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Квантово-хімічне дослідження механізмів хімічних реакцій 

за допомогою програми Gaussian 
 

Вступ 

 

Дослідження механізмів хімічних реакцій – це одне з найбільш важливих 

завдань фізико-органічної хімії [1-4]. Існуючі експериментальні методи 

вивчення реакцій ґрунтуються на дослідженні тільки початкового й кінцевого 

станів окремих стадій процесу. Тому вони дозволяють лише опосередковано 

формувати уявлення про повний шлях реакції. Єдине джерело інформації про 

геометричні й енергетичні характеристики структур, що відповідають 

критичним точкам на поверхні потенціальної енергії (ППЕ) реакцій, – це 

квантово-хімічні розрахунки.  

Сучасні квантово-хімічні методи дослідження електронної структури і 

геометричних характеристик молекул реалізовані в комп'ютерних програмах, 

таких як Gaussian, GAMESS, Природа, Jaguar, Q-Chem та ін. Щоб успішно 

застосовувати квантово-хімічні методи і робити на підставі результатів 

розрахунків будь-які висновки, потрібно добре знання використовуваних пакетів 

квантово-хімічних програм, а також володіння різними методами і методиками 

розрахунків. 

Теоретичні основи квантово-хімічних методів і опис програмного 

забезпечення розглянуто в науковій та навчальній літературі на доступному рівні 

[5-7], проте багато важливих для практичної роботи питань, пов’язаних із 

вивченням механізмів хімічних реакцій, ще не набули достатнього відображення. 

Дане навчальне видання призначено для студентів, аспірантів хімічного 

факультету, що працюють у галузі вивчення механізмів багатостадійний 

хімічних процесів. 

 

1. Загальна характеристика програми Gaussian 

 

Програмний пакет Gaussian один із перших програмних пакетів квантової 

хімії, який активно розвивається, і в кожній новій версії відображені нові 

досягнення науковців у галузі квантової хімії. 

Програма  Gaussian дозволяє розраховувати такі властивості молекул та 

характеристики хімічних реакцій:  

 структури молекул, перехідних станів, їхні енергії; 

 молекулярні орбіталі; 

 заряди атомів; 

 електростатичний потенціал та електронна густина; 

 потенціал іонізації та спорідненість до електрону; 

 термохімічні властивості та енергії зв’язків; 



4 

 

 шляхи реакції; 

 тензори магнітного екранування ЯМР; 

 коливальні частоті, ІЧ- та рамановські спектри. 

Розрахунки можуть бути проведені для основних та збуджених станів, в 

газовій фазі та за наявності розчинника. 

Програма Gaussian складається з декількох лінків, кожен із яких являє 

собою окрему програму для комп'ютера. Кожний лінк виконує свою специфічну 

задачу у ході всього розрахунку і обмінюється інформацією з іншими лінками 

програми через набір файлів. Лінки об'єднані групами в оверлеї. В програмі 

Gaussian міститься 12 оверлеїв. Поняття «оверлей» у даному випадку означає 

набір лінків однієї групи, що використовують загальний набір керуючих 

параметрів. Кожний лінк має свій три- або чотиризначний номер. Останні дві 

цифри означають номер лінку в оверлеї, а перша одна або дві цифри - номер 

самого оверлея.  

У програмі Gaussian оверлеї розташовані за порядком. 

Оверлей 0 виконує дві функції: визначає набір файлів і машинні параметри, 

необхідні для виконання завдань, і задає послідовність виконання окремих лінків, 

що знаходяться із значень ключових слів або звичайних карт, які фігурують у 

завданні.  

Оверлей 1 виконує зчитування (заголовок, заряд, мультиплетність та                      

Z-матриця) та контроль за оптимізацією геометрії. Програма послідовно 

повертається до оверлея 1 у разі виведення нових значень параметрів Z-матриці 

в процесі оптимізації геометрії.  

Оверлей 1 включає в себе лінки: L101 – читає завдання і специфікацію 

молекули, L102, L103, L105, L109 визначають вибір методу оптимізації 

(Флетчер-Пауелл, BERNY і Metaga-Serment, Ньютон-Рассон), L108 – виконує 

розрахунок поверхні потенціальної енергії, L118 – виконує розрахунок 

траєкторій хімічної реакції, L120 – контролює ONIOM розрахунки і т. д. 

Кількість лінків зростає з кожною новою версією, і їх специфікації можна 

побачити в довідці до версії програми. 

Оптимізація за методом X. Бернарда Шлегеля (BERNY) є найшвидша і 

включає обчислення аналітичних градієнтів енергії і числово наближеної 

матриці силових констант, яка постійно оновлюється в процесі оптимізації, для 

оцінки положення мінімальної енергії. Однак для деяких молекул з 

незвичайними силовими константами цей метод може виявитися неефективним: 

оптимізація буде дуже повільною, а результати – неправильними. Якщо 

оптимізація геометрії не працює належним чином, слід перейти до іншого 

методу пошуку структури з мінімальною енергією. 

Оверлей 2 містить L202 лінк, який обчислює декартові координати атомів 

молекули відповідно до Z-матриці, визначає симетричність молекули, 

застосовної в подальшому в обчисленні інтегралів, визначенні симетрії 

молекулярних орбіталей та електронних станів. 

Оверлей 3 містить понад 10 лінків. L301 – встановлює набір базових 

функцій для кожного атома відповідно до обраного ключового слова, L301, 
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решта L303 – L319 ліній розрахунку різних типів інтегралів і їх перші похідні,  

L302 – обчислює інтеграли перекриття, кінетичні та потенційні, L303 –

багатополюсні інтеграли, L308 – дипольну швидкість і Rx інтеграли, L309 –

інтеграли ECP (effective core potential), L310, L311, L314 – spdf двоелектронні 

інтеграли, L316 – друкує двоелектронні інтеграли, L319 – обчислює 

одноелектронні інтеграли для приблизної спін-орбітальної взаємодії. 

Оверлей 4 містить: лінк L401, який створює початковий набір МО для 

ітераційної процедури ССП, L402 – проведення напівемпіричних розрахунків і 

розрахунків методом молекулярної механіки, L405 – проведення розрахунку 

методом повного обліку взаємодії електронних конфігурацій (MC-SCF). 

Лінки оверлею 5 містять процедури Хартрі розрахунку із застосуванням 

різних методів: L502 – метод Хартрі-Фока для систем з відкритими і закритими 

оболонками, L503 – для розрахунку методом Хартрі-Фока за алгоритмом 

якнайшвидшого спуску, L510 – для багатоконфігураціоного розрахунку. 

Оверлей 6 здійснює аналіз хвильових функцій, які розраховуються в 

Оверлеї 5. Лінк L601 проводить аналіз заселеності, розраховує таблицю             

власних значень, заселеності перекривання, орбітальні заселеності і дипольні 

моменти, L602 – розрахунок електронних властивостей, L607 – аналіз 

натуральних орбіталей, L609 – аналіз атомних і молекулярних властивостей. 

Оверлей 7 розраховує перші і другі похідні електронних інтегралів – лінки 

L701 – L703. Ці лінки використовуються під час оптимізації геометрії молекули 

за методом ССП за допомогою сил, обчислюваних аналітичним способом.      

Лінк L716 обчислює сили на атомах за значеннями перших похідних. 

Оверлей 8 і Оверлей 9 призначені для розрахунку електронних кореляцій. 

Лінк L901 проводить початкові обчислення для кореляційних розрахунків.  

Лінки L903, L905, L906 виконують кореляційні розрахунки за методом Меллера-

Плессета, розрахунок функцій Гріна для систем з відкритими і закритими 

оболонками, L918 здійснює початкове наближення під час оптимізації хвильової 

функції, якщо зафіксована її нестабільність. 

Оверлей 10 містить лінки L1002, які розраховують різні молекулярні 

властивості, включаючи спектральні (ЯМР), лінки L1003 і L1014 – для 

розрахунку конфігураційних взаємодій збуджених станів. 

Оверлей 11 розраховує похідні електронних інтегралів – лінки L1101, L1102, 

L1110 – L1112. Ці лінки застосовують у процесі оптимізації геометрії молекули. 

Оверлей 99 – останній оверлей з лінком L9999 завершує розрахунки та 

формує output файл. 

Для проведення квантово-хімічних розрахунків із застосуванням програми 

Gaussian необхідно задати вхідне завдання, у вигляді файлу певної структури, 

який зчитується після запуску програми Gaussian. 

Після запуску програми Gaussian на екрані монітора з'являється головне 

вікно програми (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Головне вікно програми Gaussian 

 

Перший рядок – головне меню File, Process, Utilities, View, Help. У другому 

рядку зображені іконки, які контролюють процес роботи.  

 Запустити Почати обробку поточного вхідного або пакетного файлу 

(Run). 

 Негайно призупинити завдання (Pause). 

 Пауза після поточного лінку (Pause → Next Link). 

 Відновити та продовжити виконання призупиненої роботи (Resume). 

 або Закінчити поточну роботу (Kill Job). 

 Відредагувати поточний файл керування пакетом або створити новий, 

якщо наразі не завантажений жоден (Utilities: Edit Batch List). 

 Закінчити запущений пакет після завершення поточного завдання (End 

Batch). 
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 Негайно перервати поточний пакет, завершити поточну роботу ( Kill 

Batch). 

 Відкрити зовнішній редактор (View: Editor). 

  Редагувати поточний вихідний файл, попередньо призупинивши 

запущену роботу (View: Editor → Output File). 

Для введення вхідних даних необхідно обрати пункт меню File, після чого 

відкривається вікно File, приклад вхідного файлу зображено в розд. 3.1.                    

New – створює новий input файл і відкриває вікно введення роботи. Open – 

відкриває меню існуючих файлів. Modify – редагує поточний завантажений 

вхідний файл. Вікно введення даних вхідного файлу складається з чотирьох 

розділів та вікна молекулярної специфікації. До введення інформації – всі           

поля порожні. 

Розділ % Section містить інформацію стосовно використання ресурсів 

системи і зберігання проміжної інформації. % chk = ім'я файлу chk – вказує                  

на створення в процесі роботи checkpoint файлу, який зберігається в каталозі з 

розширенням chk. У цьому файлі міститься інформація про проміжні   

обчислення в процесі оптимізації, молекулярні орбіталі і т.д. Цей файл 

використовують, наприклад, для відновлення розрахунків після переривання 

роботи, для графічного зображення молекулярних орбіталей, електронної 

щільності і електростатичного потенціалу. 

% Mem = nMB – задає максимальний обсяг оперативної пам'яті, який             

може використовувати програма, у разі відсутності цих даних програма              

бере значення за замовчуванням (2000 мегабайт). 

% Nproc = m – вказує число використовуваних процесорів. Заповнення 

цього розділу не є обов'язкове. 

Розділ Route section – секція вибору маршруту розв’язання задачі, 

починається з символу #, після якого вказуються всі необхідні ключові                     

слова (див. приклад вхідного файлу, п. 3). Їх послідовність значення не має,                 

для їх запису можна скористатися будь-яким числом рядків. Зазвичай на               

початку цього розділу вказують метод розрахунку (напівемпіричний,                    

Хартрі-Фока, функціонала густини та ін.), базовий набір і тип обчислень. 

Розділ Title section – розділ коментарів може містити необхідну для 

дослідника інформацію про виконувану роботу, запис в цьому розділі не впливає 

на процес розрахунку. 

У розділі Charge & multiplicity вказують заряд та мультиплетність 

молекулярної системи. 

У вікні молекулярної специфікації вказують координати всіх атомів 

початкової структури досліджуваної системи та за необхідності – деякі інші 

додаткові ключові слова. 

Молекулярні структури в Gaussian можна задавати в трьох варіантах:  
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• у декартових координатах; 

• у вигляді Z-матриці;  

• у змішаному форматі, коли спільно застосовують і декартові координати, 

і Z-матрицю для задання однієї структури. 

Задання геометричних параметрів хімічних сполук у вигляді декартових 

координат для розрахунку в квантово-хімічних пакетах програм незручне                  

для сприйняття людиною і потребує застосування програм візуалізації, таких як, 

GaussView, HyperChem, ChemCraft і ін. З іншого боку, цей формат дуже простий 

і зручний для реалізації багатьох обчислювальних алгоритмів і є стандартний    

для внутрішнього подання структури хімічної сполуки у багатьох квантово-

хімічних програмах. Тому всі програми візуалізації здатні перетворювати 

намальовані з їх допомогою тривимірні геометричні структури хімічних             

сполук на матриці декартових координат і записувати їх у текстові файли. 

У декартових координатах структура хімічної сполуки – це таблиця, перший 

стовпець якої містить символ атома або його порядковий номер у періодичній 

системі Д.І. Менделєєва, а наступні – x, y і z координати. Формат файлу                        

з декартовими координатами залежить від програми якою користувалися                         

для завдання геометрії або від програми, в якій він був отриманий в результаті 

розрахунку. Наприклад, структура молекули метанолу в декартових координатах, 

згенерована програмою GaussView, має такий вигляд: 

 

C    -1.80134667    0.25252525    0.00000000 

H    -2.19646067    1.29745625    0.00000000 

H    -2.19668267   -0.26981675   -0.90492200 

H    -2.19674167   -0.26986175    0.90486300 

O    -0.37134667    0.25252525    0.00000000 

H    -0.05089209   -0.65241055    0.00024639 

 

Тут перший стовпець – символ атома, а другий, третій і четвертий стовпчики – 

координати x, y і z для кожного атома в Ǻ. 

Задання геометричних параметрів хімічних систем у вигляді Z-матриць –

найбільш поширений спосіб. Він більш наочний і дозволяє задавати або вносити 

зміни в геометрію молекул як за допомогою програм візуалізації, так і без них, 

редагуючи файл з Z-матрицею в текстовому редакторі. Вигляд Z-матриці             

також може дещо відрізнятися залежно від того, яка програма візуалізації 

використовується. Наприклад, геометрія молекули метанолу, задана за 

допомогою пакета візуалізації GaussView, має вигляд: 
 

 O               

 H   1   B1 

 C   1   B2   2   A1 

 H   3   B3   1   A2   2   D1    0 

 H   3   B4   1   A3   2   D2    0 

 H   3   B5   1   A4   2   D3    0 
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   B1       0.96000000 

   B2       1.43000000 

   B3       1.07000000 

   B4       1.07000000 

   B5       1.07000000 

   A1     109.50000006 

   A2     109.47120255 

   A3     109.47120255 

   A4     109.47123134 

   D1    -171.44490740 

   D2     -51.44489260 

   D3      68.55510000 

 

Зображено загальний вигляд Z-матриці для молекули, у якій усі геометричні 

параметри будуть оптимізуватися під час розрахунку. Z-матриця складається з 

двох частин: символьної і  такої, що містить значення змінних: 

 

 O               

 H   1   B1                                 символьна частина         

 

 B1       0.96000000 

 B2       1.43000000                 значення змінних 

 

Число рядків  символьної частини дорівнює кількості атомів у молекулі. 

Позначення змінної в символьній частині Z-матриці має збігатися з ім'ям цієї 

змінної в частині, де безпосередньо задається її значення. Якщо в символьній 

частині Z-матриці довжина будь-якого зв'язку позначається буквою Bi, то і в 

частині, яка задає її значення, має бути значення Bi = n (n – дійсне число). 

Позначення Ai та Di відповідають валентним та торсійним кутам, які 

утворюють атоми, номера яких позначені в символьній частині Z-матриці. 

 

2. Загальна характеристика програми GaussView 

 

Програма GaussView – це програма візуалізатор, яка призначена для 

створення вхідних файлів, а також інтерпретації розрахунків у програмі Gaussian 

(анімації вібрації, візуалізації обчислених спектрів тощо). 

Після запуску програми GaussView в середовищі ОС Windows з'являються 

головне та робоче вікна програми (рис. 2.1). 

Головне меню складається з пунктів: File, Edit, View, Calculate, Results, 

Windows, Help. 
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Рис. 2.1. Головне (а) та робоче (б) вікна програми GaussView  

 

File призначений для роботи з файлами. В цьому пункті містяться команди: 

New → Create Molecule Group – створити нове робоче вікно програми; Open – 

відкрити наявний на диску робочий файл; Save – зберегти файл. 

Елементи меню Edit дозволяють змінити вміст специфікації молекули: 

Undo/Redo – скасувати / відновити попередню дію; Copy Data – скопіювати дані 

з поточного рядка в буфер обміну; Delete – видалити атоми; Reorder – змінити 

порядок відображення таблиці відповідно до пункту, вибраного з підменю;           

Z-Matrix – містить елементи, зручні для роботи зі специфікаціями молекул у 

вигляді Z-матриці; Update MM Types – відновити типи атомів молекулярної 

механіки для молекули. 

View – дозволяє керувати кількістю елементів робочого вікна, які 

відображаються на екрані. Hydrogens – показувати атоми Гідрогену; Dummies – 

показувати фіктивні атоми; Bonds – показувати зв’язки між валентно зв’язаними 

атомами. Щоб вивести нумерацію атомів, необхідно виділити пункт Labels для 

відображення символів елементів Symbols. 

Calculate призначений для налаштування та запуску розрахунків Gaussian, 

а також перегляду поточних завдань GaussView. 

Results – дозволяє візуалізувати параметри результатів розрахунків. 

Vibrations – візуалізація частот коливань. Scan – візуалізація кривої залежності 
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повної електронної енергії від зміни одного або декількох геометричних 

параметрів. IRC/Path – візуалізація спусків за координатою реакції.              

Optimization – візуалізація графіка зміни енергії системи в процесі оптимізації 

структури молекули. 

Створити структуру в GaussView можна двома способами: а) послідовним 

додаванням атомів; б) послідовним додаванням атомів, циклічних та 

радикальних фрагментів. Другий спосіб є кращий, оскільки циклічні та 

радикальні фрагменти, закладені в базу програми GaussView, мають геометричні 

структури, близькі до оптимізованих, що суттєво зменшує час проведення 

розрахунку оптимізації геометричних параметрів молекули. Help – виклик 

довідки програми. 

Основні кнопки меню інструментів програми GaussView 

 елементи 

 циклічні фрагменти 

 радикальні фрагменти 

 біологічні фрагменти 

 редагування довжини зв’язків 

 редагування валентних кутів 

 редагування торсійних кутів 

 додати атоми Гідрогену 

 видалити атом 

 інверсія структури відносно атома  

 виділення шляхом кліку 

 виділення області 

 зняти виділення 

 виділити все 

 



12 

 

У разі необхідності побудовану молекулу можна обертати, зменшувати або 

збільшувати, переміщати за допомогою миші. Щоб покрутити молекулу досить 

натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, переміщати курсор в 

необхідному напрямку. Якщо виконати ті ж дії з правою кнопкою миші то 

молекула буде то наближатися (збільшуватися), то віддалятися (зменшуватися). 

А якщо утримуючи ліву кнопку миші натиснути Shift на клавіатурі, то молекулу 

можна переміщати вліво і вправо, вгору і вниз щодо центру поля побудови. 

 

3. Алгоритм розрахунку поверхні потенційної енергії, локалізації 

критичних точок та енергетичних характеристик реакції оксирану з 

метоксі-аніоном за допомогою програм Gaussian та GaussView 

 

Розкриття епоксидного циклу в лужному середовищі, відбувається за    SN2-

подібним механізмом: 

O O

O
CH

3

-OCH3
+

-

 
На прикладі вказаної реакції розглянемо детальний алгоритм дослідження 

механізму реакції. Для створення вихідних та візуалізації локалізованих 

структур скористаємося графічним інтерфейсом програми GaussView [8]. 

Безпосередньо розрахунок поверхні потенційної енергії (ППЕ), а також структур 

перехідного стану, передреакційного комплексу та продукту реакції проведемо 

за допомогою квантово-хімічної програми Gaussian [9]. Детальний опис програм 

англійською мовою наведено на сайті gaussian.com [10]. 

На етапі засвоєння методики розрахунку ППЕ та локалізації перехідних 

станів доцільно застосовувати напівемпіричні квантово-хімічними методи, 

зокрема РМ3 та РМ6. Локалізованими при цьому структурами можна 

скористатися як стартовими для розрахунків в наближенні функціоналу густини 

(DFT) або одним з неемпіричних (ab initio) методів.  

 

3.1. Створення структури для розрахунку ППЕ  

 

Розрахунки необхідно проводити для такого діапазону величин координат 

реакцій, який би дозволяв визначати на ППЕ області передреакційного 

комплексу, перехідного стану (або декількох перехідних станів і інтермедіатів  у 

випадку багатостадійної реакції) та продукту реакції. Для реакції, що 

досліджується, доцільно величини обох зв’язків змінювати від 1.5 Å (що 

приблизно відповідає довжинам зв’язків С–О у молекулах спиртів та етерів)          

до 2.5 Å, коли відповідні зв’язки остаточно розірвались або ще не утворились. 

Такий комплекс не відповідає мінімуму на ППЕ і не може бути одержаний 

шляхом оптимізації його геометрії, тому для його побудови доцільно 
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скористатися процедурою, описаною в наступних пунктах. Вихідною 

структурою для розрахунку ППЕ є міжмолекулярний комплекс «оксиран – 

метоксі-аніон». Координатами реакції є довжини зв’язків С–О, відповідно до 

нумерації атомів, яка буде використовуватися для розрахунку ППЕ (рис. 3.1, г), 

це параметри С2–О3 (зв’язок, що розривається) та С2–О8 (зв’язок, що 

утворюється).  

 

 
 

Рис. 3.1. Структура вихідних речовин (а, б) і стартової геометрії 

 для розрахунку поверхні потенціальної енергії (в, г) 

 

1. Створити структуру метоксі-аніона. 

1.1. В Меню інструментів головного вікна програми двічі натиcнути 

кнопку «Таблиця елементів» («Element Fragment»). У вікні Element Fragments, 

яке з’явилось, обрати атом Оксигену в sp3-гібридизації (рис. 3.2). 

1.2. Натиснути на будь-яку точку Робочого вікна програми, у результаті у 

робочому вікні з’явиться молекула води (рис. 3.3).  

1.3. Для побудови молекули метоксі-аніона необхідно у вікні «Таблиця 

елементів» («Element Fragment») обрати атом Карбону в sp3-гібридизації        

(рис. 3.4) і замістити один із атомів Гідрогену молекули води на групу СН3, після 

чого видалити атом Гідрогену гідроксильної групи. У результаті на екрані 

з’явиться метоксі-аніон (рис. 3.5), в якому атом Оксигену має номер 1, атом 

Карбону – номер 2. 

1.4. Після створення структури метоксі-аніона необхідно зберегти файл, 

виконавши команду File\Save as. Програма GaussView автоматично пропонує 

збереження файлу у форматі Gaussian input (*.gjf). Для збереження геометрії 

молекули в декартових координатах необхідно поставити відмітку Write 

Cartesians у вікні Save file (рис. 3.6), в іншому випадку координати молекули 

будуть збережені у вигляді Z-матриці. 

2. Провести оптимізацію геометрії структури метоксі-аніона. 

Для редагування вхідного файлу для Gaussian необхідно відкрити його в 

текстовому редакторі Блокнот або в редакторі програми FAR. 
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Рис. 3.2. Вибір атома Оксигену 

 

 
Рис. 3.3. Молекула води 
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Рис. 3.4. Вибір атому Карбону 

 

 
Рис. 3.5. Молекула метоксі- аніона 

 

Вхідний файл починається в розділу %Section, в якому можна вказати ім’я 

checkpoint файлу та необхідних машинних ресурсів. Відтак без відступів 

починається розділ Route section із символу #, в якому задаються  ключові слова, 

що відповідають цілям розрахунку. Порядок ключових слів у цьому розділі та 

регістр букв не мають значення. 
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Рис. 3.6. Збереження геометрії молекулярної структури в GaussView  

 

 

Після розділу #Route section через один порожній рядок вводиться рядок 

коментарів Title Card Required. Далі через один порожній рядок вказується 

заряд та мультиплетність молекулярної системи. Починаючи з нового рядка 

вводяться координати системи у форматі Z-матриці (рис. 3.7, а) або в декартових 

координатах (рис. 3.7, б). 

Вхідний файл оптимізації геометрії структури метоксі-аніона має такий 

вигляд (рис. 3.7, а, б). Ключові слова для оптимізації геометрії:  
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# pm3 opt 

 
 

%mem=500mb 

%chk=methoxy1.chk 

# pm3 opt 

 

Title Card Required 

 

-1 1 

 O  

 C  1  B1 

 H  2  B2  1  A1 

 H  2  B3  1  A2  3  D1  0 

 H  2  B4  1  A3  4  D2  0 

 

   B1      1.43000000 

   B2      1.07000000 

   B3      1.07000000 

   B4      1.07000000 

   A1    109.47120255 

   A2    109.47120255 

   A3    109.47123134 

   D1    120.00001480 

   D2    119.99999260 

 

а 

 

%mem=500mb 

%chk=methoxy2.chk 

# pm3 opt 

 

Title Card Required 

 

-1 1 

 O   0.0000  0.0000  0.0000 

 C   0.0000  0.0000  1.4300 

 H   1.0088  0.0000  1.7866 

 H  -0.5044  0.8736  1.78666 

 H  -0.5044 -0.8736  1.7866 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б 

 
Рис. 3.7. Структура вхідного файлу для оптимізації структури молекули 

 метоксі-аніона в Gaussian: а – геометрія в форматі Z-матриці;  

б – геометрія в декартових координатах 
 

Програма GaussView за замовчуванням зберігає структури як нейтральні. 

Тому для оптимізації геометрії метоксі-аніона слід відредагувати відповідний 

рядок і вказати заряд системи -1, мультиплетність 1. 

Для проведення розрахунку необхідно відкрити в програмі Gaussian 

підготовлений вхідний файл (рис. 3.8).  

Після відкриття вхідного файлу на екрані з’являється вікно вбудованого 

редактора вхідних файлів Gaussian (рис. 3.9). Для початку розрахунку необхідно 

натиснути кнопку RUN у верхньому правому кутку. 

На наступному етапі необхідно вказати ім’я та директорію, в яку буде 

збережено вихідний файл. За замовчуванням вхідний та вихідний файли мають 

однакове ім’я. Для зручності зберігати вихідний файл слід у директорію,                 

де зберігається вхідний файл. 

Процес розрахунку можна вважати успішним, якщо він закінчується 

словами Processing Complete в розділі Run Progress (рис. 3.10). 
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Рис. 3.8. Відкриття вхідного файлу в Gaussian 

 
Рис. 3.9. Вікно вбудованого файлу редактора  

вхідних файлів Gaussian 
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Рис 3.10. Завершення розрахунку в Gaussian 

 

Для того щоб подивитися геометрію молекули після оптимізації,  необхідно 

в програмі GaussView відкрити вихідний файл після розрахунку з розширенням 

*out, попередньо змінивши тип файлу з *gjf на *out у вікні Open Files у розділі 

Тип файлу (Files of Type) (рис. 3.11). Для відображення кривої оптимізації 

необхідно поставили відмітку Read Intermediate Geometries. 

 
Рис. 3.11. Відкриття вихідного *out файлу  

в програмі GaussView 
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Після того як у робочому вікні GaussView з’явиться структура молекули, 

необхідно в Головному меню програми обрати Results\Optimization (рис. 3.12). 

У лівому верхньому куті робочого вікна GaussView вказується кількість 

кроків (5 на рис. 3.12), використаних для оптимізації геометричних параметрів. 

На кривій оптимізації перша точка відповідає початковій структурі, вказаній у 

вхідному файлі, остання – оптимізованій структурі. Для створення анімації 

процесу необхідно натиснути на зелену кнопку в лівому верхньому куті робочого 

вікна GaussView. 

 

 
Рис. 3.12. Візуалізація кривої оптимізації в програмі  

GaussView 
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3. Створити структуру оксирану. 

3.1. У новому вікні програми GaussView (File – New) cтворити структуру 

оксирану за допомогою кнопки циклічних фрагментів Ring Fragments. Двічі 

натиснути на кнопку Циклічний фрагмент в Меню інструментів Головного вінка 

програми. У вікні Ring Fragments вибрати циклічний фрагмент, який відповідає 

молекулі оксирану (рис. 3.13), і розмістити в Робочому вікні програми (рис. 3.14). 

 
Рис.3.13. Вибір циклічної структури у  

вікні Ring Fragments 

 

 
Рис. 3.14. Молекула оксирану 
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3.2. Після створення структури молекули оксирану необхідно зберегти файл 

у Gaussian input (*.gjf) форматі, як вказано у пункті 1.4. 

3.3. Аналогічно пункту 2 провести оптимізацію геометрії структури 

молекули оксирану методом PM3. 

4. Створити стартовий комплекс для розрахунку поверхні потенціальної 

енергії. 

4.1. Відкрити *out файл після оптимізації для молекули оксирану та додати 

метоксі-аніон за допомогою команди File – Open, вибравши відповідний               

out файл після оптимізації метоксі-аніона та опцію Target\Append all files to 

active molecule (рис. 3.15).  

 

 
Рис.3.15. Додавання другої молекули в програмі GaussView 
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4.2. Розташувати метоксі-аніон відносно молекули оксирану (рис. 3.16) 

таким чином, щоб величини кутів С2О8С9 та С1С2О8С9 встановили 115 та 180 

відповідно, що відповідає величинам аналогічних параметрів одного з 

конформерів метилетилового етеру за даними розрахунку методом РМ3.  

 

 
Рис. 3.16. Комплекс метоксі-аніон – оксиран 

 

Для переміщення структур одна відносно іншої можна скористатися 

комбінаціями: 

 Alt+Shift+ліва кнопка миші на атомі однієї структури – переміщення 

цієї структури; 

 Alt+ліва кнопка миші на атомі однієї структури – обертання 

структури в тривимірному просторі; 

 Alt+права кнопка миші на атомі однієї структури – обертання 

структури в площині екрана; 

 ліва кнопка миші у вільному просторі робочого вікна програми – 

обертання структури в тривимірному просторі; 

 права кнопка миші у вільному просторі робочого вікна: рух миші 

вправо-вліво – обертання структури в площині екрана, рух миші вгору-вниз – 

зміна масштабу.  

Враховуючи конформаційні властивості міжмолекулярного комплексу, а 

саме можливість обертання навколо зв’язку С2–О8, можна передбачити 

існування трьох маршрутів реакцій, у яких величина торсійного кута С1С2О8С9 

близька до 75, -75 та 180 (рис. 3.17, а – в). Для вичерпного аналізу механізму 

будь-якої реакції звичайно необхідно дослідити всі можливі маршрути, 

імовірність реалізації яких пропорційна величині exp(-Gакт/RT). Матеріал  цього 

підрозділу обмежений детальним дослідженням лише одного з названих шляхів 

реакції з торсійним кутом С1С2О8С9  180. 
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а 

 
б 

 
в 

Рис. 3.17. Конформації міжмолекулярного 

комплексу метоксі-аніона з оксираном:  

а – торсійний кут С1С2О8С9 75; б – торсійний кут  

С1С2О8С9  -75; в – торсійний кут С1С2О8С9 180 
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4.3. Для наступного розрахунку ППЕ зручно задати такі величини зв’язків: 

С2–О3 1.430 Å, С2–О8 1.500 Å. 

4.4. Структуру міжмолекулярного комплексу метоксі-аніон – оксиран 

необхідно зберегти у Gaussian input (*.gjf) форматі. 

 

3.2. Розрахунок ППЕ та локалізація перехідного стану 

 

Для розрахунку ППЕ реакції в програмі Gaussian можна скористатися 

геометрією, заданою як у внутрішніх (Z-matrix), так і в декартових (Cartesian) 

координатах. 

Для підготовки файлу у форматі Z-matrix необхідно вказати ключові            

слова [pm3 opt=(Z-matrix,maxcycle=100)], заряд системи (-1). Зверніть увагу, 

що програма GaussView за замовчуванням вказує для системи метоксі-аніон –

оксиран заряд 0, мультиплетність 2. Оскільки дана система заряджена,                         

слід відредагувати відповідний рядок вхідного файлу, вказавши заряд -1, 

мультиплетність 1, а також визначити, які саме геометричні параметри є 

координатами реакції, та вказати кількість і величину кроків за цими 

координатами, наприклад s 5 0.15. Крім того, слід зафіксувати деякі             

геометричні параметри, вказавши ключ F після відповідної величини                          

(рис. 3.18, б).  

Для редагування вхідного файлу для розрахунку ППЕ слід відкрити 

збережений файл зі структурою міжмолекулярного комплексу метоксі-аніон 

одним із текстових редакторів та визначити, чи задані в явному                         

вигляді координати реакції. У деяких випадках під час створення                          

вхідного файлу довжини зв’язків або інші геометричні параметри, які є 

координатами реакції, не визначені в Z-матриці в явному вигляді. Для                   

даної реакції це довжини зв’язків С2–О3 та С2–О8. Як видно з рис. 3.18, а, у 

третьому та восьмому рядках другої колонки знаходиться число 1, отже,                      

у цій Z-матриці зв’язки С2–О3 та С2–О8 не задні в явному вигляді, розташування 

атома Оксигену метоксі-аніона визначено відносно першого атома Карбону 

оксирану. 

У цьому випадку розрахунок відповідної ППЕ неможливий. Тому цей рядок 

необхідно відредагувати відповідним чином, визначивши довжину зв’язку         

С2–О8 та величини кутів О8С2С1 та О8С2С1 Н4 за допомогою програми                       

GaussView та записавши величину відповідного параметра напроти        

позначень В2, А1 та B7, A6, D5. Також в наведеному прикладі слід задати        

атом C9 через атоми О8, С2, С1, а всі атоми Гідрогену метоксі-аніона – через                  

C9, О8, С2. 

Редагуючи Z-матрицю, слід пам’ятати, що не можна визначати атоми з 

меншими порядковими номерами через атоми з більшими номерами, тобто в                 

N-му рядку Z-матриці у другій, четвертій та шостій колонках можна                  

добирати лише номери атомів, менші за N. Також не можна вказувати                            

в одному рядку однакові номери атомів. 
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%mem=500MB 

%chk=pes1.chk 

# opt pm3 geom=connectivity 

 

Title Card Required 

 

0 2 

C   

C  1   B1 

O  1   B2  2   A1 

H  1   B3  3   A2  2  D1  0 

H  1   B4  3   A3  2  D2  0 

H  2   B5  1   A4  3  D3  0 

H  2   B6  1   A5  3  D4  0 

O  1   B7  3   A6  2  D5  0 

C  1   B8  8   A7  2  D6  0 

H  9   B9  1   A8  8  D7  0 

H  9  B10  1   A9  8  D8  0 

H  9  B11  1  A10  8  D9  0 

 

   B1       1.484 

   B2       1.432 

   B3       1.096 

   B4       1.096 

   B5       1.096 

   B6       1.096 

   B7       2.490 

   B8       3.674 

   B9       1.122 

   B10      1.122 

   B11      1.122 

   A1      58.812 

   A2     116.312 

   A3     116.312 

   A4     121.649 

   A5     121.649 

   A6      92.324 

   A7      10.493 

   A8     106.185 

   A9     101.316 

   A10    134.777 

   D1    -112.628 

   D2     112.628 

   D3    -103.616 

   D4     103.616 

   D5      -3.174 

   D6       0.000 

   D7     118.257 

   D8    -133.730 

   D9     -11.158 

а 

%mem=500MB 

%chk=pes1.chk 

# pm3 opt=(Z-matrix,maxcycle=100) 

 

Title Card Required 

 

-1 1 

 C               

 C  1   B1 

 O  2   B2  1   A1 

 H  1   B3  3   A2  2  D1  0 

 H  1   B4  3   A3  2  D2  0 

 H  2   B5  1   A4  3  D3  0 

 H  2   B6  1   A5  3  D4  0 

 O  2   B7  1   A6  4  D5  0 

 C  8   B8  2   A7  1  D6  0 

 H  9   B9  8   A8  2  D7  0 

 H  9  B10  8   A9  2  D8  0 

 H  9  B11  8  A10  2  D9  0 

 

   B1        1.484 f 

   B2        1.432 s 5 0.15 

   B3        1.096 f 

   B4        1.096 f 

   B5        1.096 f 

   B6        1.096 f 

   B7        1.500 s 5 0.15 

   B8        1.307 f 

   B9        1.122 f 

   B10       1.122 f 

   B11       1.122 f 

   A1       58.812 

   A2      116.312 

   A3      116.312 

   A4      121.649 

   A5      121.649 

   A6      116.664 

   A7      115.450 f 

   A8      114.779 

   A9      114.779 

   A10     114.779 

   D1     -112.628 

   D2      112.628 

   D3     -103.616 

   D4      103.616 

   D5      -84.560 

   D6    -178.759 f 

   D7      -45.858 f 

   D8       74.142 f 

   D9      165.858 f 

б 

 
Рис. 3.18. Вигляд файлу після збереження в програмі GaussView:  

а – геометрія, зображена в форматі Z-Matrix; б – редагування 



27 

 

Оскільки під час сканування поверхні будуть розраховуватися також 

структури з довжинами зв’язків С2–О3 та С2–О8, близькими до 1.5 Å , існує 

висока ймовірність розриву С–С або С–Н зв’язків епоксидного циклу, що             

може призвести до розрахунку ППЕ, яка не відповідає реакції                       

метанолізу оксирану, а тому є необхідність зафіксувати довжини решти           

зв’язків, вказавши ключ f після відповідної величини. Фіксація валентних і                

торсійних кутів для атомів Гідрогену метоксі-аніона дозволяє скоротити час 

розрахунку.  

Якщо геометрія задана в декартових координатах (рис. 3.19), розрахунок 

ППЕ необхідно проводити в надлишкових (redundant) координатах,              

вказавши ключові слова: (pm3 opt=(maxcycle=100,modredundant), додавши 

геометричні параметри, які визначають координати реакції, а також параметри, 

які мають бути зафіксовані під час розрахунку (рис. 3.19, б). Номера атомів           

та значення геометричних параметрів слід визначати за допомогою                       

програми GaussView. Якщо під час роботи виник збій у роботі програми 

Gaussian, розрахунок можна продовжити, додавши до групи opt ключове           

слово restart. 

Результати розрахунку ППЕ наведено в *out файлі в секції «Summary of 

Optimized Potential Surface Scan» (рис. 3.20).  

Для візуалізації результатів розрахунку сканування ППЕ в програмі 

GaussView необхідно відкрити вихідний *out файл, у Головному меню         

вибрати Results\Scan. 

Розрахунки ППЕ за двома змінними відображаються як тривимірна 

поверхня (рис. 3.21), яку можна обертати та змінювати масштаб за допомогою 

миші. Під час натискання лівою кнопкою миші на точку ППЕ на робочому           

екрані GaussView відображається відповідна структура міжмолекулярного 

комплексу. 

Точки з мінімальною енергією відповідають передреакційному комплексу 

та продуктам реакції, а точка з максимальною енергією на лінії, яка з’єднує 

передреакційний комплекс та продукти – перехідному стану. 

Серед структур, оптимізованих під час розрахунку ППЕ, області 

перехідного стану відповідає точка з величинами довжин зв’язків С2–О3 та             

С2–О8 1.732 Å та 1.950 Å відповідно (рис. 3.21).  

Для подальшої оптимізації точки перехідного стану необхідно геометрію 

структури в області перехідного стану, яку на попередньому етапі  візуалізували, 

зберегти в новий файл (в декартових координатах або форматі Z-матриці).  

Для оптимізації перехідного стану необхідно попередньо визначити 

кривизну поверхні в початковій точці. В програмі Gaussian для цього 

передбачено декілька способів, зокрема розрахунок усієї матриці Гесса  

(ключове слово CalcFC, див. рис. 3.22, а) або числовий розрахунок                                               

частини других похідних енергії за геометричними змінними, відзначеними  

параметром D в Z-матриці або секції надлишкових координат. Для реакції,            

що вивчається, такими  геометричними  змінними є  довжини  зв’язків С2–О3 та           

С2–О8 (рис. 3.22, б).  
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%mem=500MB 

%chk=pes2.chk 

# pm3 opt 

 

Title Card Required 

 

0 2 

 C    0.0000    0.0000    0.0000 

 C    0.0000    0.0000    1.4836 

 O    1.2251    0.0000    0.7416 

 H   -0.2199   -0.9071   -.5751 

 H   -0.2199    0.9071   -0.5751 

 H   -0.2197   -0.9071    2.0589 

 H   -0.2197    0.9071    2.0589 

 O   -1.3268    0.1909    2.1568 

 C   -1.2958    0.2123    3.4637 

 H   -0.6789   -0.5987    3.9327 

 H   -0.8788    1.1537    3.9088 

 H   -2.2963    0.1049    3.9595 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а 

 

%mem=500MB 

%chk=pes2.chk 

# pm3  

# opt=(modredundant,maxcycle=100) 

 

Title Card Required 

 

-1 1 

C    0.0000    0.0000    0.0000 

 C    0.0000    0.0000    1.4836 

 O    1.2251    0.0000    0.7416 

 H   -0.2199   -0.9071   -0.5751 

 H   -0.2199    0.9071   -0.5751 

 H   -0.2197   -0.9071    2.0589 

 H   -0.2197    0.9071    2.0589 

 O   -1.3268    0.1909    2.1568 

 C   -1.2958    0.2123    3.4637 

 H   -0.6789   -0.5987    3.9327 

 H   -0.8788    1.1537    3.9088 

 H   -2.2963    0.1049    3.9595 

 

2 3 s 5 0.15 

2 8 s 5 0.15 

1 2 f 

1 4 f 

1 5 f 

2 6 f 

2 7 f 

9 8 2 f 

9 8 2 1  f 

9 10 f 

9 11 f 

9 12 f  

10 9 8  f 

11 9 8  f 

12 9 8  f 

10 9 8 2 f 

11 9 8 2 f 

12 9 8 2 f 

б 

 
Рис. 3.19. Вигляд файлу після збереження в програмі GaussView:  

а – геометрія, зображена в декартових координатах; б – редагування 
 

Ключове слово NoEigenTest відміняє перевірку кількості від’ємних власних 

величин у матриці Гесса, що дозволяє уникнути передчасного припинення 

розрахунку у разі тимчасового виникнення понад однієї такої величини в ході 

оптимізації.  
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Summary of Optimized Potential Surface Scan 

                                      1              2                   5 

     Eigenvalues --     0.02907   0.00242 ....  -0.08038 

           B1                 1.48400   1.48400  ....   1.48400 

           ....                  ....            ....          ….   .... 

           D8               74.14200  74.14200 ....  74.14200 

           D9              165.85800 165.85800 .... 165.85800 

 

          ....           .... 

                          36       

     Eigenvalues --    -0.05378    

           B1                  1.48400    

          ....                   .... 

           D8               74.14200    

           D9             165.85800    

 

 
Рис 3.20. Результати розрахунку ППЕ 

 

З ключовим словом Freq після завершення оптимізації перехідного          

стану для локалізованої структури буде розраховано коливальний спектр            

для визначення характеру локалізованої критичної точки на ППЕ (молекулярна 

структура вважається перехідним станом, якщо в матриці Гесса є одне       

від’ємне значення, або іншими словами є перша уявна частота коливання). 

Для візуалізації геометрії локалізованого перехідного стану за допомогою 

програми GaussView необхідно відкрити вихідний *out файл. Структуру 

перехідного стану реакції метоксі-аніона з оксираном розраховано методом   

PM3, зображено на рис. 3.23. 

Довжини зв’язків С2–О3 та С2–О8 складають 1.750 Å та 2.005 Å відповідно. 

Для візуалізації коливальних частот треба в Головному меню програми 

обрати Results\Vibrations. Для отримання інформації про конкретне нормальне 

коливання необхідно виділити відповідний рядок у вікні Display Vibration.     

Для дослідження форми коливань можна скористатися анімацією коливань 

атомів, натиснувши кнопку Start вікна Display Vibration, або вивести на 

молекулярну структуру вектори амплітуд зміщень усіх атомів молекули, що 

відповідають виділеному нормальному коливанню, поставивши відмітку Show 

Displacement Vectors. 

Від’ємному значенню матриці других похідних відповідає уявна частота, 

яка наводиться першою в колонці Freq (рис. 3.23, 3.24, а). 

Перша частота для локалізованого перехідного стану становить -774.66                    

і характеризує розрив зв'язку С2–О3 і утворення С2–О8. 

Термодинамічні параметри зберігаються в *out файлі в секції 

Thermochemistry (рис. 3.25). 

 



30 

 

 
а 

 

 
б 

 
Рис. 3.21. а – тривимірна поверхня потенційної енергії  

реакції лужного метанолізу оксирану; 

б – структура в області перехідного стану 

 розраховані методом PM3 
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%mem=500MB 

%chk=TS2.chk 

# pm3 opt=(CalcFC,TS,NoEigenTest)  

# Freq 

 

Title Card Required 

 

-1 1 

 C  -1.4389   0.6806   0.0013 

 C  -0.4411  -0.4178   0.0064 

 O  -2.1702  -0.5124  -0.0276 

 H  -1.5811   1.2946   0.8980 

 H  -1.5455   1.3195  -0.8827 

 H  -0.1737  -0.9377   0.9335 

 H  -0.1376  -0.9111  -0.9239 

 O   1.2556   0.5419   0.0512 

 C   2.3258  -0.2081   0.0366 

 H   2.3769  -1.1027   0.7118 

 H   2.4563  -0.6165  -1.0002 

 H   3.2468   0.3905  -0.1916 

 

 

 

а 

%mem=500MB 

%chk=TS2d.chk 

# pm3 Freq 

# opt=(Modredundant,TS,NoEigenTest)  

 

Title Card Required 

 

-1 1 

 C  -1.4389   0.6806   0.0013 

 C  -0.4411  -0.4178   0.0064 

 O  -2.1702  -0.5124  -0.0276 

 H  -1.5811   1.2946   0.8980 

 H  -1.5455   1.3195  -0.8827 

 H  -0.1737  -0.9377   0.9335 

 H  -0.1376  -0.9111  -0.9239 

 O   1.2556   0.5419   0.0512 

 C   2.3258  -0.2081   0.0366 

 H   2.3769  -1.1027   0.7118 

 H   2.4563  -0.6165  -1.0002 

 H   3.2468   0.3905  -0.1916 

 

 2 3 D 

2 8 D 

б 

Рис. 3.22. Приклади вхідних файлів для локалізації перехідного стану в надлишкових 

координатах при: а – розрахунку усієї матриці Гесса; б – числовому розрахунку  

частини других похідних енергії за геометричними змінними 

 

 
Рис. 3.23. Структура ПС для реакції метоксі-аніона з оксираном, 

 розрахована методом PM3 та візуалізація частот коливань  

у програмі GaussView 

 



32 

 

 

 
а 

 
******    1 imaginary frequencies (negative Signs) ******  

 Diagonal vibrational polarizability: 

      130.5675557      10.6114837      96.8622875 

 Harmonic frequencies (cm**-1), IR intensities (KM/Mole), Raman scattering 

 activities (A**4/AMU), depolarization ratios for plane and unpolarized 

 incident light, reduced masses (AMU), force constants (mDyne/A), 

 and normal coordinates: 

                                 1                         2                            3 

                                A                        A                           A 

 Frequencies --   -774.6640                28.9509                84.3407 

 Red. masses --     10.5050                 2.1297                 1.1792 

 Frc consts  --         3.7143                 0.0011                 0.0049 

 IR Inten    --    2628.1693                 2.2373                 0.9895 

  Atom  AN      X      Y      Z        X      Y      Z        X      Y      Z 

     1   6     0.00   0.23   0.00     0.00   0.00   0.14     0.00   0.00   0.00 

     ……………………………………………………………………. 

    12   1    -0.23  -0.19   0.00     0.00   0.00  -0.03     0.00   0.00   0.66 

б 
Рис. 3.24. Частоти коливаль, які відповідають перехідному стану реакції  

метоксі-аніона з оксираном: а – вікно GaussView; б – *out файл Gaussian 
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 - Thermochemistry – 

 ------------------- 

………………… 

Zero-point correction=                           0.092863 (Hartree/Particle) 

 Thermal correction to Energy=                    0.099728 

 Thermal correction to Enthalpy=                  0.100672 

 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.061362 

 Sum of electronic and zero-point Energies=              0.038449 

 Sum of electronic and thermal Energies=                 0.045313 

 Sum of electronic and thermal Enthalpies=               0.046258 

 Sum of electronic and thermal Free Energies=            0.006948 

  

                     E (Thermal)             CV                S 

                      Kcal/Mol        Cal/Mol-Kelvin    Cal/Mol-Kelvin 

 Total                   62.580             21.069             82.734 

…………….. 

 
Рис. 3.25.Термодинамічні параметри перехідного стану реакції метоксі-аніона з 

оксираном, розраховані методом PM3 в програмі Gaussian09 

 

3.3. Локалізація та розрахунок термодинамічних характеристик 

передреакційного комплексу і продукту реакції   

 

Вихідними структурами для оптимізації передреакційного комплексу та 

продукту реакції можуть бути геометрії структур, які відповідають цим  

областям на ППЕ (рис. 3.21) (метод 1). За іншими методиками вхідні файли 

можуть бути створені шляхом модифікації відповідних геометричних  

параметрів локалізованого перехідного стану (метод 2) або в результаті 

розрахунку методом внутрішньої координати реакції (ВКР) (метод 3). 

У програмі Gaussian усі три методи можна реалізувати. 

Метод 1. На тривимірній ППЕ (рис. 3.21) необхідно виділити точку з 

геометричними параметрами SC1 1.432 та SC2 2.250 для передреакційного 

комплесу, а також SC1 2.182 та SC2 1.500 для продукту реакції і зберегти                

два нові вхідні файли у форматі Gaussian input (*.gjf). 

Для оптимізації структур та наступного розрахунку коливального спектра 

та термодинамічних параметрів необхідно скористатися ключовими словами: 

 

# pm3 opt=(maxcycle=100) freq . 

 

Метод 2. Модифікацію геометрії перехідного стану, заданої в декартових 

координатах, можна здійснити за допомогою опції ModRedundant                         

(рис. 3.26, б, в).  

Геометрію перехідного стану можна знайти в кінці *out файлу після його 

локалізації в секції Standard orientation (рис. 3.26, а). Зверніть увагу, що у 

процесі створення вхідного файлу для передреакційного комплексу або продукту 

реакції першу колонку Center Number необхідно видалити. 
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                         Standard orientation:                          

 --------------------------------------------------------------------- 

 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms) 

 Number     Number       Type             X           Y           Z 

 --------------------------------------------------------------------- 

      1          6           0        1.449853    0.669916   -0.000055 

      2          6           0        0.456625   -0.414407    0.000056 

      3          8           0        2.204035   -0.510224   -0.000008 

      4          1           0        1.570097    1.303886   -0.892869 

      5          1           0        1.570170    1.304001    0.892667 

      6          1           0        0.157447   -0.913350   -0.927977 

      7          1           0        0.157513   -0.913223    0.928179 

      8          8           0       -1.287390    0.574106    0.000092 

      9          6           0       -2.354046   -0.229005   -0.000060 

     10          1           0       -2.402862   -0.900067   -0.883965 

     11          1           0       -2.402861   -0.900433    0.883575 

     12          1           0       -3.297266    0.349099    0.000067 

а 

 
%mem=500MB 

%chk=prc2.chk 

# pm3 opt=(modredundant) Freq 

 

Title Card Required 

 

-1 1 

6   0   1.4498   0.6699  -0.0001 

6   0   0.4566  -0.4144   0.0001 

8   0   2.2040  -0.5102  -0.0000 

1   0   1.5700   1.3038  -0.8928 

1   0   1.5701   1.3040   0.8926 

1   0   0.1574  -0.9133  -0.9279 

1   0   0.1575  -0.9132   0.9281 

8   0  -1.2873   0.5741   0.0000 

6   0  -2.3540  -0.2290  -0.0000 

1   0  -2.4028  -0.9000  -0.8839 

1   0  -2.4028  -0.9004   0.8835 

1   0  -3.2972   0.3490   0.0000 

 

2 3 1.432 

2 8 2.250 

%mem=500MB 

%chk=product2.chk 

# pm3 opt=(modredundant) Freq 

 

Title Card Required 

 

-1 1 

6   0   1.4498   0.6699  -0.0001 

6   0   0.4566  -0.4144   0.0001 

8   0   2.2040  -0.5102  -0.0000 

1   0   1.5700   1.3038  -0.8928 

1   0   1.5701   1.3040   0.8926 

1   0   0.1574  -0.9133  -0.9279 

1   0   0.1575  -0.9132   0.9281 

8   0  -1.2873   0.5741   0.0000 

6   0  -2.3540  -0.2290  -0.0000 

1   0  -2.4028  -0.9000  -0.8839 

1   0  -2.4028  -0.9004   0.8835 

1   0  -3.2972   0.3490   0.0000 

 

2 3 2.182 

2 8 1.500 

б      в 
Рис. 3.26. Вихідні структури для оптимізації передреакційного комплексу  

і продукту реакції: а – частина вихідного файлу з геометричними  

параметрами локалізованого перехідного стану; б – вхідний файл  

для оптимізації структури передреакційного комплексу  

в надлишкових координатах; в – вхідний файл для оптимізації  

структури продукту реакції в надлишкових координатах 
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Метод 3. Розрахунок структур методом внутрішньої координати реакції 

ВКР в обох напрямках від перехідного стану (Forward та Reverse) можна 

виконати за наступними ключовими словами: 

 

# pm3 irc=(calcfc,forward,maxpoints=10,maxcycle=100) та  

 

# pm3 irc=(calcfc,reverse,maxpoints=10,maxcycle=100) . 

 

Кількість кроків уздовж координати реакції (MaxPoints) визначається в 

кожному випадку окремо. Якщо є необхідність збільшити кількість точок або під 

час роботи програми виник збій, розрахунок можна продовжити, додавши до 

групи IRC ключове слово Restart.  

Під час оптимізації передреакційного комплексу можуть бути одержані 

структури, які мають уявні частоти, пов’язані з обертанням метильної групи 

метоксі-аніона. Для локалізації структури, в якої всі коливання будуть 

характеризуватися додатними хвильовими числами, необхідно виключити з 

числа надлишкових координат лінійно залежні торсійні кути С1–С2–О8–С9 та С2–

О8–С9–Нn (n=10-12), залишивши лише один набір відповідних кутів, і провести 

повторну оптимізацію з ключовими словами Modredundant, VeryTight та 

MaxCycle=100 в групі OPT.  

Слід зазначити, що застосування параметрів перехідних станів модельних 

сполук не завжди гарантує локалізацію відповідних структур для їх похідних. 

При цьому оптимізація, як правило, приводить до утворення передреакційних 

комплексів або продуктів реакції. Залежно від конкретної ситуації для 

розв’язання цієї проблеми можна скористатися одним із таких алгоритмів (або 

їхньою комбінацією): 

1. Розрахунок матриці Гесса не лише перед першим кроком оптимізації, 

а й через кожні n кроків (залежно від задачі доцільно визначати n в діапазоні 

1÷10). В програмі Gaussian необхідно застосовувати набір ключових слів  

 

# pm3 opt=(Calcall,ts,noeigentest) freq , 

 

який передбачає розрахунок Гессіану на кожному кроці оптимізації, 

 

# pm3 opt=(Calcfс,ts,noeigentest) IOp(1/40=n) freq 

 

застосовують для визначення інших величин n. 

2. Попередня оптимізація перехідного стану з фіксацією частини 

геометричних параметрів, зокрема тих, які визначають координату реакції. При 

цьому можна користуватися алгоритмами оптимізації як мінімуму на ППЕ, так і 

перехідного стану. Оскільки перший спосіб не потребує розрахунку матриці 

Гесса, доцільно попередньо локалізувати мінімум. Якщо одержана при цьому 

структура не здатна локалізувати перехідний стан з оптимізацією всіх 

геометричних параметрів, слід повторити попередню оптимізацію, але з 
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ключовими словами для пошуку сідлової точки. Ця методика є особливо 

ефективна у тих випадках, коли нові замісники в молекулах субстрату                    

або реагенту спричиняють значне стеричне напруження. 

3. У випадках, коли необхідно вивчити реакції для реагентів з різною 

електронною природою замісників або безпосередньо реакційних центрів, 

спроби локалізувати перехідний стан після заміни атомів у перехідному                   

стані моделі також можуть не дати бажаний результат. У цьому випадку 

необхідно модифікувати геометрію, змінюючи величини координат                    

реакцій залежно від того, до якої структури приводить перша оптимізація 

геометрії перехідного стану. 

 

4. Лабораторні роботи із квантово-хімічного дослідження впливу 

різних факторів на Sn2 реакцію 

 

Застосовуючи наведені в розділі 1 методики дослідження ППЕ та локалізації 

стаціонарних точок на ППЕ за допомогою квантово-хімічних методів, можна 

вивчати вплив полярності розчинника та структури субстрату й реагенту на 

перебіг SN2- реакцій за насиченим атомом Карбону.  

 

Урахування впливу розчинника 

 

Більшість хімічних реакцій проводять у розчинниках, при цьому можуть 

спостерігатися не лише кількісні зміни термодинамічних та кінетичних 

параметрів реакцій у порівнянні з  процесами в газовій фазі, але й 

реалізовуватися нові механізми реакцій. Тому важливим складником квантово-

хімічного моделювання хімічних реакцій є врахування сольватаційних           

ефектів. 

Для розчинів, в яких відсутня специфічна сольватація (утворення водневих 

зв’язків та комплексів з переносом заряду між молекулами розчинника                    

та розчинених речовин), найбільш ефективним серед існуючих теоретичних 

методів є модель континууму, що поляризується (Polarizable Continuum         

Model, РСМ). Згідно з цією моделлю, розчинник розглядають як континуум з 

діелектричною проникністю Ɛ. Молекулу розчиненої речовини вміщують                

в порожнину, поверхня якої задається набором сфер. Центри цих сфер 

знаходяться на атомах розчиненої речовини, а радіуси визначаються            

атомними радіусами Ван-дер-Ваальса. Заряди на атомах розчиненої речовини 

породжують у розчиннику електричне поле, яке змінює структуру та інші 

характеристики молекул розчиненої речовини у порівнянні з аналогічними 

параметрами, визначеними без врахування впливу розчинника [11].  

У програмі Gaussian реалізовано такі моделі методу РСМ: Dipole (модель 

реакційного поля Онзагера [12-17]), IEFPCM (розрахунок із використанням 

формалізму інтегральних рівнянь) [18-20], CPCM (середовище замість 

діелектрика моделюється як провідник, при цьому діелектрична проникність 
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змінюється від величини, яка відповідає даному розчиннику до безкінечності 

[21-22]), COSMORS (розрахунок за алгоритмом CPCM із використанням 

параметрів розчинника, визначених Кламтом [23-24]), IPCM (для визначення 

форми порожнин застосовуються точки однакової густини електронів [25]), 

SCIPCM (модель аналогічна попередній, але форма порожнини уточнюється 

методом самоузгодженного поля [25]). Серед указаних моделей найбільшого 

застосування набули IEFPCM та CPCM. В програмі Gaussian 03 як           

стандартна використовується методика UA0 (топологічна модель об’єднаних 

атомів), в якій враховується топологія молекули та гібридизація атомів, при 

цьому атоми Гідрогену включаються в порожнини інших атомів, з якими            

вони зв’язані. Побудувати сфери для атомів Гідрогену за їх порядковими 

номерами в молекулі N можна, додавши в групу ключових слів SCRF команду 

SPHEREONH=N та вказавши номери атомів після координат усіх атомів через 

один порожній рядок. У програмі Gaussian 09 за стандартну визначено методику 

UFF, за якою радіуси сфер визначаються з використанням силового поля UFF, 

для кожного атома Гідрогену створюються індивідуальні сфери. У програмі 

Gaussian 16 як стандартну застосовують методику  IEFPCM. Gaussian 16 також 

рекомендує варіацію SMD IEFPCM Трухлара та працівників [26] для обчислення 

ΔG сольватації.  

Перелік розчинників наведено у файлах документації відповідних версій 

програми Gaussian. 

Розрахунок методом РМ3 з урахуванням впливу води як розчинника за 

моделлю CPCM та побудовою порожнини за методикою UFF можна виконати 

за такими ключовими словами: 

 

Gaussian 03:  # int=pm3 scrf=(cpcm,radii=uff,solvent=water) , 

 

Gaussian 09: # pm3 scrf=(cpcm,solvent=water) . 

 

Розрахунок методом РМ3 з урахуванням впливу етанолу як розчинника   за 

моделлю SMD можна виконати за наступними ключовими словами: 

 

Gaussian 16: # pm3 scrf=(smd,solvent=ethanol) . 

 

Слід відзначити, що врахування впливу розчинника як однорідного 

неперервного середовища не дозволяє коректно описати ефекти специфічної 

сольватації, які в деяких випадках можуть відігравати вирішальну роль,         

зокрема, у випадку визначення можливості реалізації того чи іншого механізму 

реакції [3]. У таких випадках досить ефективним є врахування молекул 

розчинника в явному вигляді, при цьому кількість молекул розчинника 

визначається особливостями задачі. В деяких випадках необхідно повністю 

будувати першу сольватну сферу навколо реагентів та перехідних станів,          

вплив решти молекул розчинника, як правило, враховують методом РСМ. 
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4.1. Дослідження впливу полярності розчинника 

 

Для реакції лужного метанолізу хлористого метилу  

 

CH3Cl + CH3O
–  CH3OCH3 + Cl– 

 

методом РМ3 локалізуйте перехідні стани, передреакційні комплекси і продукти 

реакції та розрахуйте величини Gакт та Gр-ції для вакууму та ряду розчинників 

(вода, Ɛ=78.35; етанол, Ɛ= 24.85; хлороформ, Ɛ=4.71).  

 

4.2. Вивчення впливу стеричного фактора 

 

За допомогою методу РМ3 локалізуйте перехідні стани, передреакційні 

комплекси й продукти реакції та розрахуйте величини Gакт та Gр-ції для реакцій 

у водному розчині. 

 

А. 

RBr + Cl–  RCl + Br – , 
 

де R = C2H5, CH(CH3)2, C(CH3)3, CH2C(CH3)3. 

 

Б.  

-
OR

-

-
OR

-

, 

де R = C2H5, CH(CH3)2, C(CH3)3. 

 

В.  

-
OCH3

-
-
OCH3

-

, 

-
OCH3

-
-
OCH3

-

, 

де R = CH3, C2H5, CH(CH3)2, C(CH3)3. 
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4.3. Вивчення впливу характеру групи, що заміщується 

 

Методом РМ3 локалізуйте перехідні стани, передреакційні комплекси і 

продукти реакції та розрахуйте величини Gакт та Gр-ції для реакцій у водному 

розчині. 

А. 

СН3Х + Cl–  СН3Cl + Х– , 

 

де Х =  Cl–, Br –, OH–. 

 

Б.  

-
OCH3

-
-
OCH3

-

, 

де X= N, O, S. 

 

4.4. Вивчення впливу характеру атакуючого нуклеофіла 

 

Методом РМ3 локалізуйте перехідні стани, передреакційні комплекси і 

продукти реакції та розрахуйте величини Gакт. та Gр-ції для реакцій у водному 

розчині. 

А. 

СН3Br + X–  СН3X+ Br – 
, 

 

де Х =  Cl–, Br–, OH–. 

 

Б. 

СН3Cl + X–  СН3X+ Br – 
, 

 

де Х = CH3COO–, C6H5O
–, OH–. 

 

В.  

-
X

-
-
X

-

, 

 

де X= Н2N
–, НO–, SН–, Cl–, Br –. 

 



40 

 

4.5. Квантово-хімічне дослідження механізму реакції 

 

Для наведених реакцій методом РМ3 локалізуйте перехідні стани, 

передреакційні комплекси і продукти реакції та розрахуйте величини Gакт та 

Gр-ції, враховуючи вплив стеричного фактора та полярності розчинника (вода, 

Ɛ=78.35; диметилсульфоксид, Ɛ= 46.83; тетрахлорметан, Ɛ=2.22). 

 

А. Взаємодія 2-етил-3-метилоксирану з диметиламіном: 

 

. 

 

Б. Взаємодія 2-ізопропіл-3-метилоксирану з метиламіном: 

 

 . 

 

В. Взаємодія 2-етилоксирану з етанолом: 

 

. 

 

Г. Взаємодія 2-циклопропіл-3-метилоксирану з метанолом: 

 

 . 

 

Ґ. Лужний метаноліз 2-етил-3-метилазиридину: 

 

 . 
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Д. Лужний етаноліз 2-етилазиридину: 

 

 . 

 

Е. Лужний етаноліз 2-етилтіїрану: 

 

 . 

 

Є. Лужний етаноліз 2-ізопропілазиридину: 

 

 . 

 

Ж. Взаємодія 2-циклопропіл-3-метилоксирану з метантіолом: 

 

 . 

 

З. Взаємодія 2-ізопропіл-3-метилтіїрану з метиламіном: 

 

 . 

 

І. Взаємодія 2,3-диметилазиридину з метантіолом: 

 

 . 
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