як числові методи є майже універсальними, а обмеження області їх 

застосування полягають лише в максимальній кількості атомів в системі, для 

якої розрахунок фізичних властивостей можливо здійснити за прийнятний час з 

використанням наявного обсягу обчислювальних ресурсів. 

 Обчислювальна складність розв’язування квантово-механічних рівнянь 

може бути знижена разом завдяки нехтуванню фізичними ефектами, вплив яких 

на шукані фізичні властивості не є визначальними, або – спрощеному 

модельному опису таких ефектів. Відповідно, для розв’язку квантово-хімічних 

задач була сформована ієрархія фізичних наближень, в рамках якої зазвичай 

вдається знайти баланс між точністю розв’язку і розміром системи або обсягом 

часу, необхідного та виконання обчислень. 

 З-поміж таких наближень насамперед потрібно відзначити наближення 

Борна-Опенгеймера, в рамках якого задачі про рух ядер та електронів атомної 

системи розділяються [42]. Таке наближення є допустимим за умови, що не 

відбувається переходу досліджуваної атомної системи з одного її електронного 

стану в інший внаслідок руху ядер, тобто коли не вивчаються процеси так 

званої "неадіабатичної динаміки" [47]. Прикладом процесів, для яких 

наближення Борна-Опенгеймера є незастосовним є фотохімічні процеси [48]. 

Натомість, задачі, що розглядаються в даній роботі, стосуються так званої 

електронної структури атомних систем, – станів електронів їх атомів, що 

рухаються в полі ядер з зафіксованими просторовими координатами, – і для 

вирішення таких задач наближення Борна-Опенгеймера є застосовним. 

Необхідно додати, що при моделюванні атомних систем при відмінній від 0 К 

абсолютній температурі виникає потреба використання одного з існуючих 

наближень (наприклад, наближення класичної механіки) для врахування внеску 

руху ядер в термодинамічні потенціали системи [49–52]. 

 Іще одним важливим для задач квантової хімії наближенням є 

нерелятивістське. В одночастинковому випадку його сутність полягає в 

переході від рівняння Дірака до рівняння Шредингера [42, 53–55]. Внаслідок 

цього виникає потреба розглядати спін електрона як додаткову до його 
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просторових координат ступінь вільності. Примітно, для нерелятивістського 

рівняння Шредингера узагальнення на випадок багаточастинкової системи у 

спосіб, придатний для числового розв’язку задач квантової хімії, виконується 

простіше, аніж для релятивістського рівняння Дірака (або рівняння Брейта). У 

зв’язку з цим, для врахування релятивістських ефектів, які стають істотними 

для найближчих до ядра електронів в атомах хімічних елементів, що в 

періодичній таблиці слідують за Kr, в квантовій хімії або вводять поправки до 

рівняння Шредингера (які, як правило, виводяться з одночастинкового рівняння 

Дірака та узагальнюються на багаточастинкову систему) [55] або 

використовують метод ефективних псевдопотенціалів (ECP) [56], сутність 

якого полягає у виключенні із досліджуваної атомної системи електронів, які є 

найближчими до ядра і для руху яких вплив релятивістських ефектів є 

найбільшим. При цьому  використовується припущення про те, що вплив 

виключених електронів на рух решти електронів системи лишається таким же, 

як і в відповідних ізольованих атомах, а тому ефективний потенціал, які 

створювали б виключені електрони, розраховують більш точними методами і 

табулюють окремо для кожного з хімічних елементів. Перевагою методу ECP, 

пов’язаною зі зменшенням загальної кількості електронів в системі, є 

зменшення часу, необхідного для виконання обчислень, та можливість 

застосування для електронів, що залишилися, тих самих моделей і методів, що і 

в нерелятивістському випадку (зокрема, методів теорії функціоналу густини). 

Системи, що досліджуються в даній роботі, складаються з атомів хімічних 

елементів, для яких застосовним є нерелятивістське наближення. 

 Остання група використовуваних в квантовій хімії наближень призначена 

для розрахунку внеску до енергії системи, обумовленого зкорельованістю руху 

електронів [42, 57–59]. Базовим для відповідної ієрархії моделей є модель 

самоузгодженого поля (яка приводить до системи рівнянь Хартрі-Фока), в якій 

кореляційна енергія за означенням вважається рівною нулю [57]. З-поміж 

методів визначення кореляційної енергії можна виділити методи, засновані на 

розвиненні багаточастинкової хвильової функції в ряд за електронними 
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конфігураціями (метод конфігураційної взаємодії, теорії збурень Мьоллера-

Плессета, зчеплених кластерів, включно з варіантами цих методів, в яких 

відправною точкою є суперпозиція визначників Слетера), та теорію 

функціонала густини (DFT). Істотною відмінністю останньої є те, що з 

допомогою DFT можливо отримати енергію системи (а отже, і її залежність від 

параметрів системи) та просторовий розподіл густини електронного заряду в 

системі, але не хвильову функцію системи [60]. Дійсно, навіть при застосуванні 

методу рівнянь Кона-Шема в рамках DFT хвильова функція допоміжної 

системи невзаємодіючих електронів, яка вводиться в рамках цього методу, 

приводить до зведеної одночастинкової матриці густини, яка задовольняє умові 

ідемпотентності, хоча для аналогічної величини, одержаної з точної хвильової 

функції, ця умова вже не виконується [61]. Оскільки врахування кореляційної 

енергії є визначальною для коректного опису дисперсійної взаємодії, внесок 

якої при утворенні комплексів біологічно важливих молекул може бути 

значним [18], розвиток відповідних обчислювальних методів є однією з 

центральних задач квантової хімії.  

 При визначенні фізичних властивостей системи, відмінних від її енергії та 

просторового розподілу густини електронного заряду, важливо виокремлювати 

квантово-хімічні методи, засновані на квантово-механічному варіаційному 

принципі, оскільки для одержуваної з їх допомогою хвильової функції 

виконуватиметься теорема Геллмана-Фейнмана [42]. Натомість, для решти 

методів (наприклад, методів зчеплених кластерів та теорії збурень Мьоллера-

Плессета) виникає принаймні два різні способи розрахунку фізичних 

властивостей – як квантово-механічного середнього з наближеною хвильовою 

функцією та як похідних від енергії системи за амплітудою відповідного 

збурення (наприклад, у випадку розрахунку дипольного моменту – за вектором 

напруженості зовнішнього електричного поля) [62]. Останній спосіб приводить 

до так званих "релаксованих" величин, які, як правило, є ближчими до 

одержуваних з експерименту [62–67]. 
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 Окрім спрощень, пов’язаних з наближеним виглядом рівнянь, із яких 

знаходять хвильову функцію системи, або пов’язаних з виглядом шуканої 

хвильової функції, потрібно зупинитися на наближеннях "технічного" 

характеру, застосування яких дозволяє в рамках обраної фізичної моделі 

скоротити час, необхідний для виконання обчислень, допускаючи однак певні 

похибки в одержуваних числових значеннях. 

 З-поміж таких спрощень необхідно відзначити сімейства 

напівемпіричних методів, метою яких є зменшення часу, необхідного для 

виконання обчислень, завдяки розрахунку матричних елементів оператора Фока 

або оператора Кона-Шема з допомогою наближених моделей. Серед таких 

методів на даний час найбільш активно розвиваються методи, засновані на 

наближенні сильного зв’язку (tight-binding) в рамках теорії функціонала 

густини (DFTB) [68–72]. Якщо ж вирази, що використовуються для розрахунку 

згаданих матричних елементів, лишаються точними, а наближення 

застосовуються лише для обчислення інтегралів, через які виражається енергія 

міжелектронної взаємодії, відповідні наближення як правило не відносять до 

напівемпіричних. Серед таких наближень необхідно згадати методи, засновані 

на локалізації орбіталей, та RI-наближення [73–78].  

 Відомі застосування квантово-хімічних методів до задач молекулярної 

фізики та фізичної хімії вказують, що навіть при застосуванні переважної 

частини всіх перерахованих вище наближень, квантово-хімічні методи 

дозволяють не залучаючи емпіричних параметрів визначати фізичні 

властивостей атомарних систем з меншою похибкою, аніж при використанні 

методу атом-атомних потенціальних функцій, яким притаманна значна 

кількість вільних параметрів [79–82]. Завдяки своїй застосовності до широкого 

класу молекулярних систем і здатності визначати їхні фізико-хімічні 

властивості із похибкою, співмірною із похибками існуючих 

експериментальних методів [9, 83–88], методи квантово-хімічного 

моделювання на даний час стали також і невід’ємним засобом інтерпретації 

експериментальних даних [89–96]. Ці переваги сприяла розвитку 
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спеціалізованих пакетів комп’ютерних програм для проведення квантово-

хімічних розрахунків. Серед найбільш поширених пакетів можна відзначити 

Gaussian, ORCA, NwChem, Psi4, Turbomole, GAMESS, Molpro, Dalton, Abinit, 

Quantum Espresso, ADF, Q-Chem. 

 Задачі, для вирішення яких квантово-хімічні методи є найбільш 

ефективними, включають визначення рівноважної структури молекули та їхніх 

комплексів та розрахунок частот нормальних коливань таких систем (зокрема, з 

урахуванням поправок, обумовлених ангармонізмом коливань) і інших їхніх 

спектральних властивостей, знаходження енергії взаємодії молекул (зокрема, 

біологічно важливих) в нековалентно-зв’язаних комплексах, дослідження 

механізмів хімічних реакцій (аналіз перехідних станів, розрахунок висоти 

потенціальних бар’єрів), визначення фізичних властивостей молекул, що 

виражаються через квантово-механічні оператори фізичних величин 

(наприклад, електричні мультипольні моменти, константи екранування), 

моделювання молекулярної динаміки на основі поверхні потенціальної енергії, 

розрахованої неемпіричними методами [97] (борн-опенгеймерівська 

молекулярна динаміка (BOMD), молекулярна динаміка Карра-Парінелло 

(CPMD) [98, 99] тощо). Окремим напрямком застосування методів квантово-

хімічного моделювання, який став можливим з огляду на розвиток 

обчислювальних ресурсів і відповідну можливість визначати в 

автоматизованому режимі з мінімальними похибками фізико-хімічні 

властивості для вибірок молекул значного обсягу [100–104], є використання 

знайдених такими методами систематизованих наборів даних для 

параметризації моделей статистичного прогнозування на основі гіпермасивів 

даних з використанням методів машинного навчання [105–114]. Іншим 

прикладом використання високопродуктивних обчислень у квантово-хімічному 

моделюванні є вивчення багатоатомних некристалічних систем, які є біологічно 

важливими [115], але опис яких з огляду на значну кількість електронів на 

сьогодні лишається можливим лише за умови виділення в них так званих 

вкладених підсистем (embedding-методи) меншого розміру [116–118]. 
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1.2. Проблема визначення хімічно-значимих властивостей молекул за 

результатами квантово-механічного моделювання 

 

 Для продуктивного використання результатів квантово-хімічного 

моделювання для створення нових матеріалів, дизайну молекул лікарських 

препаратів, розробки методик синтезу хімічних сполук та вирішення інших 

задач, які є властивими у дослідженнях хімічних та біологічних об’єктів і, 

відтак, мають міждисциплінарний характер, необхідною умовою є 

встановлення зв’язку між величинами, які можуть бути заданими квантово-

механічними операторами (а отже – і можуть бути знайденими за результатами 

квантово-хімічного моделювання) та емпіричними характеристиками молекул 

або матеріалів, що традиційно використовуються в хімії та біології. Такі 

характеристики як правило були введені як результат узагальнення великої 

кількості спостережень або експериментальних даних, але при цьому можуть 

або не взагалі не спиратися на мікроскопічні уявлення про структуру атомів і 

молекул (що справедливо для всіх характеристик, введених в хімії до відкриття 

квантової механіки), або описувати колективні властивості структури та 

динаміки складних систем (що притаманно для біології, наприклад – у випадку 

характеристик токсичності біомолекул). 

 Прикладами таких емпірично введених характеристик (які в літературі 

також називають "нечіткими" (англ. "fuzzy") [119–121]) є заряд атома в 

молекулі, енергія зв’язку двох атомів в багатоатомній молекулі (коли, на 

відміну від двоатомної молекули, строго може бути знайдена сумарна енергія 

зв’язків, але не будь якого одного з них), кратність міжатомного зв’язку, 

електронегативність за Полінгом, полярність зв’язку, ступінь окислення, внесок 

електронного спряження до енергії системи тощо [121–126]. Їх спільною 

ознакою є те, що числові значення цих характеристик не є однозначними, адже 

відсутній квантово-механічний оператор, з допомогою якого їхнє числове 
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значення можна одержати як квантове середнє (альтернативна точка зору 

наведена в [127]). Як правило, достатньою умовою для того, щоб числове 

значення таких характеристик вважалося коректним, є те, щоб з його 

допомогою атом чи їх систему, які мають подібні властивості, можливо було 

згрупувати в один клас. Разом з тим, необхідно підкреслити, що для 

прогнозування хімічних і біологічних властивостей атомних систем саме 

емпірично введені характеристики часто мають найбільшу цінність. 

 На даний час для найбільш важливих емпірично введених, нечітко 

означених характеристик (які в подальшому називатимемо дескрипторами) 

зв’язок із величинами, які можна обчислити як квантове середнє деякого 

квантово-механічного оператора, можливо встановити в рамках однієї з кількох 

альтернативних фізичних моделей, деякі з яких більш детально розглянуті в 

наступних підрозділах. При цьому числове значення дескриптора, одержуване в 

рамках різних моделей, може виявитися істотно різним. Як приклад, можна 

навести ефективні заряди атомів, для яких величини, одержувані із аналізу 

електронної заселеності, виявляються непридатними навіть для розрахунку 

дипольного моменту системи чи інших її електростатичних властивостей, тоді 

як заряди, одержані з умови якнайкращої апроксимації електростатичного 

потенціалу системи не характеризують перерозподіл електронної густини при 

формуванні молекули з атомів. Іншим прикладом є протирічливі висновки про 

фізичну природу нековалентних взаємодій атомів H в молекулах етану (див., 

наприклад, ряд робіт [128–134], присвячених аналізу природи бар’єра 

загальмованого обертання) та біфенілу (див., наприклад, ряд робіт [135–144], 

присвячених аналізу притягувального/відштовхувального характеру 

нековалентної взаємодії), а також дискусійне питання про тип міжатомної 

взаємодії в димерах атомів інертних газів, вміщених в порожнину фулерену C60 

[11–13, 145]. 

 Разом з тим, при аналізі ковалентної та електростатичної взаємодії, – 

визначення характеристик для яких доцільно проводити в рамках спільної 

фізичної з огляду на вагому роль ковалентного зв’язування у перерозподілі 
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густини електронного заряду при об’єднанні атомів в молекулу, – в 

біомолекулах потрібно враховувати конформаційною мінливість (наявність 

значної кількості конформацій, яких біомолекула може набувати) останніх. Так, 

недостатньо вивченим лишається вплив конформації як на порядки зв’язку, які 

тривалий час використовуються як характеристика ковалентної взаємодії [146–

153], – попри те, що такий опис відрізняється від притаманного для хімії 

уявлення про цілочисельну його кратність, – так і на величини ефективних 

атомних зарядів, які можуть виступати як характеристиками перерозподілу 

електронної заселеності атомів в системі, так і параметрами, з допомогою яких 

в методі атом-атомних потенціальних функцій (наприклад, при молекулярно-

динамічному моделюванні) моделюється електростатична складова міжатомної 

взаємодії. З іншого боку, типовим у молекулярно-динамічному моделюванні 

білкових молекул є наближення, за якого заряди атомів амінокислотних 

залишків, з яких складається білок, вважаються сталими параметрами, які не 

залежать від атомів, що оточують даний амінокислотний залишок в тій чи іншій 

системі. Таке наближення відповідає прийнятому у хімії уявленню про 

локалізованість електронів ковалентного зв’язку на двох атомах, що 

вважаються зв’язаними. 

 Підходом, в рамках якого можливим є спільний опис ковалентної та 

електростатичної взаємодії, є використання локалізованих орбіталей. Однак, в 

рамках цього підходу [154–175] необхідно розрізняти ті методи, які є 

застосовними лише до хартрі-фоківської хвильової функцій, оскільки в них 

локалізовані орбіталі являють одержуються як унітарне перетворення 

підмножини лише заселених молекулярних орбіталей [156, 157, 176], та методи, 

які застосовні до багаточастинкової хвильової функції загального вигляду. 

Окрім того, з точки зору фізичної моделі, на якій засновано той чи інший метод 

локалізацїі орбіталей (див. огляд [168]), можна виділити методи, в яких 

властивості одержуваних орбіталей обумовлюються лише однією довільно 

обраною фізичною властивістю (наприклад, електронною заселеністю [172, 

173], заселеністю локалізованих орбіталей [162], порядком зв’язку [163, 164], 



 

 37 

енергію кулонівського відштовхування [157], внеском у кореляційну енергію 

[165, 166, 177]). До цієї ж категорії можна віднести і метод NBO [169–175] (див. 

також [178–183] щодо застосувань цього методу для встановлення 

взаємозв’язку між дескрипторами електронної структури, одержаними з 

хвильової функції та їх емпіричними відповідниками, використовуваними в 

хімії), який чи не єдиний з існуючих на сьогодні реалізований у вигляді 

однойменної комп’ютерної програми, сумісної з найбільш часто 

використовуваними на практиці програмними пакетами для квантово-хімічних 

обчислень. У цьому методі за властивість, на якій засновано модель локалізації 

орбіталей, є заселеність структури Льюїса, побудованої із шуканих орбіталей, 

що робить його тісно пов’язаним із методами аналізу електронної заселеності (в 

даному випадку NPA), однак така модель не пов’язана прямо із використання 

знайдених орбіталей для декомпозиції інших фізичних властивостей 

молекулярних систем. Іншим недоліком методу NBO є ряд емпіричних 

спрощень, використаних в самій процедурі локалізації орбіталей. 

 Таким чином, однією з актуальних проблем, без розв’язання якої є 

неможливим подальше розширення області використання квантово-хімічного 

підходу до опису молекул та їхніх комплексів у суміжних із молекулярною 

фізикою галузі науки, – такі як фізична хімія, каталіз, біофізика, раціональний 

дизайн молекул лікарських препаратів, молекулярна спектроскопія, біофізика, 

фізичне матеріалознавство тощо, – лишається побудова фізичних моделей та 

заснованої на них ієрархії наближень, в рамках яких емпіричні узагальнюючі 

характеристики (дескриптори) молекулярних систем (такі як ароматичність, 

електронне спряження, міжатомний зв’язок та його кратність, енергія зв’язку, 

заряд атома в молекулі, функціональна група тощо), зводилися б до величин, 

які можна строго розрахувати за багаточастинковою хвильовою функцією або 

просторовим розподілом густини електронного заряду системи.  

 Зокрема, при поділі на локалізовані складові фізичних властивостей, що 

визначають електростатичну компоненту міжатомної взаємодії, 

використовувана фізична модель має бути одночасно придатною для опису 
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ковалентного зв’язування та обумовленого ним перерозподілу густини 

електронного заряду при об’єднанні атомів у молекулу. Такий опис може бути 

здійснений з використанням локалізованих орбіталей, однак для можливості 

практичного застосування метод локалізації орбіталей має бути застосовним не 

лише до хартрі-фоківської хвильової функції, але і до хвильової функції 

системи, одержаної за врахування зкорельованості руху електронів, і, окрім 

того, має бути імплементований у вигляді комп’ютерної програми, сумісної з 

існуючими пакетами для квантово-хімічних обчислень. В разі застосування 

таких методів до біомолекулярних систем, окремого вивчення потребує аналіз 

залежності від конформації для тих характеристик їх електронної структури, за 

якими визначатимуться локалізовані орбіталі. Окрім того, необхідною умовою 

застосовності одержаних у результаті поділу на локалізовані складові 

властивостей молекул в ролі вхідних даних для менш обчислювально затратних 

у порівнянні з квантовою хімією методів моделювання структури речовини 

(напівемпіричні квантово-хімічні методи, методи атом-атомних потенціальних 

функцій, статистичне прогнозування на основі гіпермасивів даних), одержувані 

в рамках використовуваної фізичної моделі дескриптори електронної структури 

молекулярних систем повинні бути застосовними до широкого класу молекул 

та/або їх ізомерних модифікацій (в т.ч., конформерів) та мати узагальнюючу 

здатність. Для перевірки наявності таких властивостей одержувані дескриптори 

мають апробовуватися на вибірках зі значної кількості молекул.  

 У даній роботі викладені принципи були взяті за основу при проведенні 

квантово-механічного визначення зарядів атомів, їх ковалентної та 

електростатичної взаємодії в біомолекулах та вирішенні проблеми створення 

моделей та методів для поділу одноелектронних фізичних властивостей 

молекули та електростатичної складової енергії міжмолекулярної взаємодії на 

локалізовані складові, що відповідають електронним парам атомів та 

ковалентним зв’язкам. 
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1.3. Існуючі підходи до означення заряду атома в молекулі 

  

 Ефективні атомні заряди як характеристики електронної структури 

молекул широко використовуються в методах молекулярного моделювання для 

наближеного опису електростатичних властивостей [184] (зокрема, в методах 

молекулярної динаміки [185, 186]) молекул та одержання QSAR/QSPR-

дескрипторів на їхній основі [187, 188], моделювання взаємодій з розчинником 

при вирішенні задач молекулярного докінгу [189, 190], автоматизованого 

розрізнення між білками, що зв’язуються і не зв’язуються з ДНК [191].  

 Моделі, в рамках яких можливо ввести фізичні величини, які можна було 

б інтерпретувати як заряд атома в молекулі, можна умовно поділити на дві 

групи: моделі, засновані на апроксимації електростатичного потенціалу 

молекули розміщеними на атомах точковими зарядами, та моделі, засновані на 

поділі розподілу густини електронного заряду (в гільбертовому або в 

координатному просторі). Іншим критерієм для класифікації таких моделей 

може бути тип вхідних даних, що необхідні для визначення заряду. Зокрема, 

такими даними можуть бути властивості атомів (які і самі можуть бути їх 

емпірично введеними, нечітко означеними характеристиками) разом з з 

міжатомними  відстанями та/або графом зв’язків в молекулі (як, наприклад, в 

методі Гастайгера [192], методі балансуванні зарядів (charge equilibration) [184], 

методі вирівнювання електронегативностей [193–199]); локалізовані орбіталі та 

їх заселеності (як в методах Льовдіна [42, 146, 200, 201] та NPA [173, 175]); 

просторовий розподіл густини заряду молекули (як в методі вагових функцій 

Гіршфельда [202], методі QTAIM [203, 127], методі апроксимації 

електростатичного потенціалу молекулі (RESP) [204, 205]). З-поміж методів 

знаходження зарядів атомів із залежності дипольного моменту молекули від 

координат ядер її атомів слід вказати роботу [206]. Зупинимося докладніше на 

деяких з цих моделей. 
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 При апроксимації електростатичного потенціалу молекули розміщеними 

на атомах точковими зарядами вхідними даними є просторовий розподіл 

густини заряду молекули  

      ( ) ( )a a e
a

r Z r R r     
  

 

(де Za – заряд ядра a-го атома (в системі атомних одиниць), а aR


 – його 

координати), в якому внесок e  електронного заряду (в системі атомних 

одиниць) пов’язаний з хвильовою функцією молекули  1...
2, ,...,N

Nr r r 
  

 (де i  – 

спінові індекси) виразом 

    1

1

2...
2 2

...

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

N

e e N Nr N r r r dr dr 

 

      
     

.  

Для цього розподілу заряду визначають поле електростатичного потенціалу 

( )r


, розв’язуючи рівняння Пуассона 

      2 ( ) 4 ( )r r    
 

,  

граничними умовами до якого є прямування до нуля потенціалу разом з його 

першими похідними за координатами на великих відстанях від молекули. 

Нарешті, головною особливістю методу визначення ефективних атомних 

зарядів qa шляхом апроксимації електростатичного потенціалу молекули 

(RESP) [204, 205] є введення так званої молекулярної поверхні S та 

знаходження qa з умови  

     
 

2

1

min
a

A

N
a

q
aS a

q
r dr

R r

 
   
  


 

  .   (1.1) 

При цьому на заряди qa, які виступають вільними параметрами, можуть 

накладатися додаткові умови (наприклад, фіксованості сумарного заряду всіх 

атомів та/або умови рівності обрахованого з їх допомогою вектора дипольного 

моменту його значенню, знайденому із неперервного розподілу густини заряду 

молекули). 

 На практиці молекулярну поверхню S будують як суперпозицію 

1 ... nA A    поверхонь A1, ..., An кожного з атомів молекули, а інтегрування в 
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(1.1) замінюють дискретною сумою за точками на цих поверхнях (рис. 1.1). При 

цьому задача мінімізації (1.1) набуває вигляду 

    
 

1

2

... 1

min
a

A
n

N
A

j
q

j A A A A j

q
r

R r   

 
   
  

 


  .    (1.2) 

 

 

Рис. 1.1. Множина точок молекулярної поверхні, утвореної як суперпозиція 

сфер, центрованих на ядрах атомів 

 

Варто відзначити, що за поверхні A1, ..., An кожного з атомів молекули зазвичай 

приймають сфери, центри яких знаходяться на ядрах атомів, а радіуси 

виступають емпіричними параметрами моделі. 

 До іншого класу методів введення ефективного заряду атома в молекулі 

належать моделі, засновані на поділі загального розподілу густини 

електронного заряду в молекулі на внески, які можна поставити у відповідність 

окремим її атомам. Такий поділ може здійснюватися як в координатному 

просторі (як приклад можна вказати метод вагових функцій Гіршфельда [202] 

та метод QTAIM [127, 203], в якому ), так і в гільбертовому просторі, коли з 

кожним з атомів асоційовано певну кількість базисних функцій, за якими 

можна здійснити розвинення орбіталей, через які виражається розподіл 

електронної густини. При цьому якщо за базисні функції обрати ті, що зазвичай 

використовуються в квантово-хімічних розрахунках і мають вигляд 
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    ( ) l m

r R
r r R Y

r R 



  



 
     
  


 

 ,    (1.3) 

де ( )r  – радіальна частина функції,  lmY n


 – сферична гармоніка, а R


 – 

радіус-вектор ядра атома, на якому центрована базисна функція, то в 

розвиненні  

    
,

( ) ( ) ( )r D r r  
 

   
  

,    (1.4) 

розподілу електронної густини за базисними функціями ( )r


 виникає 

проблема поділу електронного заряду, якому відповідають "недіагональні" 

(   ) доданки ( ) ( )D r r    
 

, між атомами, на яких центровані функції   та 

 . Одним з підходів до розв’язання такої проблеми є перехід від початкових 

базисних функцій виду (1.3), які не є ортогональними між собою, до 

ортогональних за допомогою лінійного перетворення 

     ( ) ( )i if r C r 


 
 

,     (1.5) 

після чого вираз (1.4) набуває вигляду 

    
,

( ) ( ) ( )ij i j
i j

r D f r f r   
   ,  

де завдяки ортонормованості (  ,i j ijf f   , де ij  – символ Кронекера) функцій 

( )if r


 внесок недіагональних доданків до загального електронного заряду є 

нульовим, а електронну заселеність A-го атома можна представити у вигляді 

     A ii
i A

q D


   .      (1.6) 

 Ключовою умовою для пошуку коефіцієнтів iC   в (1.5), окрім умови 

 ,i j ijf f   , стає подібність одержуваних з його допомогою функцій ( )if r


 до 

вихідних базисних функцій ( )r


, щодо яких відома їх приналежність тому чи 

іншому атому системи. 

 Якщо таку умову подібності двох функцій сформулювати за допомогою 

L2-норми, можна показати, що  1/ 2
i i

C 
 

 S , де S  – матриця перекриття з 
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елементами, а одержуваний в цьому випадку із електронної заселеності атома 

(1.6) його заряд відомий як заряд атома за Льовдіним [42, 146, 200, 201]. Однак, 

такий метод має недоліки (зокрема – функції ( )if r


 стають недостатньо строго 

локалізованими на атомах) у випадку наявності у матриці S  малих власних 

значень, які з необхідністю виникають при збільшенні кількості базисних 

функцій. Одним з альтернативних методів пошуку коефіцієнтів iC  , який 

позбавлений таких недоліків, є метод NPA-аналізу [173, 175]. 

 За своєю структурою NPA-аналіз полягає у перетворенні зведеної 

одноелектронної (одночастинкової) матриці густини (1-RDM) до базису 

взаємно ортогональних та нормованих на одиницю орбіталей NAO та 

підсумовуванні діагональних елементів одержаної матриці з тими індексами, 

що відповідають певному атому системи. Така загальна схема NPA-аналізу є 

подібною до аналізу заселеності за Льовдіним  [42, 201], але відмінність між 

ними полягає саме у специфічній процедурі побудови базисних функцій, які 

називають NAO-орбіталями [173], у відповідності до принципу максимізації 

заселеності [171]. Відповідно до нього, NAO-орбіталі можна вважати 

результатом розвитку ідеї так званих природних спін-орбіталей (‘natural spin-

orbitals’ (NSOs)), запропонованої Льовдіним [207] (див. також [146]). NSO-

орбіталі початково були введені як набір взаємно ортогональних і нормованих 

на одиницю функцій, в базисі яких матриця 1-RDM набуває діагонального 

вигляду. У випадку системи з відкритими електронними оболонками 1-RDM 

зазвичай можна представити у вигляді суми складових, що відповідають 

підсистемам електронів зі проекцією спіну "вгору" (α-) і "вниз" (β-) [208], а 

NSO-орбіталі за цих умов вводяться незалежно для кожної з цих складових 

[208, 209, 210]. В даній роботі розглядатимуться лише системи з замкненими 

електронними оболонками, для яких безспінові природні орбіталі Льовдіна 

(NO) можна увести як функції, в базисі яких діагоналізується безспінова 1-

RDM 
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    1 1

1

... ...*
2 2 2

...

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

N

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

 

        
         

, (1.7) 

де Ψ – багатоелектронна хвильова функція молекули, σi – спінові індекси 

електронів, Ne – загальна кількість електронів в системі. В такому випадку NO-

орбіталі ( )i r


 є такими нормованими на одиницю та взаємно ортогональними 

функціями, в базисі яких розвинення ( , )r r
 

 набуває діагональнго вигляду 

    ( , ) ( ) ( )i i i
i

r r n r r    
   

,    (1.8) 

де коефіцієнти ni називають заселеностями NO-орбіталей (в подальшому для 

спрощення розглядатимемо лише випадок, коли всі величини є дійсними, що 

зазвичай є справедливим для квантово-хімічного моделювання стаціонарних 

станів атомної систем за відсутності магнітного поля). 

 Виходячи з їхнього означення, NO-орбіталі можуть бути побудовані 

наступним чином. Розглянемо довільний повний (в просторі скінченої 

розмірності) набір функцій ( )k r


, які вважатимемо нормованими на одиницю 

(але не обов’язково взаємно ортогональними) та локалізованими на ядрах 

атомів системи, – тобто такими, що істотно відмінні від нуля лише на невеликій 

відстані  від них. Якщо тепер розвинути шукані NO в ряд  

     ( ) ( )i ik k
k

r u r  
 

,    (1.9) 

за функціями ( )k r


, то можна показати (див., наприклад, Додаток S1 в роботі 

дисертанта [1]), що коефіцієнт uik такого розвинення відповідає i-ій компоненті 

k-го власного вектора (вектора-стовпця) u у задачі на знаходження власних 

векторів і власних значень 

      w SDSu Su ,    (1.10) 

де S – матриця перекриття, елементи якої ( ) ( )S r r dr          
  

, а D – 

матриця густини, елементами якої є коефіцієнти розвинення безспінової 1-RDM 

за ( )k r


: 

    
,

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

    
   

.    (1.11) 
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Ті ж самі NO можна означити як власні функції оператора [211] ̂ , який 

заданий ядром ( , )r r
 

 і діє наступним чином 

    ˆ ( , ) ( ) ( )i i i ir r r dr n r       
    

.   (1.12) 

Таке означення є особливо зручним, оскільки з його допомогою можна 

поставити варіаційну задачу, розв’язком якої будуть такі ж самі NO-орбіталі, а 

отже, можна дати й еквівалентне до попередніх [212] варіаційне означення  NO 

як таких нормованих на одиницю ( 1i i   ) функцій ψi, які забезпечують 

екстремум функціонала 

     ˆ ( ) ( , ) ( )i i i i idr r dr r r r           
     

.  (1.13) 

Якщо пошук таких функцій, що мають забезпечувати екстремум згаданого 

функціоналу, проводити в деякому обмеженому просторі функцій, знайдена в 

результаті цього функція ψi
approx як аргумент функціонала даватиме його 

значення, яке є оцінкою зверху [212, 213] для точних власних значень задачі 

(1.12), тобто буде справедливою нерівність 

    approx approx exact exact
i i i in n             , 

де ψi
exact – точні розв’язки задачі (1.12). 

 В роботі [173] NAO-орбіталі було введено як узагальнення NO-орбіталей 

для випадку із деякими специфічними обмеженнями. А саме, NAO-орбіталі 

були означені як набір локалізованих, нормованих на одиницю та взаємно 

ортогональних функцій, які неперервним чином зводяться до природних 

орбіталей Льовдіна ізольованих атомів в граничному стані дисоційованої 

системи, але при цьому зберігають властивість максимальної заселеності в 

складі молекули (див. [178], с. 25). Зокрема, для "молекули", що складається з 

єдиного атома, NO- та  NAO-орбіталі є ідентичними [173]. 

 Загальна структура алгоритму побудови NAO-орбіталей складається з 

наступних етапів [173]: 
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1) перетворення ON1 початкових базисних функцій (AO) ( )k r


 на функції так 

званого PNAO (‘pre-NAO’) набору шляхом виконання ортогоналізації в 

підпросторах тих функцій, що локалізовані на одному і тому ж атомі, 

2) поділ множини PNAO-функцій на дві підмножини (NMB та NRB) залежно 

від вагових коефіцієнтів цих функцій, 

3) симетрична ортогоналізація (з ваговими множниками) функцій NMB набору 

(відповідне перетворення позначатимемо OW1), 

4) ортогоналізація Шмідта кожної з функцій NRB набору до всіх функцій 

одержаного на етапі 3 NMB набору (відповідне перетворення позначатимемо 

OS1), 

5) внурішньоатомна симетризація одержаних на етапі 4 функцій NRB набору 

(відповідне перетворення позначатимемо ON2), 

6) симетрична ортогоналізація (з ваговими множниками) функцій набору NRB, 

одержаного на етапі 4 (відповідне перетворення позначатимемо OW2), 

7) внурішньоатомна симетризація в спільному просторі одержаних на етапі 3 

функцій NMB набору та одержаних на етапі 6 функцій NRB набору (відповідне 

перетворення позначатимемоON3). 

 Остаточну матрицю перетворення AO-в-NAO будують як добуток 

T = ON3OW2ON2OS1OW1ON1, після чого матричні елементи 1-RDM в базисі NAO 

стає можливим знайти за звичайними правилами перетворення матриць при 

зміні базису. 

 В подальшому притримуватимемося трактування принципів алгоритму 

побудови базису NAO, наведених в оглядовій частині роботи дисертанта [1], в 

якій висвітлені деякі особливості алгоритму, які не були достатньо повно 

описані в оригінальній роботі [173], та запропоновано спосіб виведення деяких 

з його перетворень виходячи з симетрійних міркувань та варіаційного 

принципу. Для простоти вважатимемо, що у вихідному наборі базисних 

функцій ( )k r


 кутовою частиною цих функцій є сферичні гармоніки, задані в 

сферичних, а не в декартових координатах. Таке припущення справедливе для 

більшості сучасних наборів базисних функцій, зокрема – базисних наборів 
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Даннінга cc-pVXZ (X = D, T, Q, ...) та Def2-наборів Вейгенда-Альріхса. Разом з 

тим, зроблене припущення не обмежуватиме загальності розгляду, оскільки 

кутові частини, задані поліномами від декартових координат, можливо 

виразити через лінійні комбінації кутових частин базисних функцій, заданих в 

сферичних координатах. Тому надалі вважатимемо, що кожна з вихідних 

базисних функцій ( )k r


 має певну кутову симетрію [173], що також відповідає 

вимозі інваріантності базису відносно операцій обертання у просторі [214], а 

отже, кожна з функцій ( )k r


 характеризується і числом l, яке на етапі 1 NAO-

алгоритму відповідає квантовому числу моменту імпульсу сферичної гармоніки 

кутової частини цієї функції. 

 Особливістю NAO-алгоритму є те, що у перетвореннях, які здійснюються 

із функціями  ( )k r


 після 1-го етапу алгоритму, кожна з отримуваних орбіталей 

продовжує характеризуватися числом l, запозиченим з попереднього етапу. 

Слід зауважити, що починаючи з етапу 3, нові орбіталі будуються як лінійні 

комбінації орбіталей, що центровані на різних атомах системи, а тому 

одержувані орбіталі вже не можуть мати кутової частини, яка виражається 

однією сферичною гармонікою. Тому строго кажучи, число l втрачає свою 

початкову інтерпретацію характеристики моменту імпульсу. Попри це, 

структура NAO-алгоритму передбачає використання числа l як істотної 

характеристики орбіталей на всіх його етапах. Такий підхід може вважатися 

коректним лише за умови, що перетворення, яких зазнають орбіталі починаючи 

з етапу 3 алгоритму, змінюють їх неістотно (зокрема, додаючи до функцій 

добавки, обумовлені ортогоналізацією [182]). 

 Зупинимося тепер на методі внурішньоатомної симетризації, який 

використовується на декількох етапах алгоритму. Хоча робочі формули для 

відповідного перетворення наведені в [173] (а саме – при описі кроків 2b та 2c в 

Додатку A), але послідовного їх виведення з більш загальних принципів 

авторами методу наведено не було, хоча, як показано в [1], таке виведення 

можливо здійснити виходячи з симетрійних міркувань та варіаційного 
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принципу. При розгляді базисних функцій, що належать лише одному атому A, 

будемо надалі вважати для спрощення, що початок координат знаходиться на 

ядрі цього атома.  

 Як зазначалося раніше, у випадку молекули, що складається лише з 

одного атома, NAO-орбіталі є тотожними NO-орбіталям молекули, а 

гамільтоніан атома залишається інваріантним відносно обертань і тому комутує 

з оператором моменту імпульсу атома (припускається, що зовнішні поля у 

системі відсутні). З урахуванням теореми Льовдіна-Гарріса [215], з цього 

випливатиме, що для будь-якої багатоелектронної нерелятивістської хвильової 

функції атома ΨLM з певними значеннями модуля L моменту імпульсу та його 

проекції M на одну з осей, набір природних орбіталей Льовдіна, які 

відповідають хвильовій функції ΨLM, можна обрати таким чином, щоб кожна з 

цих природних орбіталей була власною функцією одночастинкових операторів 

квадрата моменту імпульсу 2
1l̂  і його проекції 1

ˆ
zl  на одну з осей, а отже, кожна з 

природних орбіталей може бути представлена у вигляді: 

     ( ) ( ) ( , )lmr R r Y    


    (1.14) 

(припускаємо, що початок координат розташований у ядрі атома). Доведення 

наведеного твердження можна знайти в Додатку B роботи дисертанта [1]. 

 Зважаючи на те, що сферичні гармоніки при поворотах системи 

координат (навколо точки початку системи координат, яка лишається 

нерухомою) перетворюються як 

     ( , ) ( , )
l

l
lm mm lm

m l

Y C Y 


       , 

де ( , )    і ( , )   є сферичними координатами точки відносно системи старих та 

нових координат, можна зробити висновок, що радіальна частина має бути 

однаковою для 2l+1 NO-орбіталей (іншими словами, радіальна частина має 

бути незалежною від номера m). Дійсно, якщо ця вимога не виконана, то 

поворот системи координат (з розташуванням, наприклад, осі двоатомної 

молекули вздовж Ox замість Oz) призводив би до зміни множини наявних 
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базисних функцій, а як наслідок – і множини вільних параметрів і енергії 

системи, одержуваної при застосуванні для визначення вільних параметрів 

варіаційного принципу. 

 Таким чином, для побудови сімейства орбіталей атом в складі молекули у 

такий спосіб, щоб властивості побудованих орбіталей були подібними до NO-

орбіталей ізольованого атома, на шукані орбіталі атома в складі молекули 

необхідно накласти умови, по-перше, щоб кутова частина орбіталі була 

сферичною гармонікою (це відповідає точковій симетрії атома), і, по-друге, – 

умову ротаційної інваріантності, яка передбачає однаковість радіальної частини 

для 2l+1 орбіталей. Як наслідок, шукані орбіталі можна буде занумерувати 

числами l та m, а сама задача пошуку орбіталей зведеться до пошуку їхніх 

радіальних частин. При цьому різні радіальні частини, що відповідають 

однаковими значенням l, мають бути взаємно ортогональними для забезпечення 

ортогональності усього набору шуканих орбіталей. Загальна кількість 

Nr,l шуканих радіальних частин з певним значенням l пов’язана з кількістю NA,l 

вихідних базисних функцій даного атома, що мають певне значення l, як 

Nr,l = NA,l/(2l+1). 

 За описаних обмежень на структуру шуканих NAO-орбіталей природно 

знайти такі їхні радіальні частини, щоб утворені орбіталі зводилися до 

природних орбіталей Льовдіна ізольованих атомів в граничному стані 

дисоційованої системи, але при цьому зберігають властивість максимальної 

заселеності в складі молекули [178], розв’язуючи за цих обмежень ту ж саму 

задачу на власні функції (1.12) або варіаційну задачу (1.13), яка за відсутності 

додаткових обмежень приводить до природних орбіталей Льовдіна молекули. 

Однак, оскільки шукані NAO-орбіталі (вигляду (1.14)) мають бути центровані 

на одному атомі, їх розвинення за базисними функціями ( )k r


 мають включати 

лише функції, що центровані на одному з атомів системи. Окрім того, як 

зазначалося раніше, шукані орбіталі в NAO-алгоритмі мають характеризуватися 

числом l. Для знаходження NAO-орбіталей за таких додаткових умов замість 

формулювання (1.12) необхідно надати перевагу варіаційному формулюванню 
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задачі, оскільки в загальному випадку точні розв’язки задачі (1.12) не 

задовольнятимуть додатковим умовам, а отже NAO-орбіталі можуть бути 

знайденими лише як наближений, а не точний розв’язок. Натомість, постановка 

задачі за її варіаційного формулювання може бути збережена однаковою як при 

пошуку точного (за відсутності додаткових обмежень), так і наближено (за їх 

наявності) розв’язку. 

 Для орбіталі, що центрована на певному атомі A та має вигляд (1.14) з 

певними значеннями l і m, функціонал заселеності (1.13) матиме вигляд 

     ( ) ( ) ( , ) ( ) ( )A
lm lm lmR R r Y r r R r Y drdr        

   
,  (1.15) 

де 2dr r drd 


, 2dr r dr d    


. Екстремізація цього функціоналу за додаткової 

умови  
2 2

0

( ) 1R r r dr


   (вважатимемо, що сферичні гармоніки нормовані на 

одиницю:   
22

, 1lm lmY Y d      ) давала б радіальні частини шуканих NAO-

орбіталей, що центровані на атомі A та мають певну кутову симетрію. Значення 

функціоналу за знайденого аргументу даватиме оцінку зверху або знизу 

(залежно від того, проводилася мінімізація чи максимізація) [212, 213] для 

точного власного значення (яке має зміст заселеності) задачі (1.12). 

 Одержимо тепер матричне формулювання задачі екстремізації (1.15). 

Оскільки шукані атомні орбіталі мають бути одержані у вигляді розвинення за 

вихідними базисними функціями ( )k r


, їх радіальні частини R(r) для (1.14) 

також шукатимемо у вигляді розвинення за радіальними частинами Χμ(r) усіх 

базисних функцій, які мають задане значення числа l та центровані на атомі A, 

тобто 

     
 ,

( ) ( )
A l

R r c r 


  ,    (1.16) 

де через  ,A l   позначено, що з-поміж усіх номерів базисних функцій (μ = 

1…NB, де NB є загальною кількістю базисних функцій) індекс μ пробігає лише ті 

значення, що відповідають базисним функціям, центровним на атомі A і кутові 
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частини яких при цьому мають задане значення числа l. Вочевидь, записана 

сума містить  

     ,
( )

2 1
A l

R A
l

N
N

l



      (1.17) 

доданків, тобто саме таку їх кількість, скільки загалом є різних радіальних 

частин у функцій з певним l із базисного набору атома A. Замість запису лише 

радіальної частини у вигляді (1.16), також можна записати і шукану орбіталь у 

вигляді розвинення за функціями ( )k r


: 

     
 , ,

( ) ( )A
lm

A l m

r c r 


  
 

,    (1.18) 

де коефіцієнти cμ мають ті ж самі значення, що і в (1.16), а через  , ,A l m   

позначено, що індекс підсумовування μ пробігає лише номери тих базисних 

функцій, що мають певні значення l і m та, окрім того, центровані на атомі A. 

 Підставляючи (1.18) в функціонал (1.13), одержимо вираз 

    
 , , ,

{ } ( ) ( , ) ( )A
lm

A l m

c c c r r r r drdr    
 

       
     

,  (1.19) 

який є аналогом (1.15) в тому розумінні, що його екстремізація дасть 

коефіцієнти cμ, з допомогою яких можливо знайти радіальну частину за (1.16). 

Додаткова умова нормованості шуканих орбіталей ( )A
lm r


 на одиницю 

приводить тепер до 

    
 , , ,

1 A A
lm lm

A l m

R R c c S  
 

      .   (1.20) 

Використовуючи (1.11) в (1.19), A
lm  можливо виразити через матриці D та S як  

     
 

 
, , ,

{ }A
lm

A l m

c c c   
 

   SDS .    (1.21) 

Необхідно відзначити, що оскільки одержаний вираз має зміст заселеності 

однієї орбіталі ( )A
lm r


, його значення залежить від значення m (зокрема, в 

частковому випадку двохатомної молекули – від її орієнтації відносно 

координатних осей) і не характеризує повністю радіальну частину усіх тих 
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орбіталей атома, що відповідають певному значенню числа l. У той же час, 

оскільки структура шуканих NAO-орбіталей така, що необхідно знайти одну 

радіальну частину, яка була б спільною для 2l+1 орбіталей (які відрізняються 

одна від одної лише кутовою частиною, а саме – значенням m), то більш 

інформативною характеристикою радіальної частини, узгодженою із 

принципом максимальної заселеності орбіталей [169, 171, 207], є не одна 

заселеність A
lm , а сумарна заселеність, що відповідає певному l і всім 

можливим значенням m, тобто 

      [ ]
l

A A
l lm

m l

f R R


  .    (1.22) 

В такому разі, орбіталі, побудовані з радіальними частинами (1.16) з 

коефіцієнтів, що забезпечують екстремум величини (1.22), разом 

акумулюватимуть якнайбільшу заселеність, причому акумульована заселеність 

зосереджуватиметься в орбіталях, коефіцієнти радіальних частин яких 

відповідають локальним максимумам (1.22), адже решта орбіталей (коефіцієнти 

радіальних частин яких відповідають локальним мінімумам) будуть заселені 

якнайменше. 

 Екстремізація такої величини A
lf  при врахуванні за методом Лагранжа 

додаткової умови нормованості шуканої радіальної частини зводиться до 

пошуку екстремумів функції 

         2 2( ) 1
l

A A
l lm

m l

F R R n R r r dr


      ,   (1.23) 

де n – множник Лагранжа. Використовуючи тепер для A
lm  вираз (1.21), а вираз 

(1.20) як умову нормування, функціонал (1.23) можливо перетворити на 

функцію коефіцієнтів розвинення cμ шуканих атомних орбіталей (див. (1.18)): 

  
 

 
 , , , , , ,

{ } SDS 1
l

A
l

m l A l m A l m

F c c c n c c S     
    

  
          

   .  (1.24) 

Необхідно зазначити, що кожен знайдений з умови екстремуму (1.24) набір 

коефіцієнтів cμ використовуються 2l+1 разів – при побудові згідно з (1.18) 



 

 53 

атомних орбіталей для всіх 2l+1 можливих значень числа m в межах набору 

орбіталей, що відповідають тому самому атому та значенню l. 

 Рівняння для пошуку коефіцієнтів cμ знаходимо диференціюванням (1.24) 

за цими величинами, одержуючи задачу на власні вектори та власні значення 

виду 

    
   , , , ,

l l

m l A l m m l A l m

c n S c  
   

    SDS .   (1.25) 

Одержане рівняння повністю співпадає із рівняннями (A11)–(A12) оригінальної 

роботи [173], в якій, однак, ці рівняння не були виведені, а постульовані 

виходячи з "симетрійного усереднення" діагональних суб-блоків матриці 

P = SDS. Варто відзначити, що оскільки розв’язки cμ не залежать від числа m, то 

фактична розмірність матриць в задачі (1.25) є NR(A) x NR(A), а кількість 

розв’язків складатиме NR(A) (див. (1.17)). 

 Якби йшлося про побудову NAO-орбіталей для системи, що складається 

лише з одного атома, увесь алгоритм завершувався б розв’язуванням задачі 

(1.25).  Однак, у випадку багатоатомної системи побудовані за (1.25) та (1.18) 

NAO-орбіталі хоча і були б ортогональними у випадку, коли дві розглядувані 

орбіталі центровані на одному і тому ж атомі A, але вже не були б 

ортогональними коли вихідні базисні функції двох NAO-орбіталей (з 

коефіцієнтами, знайденими з відповідних задач (1.25)) належать двом різним 

атомам. З цієї причини, для у випадку багатоатомної системи атомні орбіталі, 

побудовані з коефіцієнтів, що є розв’язками (1.25), називають [173] pre-NAO 

або, скорочено, PNAO, а після знаходження цих орбіталей NAO-алгоритм 

передбачає додаткові етапи ортогоналізації PNAO. 

 Перш, ніж перейти до аналізу такої ортогоналізації, слід відзначити, що 

етапи 5 та 7 алгоритму NAO використовують перетворення внурішньоатомної 

симетризації, аналогічні (1.18), (1.25), але замість функцій   в початковими в 

цих перетвореннях є орбіталі, які були одержані на етапах 4 та 6 відповідно 

[173]. Слід зауважити, що описана вище процедура одержання необхідних для 

(1.18) коефіцієнтів розвинення cμ, яка приводить до задачі (1.25), може бути 
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виконана для набору будь-яких функцій, про кожну з яких відомі такі 

характеристики як (A, l, m), матриця перекриття S та матриця D в базисі таких 

функцій. При цьому у випадку внурішньоатомної симетризації на етапах 5 та 7 

значення l вже, строго кажучи, не може інтерпретуватися як квантове число  

момента імпульсу. 

 На етапі 2 NAO-алгоритму одержаний раніше набір PNAO розділяється 

на NMB та NRB під-набори, перший з яких містить наперед задану кількість 

найбільш заселених PNAO-орбіталей з певним значенням l, після чого з усіх 

решти PNAO-орбіталей даного атома формується його NRB під-набір. При 

цьому згадана кількість орбіталей з певним значенням l обирається так, щоб їх 

було достатньо для представлення найбільш характерної для хімічного 

елемента даного атома електронної конфігурації його основного стану [173]. 

Слід також відзначити, що у випадку лантаноїдів та актиноїдів можливе 

альтернативне означення при l = 3 (f-електрони) [183]. Враховуючи наведене 

означення та зважаючи на нечисленні приклади кількостей NMB PNAO-

орбіталей з певними значеннями l, наведені у [173], з використанням наведених 

в [216] найбільш характерних електронних конфігурацій основного стану 

атомів різних хімічних елементів було систематизовано кількості орбіталей в 

NMB під-наборі у вигляді Табл. 1.1 для випадку систем з закритими 

оболонками (коли максимальна заселеність орбіталі дорівнює 2). 

 Наведені у Табл. 1.1 кількості функцій є добутком 2l+1 (кількості 

орбіталей, що мають спільну радіальну частину) та мінімальної кількості 

унікальних радіальних частин ("оболонок") орбіталей з певним значенням l, яка 

є достатньою для представлення електронної конфігурації основного стану 

атома. 

 Таким чином, для формуванні NMB під-набору для певного атома з 

PNAO-орбіталей з певним значенням l, такі орбіталі спочатку впорядковуються 

за зменшенням загальної заселеності їх радіальних частин (власними числами 

задачі (1.25)), одержаними на етапі 1 алгоритму, а після цього перші N 

орбіталей з впорядкованого списку, де N береться з Табл. 1.1, вміщуються в 
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NMB під-набір. Ті PNAO-орбіталі, що не увійшли до NMB під-набору, 

вміщуються в NRB під-набір. 

 

Таблиця 1.1. Кількість PNAO-орбіталей з певним значенням квантового числа l 

у NMB під-наборах різних хімічних елементів 

Хімічний 
елемент 

l = 0 l = 1 l = 2 l = 3 l = 4 

H, He 1 0 0 0 0 
Li, Be 2 0 0 0 0 
B–Ne 2 3 0 0 0 

Na, Mg 3 3 0 0 0 
Al–Ar 3 6 0 0 0 
K, Ca 4 6 0 0 0 
Sc–Zn 4 6 5 0 0 
Ga–Kr 4 9 5 0 0 
Rb, Sr 5 9 5 0 0 
Y–Rh 5 9 10 0 0 

Pd 4 9 10 0 0 
Ag, Cd 5 9 10 0 0 
In–Xe 5 12 10 0 0 
Cs, Ba 6 12 10 0 0 

La 6 12 15 0 0 
Ce 6 12 15 7 0 

Pr–Eu 6 12 10 7 0 
Gd 6 12 15 7 0 

Tb–Yb 6 12 10 7 0 
Lu–Hg 6 12 15 7 0 
Tl–Rn 6 15 15 7 0 

 

 

 Зупинимося тепер на перетвореннях ортогоналізації, які виконуються з 

орбіталями в NAO-алгоритмі. Насамперед, на етапі 3 цього алгоритму 

виконується симетрична ортогоналізація (з ваговими множниками) в 

підпросторі PNAO-орбіталей загального NMB під-набору системи. При цьому 

ортогоналізовані орбіталі знаходять як [173, 172, 217] 

  ,
W

PNAO new T PNAO
i jij

j NMB

   O ,       (1.26) 
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де OW = W(WSW)-1/2, S – матриця перекриття PNAO-орбіталей (а саме, їх NMB 

під-набору), а W – діагональна матриця, елемент Wii якої має зміст вагового 

множника і дорівнює власному значенню задачі (1.25), яке відповідає номеру 

набору коефіцієнтів c , з яких збудована радіальна частина i-ої PNAO. 

Використання вагових множників більш строго зберігає [172] локалізованість 

(мінімізує добавки інших орбіталей, необхідних для забезпечення 

ортогональності орбіталей, що належать до різних атомів)  PNAO-орбіталей з 

вищою заселеністю. 

 На етапі 4 алгоритму з PNAO-орбіталями NRB під-набору виконується 

процедура ортогоналізація Шмідта, в результаті якої перетворені орбіталі  

цього під-набору стають ортогональними до всіх орбіталей NMB під-набору 

(останні при цьому залишаються незмінними). Відповідне перетворення можна 

представити як 

     ,
1

( )

PNAO new PNAO
i S jij

j NMB NRB 

   O , 

де (OS1)ij = δij якщо i NMB  та j NMB , або якщо i NRB   та j NRB , але 

 1OS ij i jij
      якщо i NRB  та j NMB  (тут використовуються той NMB 

під-набір PNAO-орбіталей, який був отриманий на етапі 3), а також (OS1)ij = 0 

якщо i NMB  та j NRB . Таким чином, після етапу 4 PNAO-орбіталі NRB під-

набору хоча не є взаємно ортогональними між собою, але вони є 

ортогональними до всіх PNAO-орбіталей. 

 Перед переходу до етапу 5 алгоритму матриця P = SDS перетворюється 

до базису нових PNAO-орбіталей, одержаних після етапів 3 та 4. Після цього 

суб-блоки матриці P, які відповідають PNAO-орбіталям NRB під-набору, 

використовуються для внутрішньоатомної симетризації за допомогою 

розв’язування задачі (1.25). Її розв’язок (а саме – власні вектори) 

використовується для побудови матриці перетворення ON2 і з її допомогою 

будуються нові PNAO-орбіталі NRB під-набору (які є нормованими на 

одиницю попри те, що функції NRB під-набору, одержаного на етапі 4, не були 
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нормованими на одиницю), а знайдені в результаті розв’язування задачі власні 

числа задачі приймаються за вагові коефіцієнти побудованих орбіталей. 

 Знайдені вагові коефіцієнти надалі використовуються на етапі 6 при 

здійсненні симетричної ортогоналізації (з ваговими множниками) за (1.26) із 

i NRB  та j NRB . Після такого перетворення усі PNAO-орбіталі з NRB під-

набору стають ортогональними між собою, незалежно від їх приналежності до 

того чи іншого атома. Істотною особливістю виконуваного перетворення, яка є 

важливою для мінімізації похибок машинного заокруглення, є поділ етапу 6 на 

чотири під-етапи [173] подібно до того, як на NMB та NRB під-набори 

розділявся набір PNAO-орбіталей. Цими під-етапами є наступні: 6(1) – поділ 

множини PNAO-орбіталей NRB під-набору на підмножини "істотно заселених" 

(ni > tw) та "неістотно заселених" (ni ≤ tw) орбіталей, використовуючи як 

критерій для поділу одержані на попередньому етапі заселеності ni і 

порівнюючи їх із пороговим значенням tw (яке за замовчуванням прийняте 

рівним 1,0·10-4); 6(2) – виконання симетричної ортогоналізації (з ваговими 

множниками) в просторі NRB PNAO-орбіталей, які є "істотно заселеними"; 6(3) 

– ортогоналізація за Шмідтом NRB PNAO-орбіталей, які є "неістотно 

заселеними", до ортогоналізованих перед цим "істотно заселених" орбіталей; 

6(4) – симетрична ортогоналізація за Льовдіним в просторі одержаних перед 

цим "істотно заселених" NRB PNAO-орбіталей. На відміну від оригінальної 

реалізації NAO-алгоритму в програмі NBO, в створеній дисертантом реалізації 

величина tw може задаватися користувачем як параметр, а також за необхідності 

етап 6 можливо виконати взагалі без поділу множини PNAO-орбіталей NRB 

під-набору на підмножини "істотно" та "неістотно" заселених орбіталей. 

 Надалі матриця P = SDS знову перетворюється до базису нових PNAO-

орбіталей, а суб-блоки перетвореної матриці надалі використовуються на етапі 

7 для заключного перетворення внутрішньоатомної симетризації із відповідним 

розв’язування задачі (1.25). На цьому етапі таке перетворення, матрицю якого 

позначимо ON3,  проводиться в просторі усіх наявних PNAO, а одержані за його 

результатами орбіталі являють собою шукані NAO-орбіталі [173]. 
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 Повний NAO-алгоритм [173] було реалізовано дисертантом у 

програмному пакеті JANPA [1, 37], який має з відкритий вихідний код, та 

показано, що результати, одержувані з допомогою створеної програми, 

співпадають [1] з результатами оригінальної програми NBO, яку можна 

вважати еталонною реалізацією NAO-алгоритму. В подальших розділах буде 

показано, що базис NAO-орбіталей має властивості, необхідні для побудови 

нового методу локалізації орбіталей на основі даних про електронну структуру, 

що містяться в 1-RDM атомної системи. 

 

 

1.4. Перерозподіл і делокалізація електронного заряду при взаємодії 

атомів в молекулах та їхніх комплексах 

 

 Однією зі специфічних складностей, яка виникає при побудові фізичних 

моделей для кількісного визначення важливих для хімії та біохімії властивостей 

молекул із величин, які можна розрахувати методами квантової механіки, є 

неоднозначність у виборі "точки відліку", тобто – такої допоміжної ("опорної") 

системи, у якій досліджувана властивість або ефект, на відміну від реально 

існуючої системи, відсутній. Типовим прикладом є міжатомні взаємодії, які 

обумовлюють утворення стійких нековалентно-зв’язаних комплексів 

біомолекул та внутрішньомолекулярних водневих зв’язків у них. Так, якщо у 

випадку комплексу з двох молекул для вивчення їх міжмолекулярної взаємодії 

можливо за опорну обрати систему, в якій такі ж самі молекули знаходяться на 

значній відстані одна від одної, то при дослідженні ролі внутрішньо-

молекулярних взаємодій, – насамперед, водневих зв’язків, – модифікувати 

просторову структуру системи таким чином, щоб при цьому змінилася відстань 

лише між двома атомами, не деформувавши при цьому решту системи, зазвичай 

не є можливим. Одним зі шляхів вирішення такої проблеми є побудова опорної 

системи шляхом штучної модифікації електронної структури реальної 
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молекули або комплексу. Один із поширених в літературі підходів для 

реалізації такого підходу заснований на моделі локалізованих електронних пар 

в рамках методу NBO-аналізу [169–175, 178–183]. Разом з тим, в цих роботах не 

приділено належної уваги послідовному фізичному обґрунтуванню можливості 

застосування використовуваного в цьому підході виразу  

 
 

2

0

20 0

ˆ
i jCT

i j i

j i

F
Q n

 
 

  
, (1.27) 

де 0 ˆ
i i iF     та 0 ˆ

j j jF     – діагональні матричні елементи 

одночастинкового оператора Фока F̂  в базисі локалізованих орбіталей, для 

величини CT
i jQ   електронного заряду, який переноситься з i-ої локалізованої 

орбіталі льюїсівського типу i  з заселеністю 0
in  на j-ту локалізовану орбіталь 

нельюїсівського типу j  внаслідок делокалізації електронів, обумовленою 

нековалентними взаємодіями (зокрема, водневими зв’язками), до 1-RDM, 

одержаної з квантово-хімічних розрахунків методом DFT. Як зазначалося вище, 

характерною особливістю найбільш часто використовуваних у практичних 

реалізаціях цього методу рівнянь Кона-Шема є те, що одержувана з їх 

допомогою 1-RDM відповідає не реальній досліджуваній системі, а так званій 

допоміжній системі невзаємодіючих електронів, вміщених у ефективний 

потенціал Кона-Шема. Це обумовлює необхідність детальнішого розгляду 

можливого виведення виразу (1.27) у вказаному випадку [11]. 

 У методі теорії функціонала густини (DFT) електронна густина системи з 

замкненими електронними оболонками може бути представлена у вигляді суми 
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, (1.28) 

де ( )i r


 – орбіталі Кона-Шема, яким відповідають енергіями власних станів i , 

та які можуть бути представлені у вигляді розвинення за базисними функціями 

( )b r


: 
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 ( ) ( )i ir c b r 


  
 

, (1.29) 

Коефіцієнти ic   у рівності (1.29) є розв’язками задачі на власні значення 

 i i ic c F S
 

, (1.30) 

де F  та S  є матрицями, елементи яких (в системі атомних одиниць) можуть 

бути записані у вигляді 
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, (1.31) 

  ,S b b   , (1.32) 

де ˆ ( )KSv r


 – потенціал Кона-Шема досліджуваної системи.  

 Надалі вважаючи, що розглядається перерозподіл заряду, обумовлений 

взаємодією двох підсистем однієї молекули або їх комплексу, можливо не 

обмежуючи загальності прийняти задля наочності, що такими підсистемами є 

орбіталі атома He та фулерена C60 в складі їх ендоедральних комплексів, 

міжатомні взаємодії в якому були проаналізовані в роботах дисертанта [11–13,  

35, 36]. В такому випадку подібні до (1.28) та (1.30) вирази для підсистем, а 

саме – атома He та фулерена C60 – мають наступний вигляд: для He – 
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, (1.33) 

і аналогічно для C60. В (1.33), HeS  є діагональною суб-матрицею матриці 

перекриття S , у якій залишені тільки ті стовпці та рядки, які відповідають 

індексам базисних функцій ( )b r


, які є центрованими на атомі He (в загальному 

випадку – одній із розглядуваних підсистем). Натомість, у ізольованого атома 

He в газовій фазі елементи матриці HeF  матимуть вигляд 
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Однак, при розгляді перенесення заряду між He та C60, можливо за "точку 

відліку" вибрати не атом He з потенціалом Кона-Шема ˆ ( )He
KSv r


, а з тим 

потенціалом Кона-Шема ˆ ( )KSv r


, який реалізується у комплексу з фулереном. За 

такого наближення як матриця HeS , так і матриця HeF  стануть діагональними 

суб-блоками відповідних матриць в виразах (1.31) та (1.32). Вказаний вибір 

потенціалу Кона-Шема визначає вибір опорної системи і є ключовим 

наближенням розглядуваної моделі. Покажемо, що таке наближення приводить 

до аналогічних використовуваним у NBO [169, 174, 175] виразів для оцінки 

величини переносу заряду (або делокалізації електронів) у справжній системі 

порівняно з ідеалізованою структурою Льюїса. В рамках описаної моделі 

перенос заряду можливо розглядати як між орбіталями, локалізованими на 

одному та/або двох атомах, так і між двома різними молекулами в межах їх 

зв’язаного комплексу. 

 Почнемо із деяких виразів, які необхідні для вивчення переносу заряду 

між підсистемами. Елементи усіх матриць розглядатимемо в базисі з 

ортонормованих функцій (  ,b b    ), якими можуть, залежно від задачі, бути 

NAO-, NBO-, LPO-, CLPO- чи інші локалізовані орбіталі. В такому базисі 

матриця перекриття S є одиничною матрицею і тому в подальших виразах ми її 

опускатимемо. Подібно до підходу, що використовується у методі NBO, 

представимо матрицю F  у вигляді 
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FF
F F V

FF
, (1.34) 

де V  є малою добавкою. Далі, власні вектори матриці F  будуються з власних 

векторів матриць HeF  та 60CF  з використанням теорії збурень. Позначимо через 

He
jc   та 60C

jc  , відповідно, µ-ті компоненти j-го власного вектора матриць 

0

0 0

He 
 
 

F
 та 

60

0 0

0 C

 
 
 F

, а відповідні цим векторам власні значення – через He
i  та 

60C
j . В цих позначеннях справджуватиметься рівність  
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 60 0CHe
i jc c      

для будь-яких i та j. Дійсно, µ-та компонента може ненульовою або у вектора 

He
ic   (якщо µ-та базисна функція належить атому He), або у вектора 60C

jc   (якщо 

µ-та базисна функція належить атому вуглецю фулерена C60), але аж ніяк не у 

обох векторів одночасно. Більше того, варто врахувати те, що із набору 

векторів He
ic


 та 60C
jc


 можна утворити унітарну матрицю, яка перетворює 

матрицю F  до вигляду, у якому її суб-блоки HeF  та 60CF  стають діагональними. 

Надалі вважаємо, що матрицю F  записано саме в такому базисі. 

 Застосовуючи теорію збурень, в першому її наближенні для коефіцієнтів 

розвинення орбіталей, – власних векторів (1.33), – можна отримати 
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Ці вектори є нормованими на одиницю лише в першому наближенні. Разом з 

тим, їх можна віднормувати на одиницю точно, переписавши у вигляді 
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де було введено нормувальні сталі 
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 , (1.35) 
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 , (1.36) 

які є близькими до одиниці, але дещо меншими від неї. Тепер густину 

електронного заряду системи можна представити в першому наближенні як 
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,   

де було введено наступні позначення 
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для електронних густин підсистем (He та C60), які вважаються невзаємодіючими 

одна з одною, а також було виокремлено вирази 
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для поправок, які характеризують різницю між сумою 60( ) ( )CHe r r  
 

 та 

густиною ( )r


 реальної системи. Необхідно зауважити, що оскільки було 

використано ортонормовані базисні функції (  ,b b    ), то 
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  60 60
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4 0ijC C He
i i jC He

i j i i j

V
A c c 

 

 
  

   ,   

оскільки за згаданою вище властивістю 60 0CHe
i jc c   . Слід зауважити, фізичний 

зміст доданку 0 ( )r


 є аналогічним до фізичного змісту різниці  BD A B      

загальної густини електронного заряду  
2

( )BD occn r   


 ковалентного 

зв’язку, що описується локалізованою орбіталлю ( ) ( ) ( )A A B Br c r c r    
  

, та 

суми A B    густин заряду  
2

( )A occ A An c r   


 і  
2

( )B occ B Bn c r   


 

ортонормованих локалізованих орбіталей A  і B  атомів A і B, які сполучені 

ковалентним зв’язком. В такому випадку, рівність 
0 ( ) 0r dr 
 

 аналогічна до 

рівності 2 ( ) ( ) 0A B A Bc c r r dr    
  

. 

 Таким чином, суми ( ) ( )He Her r  
 

 та 60 60( ) ( )C Cr r  
 

, для яких (в 

першому наближенні) справедлива рівність 

    60 60( ) ( ) ( ) ( ) ( )C CHe Her dr r r dr r r dr          
       

,   

можна інтерпретувати, відповідно, як електронні густини He та C60, які 

взаємодіють один з одним як складові частини ендоедрального фулерену 

He2@C60 [35, 36] Окрім того, густини ( )He r


 та 60 ( )C r


 можна розглядати (в 

цьому ж наближенні) як густини невзаємодіючих He та C60 у складі 

ендоедрального  комплексу. 

 Таким чином, ( )He r


 та 60 ( )C r


 мають зміст густини електронного 

заряду, який переноситься, відповідно, від фулерену до атома He, та від атома 

He до фулерену в результаті їхньої взаємодії у складі He2@C60. З урахуванням 

цієї інтерпретації отримуємо для сумарного перенесеного електронного заряду 

    
2 2

( ) 2He He He
i i

i

r dr A c 
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де  
2

1He
iA  , а  

2

1He
ic 



  – якщо i-та орбіталь належить атому He, та 

 
2

0He
ic 



  – в іншому випадку. Таким чином, ( )He r dr
 

 виявляється меншим 

від загальної кількості електронів  атома He. Аналогічно, 60 ( )C r dr
 

 є меншим 

від загальної кількості електронів фулерену. Разом з тим, потрібно зазначити, 

що вирази для ( )He r


 та 60 ( )C r


 є пропорційними як до  
2He

iA , так і до 

квадратів матричних елементів ijV , які, за зробленим вище припущенням, уже є 

величинами першого порядку малості. Тому для того, щоб визначити члени 

першого порядку у розвиненні ( )He r


 та 60 ( )C r


 за ijV , потрібно знехтувати 

залежністю  
2He

iA  від ijV , – див. (1.35) та (1.36), – і покласти  
2He

iA  рівними 

одиниці. 

 Тоді з урахуванням ортонормованості базисних функцій для величини 

повного переносу заряду отримаємо 

 60 60

60 60
2 ij C CHe ik

j kC CHe He
i j i j ii j i j

V V
dr c c 
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Тут було також використано ортогональність власних векторів, а саме 

  60 60 60 60,C C C C
j k j k jkc c c c 



  
 

,   

Аналогічним чином можна отримати рівність 

 60

60

2

2 ijC He

C He
i j i i j

V
dr dr



 
        

 
 

,   

Отже, величина електронного заряду, який переноситься між підсистемами при 

їхній взаємодії в складі розглядуваного молекулярного комплексу, є сумою 

складових виду 
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,  (1.37) 

які можна інтерпретувати як електронний заряд, що переноситься з i-ої орбіталі 

He на j-ту орбіталь фулерена. Як було зазначено вище, одержаний вираз є 

ідентичним до виразу, що використовується в методі NBO [169, 174, 175], а 

саме (1.27) із 0 2,0in   для заселеності орбіталі φi, з якої переноситься заряд, у 

молекулі-донорі, а 0 ˆ
i i iF     і 0 ˆ

j j jF     інтерпретуються, відповідно, 

як енергії орбіталі-донора електронного заряду φi та орбіталі-акцентор заряду φj 

в компоексі за умови, що взаємодія з рештою компонентів комплексу відсутня. 

Щодо виразів (1.37) та (1.27) для CT
i jQ  , варто зазначити також, що елементи 

діагональних суб-блоків матриці F  не дають внеску до матричних елементів 

ˆ
i jF  , адже  i-та та j-та орбіталі гарантовано належать різним молекулам 

досліджуваного комплексу. Відзначимо також вираз 

  
2

(2) 0 0 0

0 0

ˆ
i j CT

i i j j i

j i

F
E n Q 

 
       

  
,   

який часто використовується спільно з методом NBO для оцінки зниження 

енергії орбіталі-донора, пов’язаного із переносом заряду на орбіталь-акцептор, 

яка була повністю незаселеною у незбуреній системі. 

 З використанням виразу (1.27) в роботі дисертанта [11] було виконано 

оцінку переносу заряду між складовими частинами ендоедрального комплексу 

He@C60. Для вхідними даними для обчислень є матриця F  в базисі 

ортонормованих локалізованих орбіталей комплексу. Із цієї матриці програмою 

виділяються діагональні суб-блоки HeF  та 60CF , а також – добавка V , відповідно 

до (1.34). Також використовується інформація про те, на якому з атомів 

локалізована та чи інша із базисних NAO-орбіталей: на атомі He, або на 

фулерені. Далі, матриці HeF  та 60CF  діагоналізуютсья, в результаті чого 

отримуються компоненти векторів He
jc   та 60C

jc   їхніх власних векторів, а 
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також – відповідні власні значення He
j  та 60C

j . Зауважимо, що нумерація 

власних векторів та власних знавчень відповідає їхньому впорядкуванню в 

порядку зростання енергій He
j  та 60C

j . Ці власні вектори далі 

використовуються для конструювання унітарної матриці, яка перетворює 

матрицю F  до вигляду, за якого її діагональні суб-блоки HeF  та 60CF  стають 

діагональними. Після цього застосовується вираз (1.28) для визначення 

величини перенесеного електронного заряду. При виведенні результатів окрім 

величини переносу заряду обчислюється та відображається зміна енергії 

орбіталей, розрахована за (1.29). За допомогою знайдених компоненти векторів 

He
jc   та 60C

jc   відповідних орбіталей атома He та фулерена C60 можлива також 

візуалізація ортібалей, що беруть участь у перенесенні заряду, для їх 

подальшого аналізу. Було з’ясовано, що одержані у результаті проведеної 

оцінки значення електронного заряду, що з атома He до C60 у складі 

ендоедрального комплексу He@C60 (~0,01e), узгоджуються із ефективним 

зарядом, який атом He має за результатами NPA-аналізу [11]. 

 

 

1.5. Порядки зв’язків як характеристики ковалентного зв’язування 

 

 Одним з підходів до визначення характеристик електронної структури, 

які можна поставити у відповідність використовуваному в хімії поняттю 

кратності ковалентного зв’язку, є введення порядку зв’язку як величини, яку 

можна обчислити із зведеної одночастинкової (одноелектронної) матриці 

густини (1-RDM) [208, 209, 210], яка пов’язана з багатоелектронною хвильовою 

функцією Ψ системи за (1.7). У квантово-хімічних методах зазвичай 

використовують представлення 1-RDM у деякому базисі скінченої розмірності 

   
,

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

 

    
   

, 
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де індекси підсумовування μ та ν пробігають номери усіх базисних функцій χμ 

всіх наявних в системі атомів (задля спрощення запису спінові індекси σ, σ' 

опускатимемо, що є допустимим у випадку систем із замкненими електронними 

оболонками, які розглядатимуться в даному підрозділі, тоді як в більш 

загальному випадку можливо окремо розглянути складові 1-RDM, які 

відповідають двом підсистемах електронів з двома можливими проекціями 

спінів [151, 208, 218]).  

 У випадку якщо всі базисні функції всіх атомів (атомні орбіталі ( )r


) 

обрано взаємно ортогональними [219], сума діагональних елементів Dμμ 

матриці густини дорівнює загальній кількості електронів в системі і можна 

ввести "ефективну" кількість електронів на атомі A, відому також як 

електронна заселеність такого атома,  

     A
A

N D


  , 

і, відповідно, ввести ефективний заряд qA атома 

     A A
A

q Z D


   ,    (1.38) 

де ZA – виражений в системі атомних одиниць заряд ядра атома A. Як було 

зазначено вище, існують і інший підходи до визначення заряду атома в 

молекулі, зокрема – виходячи з розподілу електростатичного потенціалу 

молекули або її мультипольних моментів. 

 Крім того, у випадку, коли атомні базисні функції ( )r


 утворюють 

ортогональний набір, можливо ввести показник порядку ковалентних зв’язків 

між будь-якою парою атомів, X та Y, відомий як показник (порядок) зв’язку 

Вайберга (початково означений в зносці на сторінці 1086 в [153]; див. також 

обговорення в [219]), як 

    2

,
XY

X Y

B D
 

  .     (1.39) 
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Розраховуючи суму порядків зв’язків, утворених даним атомом А і всіма 

іншими атомами системи, можна виходячи з перших принципів визначити 

валентність атома в молекулі 

    2

,
A AX

X A A

V B D
 

       (1.40) 

(строго кажучи, остання рівність є вірною лише у випадку системи з 

замкненими електронними оболонками і одновизначниковою хвильовою 

функцією – див. обговорення рівняння (5) в [147]). Необхідно зазначити, що 

вираз (1.39) можна прямо застосувати до 1-RDM в базисі NAO-орбіталей, 

одержавши в результаті порядки зв’язку NPA-Вайберга. 

 Натомість, при використанні неортогональних базисних функцій 

аналогічні порядки зв’язку можна ввести якщо використовувані базисні функції 

попередньо ортогоналізувати, увівши нові функції ( )if r


 за (1.5), і ввівши 

порядок зв’язку за (1.39) в базисі нових (ортонормованих,  ,i j ijf f   ) функцій. 

Тоді для матриці D  з елементами  ˆ,ij i jD f f   одержимо TD CSDSC , а звідси 

      
2

,

T
XY

X Y

B


 

  CSDSC .   (1.41) 

Зокрема, при 1/ 2C S  одержимо у такий спосіб до порядки зв’язку Натіело-

Медрано [152]. 

 Інший підхід до визначення порядку зв’язку за елементами розвинення 1-

RDM за базисними функціями ( )r


, які не обов’язково мають бути 

ортогональними, був запропонований у Майєром [147, 148, 151]. У цьому 

підході покладають 

    
,

( ) ( )Mayer
AC

A C

B  
 

  DS DS ,   (1.42) 

де S  – матриця перекриття з елементами  ,S     . Особливістю такого 

означення є те, що воно не потребує явної прив’язки до вибору конкретного 

методу ортогоналізації орбіталей. Однак, на відміну від означень виду (1.41), 

заснованих на введенні ортонормованих базисних функцій (або атомних 
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орбіталей), в методі Маєра відсутній спосіб опису розподілу заселеності 

електронів, а отже, і введення ефективного заряду атома. 

 Вирази (1.41) та (1.42) формально можна об’єднати у вигляді 

    
,

XY
X Y

B d d 
 

  ,    (1.43) 

де матриця d  відповідає Mayer d DS  при використанні означення порядку 

зв’язку за Маєром, 1/ 2 1/ 2NM L
XY  d S DS D  для порядків зв’язку Натіело-Медрано 

або NPA Wiberg NAO d D  (матриці D  в базисі NAO-орбіталей) при використанні 

порядків зв’язку NPA-Вайберга. 

 Хоча вираз (1.43) і можливо розглядати як фізичну основу для уведення 

виходячи з перших принципів порядку зв’язку та валентності атома, практичне 

застосування подібних виразів потребує використання набору локалізованих на 

атомах базисних функцій, які при виконанні квантово-хімічних обчислень на 

практиці зазвичай не є ортогональними. Тому залежно від того, який метод 

ортогоналізації використовувався, отримані набори ортогональних базисних 

функцій (які для зручності називатимемо «атомними орбіталями» (АО)) можуть 

істотно відрізнятися, що призводить до різних числових значень як порядків 

зв’язку, так і зарядів атомів, отриманих із матриці густини D. Більше того, 

оскільки будь-яка процедура ортогоналізації залежить як від параметрів від 

елементів матриці перекриття S базисних функцій 

    ( ) ( )S r r dr    
  

, 

які, в свою чергу, залежать від відстані між атомами, на яких центровані μ-та та 

ν-та базисні функції, одержувані за (1.43) значення та значення зарядів 

залежатимуть від конформації молекули (а у випадку некоректної побудови 

способу ортогоналізації – навіть від орієнтації молекули як цілого [220]). 

Кількісна оцінка конформаційної мінливості одержуваних величин здійснена в 

розділі 2 даної роботи. 
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Підсумки розділу 

 

 1. Сучасні квантово-хімічні методи дають змогу без залучення 

емпіричних даних визначати фізичні властивості молекул, задані квантово-

хімічним оператором, із похибками, що співмірні із похибками реальних 

експериментів. Разом з тим, у випадку характеристик, які не спираються на 

мікроскопічні уявлення про структуру атомів і молекул, а були введені і 

широко використовуються у суміжних з молекулярною фізикою галузях 

(зокрема, дизайні молекул лікарських препаратів, розробці методик синтезу 

хімічних сполук тощо) при узагальненні наявних обсягів експериментальних 

даних, лишається актуальною проблема розробки фізичних моделей для 

визначення таких характеристик за даними квантово-хімічних розрахунків. 

 2. Існує декілька різних підходів до створення фізичних моделей для 

визначення зарядів атомів в молекулі та порядку їх ковалентного зв’язку. 

Однак, у цих моделях зазвичай не розглядається взаємозв’язок перерозподілу 

густини електронного заряду, що обумовлений ковалентним зв’язуванням 

атомів або зміною конформації молекули, із тими властивостями молекул, які 

визначають електростатичну складову енергії міжмолекулярної взаємодії.  

 3. Лишається невирішеною проблема поділу одноелектронних фізичних 

властивостей молекули на локалізовані складові, що відповідають електронним 

парам атомів та ковалентним зв’язкам і є, таким чином, локалізованими 

відповідно до графу ковалентних зв’язків молекули. Створення моделей та 

методів для вирішення вказаної проблеми та здійснення з їх допомогою 

квантово-механічного аналізу поділу електростатичної складової енергії 

міжмолекулярної взаємодії на складові, які локалізовані в біомолекулах у 

відповідності до графу ковалентних зв’язків, становить мету цієї дисертаційної 

роботи.                          
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РОЗДІЛ 2. 

ЗАЛЕЖНІСТЬ ЕФЕКТИВНИХ АТОМНИХ ЗАРЯДІВ ТА ПОРЯДКІВ 

КОВАЛЕНТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ВІД КОНФОРМАЦІЇ МОЛЕКУЛ 

 

2.1. Структурна гнучкість біологічно важливих молекул 

 

 Комплекси з молекул лікарського засобу та структур, які формуються 

амфіфільними молекулами, широко використовуються для спрямованої 

доставки ліків. Однак, мінливість просторової структури (насамперед, 

конформації) молекули лікарського препарату внаслідок її взаємодії з 

амфіфільною структурою лишається вивченою недостатньо. В даному 

підрозділі з використанням методу молекулярної динаміки досліджено 

структуру комплексу, який спонтанно формується молекулою протиракового 

препарату доксорубіцину та бішаром олеату натрію внаслідок нековалентної 

взаємодії між ними, тобто без формування чи руйнування хімічних зв’язків. 

Зважаючи на біосумісність олеату натрію [221, 222], отримані дані дозволять 

кількісно оцінити, чи є нековалентні взаємодії у дослідженій системі достатньо 

сильними для того, щоб забезпечити стійкість утворюваного комплексу, та 

перевірити, чи можуть частинки, вкриті подвійним шаром олеату натрію, 

використовуватись як носій для спрямованого транспорту доксорубіцину. 

Істотним при цьому є те, що молекула доксорубіцину (рис. 2.1) має 16 

конформаційних ступенів вільності, зміна яких впливає на її просторову 

структуру. 

 Протираковий препарат доксорубіцин належить до класу антрациклінів – 

протиракових антибіотиків, до яких відносяться також молекули таких 

препаратів, як даунорубіцин (дауноміцин), епірубіцин, ідарубіцин та їхні 

аналоги [223]. Механізм біологічної дії доксорубіцину базується на його 

взаємодії з ДНК (однак, в [224, 225] розглядаються і додаткові механізми), яка 
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починається з інтеркаляції гідрофобної складової частини антрацикліну між 

парами основ ДНК-молекули та закінчується обривом ланцюга молекули ДНК, 

спричиненим взаємодією даунозамінового цукру з цукрово-фосфатним остовом 

ДНК [226–230]. Окрім того, в літературі [231] показано, що співіснування 

гідрофобної та гідрофільної частин в одній молекулі доксорубіцину спричиняє 

цікавий ефект в «тунелюванні» цієї молекули у біологічній мембрані. В той 

самий час, до цього часу наявні тільки дуже обмежені (і такі, що стосуються, 

скоріше, макроскопічного опису) дані про взаємодію доксорубіцину та олеату 

натрію в розчині [232]. 

 

Рис. 2.1. Структура молекули доксорубіцину в її протонованій формі. Точками 

R1-R4 позначені центри мас чотирьох кілець, а SG – центр мас цукрового 

кільця. Як "неполярні" позначено атоми H, які включено до «об’єднаних 

атомів» при застосуванні емпіричних міжатомних потенціалів 

 

Для того, щоб з’ясувати механізми взаємодії доксорубіцину і олеату 

натрію, було розглянуто молекулярну модель, яка включає нескінченний 

плоский подвійний шар молекул олеату натрію, оточений водою з верхньої та 
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нижньої сторін, та одну молекулу доксорубіцину гідрохлориду – саме тієї 

форми доксорубіцину, що зазвичай використовується для клінічного 

застосування [233]). Для того, щоб отримати кількісні характеристики вказаної 

взаємодії та з’ясувати структуру комплексу, який формується в результаті 

самоорганізації системи, використовувався метод молекулярної динаміки. 

 Молекулярно-динамічне моделювання проводилося з використанням 

вільно поширюваного програмного пакету GROMACS версії 4.6.5 [234–237] і 

набору міжатомних потенціалів (який в подальшому задля скорочення 

називатимемо «силовим полем») GROMOS 53a6 [185]. За винятком 

розрахунків, метою яких була мінімізація потенціальної енергії системи, для 

інтегрування рівнянь руху використовували крок по часу рівний 2 фс та 

фіксували довжини хімічних зв’язків рівними їхнім рівноважним значенням, 

використовуючи алгоритм LINCS [238]. В усіх випадках моделювання у NPT-

ансамблі, температура контролювалась термостатом Ноуза-Гувера (Nose-

Hoover) і задавалася рівною 300 К, а для фіксації тиску рівним 1,0 атм 

використовували баростат Парінелло-Рахмана (Parrinello-Rahman). У випадках 

моделювання в NVT-ансамблі (яке проводилося тільки для того, щоб привести 

систему ближче до стану рівноваги), для підтримання температури рівною 

300 К застосовувався метод об’ємного масштабування (V-rescale). 

 Для молекул води використовувалась стандартна модель SPC, в той час 

як для олеату натрію використовувалась топологія, взята з роботи [239]. 

Остання модель вимагає нейтралізації аніонних карбоксильних груп на кінці 

молекул олеїнової кислоти катіонами натрію і узгоджується з тим [240–242], 

що pKa олеїнової кислоти у воді складає близько 5 (більш точно, між 4,5 [241] і 

5,02 [242]), і вона депротонується при фізіологічному pH=7,4. 

 Докладний опис процесу генерації «топології» (набору параметрів 

потенціалів взаємодії атомів в межах однієї молекули) доксорубіцину наведено 

в роботі дисертанта [14]. Головна модельна система була приготована 

наступним чином. 200 молекул олеату натрію були розташовані вздовж вісі z і 

утворювали 2 паралельні шари, поперечним розміром 5 x 5 нм кожен. За своїм 
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взаємним розташуванням молекули утворювали рівномірної решітку 10 x 10 

комірок таким чином, що аліфатичні хвости були напрямлені всередину, а 

гідрофільні «голови» – назовні. Поблизу кожної гідроксильної групи 

розміщувався один катіон натрію. Розмір просторової комірки (яка 

повторювалася вздовж трьох координатних осей завдяки використанню 

періодичних граничних умов) складав 5 x 5 x 15 нм, і до її вільного об’єму було 

вміщено молекулам води в загальній кількості 9065 молекул. Потенціальна 

енергія системи була мінімізована з використанням методу спряжених 

градієнтів, після чого з метою наближення до стану теплової рівноваги 

виконувалося молекулярно-динамічне моделювання системи протягом 15 пс 

(7500 кроків) в NVT-ансамблі з використанням періодичних граничних умов. 

Після цього проводилось молекулярно-динамічне моделювання в NPT-ансамблі 

протягом 14 нс з метою стабілізувати тиск в системі. При цьому 

використовувався напівізотропний баростат, що контролював компоненти 

тиску незалежно в напрямках xy та z. 

 Останній за часом набір координат із траєкторії, отриманої при 

моделюванні в NPT-ансамблі, був використаний для того, щоб створити 

основну систему для досліджень, яка уже містила доксорубіцину гідрохлорид. З 

цією метою розмір об’єму був збільшений, а також до системи була додана 

одна молекула доксорубіцину та один іон хлору. Вся система, яка містила 

подвійний шар олеату натрію, покритий водою, протоновану молекулу 

доксорубіцину та аніон хлору, піддавалась тій самій процедурі моделювання, як 

і описана вище. А саме, початкова проводилася мінімізація потенціальної 

енергії системи (так звана релаксація геометрії) методом спряжених градієнтів, 

а потім здійснювалося молекулярно-динамічне моделювання протягом 15 пс в 

NVT-ансамблі. Далі проводилось моделювання в NPT-ансамблі протягом 40 нс. 

У результаті, було «приготовано» основну модельну систему. 

 Останній за часом набір координат із одержаної траєкторії був 

використаний як початкова конфігурація для подальшого аналізу. Цей аналіз 

включав одержання основної траєкторії – молекулярно-динамічне моделювання 
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протягом 40 нс в NPT-ансамблі; цю траєкторію використовували в 

статистичному аналізі взаємного розташування доксорубіцину та бішару олеату 

натрію, а також – в розрахунку радіальних функцій розподілу. 

 Окрім того, в роботі дисертанта [14] представлено результати визначення 

енергії взаємодії доксорубіцину та бішару олеату натрію – як з використанням 

методу термодинамічного інтегрування [243], в якому одна і та ж сама 

початкова конфігурація системи використовувалась для серії із 16-

наносекундних моделювань в NPT-ансамблі з різними значеннями константи 

взаємодії (детальніше цей етап описано нижче), так і шляхом розрахунку 

потенціалу середньої сили, що діє між молекулою доксорубіцину та бішаром 

олеату натрію. 

 Траєкторія, отримана на етапі 40-наносекундного молекулярно-

динамічного моделювання, використовувалась для подальшого статистичного 

аналізу за допомогою стандартних програм пакету GROMACS (g_density, g_rdf, 

g_angle, g_traj тощо), метою якого було визначення профілю густини, 

радіальної функції розподілу тощо як це буде описано нижче. 

 Представлені в роботі [14] усереднені параметри системи, отримані на 

першому етапі моделювання, свідчать, що основні термодинамічні параметри 

системи, такі як температура, тиск і густина, є близькими до своїх реальних 

значень. 

 Окрім того, було встановлено, що середня площа кожної з двох 

поверхонь подвійного шару (яка за побудовою системи дорівнює площі 

комірки в площині xy) складала біля 45 нм2. Це означає, що площа, що 

припадає на одну молекулу олеату натрію, складала біля 0,45 нм2, а це значення 

є близьким до значень, про які повідомлялося раніше – 0,46 нм (див. [244], c. 

353) і 0,48 нм (див. [245], c. 88). 

 Середня товщина подвійного шару може бути оцінена з усереднених по 

часу профілів густини вздовж осі z (нормальної до бішару) комірки 

моделювання, які показані на рис. 2.2. Справді, приймаючи, що поверхню 

подвійного шару формують атоми кисню гідрофільних карбоксильних груп 
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молекул олеату натрію, можна очікувати, що профіль густини цих атомів, 

побудований в залежності від координати z, матиме два максимуми. Оскільки 

така гіпотеза згідно з отриманими даними справджується, то відстань між цими 

максимумами може бути прийнята як оцінка товщини Рішару. Таким чином, 

маємо товщину подвійного шару, що складає 2,56 нм. Також слід зазначити, що 

середньоквадратичне відхилення для z-координати карбоксильної групи 

індивідуальної молекули олеату натрію складає 0,26 нм для атомів «нижньої» 

(до якої не приєднувалася молекула доксорубіцину) поверхні та 0,28 нм для 

атомів «верхньої» (до якої приєднувалася молекула доксорубіцину) поверхні, і 

ці значення можуть служити як міра «дифузності» поверхні подвійного шару. 

 

Рис. 2.2. Середня масова густина атомів кисню молекул олеату натрію і середня 

масова густина складових молекули доксорубіцину (кілець R1 – R4 і 

даунозамінового цукру SG); zpeak – координата максимуму 

 

 

Додаткові відомості про взаємне розташування різних складових частин 

молекули доксорубіцину вздовж вертикальної осі z можна отримати, 
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проаналізувавши згладжені траєкторії (z-координати) опорних точок молекули 

доксорубіцину R1–R4 та SG (означених на рис. 2.1), які наведені на рис. 2.3. Ці 

траєкторії були отримані шляхом розрахунку середнього за 500 суміжними з 

даним моментом часу значеннями координати z, і, таким чином, одержані 

середні за проміжок часу значення мають набагато менший розкид значень в 

порівнянні з вихідними даними, для яких такої обробки не проводилося. 

 

 

Рис. 2.3. Згладжені траєкторії z-координати центрів мас атомів кисню OOLA
up 

шару олеату натрію, найближчого до молекули доксорубіцину, і опорних точок 

складових частин молекули доксорубіцину R1–R4 та SG (див. рис. 2.1 щодо 

означення опорних точок) 

 

З представлених даних випливає, що молекула доксорубіцину увесь час межує з 

подвійним шаром олеату натрію, і всі складові частини молекули 

доксорубіцину, як правило, перебувають нижче (усередненої) верхньої 

поверхні подвійного шару, якщо вважати, що цю поверхню задають центри мас 

атомів кисню гідроксильних груп молекул олеату натрію. З даних рис. 2.3 

також випливає, що z-координати складових частин молекули доксорубіцину 

співвідносяться наступним чином: zR1 < zR2 < zR3 < zR4 < zSG. Окрім того, за 
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виключенням деяких рідкісних випадків, zSG залишається меншим за zO(OLA), 

тобто – за усереднену z-координату поверхні подвійного шару. 

 Перейдемо до аналізу конформації молекули доксорубіцину в складі 

утвореного комплексу. Для характеристики взаємної орієнтації різних 

складових частин молекули доксорубіцину використовувалось десять 

двогранних кутів (φM, φH31, φH32, φH4, φT1, φT2, φHT, φR4, φSG, φHS), позначених на 

рис. 2.1. Для опису конформації даунозамінового цукрового кільця цієї 

молекули використовувались шість додаткових кутів β1–β6. Більш строге 

означення усіх цих кутів можна дати з використанням системи нумерації атомів 

молекули доксорубіцину, зображеної на рис. 2.4. 

 

 

Рис. 2.4. Нумерація атомів молекули доксорубіцину, що використовувалася при 

означенні двогранних кутів φM, φH31, φH32, φH4, φT1, φT2, φHT, φR4, φSG і φHS 
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 Означення двогранних кутів φM, φH31, φH32, φH4, φT1, φT2, φHT, φR4, φSG і φHS з 

використанням системи нумерації атомів молекули доксорубіцину, зображеної 

на рис. 2.4, наведено в Табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1. Означення двогранних кутів A–B–C–D, що характеризують 

взаємну орієнтацію різних складових частин молекули доксорубіцину 

Номери атомів Двогранний 
кут A B C D 
φH31 37 38 39 40 
φH32 17 18 19 20 
φH4 16 43 44 45 
φHS 2 7 8 9 
φHT 46 48 49 50 
φM 24 25 26 27 
φR4 17 15 14 13 
φSG 12 13 14 15 
φT1 16 43 46 48 
φT2 49 48 46 43 
β1 7 2 1 13 
β2 10 7 2 1 
β3 12 10 7 2 
β4 7 10 12 13 
β5 1 13 12 10 
β6 12 13 1 2 

 

Із траєкторій руху кожного з атомів молекули доксорубіцину, отриманих за 

результатами молекулярно-динамічного моделювання, в кожен момент часу 

розраховували значення кожного з двогранних кутів молекули доксорубіцину. 

Далі будували розподіли частоти, з якою зустрічаються різні значення кожного 

з кутів (при цьому значення кутів округлювали з точністю до 1 градуса) і 

використовували отримані частоти як оцінку для ймовірностей реалізації того 

чи іншого значення кута. Одержані у такий спосіб розподіли ймовірностей для 

набору перших десяти кутів представлені на рис. 2.5. 
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Рис. 2.5. Розподіли ймовірностей для двогранних кутів φH31, φH32, φH4, φT1, φM (а) 

та φHS, φHT, φR4, φSG, φT2 (б), які характеризують конформацію доксорубіцину 

 

 

 Оскільки всі одержані розподіли мають несиметричні та/або подвійні 

піки, можна припустити, що протягом симуляції молекулою доксорубіцину 

були прийняті декілька конформацій, що суттєво відрізняються одна від одної. 
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Це припущення легко підтвердити, розбивши всю множину просторових 

конфігурацій, яких набувала молекула доксорубіцину протягом молекулярно-

динамічного моделювання, на два сімейства: одне, в одному -180° ≤ φSG < -100° 

(позначимо це сімейство як A для зручності), та інше – в якому -100° < φSG < 

180° (сімейство Б). Варто зазначити, що кожне з цих двох сімейств містить 

співмірні кількості конфігурацій молекули: 10084 – А, і 9916 – Б. Іншими 

словами, молекула доксорубіцину приймає конформації, що належать до цих 

двох сімейств, з майже рівною ймовірністю. Розподіли двогранних кутів, 

отримані окремо для кожного з сімейств були одержані дисертантом в [14, 34].  

 Після поділу усіх конформацій на два сімейства було з’ясовано, що усі 

піки в одержаних для кожного з сімейств окремо розподілах є набагато більш 

симетричними, аніж ті, що показані на рис. 2.5. Окрім того, розподіли для 

двогранних кутів φR4 і φSG (які характеризують орієнтацію даунозамінового 

цукру відносно антрациклінових кілець молекули доксорубіцину), φH31 і φH32 

(які характеризують орієнтацію гідроксильних груп антрациклінових кілець), а 

також кута φH4 мають тільки один пік, що вказує на те, що ці конформаційні 

ступені вільності не зазнають помітної зміни з часом – за умови, що значення 

кута φSG лишається в межах одного конформаційного сімейства. 

 Найбільш імовірні значення кутів φSG, φR4, φSG, φH31, φH32 і φH4 були 

використані для вибору «репрезентативних структур (тобто, структур, в яких 

значення цих двогранних кутів є якомога більш близькими до найбільш 

ймовірних значень цих кутів) молекули доксорубіцину для кожного з двох 

конформаційних сімейств. Виходячи з цієї умови, були відібрані структури, які 

відповідають моментам часу 21,138 нс (репрезентативна для сімейства A) та 

15,162 нс (репрезентативна для сімейства B). З метою наочного порівняння 

відібраних структур, вони були зорієнтовані в просторі так, щоб мінімізувати 

суму квадратів відстаней відстань між атомами антрациклінових кілець 

структур. Накладені одне на одне зображення зорієнтованих у зазначений 

спосіб структур наведені на рис. 2.6.  
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 Можна зробити висновок, що хоча в обох структурах цукрове кільце 

приймає конформацію типу крісла (про яку відомо, що вона є енергетично 

більш стабільною), ці конформації типу крісла є різними. Це стає очевидним, 

якщо конформацію кільця цукру описувати за допомогою параметрів Хаснута 

[246] та проаналізувати розподіл цих параметрів окремо для сімейств 

конформерів А і Б. 

 

Рис. 2.6. Характерні конформації молекули доксорубіцину для двох 

конформаційних сімейств (жовтий колір – А, синій колір – Б) цієї молекули, 

зорієнтовані в просторі в такий спосіб, щоб мінімізувати суму квадратів 

відстаней між атомами антрациклінових кілець 

 

В просторі параметрів Хаснута неплоскість шестичленного кільця повністю 

визначається тільки трьома параметрами Q, Θ і P2, які пов’язані з 

ендоциклічними двогранними кутами кільця β1–β6 відповідно до наступного 

співвідношення [246] 

 
 1 2

4
sin cos cos cos

6
j Q P j Q j

 
           

 
,  (2.1) 

де j приймає значення від 0 до 5, а  j + 1 нумерує кути β1–β6. Незважаючи на 

використання тільки трьох параметрів, модель Хаснута відома своєю здатністю 
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[246] відтворювати експериментальні величини для ендоциклічних двогранних 

кутів в більш ніж 8000 видах шестичленних кілець з кембріджської бази даних 

кристалографічних структур із середньоквадратичним відхиленням, нижчим за 

2о. Крім того, «амплітуда неплоскості» Q зазвичай не виявляє помітних змін для 

різних конформацій кільця, так що фактично лише два параметри (Θ і P2) є 

важливими для визначення конформації даного кільця. Завдяки цьому, усі 

можливі конформації кільця можна відобразити на поверхні сфери (з радіусом 

Q), використовуючи при цьому Θ (0 ≤ Θ ≤ π) і P2 (0 ≤ P2 < 2π) як сферичні 

координати. В такому випадку Θ = π/2 відповідатиме екватору сфери, а Θ = 0 чи 

π – полюсам, в яких знаходитимуться канонічні конформації типу крісла. Як 

можна бачити з (2.1), в цих конформаціях ендоциклічні двогранні кути стають 

незалежними від параметра P2 завдяки малому (в ідеалізованому випадку – 

нульовому) значенню sinΘ. 

 Розподіл параметрів Хаснута Q, P2 і Θ для даунозамінового цукру 

молекули доксорубіцину в її конформаціях, що належать до конформаційних 

сімейств А та Б, розраховані на основі траєкторій атомів цієї молекули, 

одержаних із молекулярно-динамічного моделювання, наведені на рис. 2.7. 

 Із представлених даних випливає, що одержані розподіли усіх параметрів 

Хаснута Q і Θ для конформаційних сімейств А та Б мають один вузький пік, а 

саме: середні значення (<…>) та стандартне відхилення (σ) для цих параметрів 

складають <Q> = 55,2°, σQ = 3,2°, <Θ> = 7,7°, σΘ = 13,8° (в сімействі A) та <Q> = 

53,3°, σQ = 3,4°, <Θ> = 163,5°, σΘ = 29,5° (в сімействі Б). Через близькість 

середніх значень кута Θ до 0 чи 180° (полюсів сфери Хаснута) залежністю 

ендоциклічних двогранних кутів від параметра P2 можна знехтувати, що 

позбавляє необхідності аналізувати розподіл значення цього параметра. 

 Проаналізувавши отримані результати, можна встановити, що молекула 

доксорубіцину приймає конформації з одного з двох сімейств, які відрізняються 

конформацією кільця даунозамінового цукру і його орієнтацією по відношенню 

до атрациклінових циклів. У кожному сімействі структури відрізняються 

конформацією глікольальдегідного «кінця» (яка характеризується двогранними 
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кутами φT1, φT2, φHT), орієнтацією метильної групи відносно атрациклінових 

кілець (двогранний кут φM) та гідроксильної групи в цукрі даунозаміні 

(двогранний кут φHS). 

 

 

Рис. 2.7. Розподіл параметрів Хаснута Q і Θ для даунозамінового цукру 

молекули доксорубіцину в її конформаціях, що належать до конформаційних 

сімейств А (суцільні лінії) та Б (пунктирні лінії) за результатами молекулярно-

динаміічного моделювання 

 

 Необхідно додати, що наявність значної кількості конформерів 

характерна не лише для молекул лікарських препаратів. Вона є характерною і 

для структурних ланок ДНК [247, 248, 249, 250], з якими доксорубіцин та інші 

лікарські препарати взаємодіють в процесі реалізації свої біологічної дії [18, 

19]. При цьому кількість конформаційних ступенів вільності, а отже, і кількість 

можливих стійких конформерів, для таких модельних структурних ланок ДНК 

як 2'-дезоксирибонуклеозиди та 2'-дезоксирибонуклеозид-5'-монофосфати є 

меншою, ніж у дослідженої вище молекули доксорубіцину, завдяки чому для 

зазначених модельних структурних ланок ДНК вивчення залежності фізичко-
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хімічних властивостей від конформації можливо провести квантово-

механічними методами, точність яких є кращою, ніж у методів молекулярної 

динаміки, заснованих на застосуванні емпіричних міжатомних потенціалів. 

 

 

2.2. Залежність ефективних порядків ковалентних зв’язків від 

конформації молекул 

 

 Однією з фундаментальних задач на межі фізики та хімії є пошук таких 

моделей, які дозволили б пов’язати результати, отримувані із квантово-

механічних розрахунків, з притаманними для хімії характеристиками 

молекулярних систем [251]. Прикладами таких характеристик є порядок 

зв’язку, валентність атома,  заряд атома в молекулі. Згадані характеристики 

належать до ширшого класу величин, які можна узагальнено назвати  

дескрипторами електронної заселеності (ДЕЗ) [2, 33 252] – характеристиками, 

для знаходження яких достатньо інформації, що міститься у зведеній 

одночастинковій матриці густини (1-RDM, див. (1.7)).  

 У квантово-хімічних моделях 1-RDM зазвичай представляють 

розвиненням в ряд за деяким базисом скінченої розмірності: 

   
,

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

 

    
   

, 

де індекси підсумовування μ та ν пробігають номери усіх базисних функцій χμ 

всіх наявних в системі атомів (задля спрощення запису спінові індекси σ, σ' 

опускатимемо, що є допустимим у випадку систем із замкненими електронними 

оболонками, які розглядатимуться в даному підрозділі, тоді як в більш 

загальному випадку можливо окремо розглянути складові 1-RDM, які 

відповідають двом підсистемах електронів з двома можливими проекціями 

спінів [151, 208, 218]). 
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 У випадку конформаційно-мінливих молекул, зокрема біологічно 

важливих, просторовий розподіл густини заряду молекули ( )r


, який 

відповідає так званій діагональній частині ( ) ( , )r r r  
  

 1-RDM, обумовлюється 

як ковалентними зв’язками молекули, так і її конформацією. У той же час, 

оскільки з точки зору теорії функціоналу густини ( )r


 визначатиме її енергію 

[42, 60, 253], то обумовлені зміною конформації молекули зміни її енергії, – які 

завдяки електростатичній, дисперсійній та іншим міжатомним взаємодіям 

будуть наявні навіть за строгої фіксованості довжин ковалентних зв’язків та 

валентних кутів, – з необхідністю супроводжуватимуться зміною просторової 

густини її заряду, а отже – і 1-RDM. У той же час, в вплив конформації на 1-

RDM та одержані з неї ДЕЗ лишаються недостатньо вивченими, а кількісні 

оцінки такого впливу в біомолекулах у літературі відсутні. 

 Зокрема, через елементи матриці D можливо ввести як електронну 

заселеність атома в молекулі (див. (1.6)) та його ефективний заряд (див. (1.X6)), 

так і порядок міжатомного зв’язку (див. (1.39) та (1.43)) й валентність (див. 

(2.4)). 

 Так, в даному підрозділі як характеристики ковалентної взаємодії 

розглянуто порядки зв’язку NPA-Вайберга (які, з огляду на ортонормованість 

базису NAO-орбіталей, обчислювалися за виразом (1.39)), Натіело-

Медрано [152] 

   
21/ 2 1/ 2( )Natiello-Medrano

XY
X Y

B 
 

  S DS    (2.2) 

де 1/ 2 1/ 2 LS DS D  - матриця густини в базисі орбіталей Льовдіна [254], та тісно 

пов’язані з наявною у випадку одновизначникової хвильової функції 

ідемпотентністю 1-RDM порядки зв’язку Маєра [147, 148, 151] 

  
,

( ) ( )Mayer
AC

A C

B  
 

  DS DS .     (2.3) 

 Хоча у випадку, коли базисні функції є взаємного ортогональними (і 

матриця перекриття S є одиничною матрицею), порядки зв’язку Натіело-
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Медрано, NPA-Вайберга та Майєра зводяться до означення Вайберга (1.39), при 

ненульовому перекритті базисних функцій (коли недіагональні елементи 

матриці S є ненульовими) можна очікувати, що всі три методики дадуть різні 

значення. 

 Розраховуючи суму порядків зв’язків, утворених даним атомом А і всіма 

іншими атомами системи, можна виходячи з перших принципів визначити 

валентність атома в молекулі 

    A AX
X

V B        (2.4) 

(строго кажучи, остання рівність є вірною лише у випадку системи з 

замкненими електронними оболонками і одновизначниковою хвильовою 

функцією – див. обговорення рівняння (5) в [147]). 

 При практичному застосуванні наведених виразів для порядків зв’язку 

необхідно враховувати, що типовий базисний набір, який використовується в 

ab initio розрахунках, зазвичай будується з базисних функцій, які не є 

ортогональними (зокрема, якщо дві його функції належать різним атомам), а 

тому ці функції доводиться ортогоналізувати. В залежності від того, який метод 

ортогоналізації використовувався, отримані набори ортогональних базисних 

функцій (які для зручності називатимемо «атомними орбіталями» (АО)) можуть 

істотно відрізнятися, що призводить до різних числових значень ДЕЗ, 

отриманих із матриці густини D. Більше того, оскільки будь-яка процедура 

ортогоналізації залежить як від параметрів від елементів матриці перекриття S 

базисних функцій 

    ( ) ( )S r r dr    
  

, 

які, в свою чергу, залежать від відстані між атомами, на яких центровані μ-та та 

ν-та базисні функції, ДЕЗ залежатимуть від конформації молекули (а у випадку 

некоректної побудови способу ортогоналізації – навіть від орієнтації молекули 

як цілого [220]). Як було зазначено вище, елементи матриці D також мають 

бути залежні від конформації. 
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 Хоча особливістю означення (2.3) є те, що воно не потребує явної 

прив’язки до вибору конкретного методу ортогоналізації орбіталей. Попри це, 

порядки зв’язку Майєра також є незалежними від конформації молекули, 

оскільки вони залежать від матриці перекриття S, так само як і інші показники 

порядку. Відмітимо, що в підході Майєра не пропонується ніякого методу 

оцінки величини атомного заряду. 

 Кількісна оцінка конформаційної мінливості ДЕЗ важлива для досягнення 

кращої переносимості локалізованих орбіталей між структурно подібними 

системами, яка потрібна при розробці нових та вдосконаленні існуючих 

наближених методів вивчення електронної структури, в основі яких лежить 

розбиття загальної системи на невеликі фрагменти [161, 255]. 

 В даному підрозділі представлено результати дослідження залежності 

отриманих з 1-RDM характеристик електронної структури (порядків зв’язку та 

валентності атома) від конформації молекули та проаналізовано таку 

залежність у випадку застосування двох різних методів ортогоналізації 

орбіталей: ортогоналізації за Льовдіним [200, 217] та NPA-процедури, яка 

використовується в групі методів NBO-аналізу (Natural Bond Orbital analysis) 

[175, 169, 174] на кроці, відомому як NPA-аналіз (Natural Population Analysis) 

[173].  

 За модельні системи для дослідження конформаційної залежності 

згаданих вище ДЕЗ було обрано структурні ланки ДНК, а саме - молекулу 2'-де-

зоксицитидину (dC, рис. 2.8), яка є біологічно важливою сполукою [256–261], 

що може розглядатися як найпростіша мономерна ланка [4, 262, 263] ДНК, та 

більш складні молекули чотирьох канонічних 2'-дезоксирибонуклеотидів (ДРН, 

рис. 2.9). Дослідження залежності пружних властивостей молекули dC від 

конформації було виконано дисертантом в роботі [4]. Зокрема, було показано, 

що залежно від конформації значення силових сталих, що відповідають 

торсійному куту χ , який визначає поворот нуклеотидної основи навколо зв’язку 

C1'–N1 та визначає її орієнтацію відносно цукрового кільця, може змінюватися 

на порядок. Ця особливість може вказувати на більший, ніж у інших 
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дезоксирибонуклеозидів, вплив конформації та залежних від неї нековалентних 

взаємодій на електронну структуру 2'-дезоксицитидину, від якої залежать всі 

інші фізичні властивості цієї молекули. 

 

  

dC (A) dC (B) 

Рис. 2.8. Конформаційні ступені вільності та нумерація атомів у молекулі 2'-де-

зоксицитидину (dC). Конформації, що відповідають A- та B-формам ДНК, 

вказані відповідною літерою у дужках 

 

Окрім біологічної важливості, особливістю обраних молекул є наявність у них 

значної кількості конформерів. Зокрема, для молекули кожного з чотирьох 

канонічних ДРН відомо від 613 до 745 конформерів  [247–250], знайдених  

квантово-механічним методом DFT B3LYP/6-31G(d,p), а для молекула 2'-

дезоксицитидину в роботі [261] тим же квантово-механічним методом за 

результатами вичерпного конформаційного аналізу знайдено 89 її конформерів. 

Структура кожного з конформерів була охарактеризована значеннями 

торсійних кутів, за значеннями яких в даній роботі було відтворено просторові 

структури виявлених конформерів та перевірено їх відповідність локальним 

мінімумам гіперповерхні потенціальної енергії молекули шляхом оптимізації 

геометрії, яку виконували в квантово-механічному пакету Psi4  (beta 5) [264] з 

використанням методу DFT B3LYP/6-31G(d,p).  
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а) б) 

  
в) г) 

Рис. 2.9. Структури канонічних 2′-дезоксирибонуклеотидів – молекул 2'-дезо-

ксицитидин-5'-монофосфату (а),  тимідин-5'-монофосфату (б), 2'-дезоксиадено-

зин-5'-монофосфату (в) та 2'-дезоксигуанозин-5'-монофосфату (г), позначення 

їхніх атомів та конформаційних параметрів 

 

 У результаті для кожного з конформерів було також одержано Molden-

файл з набором коефіцієнтів розвинення молекулярних орбіталей за атомними 

базисними функціями, обробку якого здійснювали за допомогою програми 

molden2molden з розробленого дисертантом програмного пакету JANPA [1] 

задля перетворення представлення сферичних гармонік в базисному наборі із 

представлення в декартових координатах до представлення в сферичних 

координатах та введення необхідних нормувальних множників. Аналіз 

одержаних MOLDEN-файлів було виконано за допомогою програми janpa [1] 

(версії 1.04_r2), за допомогою якої методами Льовдіна та  NPA було 

розраховано значення ефективних зарядів атомів кожного з конформерів. 
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 Порядки зв’язку Вайберга та відповідні валентності атомів були 

розраховані за виразами (1.39) та (2.4), з використанням можливості програми 

janpa щодо перетворення 1-RDM до базису NAO-орбіталей шляхом 

застосування NPA-процедури. Порядки зв’язку Натіело-Медрано та Майєра 

були розраховані відповідно до виразів (2.2) та (2.3) з використанням програми, 

створеної дисертантом на мові програмування Python (її вихідних код наведено 

в допоміжних матеріалах роботи дисертанта [2]). Ця програма також 

використовувалась для статистичного та графічного аналізу одержаних 

результатів. 

 Вхідні дані для описаних розрахунків, а саме – 1-RDM для конформерів 

молекули 2'-дезоксицитидину, оптимізованих методом B3LYP/6-31G(d,p), були 

одержані трьома методами: B3LYP/6-31G(d,p), B3LYP/Def2-TZVPP та 

MP2(full)/Def2-TZVPP. Це дозволило з’ясувати вплив на одержувані значення 

зміни набору базисних функцій (рис. 2.10, а), а також визначити, чи істотно ці 

значення зміняться при заміні 1-RDM, одержуваної із розв’язування рівнянь 

Кона-Шема в методі DFT з обмінно-кореляційним функціоналом B3LYP, на 

релаксовану 1-RDM, яка відповідає багатоелектронній хвильовій функції 

молекули, знайденій методом MP2(full) (рис. 2.10, б). З одержаних результатів 

випливає, що для розглядуваної молекули остання заміна не призводить до 

істотного впливу на порядки зв’язків: середньоквадратичні відхилення точок 

при побудові через них прямої за методом найменших квадратів складають 

4·10-3, 2·10-3 та 3·10-3 при використанні методів Маєра, Натіело-Медрано та 

NPA-Вайберга відповідно. При цьому кутові коефіцієнти одержаних прямих 

лежать в межах від 0,93 до 0,96. З урахуванням даних рис. 2.10, а можна 

вибрати метод NPA-Вайберга як такий, для якого одержувані порядки зв’язків є 

найменш залежними від обраного методу розрахунку 1-RDM. Надалі 

аналізувалися лише величини, знайдені із 1-RDM, одержаних методом 

B3LYP/6-31G(d,p). За використання цього методу час, необхідний для 

виконання обчислень, є найменшим. 
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а б 

Рис. 2.10. Взаємозв’язок між усередненими за всіма конформерами 2'-дезокси-

цитидину порядками зв’язків Маєра (BMayer), Натіело-Медрано (BNM) та NPA-

Вайберга (BNPA–Wiberg), одержаними із квантово-хімічних розрахунків методом 

B3LYP/Def2-TZVPP, із аналогічними значеннями, знайденими із квантово-хімі-

чних розрахунків методами B3LYP/6-31G(d,p) (а) та MP2(full)/Def2-TZVPP (б) 

 

 Перейдемо до аналізу порядків зв’язків та валентностей атомів молекули 

2'-дезоксицитидину. Про характер розподілу величин порядків зв’язку, 

розрахованих трьома різними методами, основні висновки можна зробити на 

основі даних на рис. 2.11. Як можна було очікувати заздалегідь, довільно 

вибрана пара атомів ймовірніше не буде мати ковалентного зв’язку між собою, 

аніж буде мати такий зв'язок. Із цим пов’язана наявність чітко вираженого піку 

біля нульового значення порядку зв’язку на рис. 2.11, а (на рисунку застосовано 

комбіновану лінійно-логарифмічну шкалу по вертикальній осі). Однак, якщо 

виключати зі статистичного аналізу пари атомів, для яких порядок зв’язку 

менший за 0,5, то ті значення порядків зв’язку, що залишаться, зосереджуються 

переважно біля величини 1,0, яка відповідає одинарному зв’язку (рис. 2.11, б). 

Варто відзначити дві особливості згаданих розподілів. По-перше, незалежно від 

метода розрахунку величину 0,5 можна прийняти як межу, що відокремлює 

ковалентно зв’язані та незв’язані пари атомів (усереднені порядки зв’язків, які 

перевищують цю межу, наведені в Таблиці 2.2 разом з среденьоквадратичними 
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відхиленнями). По-друге, всі три методи: Майєра, NPA-Вайберга та Натіело-

Медрано – дають співмірну дисперсію порядків зв’язку в області біля 1,0. 

 Для отримання детальніших даних про взаємозв’язок між не меншими від 

0,5 порядками зв’язку, отриманими трьома методами, значення порядків 

зв’язку, отриманими всіма можливими комбінаціями методів, були співставлені 

на рис. 2.12 та апроксимовані лінійними функціями за допомогою методу 

найменших квадратів. 

 

а 

 

б 

Рис. 2.11. Розподіл кількості пар атомів залежно від величини порядку зв’язку 

за Маєром, Натіело-Медрано та NPA-Вайбергом (а) та збільшена ділянка 

такого розподілу (б) для порядків зв’язку в межах від 0,5 до 2,5 
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Таблиця 2.2. Статистичні характеристики порядків зв’язку, одержаних за 

методами NPA-Вайбергом, Натіело-Медрано та Маєра, для усіх ковалентно 

зв’язаних пар атомів молекули 2'-дезоксицитидину: середні значення XYB  та 

середньоквадратичні відхилення від них ( B ) 

Середні значення  XYB  210B   Зв’язок 

NPA-
Вайберг 

Натіело-
Медрано 

Маєр NPA-
Вайберг 

Натіело-
Медрано 

Маєр 

N1-C2 0,958 1,092 0,904 0,61 0,64 0,86 
C2-O2 1,615 2,024 1,708 1,55 1,70 2,34 
C2-N3 1,209 1,389 1,191 0,69 0,68 0,77 
N3-C4 1,446 1,620 1,436 0,54 0,61 0,60 
C4-N4 1,208 1,358 1,097 0,68 0,70 0,53 
N4-H41 0,794 0,946 0,882 0,15 0,08 0,09 
N4-H42 0,812 0,958 0,899 0,12 0,07 0,05 
C4-C5 1,176 1,210 1,176 0,69 0,67 0,66 
C5-H5 0,907 0,921 0,937 0,09 0,07 0,14 
C5-C6 1,601 1,655 1,603 1,06 1,05 1,54 
C6-H6 0,898 0,903 0,920 1,00 0,49 1,17 
N1-C6 1,208 1,359 1,160 0,65 0,87 0,79 

C1'-N1 0,911 1,014 0,886 1,09 1,42 1,58 
C1'-H1' 0,885 0,899 0,929 1,07 0,32 0,68 
C1'-C2' 0,991 1,015 0,960 0,22 0,27 0,42 

C2'-H2'(1) 0,901 0,927 0,940 0,78 0,31 0,42 
C2'-H2'(2) 0,898 0,927 0,938 0,93 0,66 1,11 
C2'-C3' 0,988 1,023 0,971 0,31 0,54 1,07 
C3'-H3' 0,894 0,908 0,937 0,77 0,33 0,74 
C4'-C3' 0,975 0,993 0,942 0,46 0,58 1,21 
C4'-H4' 0,892 0,905 0,933 0,51 0,33 0,50 
C4'-O4' 0,883 1,089 0,865 0,75 1,11 1,72 
O4'-C1' 0,922 1,141 0,922 0,96 1,49 2,86 

C3'-O3' 0,932 1,168 0,911 0,83 1,26 1,58 
O3'-HO3' 0,753 1,008 0,877 0,66 0,45 0,56 
C4'-C5' 0,993 1,039 0,968 0,73 0,98 1,90 

C5'-H5'(1) 0,912 0,928 0,937 0,68 0,34 0,76 
C5'-H5'(2) 0,912 0,928 0,936 0,55 0,31 0,63 
C5'-O5' 0,939 1,178 0,946 1,18 1,58 2,10 

O5'-HO5' 0,744 1,005 0,867 2,18 1,48 2,35 
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Рис. 2.12. Взаємозв’язок порядків зв’язків, знайдених методами 

Маєра (BMayer),  Натіело-Медрано (BNatiello-Medrano) та 

NPA-Вайберга (BNPA-Wiberg) 

 

Із наведених даних випливає, що порядки зв’язку, одержані за допомогою трьох 

різних методів, є зкорельованими між собою. Разом з тим, числові значення 
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згаданих порядків зв’язку не є однаковими. Так, шляхом співставлення 

значення порядків зв’язку між кожною з пар атомів в різних конформерах було 

встановлено, що порядки зв’язку NPA-Вайберга (BNPA-Wiberg) майже завжди є 

меншими за порядки зв’язку Натіело-Медрано (BNatiello-Medrano), а саме – 

нерівність  

    BNPA-Wiberg < BNatiello-Medrano 

виконується для більш ніж 98,7% усіх пар ковалентно зв’язаних атомів в усіх 

досліджених конформерах молекули 2'-дезоксицитидину. Схожа нерівність  

    BMayer < BNatiello-Medrano 

виконується для порядків зв’язку, знайдених методами Маєра (BMayer) та 

Натіело-Медрано в 70% з усіх ковалентно зв’язаних пар атомів. При цьому 

аналогічного співвідношення між BMayer та BNPA-Wiberg встановлено не було, 

оскільки такі значення як правило є досить близькими, а їх різниця за 

абсолютним значенням не перевищує 0,132. Необхідно відзначити, що порядки 

зв’язку Натіело-Медрано зазвичай мають дещо більші значення у порівнянні з 

очікуваними відповідно до хімічних властивостей. 

 Як із наведених на рис. 2.12 даних, так і з  даних, представлених в Табл. 

2.2, випливає, що середньоквадратичні відхилення порядків зв’язку, знайдених 

трьома розглядуваними методами, є близькими між собою. Разом з тим, за 

винятком п’яти зв’язків (N3-C4, C4-N4, N4-H42, C4-C5 та N1-C6) середньоквадрати-

чні відхилення для порядків зв’язків, одержаних за методом Маєра, є дещо 

більшими, аніж для методу Натіело-Медрано. Найбільші значення 

середньоквадратичного відхилення для проаналізованих порядків зв’язків 

також є близькими (0,022 у зв’язку O5'-HO5' в методі NPA-Вайберга, 0,017 у 

зв’язку C2-O2 в методі Натіело-Медрано, 0,029 у зв’язку O4'-C1' в методі Маєра). 

Таким чином, за характерне значення мінливості порядку зв’язку залежно від 

конформації молекули 2'-дезоксицитидину для всіх трьох методів можна 

прийняти величину ~0,02. 

 Для отримання загальної характеристики того, яким є максимально 

можливий ступінь залежності порядку зв’язку від конформації молекули, було 
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знайдено також різниці між найбільшими та найменшими значеннями кожного 

порядку зв’язку між ковалентно зв’язаною парою атомів, спостережених в усіх 

досліджених конформаціях 2'-дезоксицитидину. Результати показують, що, 

згідно з методом NPA-Вайберга, порядок зв’язку O5'–HO5 змінюється в 

залежності від конформації від 0,667 (конформація dC_047, координати атомів 

якої наведені в додатку до роботи дисертанта [2]) до 0,766 (конформація 

dC_074), причому згаданий зв’язок має найбільшу з-поміж усіх зв’язків 

різницю між мінімальним та максимальним значенням порядку зв’язку залежно 

від конформації. Натомість, методи знаходження порядку зв’язку Натіело-

Медрано та Майєра показують, що порядок зв’язку C2=O2 змінюється 

найбільше порівняно з усіма рештою: для цього зв’язку метод Натіело-Медрано 

дає максимальний порядок 2,056 (у конформації dC_006) і мінімальний  1,972 

(dC_039), тоді як метод Майєра приводить до величин максимуму 1,752 

(dC_051) і мінімуму 1,644 (dC_039) для того самого зв’язку. Можна відзначити, 

що ці окремі відхилення є значно більшими за будь-який з середніх модулів 

відхилення. 

 Окрім цього, було проаналізовано також деякі «інтегральні 

характеристики» порядків зв’язку, та отримано їхню кількісну залежність від 

конформації молекули. За таку характеристику було обрано валентність атома, 

означену рівнянням (2.4). Таку валентність було визначено для кожного з 

атомів молекули 2'-дезоксицитидину у всіх її конформаціях, застосовуючи 

кожну з трьох методик розрахунку порядків зв’язку. Результати статистичного 

аналізу отриманих валентностей представлено в Табл. 2.3, структура якої 

подібна до згаданої раніше Табл. 2.2. 

 В представлених даних залежність атомних валентностей від конформації 

характеризується середньоквадратичним відхиленням атомних валентностей 

кожного атома від відповідних величин, усереднених за всіма конформаціями. 

 Варто відмітити, що метод Натіело-Медрано дає значення атомних 

валентностей, які завжди перевищують значення, що характерні при 
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застосуванні хімічного опису. Однак, загалом всі три методи дають якісно 

подібні результати (рис. 2.13). 

 

Таблиця 2.3. Статистичні характеристики валентностей атомів, одержаних із 

порядків зв’язків, отриманих за методами NPA-Вайбергом, Натіело-Медрано та 

Маєра, для атомів молекули 2'-дезоксицитидину: середні значення XV  та  

середньоквадратичні відхилення від них ( V ) 

Середні значення XV  210V   Атом 

NPA-
Вайберг 

Натіело-
Медрано 

Маєр NPA-
Вайберг 

Натіело-
Медрано 

Маєр 

N1 3,417 4,072 3,102 0,34 0,40 0,75 
C2 3,883 4,810 3,907 0,28 0,64 0,77 
O2 1,978 2,515 1,974 0,80 1,68 1,02 
N3 3,047 3,568 2,824 0,22 0,23 0,33 
C4 3,953 4,579 3,835 0,03 0,09 0,28 
N4 3,027 3,571 2,983 0,68 0,79 0,66 
H41 0,818 1,047 0,918 0,17 0,11 0,12 
H42 0,829 1,046 0,914 0,15 0,08 0,09 
C5 3,915 4,209 3,867 0,11 0,13 0,79 
H5 0,940 1,036 0,964 0,09 0,06 0,05 
C6 3,882 4,318 3,836 0,90 0,46 2,19 
H6 0,940 1,043 0,962 0,45 0,89 1,00 

C1' 3,810 4,430 3,787 1,66 1,63 4,02 
H1' 0,946 1,046 0,956 0,96 0,40 0,50 
C2' 3,880 4,205 3,811 0,48 0,34 1,33 
H2'(1) 0,935 1,039 0,958 0,87 0,25 0,30 
H2'(2) 0,931 1,042 0,962 0,67 0,62 0,53 
C3' 3,861 4,396 3,789 0,86 0,78 1,59 
H3' 0,948 1,044 0,956 0,90 0,55 0,49 
C4' 3,849 4,384 3,739 0,77 1,03 2,09 
H4' 0,951 1,043 0,956 0,71 0,25 0,29 
O4' 2,000 2,627 1,884 1,14 1,03 1,28 

O3' 1,790 2,390 1,853 0,94 1,28 1,62 
HO3' 0,772 1,076 0,904 0,66 0,64 0,59 
C5' 3,812 4,272 3,811 1,06 1,23 2,40 
H5'(1) 0,956 1,041 0,951 0,70 0,44 0,55 
H5'(2) 0,957 1,041 0,950 0,75 0,49 0,50 
O5' 1,782 2,374 1,880 0,95 1,51 1,65 
HO5' 0,767 1,082 0,901 0,97 1,81 0,71 



 

 100 

 

 

 

Рис. 2.13. Взаємозв’язок валентностей атомів, знайдених за методами 

Маєра,  Натіело-Медрано та NPA-Вайберга  
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 Із даних, представлених на рис. 2.13, випливає, що значення валентностей 

атомів мають той самий характер взаємної залежності, що й порядки зв’язку 

(які є вихідними даними при знаходженні валентностей). Більше того, було 

виявлено, що для досліджених валентностей справджуються нерівності  

     VNPA-Wiberg < VNatiello-Medrano  

і  

     VMayer < VNatiello-Medrano  

для всіх атомів молекули 2'-дезоксицитидину в усіх її конформаціях, і, окрім 

того, що різниця між VMayer і VNPA-Wiberg не перевищує 0,33. Як і порядки зв’язків, 

валентності атомів, отримані трьома методами, проявляють виражені кореляції 

між собою (дивись рис. 2.13). 

 Таким чином, можна підсумувати, що порядки зв’язку, знайдені усіма 

трьома розглянутими методами, виявляють співмірну залежність від 

конформації молекули, хоча для значень, одержуваних методом Натіело-

Медрано, вона є менш вираженою, ніж в методі Маєра. Разом з тим, метод 

Натіело-Медрано як правило приводить до значень порядків зв’язку, значення 

яких є вищими, аніж характерні для хімії. 

 Аналогічні дані щодо характеристик конформаційної залежності порядків 

зв’язків було отримано для кожної з молекул чотирьох канонічних ДРН (див. 

Додаток Б). Так само, як і у випадку молекули 2'-дезоксицитидину, у більшості 

ковалентних зв’язків молекул ДРН середньоквадратичні відхилення порядків 

зв’язків досягають ~0,02 (рис. 2.14). При цьому така оцінка справедлива як для 

порядків зв’язків у пар атомів, сполучених ковалентним зв’язком (у яких BX–Y > 

0,5), так і для пар атомів, які не є ковалентно зв’язаними (BX–Y < 0,5). 

Співмірність середньоквадратичних відхилень для порядків зв’язку між 

ковалентно зв’язаними і незв’язаними парами атомів вказує на те, що відповідні 

зміни елементів матриці D більш природно пов’язати зі змінами просторового 

розподілу електронної густини (взаємопов’язані зі змінами енергії молекули 

при зміні її конформації), аніж змінами міжатомної відстані. Дійсно, попри 

згадану співмірність відхилень порядків зв’язку, середньоквадратичне 
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відхилення міжатомної відстані є значно більшим двох ковалентно незв’язаних 

атомів, аніж для двох зв’язаних.  

  

а Б 

Рис. 2.14. Залежність середньоквадратичного відхилення порядку зв’язку,  

одержаного за методом NPA-Вайберга, від усередненого за усіма 

конформерами піримідинових (а) та пуринових (б) 2'-дезоксирибонуклеозид-5'-

монофосфатів значення такого порядку зв’язку 

 

Окрім того, було виявлено, що взаємозалежність міжатомної відстані та 

порядку зв’язку для пар ковалентно зв’язаних атомів лишається слабко 

вираженою доти, доки середньоквадратичне відхилення порядку зв’язку не 

перевищує ~0,02 (рис. 2.15). При цьому як вихідне розглядалося припущення 

про існування аналітичної функції ( )XY XYB f l , яку з огляду на малість 

XYl XYl   середньоквадратичного відхилення 
XYl  довжини ковалентного 

зв’язку XYl  розкладали в ряд до лінійних доданків. У випадку правильності 

такого припущення лінійна функція XY XYB k l b    мала б достатньо добре 

описувати виявлену у конформерів молекул ДРН залежність XYB  від XYl , а 

спостережуване в них середньоквадратичне відхилення порядку в’язку XYB  

складало б  до 

      
2 22 2 2 2

XYB XY XY XY XY lB B k l l k         , 

де через ...  позначено середнє за вибіркою. У випадку лінійної регресії, коли  
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параметри k  і b  визначаються методом найменших квадратів, зручною 

безрозмірною характеристикою, яка дозволяє оцінити правильність зробленого 

припущення про взаємозв’язок XYB  та XYl , є коефіцієнт детермінації 
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який можна інтерпретувати як частку дисперсії величини XYB , яка може бути 

спричинена зміною величини XYl  [265, 266]. 

  

а б 

  

в г 

Рис. 2.15. Залежність коефіцієнту детермінації лінійної регресії порядку зв’язку 

NPA-Вайберга як функції відстані між ковалентно зв’язаними атомами від  

середньоквадратичного відхилення порядку зв’язку у конформерах молекул 2'-

дезоксицитидин-5'-монофосфату (а), тимідин-5'-монофосфату (б), 2'-дезокси-

аденозин-5'-монофосфату (в) та 2'-дезоксигуанозин-5'-монофосфату (г) 
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Із наведених на рис. 2.15 випливає, що для тих ковалентних зв’язків, у яких B  

не перевищує ~0,02, R2 лишається помітно меншим від одиниці, а отже, 

спостережувана мінливість порядку зв’язку при зміні конформації молекули не 

обумовлена зміною його довжини.  У той же час, R2 стає ближчим до 1 коли 

середньоквадратичні відхилення порядків зв’язку є дещо більшими. Однак, в 

цьому випадку ключовою також є роль порівняно далекодіючих нековалентних 

міжатомних взаємодій. Дійсно, зв’язками, порядкам яких притаманні більші за 

~0,02 середньоквадратичні відхилення, є зв’язки фосфатної групи (якої немає в 

молекулі 2'-дезоксицитидину) та зв’язок C2=O2 у нуклеотидній основі 

піримідинових ДРН, в якому атому O2 притаманне утворення водневих зв’язків 

з OH-групами фосфатної групи. Для цих же зв’язків виявлена найбільша (до 

~0,3 при використанні методів Маєра та Натіело-Медрано і до ~0,2 при 

використанні метода NPA-Вайберга) різниця між максимальним та 

мінімальним з-поміж усіх конформерів їх порядками. Припущення про 

ключову роль вказаних внутрішньомолекулярних водневих зв’язків 

підтверджуються і тим, що порядок зв’язку C2=O2 зменшується на ~0,1 в тих і 

лише в тих конформерах, у яких найближчим до атома O2 атомом водню є 

такий атом OH-групи фосфатної групи (рис. 2.16).  

 

а б 

Рис. 2.16. Залежність порядків зв’язку C2=O2,  одержаних за методом NPA-

Вайберга, від відстані між атомом O2 та найближчим до нього атомом 

водню (H) у молекулах 2'-дезоксицитидин-5'-монофосфату (а) та тимідин-5'-

монофосфату (б) 



 

 105 

 

При цьому вказане зниження порядку зв’язку C2=O2 спостерігається при 

відстані між атомами O2 і найближчим до нього в даному вибраному 

конформері атомом водню, меншій за 1,8 Å, яка є типовою для водневого 

зв’язку [289]. Таким чином, для біологічно важливих молекул 2'-дезоксици-

тидин-5'-монофосфату (dCMP), тимідин-5'-монофосфату (dTMP), 2'-дезокси-

аденозин-5'-монофосфату (dAMP), 2'-дезоксигуанозин-5'-монофосфату (dGMP) 

та 2′-дезоксицитидину, були одержано статистичні характеристики 

конформаційної залежності порядків міжатомних зв’язків, визначених 

методами Натіело-Медрано, NPA-Вайберна та Маєра, та виявлено вплив на 

знайдені порядки зв’язків, обумовлений внутрішньомолекулярними 

нековалентних міжатомними взаємодіями.  

 

 

2.3. Залежність ефективних атомних зарядів від конформації 

біомолекул 

 

 Із одержаних у попередньому підрозділі оцінки зміни порядків зв’язків 

при зміні конформації біологічно важливих молекул можна одержати апріорні 

оцінки для середньоквадратичних відхилень електронної заселеності атомів цих 

молекул. Для цього розглянемо найпростішу модель, в якій локалізована 

молекулярна орбіталь, що відповідає кожному з ковалентних зв’язків може 

бути представлена лінійною комбінацією лише двох атомних орбіталей (для 

подальшого позначимо їх номери i та j), причому останні вважатимемо 

вибраними ортонормованими. Тоді з  властивості 2 2D D  ідемпотентності [267, 

268] матриці D одержимо для порядку зв’язку  

    2 22ij ii iiB D D D   , 

де діагональний елемент ii eD q  матриці D відповідає складовій електронної 

заселеності (в одиницях модуля заряду електрона) одного з атомів. Для 
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дисперсії порядку зв’язку матимемо тоді 

       
2222 2 2 22 2B e e e eB B q q q q       . 

Якщо припустити для eq  нормальний закон розподілу з середнім значенням 

eq  і дисперсією 2
q , то після обчислення середніх одержимо 

      
22 2 44 1 2B q e qq       , 

звідки 

       
2

4 22 1 1
2
B

q e eq q


      . 

 Зокрема, при 0eq   або 2eq   (в обох випадках порядок зв’язку 0B  ) 

та за умови, що 2 1B  , маємо 
2 2

2 1 1
2 4
B B

q

 
     . Тому конформаційна 

залежність порядків зв’язків із характерним значенням ~ 0,02B  для пар атомів, 

між якими немає ковалентного зв’язку ( 0B  ), даватиме внесок у 

середньоквадратичне відхилення заселеності не більше за ~ 0,01q . Оскільки 

функція 
2

2( )
2
Bf x x x


    є спадною при додатних значеннях аргументу, а 

0 2iiD  , тож і 0 2eq  , то свого максимуму 2
q  досягає при 1eq   та 

1B  . Таким чином, 2 2max
2
B

q q


     , і отже, при ~ 0,02B  знайдемо 

max ~ 0,1q . Такі зміни ефективних зарядів можуть виявитися істотними якщо 

одержані заряди використовуватимуться при моделюванні електростатичної 

складової енергії міжмолекулярної взаємодії методом атом-атомних 

потенціальних функцій. 

 Необхідно зазначити, що дослідження, виконані із застосуванням методів 

молекулярної динаміки (МД) (див., наприклад, [269–271] і посилання у них) 

останнім часом набувають усе більшої ваги при дослідження фізичних 

властивостей біомолекул, зокрема – фрагментів ДНК різної довжини та/або 

їхніх структурних ланок [272–281], і використовуються як комплементарні із 



 

 107 

експериментальними методами – рентгено- та нейтронографії, коливальної та 

ЯМР-спектроскопії.  Хоча метод МД є надзвичайно інформативним і вимагає 

значно менших у порівнянні із методами квантової хімії обчислювальних 

ресурсів, запорукою надійності одержуваних у МД дослідженнях результатів є 

коректний вибір параметрів емпіричних потенціалів міжатомної взаємодії – так 

званих силових полів. Неодмінною складовою частиною поширених силових 

полів є електростатичні взаємодії, для моделювання яких можному атому 

приписується певний ефективний заряд [282, 283], задача одержання коректних 

значень яких допускає неоднозначний розв’язок [284–286]. Разом із тим, 

відомо, що біомолекули характеризуються значною конформаційною ємністю: 

наприклад, кожен із чотирьох канонічних 2′-дезоксирибонуклеотидів (ДРН, 

рис. 2.9), елементарних (мономерних) ланок ДНК, може набувати 600÷700 

різних конформацій. Отже, зважаючи на те, що заряд атома не є 

спостережуваною фізичною величиною, а уводиться на підставі тієї чи іншої 

моделі [42, 173, 203, 204, 206, 251, 287, 288], можна очікувати залежності 

зарядів атомів від конформації біомолекули, адже незалежно від обраної моделі 

значення ефективних атомних зарядів визначають електронною конфігурацією 

конкретного конформера молекули. 

 В даному підрозділі на прикладах молекули 2'-дезоксицитидину та  

канонічних ДРН визначається, якою мірою ефективні атомні заряди можуть 

залежати від конформації біомолекули, а також – визначити, наскільки точно за 

усереднені атомні заряди здатні відтворити дипольні моменти різних 

конформерів біомолекул. При цьому розглядалися заряди, знайдені методами 

NPA-аналізу [173, 175], Льовдіна [42, 146, 200, 201] та апроксимації 

електростатичного потенціалу молекулі (RESP) [204, 205] (див. підрозділ 1.3). 

Одержувані за першими двома з цих методів заряди даються виразом (1.X6). 

 Розглянемо насамперед на прикладі молекули 2'-дезоксицитидину 

залежність від конформації таких зарядів атомів, які визначені як дескриптори 

електронної заселеності (ДЕЗ) із коефіцієнтів розвинення 1-RDM за базисом 

атомних орбіталей, ортогоналізованих за методами NPA та Льовдіна.  
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 Згадані заряди були розраховані за допомогою розробленого дисертантом 

програмного пакету janpa на основі 1-RDM, одержаних за описаною в 

підрозділі 2.2 методикою. Статистичні характеристики одержаних NPA-зарядів 

та зарядів Льовдіна, а саме – їх усереднені за усіма дослідженими 

конформерами молекули 2'-дезоксицитидину значення та їх середньо-

квадратичні відхилення від середнього представлено в Табл. 2.4. Для 

візуального представлення залежності заряду кожного з атомів молекули від її 

конформації, усі одержані методами NPA (qNPA) та Льовдіна (qL) заряди були 

відображені точками в площині (qL, qNPA) та апроксимовані прямою за методом 

найменших квадратів (рис. 2.17). 

 Із представлених даних випливає, що за винятком атомів N1, N4 та C2 (у 

випадку останнього варто відзначити можливий вплив електронного 

спряження, в якому задіяний зв’язок C2=O2), спостерігається виражена 

кореляція між зарядами, одержаними методами Льовдіна та NPA, причому 

NPA-заряди як правило є у 2,6 рази більшими за заряди, одержані методом 

Льовдіна. Таке співвідношення може бути пов’язане із тим, що ортогоналізація 

орбіталей за методом NAO приводить до більш локалізованих, аніж при 

використанні методу Льовдіна, функцій. Разом з тим, NPA-заряди виявляють 

дещо більшу виражену залежність від  конформації молекули, адже їх 

середньоквадратичні відхилення є приблизно в 1,6 рази більшими, аніж 

аналогічні відхилення від середніх за усіма конформерами значень для зарядів, 

одержаних за методом Льовдіна. При цьому у атомів H1', H2'(1), H2'(2), H3', H4', 

H5'(1), H5'(2), H6 та O5' дослідженої молекули середньоквадратичні відхилення 

NPA-зарядів перевищують 0,01e, причому у атома H3' виявлено найбільшу 

різницю між максимальним і мінімальним у-поміж розглянутих конформерів 

значенням заряду: 0,08e для випадку NPA-зарядів і 0,05e для зарядів, знайдених 

за методом Льовдіна. За винятком атома O5', усі вище перелічені атоми є 

атомами H, зв’язаними з sp3-гібридизованими атомами C. 
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Таблиця 2.4. Усереднені за усіма конформерами значення qav для NPA-зарядів, 

RESP-зарядів та зарядів Льовдіна кожного з атомів молекули 2'-

дезоксицитидину та їх середньоквадратичні відхилення q  від середнього. Усі 

значення наведені в системі атомних одиниць. 

Атом qav
NPA qav

RESP qav
Lowdin 210q   210q   210q   

N1 -0,467 -0,387 -0,047 0,4 4,2 0,5 

C2 0,805 0,877 0,152 0,8 3,8 0,6 

O2 -0,644 -0,592 -0,305 0,9 0,9 0,6 

N3 -0,590 -0,778 -0,226 0,2 1,6 0,3 

C4 0,449 0,844 0,124 0,2 2,1 0,2 

N4 -0,823 -0,890 -0,232 0,3 1,8 0,4 

H41 0,430 0,398 0,192 0,2 0,8 0,2 

H42 0,415 0,381 0,183 0,2 0,7 0,1 

C5 -0,403 -0,560 -0,209 0,4 1,3 0,4 

H5 0,249 0,181 0,108 0,2 0,3 0,2 

C6 0,070 0,206 0,006 0,4 2,4 0,3 

H6 0,251 0,099 0,117 1,1 1,3 0,5 

C1' 0,280 0,466 0,112 0,5 7,8 0,5 

H1' 0,242 0,012 0,098 2,1 2,1 1,2 

C2' -0,527 -0,238 -0,193 0,6 6,4 0,8 

H2'(1) 0,261 0,075 0,108 1,6 1,6 1,1 

H2'(2) 0,268 0,067 0,113 1,3 2,7 0,8 

C3' 0,070 0,355 0,028 0,3 8,8 0,4 

H3' 0,236 -0,001 0,093 1,8 3,5 1,3 

C4' 0,037 0,168 0,022 0,8 9,1 0,9 

H4' 0,232 0,029 0,089 1,4 2,6 1,0 

O4' -0,595 -0,469 -0,249 1,0 3,8 0,8 

O3' -0,758 -0,646 -0,308 0,8 2,5 0,7 

HO3' 0,481 0,392 0,205 0,7 1,5 0,4 

C5' -0,122 0,191 -0,045 0,5 5,2 0,5 

H5'(1) 0,216 0,019 0,089 1,5 2,6 1,1 

H5'(2) 0,215 0,013 0,088 1,6 3,5 1,2 

O5' -0,762 -0,604 -0,315 1,1 2,1 0,6 

HO5' 0,485 0,391 0,205 1,0 1,6 0,4 
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Рис. 2.17. Взаємозв’язок між зарядами атомів одержаними для 89 конформерів 

молекули 2'-дезоксицитидину із коефіцієнтів розвинення 1-RDM за базисом 

атомних орбіталей, ортогоналізованих за методами NPA (qNPA) та Льовдіна (qL). 

Синім кольором позначено точки (qav), що відповідають значенням зарядів, 

усередненим за усіма дослідженим конформерам 

 

 Водночас, атом H6 бере участь у водневих зв’язках типу CH···O,  в яких 

акцептором протона виступають атоми O4' або O5', у 63 із 89 розглянутих 

конформерів [289], а водневі зв’язки за участю атома H5 не були виявлені в 

жодному з конформерів. В цьому випадку перерозподіл заряду, обумовлений 

утворенням водневих зв’язків, розширює діапазон, в якому змінюється заряд 

атома H6 залежно від конформації молекули. 

 Альтернативним до заснованого на аналізі коефіцієнтів розвинення 1-

RDM за базисом ортогональних атомних орбіталей методом визначення зарядів 

атомів є одержання ефективних зарядів  атомів як вільних параметрів в задачі 

апроксимації електростатичного потенціалу молекули. Для аналізу залежності 

від конформації молекули таких зарядів було використано повні сімейства 

конформерів канонічних ізольованих ДРН (рис. 2.9), одержаних раніше [247–
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250] шляхом вичерпного квантово-механічного конформаційного аналізу, який 

виконували квантово-механічним методом функціоналу густини (DFT) із 

використанням обмінно-кореляційного функціоналу B3LYP і базисного набору 

6-31G(d,p).  

 Ефективні атомні заряди визначали окремо для кожної конформації 

кожного із досліджуваних ДРН методом Мерца-Коллмана [204, 288], який з-

поміж інших призначений для якнайточнішого [42] відтворення реального 

електростатичного потенціалу молекули системою точкових зарядів, 

центрованих на ядрах атомів. За одержаними значеннями визначали середній за 

усіма конформерами даного ДРН заряд q  кожного із його атомів та 

розраховували відповідні середньоквадратичні відхилення q  від середнього. 

Останні слугували мірою конформаційної чутливості ефективних атомних 

зарядів. Одержані кожним із трьох використаних методів визначення зарядів 

атомів їхні значення представлено на рис. 2.18.  

 З наведених даних випливає, що для зарядів, одержаних методом RESP, 

середньоквадратичні відхилення є на порядок більшими, аніж для зарядів, 

визначених методами NPA та Льовдіна. При цьому для останніх 

середньоквадратичні відхилення зарядів є дещо меншими, аніж оцінка їх 

максимального значення, одержана на початку даного підрозділу на основі 

даних про середньоквадратичних відхилення порядків зв’язків. Таким чином, 

залежно від конформації RESP-заряди змінюються більш істотно, ніж цього 

можна було б очікувати виходячи з величини змін електронної структури. 

 Перейдемо до аналізу залежності від конформації зарядів атомів цукрово-

фосфатного остову ДРН, який являє собою спільну для усіх канонічних ДРН 

частину молекули – цукровий залишок (атоми C1′, C2′, C3′, C4′, C5′, O3′, O4′ та 

атоми водню, приєднані до них – див. рис. 2.9) та фосфатну групу (атоми P, OP, 

OP1, OP2, HP1, HP2 та O5′ – див. рис. 2.9).  
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Рис. 2.18. Величини середньоквадратичних відхилень q  зарядів кожного з 

атомів молекул канонічних 2′-дезоксирибонуклеозид-5'-монофосфатів (2'-дезо-

ксицитидин-5'-монофосфату – а, тимідин-5'-монофосфату – б, 2'-дезоксиадено-

зин-5'-монофосфату – в, 2'-дезоксигуанозин-5'-монофосфату – г) залежно від 

значень зарядів атомів q , усереднених за усіма можливими конформаціями 

молекули 

 

У табл. 2.5 наведено усереднені за усіма можливими конформерами ДРН 

значення ефективних зарядів атомів їхнього цукрово-фосфатного остову, 

одержані методом Мерца-Колмана без використання жодних додаткових умов 

щодо мультипольних моментів. Одержані данні свідчать, що найбільш 



 

 113 

конформаційно чутливими є значення зарядів атомів вуглецю: їхні 

середньоквадратичні відхилення σq, віднесені до модуля заряду електрона |e|, 

складають від 0,09 до 0,16.  

 

Таблиця 2.5. Усереднені за усіма можливими конформаціями канонічних 

2′-дезоксирибонуклеотидів значення q  ефективних зарядів атомів їх остову та 

середньоквадратичні відхилення q  від них 

q /|e| q /|e| 
Атом 

dCMP dTMP dAMP dGMP dCMP dTMP dAMP dGMP 
H1' 0,05 0,06 0,07 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 
H2'1 0,13 0,13 0,12 0,13 0,03 0,02 0,02 0,02 
H2'2 0,12 0,13 0,12 0,11 0,03 0,03 0,03 0,04 
H3' 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,06 0,05 
HO3' 0,40 0,40 0,40 0,40 0,02 0,02 0,02 0,02 
H4' 0,08 0,08 0,08 0,08 0,04 0,04 0,04 0,04 
H5'1 0,10 0,10 0,08 0,09 0,04 0,03 0,04 0,04 
H5'2 0,09 0,10 0,08 0,09 0,04 0,04 0,05 0,05 
HP1 0,43 0,43 0,43 0,43 0,03 0,02 0,03 0,03 
HP2 0,43 0,43 0,43 0,43 0,03 0,02 0,03 0,03 

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 

P 0,96 0,96 0,97 0,97 0,07 0,07 0,07 0,08 
Примітка: Позначення молекул 2′-дезоксирибонуклеотидів: dCMP – 2'-дезокси-

цитидин-5'-монофосфат, dTMP – тимідин-5'-монофосфат, dAMP – 2'-дезокси-

аденозин-5'-монофосфат, dGMP – 2'-дезоксигуанозин-5'-монофосфат. 

 

Дещо менші значення σq/|e| у атомів O5' і P. Відзначимо, що різниця Δq = qmax –

 qmin максимального і мінімального значення зарядів кожного із атомів цукрово-
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фосфатного остову є, залежно від атома, від 4,8 до 8,4 разів більшою за 

величину середньоквадратичного відхилення. Найбільшою у цукрово-

фосфатного остову усіх канонічних 2′-дезоксирибонуклеотидів Δq є у атома 

C5': (0,79÷0,99)·|e|, а найменшою – у атома HO3': (0,12÷0,13)·|e|. 

 Перейдемо до розгляду зарядів атомів нуклеотидних основ – тієї частини 

молекули, якою чотири канонічні ДРН відрізняються один від одного. Середні 

значення ефективних атомних зарядів та середньоквадратичні відхилення від 

них для атомів нуклеотидних основ молекул dCMP, dTMP, dAMP та dGMP 

наведено у табл. 2.6, 2.7, 2.8 і 2.9 відповідно. У цих таблицях для порівняння 

наведено також значення ефективних атомних зарядів нуклеотидних основ, 

метильованих за глікозидним атомом азоту основ [290], знайдені тим же 

методом DFT B3LYP/6-31G(d,p), що і у даній роботі. 

 

Таблиця 2.6. Усереднені за усіма можливими конформаціями 2'-дезоксици-

тидин-5'-монофосфату значення q  ефективних зарядів атомів цитозину та 

середньоквадратичні відхилення q  від них, віднесені до модуля заряду 

електрона 

Атом Величина 
N1 C2 N3 C4 C5 C6 

baseq  -0,19 0,80 -0,76 0,81 -0,54 0,12 
q  -0,33 0,87 -0,78 0,86 -0,62 0,17 

q  0,08 0,06 0,03 0,04 0,03 0,05 

Атом Величина 
O2 N4 H41 H42 H5 H6 

baseq  -0,56 -0,86 0,39 0,37 0,18 0,12 
q  -0,58 -0,89 0,41 0,39 0,22 0,13 

q  0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 
Примітка: baseq  – ефективні атомні заряди 1-метилцитозину [290] 

 

 У пуринових нуклеотидних основ (аденіну та гуаніну) та цитозину 

виявлено найбільше (на 0,14÷0,17 |e|) при заміні цукрово-фосфатного остову 

метальною групою змінюється заряд глікозидного атому азоту. На відміну від 
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них, у тиміну  найбільших змін (на 0,26 |e|) зазнає заряд атому C7, тоді як заряд 

глікозидного атому азоту змінюється менше (на 0,12 |e|).  

 

Таблиця 2.7. Усереднені за усіма можливими конформаціями тимідин-5'-

монофосфату значення q  ефективних зарядів атомів тиміну та 

середньоквадратичні відхилення q  від них, віднесені до модуля заряду 

електрона 

Атом Величина 
N1 C2 N3 C4 C5 C6 O2 

baseq  -0,10 0,66 -0,64 0,65 -0,11 -0,10 -0,53 
q  -0,22 0,70 -0,65 0,63 -0,02 -0,11 -0,54 

q  0,09 0,07 0,03 0,03 0,03 0,06 0,02 

Атом Величина 
H3 O4 H6 C7 H71 H72 H73 

baseq  0,37 -0,52 0,16 -0,15 0,05 0,07 0,07 
q  0,38 -0,50 0,18 -0,42 0,13 0,14 0,14 

q  0,01 0,01 0,04 0,03 0,01 0,01 0,01 
Примітка: baseq  – ефективні атомні заряди 1-метилтиміну [290] 

 

Таблиця 2.8. Усереднені за усіма можливими конформаціями 2'-дезоксиадено-

зин-5'-монофосфату значення q  ефективних зарядів атомів аденіну та 

середньоквадратичні відхилення q  від них, віднесені до модуля заряду 

електрона 

 Атом 
Атом N1 C2 N3 C4 C5 C6 N7 

baseq  -0,70 0,53 -0,67 0,46 -0,04 0,65 -0,51 
q  -0,69 0,48 -0,65 0,48 0,00 0,64 -0,54 

q  0,03 0,05 0,07 0,06 0,05 0,04 0,02 

Атом Величина 
C8 N9 H2 N6 H61 H62 H8 

baseq  0,18 -0,10 0,02 -0,79 0,37 0,36 0,11 
q  0,25 -0,26 0,05 -0,82 0,39 0,38 0,11 

q  0,05 0,08 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 
Примітка: baseq  – ефективні атомні заряди 9-метиладеніну [290] 
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Таблиця 2.9. Усереднені за усіма можливими конформаціями 2'-

дезоксигуанозин-5'-монофосфату значення q  ефективних зарядів атомів 

гуаніну та середньоквадратичні відхилення q  від них, віднесені до модуля 

заряду електрона 

Атом Величина 
N1 C2 N3 C4 C5 C6 N7 C8 

baseq  -0,73 0,79 -0,66 0,35 -0,01 0,64 -0,48 0,14 
q  -0,68 0,73 -0,61 0,32 0,07 0,57 -0,51 0,20 

q  0,06 0,08 0,10 0,08 0,05 0,04 0,02 0,05 

Атом Величина 
N9 H1 N2 H21 H22 O6 H8 

baseq  -0,05 0,40 -0,82 0,36 0,36 -0,52 0,11 
q  -0,20 0,39 -0,82 0,37 0,38 -0,49 0,11 

q  0,08 0,01 0,04 0,01 0,02 0,01 0,02 
Примітка: baseq  – ефективні атомні заряди 9-метилгуаніну [290] 

 

Відмінність між середніми за усіма конформерами канонічних 2'-

дезоксирибонуклеотидів значення зарядів усіх інших атомів нуклеотидних 

основ та їх нуклеотидних основ, метильованих за глікозидного атому азоту, не 

перевищує 0,1 |e|.  

 Найбільш чутливими до конформації 2′-дезоксирибонуклеотидів у 

цитозину, тиміну та аденіну є заряд глікозидного атома азоту (σq/|e|= 0,08÷0,09), 

тоді як у гуаніну – атома N3 (σq/|e|= 0,10), а заряд глікозидного атома азоту 

характеризується такою ж конформаціною чутливістю, як і у інших основ 

(σq/|e| = 0,08). У той же час, найбільшою різниця між максимальним qmax і 

мінімальним qmin з-поміж усіх розглянутих конформерів значенням заряду у 

піримідинових ДРН (молекули dCMP та dTMP) була виявлена у атома C4' 

(0,54 |e| у dCMP і 0,79 |e| у dTMP), а у пуринових (молекули dAMP та dGMP) – 

C5' (0,91 |e| у dAMP і 0,99 |e| у dGMP). Загалом, заряди атомів C цукрово-

фосфатного остову є найбільш конформаційно чутливими. 
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 Цікаво відмітити, що попри істотну відмінність середнього заряду атома 

C7 тиміну у складі dTMP від його значення у метильованому тиміні, заряд цього 

атома чутливий до конформацій dTMP значно менше (σq/|e|= 0,03), ніж інші. 

 Важливою для використання при параметризації міжатомних потенціалів 

характеристикою зарядів атомів є їхня здатність апроксимувати мультипольні 

моменти молекули. Використовуючи наведені у табл. 2.5–2.9 усереднені за 

усіма конформаціями канонічних ДРН значення iq  ефективних атомних зарядів 

було досліджено, наскільки точно вони передають модуль і напрям дипольного 

моменту кожного із їхніх конформерів. Для цього у кожного із конформерів 

порівнювали вектор 

      q i i
i

d q R 
 

  

дипольного моменту, розрахованого з використанням усереднених ефективних 

атомних зарядів iq , із вектором 

       3
mold r r d r   

  
  

дипольного моменту, визначеного за розподілом густини заряду молекули 

( )mol r


, визначеної за результатами квантово-механічних розрахунків. Похибку 

qd


 характеризували величиною 

     /d qd d d   
  

  

та кутом   між qd


 та d


. 

 Одержані значення величин d  та  , які характеризують відмінність між 

векторами дипольного моменту qd


, розрахованим з використанням 

усереднених ефективних атомних зарядів iq , та d


, визначеного за 

результатами квантово-механічних розрахунків, наведено у табл. 2.10. 

Випадкові рівності векторів qd


 і d


 відповідали б значення 0d   та 0   . 
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Таблиця 2.10. Статистичні характеристики точності відтворення дипольного 

моменту канонічних 2′-дезоксирибонуклеотидів системою точкових 

ефективних атомних зарядів 

Молекула 
d   max d   , град  max  , град 

5ДЦК 0,09 0,98 9,5 54,4 

5ТК 0,13 0,59 9,0 72,8 

5ДАК 0,21 3,95 14,8 123,5 

5ДГК 0,09 0,74 7,5 35,5 

Примітка: /d qd d d   
  

 – відносна різниця модулів  векторів дипольного 

моменту qd


, розрахованого з використанням усереднених атомних зарядів iq , 

та d


, визначеного за результатами квантово-механічних розрахунків;   – кут 

між векторами qd


 і d


. 

 

 

 Із наведених даних випливає, що найточніше система ефективних 

атомних зарядів передає дипольний момент у випадку молекули dTMP  

( d <0,6), а найменш точно – у випадку dAMP. В останньому випадку d  

перевищує 100% у 11 конформерів (найбільша – у конформері 382, у якому 

qd 


2,27 D, тоді як точне значення d 


0,46 D). Разом із цим, у більшості 

(81%) конформерів dAMP  d  не перевищує 25%. 

 Напрямок вектора дипольного моменту розглядуваною системою 

точкових зарядів передається точніше. Навіть у випадку молекули dAMP, яка 

характеризується найбільшим значенням кута  ,   не перевищує 45% у 98% 

конформерів. Однак, у двох конформерів цей кут складає 123,5° (конформер 

544) і 120,8° (конформер 344). 
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 Таким чином, врахування вказаної конформаційної залежності зарядів 

атомів молекул ДРН, визначених методами NPA, Льовдіна та, особливо, – 

методом апроксимації електростатичного потенціалу молекули (RESP), – є 

істотним і має враховуватися при моделюванні електростатичної складової 

енергії міжмолекулярної взаємодії методом атом-атомних потенціальних 

функцій, якщо у параметризації відповідних потенціалів використовуються 

заряди атомів, визначені за результатами квантово-хімічних розрахунків. 

 

Підсумки розділу 

 1. Проведено молекулярно-динамічне моделювання системи, що містить 

молекулу протипухлинного препарату доксорубіцину гідрохлориду та 

необмежений плоский подвійний шар молекул олеату натрію, оточений 

молекулами води, і встановлено, що нековалентні взаємодії в дослідженій 

системі є достатньо сильними для спонтанного зв’язування доксорубіцину з 

подвійним шаром олеату натрію та утворення стабільного комплексу. 

Виявлено, що серед конформацій, які приймає молекула доксорубіцину в складі 

утвореного комплексу, можливо виділити два сімейства конформацій цієї 

молекули, в яких даунозаміновий цукоровий фрагмент молекули приймає 

конформацію типу «крісла». 

 2. Проаналізовано залежність порядків міжатомних зв’язків, знайдених 

методами Натіело-Медрано, NPA-Вайберна та Маєра, від конформації 

молекули 2'-дезоксицитидину та виявлено, що одержувані цими методами 

числові значення порядків зв’язків в різних конформерах для пар ковалентно 

зв’язаних атомів можуть відрізнятися на 0,1. 

 3. З’ясовано, в молекулі 2'-дезоксицитидину найбільш виражену 

залежність від конформації виявляє атом H3', для якого різниця між 

максимальним і мінімальним з-поміж усіх розглянутих конформерів значенням 

заряду складає 0,08e для випадку NPA-зарядів і 0,05e для зарядів, знайдених за 

методом Льовдіна.  
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 4. Встановлено, що при використанні для визначення зарядів атомів 

методу апроксимації електростатичного потенціалу молекули найбільш 

конформаційно чутливими в молекулах канонічних 2'-дезоксирибонуклеотидів 

є заряди атомів C цукрово-фосфатного остову, причому в усіх чотирьох 

досліджених молекул різниця між максимальним і мінімальним з-поміж усіх 

розглянутих конформерів значенням заряду цих атомів є не меншою від 0,54e. 

 5.  З’ясовано, що внаслідок залежності ефективних атомних зарядів від 

конформації відносна похибка в апроксимації модуля дипольного моменту 

конформерів канонічних 2'-дезоксирибонуклеотидів системою атомних зарядів, 

усереднених за усіма конформерами, досягає 3,95, а кут між векторами 

справжнього та апроксимованого векторів дипольного моменту – 123°. 
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РОЗДІЛ 3.  

АТОМНІ ЗАРЯДИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ 

ДИПОЛЬНОГО МОМЕНТУ БІОМОЛЕКУЛ ВІД КОНФОРМАЦІЇ  

 

3.1. Виділення "жорстких" атомних груп та проблема параметризації 

їх вкладу до дипольного моменту 

 

 Однією з найважливіших умов, якій мають відповідати використовувані 

при молекулярно-динамічному моделюванні заряди атомів, є здатність системи 

таких зарядів коректно передавати асимптотику далекодіючих взаємодій між 

молекулами. Для виконання такої умови необхідно, щоб використовувана 

система зарядів мала мультипольні моменти, які є близькими до тих, що 

відповідають справжньому просторовому розподілу електронного заряду та 

зарядів ядер. Істотно, що оскільки далекодіючими є лише електростатичні 

складові потенціалу міжмолекулярної взаємодії, то для забезпечення належної 

точності визначення такого потенціалу необхідно насамперед контролювати 

точність  моделювання електростатичної взаємодії на великих відстанях, адже 

за тих міжатомних відстаней, коли істотним є внесок неелектростатичних 

складових потенціалу, у використовуваних в молекулярно-динамічному 

моделюванні емпіричних потенціалах як правило відбувається компенсація 

похибок між різними складовими цього потенціалу [291]. У зв’язку з цим, 

точність відтворення вектора дипольного моменту молекули системою атомних 

зарядів часто використовується як один із критеріїв для визначення придатності 

методу розрахунку атомних зарядів для їх використання для параметризації 

потенціалів міжатомної взаємодії [292]. 

 Таким чином, у випадку молекул, яким притаманна наявність значної 

кількості різних конформерів, при визначенні параметрів потенціалів 

міжатомної взаємодії виникає наступна неузгодженість. При виборі для 
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визначення атомних зарядів методу RESP, за яким величина зарядів обирається 

так, щоб якнайточніше апроксимувати електростатичний потенціал молекули 

поблизу її атомів, не контролюється точність моделювання системою таких 

зарядів тих змін вектора дипольного моменту, яких він зазнає при зміні 

конформації молекули [31]. Тому одержані заряди можуть передавати 

дипольний момент молекули, що може набувати однієї з багатьох конформацій 

[3] неточно у випадку, якщо при розрахунку величини зарядів конформер було 

обрано навмання. Натомість, якщо для визначення зарядів використати метод, 

що дає заряди, які коректно моделюють зміну вектора дипольного моменту 

внаслідок зміни просторової структури молекули (наприклад, метод APT, в 

якому заряди визначаються із тензора атомної поляризованості, утвореного 

похідними вектора дипольного моменту за декартовими координатами ядер 

атомів [206]), одержані заряди можуть недостатньо точно передавати сам 

вектор дипольного моменту [293], та, окрім того, бути залежними від вибору 

конформера, для якого визначалися величини зарядів. 

 В даному підрозділі запропоновано усунути згадану вище неузгодженість 

за допомогою визначення невеликих поправок до APT-зарядів таким чином, 

щоб з урахуванням запропонованих поправок одержані заряди забезпечували 

коректне відтворення вектора дипольного моменту молекули (а отже, і 

асимптотики її електростатичного потенціалу на великих відстанях) у різних її 

конформаціях. Буде показано, що атомні заряди, одержані з використанням 

запропонованих поправок, дають змогу відтворити вектор дипольного моменту 

різних конформерів молекул канонічних 2'-дезоксирибонуклеотидів точніше, 

аніж заряди, одержані методом RESP. Окрім того, одержувані запропонованим 

нижче методом поправки дозволяють частково змоделювати зміни дипольного 

моменту, обумовлені деформаціями просторової структури молекул, які не 

зводяться до зміни конформації, наприклад – внаслідок деформації валентних 

кутів або довжин ковалентних зв’язків. Варто зазначити, що на відміну від 

часто використовуваних для параметризації емпіричних міжатомних 

потенціалів атомних зарядів, які одержують методом RESP та значення 
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залежать від як вибору конкретної конформації досліджуваної молекули, так і 

від площі та геометрії "молекулярної поверхні", в точках якої в рамках методу 

RESP проводиться апроксимації електростатичного потенціалу молекули, у 

запропонованому методі заряди визначаються за допомогою модифікованої 

регресії головних компонент, в якій відсутні емпіричні підгоночні параметри 

(на відміну від, наприклад, методу [294], для якого необхідні  емпіричні 

"зважуючі множники", а вихідні конфігурації генеруються як результат 

випадкових збурень просторової структури молекули, безвідносно до 

ймовірності реалізації тієї чи іншої структури під час молекулярно-динамічного 

моделювання). Окрім того, усі вхідні дані, що необхідні для застосування 

запропонованого методу, можна одержати із квантово-хімічних розрахунків з 

перших принципів, проведення яких також не вимагає залучення емпіричних 

підгоночних параметрів. Із методичної точки зору, одержувані заряди мають 

іще одну перевагу, оскільки їх можна розглядати як узагальнення на 

багатоатомні молекули того означення заряду атома в молекулі, за яким для 

електронейтральної двохатомної молекули A+q––B–q величину ефективного 

заряду q атомів знаходять з умови рівності справжнього дипольного моменту 

молекули  та її дипольного моменту, розрахованого із міжатомної відстані та 

значення q. При цьому ключовим фактором, який уможливлює зазначене 

узагальнення, виступає конформаційне різноманіття багатоатомної молекули.  

 Як відправну точку для визначення зарядів, здатних якнайточніше 

відтворити дипольні моменти різних конформерів досліджуваної молекули, 

розглянемо задачу мінімізації наступної функції нев’язки 
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 ,   (3.1) 

або, в матричній формі,  

      1 2, ,...
T

q q   Y Xq Y Xq ,    (3.2) 

де індекс c нумерує усі конформери (c = 1,..., Nconfs, де Nconfs є загальною 

кількістю конформерів), cd


 – дипольний момент c-го конформера, c
ir


 – радіус-
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вектор i-го атома (i = 1,..., Na, де Na є загальною кількістю атомів у 

досліджуваній молекулі) c-го конформера, qi – шуканий заряд i-го атома, який 

вважається незалежним від конформації,  1 2 ...
T

q qq  – вектор-стовпець, 

компонентами якого є атомні заряди q1, q2, ..., а матриці X та Y побудовані із 

компонентів усіх векторів c
ir


 та cd


 таким чином, щоб рівняння (3.2) та (3.1) 

були еквівалентними.  

 Однак, безпосередня мінімізація   як функції q приводить до системи 

рівнянь 

      T TX X q X Y ,     (3.3) 

матриця TX X  якої є виродженою. В цьому можна переконатися, виходячи з 

того, що вектор дипольного моменту як правило розраховується у системі 

координат, початок якої вміщений у точці так званого "зарядового центру" 

молекули, тобто точку, радіус-вектор qR


 якої задовольняє умові 

       0i i q
i

Z r R 


 

(зокрема, якщо початок системи координат знаходиться в зарядовому центрі, то 

в такій системі координат 0qR 


). З наведеної рівності випливає, що вектор 

 0 1 2 ...
T

C Z Z q , де C є довільною ненульовою сталою, а компоненти 

вектора 0q  є пропорційними до зарядів ядер атомів, задовольняє рівнянню 

  0
T X X q 0 , внаслідок чого  det 0T X X , а спектр власних значень квадратної 

матриці  

      TA X X      (3.4) 

має щонайменше одне нульове власне значення. Таким чином, розв’язок 

системи (3.3) не однозначний, а отже, розв’язати її звичайними методами 

неможливо. 
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 Окрім цієї неоднозначності, в разі, коли досліджувана молекула має 

принаймні одну "жорстку" атомну групу, наприклад – плоске кільце або 

тетракоординований атом C, для координат атомів такої молекули існуватимуть 

додаткові лінійні комбінації, які є (наближено) рівними нулю в усіх 

конформаціях. Так, для молекули, що містить плоске шестичленне кільце, 

радіус-вектори "перших" трьох атомів кільця можна виразити як лінійні 

комбінації радіус-векторів решти трьох атомів кільця, які однозначно задають 

площину кільця. Внаслідок існування таких однорідних лінійних комбінацій 

радіус-векторів атомів спектр власних значень матриці A міститиме додаткові 

(наближено) нульові власні значення. Слід зазначити, що оскільки елементи 

матриці A = XTX можна виразити як 

      c c c
ij i j ij

c c

A r r A   
 

,    (3.5) 

то кожен доданок Ac в цій сумі є матрицею Грамма для сукупності радіус-

векторів атомів, а тому як кожен з доданків Ac, так і їх сума A, матимуть 

власний вектор, який відповідає нульовому власному значенню, щойно 

структури конформерів досліджуваної молекули задовольняють лінійному 

рівнянню 

      0j j
j

h r 


,     (3.6) 

де коефіцієнти hj є однаковими (або наближено однаковими) в усіх 

конформерах. Це твердження також можна отримати із того, що 

0 0c
i j j

j

r h r   A h
 

 для всіх i. 

 У будь-якій реальній молекулі, яка не є абсолютно жорсткою, рівняння 

виду (3.6) будуть задовольнятися лише наближено. Так, залежно від 

конформації молекули, ендоциклічні торсійні кути "плоского" кільця 

нуклеотидних основ 2'-дезоксирибонуклеотидів можуть змінюватися на 

величину до 17° порівняно з їхніми значеннями, усередненими за усіма 
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конформаціями [247–250], – попри те, що в ідеалізованій структурі такі кути 

лишалися б точно рівними нулю в усіх конформерах. Разом з тим, саме поняття 

конформерів спирається на припущення про існування в молекули "м’яких" 

степенів вільності, які можуть змінюватися істотно без значної зміни загальної 

енергії молекули (наприклад, торсійні кути), та "жорстких" ступенів вільності 

(наприклад, довжини ковалентних зв’язків чи валентні кути), для помітної 

зміни яких необхідне виконання роботи, значно більшої за kBT. Відповідно, за 

тих умов, коли у молекули існують стійкі конформери, тобто такі просторові 

структури, які відрізняються одна від одної лише значенням "м’яких" степенів 

вільності, можна вважати, що рівності вигляду (3.6) виконуються з досить 

високою точністю, а отже, що власні значення матриці A, що відповідають 

власним векторам, побудованим із коефіцієнтів hj таких рівностей, будуть 

досить близькими до нуля. 

 В такому випадку, необхідно увести критерій для розрізнення "порівняно 

малих" (за модулем) власних значень матриці A, існування яких пов’язано зі 

змінами просторової структури, спричиненими зміною конформації, наприклад 

– такі власні значення можуть відповідати аналогічним до (3.6) лінійним 

комбінаціям із радіус-векторів атомів цукрового кільця нуклеотидів, адже таке 

кільце хоча і є непланарним, але різноманіття його конформерів є невеликим, – 

від "істинно нульових" власних значень матриці A, які відповідають лінійним 

комбінаціям радіус-векторів атомів "жорстких" атомних груп молекули і 

відрізняються від нуля лише через те, що просторова структура таких груп 

зазнає невеликих змін через порівняно малі деформації довжин ковалентних 

зв’язків та/або величин валентних кутів. Для введення такого розрізнення 

істотним є ключове припущення запропонованого методу: замість 

використання будь-яких емпіричних порогових значень для відсіюванні 

"істинно малих" власних значень, можливо незалежно визначити кількість 

різних лінійних комбінацій радіус-векторів атомів досліджуваної молекули, які 

би лишалися строго рівними нулю у випадку, коли б усі довжини ковалентних 

зв’язків та величини валентних кутів були би однаковими в усіх конформерах, а 



 

 127 

відтак, єдиним типом структурних параметрів, які б могли відрізнятися у 

конформерів, були б торсійні кути. Кількість таких (лінійно-незалежних) 

лінійних комбінацій є цілим числом, яке можна однозначно знайти з існуючої 

теорії молекулярної жорсткості [295–300] для заданого молекулярного графа 

та/або його геометричних параметрів. 

 Для ілюстрації запропонованого підходу із визначенням кількості 

однорідних лінійних комбінацій радіус-векторів атомів досліджуваної 

молекули, розглянемо чотири канонічні 2'-дезоксирибонуклеозид-5'моно-

фосфати (рис. 3.1), які є молекулярними моделями мономерних ланок ДНК 

[247–250, 301–303]. 

 Почнемо розгляд з молекули dAMP. Її конформація визначається  

торсійними кутами α, β, γ, ε, ζ1, ζ2 та χ (див. рис. 3.1) та кутом P 

псевдообертання цукрового кільця (який є функцією [4, 301, 304] від 

ендоциклічних торсійних кутів ν0–ν4), тоді як решта структурних параметрів 

можна вважати незмінними і рівними (принаймні, наближено) в усіх 

конформерах. В такому разі можна помітити, що через  планарність кільця 

нуклеотидної основи аденіну, яке утворене атомами C1', N1, C2, H2, N3, C4, C5, 

C6, N6, N7, C8, H8 та N9, достатньо задати координати трьох атомів (наприклад, 

C1', N9 та C4), тим самим задавши положення площини кільця в просторі та 

точки початку координат в ній, для того, щоб координати всіх інших атомів в 

цій площині визначалися лише довжинами ковалентних зв’язків та значеннями 

валентних кутів, тобто параметрами, які можна вважати однаковими в усіх 

конформерах. 

 Таким чином, радіус-вектори 10 атомів, а саме: N1, C2, H2, N3, C5, C6, N6, 

N7, C8, H8, можна представити виразом (3.6). Необхідно зазначити, що в 

жодному з досліджених 2'-дезоксирибонуклеозид-5'-монофосфатів в їх 

рівноважних геометріях аміногрупа в складі нуклеотидної основи не лежить 

повністю в площині кілець основи [305–317] (див. також [318–324], огляди 

[325, 326] та посилання в них, пов’язані з розглядом міри ароматичності 

нуклеотидних основ).  
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Рис. 3.1. Просторові структури та нумерація атомів для молекул 2'-дезокси-

рибонуклеозид-5'-монофосфатів: 2'-дезоксиаденозин-5'-монофосфату (dAMP), 

тимідин-5'-монофосфату (dTMP), 2'-дезоксигуанозин-5'-монофосфату (dGMP) 

та 2'-дезоксицитидин-5'-монофосфату (dCMP). Зеленим контуром позначено 

атоми, координати яких можуть бути представлені як лінійні комбінації 

координат інших атомів відповідної молекули 

 

При цьому, було виявлено [247–250], що в різних конформерах атоми H 

аміногрупи відхиляються в різні сторони від площини нуклеотидної основи, що 

вказує на можливість "інверсії" аміногрупи. Відтак, можна вважати, що атоми 

H аміногрупи (а саме: H61 та H62 в dAMP, H21 та H22 в dGMP, H41 та H42 в dCMP) 

не лежать в площині нуклеотидної основи, а отже, радіус-вектор одного з цих 

атомів H слід вважати лінійно-незалежним і тоді лінійна комбінація з його 

радіус-вектора і радіус-векторів атомів, що лежать в площині кільця 
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нуклеотидної основи, може бути використаною для визначення радіус-вектор 

іншого атома H аміногрупи. Аналогічним є випадок атомів H метильної групи в 

нуклеотидній основі молекули dTMP, в якому координати двох атомів H 

можуть бути представлені як лінійна комбінація координат атомів, що лежать в 

площині кільця нуклеотидної основи, та одного з атомів  H метильної групи. 

 Таким чином, існує 11 лінійних співвідношень виду (3.6) для радіус-

векторів атомів нуклеотидної основи молекули dAMP, та, як показує 

аналогічний аналіз інших нуклеотидів, 12 співвідношень для випадку молекули 

dGMP, 11 – для dTMP та 9 – для dCMP. 

 Окрім того, dAMP, як і молекули трьох інших нуклеотидів,  містить деяку 

кількість атомів (надалі скорочено називатимемо "тетракоординованими"), які 

сполучені ковалентними зв’язками з чотирма іншими атомами-сусідами, що не 

лежать в одній площині. Вважаючи довжини ковалентних зв’язків та величини 

валентних кутів фіксованими, радіус-вектори таких тетракоординованих атомів 

можуть бути представлені як лінійні комбінації радіус-векторів їх атомів-

сусідів, адже кількість останніх є достатньою для введення трьох координатних 

осей та початку системи координат. Таким чином, оскільки для кожного набору 

із п’яти атомів, що утворюють жорсткий фрагмент, існує одна лінійна 

комбінації вигляду (3.6), яка пов’язує радіус-вектори атомів між собою, то один 

(з п’яти) атомів можна виключити з розгляду, а координати решти чотирьох 

атомів фрагмента вважати лінійно незалежними. З огляду на будову цукрово-

фосфатного остову розглядуваних молекул, у кожної з них існує 6 лінійних 

комбінацій виду (3.6). 

 Ті атоми, радіус-вектори яких можуть бути представлені як лінійні 

комбінації радіус-векторів інших атомів молекули, і які відтак можуть бути 

виключені з подальшого розгляду, позначені на рис. 3.1 зеленим контуром. 

Проведений аналіз вказує на те, що загальне число атомів, радіус-вектори яких 

можна розглядати як лінійно-незалежні, дорівнює 19 і є однаковим для усіх 

чотирьох розглядуваних молекул (будова яких відрізняється лише структурою 
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нуклеотидної основи). Такою ж є і кількість власних значень матриці A, які слід 

вважати істинно ненульовими. 

 

3.2. Модифікація методу регресії головних компонент для визначення 

атомних зарядів 

 

 Повернемося до аналізу рівнянь (3.3) та (3.6), щодо яких вище було  

показано, що існування (наближено) нульових власних значень у матриці A є 

наслідком того, що достатня для відтворення вектора дипольного моменту 

конформерів з допомогою набору точкових зарядів кількість "степенів 

вільності" є меншою, ніж загальна кількість атомів у молекулі. Відтак, решта 

вільних параметрів може бути використана для апроксимації з допомогою 

шуканих атомних зарядів додаткових до дипольного моменту фізичних 

властивостей молекули. У викладеному нижче такий підхід до визначення 

вільних параметрів моделі покладено в основу запропонованої дисертантом 

в роботах [6, 29] модифікації методу регресії головних компонент.  

 Уведемо набір власних векторів (векторів-стовпців) vi для матриці A як 

розв’язки наступної задачі 

      i i iLAv v .     (3.7) 

В такій задачі розмір матриці A, кількість компонент векторів vi та загальна 

кількість розв’язків (різних векторів vi) дорівнюють кількості атомів у 

молекулі. Необхідно зазначити, що матриця A є симетричною та додатно 

визначеною (див. (3.4)), а її власні вектори можна обрати ортонормованим, 

тобто 

      T
i j ij v v , 

де δij – символ Кронекера. 

 Уведемо тепер вектор-стовпець q, компонентами  якого є шукані заряди 
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атомів (а їх загальна кількість рівна кількості атомів в молекулі) і шукатимемо 

цей вектор у вигляді розвинення 

      i i
i

a q v      (3.8) 

за векторами vi, які утворюють повну систему векторів в просторі даної 

розмірності, у такий спосіб зводячи вихідну задачу визначення зарядів до 

пошуку коефіцієнтів розвинення ai. Підставивши розвинення (3.8) в рівняння 

(3.2) після спрощення приводить до виразу (див. додаток A в роботі 

дисертанта [6])  

     2 2T
j j j j

j

L a b a   Y Y ,    (3.9) 

де було застосовано позначення 

     T T
j jb  v X Y .     (3.10) 

Безпосередня мінімізація виразу (3.9) як функції aj приводить до 

     j

j

j

b
a

L
 .      (3.11) 

Однак, такий розв’язок є прийнятним лише у випадку, коли власні значення Lj є 

"достатньо великими" за абсолютною величиною, адже в іншому випадку 

відповідні доданки в (3.9) являють собою досить пологу параболу, а тому 

майже довільна варіація значення коефіцієнта aj в такому доданку здатна лиш 

неістотно змінити величину загальної похибки апроксимації Δ. Так, 

застосувавши нерівність Коші-Буняковського-Шварца, матимемо 

          
222 T TT T T T

j j j j j jb L    v X Y Xv Y Xv Xv Y Y Y Y , 

а отже, зі зменшенням величини власного значення Lj (яке є невід’ємним через 

властивість додатної визначеності матриці A) зменшуватимуться за 
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абсолютним значенням обидва доданки в круглих дужках у виразі (3.9). Інакше 

кажучи, у виразі (3.8) доданки, що відповідають власним векторам vj, для яких 

власні значення Lj є "малими", не відіграють істотної ролі при мінімізації 

загальної похибки Δ апроксимації вектора дипольного моменту конформерів 

молекули. Тому для визначення коефіцієнтів розвинення aj при таких власних 

векторах в запропонованому методі застосовується умова, відмінна від 

мінімізації величини Δ. Якщо позначити через Nz кількість згаданих вільних 

параметрів aj (j = 1, ..., Nz), то вираз (3.11) буде застосовним лише до визначення 

до решти параметрів aj (із j = Nz+1, .., Na). 

 Відзначимо, що Nz вільних параметрів aj можна було б покласти рівними 

нулю, що відповідало б методу застосуванню підходу, аналогічного до регресії 

головних компонент (PCR) [327] як способу регуляризації задачі методу 

найменших квадратів, який як правило застосовують  у випадках, коли 

"незалежні" змінні є сильно зкорельованими і кількість головних компонент 

(власних векторів, що відповідають істотно ненульовим власним значенням) є 

меншою від загальної кількості "незалежних" змінних.  

 На відміну від методу PCR, в запропонованому підході Nz вільних 

параметрів aj обираються так, щоб з допомогою одержуваних за (3.8) зарядів 

було б можливо апроксимувати фізичні властивості конформерів, відмінні від 

їх дипольного моменту. За такі властивості було обрано зміни, яких зазнає 

вектор дипольного моменту при невеликих змінах координат атомів, зокрема – 

малих деформаціях ковалентних зв’язків або валентних кутів, які, своєю 

чергою, можуть бути наслідком нормальних коливань атомів молекули. За 

такого вибору, одержувані заряди коректно передаватимуть вектор дипольного 

моменту для якнайширшої області простору конфігурацій молекули.  

 Кількісною характеристикою, яка описує зміну дипольного моменту 

молекули при деформаціях її просторової структури, є тензор атомної 

поляризованості (APT), компоненти якого для A-го атома молекули 

означаються як [206] 
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      A

A

d
V

r











, 

де d   є μ-ою (μ = x, y, z) компонентою вектора дипольного моменту молекули, 

а Ar   –  ν-ою (ν = x, y, z) компонентою вектора координат її A-го атома. Вибір 

APT-зарядів як величини для апроксимації з використанням системи шуканих 

атомних зарядів відрізняє запропонований метод від інших методів [328], в 

яких для визначення зарядів використовувалися значення вищих, ніж 

дипольний, мультипольних моментів молекули. Таким чином, заряди, 

одержувані запропонованим методом, можна вважати одержуваними лиша зі 

значень дипольного моменту та просторової структури конформерів.  

 Тісно пов’язаною з тензором атомної поляризованості величиною є так 

звані APT-заряди (які також називають GAPT-зарядами), які означаються 

наступним чином [206, 329] 

   
1 1

tr
3 3

yA Ax z
A A A

x y z

dd d
Q

r r r

  
        

V .   (3.12) 

Процедура обчислення APT-зарядів реалізована у багатьох програмних пакетах 

для квантово-хімічних розрахунків і виконується ними автоматично після 

здійснення аналізу нормальних коливань системи. Слід відзначити, що APT-

заряди зазвичай добре корелюють із емпіричними атомними зарядами, 

знайденими з аналізу коефіцієнтів поглинання в експериментально виміряних 

коливальних спектрах [330]. 

 До означення APT-зарядів (3.12) можна прийти як на основі принципу 

розділення фізичних властивостей електронної підсистеми молекул  на 

складові, пов’язані з окремими атомами [329], так і із розв’язку задачі про 

якнайточнішу (в термінах квадратичної норми) однопараметричну 

апроксимацію тензора атомної поляризованості для вибраного атома. Дійсно, 

якщо для апроксимації вектора дипольного моменту використати вираз 
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     approx
i i

i

d q r 
 

,     (3.13) 

то загальна похибка апроксимації тензорів атомної поляризованості  

  

2 2

1 , 1 ,

a a
approxN N

V AA A A
A A

d d d
q

r r r

  


       

    
              

   

   

22

1 1

a aN N

AA A
A A

d d
q

r r
 

    

   
          

     (3.14) 

досягатиме, як функція qA, мінімуму при значеннях зарядів, які даються 

виразом (3.12). 

 Саме останній критерій якнайточнішої однопараметричної апроксимації 

APT використовуєтсья в запропонованому підході для визначення Nz вільних 

параметрів aj. Для цього доданки у виразі (3.8) для визначення заряду qi 

розділимо на дві групи, а саме – 

       
1 1

az

z

NN

i j j j ji i
j j N

q a a
  

  v v ,    (3.15) 

де (vj)i – i-та компонента вектора vj, Nz – визначена вище для чотирьох 

розглядуваних молекул кількість власних значень матриці A, які дорівнювали б 

нулю за умови, що довжини ковалентних зв’язків та величини валентних кутів 

є однаковими в усіх конформерах, а нумерацію власних векторів і власних 

значень матриці A обрано так, щоб останні були впорядковані за зростанням. 

Підстановка (3.15) у (3.14) та підсумовування одержаних похибок апроксимації 

APT за усіма конформерами приводить до наступного виразу для сумарної 

похибки згаданої вище однопараметричної апроксимації 

    
2

1 1 1

a az

z

cN NN
tot
V j j j j AA A

c A j j N

d
Const a a

r



     

  
          

   v v , (3.16) 
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де cd   – μ-та компонента вектора дипольного моменту c-го конформера, індекс 

c є номером конформера, а стала Const містить усі доданки із    , які 

відповідають внескам до похибки апроксимації, які стають незалежними від 

коефіцієнтів aj щойно приймається наближення (3.13). 

 Перед тим, як перейти до мінімізації одержаного виразу (3.16) як функції 

aj з j = 1, ..., Nz, накладемо на одержувані заряди умову 

      
1

aN

i tot
i

q q


 .     (3.17) 

відтворення ними справжнього значення qtot загального заряду розглядуваної 

молекули. Застосувавши метод невизначених множників Лагранжа, накладення 

зазначеної умови зведеться до наступної модифікації виразу (3.16): 

     
2

1 1 1

a az

z

cN NN
tot
V j j j j AA A

c A j j N

d
Const a a

r



     

  
           

   v v  

      
1 1 1 1

2
a a az

z

N N NN

j j j j totA A
A j A j N

a a q
    

 
     

 
  v v ,  (3.18) 

де 2Λ є невизначеним множником Лагранжа. Мінімізація одержаного виразу як 

функції ak із k = 1,...,Nz дає 
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1

a

z

z

N
T APT T APT k

k k j j j N
j N

j
j

s
a s a

s 



   


v Q v Q .  (3.19) 

де  
1

v
aN

k k i
i

s


   є сумою компонент k-го власного вектора vk, 
APTQ  – вектор-

стовпець, утворений з APT-зарядів, усереднених за усіма конформерами, а 

також було враховано властивість    
1

aN
T

j k j k jkAA
A

   v v v v  ортонормованості 
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власних векторів матриці A, означення (3.12), умову (3.17), та перетворення 

     
1

aN
APT T APT

j jAA
j

 Q v v Q , яке є наслідком повноти системи векторів vk .  

 Одержаний вираз (3.19) можна спростити (див. додаток C в роботі 

дисертанта [6]) якщо початок координат помістити в геометричний центр 

молекули, означений як точка з радіус-вектором  

     
1

1 aN

i
ia

u r
N 

 
 

. 

При цьому для нових радіус-векторів i iR r u 
  

 атомів  виконуватиметься 

      
1

0
aN

i
i

R





,      (3.20) 

а вираз (3.1) для загальної похибки апроксимації набуде вигляду 

     
2 2

1 2, ,... c c c c
i i tot i i

c i c i

q q d q R u d uq q R
   

         
   

   
   

,  

де tot i
i

q q  , а 

    
1c c c c

tot tot i
ia

D d uq d q r
N

     
   

,    (3.21) 

є вектором дипольного моменту c-го конформера відносно системи координат, 

початок якої вміщено у геометричний центр молекули. При цьому вираз для 

похибки апроксимації 

     
2

1 2, ,... c c
i i

c i

q q D q R
 

   
 

 
 

,    (3.22) 

зберігає вигляд, аналогічний до (3.1), але замість векторів cd


 до нього входять 

вектори cD


, означені в (3.21). З цієї причини, одержані раніше результати (в 

системі координат, початок якої містився в зарядовому, а не геометричному, 

центрі молекули) лишаються справедливими і при використанні нової системи 

координат.  
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 Однак, при обчисленні компонентів матриці A з використанням нової 

системи координат, з’являється нова властивість власних векторів цієї матриці, 

а саме: замість власного вектора  
1/ 2

1 1 2
1

a

a

N
T

i N
i

Z Z Z Z





 
  

 
v  , який 

відповідав нульовому власному значенню, ця матриця тепер матиме власний 

вектор  

      1

1
1 1 1

T

aN
 v  , 

існування якого є наслідком властивості 1 Xv 0 , яка, своєю чергою, є 

тотожною до виразу (3.20). У той же час, з ортогональності власних векторів 

матриці A випливає, що для всіх 1k   

        1 1

1 1
0 T

k k k ki i i
i ia a

s
N N

    v v v v v , 

а отже, 

        0k k i
i

s   v  

для 1k  . Натомість, у випадку 1k   маємо 1 as N . З урахуванням таких 

значень величин sk вираз (3.19) спрощується і для k = 1, ..., Nz набуває вигляду 

      T APT
k ka  v Q ,    (3.23) 

тоді як решта одержаних раніше виразів, необхідних для визначення зарядів, не 

змінює свого вигляду при зміні початку координат. Можна переконатися, що 

при 1

1 APT tot
A

Aa a

q
a Q

N N
   в розвиненні 

1

aN

j j
j

a


 q v  підсумований за усіма 

атомами перший  доданок  1 1 A
a v  забезпечуватиме виконання умови (3.17) 

фіксації повного заряду молекули, адже 

      1 1 1
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а решта доданків j ja v  із j = 2, ..., Na даватимуть нульовий внесок до суми 

зарядів, оскільки 0ks   для всіх 1k  . 

 Таким чином, вирази (3.4), (3.7), (3.10), (3.11) (при j = Nz+1, .., Na) та (3.23)  

(при k = 1, ..., Nz) складають набір робочих формул для визначення атомних 

зарядів за векторами дипольних моментів та просторовими структурами 

конформерів відповідно до запропонованого методу. 

 

3.3. Атомні заряди 2'-дезоксирибонуклеотидів, оптимізовані для 

моделювання залежності дипольного моменту молекули від конформації 

 

 Описаний алгоритм був реалізований у вигляді створеної дисертантом 

програми з відкритим кодом на мові програмування Python. Код програми 

можна знайти в додаткових матеріалах статті дисертанта [6]. Для виконання 

усіх обчислювальних операцій з матрицями використовувалась стандартна 

бібліотека NumPy. 

 Геометрії конформерів молекул чотирьох розглядуваних нуклеотидів, а 

саме: 613 конформерів dCMP, 660 dTMP, 726 dAMP і 745 dGMP, були взяті з 

[247–250] і відповідали структурам, оптимізованим квантово-механічним 

методом теорії функціоналу густини (DFT) B3LYP/6-31G(d,p). Декартові 

координати конформерів разом з розрахованими характеристиками молекул, 

важливими для застосування пропонованого методу (дипольні моменти, заряди, 

отримані з тензора атомної поляризованості), були записані в файли з даними, 

по одному файлу на молекулу 2'-дезоксирибонуклеотиду, і збережені в 

зручному для читання форматі JSON. Необхідні для наступного порівняння 

результатів заряди, отримані методом апроксимації електростатичного 

потенціалу системи (RESP), який часто використовується для параметризації 

міжатомних потенціалів в методі молекулярної динаміки, були отримані за 

схемою Мерца-Сінха-Колмана [204, 205], та також були включені в файли з 
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даними. Створені файли використовувалися як вхідні дані для подальшої 

обробки розробленою програмою на Python. 

 Для оцінки впливу поляризовного діелектричного оточення на заряди, 

отримані запропонованим методом, була виконана додаткова серія 

квантовохімічних розрахунків для молекули dCMP. В цих розрахунках кожен з 

613 конформерів, отриманих раніше в вакуумі, був додатково оптимізований в 

присутності континуального поляризовного діелектричного оточення, яке 

описувалось моделлю розчинника IEFPCM [331–336], зі стандартними для 

розчинника «вода» параметрами (зокрема, діелектричною проникністю 

ε = 78,39 та ефективним радіусом частинки розчинника 1,385 Å). Після 

оптимізації геометрії, для отримання значень APT-зарядів був проведений 

аналіз нормальних коливань системи в присутності діелектричного оточення. 

Розрахунки, які виконувались на цьому етапі, виконувалися з використанням 

того ж методу DFT та базисного набору, що і розрахунки в вакуумі. 

 Похибка апроксимації дипольного моменту набором розміщених на 

атомах фіксованих зарядів (одержаних або з дипольних моментів, або з тензора 

атомної поляризованості (APT), або з умови апроксимації електростатичного 

потенціалу системи (RESP)) оцінювалась з використанням двох характеристик 

відхилень, а саме 

     abs approx exactd d  
 

,    (3.24) 

для абсолютного значення дипольного моменту та 

    
 

arccos
approx exact

ang

approx exact

d d

d d


 



 

  ,    (3.25) 

яка набувала значень в діапазоні від 0° до 180°, – для оцінки відхилення 

напрямку апроксимованого вектору дипольного моменту approx i i
i

d q r 
 

, 

розрахованого з використанням набору розміщених на атомах фіксованих 

зарядів, відносно істинного вектора дипольного моменту exactd


, отриманого з 
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квантово-хімічних розрахунків. Необхідно зазначити, що ці характеристики 

відхилень відрізняються від функції (3.1), з мінімізації якої проводилося 

отримання зарядів з дипольних моментів оптимальних значень, а тому ці 

характеристики дають додаткову інформацію щодо точності апроксимації. 

 Перейдемо до аналізу власних значень матриці A = XTX, розрахованої для 

конформерів кожного з чотирьох канонічних 2'-дезоксирибонуклеозид-5'-

монофосфатів. Рис. 3.2 представлено ці власні значення, за винятком одного 

власного значення, яке дорівнює нулю точно та відповідає прийняттю 

зарядового чи геометричного центру молекули за початок системи координат. 

Для унаочнення порівняння, власні значення були побудовані в порядку 

спадання і нормовані на загальну кількість конформерів Nconfs (тобто на число 

доданків в (3.5) кожного нуклеотиду). 

 

Рис. 3.2. Нормовані на кількість конформерів власні значення матриці A = XTX 

для молекул кожного з чотирьох канонічних 2'-дезоксирибонуклеозид-5'-моно-

фосфатів, впорядковані за спаданням. Власні значення, рівні нулю (з точністю 

до похибки  заокруглення при машинному представленні дійсних чисел), не 

показано 

 

 З наведених даних випливає, що характер зміни власних значень у 

впорядкованій їх послідовності лишається однаковим для всіх чотирьох 

молекул, незважаючи на те, що загальне число атомів в цих молекулах 
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відрізняється (36 в dAMP, 36 в dTMP, 37 в dGMP і 34 в dCMP). Крім того, 

потрібно відмітити виражене зменшення величини власних значень, починаючи 

з 19-го, тобто, відразу після знайденої з аналізу структурної формули 

досліджуваних молекул кількості атомів з лінійно незалежними векторами 

координат.  

 Це спостереження підтверджує наведені раніше міркування щодо 

визначення порогового числа головних компонент шляхом визначення числа 

атомів з лінійно залежними радіус-векторами і також підтверджує, що навіть 

для неідеальних молекул, в яких довжина зв’язків та валентні кути у різних 

конформерів не є строго однаковими (а зазнають змін в певних конформаціях 

[247–250] до 0,067 Å та 9,8° відповідно), модель ідеалізованої молекули з 

фіксованими довжинами зв’язків та валентними кутами є коректною. 

 Перейдемо тепер до аналізу статистичних характеристик зарядів, 

одержаних з дипольних моментів запропонованим методом. Почнемо з 

порівняння цих зарядів із APT-зарядами і з RESP-зарядами, отриманими з 

умови апроксимації електростатичного потенціалу системи за схемою Мерца-

Сінха-Колмана. Заряди двох останніх груп були усереднені за всіма 

конформерами кожної досліджуваної молекули. Результати порівняння 

представлені на рис. 3.3.  

 

а б 

Рис. 3.3. Співставлення ефективних зарядів 2'-дезоксирибонуклеотидів, 

одержаних із дипольних моментів конформерів запропонованим методом  (qd), 

із зарядами, одержаними методами APT (qAPT, а) RESP (qRESP, б) 
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Набори точок, зображених на цих графіках, були також апроксимовані 

лінійними функціями задля аналізу кореляції або взаємозв’язку зарядів, 

отриманих різними методами. Аналогічне порівняння було виконано для 

зарядів, одержаних запропонованим методом для молекули 2'-дезоксицитидин-

5'-монофосфату за наявності континуального діелектричного оточення, та 

усереднених за усіма конформерами APT- та RESP-зарядами, одержаними за 

тих самих умов (рис. 3.4). 

  

а б 

Рис.  3.4. Співставлення ефективних зарядів 5'-дезоксицитидилової кислоти, 

одеражних за наявності континуального діелектричного оточення із дипольних 

моментів конформерів запропонованим методом  (qd), та зарядів, одержаними 

методами APT (qAPT, а) RESP (qRESP, б) за тих самих умов 

 

 З одержаних даних, зокрема – близькості до одиниці кутових коефіцієнтів 

прямих, проведених через їх точки за методом найменших квадратів, випливає, 

що заряди, одержувані запропонованим методом (їх значення представлені в 

Табл. 3.1–3.6), є набагато ближчими до усереднених за усіма конформерами 

APT-зарядів, аніж до аналогічно усереднених RESP-зарядів. Аналіз чисельних 

значень зарядів, одержаних з дипольних моментів, та APT-зарядів, показує, що 

середнє абсолютне значення різниці між ними складає лише 0,062|e|, і тільки в 

30 випадках із 143 (тобто в 21% випадків) це значення перевищує 0,1|e|.  
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Таблиця 3.1. Заряди атомів цукрово-фосфатного остову канонічних пуринових 

2'-дезоксирибонуклеозид-5'-монофосфатів, одержані запропонованим методом 

(qd), та усереднені за усіма конформерами аналогічні заряди, одержані 

методами APT (qAPT) та RESP (qRESP) 

qd / |e| qAPT / |e| qRESP / |e| Атом 
dAMP dGMP dAMP dGMP dAMP dGMP 

C1' 0,909 0,901 0,923 0,916 0,348 0,345 

H1' -0,366 -0,307 -0,058 -0,053 0,068 0,061 

C2' -0,119 -0,113 -0,087 -0,084 -0,347 -0,351 

H2'2 -0,070 -0,054 0,033 0,025 0,118 0,112 

H2'1 0,023 0,009 -0,001 -0,003 0,124 0,125 

C3' 0,452 0,454 0,468 0,467 0,335 0,330 

H3' -0,089 -0,093 -0,027 -0,032 0,031 0,027 

O3' -0,600 -0,590 -0,611 -0,609 -0,628 -0,627 

HO3' 0,298 0,293 0,262 0,261 0,402 0,402 

C4' 0,451 0,450 0,412 0,410 0,104 0,110 

H4' -0,080 -0,090 -0,054 -0,057 0,078 0,075 

O4' -0,572 -0,553 -0,792 -0,788 -0,404 -0,398 

C5' 0,499 0,497 0,503 0,504 0,048 0,032 

O5' -0,793 -0,792 -1,021 -1,013 -0,371 -0,365 

H5'1 -0,115 -0,115 -0,014 -0,017 0,084 0,087 

H5'2 -0,130 -0,125 -0,012 -0,010 0,081 0,086 

P 2,319 2,329 2,329 2,330 0,966 0,966 

OP -1,008 -1,007 -0,824 -0,832 -0,575 -0,577 

OP1 -0,848 -0,839 -0,848 -0,854 -0,569 -0,570 

HP1 0,402 0,392 0,364 0,366 0,427 0,427 

OP2 -0,843 -0,838 -0,850 -0,853 -0,567 -0,565 

HP2 0,404 0,399 0,365 0,368 0,425 0,425 
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Таблиця 3.2. Заряди атомів цукрово-фосфатного остову канонічних 

піримідинових 2'-дезоксирибонуклеозид-5'-монофосфатів, одержані 

запропонованим методом (qd), та усереднені за усіма конформерами аналогічні 

заряди, одержані методами APT (qAPT) та RESP (qRESP) 

qd / |e| qAPT / |e| qRESP / |e| Атом 
dTMP dCMP dTMP dCMP dTMP dCMP 

C1' 0,880 0,851 0,903 0,880 0,365 0,367 

H1' -0,354 -0,284 -0,045 -0,066 0,061 0,053 

C2' -0,117 -0,117 -0,082 -0,080 -0,391 -0,360 

H2'2 -0,081 -0,051 0,025 0,032 0,127 0,120 

H2'1 0,018 -0,022 -0,000 0,001 0,132 0,125 

C3' 0,454 0,453 0,471 0,472 0,345 0,321 

H3' -0,108 -0,117 -0,033 -0,030 0,034 0,039 

O3' -0,583 -0,565 -0,612 -0,612 -0,626 -0,628 

HO3' 0,296 0,294 0,264 0,258 0,401 0,401 

C4' 0,461 0,433 0,426 0,423 0,094 0,129 

H4' -0,059 -0,098 -0,058 -0,058 0,084 0,075 

O4' -0,651 -0,668 -0,795 -0,791 -0,403 -0,416 

C5' 0,497 0,495 0,501 0,497 0,005 0,000 

O5' -0,797 -0,800 -1,016 -1,016 -0,357 -0,363 

H5'1 -0,102 -0,099 -0,013 -0,011 0,099 0,096 

H5'2 -0,126 -0,100 -0,013 -0,011 0,097 0,095 

P 2,333 2,326 2,330 2,329 0,956 0,968 

OP -1,012 -1,014 -0,829 -0,830 -0,576 -0,582 

OP1 -0,835 -0,846 -0,840 -0,848 -0,564 -0,567 

HP1 0,391 0,405 0,360 0,369 0,431 0,425 

OP2 -0,819 -0,827 -0,838 -0,847 -0,563 -0,565 

HP2 0,382 0,394 0,353 0,366 0,429 0,425 
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Таблиця 3.3. Заряди атомів нуклеотидної основи (цитозину) в молекулі 2'-

дезоксицитидин-5'-монофосфату (dCMP), одержані запропонованим методом 

(qd), та усереднені за усіма конформерами аналогічні заряди, одержані 

методами APT (qAPT) та RESP (qRESP) 

Атом qd / |e| qAPT / |e| qRESP / |e| qbase / |e| 

N1    -0,740     -0,776     -0,328 -0,187 

C2     1,315      1,213      0,871 0,800 

O2    -0,646     -0,878     -0,583 -0,564 

N3    -0,873     -0,887     -0,780 -0,755 

C4     1,112      1,144      0,858 0,810 

N4    -0,991     -0,826     -0,895 -0,863 

H41     0,249      0,240      0,408 0,387 

H42     0,342      0,235      0,390 0,370 

C5    -0,484     -0,492     -0,619 -0,535 

H5     0,041      0,041      0,216 0,181 

C6     0,510      0,476      0,174 0,120 

H6     0,120      0,085      0,129 0,119 

Примітка: qbase – RESP-заряди, одержані в [290] для молекули 1-метил-

цитозину на основі квантово-хімічних обчислень методом B3LYP/6-31G(d,p). 

 

 

Окрім того, хоча RESP-заряди за абсолютною величиною є приблизно удвічі 

меншими за заряди, отримані з дипольних моментів (див. коефіцієнти лінійної 

апроксимації на рис. 3.3, б), ці два набори зарядів лишаються помітно 

зкорельованими.  

 Слід відзначити, що незважаючи не те, що заряди, отримані з дипольних 

моментів, набагато ближчі до APT-зарядів (які незадовільно відтворюють 

величину дипольних моментів), аніж до зарядів RESP (які досить добре 

підходять для апроксимації дипольних моментів окремих конформерів), 
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запропоновані заряди точніше відтворюють абсолютне значення дипольного 

моменту та його напрямок, аніж усереднені за конформаціями RESP- або APT- 

заряди.  

 

Таблиця 3.4. Заряди атомів нуклеотидної основи (тиміну) в молекулі тимідин-

5'-монофосфату (dTMP), одержані запропонованим методом (qd), та усереднені 

за усіма конформерами аналогічні заряди, одержані методами APT (qAPT) та 

RESP (qRESP) 

Атом qd / |e| qAPT / |e| qRESP / |e| qbase / |e| 

N1    -0,781     -0,882     -0,218 -0,098 

C2     1,293      1,208      0,698 0,658 

O2    -0,726     -0,856     -0,542 -0,530 

N3    -0,656     -0,710     -0,648 -0,641 

H3     0,254      0,218      0,376 0,367 

C4     1,086      1,073      0,635 0,648 

O4    -0,831     -0,812     -0,505 -0,518 

C5    -0,273     -0,288     -0,023 -0,105 

C6     0,511      0,450     -0,114 -0,103 

H6     0,136      0,080      0,180 0,161 

C7     0,058      0,084     -0,416 -0,153 

H73    -0,036     -0,006      0,128 0,053 

H72    -0,065     -0,009      0,136 0,069 

H71    -0,036     -0,011      0,136 0,068 

Примітка: qbase – RESP-заряди, одержані в [290] для молекули 1-метилтиміну на 

основі квантово-хімічних обчислень методом B3LYP/6-31G(d,p). 

 

Дійсно, як випливає з даних рис. 3.5, на якому зображено розподіл 

характеристик (3.24) і (3.25) відхилень наближеного дипольного моменту, 

обчисленого з використанням набору фіксованих атомних зарядів, від 
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істинного дипольного моменту, знайденого з квантово-хімічних розрахунків, 

максимум густини розподілу похибок для випадку зарядів, отриманих з 

дипольних моментів, зміщений вліво відносно аналогічних максимумів 

розподілів, які відповідають APT- і RESP-зарядам.  

 Таке ж відносне розташування спостерігається для середніх величин 

характеристики відхилення, відмічених на верхніх осях графіків: заряди, 

одержані з дипольних моментів, дають кращу апроксимацію дипольного 

моменту порівняно з іншими дослідженими наборами зарядів.  

 

а б 

Рис.  3.5. Розподіл похибки апроксимації модуля дипольного моменту (а) та 

розподіл кута (б) між істинним та апроксимованим векторами дипольного 

моменту конформерів для випадків зарядів, знайдених запропонованим 

методом (qd), APT-зарядів (qAPT) та RESP-зарядів (qRESP). Використано 

логарифмічний масштаб горизонтальної осі 

 

 Оскільки заряди, отримані з дипольних моментів, відтворюють 

дипольний момент для повного набору конформерів краще, ніж усереднені за 

конформаціями RESP-заряди попри те, що для кожного окремого конформера 

RESP-заряди можуть передавати дипольний момент майже точно, то зміни, 

яких зазнають RESP-заряди при зміні конформації молекули, є істотними з 

точки зору апроксимації її дипольного моменту, – попри те, що за абсолютною 

величиною ці зміни зазвичай є невеликими (див. Табл. 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 в 
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Розділі 2). Цей приклад показує важливість ретельного вибору конформера у 

випадку отримання зарядів атомів методом RESP. 

 Після аналізу загальних статистичних властивостей пропонованих 

зарядів, перейдемо до аналізу їхніх числових значеннях, представлених в Табл. 

3.1–3.6.  

 

Таблиця 3.5. Заряди атомів нуклеотидної основи (аденіну) в молекулі 2'-дезо-

ксирибоаденозин-5'-монофосфату (dAMP), одержані запропонованим методом 

(qd), та усереднені за усіма конформерами аналогічні заряди, одержані 

методами APT (qAPT) та RESP (qRESP) 

Атом qd / |e| qAPT / |e| qRESP / |e| qbase / |e| 

N1    -0,723     -0,687     -0,688 -0,704 

C2     0,598      0,584      0,484 0,534 

H2     0,029      0,007      0,052 0,021 

N3    -0,600     -0,654     -0,649 -0,669 

C4     0,555      0,513      0,477 0,457 

C5    -0,193     -0,187     -0,002 -0,044 

C6     0,946      0,997      0,643 0,653 

N6    -0,964     -0,816     -0,824 -0,791 

H62     0,337      0,247      0,385 0,362 

H61     0,307      0,253      0,393 0,372 

N7    -0,495     -0,513     -0,541 -0,512 

C8     0,404      0,327      0,251 0,177 

H8     0,198      0,081      0,109 0,107 

N9    -0,523     -0,612     -0,264 -0,099 

Примітка: qbase – RESP-заряди, одержані в [290] для молекули 9-метиладеніну 

на основі квантово-хімічних обчислень методом B3LYP/6-31G(d,p). 
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Таблиця 3.6. Заряди атомів нуклеотидної основи (гуаніну) в молекулі 2'-дезо-

ксирибогуанозин-5'-монофосфату (dGMP), одержані запропонованим методом 

(qd), та усереднені за усіма конформерами аналогічні заряди, одержані 

методами APT (qAPT) та RESP (qRESP) 

Атом qd / |e| qAPT / |e| qRESP / |e| qbase / |e| 

N1    -0,659     -0,647     -0,678 -0,731 

H1     0,168      0,209      0,391 0,396 

C2     1,155      1,149      0,726 0,793 

N2    -0,813     -0,800     -0,823 -0,817 

H21     0,296      0,223      0,369 0,355 

H22     0,320      0,255      0,381 0,363 

N3    -0,823     -0,847     -0,607 -0,657 

C4     0,682      0,661      0,325 0,348 

C5    -0,247     -0,260      0,073 -0,010 

C6     1,165      1,172      0,568 0,638 

O6    -0,868     -0,844     -0,492 -0,522 

N7    -0,411     -0,433     -0,511 -0,481 

C8     0,255      0,221      0,198 0,140 

H8     0,114      0,074      0,115 0,111 

N9    -0,541     -0,572     -0,195 -0,049 

Примітка: qbase – RESP-заряди, одержані в [290] для молекули 9-метилгуаніну 

на основі квантово-хімічних обчислень методом B3LYP/6-31G(d,p). 

 

 Наведені значення зарядів добре узгоджуються із загальними уявленнями 

про полярність ковалентних зв’язків, утвореними атомами хімічних елементів з 

різною електронегативністю. Варто відмітити, що отримання коректних 

значень зарядів було б неможливим без виключення близьких до нуля власних 

значень із (3.11), тим самим усуваючи розбіжність. Ще одне узагальнення 

можна зробити на основі даних Табл. 3.1, аналізуючи здатність пропонованих 
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зарядів атомів цукрово-фосфатного хребта чотирьох досліджуваних 

нуклеотидів зберігати свої значення при переході від однієї молекули до іншої. 

 Так, значення зарядів, отриманих з дипольних моментів, є близькими для 

атомів, що входять до складу фрагментів з подібною будовою. Наприклад,  

заряд атомів H в гідроксильних групах знаходиться в межах між +0,3 |e| та +0,4 

|e|, а заряди атомів P, OP, OP1 і OP2 варіюються не більше ніж на 0,02 |e| залежно 

від молекули. Загалом, максимальна різниця між найбільшим та найменшим 

значенням заряду для того самого атома в різних молекулах дорівнює 0,11 |e| і 

відповідає атому O4' фуранозного кільця. 

 Іншою важливою властивістю отриманих зарядів є те, що вони 

виявляються придатними для оцінки дипольного моменту ізольованої 

нуклеотидної основи, незважаючи на те, що таке застосування їх не закладалося 

в модель при її створенні. Так, абсолютні значення дипольних моментів 

нуклеотидних основ, розраховані з використанням наведених у в Табл. 3.3–3.6 

зарядів, отриманих з дипольних моментів (які при цьому були одержані для 

цілої молекули), призводять до дипольних моментів, представлених у Табл. 3.7.  

 

Таблиця 3.7. Модулі дипольних моментів (в Дебаях) нуклеотидних основ, 

розраховані з використанням наборів атомних зарядів, одержаних 

запропонованим методом (qd), та усереднені за усіма конформерами аналогічні 

заряди, одержані методами APT (qAPT) та RESP (qRESP) 

Використаний набір зарядів Нуклеотидна 

основа qd qAPT qRESP 

dexact, D 

Гуанін 7,19 7,72 6,30 6,84 

Аденін 2,66 3,98 2,28 2,51 

Тимін 4,86 8,87 4,24 4,34 

Цитозин 6,18 8,46 6,63 5,94 

Примітка: dexact – модуль дипольного моменту N-метильованої нуклеотидної 

основи, знайдений в [290] на основі квантово-хімічних обчислень. 
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 Отримані значення є досить близькими до дипольних моментів 

ізольованих метильованих нуклеотидних основ [290]. Необхідно відмітити, що 

для цих розрахунків в набір атомів основи нуклеотиду також був включений 

атом C1', але його заряд був заданий таким, щоб зробити заряд всієї основи 

нуклеотиду рівним нулю. 

 Розглянемо тепер можливість впливу оточення (наприклад, молекули 

розчинника) на значення зарядів, отримуваних з дипольних моментів 

запропонованим методом. Оцінка такого впливу є доцільною, зокрема, в 

контексті потенційного застосування запропонованих зарядів при 

параметризації міжатомних потенціалів для молекулярно-динамічного 

моделювання. Хоча протоколи, які використовуються для отримання зарядів 

атомів в певних полях (наприклад, AMBER [186]) передбачають розрахунок 

зарядів для досліджуваної молекули методом RESP у вакуумі, чим 

виключаються врахування ефектів перерозподілу густини заряду молекули 

через взаємний вплив молекул в конденсованому стані, можливий також і 

альтернативний підхід, при якому включаються деякі ефекти взаємної 

поляризації розчиненої речовини і розчинника. Такий підхід є більш 

притаманним для таких наборів міжатомних потенціалів, як GROMOS [185], в 

яких значення зарядів атомів розглядаються як емпіричні підгоночні параметри. 

За наявності процедури виконання плавної інтерполяції між двома згаданими 

граничними випадками «повністю неполяризованої» та «повністю 

поляризованої» молекули розчиненої речовини можливо було б повніше 

описати роль розчинника у ефективній міжмолекулярній взаємодії. 

 Така процедура може бути особливо простою для зарядів, отриманих з 

дипольних моментів. Так, із представленого на рис. 3.6 порівняння зарядів 

атомів молекули dCMP, отриманих у вакуумі та в поляризовному 

діелектричному оточенні з діелектричною сталою 78,39 (близькою до 

діелектричної сталої води), випливає, що обумовлена введенням 

діелектричного розчинника зміна значень зарядів, одержаних з дипольних 

моментів, зводиться до їх множення на константу. Середній модуль різниці між 
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апроксимованим лінійною функцією та точним значенням для qd
(env) складає 

0,038 |e|.  

 

 

Рис. 3.6. Взаємозв’язок зарядів, одержаних запропонованим методом для 

молекули 5'-дезоксицитидилової кислоти (dCMP) у вакуумі (qd
(vac)) та в 

континуальному поляризовному діелектричному оточенні (qd
(env)). Пунктирною 

лінією показано результат апроксимації прямою за методом найменших 

квадратів 

 

 При цьому аналогічно до розглянутого раніше випадку молекул у 

вакуумі, за наявності діелектричного оточення одержані запропонованим 

методом заряди атомів забезпечують меншу похибку апроксимації дипольного 

моменту молекули (як за його модулем, так за орієнтацією відносно істинного 

вектора дипольного моменту), аніж заряди, одержані  методами APT та RESP за 

тих самих умов (рис. 3.7). 

  Зупинимося на можливому використанні запропонованого методу 

визначення зарядів при параметризації потенціалів міжатомної взаємодії для 

застосування в молекулярно-динамічному моделюванні. Завдяки їхній 

здатності коректно передавати дипольні моменти складових частин молекули 

та залежність вектора дипольного моменту молекули від її конформації, 

запропоновані заряди можуть допомогти виділити далекодіючі складові 
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загальної енергії міжмолекулярної взаємодії, звужуючи задачу до 

налаштування потенціалів короткодіючих взаємодій. Окрім того, оскільки 

запропоновані заряди вже оптимізовані для апроксимації дипольного мементу, 

їх можна розглядати як "відправну точку" в просторі параметрів для 

моделювання таких змін дипольного моменту, які за означенням не можуть 

бути змодельовані системою сталих зарядів, розміщених на атомах, наприклад - 

ефектів поляризації молекули під впливом зовнішнього електричного поля. 

Таке початкове наближення може бути корисним при створенні та 

параметризації міжатомних  потенціалів, які враховують взаємну поляризацію 

молекул [337, 338]. 

 

 

а б 

Рис.  3.7. Розподіл похибки апроксимації модуля дипольного моменту (а) та 

розподіл кута (б) між істинним та апроксимованим векторами дипольного 

моменту конформерів молекули dCMP (за наявності континуального 

діелектричного оточення) для випадків зарядів, знайденим запропонованим 

методом (qd), APT-зарядів (qAPT) та RESP-зарядів (qRESP). Використано 

логарифмічний масштаб горизонтальної осі 

 

 У випадку молекулярно-динамічного моделювання системи, в якій 

характерна енергія міжмолекулярної взаємодії не є великою порівняно з 
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висотою потенціального бар’єра, який відокремлює різні конфорамції молекул, 

можна очікувати, що в процесі моделювання просторова структура таких 

молекул в переважну більшість моментів часу буде близькою до структури 

одного з їх конформерів, а відмінності від структури (зумовлені, наприклад, 

коливаннями молекули) такого конформера можна ваажати її невеликою 

деформацією. В такому разі заряди атомів, одержані запропонованим способом, 

можуть бути використані в молекулярно-динамічному моделюванні для 

якнайточнішої апроксимації дипольного моменту молекул, наприклад – при 

врахуванні впливу діелектричного оточення у моделях неявного розчинника 

[189, 336] або для визначення внеску диполь-дипольної та диполь-монопольної 

взаємодії до загальної енергії міжмолекулярної взаємодії. Взаємодії такого типу 

відіграють, зокрема, важливу роль у підтриманні стійкості молекулярних 

комплексів, які утворюються в процесі репарації ДНК [339].  

 

 

Підсумки розділу 

 1. Заряди атомів 2'-дезоксирибонуклеотидів, одержані методом RESP з 

умови якнайточнішої апроксимації електростатичного потенціалу молекули в 

точках молекулярної поверхні, після їх усереднення за усіма конформерами 

молекул не забезпечують найменшої можливої похибки апроксимації 

залежності дипольного моменту цих молекул від їх конформації. 

 2. Незначні у порівнянні зі значеннями зарядів поправки, додані до APT-

зарядів, знайдених з умови якнайточнішої апроксимації впливу деформації 

молекули на її дипольний момент, можуть істотно знизити похибку 

моделювання впливу конформації на дипольний момент, якщо останній 

розраховується з використанням таких зарядів 

 3. Запропоновано модифікований метод регресії головних компонент, з 

допомогою якого можливо одержати заряди атомів з таких спостережуваних 

властивостей молекул як просторові структури та дипольні моменти їхніх 
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конформерів, не залучаючи емпіричних параметрів. Запропонований метод 

було застосовано для визначення зарядів атомів 2'-дезоксирибонуклеотидів  

 4. Заряди, знайдені запропонованим методом, забезпечують якнайменшу 

похибку у моделюванні впливу деформації та конформаційних змін та 

дипольний момент молекули, та можуть бути використані при параметризації 

електростатичної та поляризаційної складових існуючих силових полів для 

молекулярно-динамічного моделювання. 
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РОЗДІЛ 4. 

ЛОКАЛІЗОВАНІ ОРБІТАЛІ ЯК ДЕСКРИПТОРИ ЕЛЕКТРОННОЇ 

СТРУКТУРИ МОЛЕКУЛ  

 

4.1. Визначення локалізованих орбіталей на основі принципу 

відтворення одноелектронних фізичних властивостей молекул 

 

 Використання локалізованих молекулярних орбіталей, які одержуються 

при унітарному перетворенні заселених молекулярних орбіталей (MO) [340], 

при побудові фізичного опису хімічних властивостей молекулярних структур 

дозволяє інтерпретувати електронну структуру таких систем за допомогою 

моделей, пов’язаних з поняттями ковалентного зв’язку, неподілених 

електронних пар, електронного спряження тощо. Окрім цього, будучи 

відмінними від нуля лише в обмеженій області простору, локалізовані 

молекулярні орбіталі застосовуються у ефективних обчислювальних квантово-

хімічних методах [341–345].  

 В даному підрозділі запропоновано новий метод локалізації орбіталей, 

який було імплементовано у створеній дисертантом програмі JANPA [1], 

побудований так, щоб одержувані локалізовані орбіталі (LPO) були однаково 

придатними для розділення будь-якої одно електронної фізичної величини на 

одно- та двоатомні внески. Оптимальність такого розділення забезпечується 

тим, що LPO ( )loc
i r


 означаються як такий набір функцій, в якому кожна з 

функцій локалізована на одному або двох атомах, а сума 

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

i

r r n r r    
   

   (4.1) 

забезпечує якнайточніше (в розумінні норми Фробеніуса) наближення до 

зведеної одночастинкової безспінової матриці густини першого порядку (1-

RDM) [208–210]. Остання за означенням дорівнює 
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   1 1

1

... ...*
2 2 2

...

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

N

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

 

        
         

, (4.2) 

де Ψ – багаточастинкова електронна хвильова функція, Ne – загальна кількість 

електронів, σi – спінові індекси хвильової функції. Істотно, що 1-RDM, 

означена у (4.2), містить всю інформацію про електронну структуру системи, 

яка необхідна для обчислення будь-якої з незалежних від спіну 

одноелектронних фізичних величин, що характеризують систему [346]. Будь-

яку з таких величин можна представити квантово-механічним оператором 

      1

ˆˆ ( )
eN

i
i

F f r


 


 

квантово-механічне середнє якого є 

       ˆ ˆˆ ˆ( ) ( , ) tr
r r

F f r r r dr f


     

   
,   (4.3) 

де ̂  - оператор зведеної одночастинкової матриці густини [178, 346] (1-RDO), 

який задається використанням 1-RDM як його інтегрального ядра.  

Із інформації, що міститься в 1-RDM, можна знайти такі хімічно-значимі 

дескриптори електронної структури системи як ефективні атомні заряди [1, 2, 

42, 173], порядки зв’язків та валентності [2, 148, 152, 153, 254, 346]. Ряд інших 

фізичних властивостей також можна знайти з інформації, що міститься в 1-

RDM, через складніші нелінійні або неявні співвідношення завдяки тому, що 

«діагональна частина» ( , )r r
 

 1-RDM дорівнює розподілу ( )r


 густини 

електронного заряду системи, яка, завдяки теорії функціонала густини, 

визначає усі фізичні властивості багато електронної системи в її основному 

стані [60]. 

 Якщо у виразі (4.3) замінити справжній оператор 1-RDO ̂  на його 

локалізоване наближення ˆ loc , що має ядро, задане в (4.1), одержимо відповідне 

локалізоване розділення (див. [347]) 

   
 ˆ ˆˆ ˆtr

loc
loc loc loc loc loc loc

i i i i i
i i

F f n f n F      
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фізичної властивості системи F̂  на локалізовані внески ˆloc loc loc
i i iF f   , 

кожен з яких пов’язаний із однією з локалізованих орбіталей loc
i , яка, своєю 

чергою, може бути співвіднесена із внеском від деякого атома або пари атомів. 

Хоча ˆ loc  є лише наближенням до справжнього ̂ , так що ˆ
loc

F  лише 

наближено дорівнює справжньому квантовому середньому F̂ , відмінність 

між двома згаданими величинами може бути мінімізована за умови, якщо 

мінімізувати 
2loc   . Це можна показати з використанням неперервності 

згаданих квантових середніх як функціоналів відповідних орбіталей, або з 

нерівності Коші-Буняковського-Шварца [348], застосування якої дає 

     
22ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆtr

loc
loc locF F f f          . 

З останньох нерівності випливає, що саме 
2

ˆ ˆloc    є природнім вибором для 

величини, що має бути мінімізуватися при пошуку локалізованих орбіталей, 

придатних до якнайточнішого розділення фізичних властивостей на 

локалізовані внески. Відповідно що цього, будемо в подальшому називати 

локалізовані орбіталі ( )loc
i r


, які мінімізують 
2

ˆ ˆloc   , LPO-орбіталями. 

 

4.2. Числові методи для одержання локалізованих орбіталей з 

багатоелектронної хвильової функції молекули 

 

 Розвинемо метод для знаходження таких LPO-орбіталей ( )loc
i r


 та їхніх 

відповідних коефіцієнтів loc
in  у виразі (4.1), що мінімізують 

2
2

, ( )
ˆ ˆ ( ) ( ) ( , ) min

loc loc
i i

loc loc loc loc
i i i

n r
i

n r r r r drdr


 
            

 
 

     
.  (4.4) 

Почнемо з пошуку оптимальних значень коефіцієнтів loc
in , після чого 

повернемося до пошуку локалізованих орбіталей ( )loc
i r


. Останні вважатимемо 
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дійсними функціями, які є нормованими на одиницю та ортогональними між 

собою, тобто 

     , ( ) ( )loc loc loc loc
i j i j ijr r       

 

 

де ij  – символ Кронекера. Зважаючи на властивість ортонормованості, 

кінцевий критерій (4.4) можна перетворити до вигляду 

 
 

22 2
ˆ ˆ ˆ2 ( ) ( , ) ( )loc loc loc loc loc

i i i i
i i

n n r r r r drdr              
     

, (4.5) 

де 
2

̂  не залежить ні від ( )loc
i r


, ані від loc
in . Мінімізація одержаного виразу як 

функції loc
in  дає 

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

     
,   (4.6) 

тож коефіцієнти loc
in  мають фізичний зміст заселеностей LPO-орбіталей [25]. 

 Слід зазначити, що якщо шукати мінімум (4.5) як функціоналу ( )loc
i r


 без 

жодних додаткових умов, то розв’язком такої задачі будуть добре відомі 

природні орбіталі Льовдіна [207] . ( )nat
i r


, з допомогою яких можливо здійснити 

точне (
2.ˆ ˆ 0nat    ) розвинення справжньої 1-RDM у вигляді ряду  

    . . . .( , ) ( ) ( )nat nat nat nat
i i i

i

r r n r r     
   

.   (4.7) 

 Звичайно, рівність 
2.ˆ ˆ 0nat     має місце лише якщо до суми (4.7) 

включено нескінченну кількість доданків. Однак, оскільки на практиці у 

квантово-хімічних розрахунках як хвильова функція, будь-які компоненти, з 

яких вона побудована, а також знайдені з такої хвильової функції 1-RDM та 

1-RDO, представляються розвиненнями за скінченим числом базисних функцій, 

можна вважати, що для природних орбіталей Льовдіна рівність 
2.ˆ ˆ 0nat     

лишається справедливою і у випадку наближених обчислень, за умови, що 

кількість природних орбіталей дорівнює кількості використовуваних у таких 

обчисленнях (лінійно незалежних) базисних функцій. Однак, в будь якому разі, 



 

 160 

розвинення (4.7) міститиме орбіталі, які зазвичай є делокалізованими по усій 

системі, так само як і канонічні молекулярні орбіталі. Таким чином, для того, 

щоб одержані локалізовані орбіталі, на шукані функції loc
i  необхідно накласти 

додаткові умови. 

 У запропонованому методі такі додаткові умови можна сформулювати в 

термінах коефіцієнтів розвинень 

     ( ) ( )loc loc
i ir c r 



  
 

    (4.8) 

локалізованих орбіталей loc
i  та коефіцієнтів розвинення 

     . .( ) ( )nat nat
i ir c r 



  
 

 

природних (або канонічних) орбіталей . ( )nat
i r


 за набором базисних функцій χμ, 

які вважатимемо дійсними, центрованими на атомах, нормованими на одиницю 

та ортогональними (як функції, що центровані на одному і тому ж атомі, так і 

функції, що центровані на різних атомах), тобто  ,      . Для скорочення 

запису в подальшому називатимемо такі базисні функції атомними орбіталями 

(AO). Завдяки уведенню AO, кожна з яких може бути приписана певному атому 

системи, критерій локалізованості орбіталей стає можливим означити як 

властивість розвинення (4.8) містити лише доданки, у яких AO центрована на 

одному атомі або центровані на двох атомах системи. Такі два атоми в 

подальшому називатимемо атомною парою. Накладаючи тепер обмеження 

щодо локалізованості (у вищеозначеному сенсі) на орбіталі у (4.8), останнє 

можна переписати як 

     
( ) ( )loc loc

i i
X

r c r 


  
 

 

де через X позначено скінчену множину значень, яких набуває індекс 

підсумовування. 

 Уведемо тепер ще одну додаткову умову [175] щодо структури шуканих 

локалізованих орбіталей. А саме: вимагатимемо існування таких 
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ортонормованих лінійних комбінацій, – які в подальшому називатимемо 

атомними гібридними орбіталями або скорочено AHO чи просто «гібридами», – 

     

( ) ( ) ( )A
i i

A

h r r 


   
 

    (4.9) 

з AO   на кожному з атомів, що будь-яка двоатомна орбіталь, локалізована на 

атомній парі A–B (яка зазвичай являє собою ковалентний зв’язок між атомами), 

може бути представлена у вигляді 

   

( ) ( )
, ,( ) ( ) ( ) ( )loc loc A B

i i i A i i B i
A B

r c r v h r v h r 
 

    
   

  (4.10) 

де 2 2
, , 1i A i Bv v   і жоден з цих коефіцієнтів не близький до нуля. Вимагатимемо 

також, аби будь-яка орбіталь, що локалізована на одному атомі M (і зазвичай 

являє собою вакантну орбіталь атома або його неподілену електронну пару), 

могла бути представлена у вигляді 

     

( )( ) ( ) ( )loc loc M
j j j

M

r c r h r 


   
  

.  (4.11) 

 В подальшому задля скорочення запису називатимемо два щойно введені 

типи локалізованих орбіталей 2c-LOs та 1c-LOs відповідно. Загальна кількість 

ортонормованих AHO на певному атомі лишається рівною кількості 

початкових AO на цьому ж атомі та, окрім того, обидва набори функцій 

пов’язані не виродженим лінійним перетворенням (є елементами одного і того 

ж Гільбертового простору). Окрім цього, вимагатимемо, щоб загальна кількість 

усіх локалізованих орбіталей (LO), - 2c-LO та 1c-LO, - була рівною кількості 

AHO (а отже, і кількості AO) і щоб між цими наборами функцій також існувало 

невироджене лінійне перетворення. Таким чином, лінійним перетворенням, яке 

з огляду на вимоги ортонормованості функцій має бути ортогональним,  будуть 

пов’язані між собою набори функцій AO, AHO та LO. 

 Уведені додаткові умови для структури LO мають важливі наслідки. Так, 

разом з умовою ортонормованості LO вони мають наслідком те, що якщо AHO 

входить до складу певної 1c-LO, то така AHO має бути ортогональною до всіх 

інших LO (як 1c-LO, так і 2c-LO), а тому не може входити до складу  у 
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розвиненнях виду (4.10) або (4.11) будь-якої з таких LO. Аналогічно, якщо 

AHO входить до складу 2c-LO, то така AHO не може входити до складу 

розвинення виду (4.11) будь-якої з 1c-LO (адже в іншому разі деякі LO не були 

б ортогональними), але може входити до складу розвинення виду (4.10) 

щонайбільше однієї додаткової 2c-LO. Більше того, оскільки загальна кількість 

LO має бути рівною загальній кількості AHO, приходимо до висновку, що коли 

деяка AHO входить до складу однієї з 2c-LO, то така AHO має також додатково 

входити до складу рівно однієї іншої 2c-LO. Відтак, за відповідного вибору 

способу нумерації тих AHO, які входять до складу 2c-LOs, але не входять до 

складу жодної з 1c-LOs, такі AHO можна згрупувати у пари так у такий спосіб, 

щоб існувала взаємно-однозначна відповідність між парою AHO  ( )( ), ( )i p ih r h r
 

 

та парою 2c-LO  ( )( ), ( )loc loc
i p ir r 
 

. У щойно використаному записі було уведено 

дискретну "функцію спарювання" ( )p i , яка є інволютивною (  ( )p p i i ), а її 

значення відповідає порядковому номеру тієї AHO, що належить до тієї самої 

пари AHO, що й i-та AHO. В такому разі, лінійні співвідношення (4.10)  між 

функціями, що належать до одних пар, може бути виражене в матричній формі 

як 

     ( ) ( )loc
i i ir rφ v h
 

,     (4.12) 

де було введено вектори-стовпці 

     ( )

( )
( )

( )

loc
iloc

i loc
p i

r
r

r

 
    

φ






 

та 

     ( )

( )
( )

( )
i

i
p i

h r
r

h r

 
  

 
h






, 

утворені з 2c-LO та AHO відповідних пар, а також було введено матрицю kv  

розміру 2x2, яка містить коефіцієнти змішування AHO. Зважаючи на введені 

вище умови ортонормованості, яким мають задовольняти як AHO так і 2c-LO, 
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можна переконатися, що матриця kv  має бути ортогональною, тобто має 

виконуватися співвідношення T T
k k k k v v v v 1 . 

 Таким чином, як внаслідок накладання на структуру LO умов (4.10) та 

(4.11), загальний набір AHO розділяється на дві підмножини: 

 а) '1C-набір', який складається з тих AHO, які є ідентичними до 1c-LO у 

відповідності до (4.11), і який відтак містить таку ж кількість функцій, як і 

загальна кількість 1c-LO, 

 б) '2C-набір', який складається з пар AHO kh , причому для кожної з пар 

встановлена взаємно-однозначна відповідність із парою 2c-LO loc
kφ  за 

допомогою ортогонального перетворення (4.12). Для зручності наступних 

записів доцільно ввести позначення 2Ci  ,  яке вказуватиме, що i-та AHO 

належить до однієї з пар AHO з-поміж 2C-набору. 

 Виведене обмеження на кількість LO, до складу яких може входити 

кожна з AHO, можна використати тепер для одержання критерію для 

знаходження AHO. Дійсно, оскільки AHO утворюють такий самий гільбертів 

простір, що і початкові AO, то такі AHO можна використати як базисні функції 

для розвинення за ними точної 1-RDM. Завдяки цьому, можна увести матрицю 

густини D , елементи якої за означенням приймаються рівними коефіцієнтам 

розвинення 

      
,

( , ) ( ) ( )r r h r h r 
 

    D
   

,    (4.13) 

де верхні індекси в AHO було прибрано задля спрощення запису. Завдяки 

властивості ортонормованості AHO, звідси можна отримати наступну рівність 

для елементів матриці D: 

        ˆ,h h 
 D .     (4.14) 

Аналогічно до (4.13), розвинення за тим самим набором базисних функцій 

можна записати і для наближеної, локалізованої 1-DRM loc  

     
,

( , ) ( ) ( )loc locr r h r h r 
 

    D
   

,   (4.15) 
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тим самим означивши елементи  loc


D  ще однієї матриці locD . В такому разі, 

аналогічно до (4.14) можна знайти, що    ˆ,loc loch h 
 D , а застосувавши (4.1), 

також і те, що 

        , ,loc loc loc loc
i i i

i

n h h 
   D . 

 З одержаної рівності та з властивостей (4.10) та (4.11) LO 
loc

i , випливає, 

що у матриці locD  ненульовими можуть бути лише такі елементи: усі її 

діагональні елементи, а також ті, і лише ті, недіагональні елементи, індекси 

яких відповідають номерам AHO, які належать до однієї і тієї ж пари у "2C-

наборі". Окрім того, оскільки 

       
22 2

,

ˆ ˆloc loc loc


 

      D D D D    (4.16) 

(докладне доведення можна знайти в роботі дисертанта [5]), то усі ненульові 

елементи матриці locD  мають бути покладені рівними відповідним елементам 

матриці D  задля мінімізації ˆ ˆloc   , тим самим досягаючи якнайменшої 

відмінності loc  від  . Таким чином, одержуємо, що 

    
 

 

, якщо

, якщо 2C та ( )

0, в інших випадках

loc p





  


     



D

D D ,  (4.17) 

де умова ( )p    відображає приналежність μ-ої та ν-ої AHO до однієї і тієї ж 

пари в 2C-наборі.  З урахуванням (4.17), вираз (4.16) для похибки апроксимації 

можна представити у вигляді 

        
222 2

, ( )
2C

loc

p  
 

    D D D D D . 

Необхідно підкреслити, що до останньої суми (за 2C  ) кожен з елементів 

симетричної матриці D входить двічі: один раз як   
2

, ( )p 
D , а інший раз як 

  
2

( ),p  
D , коли індекс   співпадає з ( )p   для певного значення 2C  . 
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 Нарешті, оскільки AHO одержуються як результат ортогонального 

перетворення (4.9) початкових AO, а сума квадратів елементів матриці є 

інваріантною при таких перетвореннях (   
22

,

.inv


 

 D D ), то можна 

зробити висновок, що 
2loc D D  досягає мінімуму тоді, коли досягає максимуму 

сума квадратів ненульових елементів (4.17) матриці Dloc, тобто 

         
22 22

( ), ( )
2 C 2 C

ˆ ˆ, , maxAHO pp
h h h h     

   

          D D . (4.18) 

Одержана умова є ключовою для побудови алгоритму пошуку AHO. 

 Умова (4.18) вимагає, щоб при пошуку AHO унітарне перетворення (4.9) 

будувалося так, аби максимізувати абсолютні значення тих елементів матриці 

D, що входять до (4.18), а також щоб AHO були об’єднані у пари (тим самим 

формуючи 2C-набір) таким чином, за якого друга сума в (4.18) була б 

якнайбільшою (в подальшому така максимізація називатиметься умовою 

оптимального спарювання). 

 Вочевидь, дві вказані властивості є взаємопов’язаними, а виконання їх 

обох в запропонованому підході можна досягти ітераційним способом, коли на 

кожній ітерації здійснюється два кроки. На першому кроці будується 

перетворення (4.9) AO в  AHO, причому цей крок виконується по-різному на 

найпершій ітерації та на подальших. 

 На найпершій ітерації запропонованого алгоритму властивість 

максимізації елементів матриці D, що входять до (4.18), забезпечується 

наближеним чином, за допомогою алгоритму спільної діагоналізації матриць 

(SDA) [349], який застосовується до набору матриць 

       ,T
A AA AA AB BAG B A  D D D D    , 

який будується окремо для кожного атома A; через T
AB BAD D   позначено блоки 

матриці D, утворені її елементами  


D  з такими індексами, що ,A B    . 

Результатом застосування до кожного з атомів алгоритму SDA є такі унітарні 
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перетворення AΘ  в просторі AO відповідного атома, які мінімізують суму 

квадратів недіагональних елементів 

        
2 2

( ) T
AA AA AB BA

B A

off A
 

    

  D D D D    , 

або, еквівалентно, максимізують суму квадратів діагональних елементів 

        
2 2

( ) T
AA AA AB BA

B A

dg A


  

  D D D D    .  (4.19) 

Слід відзначити, що на розглядуваній найпершій ітерації застосовано лише два 

наближення: цільова функція (4.19) алгоритму SDA містить більшу кількість 

елементів матриці D, аніж цільова функція (4.18), яка мала би бути 

максимізованою задля знаходження AHO, а також те, що самі елементи матриці 

D входять до (4.19) у 4-ій, а не в 2-ій степені. 

 Набір матриць AΘ , знайдений за допомогою алгоритму SDA, забезпечує 

таким чином початкове наближення [28] до шуканого перетворення AO в AHO, 

адже забезпечує мінімізацію переважної частини елементів матриці D в базисі 

AHO і, в той же час, максимізацію нечисленну решту елементів D, які 

відповідають діагоналям її суб-блоків AAD  та ABD . Разом з тим, після 

застосування такого перетворення для елементів  матриці D можна вирішувати 

задачу про комбінування їх у пари так, щоб забезпечити виконання умовою 

оптимального спарювання. 

 Згадана умова задовольняється на другому з кроків, що виконуються на 

кожній з ітерацій запропонованого алгоритму. Такий крок виконується 

однаковим чином незалежно від номера ітерації, а перетворення (4.9) AO в 

AHO вважається при цьому сталим. В такому разі фіксованим є і перший 

доданок в (4.18), а отже умова оптимального спарювання стає фактично 

еквівалентною до принципу максимізації порядку зв’язків [163, 164]. Однак, 

істотно, що в пропонованому підході такий принцип максимізації порядку 

зв’язків не є незалежним постулатом, а має розглядатися як наслідок більш 

загальної умови оптимальності (4.4), доповненої обмеженнями (4.10)–(4.11) 
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щодо структури локалізованих орбіталей. 

 В запропонованому підході для виконання умови оптимального 

спарювання застосовується алгоритм пошуку пар з максимальною вагою Дж. 

Едмондса [350, 351]. Цей алгоритм знаходить набір таких ребер, які з’єднують 

кожну з вершин заданого графа  з номерами від 1 до n із щонайбільше однією 

іншою вершиною таким чином, що утворене з’єднання вершин максимізує 

суму наперед заданих вагових коефіцієнтів ребер. Більш строго, якщо кожній 

парі вершин (i, j), або, іншими словами, ребру, що може з’єднати такі дві 

вершини, поставлено у відповідність ваговий коефіцієнт ijw , що задовольняє 

умовам ij jiw w  та 0iiw  , а також означити симетричну матрицю суміжності P 

розміру n x n, у якої Pij = 1 тоді і лише тоді, коли i-та і j-та вершини з’єднані 

ребром (зокрема, Pii = 1 якщо i-та вершина не з’єднана з жодною іншою 

вершиною) та Pij = 0 в іншому випадку, то алгоритм Едмондса будує таку 

матрицю суміжності, яка максимізую цільову функцію 
,

ij ij
i j

w P  за додаткової 

умови 1ij
j

P   для всіх i від 1 до n  (така умова означає, що кожна з вершин 

може бути сполучена не більш, ніж з однією вершиною-партнером). Згаданий 

алгоритм має поліноміальну складність за часом (а саме O(n3), де n є загальною 

кількістю AHO), і застосовується з ваговими коефіцієнтами w , які 

покладаються рівними   
2


D , де елементи матриці D обчислюються за (4.14) 

з використанням матриць перетворення AO в AHO, які відомі на поточній 

ітерації. Відзначимо, що оптимальний розподіл AHO на 1C- і 2C-набори 

знаходиться при цьому за відомою матрицею суміжності P за наступним 

критерієм: i-та AHO вміщується в 1C-набір якщо 1iiP  , та вміщується в 2C-

набір в складі пари із j-ою AHO якщо 1ijP  . Елементи матриці суміжності 

відтак пов’язані з уведеною вище "функцією спарювання" ( )p i , означеною на 
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елементах 2C-набору, наступним чином: ( )p i j , де i j , якщо і тільки якщо 

1ijP  . 

 Знаходженням оптимального об’єднання AHO у пари завершується 

поточна ітерація запропонованого алгоритму.  Відповідно, що на усіх 

наступних його ітераціях відомими є деякі наближення як для перетворення AO 

в AHO, так і для функції спарювання ( )p i . Тому перший з кроків кожної з таких 

ітерацій виконується по-іншому, а його метою є така модифікація поточного 

наближення до шуканого перетворення AO в AHO, яка збільшує поточне 

значення цільової функції AHO , означеної у (4.18), за припущення про 

фіксованість поточного об’єднання AHO в пари. Така модифікація 

перетворення AO в AHO в запропонованому алгоритмі [25, 26] реалізується 

ітераційно, у спосіб, подібний до алгоритму найстрімкішого спуску, але, на 

відміну від останнього, на кожному кроці забезпечується виконання умови 

ортогональності шуканого перетворення (див. [352] та посилання в цій роботі). 

Для побудови використаного алгоритму оптимізації було застосовано наступні 

міркування. 

 Розглянемо оптимізаційну задачу про знаходження ортогональної 

матриці U ( T U U 1 ), яка максимізує диференційовну цільову функцію ( )f U . 

Якщо така функція є лінійною, тобто 

       0( ) tr Tf f U G U ,     (4.20) 

де 0f  є сталою, то ортогональна матриця U, за якої функція f досягає свого 

максимального з-поміж усіх можливих аргументів-ортогональних матриць 

значення, може бути знайдена як 

      
1/ 2T 

U G G G .     (4.21) 

Цей результат є прямим наслідком того, що саме така матриця U є найближчою 

(в розумінні норми Фробеніуса) ортогональною матрицею до заданої (не 

унітарної) матриці G, тобто U мінімізує  2
2 tr 1T T   G U G G G U  [217, 353, 

354]. Відзначимо, що таку ж саму матрицю U, яка дається виразом (4.21), також 
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можна обчислити із розвинення матриці G (яка в загашльному випадку не є 

симетричною) за сингулярними власними числами (SVD) 

     G VΛQ ,      (4.22) 

де V та Q є унітарними матрицями, а матриця Λ  є діагональною. Дійсно, 

симетричний квадратний корінь з матриці 2T TG G Q Λ Q  можна знайти як [355] 

 
1/ 2T TG G Q ΛQ , а тоді відповідну обернену матрицю – як  

1/ 2 1T T G G Q Λ Q . 

Нарешті, підставляючи останній результат разом з (4.22) у (4.21), 

знайдемо [356] 

     1T  U VΛQQ Λ Q VQ .    (4.23) 

За такого способу обчислення матриці U виключається можливість нестійкості 

машинної арифметики при знаходженні оберненого квадратного кореня 

 
1/ 2T 

G G  в тих випадках, коли матриця TG G  має малі (або майже нульові) 

власні значення. 

 Розглянемо тепер випадок, коли залежність цільової функції f від 

елементів матриці U є нелінійною, що якраз має місце у випадку (4.18) для 

залежності цільової функції AHO  від коефіцієнтів перетворення AO в AHO. В 

цьому випадку можна застосувати наступний спосіб знаходження матриці U. 

 Зважаючи на те, що за початкове наближення у процесі пошуку 

перетворення AO в  AHO обирається результат алгоритму SDA, який 

максимізує подібну до цільової функції AHO  функцію (4.19), можна очікувати, 

що шукане перетворення буде "близьким" до використовуваного початкового 

наближення 0U . В такому випадку, в околі 0U  можна використати лінійне 

наближення для цільової функції AHO . З цією метою, розглянемо розвинення 

цільової функції f в ряд Тейлора в околі 0U : 

 
 

    
0

0 0 0 0
,

( ) ( ) ( ) tr ( )Tf
f f f F


   


      




U U

U U U U U G U U U
U

, 

де G  є матрицею градієнтів із елементами 
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0

f


 





U U

G
U

.     (4.24) 

Оскільки матриця  
1/ 2T 

U G G G , а не 0U U , максимізує  tr TG U , то можна 

зробити висновок, що    0tr trT TG U G U , а отже   0tr 0T  G U U  і 

0( ) ( )F FU U . 

 Відповідно, якби лінійне наближення ( ) ( )f FU U  було досить точним, 

що забезпечити 0( ) ( )f fU U  як наслідок 0( ) ( )F FU U , було б достатньо на 

кожній ітерації процесу пошуку матриці U  просто оновлювати поточне 

значення матриці градієнтів у відповідності до (4.24), а потім обчислювати нове 

наближення до шуканої матриці U за (4.21) або (4.23), таким чином одержуючи 

все краще і краще наближення до матриці U, яка максимізує f (див. також 

[357]). Для забезпечення збіжності такого ітераційного процесу достатньо було 

б вимагати, щоб цільова функція f була обмеженою зверху. Оскільки цільова 

функція (4.18) оптимізаційної задачі пошуку AHO обмежена зверху принаймні 

нерівністю 
2

AHO  D , наведене вище обґрунтування критерію збіжності 

ітераційного процесу залишилося б справедливим за умови, що на кожній 

ітерації виконується нерівність 

      0( ) ( )f fU U .    (4.25) 

 Відповідно, в запропонованому алгоритмі виконання цієї нерівності 

перевіряється на кожній з ітерацій чисельно . У випадку, якщо при підстановці 

знайденої на певній ітерації за (4.21) або (4.23) матриці U виявляється, що 

нерівність (4.25) не виконується, тобто   0( )f fU U , це означає, що лінійне 

наближення ( ) ( )f FU U  стає неточним внаслідок завеликої зміни аргументу U 

у порівнянні з його попереднім значенням U0. В такому випадку, застосовується 

процедура зменшення величини кроку, у відповідності до якої вираз (4.21) 

модифікується так, щоб нерівність 0( ) ( )f fU U  знову справджувалася і 

відповідно умова збіжності продовжувала виконуватися. Зазначена процедура 

реалізується наступним чином. Відмінність нової U від її попереднього 
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значення U0 зменшується завдяки додаванню до цільової функції 

регуляризуючого доданку, після чого така функція набуває вигляду 

     
2

0( ) 2 ( )L f    U U U U     (4.26) 

де 2  виступає параметром, який визначає, наскільки близькою одержувана U  

має бути до її попереднього значення 0U . Так, коли параметр 2  є настільки 

малим, що доданком ( )f U  можна знехтувати у порівнянні з регуляризуючим 

доданком, функція ( )L U  досягатиме максимуму при 0U U . Окрім того,  

       2

0 0 0 0tr 2 2 trT T T
dimN        U U U U U U U U , 

де    0tr tr trT T
dimN  U U U U 1  є сталою, що рівна розміру матриць U та U0, а 

  2 2

0 0tr T
dimN  U U U U . Відповідно, регуляризуючий доданок 

обмежений нерівністю  2

0 04 2 2 tr 0T
dim dimN N       U U U U , тож при 

"великих" значеннях параметра, коли  0 4 dimf U N   ,  регуляризуючий 

доданок стає нехтівно малим, а функція L досягатиме максимуму при тому ж 

значенні аргументу, що і ( )f U . Перейдемо до випадку проміжних значень 

параметра  . За цих значень використаємо лінійне наближення L в околі U0: 

      0 0 0( ) 2 ( ) 2 tr 2 2 trT T
dimL f N         U U G U U U U  

    0 02 tr ( )
T

approxL L     G U U U ,   (4.27) 

де  0 0 02 ( ) 2 2 tr T
dimL f N      U G U   і не залежить від U . Одержана функція 

( )approxL U  досягатиме максимуму за аргумента, що дається виразом 

      
1/ 2

T


U G G G   ,     (4.28) 

аналогічним до (4.24), але в якому матриця градієнтів замінена матрицею 

     0   G G U ,      

яку можна назвати "матрицею демпфованих градієнтів". Оскільки (4.28) 

зводиться до 0U U  при 0   та до  
1/ 2T 

U G G G  при достатньо великих  , 

то за допомогою цього виразу можна здійснити неперервну інтерполяцію між 
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попереднім (недемпфованим) розв’язком (4.21), який не задовольняв нерівність 

(4.25), та "повністю демпфованим" розв’язком 0U U , який задовольняє 

нерівність (4.25), але не відрізняється від результату із попередньої ітерації. В 

роботі дисертанта [5] показано також , що, за винятком випадку симетричності 

матриці 0
TG U , існує деяке скінчене значення 0  , за якого нерівність (4.25) 

задовольняється при підстановці в неї 0U U , одержаної за (4.28). Відповідно, 

для зменшення величини кроку в разі виявленого на певній ітерації порушення 

нерівності (4.25) достатньо замінити (4.21) або (4.23) матрицю градієнтів G  її 

"демпфованим" аналогом. При цьому оптимальне значення параметра   можна 

знайти за алгоритмом, запропонованим дисертантом в [5]. 

 Описаний підхід було узагальнено на випадок цільової функції 

1( ,..., )
aNf U U , залежної від  Na матричних аргументів. Для цього розвинення 

цільової функції в ряд Тейлора представляється у вигляді 

        (0) (0) (0)
1 1,..., ,..., tr

a

T
N a k k k

k

f f  U U U U G U U , 

де матриці часткових градієнтів kG  (k = 1,2,..,Na) задаються елементами 

     
 

(0)
l l

k

k

f


 





U U

G
U

. 

Для того, щоб усі аргументи f трактувалися однаковим чином, нові значення 

цих аргументів на кожній ітерації необхідно визначати водночас, вже після 

того, як відповідні матриці kG  були знайдені при попередніх значеннях 

аргументів (0) (0)
1 ,..., aU U . Після цього здійснюється перевірка виконання 

нерівності (4.25) і застосовується розглянута вище процедура зменшення 

величини кроку в разі, якщо нерівність (4.25) порушується. 

 Таким чином, запропонований алгоритм побудови AHO можна 

сформулювати наступним чином: 

 Крок 1. Створити початкове наближення до перетворення AO в AHO 

шляхом одночасної діагоналізації субматриць ABD  і знайти елементи матриці D. 
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 Крок 2. Визначити оптимальний розподіл AHO по парах і сформувати 2C-

набір. 

 Крок 3. Оптимізувати коефіцієнти перетворення AO в AHO за допомогою 

методу, запропонованого дисертантом в [5], використовуючи градієнти (4.18), 

явні вирази для яких отримано в [5]. Перевірити, чи досягнуто поріг збіжності 

occh  та обчислити значення цільової функції з використанням наявного 2C-

набору. 

 Крок 4. Обчислити D використовуючи зоптимізоване перетворення AO в 

AHO, після чого визначити оптимальний розподіл AHO по парах та знайти 

одержуване за цього розподілу значення цільової функції. В разі, якщо 

одержане значення перевищує попередньо знайдене на Кроці 3 значення 

принаймні на occh , то перейти до Кроку 3, а в протилежному випадку – 

завершити алгоритм.  

 За допомогою наведеного алгоритму оптимізуються як розподіл AHO по 

парах (а отже, і 2C-набір загалом), так і перетворення AO в AHO. Таким чином, 

здійснюється максимізація цільової функції й мінімізація відмінності 

2 2
ˆ ˆloc loc    D D . Слід зазначити, що значення цільової функції збільшується 

як на Кроці 3, так і на Кроці 4, тож якщо запропонований алгоритм не був 

завершений після перевірки умови збіжності на Кроці 4, то приріст значення 

цільової функції після цих двох кроків є не меншим від occh . З цього факту, та з 

урахуванням того, що цільова функція обмежена зверху як 
2

AHO  D , 

випливає гарантоване завершення алгоритму за щонайбільше 
2

/ occhD  циклів. 

 Після того, як були знайдені перетворення AO в AHO та розподіл AHO за 

1C- та 2C-наборами, вирішується задача одержання одно- (1c-) і двохатомних 

(2c-) LPO. При цьому 1c-LPO співпадають із AHOs з 1C-набору, а для 

одержання 2c-LPO необхідно знайти "коефіцієнти змішування" AHO, які є 

елементами матриць kv  у (4.12). Ці матриці можна одержати із умови, щоб 
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після перетворення (4.12) локалізована 1-RDM ( , )loc r r
 

 , виражена згідно з (4.1) 

з використанням LPO 

   
1c-LO 2c-LO,

( )

( , ) ( ) ( ) ( ) ( )
T

loc loc loc loc loc loc
i i i j j j

i j
j p j

r r n r r r r
 



           φ n φ
     

 
   

1C 2 C,
( )

( ) ( ) ( ) ( )
T

loc T
i i i j j j j j

i j
j p j

n h r h r r r
 



      h v n v h
   

, (4.29) 

де були введені діагональні матриці 

     ( )

0

0

loc
j

j loc
p j

n

n

 
   

 
n

 

із заселеностей j-ої пари 2c-LO (див. (4.6)), була еквівалентною до (4.15), тобто 

      ( ), ( )
1C 2 C

( , ) ( ) ( ) ( ) ( )loc
i i j p jii j p j

i j

r r h r h r h r h r
 

       D D
     

,  (4.30) 

де було використано (4.17) для елементів матриці locD . Відзначимо, що умова 

( )j p j  в (4.29) необхідна для того, щоб кожна пара 2c-LO входила до суми 

лише один раз. З допомогою аналогічної умови у другій сумі (4.30), доданки 

цієї суми можна переписати в матричній формі як 

     
1C 2 C,

( )

( , ) ( ) ( ) ( ) ( )
T

loc pair
i i j j jii

i j
j p j

r r h r h r r r
 



       D h d h
     

,  (4.31) 

увівши допоміжні матриці 

    
   

   
, ( )

( ), ( ), ( )

jj j p jpair
j

p j j p j p j

 
 
 
 

D D
d

D D
,    (4.32) 

складені з елементів D, які відповідають j-ій парі AHO. Порівнюючи (4.31) та 

(4.29), можна встановити, що pair T
j j j jd v n v  або, використовуючи також і 

ортонормальність jv , що 

     pair T
j j j jv d v n .     (4.33) 

 Останній результат показує, що стовпці T
jv  мають бути рівними власним 

векторам матриці 
pair
jd , а діагональні елементи матриці jn  – їх відповідним 
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власним значенням. З цієї умови можна тепер знайти елементи матриць jv  

(адже матриці 
pair
jd  є відомими одразу, щойно були знайдені AHO та їх 

оптимальний розподіл за парами), що і завершує запропоновану процедуру 

знаходження LPO. 

 

 

4.3. Модифікація розробленого методу локалізації орбіталей для 

відтворення структури ковалентних зв’язків 

 

 Запропонований вище алгоритм знаходження AHO та LPO забезпечує 

виконання властивості (4.4) за додаткових умов (4.10) та (4.11), що 

накладаються на структуру шуканих орбіталей. Істотно, що ці алгоритми є 

непараметричними в тому сенсі, що вони не використовують жодних 

додаткових емпіричних правил або підгоночних параметрів (за винятком 

порогів збіжності, які в даному контексті не є істотними) [25]. Разом з тим, 

кількість LPO, що створюються запропонованим алгоритмом, дорівнює 

кількості базисних функцій, які використовувалися для представлення 

початкової 1-RDM і кількість яких перевищує кількість електронів в системі 

для будь-якого базисного набору, повнішого за мінімальний [358], а отже, як 

правило є значно більшою за кількість електронів у системі. Така кількість 

локалізованих орбіталей може виявитися невиправдано великою з точки зору 

застосовуваної при моделюванні хімічних властивостей досліджуваної 

молекули за допомогою структури Льюїса, у якій на пару електронів зазвичай 

припадає лише одна локалізована орбіталь. Окрім того, важливим елементом в 

побудові структури Льюїса є неподілена електронна пара (LP), яка являє собою 

орбіталь, що має електронну заселеність, близьку до 2, і локалізована на 

одному, а не на двох атомах. Однак, друга сума у цільовій функції AHO (4.18) 

зазвичай лише збільшується, якщо якнайбільше AHO об’єднуються у пари (та 

вміщуються у 2C-набір), тим самим призводячи до утворення переважно 2c-, 
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аніж 1c-LO. Як буде показано нижче, накладаючи декілька додаткових 

обмежень на властивості одержуваних в результаті мінімізації 
2loc    LO, 

можливо привести як кількість, так і властивості одержуваних LO у 

відповідність до типових для моделі Льюїса. При цьому такі додаткові 

обмеження можна увести таким чином, щоб їх накладення призвело лише до 

незначного збільшення похибки (4.4) апроксимації 1-RDM. Набір LO, 

побудований у такий спосіб, в подальшому називатимемо CLPO. 

 Нові обмеження, що накладаються на властивості одержуваних CLPO (які 

є додатковими до умов (4.10) та (4.11)), стосуватимуться лише 2c-LO і 

формулюються наступним чином: 

 1) У кожній парі шуканих 2c-LO електронна заселеність однієї з 

орбіталей має бути близькою до 2, тоді як заселеність іншої має бути близькою 

до нуля. Відповідно, перша з таких орбіталей може розглядатися як зв’язуюча 

(в подальшому позначатимемо її BD), а друга – розрихляючою (в подальшому 

позначатимемо її NB). 

 2) Шукані 2c-LO мають відповідати лише ковалентним, але не йонним 

зв’язкам. Таким чином, якщо полярність йонність зв’язку (яку іноді називають 

також йонністю зв’язку), що може бути описаний з допомогою LO, є досить 

високою, то відповідні AHO мають бути перенесені з 2C-набору в 1C-набір, а 

сама LO має бути перетворена на одноатомну неподілену електронну пару. Для 

кількісного визначення полярності зв’язку, в запропонованій реалізації методу 

було застосовано міру полярності [178] Ij, яка для j-ої пари 2c-LO означається 

як 

  
   

   
   

2 2

2 211 12

2 2 11 12

11 12

j j

j j j thresh

j j

I I


   


v v
v v

v v
,   (4.34) 

причому на величину цієї характеристики накладається таке обмеження, щоб 

вона не перевищувала деякого порогового значення threshI  (яке за замовчуванням 

встановлене рівним 0,90, тим самим вимагаючи, аби внесок до LO кожної з 



 

 177 

AHO був не нижчим від 5%). З допомогою такої нерівності проводиться 

розрізнення між "дійсно ковалентними" та "майже йонними" зв’язками. У (4.34) 

було використано властивість ортогональності матриць jv , з якої випливає, що 

   
2 2

11 12
1j j v v  та        

2 2 2 2

22 21 11 12j j j j  v v v v . 

 Необхідно зазначити, що перше із двох сформульованих вище обмежень 

задається нерівностями  ( )max , 1,0loc loc
j p jn n   та  ( )min , 1,0loc loc

j p jn n   (тобто 

одна з заселеностей loc
jn  та ( )

loc
p jn  має перевищувати 1,0, а інша – бути меншою 

від 1,0), які мають задовольнятися одночасно. При цьому порогове значення 1,0 

не є емпіричним параметром, але відіграє роль природного обмеження щодо 

"кількості" електронів, починаючи з якої заселеність орбіталі може 

розглядатися як "електронна пара". Попри те, що таке порогове значення 

накладає менш сильне обмеження у порівнянні з, наприклад, пороговим 

значенням у 1,90 в методі NBO [174], такого обмеження виявляється достатньо 

для надійної роботи методу, як буде показано нижче шляхом порівняння 

характеристик одержуваних з його застосуванням CPLO із відповідними 

характеристиками, властивими для моделі Льюїса в хімії. Істотно також, що 

запропоновані умови не лише виключають створення пари 2c-LO із практично 

незаселених орбіталей ( 0loc
jn   та ( ) 0loc

p jn  ), але також унеможливлює і 

одержання псевдо-зв’язків, утворених об’єднанням двох неподілених 

електронних пар (випадок 2,0loc
jn   та ( ) 2,0loc

p jn  ). При цьому хоча 2c-LO 

останнього типу лишалися допустимими (та навіть бажаними) з точки зору 

максимізації  цільової функції (4.18) за відсутності додаткових умов, вони не 

допускали інтерпретації, характерної для моделі Льюїса. 

 Таким чином, уведені CLPO означаються як орбіталі, що забезпечують 

якнайточніше (в розумінні норми Фробеніуса) локалізоване наближення до 

справжньої 1-RDM виду 

1C

( , ) ( ) ( ) ( ) ( )CLPO CLPO CLPO CLPO CLPO CLPO CLPO
i i i j j j

i j BD

r r n r r n r r
 

         
     

, (4.35) 
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в якому до сум включено лише 1c-LO (включаючи LP) та ті BD 2c-LO, що 

задовольняють двом сформульованим вище обмеженням. 

 Хоча більшість обґрунтувань, що використовувалися при побудові 

алгоритмів пошуку AHO/LPO, лишаються справедливими у випадку CLPO, 

характерними особливостями CLPO  є те, що вона містить лише одну двоатомну 

BD орбіталь з кожної пари 2c-LO і те, що у такі пара гібридизовані атомні 

орбіталі об’єднуються лише в тому випадку, коли утворювана ними BD 

орбіталь узгоджуватиметься з умовою обмеження полярності (4.34), а 

заселеності утворюваних BD та NB орбіталей будуть більшими та меншими за 

1,0, відповідно. Множина індексів гібридизованих атомних орбіталей, які 

задовольняють цим вимогам, в подальшому позначатимемо як 2CL 

("двоцентрові, льюїсівського типу"), а їх відповідну функцію спарювання – як 

( )Lp i . Натомість, гібридизовані атомні орбіталі, що не були об’єднані у пари, 

складають 1C-набір, означений у той самий спосіб, що і раніше.  

 В загальному випадку, немає підстав вважати, що оптимальна структура 

гібридизованих атомних орбіталей (іншими словами, коефіцієнти матриць AΘ  у 

(4.9)), придатних для формування CLPO, буде повністю ідентичною до 

структури AHO, з яких утворювалися LPO. Тому необхідно увести набір нових 

гібридизованих атомних орбіталей, – які в подальшому називатимемо LHO, – 

побудова CLPO з яких дозволяє мінімізувати 
2CLPO   . 

 Для одержання цільової функції, максимізація якої слугуватиме критерієм 

для пошуку LHO, можна повторити виведення, аналогічне до (4.13)–(4.16). 

Однак, зручніше одержати таку цільову функцію іншим способом. 

Підставивши вираз (4.6) у (4.5), як обидва лишаються справедливими у випадку 

CLPO, для похибки апроксимації матимемо 

      
2 22 2 2

ˆ2 ,loc loc loc loc loc loc
i i i i i

i i i

n n n               , (4.36) 

звідки випливає, що в загальному випадку цільова функція може бути 

представлена як 
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2

maxloc
i

i

n  .    (4.37) 

 Можна переконатися, що одержаний вираз є еквівалентним до цільової 

функції (4.18), яка раніше була використана у випадку LPO/AHO, 

скориставшись для цього виразом (4.6) та ортогональністю матриць kv  у (4.12). 

Розглядуваний же тепер випадок CLPO відрізняється лише тим, що кожен з 

доданків у (4.37) містить піднесену до квадрату заселеність лише однієї з 

орбіталей, і має вигляд 

          
2

2
( ) ( )11 12 11 12

ˆ( ) ,
L L

CLPO L L L L L L L L
i i i i p i i i i p in h h h h   v v v v  (4.38) 

для кожної з пари 2c-LO (і відповідної пари LHO). Квадратична форма (4.38) 

досягає максимуму в тому випадку, якщо матриці L
iv  (означені аналогічно до 

(4.12)), що містять коефіцієнти перетворення LHO в CLPO, складаються з 

транспонованих власних векторів матриці 
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(на відміну від (4.32)). В такому випадку максимальне значення, якого досягає 

(4.38), рівне 
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є більшим із двох власних значень матриці 2x2, складеної з тих елементів 

1-RDM в LHO базисі, іднекси яких відповідають i-ій та j-ій LHO. Такі матриці 

співпадають з матрицями L
id  коли ( )Lj p i , тобто коли i-та та j-та LHO 

об’єднані у пару. 

 Використовуючи наведені міркування, цільова функція для пошуку LHO 

може бути представлена у вигляді 
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       .  (4.39) 

Частинні похідні цільової функції по елементах  A
LHO 

Θ  матриць перетворення 

AO в LHO A-го атома можуть бути представлені у вигляді (див. [5]) 
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,   (4.40) 

де LHOW  є симетричною матрицею вагових коефіцієнтів LHO, а їх елементи 

дорівнюють 
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Таким чином, повний алгоритм знаходження CLPO полягає в наступному: 

 Крок 1. Створити перетворення AO в AHO та використати AHO як 

початкове наближення для LHO. 

 Крок 2. Визначити оптимальне об’єднання LHO у пари, використовуючи 

цільову функцію (4.39) за додаткових обмежень, що накладаються на структуру 

2CL-набору, та відповідний розподіл LHO за 2CL- та 1C-наборами. 

 Крок 3. Оптимізувати коефіцієнти перетворення AO в LHO, 

використовуючи матрицю градієнтів з елементами, знайденими за (4.40) та 

поріг збіжності occh , та визначити значення цільової функції (4.39) для 

наявного на даному кроці 2CL-набору. 

 Крок 4. Використовуючи оптимізоване не попередньому кроці 

перетворення AO в LHO, визначити оптимальне об’єднання LHO в пари, та 
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знайти відповідне значення цільової функції (4.39). Якщо нове значення 

цільової функції перевищує значення, знайдене на Кроці 3, принаймні на occh , 

то перейти до Кроку 3, а в протилежному випадку – завершити алгоритм. 

 Необхідно зазначити, що представлений алгоритм відрізняється від 

алгоритму знаходження AHO лише обмеженнями, що накладаються на можливі 

об’єднання LHO у пари. З цієї причини саме AHO використовуються як 

початкове наближення до LHO на першому кроці алгоритму, і, окрім того, 

можна очікувати, що остаточне значення цільової функції (4.39) буде лише 

неістотно нижчим від (4.18). 

 Після знаходження набору LHO, можна знайти матриці L
id , за допомогою 

власних векторів яких утворюються "матриці змішування" L
iv , які 

використовуються для перетворення LHO у яких CLPO  BD та NB типів. 

Натомість, CLPO LP-типу утворюються шляхом відбору тих 1c-LHO, що мають 

заселеність понад 1,0, тоді як решта 1c-LHO розглядаються як "незаселені" 

CLPO або CLPO "Рідбергівського" [359] (RY) типу. Таким чином, загальна 

кількість CLPO лишається рівною початковій кількості базисних функцій (а 

між наборами цих орбіталей існує невироджене лінійне перетворення), але 

CLPO будуються так, щоб у (4.35) домінуючим був внесок саме локалізованих 

CLPO-орбіталей BD- та LP-типів, а тому такі орбіталі називатимемо орбіталями 

льюїсівського типу, тоді як внесок у (4.35) від CLPO-орбіталей NB- та RY- 

типів (які називатимемо нельюїсівськими) зазвичай є нехтовно малим. 

 Розроблені методи локалізації орбіталей LPO та CLPO були 

імплементовані у створеному дисертантом програмному пакеті JANPA. 

 

4.4. Граничний перехід у випадку однодетермінантної хвильової 

функції та незначної делокалізації електронів 

 

 Оскільки за допомогою CLPO можна побудувати локалізоване 

наближенні  до 1-RDM, – одержаної як з методів аналізу електронної 
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структури, заснованих на наближенні середнього поля (SCF), так і з методів, що 

дозволяють знайти багатоелектронну хвильову функцію, що враховує 

зкорельованість руху електронів, – причому одержувані локалізовані орбіталі 

допускають інтерпретацію в термінах компонентів моделі Льюїса, то такі 

локалізовані орбіталі є подібними за своїми властивостями до іншого набору 

локалізованих орбіталей, а саме – NBO [169, 170, 172, 173, 174, 175, 178, 179, 

360, 361]. Так, подібно до CLPO, NBO також отримуються із 1-RDM, 

представленої в базисі ортонормованих атомних орбіталей, як основоположної 

величини. Однак, відомо [361, 362], що основною метою уведення NBO є 

одержання представлення структури Льюїса (під якою в даному випадку 

розуміють одновизначникову хвильову функцію, побудовану із локалізованих 

орбіталей [361, 362]) із якнайбільшою загальною електронною заселеністю 

( )L Ln r dr 
 

, тобто – знаходження, за додаткової умови ортонормованості 

гібридизованих орбіталей [361], 

     
   ( ) ,

max ( )
i j

L
h r c

r dr

 
,     (4.41) 

де hi та cj є, відповідно,  направленими атомними гібридизованими орбіталями 

та їхніми поляризаційними коефіцієнтами, а ( )L r


 є внеском льюїсівського 

типу до загальної густини електронного заряду ( ) ( , )r r r  
  

. Внесок ( )L r


 

складаєтсья із локалізованих орбіталей 

    ( ) ( ) ( )AB A A B Br c h r c h r  
  

,    (4.42) 

які описують електронні пари зв’язків, та орбіталей ( ) ( )C Cn r h r
 

, що описуть 

неподілені електронні пари структури Льюїса [362]. Хоча з використанням 

чисельних методів максимізація (4.41) в принципі може бути виконана 

безпосередньо, NBO-орбіталі замість цього одержують діагоналізуючи одно- і 

двоатомні суб-блоки 1-RDM, вираженої в базисі ортогоналізованих атомних 

орбіталей [175, 174, 170], причому робиться припущення, що результат такої 

процедури виявиться близьким до результату безпосередньої максимізації з 
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використанням чисельних методів [361]. Потрібно додати, що попри численні 

огляди, присвячені методу NBO, наявні в літературі [169, 171, 174, 175, 178, 

179], лише у деяких роботах [170, 173, 175] представлений більш або менш 

повний опис окремих кроків самого алгоритму NBO. 

 У цьому та подальших підрозділах як аналітичним шляхом, так і з 

допомогою чисельних методів, буде показано, що ті основоположні принципи, 

що були використані для знаходження CLPO, за деяких наближень можуть 

приводити водночас до того, що CLPO будуть задовольняти і визначальну 

властивість NBO (4.41). Хоча доведення, що буде представлено нижче, буде 

здійснено для випадку одновизначникової хвильової функції, на якісному рівні 

воно залишиться застосовним і до тих хвильових функцій, що враховують 

зкорельованість руху електронів, які приводять до 1-RDM із власними числами, 

близькими до 0,0 або 2,0. Таким чином, попри значні відмінності у алгоритмах і 

теоретичних підвалинах, на яких ґрунтуються методи локалізації орбіталей 

CLPO та NBO, буде встановлено зв’язок між одержуваними з їх допомогою 

локалізованими орбіталями. Як ілюстрацію такого зв’язку, буде здійснено 

порівняльний аналіз одержуваних згаданими двома методами результатів для 

набору із 7101 невеликих молекул. 

 Перейдемо до одержання наближеного виразу для загальної заселеності 

структури Льюїса, під якою розумітимемо стан системи, що задається 

одновизначниковою хвильовою функцією, побудованою з локалізованих 

орбіталей. Для цього розглянемо молекулу (або молекулярну систему) з 

закритими електронними оболонками в стані, який описується 

одновизначниковою багатоелектронною хвильовою функцією. В цьому 

випадку 1-RDM молекули може бути представлена у вигляді 

    ( , ) ( ) ( )k k k
k

r r n r r     
   

    (4.43) 

де k  є молекулярними орбіталями, а nk, що можуть бути рівними 0 або 2, – 

їхніми заселеностями. Внаслідок такого обмеження множини значень nk, можна 

показати, що матриця 1-RDM з елементів 
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     ˆ, ( ) ( , ) ( )ij i j i jD r r r r drdr         
     

 

за довільного вибору ортонормованого базису  ( )i r


 матиме властивість 

ідемпотентності [267, 268], а саме – 

      2 2D D .      (4.44) 

Як наслідок, для діагональних елементів матриці D виконуватиметься наступне 

співвідношення 

     
2

,

1 1ii ik
k
k i

D D



    .    (4.45) 

Істотно, що таке співвідношення буде справделивим в будь-якому 

ортонормованому базисі, зокрема, в базисі, утвореному LPO, CLPO або NBO. 

Оскільки будь-який з цих базисів може бути розділений на льюїсівську та 

нельюїсівську підмножини [5, 169], їхні функції можна перенумерувати таким 

чином, щоб перші 2NBD функцій відповідали зв’язуючим (BD) та розрихляючим 

(NB) орбіталям, причому так, щоб i-та BD та (i+NBD)-та NB орбіталі були 

утворені з однієї і тієї ж пари гібридизованих атомних орбіталей. Наступні NLP 

функцій (з номерами від 2NBD+1 до 2NBD+NLP) можна обрати так, щоб вони 

відповідали одноатомним неподіленим електронним парам (LP), а решту NRY  

функцій (з номерами від 2NBD+NLP+1 до 2NBD+NLP+NRY = Ntot) – одноатомним 

орбіталям рідбергівського типу (RY). 

 Оскільки діагональні елементи матриці D є нічим іншим, як 

заселеностями відповідних орбіталей [2, 5, 173], вибір знаку "+" чи "–" в (4.45) 

має бути здійснений з урахуванням того, що заселеності орбілатей 

льюїсівського типу (BD та LP) має бути лиш неістотно нижчою [175, 174, 179] 

від 2,0 (але бути більшою за 1,0 [5]), тож 

     
2

,

1 1ii ik
k
k i

D D



        (4.46) 
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для  1 BDi N   або 2 1 2BD BD LPN i N N    . У той же час, заселеності 

орбіталей нельюїсівського типу (NB та RY) мають бути майже нульовими (або, 

принаймні, меншими від 1,0 [5]), тож із (4.45) одержуємо 

     
2

,

1 1ii ik
k
k i

D D



        (4.47) 

для 1 2BD BDN i N    або 2 1BD LP totN N i N    . Якщо тепер увести загальні 

заселеності локалізованих орбіталей льюїсівського та нельюїсівського типів як 

      L LP BDn n n       (4.48) 

та 

      nL RY NBn n n       (4.49) 

відповідно, то максимізація nL стає еквівалентною до максимізації 

 
2 2

1 1 2 1 2 1

totBD BD BD LP

BD BD BD LP

NN N N N

L nL BD NB LP RY ii ii ii ii
i i N i N i N N

n n n n n n D D D D


       

             

внаслідок того, що загальна кількість електронів в системі 

      L nL eln n N       (4.50) 

є сталою. 

 Якщо у розглядуваній молекулі відсутня істотна делокалізація електронів, 

тобто якщо вона може бути достатньо точно описана за допомогою однією 

структури Льюїса, то заселеності орбіталей BD та LP льюїсівського типу мають 

бути досить близькими до 2,0, а заселеності орбіталей нельюїсівського типу NB 

та RY мають бути близькими до 0,0, вказуючи на те, що другий доданок під 

коренем в (4.46) та (4.47) є досить малим. Так, результати чисельного аналізу 

[5]  вказують, що для хвильової функції молекул, одержаної в рамках методу 

самоузгодженого поля, заселеності орбіталей BD та LP типів зазвичай 

перевищують 1,90, а  заселеності орбіталей NB та RY типів зазвичай не більші 

від 0,2. Зважаючи на малість другого доданку під коренем у (4.46) та (4.47), 

згадані корені можна розкласти в ряд Тейлора, одержуючи 
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       (4.51) 

для 1 BDi N   або 2 1 2BD BD LPN i N N    , а також 
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       (4.52) 

для 1 2BD BDN i N    або 2 1BD LP totN N i N    . Використовуючи таке 

наближення для кожної з величин 
1

BDN

BD ii
i

n D
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  , одержимо для L nL BD NB LP RYn n n n n n     : 
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     . 

Сума в правій частині одержаного виразу може бути представлена як 

     2 2 2

1 , 1

tr
tot totN N

ik ii
i k i

k i

D D
 



  D ,    (4.53) 

де  2tr D  є інваріантним при унітарних перетвореннях, зокрема – при 

перетворенні базисну функцій, утвореного початковим набором 

ортонормованих атомних орбіталей (наприклад, NAO), у базис NBO, LPO або 

CLPO. Окрім того,  2tr 2 tr 2 elN D D  внаслідок властивості (4.44), тож з 

урахуванням (4.53) знаходимо 

   
2

1

1
2 2

2

totN

L nL BD LP el ii
i

n n N N N D


      .   (4.54) 

Хоча вираз (4.54) було одержано для елементів D у базисі, який утворений як 

одно- так і двоатомними локалізованими орбіталями, але як у випадку методу 

NBO, так і у випадку LPO/CLPO методу, одержувані орбіталі типів LP та RY є 

ідентичними до певних гібридизованих атомних орбіталей (NHO або AHO/LHO 

для методів NBO або LPO/CLPO відповідно). Тому діагональні елементи Dii 
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матриці D, що відповідають LP та RY орбіталям, є однаковими як в кінцевому 

базисі локалізованих орбіталей, так і в базисі тих гібридизованих атомних 

орбіталей, з яких вони складаються, а отже, 

      
2 2 2

2

2 1 2 1

tot tot

BD BD

N N
hybr

ii ii
i N i N

D
   

  D , 

де матриця hybrD  складається з елементів 1-RDM в базисі гібридизованих 

атомних орбіталей. Решта доданків останньої суми в правій частині (4.54) 

можна згрупувати у суми 2 2
,BD BDii N i N iD D   , де 1 BDi N  , кожна з яких 

відповідає парі BD/NB орбіталей. Оскільки як у NBO, так і у LPO/CLPO 

методах заселеності таких орбіталей одержуються як власні значення 

відповідних суб-матриць розміру 2x2 із матриці hybrD , та завдяки інваріантності 

норми Фробеніуса матриці при унітарних перетвореннях, можна зробити 

висновок, що 

       
2 2 2

2 2
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де i та p(i) в правій частині є номерами таких гібридизованих атомних 

орбіталей, що були об’єднані у пару при формуванні i-ої BD та (i+NBD)-ої NB 

двоатомних орбіталей, а інволютивна (p(p(i)) = i) функція спарювання p(i) 

визначена для аргумента i в межах від 1 до 2NBD. 

 Разом з (4.50) та (4.54), наведені міркування дозволяють одержати 

наступний наближений вираз для загальної заселеності nL локалізованих 

орбіталей льюїсівського типу 
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 D D ,  (4.55) 

де зазвичай можна вважати, що / 2BD LP elN N N  , адже загальна кількість 

BD LPN N  орбіталей льюїсівського типу, використаних для побудови 

одновизначникової хвильової функції системи з закритими оболонками, має 

дорівнювати розміру визначника Слетера (половині кількості електронів).  
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 За винятком адитивної сталої та сталого множника 1/4, права частина 

(4.55) еквівалентна цільовій функції (4.18), яка максимізується при знаходженні 

гібридизованих атомних орбіталей AHO як один з етапів алгоритму 

знаходження LPO. Таким чином, за справедливості наближень (4.51) та (4.52), 

LPO, побудовані з AHO, не лише задовольняють їх визначальній властивості 

мінімізації 
2loc   , але також і максимізують загальну льюїсівського 

заселеність nL, яка являє собою цільову функцію (4.41) для методу локалізації 

орбіталей NBO. 

 Перейдемо тепер до докладнішого порівняння існуючого методу NBO та 

запропонованого методу LPO/CLPO. Необхідно відзначити, що властивість 

знаходження структури Льюїса з якнайбільшою заселеністю є чи не єдиною 

спільною властивістю методів CLPO і NBO, адже як вихідні положення, так і 

алгоритмічна реалізація цих двох методів істотно відрізняються. При цьому 

чимало подробиць реалізація останньої поширеної версії 6.0 [363] алгоритму 

NBO до цього часу не опубліковані, головні властивості цього методу можна 

знайти у джерелах [169, 170, 172, 173, 174, 175, 178, 179, 360, 361, 363] і саме 

спираючись на них порівняти цей метод із запропонованим методом CLPO. 

Так, єдиним спільним кроком обох методів є утворення кінцевих пар 

зв’язуючих/розрихляючих орбіталей у вигляді (4.42) (хоча навіть це 

співвідношення в згаданих методах є наслідком різних початкових припущень 

[5, 175]), використовуючи при цьому коефіцієнти лінійного перетворення, яке 

діагоналізує суб-блоки розміру 2x2 із 1-RDM в базисі гібридизованих атомних 

орбіталей, а саме – в базисі NHO у випадку методу NBO, або в базисі 

AHO/LHO у випадку методів LPO/CLPO відповідно. Відтак, методи NBO та 

CLPO  слід порівнювати насамперед за тим, яким чином в них здійснюється 

перетворення початкового набору ортонормованих атомних орбіталей у 

гібридизовані атомні орбіталі,  а також – за тим, у який спосіб в них 

визначається, які саме з гібридизованих атомних орбіталей мають бути 
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об’єднаними у пари для їх наступного перетворення на пари 

зв’язуючих/розрихляючих орбіталей. 

 Насамперед, відмінністю методу NBO є те, що в цьому методі 

перетворення початкового набору атомних орбіталей (AO) в NHO 

конструюється за певним "рецептом", зокрема – постулюючи застосування 

методів ортогоналізації з дещо довільним вибором вагових коефіцієнтів [170, 

174, 175, 179], – а не шляхом одержання коефіцієнтів такого перетворення як 

результату розв’язку оптимізаційної задачі (4.41) [361]. Відповідно, не можна 

гарантувати, що одержане таким чином перетворення забезпечуватиме строгий 

максимум льюїсівської заселеності nL. На відміну від цього, у методі LPO для 

одержання AHO використовуються чисельні методи із доведеною збіжністю за 

скінчене число ітерацій, які вирішують задачу максимізації цільової функції, 

еквівалентної до правої частини (4.55), а отже, коефіцієнти перетворення є 

строгим розв’язком варіаційної задачі. Як наслідок, можна очікувати, що 

одержуваний методом LPO набір зв’язуючих орбіталей та  неподілених 

електронних пар, побудованих із AHO, призводитиме до дещо вищих значень 

nL порівняної з такими значеннями для побудованих із NHO орбіталей 

льюїсівського типу в методі NBO. 

 Разом з тим, остаточне значення nL, одержуване розглядуваними 

методами, залежить також і від застосованого у них способу об’єднання 

гібридизованих атомних орбіталей (AHO у методі LPO або NHO в методі NBO) 

у пари, із яких надалі формуються локалізовані зв’язуючі/розрихляючі орбіталі. 

Дійсно, безпосередня максимізація правої частини (4.55) призводила б до 

об’єднання кожної з одноатомних AHO типу LP в пару із деякою слабко 

заселеною AHO (наприклад, рідбергівського типу) іншого атома, адже за такого 

об’єднання до другої суми (4.55) включається додатковий матричний елемент 

 
2

, ( )

hybr

i p i
D , тим самим додатково збільшуючи значення цільової функції. 

Внаслідок цього, для LPO методу є властивим формування істотної кількості 

"псевдозв’язуючих" двохатомних орбіталей BD типу (та відповідних їм 
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орбіталей NB типу) із близькою до одиниці полярністю (йонністю). Хоча з 

точки зору мінімізації 
2loc    (і максимізації правої частини (4.55)) цей 

результат є коректним, значна кількість утворених двохатомних орбіталей 

ускладнює подальшу ітнерпретацію молекулярної структури в рамках моделі 

Льюїса, яка ставить одну локалізовану орбіталь у відповідність до кожної пари 

електронів. 

 Істотно, що подібні "псевдозв’язуючі" орбіталі створювалися б і методом 

NBO в разі, якби в цьому методі вираз (4.41) максимізувався без додаткових 

обмежень. Дійсно, оскільки заселеність псевдозв’язуючої орбіталі BD типу, 

утвореної з деякої LP орбіталі та будь-якої з NHO типу RY іншого атома, 

дорівнює власному значенню відповідної суб-матриці розміру 2x2 матриці 1-

RDM в базисі NHO, така заселеність з необхідністю є не нижчою від будь-якого 

з діагональних елементів цієї суб-матриці, тобто – від заселеності як окремо 

взятої орбіталі як LP, так і RY типу. Це означає, що методі NBO загальна 

льюїсівська заселеність завжди може бути збільшена шляхом формування 

псевдозв’яззків. Однак, в методі NBO ця проблема вирішується (принаймні, 

частково) шляхом перетворення локалізованої орбіталі із пари 

псевдозв’язуючих BD/BD* орбіталей на неподілену електронну пару у випадку, 

коли більше, ніж 95% заселеності псевдозв’язуючої орбіталі припадає на один 

зі "зв’язаних" атомів (див. обговорення на с. 62 у [178] та підрозділ 3.2.4 у 

[364]). Іншими словами, у методі NBO накладається додаткове апостеріорне 

обмеження для відсіювання вже створених орбіталей BD типу, полярність 

(йонність) яких виявилася зависокою, та їх перетворення в одноатомні орбіталі 

типу LP. Вочевидь, така зміна структури локалізованих орбіталей вже після їх 

одержання ще дужче віддалятиме результуючий набір орбіталей від того, який 

отримувався б з варіаційної умови максимізації льюїсівської заселеності nL і, 

відповідно, понижуватиме числове значення  nL. 

 Натомість, у методі CLPO застосовується принципово відмінний спосіб 

уведення обмежень, що необхідні для запобігання утворення "зв’язуючих" 
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орбіталей із зависокою полярністю (йонністю) та орбіталей, що протирічать 

уявленням про хімічні властивості досліджуваних молекул. У цьому методі 

необхідні обмеження включаються до додаткових умов, що накладаються на 

структуру локалізованих орбіталей в процесі мінімізації 
2loc   , але сам 

процес пошуку орбіталей продовжує відповідати розв’язку варціаційної задачі 

мінімізації. При застосуванні згаданих додаткових умов сам алгоритм LPO 

переходить в алгоритм, який задля скорочення називатимемо CLPO 

алгоритмом (як абревіатура від "Chemist's LPO"). Як було вказано у 

підрозділі 4.3, подібно до LPO орбіталей, орбіталі CLPO за означенням є 

ортонормованими функціями, які локалізовані на одному або двох атомах, та 

мінімізують норму Фробеніуса різниці 
2CLPO    між справжньою 1-RDM   та 

її локалізованим аналогом CLPO , побудованим з CLPO. При цьому в CLPO 

алгоритмі орбіталі NB типу не включаються до CLPO , а окрім того, як частина 

означення CLPO орбіталей включаються наступні властивості. Полярність 

2 2
A Bc c  одержуваних BD/NB орбіталей не перевищує 0,90 (параметр, що може 

вважатися емпіричним), що є фактично еквівалентним до застосовуваного у 

NBO методі обмеження на 95%-й перерозподіл заселеності. Окрім того, 

заселеності усіх CLPO BD та LP типів є не нижчою від 1,0, а заселеності усіх 

орбіталей NB та RY типів є перевищує 1,0. Відповідно до цих додаткових 

властивостей CLPO будуються зі спеціалізованого набору гібридизованих 

атомних орбіталей (LHO). На першому етапі оптимізаційної процедури з 

пошуку LHO ці орбіталі приймаються рівними AHO орбіталям, але на 

подальших етапах вони змінюються задля досягнення мінімального значення 

2CLPO    за згаданих додаткових умов. Завдяки уведенню спеціалізованого 

набору LHO орбіталей в методі CLPO забезпечується водночас уникнення 

утворення псевдозв’язуючих орбіталей та збереження варіаційного характеру 

процедури одержання розв’язку. 
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 Потрібно зазначити, що додаткові обмеження, що вводяться для 

уникнення створення псевдозв’язуючих орбіталей у методі CLPO, є слабшими, 

аніж обмеження, що застосовуються в NBO методі. Так, мінімально допустиме 

значення заселеностей для орбіталей BD та LP типів в методі NBO є не меншим 

від 1,50 [174, 175, 179], тоді як аналогічне (хоча і введене з іншою початковою 

метою) порогове значення в методі CLPO є сталим і дорівнює 1,0 (див. (4.46) та 

(4.47)). Окрім того, включення цих обмежень до самого процесу оптимізації в 

CLPO методі, замість апостеріорного відсіювання вже створених орбіталей в 

методі NBO, виключає неоптимальність одержуваних розв’язків. У зв’язку з 

цим, та оскільки коефіцієнти перетворення початкових базисних функцій у 

гібридизовані атомні орбіталі в методі CLPO отримуються як розв’язок 

варіаційної задачі, а не як результат застосування заздалегідь постульованої 

процедури ортогоналізації, можна очікувати, що загальна заселеність nL 

структури Льюїса, сформованої з CLPO орбіталей BD та LP типу, буде не 

нижчою від такої для структури Льюїса, сформованої з NBO орбіталей 

аналогічного типу. У наступному параграфі буде здійснено перевірку цієї 

гіпотези за допомогою чисельних розрахунків для набору з 7101 органічних 

молекул. 

 У той же час, можна очікувати, що значення заселеності nL, одержувані за 

допомогою методів CLPO та NBO, будуть помітно відрізнятися лише для 

молекул зі значною делокалізацією електронів, у яких деякі зі міжатомних 

зв’язків насправді локалізовані на більш, ніж двох атомах. В такому випадку, 

принаймні два недіагональні елементи 1-RDM, представленої в базисі 

гібридизованих атомних орбіталей, не є нехтовно малими, а тому в сумі під 

коренем в (4.46) та (4.47) наявний принаймні один доданок, який не є нехтовно 

малим. Як наслідок, наближення (4.51) та (4.52), а отже і (4.54) та (4.55), 

ставатимуть менш точними. З іншого боку, ознакою наявності такої 

делокалізованості у молекулі може слугувати порівняно низька заселеність 

двоатомної зв’язуючої орбіталі або неподіленої електронної пари (див. (4.46)) 

та/або порівняно висока заселеність розрихляючих орбіталей (див. (4.47)). 
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Однак, як буде показано в наступному підрозділі за результатами чисельних 

розрахунків для набору з понад 33 тис. молекул, заселеності орбіталей CLPO 

BD та LP типів як правило перевищують 1,90, а заселеності NB орбіталей не 

вищі від 0,2. Таким чином, статистично випадки значної делокалізованості 

електронів є досить рідкісними і в більшості випадків наближення (4.55) є 

досить точним, що обумовлює близькість як значень nL, так і структури 

локалізованих орбіталей, одержуваних методами CLPO та NBO. 

 Розглянемо тепер випадок станів, які описуються хвильовою функцією, 

що враховує зкорельованість руху електронів. В цьому випадку уже не 

справджується властивість (4.44), яка є прямим наслідком рівності 2 або 0 

власних значень матриці D у випадку хвильової функції, отриманої в рамках 

методу самоузгодженого поля. Дійсно, при врахуванні зкорельованості руху 

електронів заселеності природних орбіталей Льовдіна [207] можуть 

відрізнятися від 2 або 0. Проте необхідно зазначити, що причиною цієї 

відмінності є внесок визначників Слетера з віртуальними орбіталями до 

розвинення хвильової функції в ряд за електронними конфігураціями, а сама 

поява таких визначників у розвиненні призводитиме до делокалізації 

електронів. Тому згадана вище умова відсутності значної делокалізації 

електронів є більш загальною, і включає в себе умову малості коефіцієнтів при 

визначниках Слетера з віртуальними орбіталями як частинний випадок.  

 Разом з тим, можливо якісно оцінити вплив можливої відмінності 

заселеностей природних орбіталей Льовдіна від 0 або 2 на взаємозв’язок між 

цільовими функціями методів CLPO та NBO. Для цього скористаємося записом 

цільової функції методу CLPO в наступному вигляді 

      
2

loc
CLPO i

i BD LP RY

n
  

   .   (4.56) 

Похідні цієї функції за коефіцієнтами перетворення AO в гібридизовані атомні 

орбіталі лишатимуться близькими до аналогічних похідних цільової функції 

методу NBO (4.41), яка дорівнює 
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NBO NBO

L i
i BD LP

n n
 

  ,     (4.57) 

доти, доки усі loc
in  у (4.56) або будуть близькими одне до одного (і близькими 

до 2) або близькими до нуля. Така властивість щодо заселеностей loc
in  уже не 

буде виконуватися у випадку наявності делокалізації електронів, адже 

делокалізація зменшує заселеності локалізованих орбіталей льюїсівського типу 

і підвищує заселеності орбіталей нельюїсівського типу. Однак, як показує 

співставлення (4.56) та (4.57), неможливість винести за дужки спільний 

множник в (4.56) не виключає можливості представити цей вираз у вигляді 

     
loc

CLPO i i
i BD LP RY

w n
  

    

і на якісному рівні розглядати його як різновид цільової функції (4.57) з 

додатковими ваговими коефіцієнтами. В такому разі, в процесі оптимізації 

цільової функції при побудові перетворення AO в гібридизовані атомні орбіталі 

за методом CLPO домінуючим буде внесок від локалізованих орбіталей із 

найбільшими ваговими коефіцієнтами loc
i iw n , а отже, можна очікувати, що 

загальна льюїсівська заселеність, одержувана методом CLPO у випадку 

хвильової функції, що враховує зкорельованість руху електронів, все одно буде 

не меншою від аналогічної заселеності, одержуваної за методом NBO. 

 

4.5. Випробування розробленого методу локалізації орбіталей за 

допомогою квантово-хімічного моделювання 

 

 Для порівняння результатів, одержуваних методами CLPO та NBO у 

випадку 1-RDM, яка відповідає хвильовій функції в наближенні середнього 

поля, було використано набір молекулярних структур, розміщений  у 

відкритому доступі [365]. Цей набір даних складається із 7101 вихідного файлу 

квантово-хімічного пакету ORCA версії 3.0.3, з яких кожен файл містить 

результати розрахунку електронної структури методом теорії функціоналу 
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густини (DFT) PBE/Def2-SVP за фіксованої геометрії та результати аналізу цієї 

електронної структури за допомогою програмного пакету NBO версії 6.0 для 

кожної з молекул. Зведені одночастинкові матриці густини для зазначених 

молекул було одержано шляхом повторного виконання розрахунків 

електронної структури, використовуючи ту саму геометрію молекул, метод 

розрахунку та версію програмного пакету ORCA [366], що і при створенні 

набору даних. Для перевірки того, що одержані 1-RDM містять орбіталі, 

ідентичні тим, що використовувалися для наявних результатів NBO-аналізу, 

порівнювали енергії електронної підсистеми молекул, взяті з вихідних файлів 

згаданого набору, із відповідними енергіями, одержаними із виконаних заново 

розрахунків. Було підтверджено, що відмінність між такими енергіями не 

перевищувала 4·10-11 Хартрі (2,5·10-8 ккал/моль), що є нехтовно малим і таким 

чином підтверджує добру відтворюваність результатів розрахунків. 

 Аналіз методом CLPO був виконаний окремо для кожної з одержаних 1-

RDMs за допомогою розробленого дисертантом програмного пакету JANPA [1, 

5] (версії 2.01), після чого знайдені значення загальної льюїсівської та  

нельюїсівської заселеностей порівнювали із відповідними значеннями, 

знайденими методом NBO. 

 Необхідно зазначити, що для перевірки розвиненого вище зв’язку між 

цільовими функціями методів CLPO і NBO допустимим є використання 1-

RDM, одержаних із результатів розрахунку електронної структури за методом 

DFT. При цьому істотним є те, що використовувана реалізація методу DFT 

спирається на метод самоузгодженого поля (рівняння Кона-Шема), що 

відповідає області застосування співвідношення (4.55), тоді як конкретний 

вигляд потенціалу ефективного поля (який залежить від вибору конкретного 

DFT-функціоналу або методу Хартрі-Фока) для даної задачі не є істотним. 

Разом з тим, у наступних підрозділах при застосуванні методу локалізації 

орбіталей CLPO до задач, пов’язаних із вивченням фізико-хімічних 

властивостей молекул, для одержання 1-RDM будуть застосуваватися хвильові 

функції, або одержані методами, що враховують кореляцію в русі електронів 
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(як, наприклад, MP2), або ж методом Хартрі-Фока, але не методом DFT. При 

цьому в разі використання методу MP2 будуть використані так звані 

"релаксовані" 1-RDM, які загалом вважаються більш надійними для аналізу 

фізичних властивостей молекул [62–67, 367]. 

 Результат порівняння загальних льюїсівських та нельюїсівських 

заселеностей, одержаних методами CLPO та NBO,  представлено на рис. 4.1 за 

допомогою графіків, на яких кожна із 7101 точок відповідає окремій молекулі із 

дослідженого набору. Для зручності пунктирною лінією на графіках показано 

випадок, за якого одержані двома методами заселеності були б рівними між 

собою. Окрім того, на врізках представлено гістограми розподілу різниць між 

заселеностями, одержаними методами CLPO та NBO.  

  

  

а б 

Рис. 4.1. Співставлення загальних льюїсівських заселеностей nL (а) та 

нельюїсівських заселеностей nnL (б), одержаних при аналізі електронної 

структури, знайденої для 7101 молекули методом DFT PBE/Def2-SVP, в базисах 

локалізованих орбіталей CLPO та NBO. На вставках наведено розподіли 

різниць між значеннями nL та nnL, одержаними за допомогою вказаних методів 

 

 

 З аналізу представлених на рис. 4.1 результатів випливає, що в більшості 

молекул загальні льюїсівські заселеності, одержані методами CLPO та NBO, є 
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досить близькими, що підтверджує коректність зроблених в попередньому 

підрозділі аналітичних наближень. Із гістограм, наведених на врізках рис. 4.1, 

також випливає, що льюїсівські заселеності nL
CLPO, одержані методом CLPO, в 

більшості випадків є не меншими від таких заселеностей, одержаних методом 

NBO, тобто CLPO NBO
L Ln n , а одержані методом CLPO нельюїсівські заселеності 

nnL
CLPO є, відповідно, нижчими. Цей результат підтверджує, що використаний в 

методі CLPO спосіб запровадження додаткових обмежень, необхідних для 

виключення утворення псевдозв’язуючих орбіталей, приводить до кращої з 

точки зору заселеностей nL та nnL локалізації орбіталей, аніж метод NBO. 

Істотно, що жодна з цих величин не використовувалася як цільова функція при 

побудові методу CLPO. З огляду на співвідношення (4.50), надалі зупинимося 

докладніше лише на одержаних значеннях нельюїсівської заселеності nnL. 

 З-поміж дослідженої сукупності молекул було виявлено такі молекули, 

для яких спостерігається істотна відмінність між результатами, одержаними 

методами CLPO та NBO. Структури таких молекул наведені на рис. 4.2, на 

якому також числами у квадратних дужках вказано індивідуальний номер 

кожної із молекул у наборі [365]. Для усіх виявлених молекул відмінність 

одержаних значень заселеності nnL є асиметричною в тому сенсі, що лише для 

однієї молекули (рис. 4.2, e) нельюїсівська заселеність nnL
CLPO, одержана 

методом CLPO, є на понад 0,01e вищою, аніж is нельюїсівська заселеність 

nnL
NBO, одержана методом NBO, хоча для 28 інших молекул справедливо 

обернене: NBO
nLn перевищує CLPO

nLn  на понад 0,01e. Із цих 28 молекул, було 

виявлено 8 молекул, представлених на рис. 4.2, a–d та f–i, в яких nnL
NBO 

перевищує nnL
CLPO на понад 0,1e, що не є нехтовно малою величиною. Таким 

чином, в більшості випадків метод CLPO показує кращі за метод NBO 

результати навіть в термінах нельюїсівської заселеності, яка відіграє роль 

цільової функції для останнього. 
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Рис. 4.2. Структури молекул з істотними відмінностями у загальних 

нельюїсівських заселеностях (числові значення заселеностей наведено в 

дужках), одержаних за методами CLPO та NBO. Кількість ліній, що з’єднують 

атоми, відповідає кількості зв’язуючих орбіталей (BD), знайдених CLPO або 

NBO методами 

 

Хоча можливою причиною одержання вищої, порівняно з методом CLPO, 

нельюїсівської заселеності в методі NBO може бути як неваріаційний спосіб 

конструювання перетворення AO в гібридизовані атомні орбіталі NHO, так і 

використовуваний в цьому методі спосіб об’єднання NHO у пари для побудови 

зв’язуючих/розрихляючих орбіталей, остання причина є менш вірогідною з 

огляду на дані роботи  [363], у якій стверджується, що в реалізованому в 

програмному пакеті NBO6 методі NBO гібридизовані атомні орбіталі 
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об’єднуються так, щоб забезпечити оптимальність структури Льюїса "на рівні 

теореми" (хоча жодних подальших подробиць щодо такої теореми та/або 

посилань автори цитованої роботи не наводять). 

 Необхідно зазначити, що окрім дев’яти молекул, представлених на рис. 

4.2, було виявлено ще 7 молекул, для яких в результаті застосування методів 

CLPO та NBO було одержано різний молекулярний граф, в якому ребрами, що 

з’єднують атоми-вершини графа, виступали локалізовані BD орбіталі, 

локалізовані на відповідній парі атомів. Виявлені молекули представлені на 

рис. 4.3, на якому числами в квадратних дужках також вказано індивідуальні 

номери цих молекул в досліджуваному наборі (у відповідності до [365]), а 

також значення загальних нельюїсівських заселеностей, одержаних CLPO та 

NBO методами. 

 Хоча для усіх представлених на рис. 4.3 молекул значення загальних 

нельюїсівських заселеностей, одержаних двома методами, є досить близькими, 

графи міжатомних зв’язків, знайдені за допомогою методу CLPO, точніше 

відповідають уявленням про хімічні властивості таких молекул, ніж графи, 

знайдені методом NBO. Зокрема, для молекул, що містять сульфо (–SO3–) групу 

(рис. 4.3, a–d та рис. 4.2, e) метод CLPO приводить до локалізованих орбіталей, 

що відповідають одинарному зв’язку S–O та загальній валентності атому S, 

рівній чотирьом. Такий результат добре узгоджується з тим, що загальний заряд 

цього атома, визначений як методом NPA [8], так і методом GAPT [368], в 

складі сульфо групи близький до +2e. Одержаний результат також 

узгоджується з теоретичними [368–372] та експериментальними [373, 374] 

роботами, згідно з якими d-орбіталі не відіграють істотної ролі у формуванні 

атомом S ковалентних зв’язків [375], що відновлює справедливість для цього 

атома правила октетів [368] та виключає [374] його "гіпервалентність" 

Натомість, ці орбіталі відіграють лише роль поляризаційних функцій для p-

орбіталей [371, 376]. 
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Рис. 4.3. Структури молекул, для яких методи CLPO та NBO дають різні 

молекулярні графи, але майже однакові нельюїсівські заселеності (числові 

значення заселеностей наведено в дужках). Кількість ліній, що з’єднують 

атоми, відповідає кількості зв’язуючих орбіталей (BD), знайдених методами 

CLPO або NBO 

 

Таким чином, зв’язки S–O коректніше представляти одним поляризованим 

ковалентним зв’язком та одним майже повністю йонним зв’язком [368, 377]. 

Останній у методі CLPO представлений неподіленою електронною парою, 

локалізованою на атомі O. Так, кожен з атомів O6 та O7 в молекулі з номером 

7027 (рис. 4.2, e) має по три неподілені електронні пари із заселеністю 
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щонайменше 1,73e (окрім них, зазначені атоми мають також неподілену 

електронну пару з заселеністю майже 2,0e на внутрішній електронній 

оболонці). Такий результат добре узгоджується з зарядами, визначеними за 

методами NPA, які складають майже –0,9e у кожного зі згаданих атомів O та 

близько +2,3e у центрального атома S. Такі значення можна інтерпретувати як 

наслідок "перенесення" одного з електронів атома S майже повністю до 

кожного із двох сусідніх атомів O, таким чином, утворюючи йонні, а не 

ковалентні зв’язки поряд з існуючим одинарним ковалентним зв’язком S–O. 

 Необхідно додати, що у дослідженій сукупності молекул значні 

відмінності у одержуваних методами CLPO та NBO загальній нельюїсівській 

заселеності та/або в графі міжатомних зв’язків були виявлені лише у 16 

молекул (представлених на рис. 4.2 та 4.3), тобто у 0,2% від загальної кількості 

розглядуваних молекул. Цей факт підкреслює важливість застосування 

репрезентативних наборів з великої кількості молекулярних структур при 

апробації методів вивчення інтерпретації електронної структури молекул [24]. 

 Перейдемо тепер до аналізу статистичних характеристик локалізованих 

орбіталей, одержуваних з використанням лише розроблених методів 

LPO/CLPO. З цією метою було утворено набір з 33432 молекул, кожна з яких 

містила від 2 до 12 атомів. За вихідні дані для побудови такого набору було 

використано молекулярні структури із бази PubChemQC 

(http://pubchemqc.riken.jp/) [103, 104], яка містить загалом понад 3,98·106 

структур молекул та йонів, початково узятих із бази даних PubChem Compound 

[378], та для яких було додатково здійснено оптимізацію геометрії методом 

DFT B3LYP/6-31G(d) [104]. Із бази PubChemQC було відібрано молекули, які 

мають нульовий сумарний заряд, синглетний основний стан та складаються із 

не більш, ніж 12 атомів. Для кожної з цих молекул за допомогою методу теорії 

збурень Мьоллера-Плессета MP2/Def2-TZVPP, імплементованого у квантово-

хімічному програмному пакеті PSI4 (версії 1.2a1.dev781) [379], було одержано 

1-RDM. Окрім цього, для кожної з молекул було одержано 1-RDM із хвильових 

функцій, знайдених методом Хартрі-Фока, які в подальшому 
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використовувалися для виокремлення впливу ефектів, пов’язаних зі 

зкорельованістю руху електронів, на властивості одержуваних методом CLPO 

локалізованих орбіталей. Розрахунки методом MP2 проводилися без 

застосування наближення фіксованості внутрішніх електронних оболонок, а 

одержувані 1-RDM враховували ефект релаксації орбіталей самоузгодженого 

поля. При використанні неваріаційних (таких як MP2) наближених методів 

розрахунку електронної структури такі "зрелаксовані" 1-RDM, елементи яких 

означаються як відповідні похідні енергії системи за матричними елементами 

зовнішнього збурення, зазвичай дозволяють з кращою точністю, аніж 

"незрелаксовані" 1-RDM, знайдені безпосередньо із наближеної хвильової 

функції відповідно до (4.2), визначати фізичні властивості електронної 

підсистеми молекул [62–67]. Окрім того, відомо [367], що розподіли 

електронної густини молекул, знайдені методом MP2, зазвичай краще, аніж 

знайдені методами DFT, узгоджуються із більш точними розподілами 

електронної густини, визначеними більш точним методом зчеплених кластерів. 

Істотно, що на 1-RDM, знайдені методом MP2, не накладається додаткова 

умова ідемпотентності [61]. 

 Для кожної з молекул побудованого набору локалізацію орбіталей 

методами LPO та CLPO проводили як для 1-RDM, знайдених з хартрі-

фоківської хвильової функції, так зі зрелаксованих 1-RDM, знайдених методом 

MP2. За ортонормовані атомні орбіталі ( )r


 при цьому приймалися функції 

NAO [173], а розрахунки проводили з використанням створеного дисертантом 

програмного пакету JANPA, що має відкритий вихідний програмний код. 

 Задля оцінки відмінності справжньої 1-RDM ( , )r r
 

, одержаної 

безпосередньо із квантово-хімічних розрахунків електронної структури 

молекул, та її локалізованого наближення ( , )loc r r
 

, побудованого за (4.1) із 

локалізованих орбіталей, використовували наступні величини, що кількісно 

характеризують похибку наближення: 
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   (4.58) 

(де було враховано, що матриця 
locD  є діагональною, якщо її елементи 

обчислені в базисі локалізованих орбіталей, а також було враховано (4.36)) та 

     
 
 

ˆtr tr

ˆtr tr

loc loc

Lf


 


D

D
.    (4.59) 

Величину loc  (0 1loc   ) можна розглядати як нормований на 
2

D  аналог 

цільової функції, яка мінімізувалася алгоритмами методів LPO та CLPO, і 

прийняти за міру загальної похибки, яку вносить в діагональне представлення 

1-RDM перехід від делокалізованих до локалізованих орбіталей. На відміну від 

цього, величина fL (0 1Lf  ) введена незалежно від функцій, на оптимізацію 

значень яких спрямовані методи LPO та CLPO. У випадку, якщо при побудові 

локалізованого наближення до 1-RDM включено увесь набір локалізованих 

орбіталей (вибір якого визначає і елементи матриці Dloc), величина Lf  дорівнює 

1Lf   завдяки інваріантності суми діагональних елементів матриці при 

унітарному перетворенні, якого зазнають орбіталі. Однак, якщо набір 

локалізованих орбіталей, що використовується для представлення ( , )loc r r
 

 у 

вигляді (4.1) не є повним, а обмежений, наприклад, лише CLPO орбіталями BD- 

та LP-типів, то величина Lf  буде 1Lf   й відображатиме частку електронного 

заряду, акумульованого вибраним обмеженим набором локалізованих 

орбіталей. Якщо ж локалізовані орбіталі при їх підстановці в (4.1) забезпечують 

точне представлення справжньої 1-RDM, то величина loc  дорівнюватиме нулю, 

а Lf  буде рівною одиниці. 

 Означені у (4.58) та (4.59) величини loc  та Lf  були знайдені для кожної з 

молекул досліджуваної сукупності окремо для випадків 1-RDM, визначених за 

методами Хартрі-Фока та MP2. Гістограми одержаних розподілів величин loc  
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та Lf   представлено на рис. 4.4 та 4.5, на яких обрано такі межі діапазонів 

значень горизонтальних осей, для яких частотність помітно відмінна від нуля.  

 

Рис.  4.4. Розподіли значень величини відносної похибки εloc локалізованого 

наближення для 1-RDM, побудованого з використанням повного набору LPO 

орбіталей ('усі LPO') та льюїсівської підмножини CLPO орбіталей ('BD+LP 

CLPO') 

 

 

Рис. 4.5. Розподіли частки електронного заряду, акумульованої орбіталями BD 

та LP типів, які утворюють льюїсівську підмножину LPO та CLPO орбіталей 

 

Оскільки Lf  була б рівною одиниці при використанні повного набору 

локалізованих орбіталей для представлення loc  в (4.1) та Dloc в (4.59), на рис. 
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4.5 наведено розподіл значень Lf  лише для випадку, коли набір локалізованих 

орбіталей обмежений лише орбіталями льюїсівського типу (а саме – BD- та LP-

орбіталями). 

 З наведених даних випливає, що звуження в розвиненні loc  виду (4.1) 

повного набору LPO орбіталей до льюїсівської підмножини CLPO орбіталей 

неістотно збільшує похибку локалізованого наближення 1-RDM як у випадку 

хартрі-фоківської хвильової функції, так і у випадку застосування методу MP2. 

Навіть у випадку найменшої точності локалізованого наближення, коли для 

апроксимації 1-RDM, знайденої методом MP2, якому притаманна більша 

делокалізованість електронної структури, використовується лише льюїсівську 

підмножинину CLPO орбіталей, величина відносної похибки loc  як правило не 

перевищує 0,07, а частка fL електронного заряду, акумульованого 

локалізованими орбіталями BD та LP типів як правило вища за 95%. Істотно, 

що максимуми розподілів величини fL лежать у фактично однаковій області для 

орбіталей, одержаних LPO та CLPO методами. Відтак, хоча кількість орбіталей 

льюїсівської підмножини значно більша у випадку LPO, аніж у випадку CLPO, 

можна зробити висновок, що заселеність значної кількості LPO є нехтовно 

малою (див. рис. 4.6), і ними можна знехтувати без значного зростання похибки 

апроксимації. Натомість, саме ті LPO орбіталі, заселеність яких не є малою, 

після додаткової оптимізації гібридизованих атомних орбіталей, з яких вони 

побудовані, і переходять у льюїсівську підмножину CLPO, яка дозволяє 

побудувати локалізоване наближення для 1-RDM практично такої ж точності, 

як і повний набір орбіталей LPO. 

 Не менш важливою перевагою застосування CLPO орбіталей є їх 

придатність до інтерпретації електронної структури молекули в термінах 

моделі Льюїса. Така властивість підтверджується, зокрема, порівнянням 

наведених на рис. 4.6 спільних розподілів заселеностей двоатомних 

локалізованих орбіталей NB та BD типів, одержаних методами LPO та CLPO. 
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Рис. 4.6. Спільні розподіли заселеностей nNB та nBD для орбіталей NB та BD 

типів, одержаних методами LPO та CLPO, застосованих до зведених 

одночастинкових матриць густини, одержаних методами MP2 та HF для кожної 

з молекул досліджуваного набору 

 

 З наведених розподілів випливає, що максимум розподілу поблизу 

нульових значень заселеностей орбіталей NB/BD типу спостерігається лише 

для орбіталей, одержуваних методом LPO, тоді як застосування методу CLPO 

приводить до одного максимум при близькій до 2,0 заселеності зв’язуючої 

орбіталі (BD типу) та близькій до нуля заселеності розрихляючої орбіталі (NB 

типу). Відповідні густини розподілу заселеностей орбіталей кожного з типів 

представлено на рис. 4.7. Положення максимумів на представлених розподілах 

добре узгоджується з властивостями локалізованих орбіталей, заснованих на 

моделі Льюїса електронної структури молекул. Істотно, що у спільного 

розподілу заселеностей одержаних методом CLPO орбіталей NB/BD типу 

відсутній максимум при близькій до двох заселеності у зв’язуючої (BD) та 

розрихляючої (NB) орбіталей водночас. Разом з тим, згаданий максимум 
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спостерігається для орбіталей, одержаних методом LPO, а отже такі орбіталі є 

менш придатними, ніж CLPO, для інтерпретації електронної структури молекул 

в рамках моделі Льюїса. 

 

Рис. 4.7. Нормовані розподіли заселеностей двоатомних зв’язуючих (BD) та 

розрихляючих (NP) орбіталей, а також локалізованих на окремих атомах 

неподілених електронних пар (LP) і орбіталей рідбергівського типу (RY), 

одержаних методом CLPO зі зведених одночастинкових матриць густини, 

розрахованих методами MP2 та HF для кожної з молекул досліджуваного 

набору. Пунктирною лінією розділено діапазони вертикальної осі з різним 

масштабом 

 

 

 З наведених на рис. 4.7 розподілів випливає також, що заселеності CLPO 

орбіталей в усіх досліджених молекулах лежать у досить вузьких межах. Так, 

заселеності орбіталей льюїсівського (BD та LP) переважно є вищими за 1,7, тоді 

як для орбіталей нельюїсівського (NB та RY) типу вони є переважно меншими 

за 0,5. Істотно, що згадані значення лежать у значно вужчих діапазонах, аніж 
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обмежені лише пороговим значенням заслееностей 1,0, яке використовується в 

методі CLPO для уникнення створення псевдозв’язуючих орбіталей.  

 Подібно до цього, з представлених на рис. 4.8 розподілів поряностей 

(йонностей) зв’язуючих CLPO орбіталей випливає, що їхні значення лежать у 

помітно вужчою, порівняно з обмеженою пороговим значенням threshI  = 0,90, 

області. Так, у переважної більшості CLPO орбіталей BD/NB типу значення 

полярності не перевищують 0,6, що менше від threshI . Натомість, значення 

полярнотсі у переважної більшості LPO орбіталей BD/NB типу близька до 1,0, 

вказуючи на те, що у значної частини таких орбіталей домінуючим є внесок від 

лиш однієї з AHO. 

 

 

Рис. 4.8. Нормовані розподіли заселеностей та полярностей зв’язуючих (BD) 

ортіталей, одержаних методами LPO та CLPO зі зведених одночастинкових 

матриць густини, розрахованих методами MP2 (суцільні криві) та HF 

(пунктирні криві) для кожної з молекул досліджуваного набору 

 

 Коректність співставлення одержаних методом CLPO локалізованих 

орбіталей LP та BD типу із парами електронів, які застосовуються для 

інтерпретації електронної структури молекул в рамках моделі Льюїса, 

підтверджується зв’язком загальної кількості таких локалізованих орбіталей із 

половиною кількості електронів в системі, представленим на рис. 4.9. Істотно, 
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що в методі CLPO відсутні явні обмеження на кількість одержуваних з його 

допомогою орбіталей BD та LP типів, а лише вводиться умова оптимального 

спарювання, наслідком застосування якої є те, що в пари об’єднується лише 

порівняно невелика частина гібридизованих атомних орбіталей. 

 

 

Рис. 4.9. Залежності загальної кількості орбіталей льюїсівського (BD та LP) 

типу від кількості електронів в молекулі, одержані у випадках застосування 

методу CLPO до аналізу електронної структури молекул, розрахованої 

методами MP2 та HF. Пунктирна крива відповідає рівності загальної кількості 

орбіталей льюїсівського половині кількості електронів в молекулі 

 

 З-поміж CLPO орбіталей LP та BD типу коректність співставлення 

останнього із ковалентними зв’язками можна підтвердити шляхом порівняння 

загальної кількості зв’язуючих  (BD) орбіталей, до складу яких входять 

гібридизовані орбіталі певного атома, із типовим значенням валентності 

відповідного хімічного елемента. Таке порівняння було проведено для атомів 

H, C, N, O, які є найбільш поширеними у молекулах досліджуваного набору. 

Одержані розподіли кількості BD орбіталей, утворених такими атомами, 

представлено на рис. 4.10. 
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Рис. 4.10. Нормовані розподіли кількостей зв’язуючих (BD) CLPO орбіталей, 

утворених атомами елементів H, C, N, O у молекулах досліджуваного набору 

 

 

 Аналіз одержаних розподілів вказує на добре узгодження найбільш 

поширених в досліджених молекулах кількостей зв’язуючих орбіталей із 

типовими валентностями атомів H, C, N, O. Порівняно невелика кількість 

випадків, в яких для атомів O та N спостерігаються відмінності між кількістю 

зв’язуючих орбіталей та типовими їх валентностями, відповідають молекулам, 

у яких електронна структура не може бути представлена однією структурою 

Льюїса з достатньою точністю, тобто наявне так зване явище резонансу.  

 Як ілюстрація форми ізоповерхонь одержуваних зв’язуючих (BD) CLPO 

орбіталей, що ставляться у відповідність σ- і π-зв’язкам, на рис. 4.11 наведено 

такі ізоповерхні, які відповідають значенню модуля функції 0,1 ат. од., для 

молекули 2-флуороетеніміну. Як у зв’язуючих, так і у розрихляючих орбіталей, 

одержані ізоповерхні мають коректну просторову симетрію, близьку до σ- або 

π-типу, а їх розташування узгоджується із класичною моделлю Льюїса 

електронної структури. 
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Рис. 4.11. Ізоповерхні зв’язуючих (BD) та розрихляючих (NB) CLPO-орбіталей 

σ- (а) та π-зв’язків (б) та орбіталей валентних неподілених електронних пар  (в) 

молекули 2-флуороетеніміну. За пунктирними лініями показано гібридизовані 

атомні орбіталі, з яких утворені локалізовані орбіталі σ- та π-зв’язків 
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Підсумки розділу 

 1. Запропоновано принцип якнайточнішої апроксимації зведеної 

одночастинкової матриці густини її діагональним розвиненням за 

локалізованими орбіталями та сформульовано додаткові умови, з 

використанням яких на основі запропонованого принципу було побудовано 

чисельний алгоритм для знаходження локалізованих орбіталей (LPO). 

 2. Для випадку хвильової функції, що задана одним визначником Слетера, 

розроблено аналітичне наближення, що справедливе за умови відсутності 

істотної делолокалізації електронів в молекулі, в рамках якого з підмножини 

LPO орбіталей можливо побудувати структуру Льюїса, що має якнайбільшу 

загальну заселеність, у такий спосіб встановлюючи зв’язок запропонованого 

методу LPO із існуючим методом NBO. 

 3. Знайдено критерії відсіювання псевдозв’язуючих LPO орбіталей, з 

використанням яких створено модифікацію методу LPO, призначену для 

одержання локалізованих орбіталей CLPO, які можна поставити у відповідність 

використовуваним у класичній моделі Льюїса електронним парам ковалентних 

зв’язків та окремих атомів. 

 4. Розроблені методи локалізації орбіталей LPO та CLPO імплементовано 

у створеному дисертантом програмному пакеті JANPA. 

 5. З використанням локалізованих орбіталей, одержаних методами CLPO 

та NBO, проведено порівняння структур Льюїса 7101 органічної молекули та 

виявлено, що метод CLPO дозволяє загалом коректніше відтворити структури 

Льюїса досліджених молекул і визначити їхні графи ковалентних зв’язків за 

результатами квантово-механічних розрахунків. 

 6. Проведено аналіз зведеної одночастинкової матриці густини 33432 

молекул в базисах локалізованих LPO- та CLPO-орбіталей та підтверджено, що 

властивості одержуваних за допомогою методу CLPO орбіталей добре 

узгоджуються з уявленнями про електронні пари як складові електронної 

структури молекули  в рамках класичної моделі Льюїса. 
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РОЗДІЛ 5.  

ВПЛИВ ЕЛЕКТРОННОГО СПРЯЖЕННЯ НА РІВНОВАЖНІ ДОВЖИНИ 

КОВАЛЕНТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

5.1. Визначення цілочисельних кратностей ковалентних зв’язків за 

квантово-механічними характеристиками електронної структури молекул 

 

 З допомогою розробленого дисертантом методу локалізації орбіталей, 

заснованого на представленому в розділі 4 принципі якнайточнішої 

апроксимації 1-RDM, можливо встановити граф ковалентних зв’язків на основі 

результатів квантово-хімічних розрахунків, в яких молекула представляється не 

сукупністю атомів, а системою атомних ядер та електронів, що рухаються в 

створеному ними потенціалі за законами квантової механіки. Істотно, що 

встановлення графа ковалентних зв’язків за допомогою згаданого методу не 

вимагає використання емпіричних параметрів за винятком граничного значення 

полярності (йонності) зв’язку [5, 25]. Поєднуючи ж знайдений граф зв’язків із 

рівноважною просторовою структурою молекули, визначеною за результатами 

оптимізації  геометрії квантово-хімічними методами, можливо побудувати 

неемпіричну вибірку довжин ковалентних зв’язків. Така вибірка матиме ту 

особливість, що її створення можна провести майже повністю автоматичним 

чином з використанням значної кількості різних молекул, а верхня межа обсягу 

побудованої вибірки обмежуватиметься лише обсягом обчислювальних 

ресурсів, використаними для її побудови. З іншого боку, співставлення нових 

даних з існуючими вибірками довжин ковалентних зв’язків, складеними 

дослідниками у результаті систематизації експериментальних даних, дасть 

змогу оцінити коректність виявлення ковалентних зв’язків шляхом аналізу 

електронної структури молекули в базисі локалізованих орбіталей, а в разі 

належного узгодження результатів, перейти до статистичного аналізу вибірок 

довжин зв’язків і вивчення впливу на них електронного спряження. Окрім того, 
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поєднання автоматично визначеного графу ковалентних зв’язків із 

міжатомними відстанями, знайденими за результатами оптимізації геометрії 

квантово-хімічними методами, дасть змогу визначити ковалентні радіуси 

елементів, використовуючи лише дані, обчислені з перших принципів. 

 Використовуваний нижче підхід до перевірки зв’язаності певної пари 

атомів (а отже, і визначення усього графу ковалентних зв’язків із електронної 

структури молекули) засновано на понятті локалізованої орбіталі [5, 157, 360, 

380–388]. З-поміж існуючих альтернативних моделей (див. огляд [381]), моделі, 

засновані на використанні апарату локалізації орбіталей, зазвичай є 

якнайближчими [389] до уявлення про ковалентний зв’язок як результат 

"усуспільнення" електронів [390], який, своєю чергою, тісно пов’язаний з 

моделлю спарювання електронів, запропонованою Г. Льюїсом ще до відкриття 

квантової механіки як узагальнення накопичених експериментальних фактів 

щодо хімічних властивостей молекул [389]. Спершу апарат локалізації 

орбіталей був формалізований для випадку хвильових функцій у вигляді одного 

визначника Слетера, коли було показано [391], що виконання унітарного 

перетворення в просторі заселених орбіталей (елементів визначника Слетера) 

залишає хвильову функцію незмінною [157, 382–387]. За допомогою такого 

перетворення можна сконструювати різні набори "еквівалентних орбіталей" 

[384, 385], кожен з яких даватиме одну і ту ж саму хвильову функцію, і саме ця 

довільність у виборі унітарного перетворення може бути використаною для 

вибору такого набору орбіталей, в якому кожна з орбіталей є істотно відмінною 

від нуля лише поблизу невеликої кількості атомів, тобто – є локалізованою. При 

цьому ті орбіталі, які являють собою суперпозицію зв’язуючого або 

розрихляючого типу із двох атомних орбіталей [392],  використовуються для 

представлення зв’язку між атомами (як правило, двома, хоча можливе і 

узагальнення на багатоцентровий тип зв’язування). 

 Початково розглядалися два основні типи критеріїв, що 

використовуються в існуючих методах визначення унітарного перетворення 

для локалізації орбіталей у спосіб, узгоджений з емпіричними уявленнями про 
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структуру молекул, а саме: розділення за енергіями та просторове розділення 

[393]. Пізніше, були запропоновані критерії, засновані на аналізі дескрипторів 

електронної структури [163], головним чином – в сімействі методів NBO-

аналізу [170, 172, 175]. Критерії останнього типу передбачають визначення 

локалізованих орбіталей (необхідних для подальшого опису ковалентного 

зв’язування) виключно на основі інформації, що міститься у зведеній 

одночастинковій матриці густини (1-RDM) [208–210], з якої у випадку систем з 

закритими електронними оболонками можна виключити спінові степені 

вільності, означивши її як 
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де Ψ – багаточастинкова хвильова функція електронної підсистеми молекули, 

Ne – загальна кількість електронів, а σi – спінові індекси, за якими здійснюється 

підсумовування. Оскільки 1-RDM можливо обчислити як для 

одновизначникової хвильової функції, так і для багатовизначникової хвильової 

функції, що враховує зкорельованість руху електронів, то методи визначення 

локалізованих орбіталей із 1-RDM можуть узагальнюватися і на останній 

випадок.  

 В даному розділі представлено результати аналізу підмножини BD 

(зв’язуючих) локалізованих орбіталей, отриманих дисертантом [9, 27, 30] за 

допомогою запропонованого ним методу CLPO [5, 24, 25, 26, 28] для описаного 

нижче набору зі значної кількості різних молекул. Метою вказаного аналізу 

було встановити коректність співставлення CLPO-орбіталей BD типу з 

ковалентними зв’язками, утвореними двома атомами, на яких локалізована така 

орбіталь. Для цього порівнювалася кількість CLPO-орбіталей BD типу, якими 

даний атом поєднаний з іншими атомами молекули, із цілочисельною 

валентністю відповідного хімічного елемента.  

 За первинне джерело молекулярних структур було взято базу проекту 

PubChemQC [103, 104] (http://pubchemqc.riken.jp/), яка містить рівноважні 

структури понад 3,4·106 молекул, геометрії яких були оптимізовані квантово-
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механічним методом теорії функціоналу густини (DFT) B3LYP з набором 

базисних функцій 6-31G*. Для вибору підмножини молекул з цієї бази було 

встановлено наступні критерії: 1) кількість атомів молекули складає від 2 до 12; 

2) загальний заряд молекули є нульовим; 3) основний стан є синглетним. Таким 

критеріям відповідали 33 436 молекул, структури яких було використано як 

початкові для наступних обчислень. 

 Квантово-механічним методом теорії збурень Мьоллєра-Плессета 2-го 

порядку (MP2), імплементованим в програмному пакеті Psi4 [379] (версій 

1.2a1.dev781 та 1.2.1), з використанням набору базисних функцій Def2-TZVPP 

було отримано релаксовані [62–67] 1-RDM для відібраних молекул. Отримані 1-

RDM в подальшому використовувалися як вхідні дані для виконання CLPO-

аналізу з допомогою розробленого дисертантом програмного пакету JANPA 

[1, 5, 28] (версії 2.02), метою якого було визначення графу ковалентних зв’язків 

кожної з молекул за набором CLPO-орбіталей BD типу, якими поєднано атоми. 

Одержані графи зв’язків кожної з молекул були далі перетворені на їх InChI-

ідентифікатори [394] за допомогою програмного модуля OpenBabel [395] (версії 

2.4.1), включеного до складу програми, створеної дисертантом мовою Python3 в 

ході даної роботи. Завдяки тому, що InChI-інедтифікатори визначаються лише 

графом зв’язків, але не залежать від використаної нумерації атомів в молекулі, 

такі ідентифікатори були використані для відсіювання молекул, які формально 

були представлені в базі PubChemQC як різні (і відповідали, наприклад, різним 

ізотопним модифікаціям однієї і тієї ж молекули), але насправді відповідали 

одній і тій же молекулярній структурі (принаймні, з точністю до конформації, 

що в рамках розглядуваної задачі є неістотним). Таким чином, було одержано 

набір молекулярних структур, в яких графи зв’язків не повторюються. 

 Для відібраних молекул було надалі виконано оптимізацію геометрії з 

використанням методів PBEh-3c (який включає двопоказниковий набір 

базисних функцій def2-mSVP та поправки для компенсації його неповноти) 

[396] та B97-3c (який включає трипоказниковий набір базисних функцій 

mTZVP) [397], які засновані на теорії функціоналу густини з поправками 
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(зокрема, для коректного врахування дисперсійної взаємодії) і 

характеризуються порівняно низькими затратами обчислювальних ресурсів. 

Після цього, була застосована описана вище процедура визначення InChI-

ідентифікаторів та відсіювання на основі CLPO-аналізу 1-RDM, обчислених 

методом MP2/Def2-TZVPP при одержаних оптимізованих геометріях. У 

результаті, було знайдено три набори молекулярних структур та їх відповідних 

InChI-ідентифікаторів. 

 Необхідно зазначити, що в разі застосування поточної моделі методу 

CLPO до молекул, в яких наявні зв’язки, сформовані більш, ніж двома атомами 

(наприклад, ароматичні молекули), цим методом буде визначено лише одну 

(якнайближчу – в розумінні апроксимації істинної 1-RDM) структуру Льюїса, в 

якій електрони локалізовані на не більше, ніж двох атомах. Інакше кажучи, 

буде знайдена лише одна структура Кекуле, а отже, зв’язки, які найбільш 

коректно було б описувати як ароматичні, будуть представлені або як одинарні, 

або як подвійні ковалентні зв’язки. У зв’язку з цим, з подальшого розгляду було 

виключено молекули, які можуть вважатися ароматичними. При цьому 

молекула вважалася ароматичною в тому випадку, коли існували щонайменше 

дві різні структури Кекуле, сумісні із графом σ-зв’язків молекули (який 

визначався за наявністю щонайменше однієї CLPO-орбіталі BD типу, 

локалізованої на двох даних атомах), за умови, що валентності атомів 

лишаються рівними валентностям (визначеним за загальною кількістю CLPO 

орбіталей BD типу, в яких задіяний даний атом) в початково знайденій 

структурі Кекуле. Істотно, що за такого підходу не використовуються жодні 

емпірично визначені властивості хімічних елементів.  

 Для перевірки того, чи існують дві або більше структур Кекуле, сумісні з 

графом σ-зв’язків молекули, було використано алгоритм пошуку пар з 

максимальною вагою (MWM) [350, 351], аналогічно з підходами [398, 399]. У 

використаній реалізації ті два атоми, які в початково знайденій структурі 

Кекуле були поєднані подвійним зв’язком або зв’язком вищої кратності 

(наявність таких зв’язків визначалася за кількістю CLPO-орбатілаей BD типу, 
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локалізованих на даних двох атомах), почергово позначалися як "заборонені" 

для π-зв’язування, після чого розв’язувалася задача про пошук альтернативної 

структури Кекуле, в якій атоми мали б ті ж валентності, що і у вихідній 

структурі. Для розв’язку цієї задачі з допомогою алгоритму MWM 

максимізувалася кількість π-зв’язків між атомами, що вже були сполучені σ-

зв’язками і мали валентні π-електрони (наявність яких визначалася за графом π-

зв’язків в вихідній структурі) [9]. Окрім формальної інтерпретації з точки зору 

пошуку коректних структур Кекуле, такий підхід можна фізично 

інтерпретувати як пошук мережі π-зв’язків з максимальною загальною 

енергією. У випадку, якщо після завершення MWM алгоритму всі π-електрони 

виявлялися задіяними в формуванні π-зв’язків, знайдена мережа π-зв’язків 

відповідала коректній структурі Кекуле, альтернативній до початкової, а 

молекула, для якої проводився аналіз, виключалася з подальшого розгляду як 

ароматична. 

 Після виключення ароматичних молекул із кожного з трьох наборів 

молекулярних структур (та їх відповідних InChI-ідентифікаторів) одержані 

набори неароматичних молекул були поєднані в один набір, з яким надалі 

проводився увесь подальший аналіз. Для цього до фінального набору були 

включені лише ті молекули, у яких InChI-ідентифікатор (а отже, і граф 

ковалентних зв’язків) був однаковим незалежно від використаного для 

отримання молекулярної структури методу оптимізації геометрії (B3LYP/6-

31G*, PBEh-3c чи B97-3c). Побудований в результаті набір (розміщений у 

повному обсязі на сайті https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2631844) містив 26050 

молекул та відповідних їм графів ковалентних зв’язків, визначених за 

допомогою CLPO-аналізу, вхідними даними для якого були релаксовані 1-

RDM, одержані методом MP2. 

 Слід відзначити, що хоча граф ковалентних зв’язків у молекул 

побудованого набору є незалежним від обраного методу оптимізації геометрії, 

сама просторова структура, а отже і довжини ковалентних зв’язків, одержана 

різними методами, не є строго однаковою. Проте оскільки в рамках методу 
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B97-3c використовується повніший, ніж у двох інших методах, набір базисних 

функцій mTZVP (який являє собою модифіковану версію [397] базисних 

наборів Р. Альріхса def-TZVP та def2-TZVP [400]), подальший аналіз 

виконувався переважно для просторових структур, одержаних згаданим 

методом. Результати, одержані двома іншими методами, наведені в публікації 

дисертанта [9]. 

  

 

5.2. Кратності ковалентних зв’язків та розподіл неподілених 

електронних пар  у модельному наборі молекул 

 

 Загальна характеристика складу вибірки ковалентних зв’язків, одержаної 

шляхом застосування CLPO-аналізу до обраного набору молекул, представлена 

на рис. 5.1.  

 

Рис. 5.1. Загальна кількість ковалентних зв’язків (позначені фоном синього 

кольору) та загальна кількість одинарних зв’язків (позначені фоном оранжевого 

кольору), виявлених у наборі з 26050 молекул за допомогою CLPO-аналізу 
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Представлені характеристики включають як загальну кількість ковалентних 

зв’язків (виявлених за існуванням однієї або більше CLPO-орбіталі BD типу, 

локалізованої на вибраній парі атомів), так і кількість одинарних зв’язків 

(виявлених за існуванням рівно однієї CLPO-орбіталі BD типу, локалізованої на 

вибраній парі атомів), наявних в одержаній вибірці для всіх попарних 

комбінацій наявних в досліджених молекулах хімічних елементів. При цьому 

ковалентні зв’язки, утворені за участю атомів Li, Na, Al та Ga, були виключені з 

подальшого розгляду, оскільки їх загальна кількість становила лише 10. 

 Для перевірки узгодженості одержаних за допомогою CLPO-аналізу 

графів ковалентних зв’язків із відомими в хімії валентними властивостями 

атомів, було  знайдено кількість випадків, у яких (гібридизовані) орбіталі атома 

даного хімічного елемента входять до складу заданої кількості зв’язуючих (BD) 

CLPO-орбіталей, тобто має певне значення валентності. Із одержаних даних 

були визначені відносні частоти різних «неемпіричних валентностей» кожного 

з хімічних елементів. Одержані розподіли валентностей представлені на 

рис. 5.2 за допомогою діаграми, стовпці якої відповідають хімічним елементам і 

розділені на ділянки, висота яких пропорційна до кількості атомів даного 

хімічного елемента, що мали певне значення валентності в дослідженому 

наборі молекул. 

 Представлені розподіли (зокрема, значення неемпіричних валентностей, 

що зустрічаються найбільш часто) добре узгоджуються з типовими значеннями 

емпіричних валентностей, властивих відповідним хімічним елементам. При 

цьому незначна частина нетипових значень неемпіричної валентності 

(наприклад, тривалентні атоми O) обумовлена або наявністю істотного 

електронного спряження (наслідком якого є, зокрема, утворення трицентрових 

зв’язків, яке не описуються класичною моделлю Льюїса і відповідно лежать 

поза рамками застосовності використаного методу виявлення ковалентних 

зв’язків), або наявністю зв’язків з високою полярністю (як, наприклад, в сульфо 

(–SO3–) фрагменті, – див. [8] та роботи, цитовані у ній). 
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Рис. 5.2. Відносна кількість атомів певного хімічного елемента з різними 

цілочисельними значеннями неемпіричних валентностей, виявлених за 

допомогою  CLPO-аналізу у дослідженому наборі молекул 

 

 Окрім визначення неемпіричних валентностей за кількістю зв’язуючих 

(BD) CLPO-орбіталей, за кількістю наявних в атомів досліджених молекул 

CLPO-орбіталей LP-типу було одержано розподіли відносних кількостей 

валентних неподілених електронних пар у атомів хімічних елементів другого та 

третього рядка періодичної таблиці. Такі кількості неподілених електронних 

пар одержували відніманням від загальної кількості CLPO-орбіталей LP-типу 

на даному атомі кількості неподілених електронних пар «внутрішніх» 

електронних оболонок, яку визначали як половину кількості електронів в атомі 

інертного газу, який в періодичній таблиці безпосередньо передує хімічному 

елементу даного атома. Для атомів хімічних елементів p-блоку четвертого 

рядка періодичної таблиці (Ga, Ge, As) електрони заповнених d-оболонок також 

вважали за приналежні до «внутрішніх» електронних оболонок. З 

представлених на рис. 5.3 одержаних розподілів відношення кількостей 

валентних неподілених пар електронів в атомах випливає, що найбільш 

розповсюджена в досліджених молекулах кількість таких пар дорівнює одиниці 

для атомів N, P та As, двом – для O, S та Se,  та трьом – для F, Cl та Br, що 

добре узгоджується з емпіричними властивостями відповідних елементів, 

відомими в хімії. 
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Рис. 5.3. Відносна кількість атомів певного хімічного елемента з різними 

кількостями валентних неподілених пар, виявлених за допомогою CLPO-

аналізу у дослідженому наборі молекул 

 

 Таким чином, з аналізу одержаних розподілів валентностей та кількостей 

неподілених електронних пар атомів можна зробити висновок, що кількість 

CLPO-орбіталей BD та LP типів на атомах досліджених молекул узгоджується 

із представленням структури відповідних молекул в рамках моделі Льюїса, що 

підтверджує застосовність підходу, заснованого на використанні локалізованих 

CLPO-орбіталей, для виявлення ковалентних зв’язків, які відповідають 

структурній формулі молекули, із 1-RDM, визначеною за результатами 

квантово-хімічних розрахунків. 

 

5.3. Статистичний аналіз розподілів довжин ковалентних зв’язків у 

модельному наборі молекул 

 

 Одержані за допомогою CLPO-аналізу графи ковалентних зв’язків 

досліджуваних молекули були поєднані з просторовими координатами атомів 

цих молекул, знайденими за результатами оптимізації геометрій молекул 

квантово-хімічними методами. У результаті цього, для кожної пари хімічних 
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елементів був побудований набір міжатомних відстаней для тих їхніх атомів, 

які з’єднані ковалентним зв’язком певної кратності (одинарним, подвійним або 

потрійним). Такі відстані в подальшому називатимемо довжинами ковалентних 

зв’язків. Значний обсяг побудованого набору (див. рис. 5.1) дозволив виконати 

статистичний аналіз мінливості довжин ковалентних зв’язків, зумовленої 

впливом нековалентних міжатомних взаємодій. В такому аналізі враховували 

наступні міркування. 

 Використовуване в хімії уявлення про ковалентний зв’язок як про 

підсистему з двох атомів, характеристики якої зазнають лише невеликих змін 

під впливом її оточення (є переносимими між різними молекулами), включає в 

себе, зокрема, припущення про існування певної "типової" відстані між 

атомами такої підсистеми. Відхилення довжини зв’язку від такої відстані відтак 

мають бути незначними, а отже, розподіл довжини певного типу зв’язку в 

певній вибірці молекул має мати один добре виражений максимум, характерна 

ширина якого відображає незначні зміни міжатомної відстані під впливом 

нековалентних взаємодій. В такому випадку можна очікувати, що оцінка 

"незбуреної" довжини зв’язку (як "внутрішньої" характеристики такого об’єкта 

як "ковалентний зв’язок"), здійснена за даними зі згаданої вибірки молекул, 

здійснювана різними статистичними методами, має давати одне і те ж саме 

значення. Зокрема, цю оцінку можна здійснити як середнє за вибіркою (що 

відповідатиме якнайближчому за сумою квадратів відхилень від елементів 

вибірки значенню), або – як координати максимуму на побудованій за вибіркою 

гістограмою розподілу (що відповідатиме значенню, яке зустрічається у вибірці 

найчастіше). Якщо розглянути зумовлене впливом оточуючих атомів 

відхилення спостережуваної довжини зв’язку від деякої сталої "незбуреної" 

довжини як випадкову величину (з нульовим математичним сподіванням), то 

перший спосіб оцінки (середнє за вибіркою) відповідатиме оцінці 

математичного сподівання випадкової величини за вибіркою її 

спостережуваних значень, а другий (за максимумом гістограми розподілу) – 

застосуванню статистичного принципу максимальної правдоподібності. В 
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такому разі можливість одержання одного і того ж значення "незбуреної" 

довжини зв’язку зводитиметься до вимоги еквівалентності. Відомим зі 

статистики результатом є те, що випадкова величина, для якої розрахунок 

середнього за вибіркою і застосування статистичного принципу максимальної 

правдоподібності дають однаковий результат, має нормальний закон розподілу 

[401], а отже можна очікувати, що схожими на нормальний мають бути і 

розподіли довжин ковалентних зв’язків кожного  з типів у досліджуваному 

наборі молекул. 

 На рис. 5.4 представлені розподіли довжин одинарних зв’язків типу XH 

(де X = C, N, O, Si, P або S), побудовані за вибірками довжин, одержаними 

запропонованим методом, використовуючи просторові структури молекул, 

зоптимізовані квантово-хімічним методом B73-3c з сімейства DFT. Загальний 

вигляд представлених розподілів є близьким до нормального, що відповідає 

описаним вище очікуванням щодо їх структури.  

 

  

а б 

Рис. 5.4. Розподіли довжин одинарних зв’язків типу XH (X = C, N, O, Si, P, S) 

для тих елементів X, з якими було виявлено щонайменше 500 зв’язків 

атома H та атома хімічних елементів другого (а) або третього (б) рядка 

 періодичної таблиці. Довжини зв’язків відповідають просторовим структурам 

молекул, зоптимізованим методом B73-3c. Крок накопичення на 

гістограмах складає 0,001 Å 

 



 

 225 

Разом з тим, можна відзначити деяку асиметричність одержаних розподілів у 

випадку OH та NH зв’язків, яка може бути пов’язаною зі здатністю цих атомних 

груп утворювати водневі зв’язки (в даному випадку, внутрішньомолекулярні), 

яке як правило супроводжується подовженням ковалентного зв’язку групи-

донора протона.  

 Одержані зі згаданих вибірок середні значення довжин зв’язків типу XH 

та стандартні відхилення (тут і нижче обчислені як (<l2> – <l>2)1/2, де l – 

довжина зв’язку, а операція <...> відповідає усередненню за вибіркою) від цих 

значень наведені в Табл. 5.1. Для порівняння в таблиці наведені також і 

аналогічні характеристики зв’язків XH, визначені з експериментальних даних, 

взятих з бази NIST [402].  

 

Таблиця 5.1. Середні за вибірками довжини та стандартні відхилення від них 

для одинарних ковалентних зв’язків типу XH, виявлених у досліджуваному 

наборі молекул запропонованим методом, та їх аналогічні характеристики 

зв’язків, засновані на експериментальних [402] даних бази NIST 

Середнє значення, Å Стандартне відхилення, Å Зв’язок Кількість 

зв’язків Запроп.метод NIST Запроп.метод NIST 

H–B 80 1,193  1,198 0,006 0,048 

H–C 64 771 1,086  1,091 0,007 0,019 

H–N 11 310 1,012  1,005 0,006 0,044 

H–O 7 956 0,969  0,964 0,007 0,014 

H–Si 728 1,482  1,483 0,006 0,017 

H–P 1 495 1,422  1,422 0,006 0,005 

H–S 2 055 1,351  1,344 0,005 0,024 

H–Ge 131 1,528  1,558 0,005 0,030 

H–As 27 1,519  1,523 0,007 0,012 

H–Se 29 1,474 1,469 0,002 0,007 
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 З наведених даних випливає, що середні за неемпіричними вибірками, 

одержаними запропонованим методом, значення довжини зв’язків типу XH, в 

рамках одного стандартного відхилення співпадають із середніми довжинами, 

заснованими на експериментальних даних, що вказує на коректність виявлення 

зв’язків згаданого типу в структурах досліджуваних молекул. До порівняння 

середніх довжин зв’язків, одержаних за результатами квантово-хімічних 

розрахунків, із експериментальними  повернемося після аналізу розподілів 

довжин для зв’язків, у яких не бере участь атом H. 

 Порівняно із розглянутим випадком одинарних зв’язків типу XH, форма 

розподілів довжин для зв’язків, у яких не бере участь атом H, є складнішою. 

Насамперед, для них є більш вираженим відхилення типу розподілу довжин 

зв’язків від нормального розподілу. Таке відхилення є характерним для 

елементів, які здатні окрім одинарних утворювати також подвійні або потрійні 

зв’язки чи мають валентні неподілені електронні пари, і полягає в 

асиметричності максимуму та/або наявності більш ніж одного максимуму. 

Типовим прикладом є один із найбільш розповсюджених в досліджуваних 

молекулах зв’язок, утворений двома атомами C, розподіл довжин для якого 

представлено на рис. 5.5 за результатами CLPO-аналізу просторових структур у 

молекулах, оптимізованих методом B97-3c. 

 З аналізу одержаного для одинарних C–C зв’язків розподілу довжин 

випливає, що окрім переважної більшості таких зв’язків, внесок яких у розподіл 

зосереджений у порівняно вузькому його головному максимумі, в досліджених 

молекулах існує також підмножина цих зв’язків, довжинам яких  на розподілі 

відповідає "плече", характерна ширина якого помітно більша за ширину 

головного максимуму. Було встановлено, що зв’язки цієї підмножини утворені 

двома атомами C, які як правило є  sp2-гібридизованими і мають принаймні 

один валентний π-електрон, оскільки беруть участь в подвійних зв’язках з 

деякими іншими атомами. Якби у наборі досліджуваних молекул містилися 

ароматичні молекули, їх внеском можливо було б пояснити наявність CC-

зв’яків із "надмірною" мінливістю довжин, адже відомо [402, 403], що 
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ароматичні CC-зв’язки мають "частково подвійний" характер і типову довжину 

1,40 Å.  

 

Рис. 5.5. Розподіл довжин для різних підтипів зв’язків зв’язку CC: усі виявлені 

одинарні зв’язки (C–C), одинарні зв’язки між атомами C, які також задіяні і у 

подвійних зв’язках (X=C–C=Y), усі подвійні зв’язки (C=C), подвійні зв’язки, 

відокремлені одним одинарним зв’язком (C=C – C=C), усі потрійні зв’язки 

(C≡C). Для порівняння показано також розподіли довжин для підвибірок 

одинарних та подвійних неспряжених зв’язків (C–C (n.c.) та  C=C (n.c.) 

відповідно) та для підвибірок CC зв’язків, для яких порядок зв’язку Маєра-

Вайберга менший (BO ≤ 1) та більший (BO > 1) від одиниці. Крок накопичення 

на гістограмах складає  0,0025Å 

 

 

Однак, оскільки ароматичні молекули з досліджуваного набору молекул були 

виключені, то згадані вище C–C зв’язки з "надмірною" мінливістю довжини 

можна віднести до спряжених зв’язків. Дійсно, оскільки у електронному 

спряженні беруть участь електрони більше, ніж двох атомів (а саме – чотирьох 

у випадку π-π спряження та три – у випадку π-p спряження), то за його 

наявності властивості ковалентного зв’язку визначатимуться не лише типом 

двох зв’язаних атомів, але і залежатимуть від атомів, з електронами яких 
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відбулося спряження. В такому разі саме різноманіття електронних 

конфігурацій сусідніх атомів, з якими відбувається спряження, може 

зумовлювати більш широкий діапазон зміни в довжинах спряжених CC-

зв’язків. Варто відзначити, що представлення 1-RDM або хвильової функції 

спряжених систем (або їх фрагментів) в рамках моделі Льюїса потребує 

використання суперпозиції кількох структур Льюїса з локалізованими 

електронними парами, відомої в хімії як "резонанс" [404]. При цьому 

цілочисельними є кратності зв’язків в структурах з локалізованими 

електронними парами, але не у їхньої суперпозиції. Відповідно, що більш 

істотним стає спряження, то гіршим наближенням стає й поділ зв’язків на 

одинарні, подвійні та потрійні. 

 Інтерпретація спостережуваних змін довжини CC-зв’язку на основі 

ефектів електронного спряження була додатково перевірена двома способами.  

 По-перше, уся наявна вибірка CC-зв’язків була розділена на  дві 

підвибірки залежно від величини порядку зв’язку Маєра-Вайберга (MWBO) [2], 

обчисленого за коефіцієнтами розвинення 1-RDM в базисі NAO орбіталей. 

Зважаючи на те, що гомоядерний одинарний зв’язок може бути достатньо 

точно представлений однією зв’язуючою орбіталлю, MWBO для такого зв’язку 

не може бути більшим за 1,0, а перевищення цього значення можливе лише 

коли наявне додаткове зв’язування (наприклад, обумовлене спряженням), то 

саме значення 1,0 було використано як порогове при виділенні підвибірок CC-

зв’язків.  

 Гістограми розподілу довжин CC-зв’язків обох одержаних підвибірок із 

MWBO ≤ 1,0 та MWBO > 1,0 наведені на рис. 5.5.  Із їх аналізу випливає, що 

розподіл довжин CC-зв’язків із MWBO ≤ 1,0 (які є неспряженими) має один 

максимум, сам розподіл є подібним за формою до нормального, а його середнє 

значення є близьким до 1,5 Å. Натомість, те "плече", яке було виявлене на 

розподілі довжин одинарних CC-зв’язків до виділення підвибірок, тепер 

міститься лише на розподілі довжин для підвибірки CC-зв’язків із MWBO > 1,0 
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(які є спряженими). Таким чином, властивості одержаних для обох підвибірок 

розподілів узгоджуються із описаним вище впливом спряження. 

 Окрім того, був застосований інший критерій, заснований на виділенні 

підвибірки спряжених та неспряжених CC-зв’язків на основі лише структури 

графу зв’язків молекули, встановленого за результатами CLPO-аналізу. 

Насамперед, була виокремлена підвибірка таких одинарних CC-зв’язків, у яких 

обидва атоми додатково беруть участь у подвійних зв’язках (що передбачає 

наявність у цих атомів C валентних π-електронів) з деякими іншими атомами. З 

аналізу розподілу довжин зв’язків цієї підвибірки, наведеного на рис. 5.5, 

випливає, що ця підвибірка включає в себе формально одинарні CC-зв’язки із 

MWBO > 1,0, вказуючи на те, що наявне спряження між суміжними π-

зв’язками, в яких беруть участь атоми C. Більш того, у тих випадках, коли 

атоми C, що утворюють одинарний зв’язок, утворюють подвійні зв’язки саме з 

атомами C, тобто коли в молекулі присутній фрагмент виду C=C–C=C, то за 

наявності в такому фрагменті спряження між подвійними C=C зв’язками слід 

очікувати не лише зменшення довжини одинарного C–C зв’язку, але і 

подовження подвійного зв’язку C=C [405]. Як випливає з наведених на рис. 5.5 

результатів, таке подовження справді було виявлене при аналізі розподілів 

довжин подвійних зв’язків C=C у фрагментах виду C=C–C=C. Порівнюючи 

розподіл довжин зв’язків C=C в таких фрагментах із розподілом довжин усіх 

виявлених C=C зв’язків, було знайдено, що у останнього правий максимум 

обумовлений саме впливом π-π спряження. На відміну від нього, координата 

саме лівого максимуму (який відповідає зв’язкам C=C, що не беруть участь у 

спряженні) відповідає довжині 1,332 Å, яка відповідає типовій довжині C=C 

зв’язків 1,33 Å, відомій з експериментальних даних [402, 405]. 

 Окрім так званого π-π спряження, яке зумовлює мінливість довжин 

одинарних зв’язків C–C, де жоден зі зв’язаних атомів C не має валентних 

неподілених електронних пар, інший тип, а саме – p-π спряження, в якому 

взаємодіють електрони π-зв’язку та валентна неподілена електронна пара 

іншого атома, – зумовлює існування двох максимумів в представлених на 



 

 230 

рис. 5.6 розподілах довжин зв’язків C–N, C–Cl та C–Br, зважаючи на те, що 

атоми N, Cl та Br мають неподілені електронні пари (див. рис. 5.3). Для 

порівняння на рис. 5.6 наведені також розподіли підвибірок згаданих зв’язків 

для випадків, коли атом C не задіяний додатково в подвійних зв’язках з іншими 

атомами (з огляду на відсутність у атома C валентних неподілених електронних 

пар, цієї умови є достатньо для виключення можливості p-π спряження).  

 

Рис. 5.6. Розподіли довжин одинарних зв’язків C–X (X=N, F, Cl, Br) та 

подвійних зв’язків C=N, одержані запропонованим методом за просторовими 

структурами молекул, оптимізованими методом B97-3c. Пунктирними лініями 

показані розподіли для усіх зв’язків відповідного типу, а суцільними лініями – 

для підвибірок неспряжених (n.c.) зв’язків. Крок накопичення на  

гістограмах складає 0,0025Å 

 

Із порівняння представлених розподілів випливає, що участь атома C у 

подвійному зв’язку призводить до появи в розподілах додаткового максимуму 

чи, іншими словами, зсуву за цих умов основного максимуму на 0,08 Å в бік 

коротших зв’язків, тож маж місце зменшення довжини зв’язку внаслідок 

спряження. Окрім цього, для одинарних зв’язків C–N максимум на розподілі 

їхніх довжин (пунктирна синя крива на рис. 5.6) значною мірою перекривається 

із розподілом довжин подвійних зв’язків C=N (пунктирна червона крива на рис. 

5.6). Однак, таке перекриття зникає якщо із множини розглядуваних зв’язків 



 

 231 

CN виключити ті з них, які є спряженими.  Необхідно відзначити, що до впливу 

електронного спряження можна звести і наявність другого максимуму у 

розподілах довжин одинарних зв’язків атома C із атомами, що мають валентні 

неподілені електронні пари, (N, Cl, Br) в той час, як у випадку одинарних 

зв’язків C–H такий розподіл має один максимум симетричної форми (див. рис. 

5.4), а також – зникнення згаданого додаткового максимуму після виключення 

підвибірок зв’язків, які є спряженими (рис. 5.6). 

 

5.4. Зміна розподілів довжин ковалентних зв’язків при виокремленні 

підмножини неспряжених зв’язків  

 

 Для подальшого аналізу впливу ефектів електронного спряження 

приймемо наступний критерій спряженості ковалентних зв’язків. Введемо для 

кожного з атомів молекули кількість π-електронів, рівну кількості π-зв’язків, у 

яких бере участь цей атом. Тоді одинарний зв’язок вважатимемо неспряженим, 

якщо жоден з 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, а, окрім того,  

спряженими вважатимемо усі подвійні та/або 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 такий 

зв’язок спряженим тоді і лише тоді, коли атом, який не має π-електронів, має 

валентну неподілену електронну пару, причому за цих умов подвійні або 

потрійні зв’язки, утворені атомом з π-електронами, спряженими вважати не 

будемо. Розподіл довжин для CC-зв’язків, які згідно зі сформульованим 

критерієм не є спряженими, наведений на рис. 5.5 і є подібним до розподілу  

довжин CC-зв’язків із MWBO ≤ 1,0.  

 Необхідно зауважити, що сформульований вище критерій допускає 

існування як спряжених, так і неспряжених одинарних (залежно від графів 
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подвійних та потрійних зв’язків в даній молекулі) зв’язків між двома атомами, 

що мають валентні неподілені електронні пари. Показовим прикладом можуть 

слугувати атоми N, а відповідні розподіли довжин одинарних та подвійних 

зв’язків, утворених цими атомами, представлені на рис. 5.7. 

 

Рис. 5.7. Розподіли довжин одинарних та подвійних зв’язків, утворених двома 

атомами N, одержані запропонованим методом за просторовими структурами 

молекул, оптимізованими квантово-хімічним методом B97-3c. Пунктирними 

лініями показані розподіли для усіх зв’язків відповідного типу, а суцільними 

лініями – для підвибірок неспряжених (n.c.) зв’язків. Крок накопичення на 

гістограмах складає 0,004Å 

 

 

 Як і у розглянутому вище випадку CC-зв’язків, виключення підвибірок 

NN-зв’язків, які є спряженими, істотно змінює форми розподілів довжин 

зв’язків. Зокрема, розподілам довжин усіх виявлених NN-зв’язків притаманна 

наявність кількох максимумів та помітне перекриття розподілів для зв’язків, які 

ж одинарними та подвійними за кількістю CLPO-орбіталей BD типу, 

локалізованих на зв’язаних атомах. Натомість, після виключення підвибірок 

NN-зв’язків, які є спряженими, перекриття згаданих розподілів зникає, а 

розподіли стають значно ближчими за формою до нормальних. Окрім того, з 
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наведених на рис. 5.7 даних випливає, що розподіл довжин для одинарних 

зв’язків N–N, які за сформульованим вище критерієм є неспряженими, 

практично не відрізняється від аналогічного розподілу для NN-зв’язків, у яких 

MWBO ≤ 1,0 (і які таким чином є неспряженими відповідно до величини 

порядку зв’язку Маєра-Вайберга). Необхідно зазначити, що з-поміж усіх 

проаналізованих одинарних зв’язків N–N лише близько 20% є неспряженими. 

 Істотно, що для зв’язків, утворених атомами N та O, типовою є участь у 

зв’язуванні валентних неподілених електронних пар. Для зв’язування атомів, 

яке утворюється в результаті цього, класичний опис з використанням 

класичних локалізованих структур моделі Льюїса зазвичай стає неточним [406]. 

Типовим прикладом є так звані семіполярні зв’язки (англ. dative bonds), які як 

правило позначають стрілкою (наприклад, N→O) для того, щоб відрізнити їх 

від ковалентних та йонних зв’язків [380]. На якісному рівні, семіполярні зв’язки 

іноді трактують як результат перенесення одного електрону з валентної 

неподіленої електронної пари атома N до атома O, таким чином збільшуючи 

валентність атома N до чотирьох та знижуючи валентність атома O до одиниці, 

з наступним утворенням звичайного міжатомного зв’язку за участю одного 

валентного електрона атома O. Доречно відмітити, що групи атомів NO та CF 

(де F виступає електроноакцепторним атомом) є ізоелектронними [407]. Однак, 

згадане трактування NO-зв’язку, засноване на уявленні про перенесення 

електрона з валентної неподіленої електронної пари (з яким пов’язане 

альтернативне позначення семіполярного зв’язку як N+–O– [406], наприклад, 

N≡N+–O–), є надто спрощеним. Справді, головний критерій, який зазвичай 

застосовується для розрізнення семіполярних та ковалентних зв’язків, полягає в 

тому, чи залишається після дисоціації зв’язку за шляхом виконання для цього 

якнайменшої роботи та пара електронів, які утворювали зв’язок, зв’язаною з 

лише одним із раніше сполучених атомів [380, 407], чи по одному електрону 

лишається на кожному з двох атомів, як це є при дисоціації одинарного 

ковалентного зв’язку. Тому більш послідовним є трактування семіполярного 

зв’язку як зв’язку, в якому обидва електрони вносяться лише одним з атомів 
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[408]. При цьому істотно, що оскільки обидва електрони, за допомогою яких 

утворюється зв’язок, походять із валентної неподіленої електронної пари атома, 

то властивості такої неподіленої пари, а отже – і семіполярного зв’язку загалом, 

– стають залежними від електронної конфігурації інших зв’язків, у яких бере 

участь атом, на якому локалізована валентна неподілена електронна пара. 

Відповідно, як довжина, так і інші характеристики семіполярного зв’язку N→O 

зазнають впливу сусідніх атомів і порівняно з ковалентними зв’язками є 

меншою мірою переносимими між різними молекулами [407]. Так, довжина 

зв’язку NO у молекулах виду X3NO (де X = F, CH3) зменшується на 0,2 Å якщо 

метильна група замінюється на атом F [409]. 

 Через приналежність двох електронів семіполярного зв’язку до одного з 

атомів, неочевидним є те, чи є роль такого зв’язку ідентичною до ролі 

ковалентного зв’язку в підтриманні стійкої структури молекули. Наприклад, 

було показано (див., наприклад, [8] та посилання, цитовані в ній), що з точки 

зору моделі локалізованих орбіталей зв’язки між атомами S та O в сульфогрупі 

(–SO3–) складаються із одного одинарного ковалентного зв’язку  S–O та 

валентної неподіленої електронної пари (LP), – але не двоатомної зв’язуючої 

орбіталі, – на атомі S. З такої точки зору, "другий зв’язок" між атомами S та O 

може розглядатися або як ковалентний із настільки високою полярністю (понад 

0,90), що він межує з йонним, або як зв’язок, тип якого відмінний від 

ковалентного (і в цьому прикладі є семіполярним). Остання інтерпретація 

узгоджується, зокрема, з результатами експериментальних досліджень SO-

зв’язку в сульфат-аніоні [374]. Інші приклади семіполярного зв’язку 

реалізуються в фосфатних групах (а саме, "подвійний" PO-зв’язок в них), 

сульфо- (–SO3H) та нітро- (–NO2) сполуках, а також при зв’язуванні атома O в 

органічних оксидах азоту (>NO), сульфоксидах (>SO), сульфонах (>SO2) тощо 

[408]. 

 З аналізу розподілів довжин NO-зв’язків, ідентифікованих в 

досліджуваних молекулах як одинарні або подвійні відповідно до кількості 

CLPO-орбіталей BD типу , локалізованих на зв’язаних атомах (рис. 5.8), 
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випливає, що розподіли одинарних і подвійних зв’язків значною мірою 

перекриваються. Було виявлено, з-поміж одинарних зв’язків, що належать до 

згаданого перекриття розподілів, майже всі зв’язки відповідають фрагментам 

виду >N–O, де атом O зв’язаний лише з атомом N, який у свою чергу, зв’язаний 

з щонайменше трьома атомами. Розподіл довжин для підвибірки NO-зв’язків 

такого типу показаний на рис. 5.8 пунктирною лінією, позначеною як ">N–O". 

 

Рис. 5.8. Розподіли довжин одинарних та подвійних зв’язків NO, одержані 

запропонованим методом за просторовими структурами молекул, 

оптимізованими методом B97-3c. Пунктирними лініями показані розподіли для 

усіх зв’язків відповідного типу, а суцільними лініями – для підвибірок 

неспряжених (n.c.) зв’язків. Для порівняння показано розподіл одинарних 

зв’язків NO у фрагментах >N–O, де атом O зв’язаний лише з атомом N, який у 

свою чергу, зв’язаний з щонайменше трьома атомами. Крок накопичення на 

гістограмах складає 0,004Å 

 

 

При цьому переважна частина зв’язків згаданої підвибірки належать до 

спряжених, відповідно до критерію, сформульованого на початку даного 

підрозділу. Внаслідок цього, відмінність типової довжини цих зв’язків (близько 

1,23 Å, див. рис. 5.8) від типової довжини одинарних NO-зв’язків (близько 
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1,44 Å) є досить очікуваною. З іншого боку, приналежність зв’язків в групах 

виду >N–O до спряжених означає, що в цих групах атом N окрім одинарного 

зв’язку з атомом O як правило бере участь також і в подвійному (як і в деяких з 

резонансних структур піридин-N-оксидів) або потрійному (як і в молекулі N2O, 

де домінуючою [410] резонансною структурою є N≡N→O, яку також 

позначають N≡N+–O–) зв’язку з іншими атомами. З наявності в атома N таких 

зв’язків та з того, що в розглядуваній групі цей атом зв’язаний зі щонайменше 

трьома іншими атомами, випливає, що атом N має бути формально 

гіпервалентним. Ймовірним механізмом такої гіпервалентності може бути 

утворення семіполярних зв’язків за участю неподілених електронних пар атома 

N, але в такому разі інтерпретація зв’язків, утворених цим атомом як класичні 

ковалентні (одинарні, подвійні тощо) зв’язки не може вважатися достатньо 

точною. Дійсно, внаслідок взаємного впливу сусідніх атомів (який полягає, 

зокрема, в "перетягуванні" неподіленої валентної електронної пари атома N між 

його атомами-сусідами, що можна представити як суперпозицію резонансних 

структур) згадані зв’язки вже не будуть локалізованими на двох атомах. 

 Як і в попередньо розглянутих випадках, розподіли довжин NO-зв’язків, 

отримані після виключення підвибірок спряжених зв’язків (рис. 5.8), мають 

форму близьку до форми нормального розподілу. 

 Проведений розгляд впливу делокалізації електронів на зміну довжин 

ковалентних зв’язків вказує на те, що для отримання оцінки "незбуреної" 

довжини зв’язку необхідно розглядати лише підмножину неспряжених зв’язків. 

У зв’язку з цим, було побудовано вибірки таких зв’язків для кожної з пар 

хімічних елементів, використовуючи критерій спряженості зв’язку, 

сформульований на початку даного підрозділу. За побудованими  вибірками, 

включеними до додаткових матеріалів роботи [9] дисертанта, були  обчислені 

середні за вибірками довжин зв’язків та їхні стандартні відхилення. Одержані 

значення, що відповідають просторовим структурам молекул, оптимізованим 

методом B97-3c, представлено в Табл. 5.2. Додатково до представлених в цій 

таблиці даних, було знайдено, що у випадку гомоядерних зв’язків (X–X) 
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стандартні відхилення (в Å) складають: 0,04 (BB), 0,04 (CC), 0,06 (NN), 0,08 

(OO), 0,04 (SiSi), 0,05 (PP), 0,09 (SS), 0,03 (AsAs), 0,07 (SeSe). 

 

 

Таблиця 5.2. Середні за вибірками значення (верхній правий трикутник та 

діагональ, в Å) та стандартні відхилення від них (нижній правий трикутник,  

в Å) для неспряжених одинарних ковалентних зв’язків, виявлених 

запропонованим методом. 

Елем. H B C N O F SI P S Cl Ge As Se Br 

H  1,19 1,09 1,01 0,97  1,48 1,42 1,35  1,53 1,52 1,47 1,51 

B 0,01 1,67 1,56  1,45 1,36 2,03        

C 0,01 0,03 1,50 1,46 1,42 1,36 1,87 1,85 1,84 1,81 1,95 1,97 1,98 1,98 

N 0,01  0,05 1,42 1,42 1,42 1,73 1,71 1,74 1,78 1,88 1,85 1,85 1,90 

O 0,01 0,12 0,03 0,07 1,48 1,47 1,66 1,61 1,60 1,77 1,82 1,77 1,69 1,83 

F  0,00 0,02 0,04 0,05  1,59 1,61 1,65 1,73 1,73 1,74 1,76 1,80 

Si 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,01 2,33 2,25 2,14 2,05  2,35 2,29 2,22 

P 0,01  0,04 0,06 0,08 0,02 0,02 2,24 2,11 2,08  2,31 2,30 2,27 

S 0,01  0,08 0,05 0,11 0,04 0,02 0,16 2,10 2,12 2,23 2,23 2,23 2,28 

Cl   0,03 0,07 0,08 0,04 0,01 0,04 0,07  2,15 2,22 2,23 2,25 

Ge 0,01  0,04 0,06 0,03 0,02   0,00 0,02    2,29 

As 0,01  0,03 0,04 0,07 0,02 0,02 0,00 0,09 0,03  2,44  2,38 

Se 0,00  0,03 0,10 0,10 0,05 0,00 0,02 0,03 0,04   2,36 2,34 

Br 0,08  0,04 0,06 0,12 0,01 0,02 0,04 0,07 0,07 0,03 0,02 0,01  

Примітка: Порожні комірки відповідають вибіркам з не більш ніж одного 

елемента 

 

 

 Окрім одинарних, запропонованим методом на основі неемпіричних 

даних було одержано вибірки довжин неспряжених подвійних та потрійних 

ковалентних зв’язків та проведено порівняння середніх за вибірками їх довжин 

із аналогічними значеннями, знайденими з експериментальних даних бази NIST 
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[402], з якої було взято систематизовані набори структурних даних для молекул 

(за виключенням, однак, двох структур, що містили дані для молекулярних 

комплексів, а не окремих молекул –  димерів H2O та N2O із CAS-номерами 

25655-83-8 та 57932-56-6 відповідно) у газовій фазі. Результати проведеного 

порівняння представлено на рис. 5.9, де кожна точка відповідає зв’язкам певної 

кратності, утвореними атомами однієї з пар хімічних елементів, а планками 

похибок ("вусами") позначено стандартні відхилення від середніх значень. 

 

Рис. 5.9. Співставлення середніх довжин ковалентних зв’язків, одержаних 

запропонованим методом з неемпіричних даних (lAB
ab initio), з аналогічними 

значеннями для експериментальних просторових структур молекул в газовій 

фазі із бази NIST (lAB
exp) [402]. Планками похибок позначено стандартні 

відхилення 

 

 З наведених даних випливає, що середні довжини неспряжених зв’язків, 

одержані з неемпіричних даних, узгоджуються з відповідними 

експериментальними значеннями в межах, як правило, одного стандартного 

відхилення. Єдиним винятком є подвійний зв’язок B=O, для якого середнє 

значення довжини за базою NIST (в якій для цього зв’язку наявні загалом три 

значення: 1,2045 Å (молекула BO), 1,2652 Å (молекула BO2) та 1,2 Å (молекула 
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HBO)) складає 1,223 Å (зі стандартним відхиленням 0,030 Å), тоді як середнє за 

побудованими запропонованим методом із використанням методу оптимізації 

геометрії B97-3c вибірками (обсяг яких складає 103 зв’язки) значення  дорівнює 

1,360 Å (зі стандартним відхиленням 0,012 Å). При цьому в молекулах, 

просторова структура яких була оптимізована методом B97-3c, запропонованим 

методом було виявлено три неспряжені потрійні BO-зв’язки, а їх середня 

довжина склала 1,212 Å (зі стандартним відхиленням 0,003 Å). Водночас, згідно 

з [411, 412], типова довжина одинарних BO-зв’язків не перевищує 1,47 Å, 

подвійних – 1,35 Å, а довжина потрійних BO-зв’язків лежить в межах (1,18 ÷ 

1,20) Å, а отже, середня довжина подвійного зв’язку за базою NIST є більш 

характерним для потрійних, аніж для подвійних BO-зв’язків. Така розбіжність у 

трактовці порядку BO-зв’язків ймовірно пов’язана з тим, що для атому B 

характерним є утворення семіполярних зв’язків за участю неподіленої 

електронної пари іншого атома (як, наприклад, в борані аміаку H3N→BH3). 

Зокрема, за потрійний доцільно вважати BO-зв’язок в молекулі H–BO [412–

415], в якій відстань між атомами B і O складає ~1,2 Å. 

 Було встановлено, що середній модуль різниці (MAD) між середніми 

довжинами неспряжених зв’язків, одержаних запропонованим методом з 

неемпіричних даних, та відповідними значеннями, одержаними із 

експериментальних структурних даних для молекул у газовій фазі, складають 

близько 0,03 Å, а саме – 0,029 Å, 0,021 Å та 0,028 Å при застосуванні для 

оптимізації геометрії молекул методів B97-3c, B3LYP та PBEh-3c відповідно, і 

залежать від вибору одного з цих методів оптимізації неістотно. Варто 

зазначити, що відмінність між розрахованими та знайденими з 

експериментальних даних довжинами зв’язків має чотири якісно різні причини: 

1) залежність довжини певного типу зв’язку від конфігурації сусідніх атомів, 

що оточують зв’язані; внаслідок цього середнє за вибіркою значення довжини 

зв’язку може залежати від класів молекул (наприклад, двоатомних), які 

домінують у порівнюваних вибірках, 2) неточність моделювання форми 

поверхні потенціальної енергії (ППЕ) молекул обраним квантово-хімічним 



 

 240 

методом, внаслідок чого положення мінімумів на ППЕ може змінюватися, 3) 

відмінність середніх за часом координат ядер атомів від їхніх рівноважних 

координат внаслідок ангармонізму коливань молекули [416, 417] та її 

залежність від температури [418, 419], 4) вибір моделі, яка застосовується при 

інтерпретації величин, які безпосередньо вимірюються на експерименті, при 

отриманні структурних характеристик молекул [420, 421], наприклад – вибір r0- 

(розрахованої з виміряних значень обертальних сталих ротатора), або rs- 

(визначені з умови якнайточнішої апроксимації зміни моментів інерції ротатора 

при ізотопній заміні в молекулі) чи re- (знайденої в результаті екстраполяції до 

положення, яке відповідає точці мінімуму на ППЕ) структури при інтерпретації 

обертальних спектрів, або врахуванні поправок, пов’язаних з коливаннями 

молекул в газовій фазі, в методі дифракції електронів [422–424]. Деякі оцінки 

згаданих чинників наведено в роботі дисертанта [9]: зокрема, із порівняння 

одержаних раніше довжин зв’язків (на основі структур, оптимізованих DFT-

методами) із аналогічними даними, одержаними із просторових структур 

молекул, оптимізованими методом MP2(full)/Def2-TZVPP, було встановлено, 

що середні за модулем різниці (MAD) вибіркових середніх довжин зв’язків 

склали: 0,022 Å (порівняно з B97-3c), 0,020 Å (порівняно з B3LYP/6-31G*) та 

0,013 Å (порівняно з PBEh-3c). Значення MAD для відмінностей 

експериментальних середніх довжин зв’язків від знайдених з використанням 

згаданого методу MP2 склало 0,022 Å. Окрім того, було оцінено залежність 

довжин зв’язків від вибору моделі (r0-, rs- чи re-структури), яка застосовується 

при інтерпретації величин, які безпосередньо вимірюються на експерименті з 

обертальної спектроскопії, і знайдено, що такий вибір може змінити одержувані 

довжини зв’язків на величину порядку 0,01 Å. 

 Таким чином, одержані величини MAD (~0,03 Å), що характеризують 

відмінність між середніми довжинами зв’язків, заснованими на обробці 

експериментальних даних та аналізі просторових структур молекул, 

оптимізованих DFT-методами, можуть слугувати кількісною оцінкою для 

невизначеності, з якою міжатомні відстані в просторових структурах, які 
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знайдені у результаті оптимізації геометрії квантово-хімічними методами і 

відповідають локальним мінімумам на ППЕ молекули, можуть бути 

використаними при обробці експериментальних даних, наприклад – 

розрахунках залежних від геометрії молекул поправок для інтерпретації 

обертальних спектрів. 

 

5.5. Неемпіричні ефективні атомні радіуси для неспряжених 

ковалентних зв’язків  

 

 Одержані за допомогою CLPO-аналізу набори довжин ковалентних 

зв’язків певної кратності дають змогу оцінити ковалентні радіуси хімічних 

елементів та кількісно проаналізувати похибки, з якими такі їхні 

характеристики можуть апроксимувати довжини ковалентних зв’язків. З-поміж 

різних існуючих емпіричних підходів [2, 5, 147, 151, 153, 219, 360] до 

прогнозування властивостей ковалентних зв’язків, модель ковалентних радіусів 

атомів є однією з найпростіших, але широко вживаних параметризацій для 

визначення довжини зв’язку за типом двох хімічних елементів, що його 

утворюють. Для цього використовують класичне [425–427] адитивне 

наближення [427–434] 

 
cov cov

AB A Bl r r  , (5.2) 

для довжини lAB ковалентного зв’язку, утвореного атомами хімічних елементів 

A і B, в якому rcov
A та rcov

B є так званими ковалентними радіусами двох згаданих 

елементів. Ковалентний радіус як кількісна характеристика хімічного елемента 

не лише відіграв методичну роль у ілюстрації періодичного закону в хімії [435], 

але і має практичну цінність у зв’язку з поширеним використанням наближення 

(5.2) в молекулярному моделюванні (зокрема, програмному забезпеченні для 

вирішення задач кристалографії) [434, 436] при розрізненні ковалентно 

зв’язаних і незв’язаних пар атомів виходячи з міжатомної відстані [395] та 
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побудові просторової моделі молекули за її графом зв’язків (структурною 

формулою). 

 В літературі [437, 438] для підвищення точності моделі (5.2) були 

запропоновані поправки, зокрема – призначені для врахування зменшення 

міжатомної відстані при утворенні зв’язку між елементами A і B, що мають 

різні електронегативності χA і χB, шляхом модифікації виразу (5.2) наступним 

чином: 

 
cov cov

AB A B A Bl r r       . (5.3) 

Однак, незалежно від введення поправок чи використання найпростішого 

наближенні (5.2), спільною рисою згаданих моделей є те, що ковалентні радіуси 

хімічних елементів (як і інші властивості елементів в цих моделях) виступають 

в них вільними параметрами, для визначення яких необхідно використати ті чи 

інші вибірки довжин ковалентних зв’язків різних типів. Необхідними умовами, 

яким повинні задовольняти такі вибірки, є не лише значний їх обсяг, достатній 

для того, щоб знайти всі наявні вільні параметри (кількість яких є не меншою 

від кількості хімічних елементів), але і розрізнення зв’язків-елементів вибірок 

за кратністю зв’язку. Важливість останньої умови пов’язана з тим, що 

внаслідок тенденції довжини ковалентного зв’язку до скорочення при 

збільшенні його кратності ковалентні радіуси, що відповідають одинарним, 

подвійним та потрійним зв’язкам, істотно відрізняються за величиною. При 

цьому хоча визначення (цілочисельної) кратності зв’язку є тривіальним за 

відомої структурної формули молекули, її визначення значно ускладнюється 

коли відомі лише просторові координати ядер атомів молекули (як це є, 

наприклад, для молекул, структури яких зібрано в базі PubChemQC [103, 104]). 

Потреба в співставленні структурної формули молекули набору координат її  

атомів до цього часу обмежувала обсяг вибірок довжин ковалентних зв’язків 

певної кратності, за якими визначалися наявні в літературі [427, 430–434] 

ковалентні радіуси елементів.  

 В той же час, проведений в попередніх підрозділах аналіз показує, що з 
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використанням CLPO-аналізу зі знайденої в результаті квантово-хімічних 

розрахунків 1-RDM молекули можливо автоматизованим чином здійснити як 

виявлення пар атомів, сполучених ковалентним зв’язком, так і визначення 

цілочисельного порядку зв’язку між ними. Одержані в результаті такого аналізу 

вибірки зв’язків певної кратності (які налічують загалом 213 404 одинарних, 

38 732 подвійних та 5 031 потрійних зв’язків) можуть бути використаними [27] 

для визначення ковалентних радіусів елементів H, B, C, N, O, F, Si, P, S, Cl, Ge, 

As, Se, Br. При цьому, однак, необхідно враховувати, що розподіли довжин 

ковалентних зв’язків як правило виявлялися відмінними від нормального 

(зокрема, мали більше одного максимуму), але ставали близькими до 

нормального якщо з-поміж усієї множини виявлених ковалентних зв’язків 

аналізувалася лише підвибірка неспряжених зв’язків. Як буде показано нижче, 

вигляд розподілу довжин ковалентних зв’язків є визначальним для 

статистичного розподілу похибки апроксимації довжин зв’язків виразом типу 

(5.2). При цьому істотно, що в існуючих роботах аналіз розподілів похибок 

такої апроксимації як правило не проводився через недостатній обсяг наявних 

даних. 

 В подальшому ковалентні радіуси, засновані на наборах довжин 

ковалентних зв’язків, знайдених описаним в попередніх підрозділах даного 

розділу  методом, називатимемо неемпіричними, оскільки усі вхідні дані, що 

необхідні для їх визначення, одержано з неемпіричних квантово-хімічних 

обчислень. 

 Класичний спосіб знаходження ковалентних радіусів хімічних елементів 

(в рамках наближення (5.2)) за набором довжин ковалентних зв’язків [430–434] 

полягає у розв’язку задачі мінімізації загальної похибки (яка відіграє роль 

цільової функції) виду 

     
 

2cov cov cov
X A B i

A B i AB

r r r l
 

     , (5.4) 

де через  A B  позначено усі можливі унікальні пари хімічних елементів, а 



 

 244 

через ‘ i AB ’ – що індекс підсумовування i пробігає усі зв’язки даної кратності 

(наприклад, одинарні), утворені елементами A та B. Необхідно зазначити, що 

мінімізація загальної похибки (5.4) зазвичай виконується окремо для 

підмножини одинарних, подвійних та потрійних зв’язків [430–433], в такий 

спосіб враховуючи систематичне зменшення довжини ковалентного зв’язку при 

збільшенні його кратності, у зв’язку з чим вводять три різні значення 

ковалентного радіусу для хімічного елемента. В підрозділі 5.2 було показано, 

що необхідна інформація про кратності зв’язків може бути визначена за 

допомогою CLPO-аналізу. 

 Загальну похибку апроксимації (5.4) можна представити у метрично-

векторному вигляді наступним чином: 

    02cov T T
Xr    r Ar r b , (5.5) 

де r – вектор-стовпець, елементами якого є шукані ковалентні радіуси, A – 

квадратна матриця, елементи якої визначаються кількістю зв’язків, утворених 

певною парою хімічних елементів в усіх молекулах досліджуваного набору, b – 

вектор-стовпець, елементи якого визначаються сумою довжин зв’язків, в яких 

беруть участь всі атоми певного хімічного елемента в молекулах 

досліджуваного набору, 0  – стала, яка не залежить від r. У виразі (5.5) від 

довжин наявних в молекулах ковалентних зв’язків залежать лише елементи b та 

величина 0 . 

 Мінімізація виразу (5.5) як функції r приводить до системи лінійних 

рівнянь, розв’язок якої можна представити у вигляді 

 
1r A b . (5.6) 

Оскільки елементи вектора-стовпця b залежать лише від сум довжин 

ковалентних зв’язків певного типу (де тип зв’язку задається його кратністю та 

парою хімічних елементів, атоми яких формують зв’язок), а елементи матриці 

A не залежать від таких довжин, то одержувані із (5.6) значення ковалентних 

радіусів залежатимуть не від окремих значень довжини певного зв’язку в різних 

молекул, а лише від середнього за всіма молекулами його довжини 
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1AB

i
i ABAB

l l
n 

   .  

Якщо в рівняннях для визначення ковалентних радіусів від елементів вектора b 

перейти до середніх за вибірками довжин зв’язків ABl , то кожен з елементів 

матриці системи рівнянь буде розділений nAB (з відповідними індексами) і його 

можна буде інтерпретувати як ваговий коефіцієнт, що визначається часткою 

зв’язків певного типу з-поміж усіх ковалентних зв’язків вибірки. Відповідно, 

одержані як розв’язок такої системи ковалентні радіуси лінійно залежатимуть 

від середніх за вибірками довжин зв’язків ABl , а вагові множники в 

отриманих лінійних комбінаціях будуть визначатися частками зв’язків певного 

типу. З іншого боку, залежність знайдених ковалентних радіусів лише від 

розмірної величини ABl  означає, що ці радіуси якнайточніше 

апроксимуватимуть саме ABl  і якщо ABl  відрізнятиметься від довжини 

зв’язку, яка зустрічається у вибірці найчастіше (відповідає максимуму на 

гістограмі розподілу), то апроксимація виду (5.2) даватиме зміщену оцінку для 

більшості зв’язків вибірки. Формально в цьому можна переконатися 

перетворивши (5.4) наступним чином: 
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2cov cov AB

AB A B AB AB
A B A B
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        ,   (5.7) 

де було введено позначення 2 21
( )AB

i
i ABAB

l l
n 

    та 2 2 2( ) ( )AB AB
AB l l    і 

використано раніше введене позначення 1AB
i AB

n


   для кількості зв’язків 
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певного типу. Із (5.7) випливає також, що   
 

2cov
X AB AB

A B

r n


    , тобто 

загальна похибка апроксимації в моделі адитивних ковалентних радіусів 

обмежена знизу середньоквадратичними відхиленнями AB  довжин зв’язку 

певного типу від їх середніх (за вибірками) значень, а отже, найменшою 

похибка згаданої моделі буде при якнайменших AB . Як було показано в 

підрозділі 5.4, для підвибірок неспряжених зв’язків певного типу AB   є 

меншою, ніж для аналогічних вибірок для всіх виявлених зв’язків. 

 Останнє твердження та згаданий вище тип залежності похибок 

апроксимації моделі ковалентних радіусів від ABl  вказують на те, що 

найбільш коректно для визначення ковалентних радіусів використовувати 

вибірки, що включають лише неспряжені зв’язків. 

 Обробка вибірок довжин ковалентних зв’язків та обчислення ковалентних 

радіусів згідно з (5.6) проводилися за допомогою створеної дисертантом 

комп’ютерної програми мовою Python. Для виявлення впливу електронного 

спряження на одержувані результати, обробка проводилася як  вибірки 

неспряжених зв’язків (в розумінні критерію спряженості, сформульованому в 

підрозділі 5.4), так і для вибірки усіх зв’язків, незалежно від їх спряженості.  

 Одержані в результаті проведених обчислень неемпіричні ковалентні 

радіуси представлені в Табл. 5.3 та Табл. 5.4, а їх порівняння з ковалентними 

радіусами, відомими з літератури [430–433] (і знайденими зі значно менших за 

обсягом вибірок довжин ковалентних зв’язків, зібраними вручну), наведене на 

рис. 5.10. 

 Окрім визначення ковалентних радіусів в рамках найпростішої адитивної 

моделі (5.2), було знайдено і ковалентні радіуси в рамках уточненої моделі 

(5.3), яка включає поправку на зменшення міжатомної відстані при утворенні 

зв’язку між елементами A і B, що мають різні електронегативності. Визначення 

радіусів в цьому випадку проводилося з мінімізації загальної похибки 

апроксимації 
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2

,cov cov cov
X A B A B i

A B i AB

r r r l
 

            ,  

як функції ковалентних радіусів  cov
Xr  та параметра β (який є однаковим для 

всіх зв’язків певної кратності, незалежно від елементів, атоми яких його 

формують).  

 

 

Таблиця 5.3. Неемпіричні ковалентні радіуси (в Å), одержані для хімічних 

елементів за результатами аналізу вибірок довжин неспряжених ковалентних 

зв’язків, виявлених за допомогою CLPO-аналізу у молекулах, оптимізованих 

методом B97-3c 

Кратність зв’язку Хімічний 

елемент Одинарний Подвійний Потрійний 

H 0,326 – – 

B 0,834 0,817 0,655 

C 0,757 0,659 0,600 

N 0,702 0,616 0,564 

O 0,656 0,543 0,557 

F 0,603 0,510 – 

Si 1,090 1,050 0,979 

P 1,050 0,946 0,921 

S 1,040 0,955 0,959 

Cl 1,048 0,968 – 

Ge 1,169 – – 

As 1,161 1,071 1,037 

Se 1,159 1,064 – 

Br 1,215 1,161 – 
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Таблиця 5.4. Неемпіричні ковалентні радіуси (в Å), одержані для хімічних 

елементів за результатами аналізу вибірок довжин ковалентних зв’язків (без 

розділення за спряженістю), виявлених за допомогою CLPO-аналізу у 

молекулах, оптимізованих методом B97-3c 

Кратність зв’язку Хімічний 

елемент Одинарний Подвійний Потрійний 

H 0,341 - - 

B 0,790 0,819 0,657 

C 0,741 0,671 0,603 

N 0,681 0,626 0,563 

O 0,644 0,537 0,554 

F 0,612 0,510 - 

Si 1,088 1,045 0,977 

P 1,050 0,956 0,923 

S 1,033 0,957 0,957 

Cl 1,038 0,952 - 

Ge 1,168 - - 

As 1,169 1,078 1,039 

Se 1,157 1,065 - 

Br 1,187 1,119 - 

Na 1,594 - - 

Li 1,390 - - 

Al 1,109 - - 

 

При цьому для кожної з пар хімічних елементів, між атомами яких було 

виявлено ковалентний зв’язок, значення модуля різниці електронегативностей 

A B    приймалося за відоме і розраховувалося використовуючи 

електронегативності в шкалі Л. Полінга з роботи [439]. Одержані ковалентні 
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радіуси та значення поправки на різницю електронегативностей β (окремо для 

одинарних подвійних та потрійних зв’язків) представлені в Табл. 5.5. 

 

 

Рис. 5.10. Порівняння неемпіричних ковалентних радіусів (rcov
fit), знайдених із 

вибірок неспряжених ковалентних зв’язків та повних вибірок ковалентних 

зв’язків без розділення за спряженістю, із аналогічними відомими  

значеннями (rcov
lit) з [430–433] 

 

Одержана оцінка поправки на різницю електронегативностей для одинарних 

зв’язків β = 0,102 добре узгоджується зі її емпіричним значенням 0,09, 

знайденим у роботі [437]. 

 Окрім знаходження неемпіричних ковалентних радіусів, одержані в 

підрозділах 5.2–5.4 вибірки довжин ковалентних зв’язків були використані для 

аналізу статистичного розподілу похибок  

  cov cov
AB A Bl l r r    ,        (5.8) 

апроксимації довжин ковалентних зв’язків в моделі (5.2) адитивних 

ковалентних радіусів та  

  cov cov
AB A B A Bl l r r          ,     (5.9) 
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в уточненій моделі (5.3), яка враховує поправку на зменшення міжатомної 

відстані при утворенні зв’язку між атомами елементів, що мають різні 

електронегативності. 

 

 

Таблиця 5.5. Ковалентні радіуси (в Å) та значення поправки на різницю 

електронегативностей (в шкалі Полінга) β, одержані для хімічних елементів за 

результатами аналізу вибірок довжин неспряжених ковалентних зв’язків, 

виявлених за допомогою CLPO-аналізу у молекулах,  

оптимізованих квантово-хімічним методом B97-3c 

Кратність зв’язку Хімічний 

елемент Одинарний Подвійний Потрійний 

H 0,363 – – 

B 0,853 0,858 0,667 

C 0,759 0,663 0,603 

N 0,735 0,630 0,568 

O 0,726 0,593 0,572 

F 0,742 0,601 – 

Si 1,129 1,079 0,996 

P 1,070 0,976 0,930 

S 1,045 0,955 0,957 

Cl 1,105 1,001 – 

Ge 1,195 – – 

As 1,199 1,107 1,046 

Se 1,166 1,075 – 

Br 1,249 1,184 – 

β 0,102 0,068 0,020 
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 При цьому оскільки для ковалентних зв’язків певного окремо взятого  

типу (заданого парою хімічних елементів та кратністю зв’язку) величини l  

(або l ) та lAB мають однакові за формою розподіли (адже cov cov
A Br r  та 

cov cov
A B A Br r        для кожного з типів зв’язку є сталими величинами), то 

аналізували лише загальний розподіл похибок апроксимації, який включає 

внески одразу від усіх наявних зв’язків. 

 Одержані гістограми розподілу похибок l  та l  для випадків 

одинарних, подвійних та потрійних зв’язків представлені на рис. 5.11–5.13. 

 

 

Рис. 5.11. Розподіли похибок апроксимації неемпіричними ковалентними 

радіусами довжин одинарних ковалентних зв’язків для вибірок з неспряжених 

зв’язків та з усіх ковалентних зв’язків (без розділення за спряженістю). Крок 

накопичення на гістограмах складає 0,0025Å 

 

 З аналізу представлених розподілів випливає, що форми розподілів 

похибок апроксимації довжин зв’язків за виразом (5.2) є ближчими до форми 

нормального розподілу у випадку, якщо ковалентні радіуси визначаються із 

вибірок тільки неспряжених зв’язків, аніж з усіх виявлених зв’язків певної 

кратності. Окрім того, у випадках одинарних і подвійних зв’язків при розгляді 

лише неспряжених зв’язків меншою стає і напівширина розподілу. 
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Рис. 5.12. Розподіли похибок апроксимації неемпіричними ковалентними 

радіусами довжин подвійних ковалентних зв’язків для вибірок з неспряжених 

зв’язків та з усіх ковалентних зв’язків (без розділення за спряженістю). Крок 

накопичення на гістограмах складає 0,0025Å 

 

 

 

Рис. 5.13. Розподіли похибок апроксимації неемпіричними ковалентними 

радіусами довжин потрійних ковалентних зв’язків для вибірок з неспряжених 

зв’язків та з усіх ковалентних зв’язків (без розділення за спряженістю). Крок 

накопичення на гістограмах складає 0,0025Å 
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 Врахування поправки на вплив на довжину ковалентного зв’язку різниці 

електронегативностей елементів, атоми яких його утворюють, також приводить 

до зменшення напівширини розподілу похибок апроксимації, тоді як загальна 

форма розподілу при цьому якісно не змінюється. 

 

Підсумки розділу 

 1. На основі методу CLPO-аналізу електронної підсистеми молекули 

запропоновано спосіб виявлення ковалентно зв’язаних атомів у молекулі за 

зведеною одночастинковою матрицею густини, що знайдена з квантово-

хімічних розрахунків. 

 2. Запропонований метод виявлення ковалентно зв’язаних атомів 

застосовано до набору із 26050 молекул та показано, що одержувані графи 

ковалентних зв’язків узгоджуються з відомими цілочисельними валентностями 

хімічних елементів та кількістю їхніх валентних неподілених електронних пар, 

яка відповідає емпіричній моделі Льюїса електронної структури атомів у 

молекулах. 

 3. Використовуючи набори просторових структур 26050 молекул, 

оптимізовані квантово-механічними методами PBEh-3c, B3LYP/6-31G* та B97-

3c, за допомогою запропонованого методу виявлення ковалентно зв’язаних 

атомів визначено довжини 213 404 одинарних, 38 732 подвійних та 5 031 

потрійних ковалентних зв’язків та проведено статистичний аналіз отриманих 

вибірок. 

 4. Показано, що форма розподілу довжин виявлених ковалентних зв’язків 

є близькою до форми нормального розподілу за умови відсіювання зв’язків, які 

можна вважати спряженими. В цьому разі середні значення довжини для 

зв’язку кожного з типів співпадають з відповідними експериментальними 

значеннями в межах одного стандартного відхилення. 

 5. За допомогою одержаних наборів довжин ковалентних зв’язків 

знайдено неемпіричні ковалентні радіуси, що відповідають одинарним, 

подвійним і потрійним зв’язкам, для хімічних елементів H, B, C, N, O, F, Si, P, 



 

 254 

S, Cl, Ge, As, Se, Br в рамках адитивної моделі та моделі, що включає поправку 

на зменшення міжатомної відстані при утворенні зв’язку між атомами 

елементів, що мають різні електронегативності. Знайдені неемпіричні 

ковалентні радіуси добре узгоджуються з їх емпіричними аналогами, відомими 

з літератури. 

 6. Проаналізовано розподіли похибок апроксимації довжини 

ковалентного зв’язку за допомогою знайдених ковалентних радіусів і показано, 

що мінімальна ширина розподілу досягається при використанні для 

знаходження радіусів підвибірок ковалентних зв’язків, які є неспряженими, та 

врахуванні поправки на зменшення міжатомної відстані при утворенні зв’язку 

між атомами елементів, а форма розподілу похибок за цих умов є близькою до 

форми нормального розподілу. 
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РОЗДІЛ 6. 

ЛОКАЛІЗАЦІЯ ОБУМОВЛЕНИХ РОЗПОДІЛОМ ЕЛЕКТРОННОЇ 

ГУСТИНИ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МОЛЕКУЛ 

ВІДПОВІДНО ДО ГРАФУ ЇХНІХ КОВАЛЕНТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ  

 

6.1. Визначення дипольних моментів ковалентних зв’язків за 

допомогою CLPO-аналізу 

 

 Використання локалізованих орбіталей є одним зі способів інтерпретації 

електронної структури молекул та їхніх комплексів в рамках уявлень про 

будову молекул як про сукупність атомів, з’єднаних ковалентними хімічними 

зв’язками. В основі такої інтерпретації лежить співвіднесення кожної з 

локалізованих орбіталей з певним атомом або ковалентним зв’язком, утвореним 

двома атомами. Завдяки цьому, при використанні локалізованих орбіталей 

( )loc
i r


  як базисних функцій для представлення зведеної одноелектронної 

матриці густини ( , )r r
 

, яка за означенням пов’язана з N-частинковою 

хвильовою функцією  , ,..., Nr r r
  

 електронної підсистеми молекули за (1.7), 

стає можливим апроксимувати будь-яку фізичну властивість молекули, задану 

як сума 

     
1

ˆ ˆ( )
N

i
i

A a r


 


,          

одночастинкових квантово-механічних операторів â , її "локалізованим" 

відповідником у вигляді суми 

 ˆ
i i

i

A n A  , (6.1)  

де 

    *( ) ( , ) ( )loc loc
i i in r r r r drdr       
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є заселеністю i-ої орбіталі, а величина 

     ˆloc loc
i i iA a   ,      (6.2)  

є внеском i-ої орбіталі у розглядувану фізичну властивість молекули. 

 В даному підрозділі здійснюється оцінка точності апроксимації (6.1) для 

оператора 

     
1

â eZ R er
N

 


 
 

,      

дипольного моменту молекули, де eZα і R


– відповідно, заряд і векор координат 

α-го ядра молекули. При цьому для одержання локалізованих орбіталей 

застосовується розроблений дисертантом метод CLPO [5], обосливістю якого є 

властивість якнайточнішої (за нормою Фробеніуса 
2loc   ) апроксимації 

істинної  зведеної одноелектронної матриці густини ( , )r r
 

 (див. 1.7) 

наближеним виразом 

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

i

r r n r r    
   

,  

побудованим із локалізованих орбіталей. 

 Оцінка похибки апроксимації векторів дипольного моменту в рамках 

наближення (6.1) виконувалася для набору з 11410 електронейтральних 12-

атомних молекул, що були взяті з бази PubChemQC [104] і складалися з атомів 

H, B, C, N, O, F, S, P, Al, As, Br, Cl, Ge, Se, Si, а також для набору з 613 

конформерів молекули 2'-дезоксицитидин-5'-монофосфату [247]. У першому 

випадку використовувані геометрії були додатково оптимізовані квантово-

механічним методом B97-3c [397] теорії функціоналу густини з поправками, які 

дозволяють, зокрема, коректно описувати дисперсійну міжатомну взаємодію 

(яка є важливою, зокрема для біомолекулярних комплесів [20]), з 

використанням програмного пакету ORCA версії 4.0.1 [440], а в другому 

випадку використовувалися одержані в роботі [247] геометрії, які були 

отримані у цій роботі в результаті оптимізації  методом B3LYP/6-31G**. 
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 Зведені одночастинкові матриці густини для всіх досліджуваних молекул 

одержували методом теорії збурень Мьоллера-Плессета 2-го порядку (MP2) з 

використанням набору базисних функцій Def2-TZVPP. Розрахунки проводили у 

пакеті Psi4 1.2.1 [379] без застосування наближення "фіксованих" внутрішніх 

електронних оболонок, а одержувана матриця густини знаходилася з 

врахуванням релаксації орбіталей. Знайдені зведені одночастинкові матриці 

густини використовували для розрахунку істинних значень дипольних 

моментів досліджуваних молекул за формулами (6.1) і (6.2), використовуючи в 

останній природні орбіталі Льовдіна [207] замість локалізованих орбіталей. 

 Локалізація орбіталей методом CLPO (див. розділ 3) проводилася у пакеті 

JANPA і з допомогою цього ж пакету розраховували внески кожної з 

локалізованих орбіталей до апроксимованого значення дипольного моменту за 

формулою (6.2). Як вказано у роботі дисертанта [10], при цьому внесок заряду 

ядра кожного з атомів поділявся між локалізованими LHO-орбіталями цього 

атома аналогічно до схеми Руденберга [441] (див. також підрозділ 6.3), тим 

самим забезпечуючи електронейтральність окремо кожної із підсистем, 

складених з локалізованих орбіталей та асоційованих з ними частин заряду 

ядер. Істотно, що за такого підходу та частина заряду ядра атома, що не була 

асоційована з жодною з локалізованих орбіталей (а отже, дає внесок в 

дипольний момент як від точкового заряду, розміщеного на атомі), дорівнює 

NPA-заряду цього атома. 

 Як величини, що характеризують відмінність між істинним exactd


 

значенням дипольного моменту кожної з молекул (або її конформації) та його 

значенням approxd


, розрахованим як сума (6.1) внесків (6.2) кожної з 

локалізованих орбіталей, використовували модуль exact approxd d
 

 різниці 

абсолютних величин exactd


 та approxd


 цих векторів, а також – кут  ,exact approxd d
 

 

між ними. Статистичні розподіли  кожної з цих характеристик для набору з 

11410 електронейтральних 12-атомних молекул представлені на рис. 6.1. На 

цьому ж рисунку для порівняння представлено аналогічні розподіли для 
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випадку, коли вектор дипольного моменту апроксимувався системою точкових 

зарядів, розташованих на ядрах атомів. Величини зарядів при цьому 

розраховували методом NPA. Таким чином, різниця між модельними 

значеннями дипольного моменту в двох випадках, представлених на рис. 6.1, 

зводилася до внеску в дипольний момент від ковалентних зв’язків та 

неподілених електронних пар атомів. 

  

а б 

Рис. 6.1. Розподіл  похибки апроксимації модуля дипольного моменту 12-

атомних молекул (а) та кута між істинним exactd


 та апроксимованим 

approxd


векторами дипольного моменту (б) при використанні моделей 

локалізованих CLPO-диполів та NPA-зарядів, розміщених на атомах 

 

 Аналогічні результати для набору з 613 конформерів молекули 2'-дезо-

ксицитидин-5'-монофосфату представлено на рис. 6.2. 

 При апроксимації дипольного моменту сумою внесків, обчислених у 

базисі CLPO, середнє значення модуля exact approxd d
 

 склало 0,19 D для 

дослідженого набору 12-атомних молекул та 0,53 D для конформерів 2'-дезо-

ксицитидин-5'-монофосфату. Аналогічні значення при використанні для 

апроксимації лише системи точкових NPA-зарядів склали 0,94 D та 1,59 D 

відповідно. Зважаючи на те, що середнє значення модуля дипольного моменту 

у досліджених 12-атомних молекул складало 2,84 D, а у конформерів 2'-

дезоксицитидин-5'-монофосфату 6,46 D, можна стверджувати, що врахування 
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внеску ковалентних зв’язків та неподілених електронних пар, здійснене при 

використанні базису CLPO, істотно знижує похибку апроксимації модуля 

дипольного моменту. Врахування цих внесків знижує і середнє значення кута 

між істинним і апроксимованим векторами дипольного моменту: з 23,2° до 5,4° 

у випадку дослідженого набору 12-атомних молекул та з 9,1° до 5,4° у випадку 

конформерів 2'-дезоксицитидин-5'-монофосфату. 

 

  

а б 

Рис. 6.2. Розподіл  похибки апроксимації модуля дипольного моменту 

конформерів молекули 2'-дезоксицитидин-5'-монофосфату (а) та кута між 

істинним exactd


 та апроксимованим approxd


 векторами дипольного моменту (б) 

при використанні моделей локалізованих CLPO-диполів та NPA-зарядів, 

розміщених на атомах 

 

 Таким чином, представлення зведеної одночастинкової матриці густини 

електронної підсистеми молекули в базисі локалізованих орбіталей, знайдених 

за методом CLPO, дає змогу представити вектор дипольного моменту молекули 

як суму внесків від NPA-зарядів атомів, неподілених електронних пар атомів та 

двоатомних ковалентних зв’язків. Характерна величина похибка такого 

представлення складає 10% для модуля дипольного моменту і 5,5° для кута між 

його істинним і апроксимованим векторами. 
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6.2. Складові енергії міжмолекулярної взаємодії в молекулярних 

комплексах, стабілізованих водневими зв’язками 

 

 6.2.1. Декомпозиція енергії міжмолекулярної взаємодії у молекулярних 

комплексах, стабілізованих одним водневим зв’язком 

 

 Якісне розуміння властивостей нековалентних взаємодій, зокрема – 

водневих зв’язків, є ключовим як у побудові моделей полярних рідин, так і у 

раціональному дизайні нових біомолекул та інших лігандів з заданими 

фізичними властивостями, зокрема – здатних селективно зв’язуватися із 

заданою біологічною мішенню. Хоча на даний час уже був здійснений 

обмежений поступ у побудові наборів даних, що характеризують властивості 

нековалентних взаємодій (зокрема, водневих зв’язків), наприклад – набір даних 

GMTKN30 [442], – але кількість об'єктів, що включені до таких наборів, як 

правило, є замалою для їх використання у виявленні статистичних 

закономірностей та взаємозв'язків між структурними та енергетичними 

властивостями молекулярних комплексів. Зокрема, до цього часу відсутні 

набори великого обсягу даних (декілька сотень комплексів та більше) про 

комплекси із двох невеликих молекул (так звані бімолекулярні комплекси), які 

були б стабілізовані рівно одним водневим зв’язком. Відсутність таких даних 

обмежує побудову фізичних моделей водневого зв’язування, придатних для 

здійснення кількісних передбачень про властивості окремих водневих зв’язків 

на підставі параметрів, що можуть бути визначені або з просторового 

розташування взаємодіючих молекул, або на підставі дескрипторів електронної 

їх структури, визначених з квантово-хімічних розрахунків. 

 У даному пункті та в роботі дисертанта [22] за допомогою неемпіричних 

методів квантово-механічного комп'ютерного моделювання одержано значну 

кількість рівноважних структур бімолекулярних комплексів, стабілізованих 
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водневими зв’язками, та досліджено взаємозв’язки між геометричними 

параметрами комплексів та енергетичними характеристиками комплексів. 

 Рівноважні геометрії комплексів, стабілізованих водневими зв’язками, 

одержували в результаті оптимізації геометрії квантово-механічним методом 

B97-3c [397] теорії функціоналу густини з поправками, які дозволяють, 

зокрема, коректно описувати дисперсійну міжатомну взаємодію, з 

використанням програмного пакету ORCA версії 4.0.1 [440]. Початкові 

геометрії комплексів були створені шляхом комбінування чотириатомних 

молекул з бази PubChemQC [104]. Після оптимізації геометрії з-поміж наборів 

комплексів, що мали однаковий граф зв’язків, залишали один комплекс (із 

найменшою енергією).  При побудові графу зв’язків враховували як ковалентні, 

так і нековалентні взаємодії. Зв’язки (зокрема, водневі) ідентифікували за 

наявністю лінії зв’язку, визначеної методом QTAIM [203] за розподілом 

густини електронного заряду, отриманого методом B97-3c. Комплекси, у яких 

не був наявний водневий зв’язок між молекулами, або була виявлена більше, 

ніж одна нековалентна взаємодія між молекулами, з подальшого розгляду 

виключали. Процес побудови підсумкового набору комплексів виконувався в 

автоматичному режимі з допомогою спеціально розробленої програми. 

 Використовуючи отримані просторові структури комплексів, було 

розраховано загальну енергію взаємодії (у ккал/моль, 1 ккал/моль = 4,184 

кДж/моль) молекул, що утворюють комплекс, за формулою 

     int
AB A BE E E E   ,    (6.3)  

де intE  – енергія взаємодії молекул, ABE  – енергія комплексу, AE  – енергія 

першої молекули комплексу, BE  – енергія другої молекули комплексу. 

Зазначені енергії включали як енергію електронної підсистеми (розраховану у 

пакеті Psi4 [379] версії 1.2a1.dev781 методом теорії збурень Мьоллера-Плессета 

2-го порядку (MP2) з використанням набору базисних функцій aug-cc-pVQZ), 

так і енергію кулонівського відштовхування ядер атомів. Розрахунок енергій AE  

та BE  здійснювався з використанням того ж набору базисних функцій, що і при 
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розрахунку ABE  (використовувався так званий DCBS-базисний набір димера), 

виключаючи тим самим так звану BSSE-помилку. 

 У одержаному наборі з 1177 рівноважних структур комплексів двох 

молекул, сполучених рівно одним водневим зв’язком, найбільшу кількість 

(1155 комплексів) становлять зв’язки наступних типів: NH...N (486 комплексів), 

NH...O (279), OH...N (235), OH...O (99), NH...C (36), OH...C (20). Було виявлено, 

що енергія взаємодії не є однозначною функцією відстані ...X Hd : при одному і 

тому ж значенні ...X Hd  значення intE  можуть різнитися на понад 2 ккал/моль. 

 Окрім згаданого розрахунку енергії взаємодії за супрамолекулярним 

підходом, для розрахунку енергії взаємодії молекул комплексу було 

використано методи адаптованої до симетрії теорії збурень (SAPT) [443]. 

Перевагою останніх є можливість розділення загальної енергії взаємодії на 

суму внесків від складових різної фізичної природи (електростатичної, 

індукційної, обмінної, дисперсійної). Взаємозв’язок між енергіями взаємодії, 

одержаними методами SAPT та MP2 наведено на рис. 6.3. 

 

Рис. 6.3. Взаємозв’язок між величинами енергії взаємодії молекул воднево-

зв’язаного комплексу, знайдених супрамолекулярним методом (Eint) та з 

використанням адаптованої до симетрії теорії збурень (ESAPT2) 

 

 З наведених даних випливає, що одержані методами MP2 та SAPT енергії 

взаємодії молекул воднево-зв’язаного комплексу корелюють, а 
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середньоквадратичні значення різниць вказаних енергій складають 

0,22 ккал/моль для SAPT2. Аналогічна апроксимація для SAPT2+3 дає більше 

середньоквадратичне відхилення (0,39 ккал/моль), адже метод SAPT2+3 

враховує поправки більш високих, аніж методи MP2 та SAPT2, порядків 

розвиненнях енергії взаємодії в ряди теорій збурень. 

 Наявна кореляція енергій взаємодії, одержаних різними методами, дає 

змогу використати SAPT для аналізу внеску різних складових до енергії 

взаємодії. Залежність розрахованих методом SAPT2+3 електростатичної, 

індукційної, обмінної, дисперсійної складових до енергії взаємодії ESAPT від 

відстані  відстані ...X Hd  між атомом водню, задіяним у водневому зв’язку, та 

атомом-акцептором протона наведена на рис. 6.4. 

 

Рис. 6.4. Залежність внесків електростатичної (Eelst), дисперсійної (Edisp),  

іднукційної (Eind) та обмінної (Exchg) взаємодій до загальної егергії взаємодії 

молекул воднево-зв’язаного комплексу від відстані ...X Hd  між атомом водню, 

задіяним у водневому зв’язку, та атомом-акцептором протона 
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 З одержаних даних випливає, що з-поміж усіх дсліджених внесків до 

загальної енергії взаємодії лише внесок Eind індукційної взаємодії виявив 

наближено однозначну залежність від відстані dH...X. Це може свідчити про 

участь в цьому виді взаємодії лише тих атомів, що безпосередньо задіяні у 

водневому зв’язуванні, а саме: атома водню та атомів донора та акцептора 

протона. 

 Варто зазначити, що різні складові вносять співмірний внесок до 

загальної енергії взаємодії (яку можна обрати за оцінку для енергії водневого 

зв’язування), причому електростатичний, індукційний та дисперсійний внески 

мають стабілізуючий (притягувальний) характер, а обмінний – дестабілізуючий 

(відштовхувальний). Середнє значення останнього при dH...X = 2,1 Å (найбільш 

імовірному значенні dH...X) складає 6,7 ккал/моль та має середньоквадратичне 

відхилення 2,1 ккал/моль, тоді як середнє значення загальної енергії взаємодії 

при тому ж значенні dH...X складає -4,7 ккал/моль і має середньоквадратичне 

відхилення 1,3 ккал/моль. Водночас, незалежно від типу водневого зв’язку було 

зафіксовано кореляцію між загальною енергією зв’язку комплексу (яку в 

досліджених комплексів можна прийняти за оцінку енергії водневого зв’язку) 

та її електростатичною складовою (рис. 6.5), що вказує на важливу роль 

останньої у комплексоутворенні. 

 

Рис. 6.5. Взаємозв’язок між повною енергією взаємодії молекул (Eint) у воднево-

зв’язаних комплексах та електростатичною компонентою їхньої взаємодії (Eelst) 
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 Таким чином, з використанням квантово-механічних методів 

молекулярного моделювання було побудовано систематизований набір даних, 

що містить як рівноважні геометрії 1177 різних молекулярних комплексів, 

стабілізованих одним водневим зв'язком, так і дані про їхні структурні та 

енергетичні властивості. 

 

 6.2.2. Взаємодія нуклеотидних основ з молекулою протипухлинного 

препарату ТіоТЕФ 

 

 Додатково до описаного у попередньому пункті набору молекулярних 

комплексів, стабілізованих одним водневим зв’язком, було детальніше 

розглянуто властивості вибраних нековалентно-зв’язаних комплексів, які є 

важливими для біомолекулярних систем. Так, у роботах дисертанта [18, 19, 39] 

за допомогою сучасних методів молекулярного докінгу, квантової хімії та 

квантової теорії атомів в молекулах досліджено взаємодію протипухлинного 

препарату ТіоТЕФ (назва за IUPAC: 1,1',1''-фосфоротіоилтріазірідин) [444] (рис. 

6.6)  з окремими нуклеотидними основами та 2'-дезоксирибонуклеозидмоно-

фосфатами ДНК. Вказаний лікарський препарат належить до алкілуючих 

агентів і був винайдений понад 50 років тому, але й досі не втратив свого 

терапевтичного значення та є досить широко вживаним [445]. Незважаючи на 

це, точний механізм його дії залишається невідомим. Припускають [446, 447], 

що азірідиновими функціональними групами він зв’язується з 

нуклеофільнимим сайтами ланок ДНК, утворюючи міцні «містки» між ланками 

ланцюгів ДНК пухлинних клітин, унеможливлюючи, у такий спосіб, 

розмноження цих клітин. Дія подібних препаратів, як правило, зосереджена на 

клітинному рівні і спрямована на знищення ураженої клітини (переважно 

шляхом нормалізації або активації апоптозу [448, 449]) та/або зупинку процесу 

її ділення (порушуючи природні механізми поділу [450, 451]). Коли ідеться про 

зупинку ділення ураженої клітини, лікарський препарат може як виступати 
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«антиметаболітом» (речовиною, що «підміняє» собою природні метаболіти, за 

посередництва яких відбувається процес синтезу ДНК [450]), так і взаємодіяти 

безпосередньо із ДНК [226, 445] (наприклад, речовини-алкілуючі агенти [452]). 

В останньому випадку особливо актуальним стає детальне вивчення механізмів 

взаємодії молекули лікарського препарату із біомолекулою-мішенню. Однак, 

чимало існуючих в літературі робіт, присвячених з’єднанню протипухлинних 

препаратів з ДНК ґрунтується виключно на експериментальних даних.  

 

Рис. 6.6. Просторова структура молекули лікарського препарату 1,1',1''-

фосфоротіоилтріазірідину (ТіоТЕФ) та позначення її атомів 

 

При цьому, з-поміж поодиноких теоретичних [453] та усіх експериментальних 

досліджень, де вивчалась взаємодія ТіоТЕФу із ДНК варто відзначити роботи 

[454, 455], у яких проводилося вивчення механізму зв’язування ТіоТЕФ з ДНК, 

зокрема з нуклеотидами, методом масс-спектрометричного аналізу. За 

результатами аналізу мас-спектру було виявлено цілий набір комплексів, у яких 

до шести молекул ТіоТЕФ зв’язувалися із 2'-дезоксигуанозин-5'-монофосфатом 

(dGMP). Проте якісного пояснення причин цієї вибірковості не наведено ні в 

оригінальній роботі [455], ані у пізніших. У роботі [446] проводився аналіз 

фармакокінетичних, фармакодинамічних, хімічних властивостей ТіоТЕФ, 

аналізувалося його клінічне застосування та токсичність. У той же час, в 

літературі відсутні систематичні дослідження властивостей комплексів 

(нуклеотидна основа + ТіоТЕФ) та (нуклеозид-монофосфат + ТіоТЕФ). Тому 

було здійснено аналіз таких систем методами молекулярного моделювання 

задля виявлення факторів, які обумовлюють селективність зв’язування ТіоТЕФ 
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із dGMP. Істотною перевагою методів квантво-хімічного молекулярного 

моделювання в цьому випадку є можливість з їх допомогою окремо вивчати 

роль «внутрішньомолекулярних» чинників (коли взаємодія молекул 

досліджується у вакуумі) та ролі оточення. Ефективним є поєднання цих 

методів із методам молекулярного докінгу, які є менш точними, але дають 

змогу з-поміж великої кількості можливих структур міжмолекулярного 

комплексу відібрати найстійкіші і використати їх за початкове наближення для 

детальнішого аналізу квантово-механічними методами 

 Модельні молекулярні системи було підібрано для вирішення задачі 

інтерпретації експериментів, описаних в роботі [454], а саме – встановлення 

фізичних причини вибірковості (селективності) зв’язування ТіоТЕФ з dGMP. 

Виходячи з цього, до розгляду було залучено не тільки процес зв’язування 

ТіоТЕФ з нуклозид-монофосфатами (рис. 3.1), але й з їхніми метильованими за 

глікозидним атомом N нуклеотидними основами. Це дало змогу виявити, чи є 

саме азотисті основи нуклеотидів головною причиною згаданої селективності 

зв’язування. Методом дослідження було обрано комп’ютерне моделювання з 

використанням методів молекулярного докінгу, квантово-механічних 

розрахунків та квантової теорії атомів-в-молекулах (QTAIM) Р. Бейдера [203]. 

Дослідження проводилося в декілька етапів. 

 На початковому етапі розв’язку задачі було виаористано молекулярний 

докінг – метод визначення просторової структури біомолекулярних комплексів, 

який дає можливість з усеможлвиих структур міжмолекулярних комплексів 

«ліганду» (молекули ТіоТЕФ) та «макромолекули» (в даній роботі – 

дезоксирибонуклозид-монофосфат або нуклеотидна основа) відбирати ті, що 

відповідають найбільш стійким комплексам (характеризуються найбільшою 

енергією зв’язування) [456]. У цьому методі енергія взаємодії молекул 

визначається за допомогою силових полів із великою кількістю емпіричних 

параметрів, що дозволяє досягти високої продуктивності обчислень. В процесі 

докінгу обчислені енергії взаємодії використовуються для вирішення задачі 
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оптимізації – пошуку глобального мінімуму енергії комплексу як функції 

взаємного розташування молекул та/або їхніх конформацій. 

 Однак, через використання у докінгу емпіричних параметрів силових 

полів доцільно підвищити точність його результатів та уточнити найбільш 

стійке положення ліганду (ТіоТЕФ) по відношенню до рецептора (нуклеотидної 

основи або дезоксирибонукеозидмонофосфату). Тому за більш точний метод 

визначення структури стабільних комплексів було обрано квантово-хімічний, в 

якому, на відміну від докінгу, не використовуються емпіричні параметри. 

Відтак, наступним за докінгом кроком була оптимізація геометрії отриманих 

комплексів за допомогою квантово-хімічних методів. Ними ж визначали 

розподіли густини електронного заряду у комплексах, які використовували для 

аналізу наявних у комплексах нековалентних взаємодій (водневих зв’язків, ван-

дер-ваальсових контактів тощо). 

 Для докінгу використовували програмний пакет AutoDock 4.2 [190], який 

дозволяє знаходити найбільш енергетично вигідні структури комплексів, 

використовуючи при оптимізації структури генетичний алгоритм типу Ламарка 

[457]. Підготовку молекул до докігну виконували в пакеті AutoDockTools 

1.5.6.rc3 [190]. В цьому процесі з молекул ліганда та рецептора були видалені 

атоми водню неполярних атомних груп. Результатом докінгу була просторова 

структура комплексу з найменшою енергією (найбільш стійкого) та саме 

значення цієї енергії. Після завершення докінгу видалені раніше атоми водню 

неполярних груп поновлювали. 

 При наступному виконанні квантово-хімічного моделювання виконували 

оптимізувати геометрію отриманих комплексів та більш точно (у порівнянні з 

докінгом) визначали енергії зв’язування. Оптимізацію геометрії комплексів 

проводили методом DFT B3LYP/6-31G(d,p). На цьому ж рівні теорії 

розраховували коливальні спектри комплексів з метою, по-перше, перевірки 

їхньої стійкості за відсутністю в спектрах уявних частот, і, по-друге, для 

розрахунку внеску коливальних ступенів вільності до термодинамічних 

потенціалів комплексів. Зазначене наближення методу функціоналу густини  
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було обране як оптимальне щодо точності передання структурних 

характеристик молекул та затрат машинного часу для виконання розрахунків. 

 Для надійного врахування усіх специфічних взаємодії, включаючи 

дисперсійні, які можуть бути визначальними у стабілізації молекулярних 

комплексів за участю молекул лікарських препаратів [20], остаточний 

розрахунок енергії оптимізованих комплексів здійснювали за допомогою 

програмного пакету ORCA 2.9 [366] з використанням методу RI-MP2, 

заснованого на теорії збурень Мьоллера-Плессета 2-го порядку [458], та 

розвинення двоелектронних інтегралів за допоміжним базисом (так-зване RI-

наближення), з використанням базису cc-pVTZ. Результати порівнювали із 

методом Хартрі-Фока задля виокремлення внеску дисперсійних взаємодій. 

 Аналіз нековалентних взаємодій в отриманих комплексах здійснювали за 

допомогою  квантово-механічних розрахунків та квантової теорії атомів-в-

молекулах (QTAIM) Р. Бейдера [203], заснованому на використанні векторного 

поля градієнта електронної густини для поділу простору, в якому знаходиться 

молекула або комплекс, на частини, обмежені так званими поверхнями 

нульового потоку (поверхні, у кожній точці яких вектор нормалі 

перпендикулярний до вектора градієнта електронної густини). Між атомами, 

що мають спільну поверхню нульового потоку, існує лінія зв’язку – лінія 

векторного поля, що проходить через локального максимуму електронної 

густини, яка лежить на спільній для атомів поверхні нульового потоку. 

Існування такої лінія зв’язку між парою атомів є універсальним індикатором 

зв’язку між атомами (ковалентного, іонного, водневого чи ван-дер-ваальсового)  

[459]. QTAIM-аналіз проводили з використанням програмного пакету AimAll. 

При цьому використовували розподіл електронної густини, отриманий на тому 

ж рівні теорії DFT B3LYP/6-31G(d,p), на якому проводили оптимізацію 

геометрії комплексів, а існування лінії зв’язку із критичної точною точкою типу 

(3,–1), яка з’єднує пару атомів, вважали достатнім доказом існування зв’язку 

між цими атомами. Енергії водневих зв’язків оцінювали за формулою 

Еспінози–Молінса–Лекомте (ЕМЛ) [460]. 
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 Структури комплексів, що були отримані після зазначених кроків, 

наведено на рис. 6.7 та 6.8, а знайдені енергії зв’язування комплексів – у 

таблицях 6.1 і 6.2.  

 

 

а  б 
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Рис. 6.7. Енергетично найвигідніші структури комплексів ТіоТЕФ з 

нуклеотидними основами: m9-adenine + ТіоТЕФ (а), m1-cytosine + ТіоТЕФ (б), 

m1-thymine + ТіоТЕФ (в), m9-guanine + ТіоТЕФ (г). Пунктиром позначено 

нековалентні взаємодії, виявлені шляхом аналізу топології електронної густини 

за методом QTAIM 
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Рис. 6.8. Енергетично найвигідніші структури комплексів ТіоТЕФ з 2'-дезокси-

аденозин-5'-монофосфатом (а), 2'-дезоксицитидин-5'-монофосфатом (б),  

тимідин-5'-монофосфатом (в) та 2'-дезоксигуанозин-5'-монофосфатом (г). 

Пунктиром позначено нековалентні взаємодії, виявлені шляхом аналізу 

топології електронної густини за методом QTAIM 

 

У таблицях використано наступні позначення: ΔEMP2 – електронна складова 

енергії зв’язування (глибина потенціальної ями міжмолекулярного потенціалу), 

ΔEMP2 – ΔEHF – внесок електронної кореляції до електронної складової 

кореляційної енергії зв’язування; величини De, ΔH, ΔG є сумою внесків до 



 

 272 

енергії зв’язування від її електронної складової та термодинамічних внесків від 

трансляційних, обертальних і коливальних ступенів вільності комплексів та 

їхніх складових, а саме: De – енергія дисоціації комплексів при T = 0 К 

(складається з ΔEMP2 та внеску від енергії квантових нульових коливань, 

визначеного за коливальними частотами, розрахованими в гармонійному 

наближенні на рівні теорії DFT B3LYP/6-31G(d,p)), ΔH та ΔG – відповідно, 

ентальнія і енергія Гіббса зв’язування молекул комплексів у газовій фазі за 

нормальних умов (25°C, 1 атм.); ΔFAutoDock – значення вільної енергії 

зв’язування, розраховане програмою AutoDock. Аналізуючи наведені дані, 

відмітимо, що загальною рисою всіх комплексів є істотна роль дисперсійних 

взаємодії, зумовлених кореляцією руху електронів, внесок яких до енергії 

зв’язування можна оцінити за величиною ΔEMP2 – ΔEHF (різниця енергії, 

розрахованих згаданим вище методом MP2 і методом Хартрі-Фока). 

 

Таблиця 6.1. Енергії зв’язування (у ккал/моль) та їх складові для комплексів 

ТіоТЕФ з метильованими азотистими основами 2'-дезоксирибонуклеотид-5'-

монофосфатів 

Молекулярний комплекс Величина 

m9Ade···TT m1Cyt···TT m9Gua···TT m1Thy···TT 

ΔEMP2 -8,5 -9,3 -15,9 -9,9 

ΔEMP2 – ΔEHF -6,0 -5,4 -8,5 -6,2 

De -7,7 -8,6 -14,6 -9,2 

ΔH -7,1 -7,9 -14,2 -8,5 

ΔG +2,0 +0,9 -2,7 +1,6 

ΔFAutoDock -0,52 -0,66 -1,22 -1,60 

 

 Загальною властивістю усіх отриманих комплексів є наявність у них від 2 

до 6 водневих зв’язків між атомами ТіоТЕФ та нуклеотидної основи або 

дезоксирибонуклеозид-монофосфату. Порівнюючи відповідні комплекси двох 



 

 273 

типів, можна зробити висновок, що у випадку аденіну (рис. 6.7, а) та аденін-

монофосфату (рис. 6.7, д) тип «зачеплювання» різний, адже до dAMP ТіоТЕФ 

приєднується саме за фосфатну групу, тоді як до аденіну – за аміногрупу і атом 

N7. Варто звернути увагу і на енергію зв’язування (ΔEMP2): –8,5 ккал/моль у 

аденіну проти –12,0 ккал/моль у dAMP. У другого виділяється сильний зв'язок 

типу OH···N (енергія –10,9 ккал/моль) з фосфатною групою, існування якого є 

більш енергетично вигідним, аніж утворення NH···N зв'язку (енергія –5,6 

ккал/моль) в разі приєднання до азотистої основи. 

 

Таблиця 6.2. Енергії зв’язування (ккал/моль) для комплексів молекули ТіоТЕФ 

з  молекулами 2'-дезоксирибонуклеотид-5'-монофосфатів 

Величина dAMP···TT dCMP···TT dGMP···TT dTMP···TT 

ΔEMP2 -12,0 -14,1 -16,3 -10,3 

ΔEMP2 – ΔEHF -7,0 -9,0 -9,5 -8,1 

De -10,9 -12,9 -15,0 -9,7 

ΔH -10,5 -12,6 -14,6 -9,0 

ΔG -0,3 -0,8 -3,3 +1,3 

ΔFAutoDock -1,12 -1,11 -1,03 -1,02 

 

 Розглянемо тепер метильовану за глікозидним атомом азоту молекулу 

цитозину та dCMP. Як видно з рис. 6.7, б та рис. 6.8, б, в обох комплексах 

ТіоТЕФ приєднується з одного і того ж боку кільця нуклеотидної основи. 

Проте, до dCMP ТіоТЕФ приєднується за фосфатну групу з одним добре 

вираженим сильним OH···N зв’язком (енергія –8,8 ккал/моль). Як свідчать дані 

табл. 6.1 і 6.2, така геометрія комплексу є більш енергетично вигідною аніж та, 

де ТіоТЕФ чіпляється за метильовану нуклеотидну основу (рис. 6.7, б), 

незважаючи на наявність в цьому випадку теж досить сильного NH···N зв'язку 

(енергія –6,0 ккал/моль). 
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 Перейдемо до розгляду метильованого тиміну та відповідного 

дезоксирибонуклеозидмонофосфату. З рис. 6.7, в та рис. 6.8, в видно, що 

ТіоТЕФ у обох випадках чіпляється саме за нуклеотидну основу. Примітно, що 

в обох комплексах є сильний зв'язок NH···N (енергія –5,2 ккал/моль у dTMP та  

–5,7 ккал/моль у метильованого тиміну), а усі інші зв’язки є менш сильними і 

належать до типу OH···C (максимальне по модулю значення енергії таких 

зв’язків у комплексі з dTMP складає 1,3 ккал/моль, а із метильованим тиміном – 

2,4 ккал/моль). 

 Нарешті, розглянемо комплекси з гуанін-вмісними молекулами, які, 

згідно із даними табл. 6.1 і 6.2, є найстійкішими. Із рис. 6.7, г та рис. 6.8, г 

слідує, що до dGMP і до метильованого гуаніну ТіоТЕФ приєднуєтсья лише за 

нуклеотидну основу  (на відміну від усіх попередніх випадків, зв’язки між 

ТіоТЕФ із фосфатною групою відсутні), причому в обох комплексах у 

зв’язуванні беруть участь одні і ті ж атоми нуклеотидної основи. У обох 

комплексах виділяється пара сильних NH···N зв’язків із енергіями –7,0 та –4,6 

ккал/моль у комплексі з dGMP і –5,0 та –5,9 ккал/моль у комплексі з 

метильованим гуаніном. Гуанін є єдиною з-поміж досліджених нуклеотидною 

основою, для якої енергія зв’язування ΔEMP2 є практично однаковою у 

комплексах ТіоТЕФ як з самою основою, так і з відповідним нуклеозид-

монофосфатом. Цей факт також свідчить на користь неістотність взаємодій 

ТіоТЕФ з фосфатною групою при його зв’язуванні з гуаніном. 

 Таким чином, наявність двох сильних водневих зв’язків притаманна 

зв’язування ТіоТЕФ саме з гуанін-вмісними сполуками. Саме формування 

зазначених водневих зв’язків і є ймовірною причиною виняткової стабільності 

комплексів ТіоТЕФ з метильованим гуаніном та dGMP у порівнянні із іншими 

комплексами (особливо це помітно за енергіями Гіббса в табл. 6.1 і 6.2). Пара 

цих водневих зв’язків за участю атомів нуклеотидної основи пояснює і те, чому 

ТіоТЕФ не зв’язується із атомами фосфатної групи. 

 Слід також зауважити, що енергія ΔEMP2 зв’язування ТіоТЕФ із dGMP чи 

гуаніном (16 ккал/моль) має той саме порядок величини, що і енергія Вотсон-
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Криківської GC-пари (28,8 ккал/моль [461]). Завдяки цьому, при потраплянні 

молекул ТіоТЕФ у контакт із ДНК виникатиме конкуренція між зв’язуванням 

гуаніну із цитозином сусіднього ланцюга і зв’язуванням з молекулою ТіоТЕФ. 

У такий спосіб може відбуватися розривання Вотсон-Криківських пар, яке 

можна розглядати як перший етап руйнування ДНК пухлинної клітини. Якщо 

така гіпотеза правомірна, можна очікувати, що введення до одної із 

азірідинових груп ТіоТЕФ групи –NH чи іншої групи, здатної виступати 

донором протона для утворення водневого зв’язку, може іще більше підвищити 

селективність зв’язування ТіоТЕФ із ланками ДНК. 

 Зважаючи на притаманну гуанінвмісним сполукам спорідненість до 

зв’язування з молекулою ТіоТЕФ, у роботі дисертанта [19] було досліджено 

можливість одночасного зв’язування з метильованою за глікозидним атомом 

азоту молекулою гуаніну одразу декількох (від 1 до 6) молекул ТіоТЕФ. При 

цьому було з’ясовано, що як електронна складова ΔE енергії зв’язування, так і 

ентальпія ΔH комплексоутворення в перерахунку на одну молекулу ТіоТЕФ в 

усіх досліджених комплексах є близькою. Зокрема, у цих комплексах ΔH 

лежить в межах від -12 до -16 ккал/моль. Разом із тим, ентропійний внесок в 

енергію Гіббса зв’язування помітно зростає зі збільшенням кількості молекул у 

комплексі. Найбільш стійким є комплекс m9Gua із чотирма молекулами 

ТіоТЕФ, в якому енергія Гіббса зв’язування за стандартних умов складає -6,7 

ккал/моль. 

 Таким чином, поєднуючи методи молекулярного докінгу та прикладної 

квантової механіки було досліджено явища зв’язування молекули 

протипухлинного препарату ТіоТЕФ із чотирма канонічними метильованими 

нуклеотидними основами та відповідними дезоксирибознуклеозид-

монофосфатами. З’ясовано, що з-поміж усіх досліджених комплексів, комплекс 

ТіоТЕФ із dGMP є найбільш стійким. Електронна складова його енергії 

зв’язування складає ΔE = –16,3 ккал/моль, а вільна енергія Гібса, за 25°C – ΔG = 

–3,3 ккал/моль. 
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 Комплекси ТіоТЕФ із усіма метильованими основами, відмінними від 

гуаніну, є нестійкими, адже мають додатну ΔG через те, що ентропійний внесок 

до енергії Гіббса є співрозмірним із внутрішньою енергією. Показано, що саме 

тип нуклеотидної основи є відповідальним за спостережуване у експериментах 

вибіркове зв’язування ТіоТЕФ із dGMP, причому визначальну роль у 

селективності зв’язування ТіоТЕФ із гуаніном відіграють два сильні водневі 

зв’язки типу NH···N між атомами азірідинових груп ТіоТЕФ і атомами N2 та N7 

гуаніну. Одержані результати характеризують «внутрішньомолекулярні» 

властивості молекули ТіоТЕФ, що обумовлюють її біологічну дію. Крім них 

інтерес може становити і вивчення впливу на процес зв’язування оточення. Це 

дозволило би використати одержані результати для створення моделей 

взаємодії ТіоТЕФ з ДНК, придатну до застосування за фізіологічних умов. 

 

 

 6.2.3. Міжмолекулярна взаємодія у комплексі молекул пентанової 

кислоти та D-глюкозаміну 

 

 Підвищення ефективності ліків та зменшення їхніх побічних ефектів є 

актуальною міждисциплінарною задачею, однією зі стратегій, розв’язання якої 

є застосування методів спрямованого ("адресного")  транспортування ліків у 

живому організмі [462]. Реалізація спрямованого транспорту ліків на практиці 

потребує приєднання молекули лікарського препарату до частинки-носія [16]. У 

багатьох випадках таким носієм є наночастинка (див. також [20]), яка має 

магнітний момент та вкрита біосумісним [463, 464] органічним (наприклад, 

полімерним) покриттям, саме до якого і мають оборотним чином 

приєднуватися молекули лікарської речовини [14]. Існуючі дослідження [465, 

466] показують, що олеат натрію і хітозан є перспективними покриттями, що 

відповідають як вимогам біосумісності [467], так і здатності утримувати на собі 

молекули лікарських засобів (зокрема, доксорубіцину). Метод створення 
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багатофункціональних нанокомпозитів на основі хітозану та магнетиту був 

запропонований в роботах дисертанта [17, 32], в яких також було проведено 

дослідження властивостей таких композитів з використанням електронної 

мікроскопії, ІЧ-спектроскопії та малокутового розсіювання нейтронів, який є 

особливо інформативним при вивченні структури систем амфіфільних молекул 

(зокрема, ліпідних систем, що моделюють природні мембрани) та впливу на цю 

структуру зовнішніх чинників [15].  

 Особливістю природного полісахариду хітозану є значний вміст у ньому 

аміно- і гідроксильних груп, що уможливлює великий спектр різних схем 

зв'язування молекул лікарських засобів із хітозановим покриттям поверхні 

частинки. Окрім того, хітозан характеризується високою біосумісністю, 

високою адгезією до поверхні та є стабільним в широкому діапазоні рН [465]. 

Перевагами ж органічних покриттів на основі олеату натрію є простота та 

дешевизна необхідних процедур синтезу. 

 В даному пункті роботі з використанням спрощених молекулярних 

моделей досліджено взаємодію між карбоксильними та аміногрупами молекул, 

що входять до складу покриття наночастинок синтезованих рідинних систем 

[16]. Використання таких моделей уможливлює  застосування сучасних методів 

неемпіричної квантової механіки (квантової хімії) для дослідження 

міжмолекулярних взаємодій між компонентами органічного покриття 

магнітних наночастинок. 

 Для дослідження було створено наступні молекулярні моделі:  молекули 

пентанової (масляної) кислоти – як модель молекули олеїнової (відмінність між 

ними полягає лише у кількості –CH2– ланок гідрофобного «хвоста» молекули), 

та молекулу D-глюкозаміну – як модель мономерної ланки хітозану [21]. За 

допомогою квантово-хімічного методу функціоналу густини (DFT) з 

використанням обмінно-кореляційного функціоналу B3LYP та набору базисних 

функцій cc-pVDZ [468] у пакеті програм ORCA версії 3.0.2 [366] знаходили 

рівноважну ("оптимізовану") геометрію молекул пентанової кислоти та D-

глюкозаміну та виконували розрахунок коливального спектру для перевірки 
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того, що знайдені геометрії відповідають саме локальним мінімумам 

гіперповерхні потенціальної енергії молекул.  

 Після цього молекули пентанової кислоти та D-глюкозаміну розміщували 

поряд одна з одною так, щоб гідроксильна група молекули пентанової кислоти 

знаходилася поблизу аміногрупи молекули D-глюкозаміну. Створений 

комплекс використовували як стартову структуру для процесу оптимізації 

геометрії, який проводили за методу DFT з використанням обмінно-

кореляційного функціоналу B3LYP та набору базисних функцій cc-pVDZ у 

пакеті ORCA 3.0.2. Оптимізовану структуру комплексу наведено на рис. 6.9. 

Для цієї структури з використанням того ж самого квантово-хімічного методу 

було знайдено просторовий розподіл об’ємної густини електронного заряду 

("електронної густини") комплексу, який аналізували за методом квантової 

теорії атомів-в-молекулах Р. Бейдера QTAIM [203] за допомогою програмного 

пакету AimAll версії 15.09.27. В результаті аналізу було виявлено нековалентні 

взаємодії, що існують між компонентами комплексу. Виявлені взаємодії 

зображено на рис. 6.9 пунктирними лініями. 

 

Рис. 6.9.  Одержана просторова структура комплексу молекули пентанової 

кислоти та мономерною ланкою хітозану – молекулою D-глюкозаміну. 

Пунктирними лініями позначено водневі зв’язки. Кульками без літери 

позначено атоми водню 

 

Енергію взаємодії ΔEint складових частин комплексу представляли як суму 

 int frozen relax direct BSSEE E E E E         , (6.4)  



 

 279 

наступних внесків: , ,( )MCBS cg MCBS og
relax i i

i

E E E   , ,DCBS DCBS cg
frozen i

i

E E E    , 

, ,( )MCBS cg DCBS cg
BSSE i i

i

E E E   , ,DCBS MCBS og
direct i

i

E E E    , де індекс i нумерує 

компоненти комплексу (приймає значення 1 або 2), EDCBS – енергія комплексу, 

Ei
DCBS,x – енергія i-го компоненту комплексу, розрахована з використанням того 

ж самого набору базисних функцій (і тієї ж їхньої кількості), що 

використовувався при розрахунку енергії усього комплексу, Ei
MCBS,x – енергія i-

го компоненту комплексу, розрахована з використанням набору базисних 

функцій, що локалізовані лише на атомах даного компонента, причому якщо в 

індексі замість x вказано cg, то відповідна енергія розраховувалася при тій же 

геометрії молекула, яку вона має в складі комплексу, а якщо вказано og – то 

при оптимізованій геометрії. Енергії було обчислено чотирма методами: 

Хартрі-Фока, теорії функціоналу густини без додаткової поправки на 

дисперсійну взаємодію, теорії функціоналу густини з поправкою на 

дисперсійну взаємодію (DFT-D3 [469, 470]) та теорії збурень Мьоллєра-

Плессета 2-го порядку (MP2). В усіх випадках використовували геометрії, 

одержані методом B3LYP/cc-pVDZ; при остаточному розрахунку енергії 

методами теорії функціонала густини використовували базисний  набір cc-

pVTZ, а для методів Хартрі-Фока та теорії збурень Мьоллєра-Плессета 2-го 

порядку – aug-cc-pVTZ.  Додатково було досліджено вплив розчинника, а саме 

– води, на взаємодію названих складових частин. Для цього дослідження було 

використано модель COSMO [471], відповідно до якої розчинник моделюється 

неперервним діелектриком, у порожнину в якому і вміщено систему, що 

досліджується, а вплив розчинника на цю систему моделюється системою 

зарядів, що неперервно розподілені по внутрішній поверхні порожнини. 

Необхідні для цього обчислення виконували аналогічно до випадку взаємодії 

складових частин комплексу у вакуумі. Одержані при моделюванні у вакуумі та 

за наявності діелектричного оточення складові енергії взаємодії наведено в 

табл. 6.3. 
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Таблиця 6.3. Компоненти енергії взаємодії (у кДж/моль) складових частин 

комплексу з молекул пентанової кислоти та D-глюкозаміну, визначені різними 

методами у вакуумі. В дужках вказано відповідні значення за наявності 

діелектричного оточення, властивості якого моделюють наявність води. 

Внесок до 

енергії 

взаємодії 

Метод DFT 
без поправки 

на 
дисперсійну 
взаємодію 

Метод DFT з 
поправкою на 
дисперсійну 
взаємодію 

Метод Хартрі-
Фока 

Теорія 
збурень 

Мьоллєра-
Плессета 2-го 

порядку 

ΔEfrozen -47,4 (-40,3) -60,4 (-53,3) -36,0 (-27,3) -55,9 (-49,5) 

ΔEBSSE 7,5 (-11,5) 7,5 (-11,5) -8,0 (-30,7) -2,6 (-23,3) 

ΔErelax 6,6 (4,6) 6,8 (4,7) 10,2 (7,5) 6,5 (4,4) 

ΔEdirect -48,3 (-24,2) -61,1 (-37,1) -17,8 (10,9) -46,8 (-21,9) 

ΔEint -40,8 (-35,7) -53,6 (-48,5) -25,9 (-19,7) -49,4 (-45,1) 

 

 

 Із отриманих даних випливає, що енергії взаємодії складових частин 

комплексу, визначені методом DFT з поправкою на дисперсійну взаємодію та 

методом MP2 добре узгоджуються між собою і лежать в межах від -53 до -49 

кДж/моль. При цьому необхідно відзначити, що внесок дисперсійних взаємодії, 

оцінений як різниця енергій взаємодії, розрахованих методами  MP2 та Хартрі-

Фока, складає -23,6 ккал/моль, що відповідає майже 50% від усієї енергії 

взаємодії. Приблизно половина від цієї величини походить від далекодіючих 

взаємодій, адже звичайний варіант теорії функціоналу густини з 

квазілокальним функціоналом B3LYP здатен враховувати дисперсійну 

взаємодію лише частково і при цьому передбачає значення енергії взаємодії, 

яке за абсолютною величиною на 12,8 кДж/моль менше за варіант теорії 

функціоналу густини, який коректно враховує дисперсійну взаємодію за 

допомогою поправки Грімме. 
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 Енергії взаємодії складових частин комплексу з молекул пентанової 

кислоти та D-глюкозаміну, визначені з урахуванням оточуючого розчинника 

методами теорії функціоналу густини з поправкою на дисперсійну взаємодію та 

теорії збурень Мьоллера-Плессета 2-го порядку добре узгоджуються між собою 

і лежать в межах від -45 до -49 кДж/моль. Розчинник знижує енергію взаємодії 

складових частин комплексу на ~ 4 кДж/моль, що складає близько 10% від 

величини енергії взаємодії і не є надто істотним. Тому можна вважати, що 

подальше моделювання взаємодії складових частин комплексу можна 

проводити у вакуумній моделі. 

 Методами квантової теорієї атомів-в-молекулах QTAIM за одержаним 

просторовим розподілом об’ємної густини електронного заряду було 

проаналізовано фізичні властивостей нековалентних взаємодій між складовими 

частинами комплексу з молекул пентанової кислоти та D-глюкозаміну. Було 

визначено, що цими взаємодіями є водневі зв’язки типу NH···O та OH··· N (рис. 

6.9). 

 Доцільно порівняти сумарну енергію зазначених зв’язків із енергією 

взаємодії складових частин комплексу з молекул пентанової кислоти та D-

глюкозаміну у вакуумі. Для цього було використано формулу Йогансена [472], 

яка пов’язує енергію EHB водневого зв’язку A-H···B з зсувом Δν частоти ν 

валентного коливання зв’язку A-H в червону область 

 0

0

0,33 40HBE E


   


, (6.5)  

де величини E0 і ν0 є коефіцієнтами перетворення до належної розмірності (а 

саме: E0 = 4,184 кДж/моль, ν0 = 1 см-1). З використанням цієї формули, для 

зв’язку O-H···N (у якого зсув частоти коливання, розрахованої в гармонійному 

наближенні, складає Δν = 3702 – 3049 = 653 см-1) отримуємо EHB = 34,1 

кДж/моль, а зв’язку N-H···O (у якого Δν = 3498 – 3455 = 43 см-1) – 

2,4 кДж/моль. Сумарна енергія зв’язку, оцінена у такий спосіб, виходить дещо 

меншою від загальної енергії взаємодії складових частин комплексу з молекул 
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пентанової кислоти та D-глюкозаміну у вакуумі, знайдену вище 

(~51 кДж/моль).  

 Таким чином, квантово-хімічними методами було досліджено взаємодію 

молекул пентанової кислоти та D-глюкозаміну, які є модельними складовими 

частинами, відповідно, олеїнової кислоти та хітозану, що застосовуються для 

створення органічного покриття наночастинок, перспективних для 

використання в системах спрямованого транспорту біологічно активних 

речовин. Встановлено, що енергія зв’язування дослідженого комплексу складає 

близько 50 кДж/моль. Оточення взаємодіючих молекул діелектричним 

континуумом, що моделює наявність водного розчинника, знижує абсолютну 

величину енергії взаємодії приблизно на 5 кДж/моль. З використанням 

квантової теорії атомів-в-молекулах Р.Бейдера (QTAIM) визначено, що 

основним чинником стабілізації дослідженого комплексу є водневі зв’язки 

типів O-H···N та N-H···O із сумарною, що лише на ~4 кДж/моль менше за 

загальну енергію зв’язування комплексу. 

 

6.3. Декомпозиція електростатичної компоненти енергії 

міжмолекулярної взаємодії на складові, що відповідають локалізованим 

електронним парам 

 

 Значна частина взаємодій біологічно активних молекул (зокрема, процеси 

каталізу, білково-нуклеїнового впізнавання, зв’язування молекул лікарських 

препаратів з білками-мішенями тощо) супроводжується утворенням 

нековалентно-зв’язаних молекулярних комплексів. У зв’язку з цим, можливість 

передбачення впливу модифікації атомарної структури біологічно активних 

молекул на складові енергії їхньої міжмолекулярної взаємодії є важливою для 

розв’язування задач оптимізації структури лігандів при раціональному синтезі 

біологічно активних молекул, молекулярного докінгу тощо. Хоча задача 

розділення енергії міжмолекулярної взаємодії на складові, які можна поставити 
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у відповідність різним механізмам взаємодії, допускає багато розв’язків (див., 

наприклад, огляд [473]), зазвичай виділяють електростатичну, індукційну, 

обмінну та дисперсійну складові. Для дисперсійної складової, яка має 

притягувальний характер, відомі апроксимації [82] у вигляді суми атом-

атомних потенціалів з фізично обґрунтованою асимптотикою. Обмінна 

складова зазвичай є відштовхувальною та має короткодіючий характер. Істотно, 

що при використанні модельних потенціалів типу Леннард-Джонса, який 

можна інтерпретувати як такий, що відповідає сумі енергій обмінної та 

дисперсійної міжатомних взаємодії (див., щоправда, [82]), параметри таких 

потенціалів залежать переважно від типу хімічного елементу і лише незначною 

мірою від конфігурації оточення взаємодіючих атомів. Індукційна взаємодія 

при моделюванні багатоатомних систем з використанням методу атом-атомних 

потенціальних функцій може як враховуватися, так і відкидатися (насправді – 

опосередковано враховуватися наближено шляхом незначної модифікації 

параметрів потенціалів, що описують інші три складові), залежно від чого 

розрізняються поляризовні (англ. polarizable) [337, 338] та неполяризовні силові 

поля. Тому найбільш далекодіючою і неодмінно наявною в обох типах  силових 

полів компонентою енергії міжмолекулярної взаємодії є електростатична, а 

похибки у моделі, застосованій для її визначення, може помітно впливати на 

коректність одержуваних у молекулярно-динамічному моделюванні 

результатів.  

 Електростатичну складову енергії міжмолекулярної взаємодії для 

молекул A і B як правило вводять як 

    
( ) ( )elst A Br r

E drdr
r r

 



 

 
  ,    (6.6)  

де  ( )A r


 і ( )B r


 - просторові розподіли густини заряду (які включають як 

внесок точкових зарядів ядер атомів, так і просторову густину e  заряду 

електронів молекул) для ізольованих молекул A і B відповідно. При цьому 

зміну, якої розподіли заряду ( )A r


 і ( )B r


 (а саме – їх електронна складова) 
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зазнають внаслідок дії принципу Паулі (і відповідної «ортогоналізації» 

орбіталей) при об’єднанні двох ізольованих молекул у комплекс, зазвичай 

відносять до обмінної, але не електростатичної складової енергії 

міжмолекулярної взаємодії. Своєю чергою, для кожної з взаємодіючих молекул 

просторовий розподіл густини заряду пов’язаний зі зведеною одноелектронною 

матрицею густини (1-RDM) ( , )r r
 

 як 

     ( ) ( ) ( , )a a e a a
a a

r Z r R r Z r R r r           
      

, 

де Za – заряд ядра a-го атома (в системі атомних одиниць), aR


 – його 

координати, а також використано систему атомних одиниць і враховано, що 

( ) ( , )e r r r  
  

. 

 Оскільки в рамках методів LPO/CLPO можливо одержати апроксимацію  

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

i

r r r r n r r       
     

 

1-RDM ( , )r r
 

 сумою складових ( ) ( )loc loc
i i in r r 

 
, що відповідають електронним 

парам, локалізованим на ковалентних зв’язках або окремих атомах, у виразі 

(6.6) загальну енергію elstE
 

стає можливим розділити на складові, які 

відповідають взаємодіям окремих електронних пар кожної з молекул. Якщо при 

цьому заряди ядер атомів також розподілити між електронними парами таким 

чином, щоб кожна така пара разом з віднесеною до неї частиною заряду ядер в 

цілому була електронейтральною (у такий спосіб роблячи асимптотику її 

електростатичного потенціалу якнайменш далекодіючою), одержимо аналог 

схеми Руденберга [441]. При цьому частина заряду ядра атома, що не була 

асоційована з жодною з локалізованих орбіталей, дорівнюватиме NPA-заряду 

атома і буде локалізована на його ядрі.  

 Дійсно, оскільки базисні функції, що утворюють NAO та LHO набори, 

пов’язані блок-діагональним унітарним перетворенням (в якому один блок 

відповідає перетворенню, що здійснюються з орбіталями, що належать одному 

атому; див. розділ 4), то за такого перетворення зберігатиметься як сума 

діагональних компонентів (слід) 1-RDM, так і слід кожного з її блоків, що 
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відповідають орбіталям, асоційованим з певним атомом. Завдяки цьому, 

електронну заселеність атома A  

     
NAO LHO

A ii ii
i A i A

n D D
 

   , 

яка пов’язана з зарядом атома як  

 ( )A A Aq e Z e n     , (6.7) 

де e – модуль заряду електрона,  можна виразити як через діагональні елементи 

 ˆ,NAO NAO NAO
ii i iD     1-RDM в базисі NAO, так і через аналогічні елементи 

 ˆ,LHO LHO LHO
ii i iD h h    в базисі LHO. Згрупуємо тепер у пари  ( ),LHO LHO

i p ih h  ті 

LHO, які утворюють пари  ( ),CLPO CLPO
i p i   CLPO-орбіталей BD/NB типу, і 

скористаємося тим, що такі пари між собою також пов’язані унітарним 

перетворенням виду (див. підрозділи 4.2 та 4.3) 

  
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

CLPO A B A A A B B
BD

CLPO B A B B A A B
NB

r c c h r c h r c h r

r c c h r c h r c h r

         
       

          

   

    , 

(де на відміну від (4.12) було змінено індекси задля наочності запису), а 

загальна заселеність LHO Ah  та Bh  дорівнює загальній заселеності CLPO
BD  та 

CLPO
NB . Тоді в локалізованій апроксимації електронної густини 

 ( ) ( , ) ( , ) ( ) ( )CLPO CLPO
e e i

i

r r r r r r r        
      

, (6.8) 

кожен з доданків  
2

( ) ( )CLPO
i i ir n r   
 

, який можна інтерпретувати як 

електронну густину i-ої CLPO, у випадку, коли i відповідає CLPO-орбіталі BD-

типу, можна представити як 

   
2

( ) ( )BD BD CLPO
BDr n r    

 
 

        
2 2 2 2

( ) 2 ( ) ( ) ( )BD A A A B A B B Bn c h r c c h r h r c h r         
  

   
, 

де індекс i опущено задля наочності запису, а у випадку, коли i відповідає 

CLPO-орбіталі NB-типу – як 

     
2

( ) ( )NB NB CLPO
NBr n r    
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2 2 2 2

( ) 2 ( ) ( ) ( )NB B A A B A B A Bn c h r c c h r h r c h r         
  

   
. 

При цьому внесок "перехресних" доданків ( ) ( )A B A Bc c h r h r 
 

  в загальну 

електронну заселеність ( )BD r dr
 

 та ( )NB r dr
 

 дорівнюватиме нулю через 

ортонормованість LHO-орбіталей. Відповідно, для кожної з CLPO-орбіталей 

BD-типу можна ввести складову виду 

         
2 2

( ) ( )BD BD BD A B
A Br e r en c r R c r R           

  

    
, 

для кожної з CLPO-орбіталей NB-типу – складову виду 

         
2 2

( ) ( )NB NB NB B A
A Br e r en c r R c r R            

  

    
, 

а для кожної з CLPO-орбіталей LP- або RY-типу – складову виду 

   1 1( ) ( )C C
i i i ir e r en r R      

  
. 

В такому разі матимемо ( ) 0i r dr 
 

 для всіх трьох випадків. Окрім цього, 

модельна густина заряду виду 

   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
   

            
   

 

 (6.9) 

матиме ту властивість, що її електронна складова буде ідентичною до (6.8), а 

отже, буде локалізованим наближенням точного просторового розподілу 

густини електронного заряду системи, а складова, обумовлена зарядом ядер, 

для кожного з атомів даватиме  A AZ r R 


 завдяки (6.7).  

 Таким чином, вираз (6.9) являє собою розділення локалізованої густини 

заряду молекули на складові, які можна поставити у відповідність: точковим 

зарядам, розміщеним на ядрах атомів і рівним за величиною їх NPA-зарядам 

(  A Aq r R 


), парам електронів, локалізованим на атомах і нейтралізованим 

необхідною частиною заряду ядра ( 1C ( )i r


), ковалентним зв’язкам 

( ( ) ( )BD NB
i ir r  
 

). При підстановці такого розділення в (6.9), отримаємо шукану 
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декомпозицію електростатичної складової енергії міжмолекулярної взаємодії на 

складові, що відповідають локалізованим електронним парам. 

 Для перевірки точності розділення за допомогою апроксимації (6.9) 

загальної енергії електростатичної взаємодії (6.6) на складові, які відповідають 

взаємодії окремих електронних пар, було проведено аналіз двох наборів 

молекулярних комплексів. Перший з них містить 1177 молекулярних 

комплексах, стабілізованих одним водневим зв’язком і розглядалися в пункті 

6.2.1, а другий – 170 молекулярних комплексів з бази GMTKN55 [474]. 

Порівняння електростатичних складових взаємодії енергії міжмолекулярної 

взаємодії, одержаних за (6.6) з використанням точного розподілу густини 

заряду та його локалізованої апроксимації (6.9), представлені на рис. 6.10 та 

6.11 відповідно.  

 

 

 

 

а б 

Рис. 6.10. Взаємозв’язок електростатичної складової енергії міжмолекулярної 

взаємодії, одержаної з густини заряду, обчисленої квантово-хімічним методом 

MP2/Def2-TZVPP (Eelst), із аналогічною складовою (Eloc), обчисленою за 

локалізованою апроксимацією густини заряду виразом (6.9) для набору з 1177 

молекулярних комплексів, стабілізованих одним водневим зв’язком: а – в 

усьому інтервалі енергій, б – в інтервалі енергій |Eelst| < 20 ккал/моль 

 

На цих графіках наведено також середньоквадратичні відхилення між точним 

elstE  і апроксимованим сумою locE  локалізованих складових значеннями 
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електростатичної компоненти міжмолекулярної взаємодії ( locE
 ), одержане як 

при аналізі різниць elst locE E , так і для різниць між locE  та лінійною функцією 

від elstE  із коефіцієнтами, знайденими за методом найменших квадратів. 

 

  

а Б 

Рис. 6.11. Взаємозв’язок електростатичної складової енергії міжмолекулярної 

взаємодії, одержаної з густини заряду, обчисленої квантово-хімічним методом 

MP2(full)/Def2-TZVPP (Eelst), із аналогічною складовою (Eloc), обчисленою за 

локалізованою апроксимацією густини заряду виразом (6.9) для набору з 170 

молекулярних комплексів з бази GMTKN55 [474]: а – в усьому інтервалі 

енергій, б – для енергій |Eelst| < 20 ккал/моль 

 

 

 Для усіх досліджених молекулярних комплексів середньоквадратичне 

відхилення elst locE E  не перевищує 1 ккал/моль. У той же час, при 

моделюванні locE  з використанням лише точкових зарядів, розміщених на 

атомах молекул комплексу, різниця elst locE E  у наборі воднево-зв’язаних 

комплексів може перевищувати 50 ккал/моль при обчисленні величини зарядів 

методом NPA і 25 ккал/моль при їх обчисленні методом RESP. При цьому в 

наборі молекулярних комплексів GMTKN55 модель RESP-зарядів, за якою 

зазвичай обчислюють заряди атомів для параметризації силових полів у методі 

молекулярної динаміки, призводить до найбільших похибок (рис. 6.12) у 
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комплексах за участю галогенвмісних сполук (під-набір HAL59) та пнікогенів 

(під-набір PNICO23). Це може вказувати на ненадійність заснованих на моделі 

RESP-зарядів міжатомних потенціалів у вивченні ефектів, які спричиняє 

введення атомів галогенів до біомолекулярних систем, – зокрема, впливу на 

конформаційні властивості структурних складових ДНК (див., наприклад, [23, 

38] і посилання, цитовані у цих роботах дисертанта). 

 Просторові структури та знайдені із використанням розподілу густини 

заряду, одержаної з квантово-хімічних розрахунків методом MP2(full)/Def2-

TZVPP, розподіли електростатичного потенціалу в молекулах комплексів 

набору GMTKN55, для яких модель RESP-зарядів апроксимує Eelst найменш 

точно, наведено на рис. 6.13. Аналогічні розподіли електростатичного 

потенціалу, одержані при використанні для апроксимації густини заряду 

молекули точкових RESP-зарядів та суми (6.9) локалізованих складових, які 

відповідають CLPO-орбіталям, представлено на рис. 6.14. 

 

Рис. 6.12. Взаємозв’язок електростатичної складової енергії міжмолекулярної 

взаємодії, одержаної з густини заряду, обчисленої квантово-хімічним методом 

MP2(full)/Def2-TZVPP (Eelst), із аналогічною складовою (Eloc), обчисленою як 

попарна взаємодія атомних зарядів, знайдених методом RESP, для під-набору 

з 144 молекулярних комплексів із бази GMTKN55. Цифрами 1–3 вказано 

комплекси, для яких похибка такої апроксимації найбільша: 1 – NH3...BrF, 2 –

 PH2F...PH2F, 3 – NH3...ClF 
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Рис. 6.13. Просторові структури молекулярних комплексів NH3...ClF (а), 

NH3...BrF (б), PH2F...PH2F (д) з набору GMTKN55 та розподіли 

електростатичного потенціалу молекул ClF (в), BrF (г), PH2F (д) на вибраних 

площинах. На кольорових шкалах наведені значення електростатичного 

потенціалу в системі атомних одиниць. Напівпрозорими кульками на рис. д 

вказано положення, які в складі комплексу мають атоми іншої молекули 
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Варто відмітити, що у молекулі ClF з комплексу NH3...ClF від’ємні значення 

електростатичного потенціалу наявні в точках D, C, E (рис.  6.13, в), причому за 

абсолютною величиною потенціал в точках D і E є більшим, ніж в точці C, тоді 

як у точці B, яка лежить ближче до атома F, потенціал є додатним. 

 

 

 

 

а б в 

 

 

 

г д е 

Рис. 6.14. Розподіли електростатичного потенціалу поблизу молекул ClF (а, г), 

BrF (б, д), PH2F (в, е), одержані при використанні для апроксимації густини 

заряду молекули точкових RESP-зарядів (а–в) та суми (6.9) локалізованих 

складових, одержаних з CLPO-орбіталей (г–е) 
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 Таку особливість його розподілу неможливо відтворити системою двох 

точкових зарядів (рис. 6.14, а), розміщених на атомах молекули, незалежно від 

величини цих зарядів. Аналогічно, системою таких зарядів неможливо 

відтворити і зменшення електростатичного потенціалу молекули PH2F при 

переході з точки A в точку B (рис. 6.13, е), адже потенціал в точці C, яка лежить 

ближче до атома P, є додатним, тож цьому атому не можна приписати 

від’ємний заряд. Слід відзначити, що подібні особливості розподілу 

електростатичного потенціалу відомі також і для молекул, для яких 

притаманним є комплексоутворення за допомогою так званих галогенових 

зв’язків [475–479], наявних, зокрема, у біомолекулярних системах [478, 479].  

 Натомість, можливість одержати коректну ( locE
  < 1 ккал/моль) 

апроксимацію електростатичної компоненти енергії міжмолекулярної взаємодії 

на основі CLPO-розділення густини заряду молекули (6.9) на складові, однією з 

яких є точкові NPA-заряди розміщені на ядрах атомів, має важливі наслідки.  

 По-перше, суттєвим для коректності одержуваної апроксимації є 

врахування решти доданків у (6.9), які обумовлені обумовлені дифузністю та 

анізотропією локалізованих на атомах та ковалентних зв’язках розподілів 

густини заряду електронів. Тому такі доданки, виокремлені з використанням 

запропонованого поділу густини заряду (6.9), можуть знайти використання при 

параметризації інших емпіричних моделей [480, 481], призначених для більш 

точного, ніж модель точкових зарядів, врахування електростатичної взаємодії в 

наборах міжатомних потенціалів.  

 По-друге, хоча підходи до визначення зарядів атомів на основі аналізу їх 

електронної заселеності (наприклад, NPA-заряди) та на основі апроксимації 

електростатичного потенціалу системи (наприклад, RESP-заряди) традиційно 

розглядаються як альтернативні (чи навіть взаємовиключаючі), при 

додатковому врахуванні одержаних у виразі (6.9) доданків 1 ( )C
i r


, ( )BD
i r


 та 

( )NB
i r


, розміщені на атомах точкові NPA-заряди (які, як було показано в 



 

 293 

розділі 2, є менш конформаційно-чутливими, ніж RESP-заряди) стають 

придатними і для аналізу електростатичних властивостей молекул. Завдяки 

цьому стає можливим встановлення взаємозв’язку між двома згаданими вище 

різними фізичними принципами до визначення заряду атома в молекулі. 

 

 

Підсумки розділу 

 

 1. З використанням моделі CLPO 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'-моно-

фосфату. Показано, що похибка апроксимації модуля загального дипольного 

моменту молекули сумою локалізованих складових, визначених в рамках 

запропонованої моделі, складає близько 10%, а характерні значення кута між 

вектором дипольного моменту та його апроксимованим значенням складають 

5,5°. 

 2. Побудовано систематизований набір даних, що містить як рівноважні 

геометрії 1177 різних молекулярних комплексів, стабілізованих одним 

водневим зв'язком, так і дані про їхні структурні та енергетичні властивості. 

Проаналізовано статистичні характеристики відстані між атомом водню, 

задіяним у водневому зв’язку, та акцептором протона, а також взаємозв’язки 

між геометричними параметрами комплексів та внесками електростатичної, 

індукційної, дисперсійної та обмінної взаємодій до загальної енергії 

зв’язування. 

 3. Встановлено фізичні властивості та закономірності зв’язування у 

комплексах молекули протипухлинного препарату ТіоТЕФ з нуклеотидними 

основами та 2'-дезоксирибонуклеозид-5'-монофосфатами. Показано, що сильні 

водневі зв’язки типу NH···N є вирішальним чинником, який є причиною 

високої селективності зв’язування ТіоТЕФ із гуанін-вмісними ланками ДНК. 
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 4. Запропоновано модель для апроксимації густини заряду молекули 

суперпозицією точкових зарядів, які локалізовані на ядрах атомів і величини 

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 ковалентних 

зв’язків. Показано, що для наборів з 1177 молекулярних комплексів, 

стабілізованих одним водневим зв’язком, та з 170 молекулярних комплексів з 

бази GMTKN55 запропонована модель забезпечує розділення електростатичної 

компоненти енергії міжмолекулярної взаємодії на складові, локалізовані у 

відповідності до графу ковалентних зв’язків молекули, з похибкою не більше 1 

ккал/моль. Виявлено молекулярні комплекси, для яких наближення точкових 

RESP-зарядів у визначенні енергії міжмолекулярної взаємодії, на відміну від 

запропонованої моделі, є некоректним. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі вирішено важливу наукову проблему створення 

моделей та методів для поділу одноелектронних фізичних властивостей 

молекули на локалізовані складові, що відповідають електронним парам атомів 

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 конформаційні 

залежності порядків зв’язків у парах ковалентно зв’язаних атомів. Доведено, що 

в залежності від конформації в молекулі 2'-дезоксицитидину порядки 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 конформерів між 

максимальним і мінімальним значенням заряду є найбільшою. 

2. Методом апроксимації електростатичного потенціалу молекули 

визначено заряди атомів, які залежать від конформації молекули. У молекулах 

канонічних 2′-дезоксирибонуклеозид-5′-монофосфатів конформаційно 

найчутливішими (в межах 0,54e) є заряди атомів вуглецю цукрово-фосфатного 

кістяка. 

3. Запропоновано нову модифікацію методу регресії головних компонент 

коваріаційної матриці для визначення зарядів атомів на основі 

експериментально 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 

конформерами величинами зарядів, одержаними з умови мінімізації похибки 

апроксимації електростатичного потенціалу молекули в точках молекулярної 

поверхні (RESP), розраховані у запропонований спосіб заряди забезпечують 
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меншу похибку при моделюванні з їх допомогою конформаційної залежності 

дипольного моменту молекул. 

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 координатами 

атомів, суттєво зменшують похибку моделювання впливу конформації молекул 

на їхній дипольний момент, якщо останній моделюється системою таких 

точкових зарядів на атомах. 

5. Сформульовано задачу апроксимації зведеної одночастинкової матриці 

густини, яка задана в базисі ортонормованих функцій, її діагональним 

розвиненням за локалізованими орбіталями (LPO). Створено модель та метод 

LPO для одержання локалізованих орбіталей, які утворюють розв’язок 

поставленої задачі та забезпечують поділ одноелектронних фізичних 

властивостей 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 загальною 

електронною заселеністю. 

6. Створено метод CLPO для аналізу електронної структури біомолекул 

шляхом апроксимації їх зведеної одночастинкової матриці густини 

діагональною частиною розвинення за локалізованими орбіталями, які 

задовольняють додатковим умовам щодо їхньої полярності та заселеності. Із 

використанням вибірки з ~33 тис. органічних молекул підтверджено, що 

одержувані створеним методом орбіталі можна поставити у відповідність 

електронним парам ковалентних зв’язків та неподіленим парам окремих атомів 

класичної моделі Льюїса.  

7. Вперше доведено, що граф ковалентних зв’язків молекули можна 

визначити із розв’язку задачі апроксимації зведеної одночастинкової матриці 

густини її діагональним розвиненням за ортонормованими і локалізованими на 



 

 297 

одному або двох атомах орбіталями, на які додатково накладено умови щодо 

їхньої полярності та заселеності. 

8. На основі методу CLPO запропоновано новий спосіб виявлення 

ковалентно зв’язаних атомів у молекулі за зведеною одночастинковою 

матрицею 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 

ковалентних 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 спряжених 

зв’язків. При цьому для кожного типу зв’язків середні значення довжини 

зв’язку узгоджуються із відповідними експериментальними даними в межах 

одного стандартного відхилення. 

9. Вперше знайдено неемпіричні ковалентні радіуси атомів низки хімічних 

елементів (H, B, C, N, O, F, Si, P, S, Cl, Ge, As, Se і Br), що відповідають 

одинарним, подвійним і потрійним зв’язкам в рамках адитивної моделі та 

підходу, що включає поправку на зменшення міжатомної відстані при 

утворенні зв’язку між атомами елементів, які мають різні електронегативності. 

Показано, що знайдені неемпіричні ковалентні радіуси добре узгоджуються із 

їхніми відомими емпіричними аналогами. 

10. Запропоновано модель для апроксимації густини заряду молекули 

суперпозицією точкових зарядів, які локалізовані на ядрах атомів і величини 

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 ковалентних 

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 густини 

заряду молекули сумою складових, локалізованих на атомах молекул та їхніх 
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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 подальше 

використання при створенні нових та параметризації 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. 
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ДОДАТОК Б. 

Характеристики залежності порядків зв’язків від конформації у молекулах 

2'-дезоксирибонуклеотид-5'-монофосфатів 

 

Таблиця Б.1. Статистичні характеристики порядків зв’язку, одержаних за 

методами NPA-Вайбергом, Натіело-Медрано та Маєра, для усіх ковалентно 

зв’язаних пар атомів молекули 2'-дезоксигуанозин-5'-монофосфату: середні 

значення XYB  та середньоквадратичні відхилення від них ( B ) 

Середні значення  XYB  210B   Зв’язок 

NPA-

Вайберг 

Натіело-

Медрано 

Маєр NPA-

Вайберг 

Натіело-

Медрано 

Маєр 

HO3'–O3' 0,745 1,003 0,870 1,63 1,09 1,58 

O3'–C3' 0,935 1,170 0,913 1,28 1,88 2,53 

C3'–C4' 0,971 0,989 0,937 0,51 0,69 1,27 

C3'–H3' 0,892 0,906 0,934 0,85 0,59 1,04 

C3'–C2' 0,988 1,023 0,970 0,36 0,53 1,12 

C4'–O4' 0,890 1,097 0,870 1,09 1,44 2,16 

C4'–C5' 0,998 1,043 0,971 0,66 0,96 1,25 

C4'–H4' 0,887 0,902 0,928 0,54 0,47 0,65 

C2'–C1' 0,991 1,016 0,961 0,44 0,57 0,63 

C2'–H2'2 0,899 0,926 0,936 0,82 0,73 1,12 

C2'–H2'1 0,902 0,929 0,942 0,48 0,27 0,30 

C1'–O4' 0,906 1,121 0,912 1,90 2,25 2,89 

C1'–H1' 0,887 0,901 0,931 0,56 0,45 0,73 

C1'–N9 0,930 1,046 0,912 1,80 2,30 2,90 

C5'–O5' 0,866 1,076 0,848 1,43 1,93 2,54 

C5'–H5'1 0,907 0,924 0,934 0,46 0,56 0,76 

C5'–H5'2 0,905 0,921 0,930 0,66 0,73 1,04 
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Продовження таблиці Б.1 

Середні значення  XYB  210B   Зв’язок 

NPA-

Вайберг 

Натіело-

Медрано 

Маєр NPA-

Вайберг 

Натіело-

Медрано 

Маєр 

O5'–P 0,694 1,138 0,996 2,33 3,44 4,12 

P–OP 1,307 1,947 1,874 3,50 4,20 6,30 

P–OP1 0,731 1,185 1,050 2,42 3,36 4,56 

P–OP2 0,732 1,186 1,051 2,27 3,17 4,39 

N9–C4 1,129 1,248 1,016 0,80 0,87 0,96 

N9–C8 1,112 1,246 1,079 1,31 1,38 1,46 

C4–C5 1,356 1,351 1,339 0,62 0,57 0,80 

C4–N3 1,203 1,370 1,122 0,99 1,15 1,98 

C8–N7 1,633 1,812 1,595 1,63 2,05 2,81 

C8–H8 0,908 0,922 0,939 0,59 0,44 0,80 

N7–C5 1,210 1,353 1,145 0,64 0,73 1,48 

C5–C6 1,108 1,149 1,071 0,31 0,32 0,40 

N3–C2 1,458 1,637 1,492 2,54 2,88 4,35 

C2–N1 1,171 1,308 1,087 0,58 0,65 0,62 

C2–N2 1,167 1,315 1,059 2,64 2,73 2,86 

N1–C6 0,979 1,114 0,865 0,41 0,46 0,48 

N1–H1 0,772 0,914 0,874 0,12 0,08 0,08 

C6–O6 1,692 2,115 1,834 0,70 0,76 0,85 

N2–H21 0,811 0,956 0,893 0,22 0,12 0,23 

N2–H22 0,786 0,940 0,870 2,16 1,62 3,01 

OP1–HP1 0,686 0,964 0,829 3,68 3,40 4,79 

OP2–HP2 0,685 0,964 0,829 3,42 3,16 4,46 
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Таблиця Б.2. Статистичні характеристики порядків зв’язку, одержаних за 

методами NPA-Вайбергом, Натіело-Медрано та Маєра, для усіх ковалентно 

зв’язаних пар атомів молекули 2'-дезоксиаденозин-5'-монофосфату: середні 

значення XYB  та середньоквадратичні відхилення від них ( B ) 

Середні значення  XYB  210B   Зв’язок 

NPA-

Вайберг 

Натіело-

Медрано 

Маєр NPA-

Вайберг 

Натіело-

Медрано 

Маєр 

HO3'–O3' 0,745 1,003 0,870 1,71 1,15 1,66 

O3'–C3' 0,935 1,170 0,913 1,29 1,88 2,55 

C3'–C4' 0,972 0,990 0,938 0,53 0,73 1,29 

C3'–H3' 0,891 0,906 0,933 0,86 0,57 1,06 

C3'–C2' 0,988 1,022 0,968 0,37 0,53 1,13 

C4'–O4' 0,887 1,092 0,865 1,14 1,51 2,13 

C4'–C5' 0,998 1,042 0,970 0,66 0,97 1,27 

C4'–H4' 0,887 0,903 0,929 0,51 0,41 0,56 

C2'–C1' 0,993 1,018 0,964 0,47 0,61 0,72 

C2'–H2'2 0,896 0,924 0,933 1,01 0,80 1,25 

C2'–H2'1 0,901 0,928 0,941 0,49 0,29 0,31 

C1'–O4' 0,910 1,126 0,916 1,94 2,32 3,06 

C1'–H1' 0,886 0,901 0,931 0,65 0,50 0,77 

C1'–N9 0,923 1,038 0,901 1,90 2,42 3,05 

C5'–O5' 0,866 1,077 0,847 1,35 1,87 2,53 

C5'–H5'1 0,906 0,923 0,933 0,58 0,59 0,89 

C5'–H5'2 0,905 0,922 0,931 0,56 0,59 0,81 

O5'–P 0,691 1,134 0,992 2,24 3,36 4,08 

P–OP 1,314 1,956 1,886 2,60 3,23 5,07 

P–OP1 0,731 1,185 1,050 2,26 3,19 4,30 

P–OP2 0,732 1,186 1,050 2,12 2,97 4,16 
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Продовження таблиці Б.2 

Середні значення  XYB  210B   Зв’язок 

NPA-

Вайберг 

Натіело-

Медрано 

Маєр NPA-

Вайберг 

Натіело-

Медрано 

Маєр 

N9–C4 1,106 1,225 0,990 0,76 0,81 0,88 

N9–C8 1,135 1,269 1,109 1,41 1,51 1,57 

C4–C5 1,293 1,293 1,288 0,54 0,47 0,76 

C4–N3 1,302 1,481 1,215 1,16 1,37 2,40 

C8–N7 1,615 1,794 1,584 1,76 2,19 2,98 

C8–H8 0,906 0,921 0,937 0,65 0,49 0,91 

N7–C5 1,195 1,340 1,126 0,66 0,78 1,70 

C5–C6 1,219 1,248 1,211 0,30 0,32 0,37 

N3–C2 1,430 1,619 1,444 1,23 1,53 2,47 

C2–N1 1,406 1,595 1,419 0,85 0,94 1,07 

C2–H2 0,904 0,918 0,949 0,16 0,14 0,24 

N1–C6 1,338 1,501 1,320 0,53 0,58 0,65 

C6–N6 1,223 1,376 1,100 0,81 0,81 0,63 

N6–H62 0,797 0,950 0,886 0,17 0,11 0,12 

N6–H61 0,796 0,947 0,884 0,16 0,10 0,11 

OP1–HP1 0,688 0,966 0,832 3,49 3,27 4,62 

OP2–HP2 0,687 0,965 0,831 3,27 3,00 4,34 
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Таблиця Б.3. Статистичні характеристики порядків зв’язку, одержаних за 

методами NPA-Вайбергом, Натіело-Медрано та Маєра, для усіх ковалентно 

зв’язаних пар атомів молекули тимідин-5'-монофосфату: середні значення XYB  

та середньоквадратичні відхилення від них ( B ) 

Середні значення  XYB  210B   Зв’язок 

NPA-

Вайберг 

Натіело-

Медрано 

Маєр NPA-

Вайберг 

Натіело-

Медрано 

Маєр 

HO3'–O3' 0,743 1,002 0,869 1,95 1,34 1,92 

O3'–C3' 0,936 1,171 0,915 1,24 1,82 2,43 

C3'–C4' 0,972 0,989 0,937 0,52 0,64 1,28 

C3'–H3' 0,893 0,907 0,935 0,80 0,47 0,87 

C3'–C2' 0,988 1,022 0,970 0,35 0,52 1,06 

C4'–O4' 0,886 1,092 0,863 1,08 1,48 2,19 

C4'–C5' 0,999 1,043 0,971 0,63 0,96 1,31 

C4'–H4' 0,886 0,902 0,929 0,54 0,45 0,63 

C2'–C1' 0,992 1,017 0,961 0,37 0,46 0,54 

C2'–H2'2 0,898 0,927 0,938 0,92 0,70 1,15 

C2'–H2'1 0,901 0,927 0,941 0,55 0,29 0,33 

C1'–O4' 0,913 1,129 0,912 1,98 2,48 3,19 

C1'–H1' 0,884 0,898 0,928 1,00 0,50 0,96 

C1'–N1 0,917 1,021 0,896 1,84 2,40 2,84 

C5'–O5' 0,866 1,076 0,848 1,28 1,73 2,22 

C5'–H5'1 0,906 0,923 0,933 0,61 0,56 0,88 

C5'–H5'2 0,906 0,922 0,932 0,53 0,55 0,67 

O5'–P 0,693 1,136 0,995 1,97 2,97 3,59 

P–OP 1,311 1,952 1,879 2,87 3,58 5,67 

P–OP1 0,733 1,188 1,055 1,82 2,47 3,48 
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Продовження таблиці Б.3 

Середні значення  XYB  210B   Зв’язок 

NPA-

Вайберг 

Натіело-

Медрано 

Маєр NPA-

Вайберг 

Натіело-

Медрано 

Маєр 

P–OP2 0,730 1,183 1,048 1,84 2,54 3,80 

N1–C2 1,042 1,189 0,985 1,32 1,34 1,55 

N1–C6 1,101 1,236 1,012 0,97 1,18 1,38 

C2–N3 1,108 1,259 1,013 1,21 1,09 1,21 

C2–O2 1,625 2,033 1,747 3,23 3,60 5,23 

C6–C5 1,675 1,709 1,679 1,06 1,21 2,05 

C6–H6 0,896 0,901 0,917 0,96 0,52 1,01 

C5–C4 1,069 1,100 1,057 0,48 0,49 0,44 

C5–C7 1,028 1,073 1,021 0,04 0,05 0,13 

C4–N3 1,040 1,188 0,917 0,50 0,56 0,54 

C4–O4 1,686 2,101 1,830 0,64 0,65 0,51 

N3–H3 0,758 0,906 0,871 0,20 0,13 0,16 

C7–H73 0,927 0,953 0,954 0,45 0,27 0,44 

C7–H72 0,907 0,945 0,945 0,19 0,09 0,10 

C7–H71 0,906 0,945 0,945 0,15 0,08 0,09 

OP1–HP1 0,691 0,969 0,836 2,64 2,26 3,36 

OP2–HP2 0,693 0,970 0,838 2,38 2,06 3,07 
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Таблиця Б.4. Статистичні характеристики порядків зв’язку, одержаних за 

методами NPA-Вайбергом, Натіело-Медрано та Маєра, для усіх ковалентно 

зв’язаних пар атомів молекули 2'-дезоксицитидин-5'-монофосфату: середні 

значення XYB  та середньоквадратичні відхилення від них ( B ) 

Середні значення  XYB  210B   Зв’язок 

NPA-

Вайберг 

Натіело-

Медрано 

Маєр NPA-

Вайберг 

Натіело-

Медрано 

Маєр 

HO3'–O3' 0,747 1,004 0,872 1,69 1,12 1,60 

O3'–C3' 0,932 1,167 0,910 1,22 1,78 2,36 

C3'–C4' 0,973 0,990 0,940 0,51 0,65 1,28 

C3'–H3' 0,892 0,907 0,935 0,81 0,46 0,86 

C3'–C2' 0,988 1,023 0,970 0,35 0,58 1,06 

C4'–O4' 0,885 1,090 0,864 0,96 1,29 2,07 

C4'–C5' 0,998 1,042 0,969 0,68 1,01 1,34 

C4'–H4' 0,887 0,903 0,930 0,56 0,47 0,65 

C2'–C1' 0,993 1,017 0,961 0,33 0,42 0,57 

C2'–H2'2 0,895 0,925 0,935 1,08 0,74 1,25 

C2'–H2'1 0,900 0,927 0,940 0,75 0,31 0,42 

C1'–O4' 0,915 1,133 0,915 1,82 2,37 3,62 

C1'–H1' 0,886 0,899 0,930 1,06 0,42 0,83 

C1'–N1 0,914 1,017 0,888 1,54 1,94 2,18 

C5'–O5' 0,866 1,076 0,847 1,35 1,86 2,51 

C5'–H5'1 0,905 0,923 0,933 0,80 0,65 1,05 

C5'–H5'2 0,906 0,921 0,931 0,61 0,57 0,79 

O5'–P 0,693 1,136 0,996 2,19 3,29 4,01 

P–OP1 0,732 1,186 1,053 2,30 3,20 4,27 

P–OP 1,309 1,950 1,880 2,57 3,22 5,16 

P–OP2 0,734 1,188 1,055 2,14 2,96 3,97 

 



 

 358 

Продовження таблиці Б.4 

Середні значення  XYB  210B   Зв’язок 

NPA-

Вайберг 

Натіело-

Медрано 

Маєр NPA-

Вайберг 

Натіело-

Медрано 

Маєр 

N1–C2 0,961 1,094 0,907 1,47 1,51 1,68 

N1–C6 1,203 1,354 1,154 1,25 1,50 1,61 

C2–N3 1,218 1,398 1,199 1,90 1,86 2,10 

C2–O2 1,599 2,006 1,684 4,28 4,81 6,28 

N3–C4 1,438 1,611 1,427 1,30 1,42 1,54 

C4–C5 1,173 1,207 1,173 0,74 0,74 0,84 

C4–N4 1,218 1,368 1,105 1,12 1,15 0,91 

C5–C6 1,605 1,657 1,607 1,56 1,78 2,53 

C5–H5 0,906 0,920 0,936 0,18 0,11 0,15 

C6–H6 0,898 0,904 0,921 1,05 0,58 1,19 

N4–H41 0,792 0,945 0,881 0,24 0,15 0,17 

N4–H42 0,810 0,957 0,898 0,21 0,14 0,12 

OP1–HP1 0,688 0,966 0,831 3,39 2,90 4,14 

OP2–HP2 0,688 0,966 0,832 3,38 2,94 4,21 
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