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CHEMIA TEORETYCZNA I OBLICZENIOWA 

Budynek C (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych) Sala AA (Audytorium 107A) 

 3 września 2019 (wtorek)  

 Sesja południowa 11:00-13:00 

       Przewodniczący: Bogumił Jeziorski 
                                      

S08 WS01 

11:00-11:30 

Układy X-O (X = metal przejściowy) w katalizie. Badania metodą DFT,   
Małgorzata Witko, Renata Tokarz-Sobieraj, Dorota Rutkowska-Żbik 

S08 WS02 

11:30-12:00 

Rodzina fentanylowych dopalaczy:  od molekularnego modelowania do badań in 
vitro,  P. F. J. Lipiński, M. Jarończyk, Cz. Dobrowolski, J. Sadlej, A. Misicka, P. 
Kosson, A. Matalińska, P. Roszkowski, Z. Czarnocki,  S. Benyhe, E. Szucs    

S08 WS03 

12:00-12:30 
Problemy interpretacji koherencji oscylacyjnych w femtosekundowej 
spektroskopii pompowania-próbkowania,   Marcin Andrzejak, Tomasz Skóra, 
Piotr Petelenz 

S08  WS04 

12:30-13:00 

On the properties of NOCV orbitals and bond-orders from the NOCV model,  
Artur Michalak 

 3 września 2019 (wtorek)  

 Sesja popołudniowa 15:00-17:00 

       Przewodniczący: Małgorzata Witko 
                                      

S08 WS05 

15:00-15:30 

Wpływ efektów otoczenia na elektryczne właściwości układów molekularnych w 
opisie kwantowo-chemicznym. Najnowsze osiągnięcia,  Wojciech Bartkowiak 

S08 WS06 

15:30-16:00 

Precyzyjne obliczenia kwantowomechaniczne dla cząsteczki wodoru,  Mariusz 
Puchalski, Krzysztof Pachucki, Jacek Komasa 

S08 WS07 

16:00-16:30 
Rezonanse w ultrazimnych zderzeniach atomów i molekuł, Piotr S. Żuchowski  

 

S08 KS01 

16:30-16:45 

Optical Lattice Clocks with Weakly Bound Molecules,  Mateusz Borkowski, 
Mirosław Bylicki, Paweł Tecmer 

S08 KS02 

16:45-17:00 

Rovibrational predissociation dynamics in the diatomic molecules,  Patryk Jasik, 
Tymon Kilich, Jan Kozicki, Józef E. Sienkiewicz, Niels E. Henriksen 

  

 4 września 2019 (środa)  

 Sesja południowa 12:00-14:00 

       Przewodniczący: Ewa Brocławik 
                                      

S08 WS08 

12:00-12:30 

Od charakterystyki struktury II-rzędowej do jej modyfikacji: peptydy w 
obecności kationów metali czyli małżeństwo z rozsądku,  Robert Wieczorek 

S08 WS09 

12:30-13:00 

Nowa metoda opisu efektów niesztywności  cząsteczek w oddziaływaniach  
międzymolekularnych,  Ewelina Grabowska, Piotr Jankowski 



S08-2 

 

S08 WS10 

13:00-13:30 
Superhalogeny i superalkalia jako cząsteczki projektowalne,  Iwona Anusiewicz 

S08 KS03 

13:30-13:45 

Projektowanie ekstremalnie silnie związanych układów anionowych,  Marcin 
Czapla 

S08 KS04 

13:45-14:00 

Theoretical Vibrational Spectroscopy of Hydrogen-Bonded Complexes, Liquids 
and Solids,  Marek J. Wójcik 

 4 września 2019 (środa)  

 Sesja popołudniowa 16:00-18:00 

       Przewodniczący: Grzegorz Chałasiński 
                                      

S08 WS11 

16:00-16:30 

On the Applicability of Various Partitioning Schemes to Intermolecular 
Interactions,  Tatiana Korona, Michał Chojecki, Sirous Yourdkhani, Dorota 
Rutkowska-Żbik 

S08 WS12 

16:30-17:00 

Simulating transport of vitamin B12 and its conjugates with peptide nucleic 
acids through the E. coli outer membrane receptor,  Tomasz Pieńko, Joanna 
Trylska 

S08 KS05 

17:00-17:15 
Momenty przejścia w hermitowskim sformułowaniu teorii odpowiedzi 
sprzężonych klasterów,  Aleksandra Tucholska, Michał Lesiuk, Robert Moszyński 

S08 KS06 

17:15-17:30 

The Capacitance and Differential Capacitance of Atoms, Response Functions 
and Partial Alchemical Derivatives,  Paweł Szarek 

S08 KS07 

17:30-17:45 

Wpływ rozpuszczalnika na właściwości meta i para nitroaniliny,   
Krzysztof K. Zborowski, Halina Szatyłowicz, Tadeusz M. Krygowski 

S08 KS08 

17:45-18:00 

Rezonans chemiczny ukryty w obrazach AFM,  Dariusz W. Szczepanik 

  

 3 września 2019 (wtorek)  

 Sesja plakatowa 17:00-18:30 

Budynek C   
(Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)   
 

S08 P01 

 

Calculation of the Araki-Sucher correction for many-electron systems,  Justyna 
Balcerzak, Michał Lesiuk, Robert Moszynski 

S08 P02 

 

Efficient production of ultracold molecules via subradiant states,  Mateusz 
Borkowski 

S08 P03 

 
Teoretyczne badania tautomerycznej konwersji fosfinotlenek-fosfina oraz 
syntezy chlorków chiralnych fosfinotlenków – mechanizmy reakcji,  Bartłomiej 
Gostyński 

S08 P04 

 

Wpływ białkowego otoczenia chromoforu na jedno- i dwufotonowe widma 
absorpcyjne wybranych białek fluorescencyjnych,  Dawid Grabarek,Tadeusz 
Andruniów 

S08 P05 

 

Deperturbation analysis of the polar alkali diatomic molecules spectra,  Patryk 
Jasik 



S08-3 

 

S08 P06 

 

Energetyczna charakterystyka efektu podstawnikowego w najbardziej 
stabilnych tautomerach adeniny i puryny,  Anna Jezuita, Halina Szatyłowicz, 
Paulina H. Marek, Tadeusz M. Krygowski 

S08 P07 

 

Efekt podstawnikowy grupy nitrowej w wybranych układach cyklicznych,  Anna 
Jezuita, Halina Szatyłowicz, Krzysztof Ejsmont, Tadeusz M. Krygowski 

S08 P08 

 

Substituent Dependence of Intermolecular Interactions - the Case of Chiral 
Complexes of Carvone with Derivatives of Menthol,  Michał Chojecki, Dorota 
Rutkowska-Żbik, Tatiana Korona 

S08 P09 

 

Theoretical solid-state chemistry with gas phase approaches,  Adam Kubas 

S08 P10 

 

Analiza wpływu budowy i składu łańcucha polimeru na  jego strukturę – 
symulacje metodami Monte Carlo,  Aleksander Kuriata, Andrzej Sikorski 

S08 P11 

 

Krzywe energii potencjalnej i stałe spektroskopowe wodorków metali 
alkalicznych na podstawie obliczeń podwójnego powinowactwa elektronowego,  
Artur Lisoń, Monika Musiał 

S08 P12 

 

Theoretical description of state-selected photodissociation of ultracold diatomic 
molecules,  Iwona Majewska, Robert Moszyński 

S08 P13 

 

Calculation of molecular properties with systematic molecular fragmentation,  
Emran Masoumifeshani, Tatiana Korona 

S08 P14 

 

Wiązanie tetrel stabilizowane poprzez dziurę typu σ lub π,  Mariusz Michalczyk, 
Wiktor Zierkiewicz, Rafał Wysokiński, Steve Scheiner 

S08 P15 

 

Kwantowochemiczne badania mechanizmów wybranych reakcji 
hydrosililowania katalizowanych trietyloborowodorkiem sodu,  Mateusz 
Nowicki, Maciej Zaranek, Piotr Pawluć, Marcin Hoffmann 

S08 P16 

 

Numerical determination of  frequency-dependent higher-order electric 
response properties,  Tadeusz Pluta, Grzegorz Skrzyński 

S08 P17 

 

Strukturalne, optyczne i magnetyczne własności ultramaryn: obliczenia DFT,  
Paweł Rejmak 

S08 P18 

 

DFT Modeling of V-Substituted BEA Zeolite,  Agnieszka Drzewiecka-Matuszek, 
Dorota Rutkowska-Żbik 

S08 P19 

 

A new method of evaluating the photoionization cross section for many-electron 
atoms and molecules,  Mateusz S. Szczygieł, Michał Lesiuk, Robert Moszyński 

S08 P20 

 

Krzywe energii potencjalnej na podstawie metody równań ruchu sprzężonych 
klasterów dla kationów i anionów wodorków metali alkalicznych  na 
przykładzie jonów KH⁺ i KH⁻,  Magdalena Tomanek, Monika Musiał 

S08 P21 

 

Próby opisu procesów generacji wyższych harmonik w atomie helu z 
zastosowaniem dyskretnych baz funkcyjnych,  Aleksander Woźniak, Piotr 
Gniewek, Robert Moszyński 



S08-4 

 

S08 P22 

 

Rozszerzenie modelu HOMA o nowe typy wiązań,  Krzysztof K. Zborowski, Ibon 
Alkorta, Jose Elguero, Tadeusz M. Krygowski 

S08 P23 Wpływ struktury olefiny na szybkość degradacji katalizatorów typu Hoveydy-
Grubbsa,  Magdalena Jawiczuk, Katarzyna Młodzikowska, Bartosz Trzaskowski 
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Układy X-O (X = metal przejściowy) w katalizie. Badania metodą DFT 

Małgorzata Witko, Renata Tokarz-Sobieraj, Dorota Rutkowska-Żbik  

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk 
 

 Teoretyczne modelowania zarówno katalizatorów, jak i reakcji katalitycznych od szeregu lat 
stanowią metody równoległe do badań eksperymentalnych i je uzupełniające. Na szczególne 
wyróżnienie zasługują badania metodą DFT, które dostarczają zarówno parametrów dotyczącej 
struktury elektronowej katalizatora oraz oddziałującej z jego powierzchnią cząsteczki reagenta, jak i 
parametrów energetycznych powierzchni katalizatora i procesu, a także innych właściwości takich 
jak geometria układu, rozmaite indeksy reaktywności czy właściwości spektroskopowe.  

Strategicznym celem badań teoretycznych jest określenie korelacji pomiędzy strukturą centrum 
aktywnego katalizatora (liczba i rodzaj sąsiadów, sposób łączenia poliedrów metal-tlen, metal-
niemetal inny niż tlen) a jego właściwościami katalitycznymi, co w konsekwencji prowadzić powinno 
do projektowania katalizatora zawierającego centra aktywne o z góry zadanym stanie elektronowym 
tj. o zadanych właściwościach katalitycznych. 

Przedstawione zostaną przykładowe wyniki obliczeń dla: 1) tlenków metali przejściowych, 
pochodnych wanadu i molibdenu, w tym tlenków binarnych (V2O5, VO2, V2O3, MoO3, MoO2) i 
układów mieszanych (V-O-P, Mg-O-V, Mo-O-Co, Mo-O-Ni, Mo-O-Bi) oraz 2) heteropolikwasów 
(XW(Mo)12O40

n-, X = S
 
, P, As

 
, Ge, Si, Al, B, Ga, Zn dla określenia wpływu jonu centralnego 

HnPW(Mo)11TMO39, TM = Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cr w celu zbadania wpływu atomu addenda, a 
także MePW(Mo)12O40, Me = Al, Ga, In dla zdefiniowania roli kationu kompensującego). 
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Rodzina fentanylowych dopalaczy:  od molekularnego modelowania do badań  
in vitro  

P. F. J. Lipiński a), M. Jarończyk b), Cz. Dobrowolski b), J. Sadlej,b,d) A. Misicka,a,c) 

P. Kosson,a) A. Matalińska,a) P. Roszkowski,c) Z. Czarnocki,c)  S. Benyhe,e) E. Szucs,e) 

 
a) Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, 

ul. Pawińskiego 5 

b) Narodowy Instytut Leków, 00-725 Warszawa, ul. Chełmska 30/34 
c) Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, 02-093 Warszawa, ul. Pasteura 1 

d) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, 01-815 
Warszawa, ul.Wójcickiego 1/3 

e) Biological Research Center, Hungarian Academy of Sciences, Szeged, Hungary 
 

 W 2013 r. opinię publiczną poruszyły wiadomości w mediach na temat niebezpieczeństwa 
stosowania tzw. „dopalaczy” (ang. Designer Drugs, DD). Wśród dopalaczy są też m.in. substancje 
należące do grupy opioidów, które mogą być lekami przeciwbólowymi. Różnica pomiędzy 
opioidowymi lekami przeciwbólowymi, a dopalaczami polega na tym, że leki są dobrze poznanymi 
legalnymi substancjami o znanych działaniach niepożądanych, natomiast DD są  substancjami o 
nieprzewidywalnym działaniu na organizm. Dopalacze nie mogę być prawnie zabronione dopóty, 
dopóki ich szkodliwość nie zostanie potwierdzona doświadczalnie. Wiarygodne testy działania 
substancji na organizm ludzki są czasochłonne i bardzo kosztowne. Celem projektu było podjęcie 
próby opracowania takiej metody obliczeniowej, która pozwoliłaby potwierdzić, czy dana substancja 
może być lekiem czy dopalaczem. 

Opioidowe leki przeciwbólowe oraz substancje DD mogą oddziaływać z tymi samymi 
receptorami. Wybraliśmy do badania receptor opioidowy μ oraz nadal  tajemniczy, nieopioidowy 
receptor σ1. W trakcie wykonywania naszych badań zostały opublikowane (w 2012 i 2016 r.) 
nieznane wcześniej struktury krystaliczne obu receptorów, co pozwoliło zastosować te 
doświadczalne modele do naszych badań. Badanymi ligandami był fentanyl i jego pochodne (w tym 
zsyntetyzowane, nowe pochodne). Wśród nich są zarówno dopalacze jak i leki przeciwbólowe takie 
jak karfentanyl, 10 000 razy silniejszy niż morfina.  

W naszych badaniach stosowaliśmy zarówno metody chemii kwantowej jak i metody 
symulacji dynamiki molekularnej.. Podejście kwantowe dało nam odpowiedź na pytanie jaka jest 
struktura ligandów (fentanyli) w różnych środowiskach i jakie oddziaływania mogą dominować w 
układzie ligand-receptor. Metody dynamiki molekularnej opisywały zarówno zmiany struktury 
układu ligand-receptor w trakcie oddziaływania, a także dostarczają informacji o zmianach 
oddziaływań ligand-poszczególne aminokwasy receptora jego nieaktywnej i aktywnej formy. 
Porównanie wyników oddziaływania ligandów fentanylowych z receptorem μ oraz σ1, a także 
porównanie ich z wynikami przeprowadzonych w ramach projektu doświadczalnych badań 
aktywności ligandów, pozwoliło zbliżyć się do konstrukcji obliczeniowych procedur pozwalających 
na rozróżnienie fentanylowych leków od dopalaczy.  

 
Podziękowania NCN za wsparcie finansowe  nr. 2013/11/B/ST4/00785. 
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Problemy interpretacji koherencji oscylacyjnych w femtosekundowej 
spektroskopii pompowania-próbkowania 

Marcin Andrzejaka), Tomasz Skórab), Piotr Petelenza) 
a)Zakład Chemii Teoretycznej im. K. Gumińskiego , Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, 

ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, petelenz@chemia.uj.edu.pl 
b) Zakład Układów Złożonych i Chemicznego Przetwarzania Informacji, Instytut Chemii Fizycznej, 

Polska Akademia Nauk, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa  
 

 Zjawisko rozszczepienia ekscytonu singletowego na dwa ekscytony trypletowe w 
(podstawionych) acenach jest ostatnio intensywnie badane za pomocą femtosekundowej 
spektroskopii pompowania-próbkowania [1,2]. W pomiarach tych koherentne oscylacyjne pakiety 
falowe, generowane przez impuls pompujący w najniższym singletowym stanie wzbudzonym, 
przeniknąwszy do stanu trypletowego, periodycznie modulują intensywność obserwowanego widma 
przejściowej absorpcji tryplet-tryplet. Analiza fourierowska tych modulacji wyznacza względne 
amplitudy pakietów wygenerowanych w różnych drganiach normalnych, co pośrednio pozwala 
wyciągać wnioski dotyczące mechanizmu rozszczepienia.  

Jak wynika z naszych obliczeń, widma powyższego typu nadspodziewanie silnie zależą od 
szeroko rozumianej charakterystyki konkretnej próbki (przykładowo, warunkowane teksturą 
poszerzenie niejednorodne może zmieniać widmo w sposób jakościowy), a także od pozornie 
marginalnych szczegółów struktury chromoforu, jak np. obecność neutralnych podstawników. 
Wrażliwość ta zostanie zilustrowana przez porównanie obliczonych widm pentacenu i jego 
dwupodstawionej triizopropylosililoetynylowej pochodnej (TIPS-pentacenu), a następnie wyjaśniona 
na podstawie analizy wyników pośrednich etapów obliczeniowych. Wynika z niej, że w kontekście 
femtosekundowej spektroskopii pompowania-próbkowania pojęcie chromoforu generycznego, 
szeroko przyjęte np. w elektronowo-oscylacyjnej spektroskopii absorpcyjnej, traci swą użyteczność, 
co potencjalnie bardzo utrudnia wnioskowanie uogólniające.  

Jedną z przyczyn niektórych zaskakujących odchyleń od potocznych oczekiwań okazują się 
być znaczne różnice pomiędzy (obliczonymi) parametrami Francka-Condona dla przejść optycznych 
w etapach pompowania i próbkowania (w omawianym przykładzie: w rozmaitościach singletów i 
trypletów), co koliduje z milczącym założeniem ich przybliżonej równości, przyjmowanym 
nagminnie acz bezpodstawnie w pracach doświadczalnych. Nasze obliczenia wskazują, że praktyka 
ta ogranicza wiarygodność wyciąganych z eksperymentów wniosków co do fizyki procesu 
rozszczepienia singletu.  

 

 [1] A. J. Musser, M. Liebel, C. Schnedermann, T. Wende, T. B. Kehoe, A. Rao, P. Kukura, Nat. 
Phys. 2015, 11, 352-359. 

[2] H. L. Stern, A. Cheminal, S. R.Yost, K. Broch, S. L. Bayliss, K. Chen, M. Tabachnyk,; K. 
Thorley, N. Greenham, J. M. Hodgkiss, J. Anthony, M. Head-Gordon, A. J. Musser, A. Rao, R. H. 
Friend, Nat. Chem. 2017, 9, 1205-1212. 

[3] M. Andrzejak; T. Skó́ra, P. Petelenz, J. Phys. Chem. C 2019, 123, 91-101. 
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On the properties of NOCV orbitals and bond-orders from the NOCV model 

Artur Michalak 

Department of Theoretical Chemistry, Faculty of Chemistry, Jagiellonian University,  
Gronostajowa 2, 30-387 Krakow, Poland; michalak@chemia.uj.edu.pl 

 

The ETS-NOCV [1] scheme for chemical bond analysis is based on combination of the 
Extended Transition State (ETS) method [2] with the Natural Orbitals for Chemical Valence 
(NOCV). [3,4] Within the ETS-NOCV [1] charge and energy decomposition analysis it is not only 
possible to decompose the deformation density, , into the different components (such as  
etc.), but also to obtain the corresponding energy contributions to the total bond energy. The ETS-
NOCV scheme is particularly useful for transition metal complexes, as it allows to separate the 
donation/back-bonding charge-transfer channels. However, the possible applications are not limited 
to transition-metal  systems. The applicability of the ETS-NOCV scheme has been demonstrated for 
typical covalent bonds, as well as  for the relatively weak interactions, such as agostic connections 
between C-H and the metal, hydrogen and halogen bonds. 

Most of the current applications of ETS-NOCV approach are focused on the -components 
and the corresponding bond-energy contributions. The present account will be focused on the 
properties of the NOCV orbitals and their possible use to for calculation of the bond-orders, within 
the diatomic-like bonding/antibonding-orbital picture.  

  

Acknowledgments: This work was supported by PL-Grid Infrastructure and resources provided by 
Academic Computational Center Cyfronet.  

 

[1]  M.P.  Mitoraj, A. Michalak, T. Ziegler, J. Chem. Theory Comput., 5 (2009) 962. 

[2]  Ziegler, T., Rauk, A.,  Theor. Chim. Acta, 1977, 46,  1.    

[3] M.P. Mitoraj, A. Michalak, A.,  J. Mol. Model., 13 (2007) 347.  

[4] A. Michalak, M. Mitoraj, T. Ziegler, J. Phys. Chem. A. 112 (2008) 1933. 

[5] M.P.  Mitoraj, A. Michalak, T. Ziegler, J. Chem. Theory Comput., 5 (2009) 962 (0), po (3))  
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Wpływ efektów otoczenia na elektryczne właściwości układów molekularnych w 
opisie kwantowo-chemicznym. Najnowsze osiągnięcia. 

Wojciech Bartkowiak 

Zakład Chemii Fizycznej i Kwantowej. Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże 
Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław  

 

 Wprowadzenie do instrumentarium badawczego, w zakresie fizyki molekularnej, laserów 
(lata 60. XX wieku) wytwarzających wiązki promieniowania o ogromnym natężeniu pola 
elektrycznego, które jest porównywalne do pól działających na elektrony ze strony jąder atomowych, 
doprowadziło do powstania nowej subdyscypliny określanej jako optyka nieliniowa. Niemal 
natychmiast dostrzeżono szeroki zakres potencjalnych zastosowań obserwowanych zjawisk 
nieliniowo-optycznych w szeroko rozumianej fotonice i optyce. Rozwojowi tej subdyscypliny od 
początku towarzyszyła chemia kwantowa i obliczeniowa. Dzięki temu stało się m.in. możliwe 
zdefiniowanie źródeł nieliniowej aktywności optycznej szeregu układów oraz materiałów 
molekularnych o różnym stopniu złożoności. Jednym z istotniejszych wątków badawczych 
podejmowanych w tym kontekście są zagadnienia związane z ilościowym opisem wpływu 
oddziaływań międzymolekularnych na liniową i nieliniowa elektryczną odpowiedź cząsteczek, 
atomów, jonów oraz kompleksów molekularnych. Jest to związane z faktem, iż obecność otoczenie 
chemicznego może zmienić odpowiedź analizowanych układów, których ilościową miarą są  
molekularne (hiper)polaryzowalności oraz przekroje czynne na absorpcję dwufotonową, o rzędy 
wielkości. W ramach wykładu przedstawione zostaną najnowsze wyniki badań teoretycznych w tym 
zakresie zrealizowane w zespole badawczym.             
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Precyzyjne obliczenia kwantowomechaniczne dla cząsteczki wodoru 

Mariusz Puchalskia), Krzysztof Pachuckib), Jacek Komasaa) 
a)Wydział Chemii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 

8, 61-614 Poznań  
b) Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa 

 

 Cząsteczka wodoru jest na tyle prostym układem kwantowym, że możliwe jest 
skonstruowanie dla niej modelu matematycznego o dużej precyzji przewidywań numerycznych. 
Jednocześnie, jest to układ na tyle skomplikowany, że zawiera wiele interesujących cech obecnych 
w innych układach kwantowych: od korelacji elektronowej czy sprzężenia ruchu jąder i elektronów 
aż po małe efekty przewidywane przez elektrodynamikę kwantową. Postępujący wzrost precyzji 
eksperymentów spektroskopowych stanowi silną motywację do kierowania badań teoretycznych w 
stronę zwiększania dokładności komponentów energii już dobrze poznanych oraz ku nowym, coraz 
to bardziej subtelnym efektom energetycznym. W prezentacji przedstawione będą rezultaty takich 
badań teoretycznych w stymulującej konfrontacji z danymi eksperymentalnymi.  
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Rezonanse w ultrazimnych zderzeniach atomów i molekuł 

Piotr S. Żuchowski  

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, ul Grudziądzka 5, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu , pzuch@fizyka.umk.pl 

 

  

 Inspiracją badań nad molekułami w ultrazimnych temperaturach były badania nad ultrazimnymi 
atomami które gwałtownie rozwinęły się po eksperymentach w których uzyskano pierwsze 
kondensaty Bosego Einsteina  i zdegenerowane gazy Fermiego. Molekuły oferują nam bardziej 
złożoną strukturę i radykalnie inne oddziaływania niż układy atom+atom, i to jest głównym powodem 
dlaczego w ostatnich latach zwrócono się ku badaniu zimnych molekuł oraz kontrolowania ich ruchu, 
pułapkowania.  Jednym z ważniejszych aspektów związanych z produkcją zimnych molekuł są ich 
zderzenia, które mogą ułatwić ich chłodzenie przez odparowanie lub przez zderzenia z zimniejszym 
gazem. Ponadto nowe eksperymenty pozwalają badać zderzenia i reakcje chemiczne dla energii 
bardzo niskich w reżymie kilku fal parcjalnych co pozwala na zaobserwowanie kwantowych efektów 
takich jak rezonanse, tunelowanie, otwieranie się kanałów na zderzenia nieelastyczne, kontrola 
reakcji przy pomocy pola zewnętrznego itp. 

 W referacie pokażę ostatnie badania dotyczące jonizacji Penninga w zimnych zderzeniach 
metastabilnego helu z wodorem molekularnym. W układzie tym występują rezonanse kszałtu w 
zderzeniach które w eksperymencie w wiązkach molekularnych zostały znalezione przez grupę 
Edvardasa Nareviciusa z Instytutu Weizmanna w Izraelu. Przy pomocy teorii udało się wyjaśnić 
istnienie tych rezonansów oraz przewidzieć ich istnienie w wyższych  stanach rotacyjnych wodoru 
oraz w analogicznych układach takich jak He+D2 oraz He+HD. Pozwoliło to na poznanie 
szczegółów energii oddziaływania tego układu na nieosiągalnym dotąd poziomie ułamka 
odwrotnego centymetra. Drugi problem jaki chciałem omówić w referacie  to wykorzystanie 
kontrolowanych zderzeń atomów do tworzenia nowego typu molekuł przy pomocy tak zwanego 
magnetycznego rezonansu Feshbacha. 
 

Podziękowanie: NCN granty Opus4 2012/07/B/ST2/00235, Opus10 2015/19/B/ST4/02707 

  

[1] Klein A. et al. Nature Physics 13, 35-38 (2017) 

[2] Zuchowski P.S. et al. Phys. Rev. Lett. 105, 153201 (2010) 
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Od charakterystyki struktury II-rzędowej do jej modyfikacji: peptydy w 
obecności kationów metali czyli małżeństwo z rozsądku 

Robert Wieczorek 

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław 

 

 Badania nad właściwościami i strukturą II-rzędową peptydów i białek stanowią 
fundamentalne zagadnienie badawcze zarówno dla metod empirycznych jak i metod chemii 
kwantowej. Preferowana helikalna struktura regularna zapewnia unikalne właściwości białka oraz 
funkcjonalizuje jego sekwencję. Pojawienie się kationów metali prowadzi nie tylko do powstania 
trwałych kompleksów ale i w zasadniczy sposób modyfikuje strukturę II-rzędową.  

Rys. Fleomycyna z zaznaczonymi obszarami wiązania kationów miedzi (niebieski) oraz  DNA 
(czerwony)1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obecność kationu metalu prowadzi do rozszerzenia obszaru helikalnego peptydu w ligandach 
gdzie liczba reszt aminokwasowych wskazuje na możliwość tworzenia się trzech kooperatywnych 
łańcuchów wewnątrzcząsteczkowych wiązań wodorowych typowych dla helis typu 4-13 lub 
pojawiania się  dwóch kooperatywnych łańcuchów typu 3-10 o skoku helisy większym niż cztery 
aminokwasy.  

 

[1] Stokowa-Sołtys Kamila, Dzyhovskyi Valentyn, Wieczorek Robert, Jeżowska-Bojczuk 
Małgorzata „Phleomycin complex: coordination mode and in vitro cleavage of DNA. 
Journal of Inorganic Biochemistry”, 2019, 195, 71-82  
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Nowa metoda opisu efektów niesztywności  cząsteczek w oddziaływaniach  
międzymolekularnych 

Ewelina Grabowska, Piotr Jankowski 

Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń 
e-mail: Piotr.Jankowski@umk.pl   

 

 Ostatnie lata przyniosły znaczący wzrost dokładności obliczeń energii oddziaływań  
międzymolekularnych. Dzięki uwzględnieniu zaawansowanych poprawek korelacyjnych, dużych 
baz funkcyjnych uzupełnionych ekstrapolacją, czy poprawek relatywistycznych, można zredukować 
błąd względny w okolicach minimum globalnego do poziomu poniżej 1%, nawet dla kompleksów 
zawierających kilka atomów. Aby wykorzystać to osiągnięcie w praktyce, np. w obliczeniach widm 
oscylacyjno-rotacyjnych kompleksów albo przekrojów czynnych, potrzebujemy powierzchni energii 
oddziaływania. Okazuje się jednak, że w zakresie konstrukcji powierzchni i ich późniejszego użycia, 
postęp jest znacznie mniejszy. Nadal dominuje w obliczeniach przybliżenie sztywnego rotatora, tzn. 
traktuje się cząsteczki jako obiekty sztywne. Już 20 lat temu pokazano, że takie podejście ma 
ograniczoną dokładność, szczególnie gdy oddziałujące cząsteczki są wzbudzone wibracyjnie [1]. 
Obliczenia uwzględniające zależność energii oddziaływania od wewnątrzmolekularnych stopni 
swobody są jednak skomplikowane i kosztowne. Jako alternatywę wskazano użycie w obliczeniach 
dynamicznych powierzchni energii oddziaływania uśrednionej po drganiach cząsteczek. Takie 
przybliżenie okazało się bardzo skuteczne w przewidywaniu widm kompleksów [2] oraz interpretacji 
doświadczeń rozproszeniowych [3,4]. 

W czasie wykładu przedstawione zostaną założenia nowej metody otrzymywania powierzchni 
energii oddziaływania uśrednionej po drganiach cząsteczek. W poprzednim podejściu do uśredniania 
wykorzystywane były wibracyjne funkcje falowe dla izolowanych cząsteczek. W ten sposób 
zaniedbywany był fakt, że w kompleksie cząsteczka drga w potencjale zmodyfikowanym przez 
oddziaływanie z partnerem. Nowa metoda pozwala uwzględnić w sposób przybliżony ten fizyczny 
efekt. Zaprezentowane zostaną wyniki numeryczne dla kilku kompleksów cząsteczek 
dwuatomowych. Wielkość efektu opisywanego przez nową metodę będzie porównana z 
niedokładnościami obliczeń energii oddziaływania powodowanymi przez niekompletność bazy 
funkcyjnej czy ograniczony poziom uwzględnienia korelacji elektronowej. 

 

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki: 2017/25/B/ST4/01300 

 

[1] M. Jeziorska, P. Jankowski, K. Szalewicz, B. Jeziorski, J. Chem. Phys. 113, 2957 (2000). 

[2] P. Jankowski, A. R. W. McKellar, K. Szalewicz, Science 336, 1147 (2012). 

[3] S. Chefdeville, T. Stoecklin, C. Nauline, P. Jankowski, K. Szalewicz, A. Faure, M. Costes,  

      A. Bergeat, Astrophys. J. Lett. 799, 1 (2015). 

[4] A. Faure, P. Jankowski, T. Stoecklin, K. Szalewicz, Sci. Rep. 6, 28449 (2016). 
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Superhalogeny i superalkalia jako cząsteczki projektowalne 

Iwona Anusiewicz 

Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk 

 

 Cząsteczki projektowalne to takie, których właściwości fizykochemiczne kontrolowane są za 
pomocą budowy chemicznej (najczęściej o określonej stechiometrii). Do tej klasy związków należą 
między innymi superhalogeny (czyli związki o EA>3,6 eV) i superalkalia (czyli związki o IP< 
IP(litowców)). Prezentacja poświęcona będzie możliwości projektowania i badania niektórych 
związków superhalogenowych oraz oceny ich zastosowania do konstrukcji superkwasów i cieczy 
jonowych o zadanej lepkości i przewodności elektrycznej. W szczególności, omówione zostaną 
miedzy innymi wartości entalpii swobodnej procesów deprotonowania superkwasów 
zaproponowanych na bazie superhalogenów, a także przedstawiony zostanie model obliczeniowy do 
wyznaczania lepkości i przewodności elektrycznej cieczy jonowej w oparciu o objętość molekularną 
anionu superhalogenowego pełniącego w danej cieczy rolę ujemnie naładowanego komponenta. 
Ponadto, zostaną również zaprezentowane wyniki badań dotyczących „tlenków mieszanych”, w 
których atom tlenu charakteryzuje się hiperwalencyjnością, wraz z oceną możliwości ich 
zastosowania do konstrukcji związków o charakterze superalkalicznym. 
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On the Applicability of Various Partitioning Schemes to Intermolecular 
Interactions 

Tatiana Koronaa), Michał Chojeckia), Sirous Yourdkhanib), Dorota Rutkowska-Żbik c) 
a)Quantum Chemistry Laboratory, Faculty of Chemistry, University of Warsaw, ul. Pasteura 1, 02-

093 Warszawa, Poland, tania@chem.uw.edu.pl                                                                
b) Department of Chemical Physics and Optics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles 

University, Ke Karlovu 3, CZ-12116 Prague 2, Czech Republic                                                 
c)Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, ul. 

Niezapominajek 8, 30-239 Kraków, Poland 
 

 An availability of partitioning schemes for molecular energies and properties increases 
considerably the explanatory and predictive power of computational chemistry. Such schemes, 
although often not strict, are nevertheless physically convincing and allow in many cases to answer 
important practical questions, concerning e.g. the substituent dependence of stability and reactivity. 
Some of these partitioning schemes were designed especially for intermolecular interactions, like  F-
SAPT approach [1], while for other methods the intermolecular interactions are treated on the same 
footing as e.g. covalent ones (quantum theory of atoms-in-molecules - QTAIM [2],  interacting-
quantum atoms - IQA [3], etc.). We test the suitability of these methods to explain the nature of 
intermolecular interactions and its dependence on a detailed molecular structure for several nontrivial 
test cases, like complexes of two chiral molecules (a drug molecule and a chromatographic phase) [4] 
and  complexes of azaborines [5]. 

 

This research was supported in part by PL-Grid Infrastructure. The support from the National Science 
Centre of Poland through grant 2015/19/B/ST4/01812 is gratefully acknowledged.   

 

[1]  R.M. Parrish, T.M. Parker, C.D. Sherill, J. Chem. Theory Comput. 10, 4417 (2014) 

[2] R.F.W. Bader, Atoms in Molecules - A Quantum Theory; Oxford University Press: Oxford, U.K., 
1990 

[3] A.M. Pendas, E. Francisco, M.A. Blanco, J. Comput. Chem. 26, 344 (2005) 

[4] M. Chojecki, D. Rutkowska-Zbik, T. Korona, to be submitted June 2019 

[5] S. Yourdkhani, M. Chojecki, T. Korona, Phys. Chem. Chem. Phys., 21, 6453-6466 (2019) 
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Simulating transport of vitamin B12 and its conjugates with peptide nucleic acids 
through the E. coli outer membrane receptor 

Tomasz Pieńkoa,b), Joanna Trylskab) 
a)Department of Drug Chemistry, Faculty of Pharmacy with the Laboratory Medicine Division, 

Medical University of Warsaw, S. Banacha 1a, 02-097 Warsaw, Poland  
b) Centre of New Technologies, University of Warsaw, S. Banacha 2c, 02-097 Warsaw, Poland  

 

 Vitamin B12 (or cobalamin) is an essential enzymatic cofactor either produced or taken up by 
bacterial cells. The first stage of its uptake to Gram-negative E. coli cells occurs through the outer-
membrane receptor protein termed BtuB. Vitamin B12 binds strongly and specifically to the 
extracellular side of this transmembrane protein. On the periplasmic side of the outer-membrane, 
BtuB interacts with the inner-membrane TonB protein, which leads to unfolding of the BtuB luminal 
domain and release of vitamin B12 to the periplasm.  

Peptide nucleic acid (PNA) is a synthetic DNA mimic. PNA oligomers are used to sequence-
specifically block DNA or RNA in various biotechnology applications. PNA is not readily 
internalized into bacteria, but we have experimentally found that conjugation of vitamin B12 to a PNA 
oligomer makes PNA enter E. coli and S. Typhimurium cells [1].  

Knowing that vitamin B12 carries PNA to bacterial cells via the BtuB receptor, we simulated 
the mechanism of transport of vitamin B12 and its conjugates with PNA through the outer membrane. 
We built an asymmetric and heterogenous E. coli membrane model around the BtuB structure and 
applied various enhanced sampling techniques in molecular dynamics simulations [2]. We found that 
indeed transport of the vitamin B12-PNA conjugate is mechanically possible but requires a large 
conformational change of the PNA oligomer. We observed that the otherwise compact structure of 
PNA [3,4] extends inside the BtuB receptor allowing for PNA passage. Therefore, as also supported 
by our experimental evidence, we suggest that vitamin B12-PNA conjugates may be transported 
through the BtuB protein in the E. coli outer membrane.  

 

Acknowledgements: The authors acknowledge funding from the National Science Centre, Poland 
(grants UMO-2014/12/W/ST5/00589 and UMO-2017/27/N/NZ1/00986).  

 

[1] M. Równicki, M. Wojciechowska, A. J. Wierzba, J. Czarnecki, D. Bartosik, D. Gryko, J. 
Trylska, Vitamin B12 as a carrier of peptide nucleic acid (PNA) into bacterial cells, Sci. Rep., 7: 
7644, 2017 

[2] T. Pieńko, J. Trylska, Computational methods used to explore transport events in biological 
systems, J. Chem. Info. Model., 59(5), 1772-1781, 2019 

[3] T. Pieńko, A. J. Wierzba, M. Wojciechowska, D. Gryko, J. Trylska, Conformational dynamics 
of cyanocobalamin and its conjugates with peptide nucleic acids, J. Phys. Chem. B., 121:2968, 2017 
[4] M. Jasiński, M. Feig, J. Trylska, Improved force fields for peptide nucleic acids with optimized 
backbone torsion parameters, J. Chem. Theory Comput., 14:3603, 2018 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Optical Lattice Clocks with Weakly Bound Molecules 

Mateusz Borkowski, Mirosław Bylicki, Paweł Tecmer 

Institute of Physics, Faculty of Physics, Astronomy and Informatics, Nicolaus Copernicus 
University, Grudziadzka 5, 87-100 Torun, Poland; mateusz@fizyka.umk.pl  

 

  Weakly bound molecules promise unparalleled sensitivity to temporal variations of the 
proton-to-electron mass ratio [1] and in searches for new interactions beyond the Standard Model [2]. 
Both applications, however, rely on measurements of vibrational state positions of yet unrealized 
accuracy. To mitigate this, we propose to observe clock 1S0-3P0 transitions in weakly bound bosonic 
174Yb2 molecules [3] facilitated by applying an external magnetic field [4]. We predict the positions 
of molecular clock lines using photoassociation spectroscopy data for the ground state [5], and ab 
initio long range parameters [6] and the recently measured 174Yb 1S0-3P0 scattering length [7] for 
clock state vibrational energies. The necessary ground state Yb2 molecules could be efficiently 
produced by STIRAP. Thanks to favorable Franck-Condon factors the magnetically induced 
molecular Rabi frequencies can be comparable to the atomic Rabi frequencies under same laser 
intensities and magnetic fields. Using new ab initio potentials [8] we also evaluate the sensitivity of 
the excited clock states to changes in the proton-to-electron mass ratio. 

 
Rys. 1. Magnetically induced clock spectroscopy of weakly bound molecules. a) Magnetic coupling between 

molecular states induces an artificial transition dipole moment that can be used to observe optical Rabi flipping between 
ground and “clock" states. b) Example molecular clock line positions in 174Yb2. c) Ground and excited state radial 

wavefunctions and calculated Franck-Condon factors. d) Magnetically induced molecular Rabi frequencies. 

 

[1] Zelevinsky T, Kotochigova S, Ye J 2008 Phys. Rev. Lett. 100 043201 
[2] Borkowski M, Buchachenko AA, Ciuryło R, Julienne PS, Yamada H, Kikuchi Y, Takasu Y, 
Takahashi Y 2018 arxiv:1612.03842 
[3] Borkowski M 2018 Phys. Rev. Lett. 120 083202 
[4] Taichenachev AV, et al. 2006 Phys. Rev. Lett. 96 083001 
[5] Borkowski M, Buchachenko AA, Ciuryło R, Julienne PS, Yamada H, Kikuchi Y, Takahashi K, 
Takasu Y, and Takahashi Y 2017 Phys. Rev. A 96 063405 
[6] Porsev SG, Safronova MS, Derevianko A, and Clark CW 2014 Phys. Rev. A 89 012711 
[7] Franchi L, et al. 2017 New J. Phys. 19 103037  
[8] Tecmer P, et al. (in preparation) 
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Rovibrational predissociation dynamics in the diatomic molecules 
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 In our work [1], we address the problem of direct bound-to-free simulations, particularly for 
quasi-bound rovibrational levels lying just below the potential barrier. This is the energy region in 
which the good agreement between semi-classical and fully quantum results is questionable. We 
study the validity of the quantum bound-to-free approach near the potential barrier where quasi-bound 
levels are broad and their low intensity makes an additional challenge for experimentalists. We 
present the lines of partial cross section for predissociation along with time-dependent populations. 
Initial quasi-bound wavepackets with precisely assigned rotational and vibrational quantum numbers 
allows us to calculate the time-dependent population of rovibrational levels. To perform any time-
dependent (dynamical) calculations it is preferable to have potential energy curves of high accuracy, 
this is essential in description of the predissociation process. 

Thus, the scope of our work includes calculations of potential energy curves of the KLi 
molecule with the special focus on the 21 state and getting new insight into the dynamics of the 
rovibrational predissociation process. We show explicitly that the quasi-bound state populations 
decay exponentially in time. Moreover, our systematic study of energies and widths of quasi-bond 
levels provides new valuable data for finding effective photoassociation schemes leading to Bose–
Einstein condensates. Whenever is possible we made careful comparison with available experimental 
data to get better insight into the nature of the predissociation process. 

 

 
Fig. 1. (left panel A) The potential energy barrier in the 21 state of the KLi molecule. (left panel B) Differences in 

energy between the experimentally determined potential [2, 3] of the 21 state and the present PEC [1] as well as the 
other theoretical ones [4, 5]. (right panel) The comparison of the experimental spectrum with our calculated spectrum.  

 

[1] P. Jasik et al., PCCP 20 (2018) 18663. 
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[4] M. Musiał and A. Bewicz, private communication, 2017. 

[5] S. Rousseau et al., Chem. Phys. 247 (1999) 193. 
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Projektowanie ekstremalnie silnie związanych układów anionowych 

Marcin Czapla 
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 Aniony stanowią niezwykle ważną i interesującą grupę związków chemicznych. Oprócz 
typowych układów ujemnych takich jak F–, OH–, NO–, możemy wyróżnić także bardzo słabo  
związane cząsteczki (na przykład aniony związane dipolowo) [1], jak również aniony, których 
wertykalna energia odrywania elektronu (VDE) osiąga nawet 8-14 eV (tak zwane aniony 
superhalogenowe) [2]. 

Ze względu na liczne zastosowania układów superhalogenowych, na przykład możliwość 
utleniania za ich pomocą związków charakteryzujących się bardzo wysokim potencjałem jonizacji 
(uznawanych zazwyczaj za stosunkowo bierne chemicznie), wykorzystywanie ich w roli 
komponentów cieczy jonowych, organicznych nadprzewodników, a także możliwość zastosowania 
tych układów przy produkcji baterii słonecznych oraz baterii litowo-jonowych, uzasadnione wydaje 
się dalsze poszukiwanie nowych związków o podobnych właściwościach, zwłaszcza takich, które 
będą się charakteryzowały możliwie największą wartością energii VDE. 

W ostatnim czasie, przy pomocy metod obliczeniowych chemii kwantowej (DFT i ab initio), 
zaproponowaliśmy istnienie anionu superhalogenowego Li12F13

–, który może pełnić rolę pułapki 
molekularnej w odniesieniu do wybranych atomów i jonów metali [3]. Wykazaliśmy również, że 
poprzez przyłączanie do anionowego rdzenia superhalogenowego kolejnych warstw cząsteczek HF 
możliwe jest uzyskanie klasterowych anionów superhalogenowych, których energia VDE przekracza 
nawet 14 eV. Ponadto, tego typu układy mogą tworzyć się spontanicznie w roztworach znanych 
układów superkwasowych [4]. Obecnie trwają prace nad solwatowaniem „zwykłych” anionów 
molekularnych, a także projektowaniem anionów superhalogenowych przypominających swoją 
strukturą niektóre podandy. 

 

Badania zostały sfinansowane z grantu NCN: UMO-2016/23/N/ST4/02556. 
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Theoretical Vibrational Spectroscopy of Hydrogen-Bonded Complexes, Liquids 
and Solids 

Marek J. Wójcik 
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  Theoretical model is presented for the X-H(D) stretching vibrations in hydrogen-bonded 

systems. The model takes into account an adiabatic coupling between the high-frequency X-H(D) 
stretching and the low-frequency intermolecular X...Y stretching modes, linear and quadratic 
distortions of the potential energy for the low-frequency vibrations in the excited state of the X-H(D) 
stretching vibration, resonance interactions between hydrogen bonds, Fermi resonance between the 
X-H(D) stretching and the overtone of the X-H(D) bending vibrations, and mechanical and electrical 
anharmonicities. The effects of deuteration and temperature on spectra are successfully reproduced 
by the model. Comparison between experimental and theoretical spectra is presented for different 
hydrogen-bonded systems, including ices. We present also the method of Car-Parrinello and Born-
Oppenheimer molecular dynamics used to calculate infrared spectra of crystals and polymers. 

Proton tunneling in tropolone is described by two-dimensional model potentials. The potentials 
have been fitted to quantum-mechanicaly calculated two-dimensional grid of energies, and used to 
analyze proton dynamics. The model PES well reproduces experimentally observed promotion of the 
tunneling by the excitation of the planar modes and suppression by the excitation of the out-of-plane 
modes. 
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Momenty przejścia w hermitowskim sformułowaniu teorii odpowiedzi 
sprzężonych klasterów 

Aleksandra Tucholska, Michał Lesiuk, Robert Moszyński  

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Pracownia Chemii Kwantowej, ul Pasteura 1  
02-093 Warszawa 

 

 Przedstawiona zostanie metoda obliczania elektronowych momentów przejścia oparta na  
hermitowskim sformułowaniu funkcji odpowiedzi w teorii sprzężonych klasterów [1,2]. Metoda ta 
pozwala na obliczanie czasów życia uwzględniających zarówno przejścia dipolowe, kwadrupolowe i 
spin-orbita z użyciem tego samego formalizmu.  

Zaprezentujemy wyprowadzenie oraz implementację przejść spin-orbita w przybliżeniu CCSD i 
CC3. Przedstawimy porównanie czasów życia atomów Mg, Ca, Sr i Ba, obliczonych w bazach 
gaussowskich i slaterowskich, z dostępnymi danymi eksperymentalnymi i innymi obliczeniami 
teoretycznymi.  

Kod do obliczania elementów macierzowych spin-orbita oraz dipolowych i kwadrupolowych 
momentów przejścia [3,4] jest częścią programu KOŁOS: ogólnego programu do obliczeń struktury 
elektronowej z użyciem orbitali Slatera, geminali Slatera i funkcji Kołosa-Wolniewicza. 

 

Praca została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki (projekt nr  
2017/25/B/ST4/02698). 

 

[1] B. Jeziorski and R. Moszynski, Int. J. Quantum Chem. 48 161 (1993) 

[2] R. Moszynski, P. S. Żuchowski and B. Jeziorski, Collect. Czech. Chem. Commun. 70 1109 

(2005) 

[3] A. M. Tucholska, M. Lesiuk and R. Moszynski J. Chem. Phys. 146 034108 (2017) 

[4] A. M. Tucholska, M. Modrzejewski and R. Moszynski J. Chem. Phys. 141 12409 (2014) 
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The Capacitance and Differential Capacitance of Atoms, Response Functions 
and Partial Alchemical Derivatives 

Paweł Szarek 

Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, pawel.szarek@uw.edu.pl 

 

  The capacitance is immediate to local and global response functions. Sharing the general 
definition with chemical softness or density of states, the capacitance shows a distinctive local 
characteristic, which describes the electronic structure of atomic and molecular systems from energy 
dispersion and storage point of view. While the chemical softness depends on uniform chemical 
potential changes in the whole system, the charge displacement phenomena indicated with 
capacitance use local non-uniform effective potential. It allows one to identify subtle preference of 
the electronic charge to accumulate in spatial regions respectively to external potential (i.e., 
reproducing atomic shell structure or spatial localization of electron density in bonding regions). It 
also can be used to study the role of intrinsic potential in reactivity. Moreover, its analysis leads to 
conclusion that potential energy density could be derived from local polarizabilities. 
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Wpływ rozpuszczalnika na właściwości meta i para nitroaniliny   

Krzysztof K. Zborowskia), Halina Szatyłowiczb), Tadeusz M. Krygowskic) 
a)Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, 

zborowsk@ichemia.uj.edu.pl 
b) Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, ul. Noakowskiego, 00-664 Warszawa                              

c) Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa  

 

 Wraz ze zwiększaniem się mocy komputerów i rozwojem metodologii badania teoretyczne 
ewoluują od badań pojedynczych cząsteczek do badań ich oddziaływań pomiędzy sobą i z ich 
otoczeniem. W niniejszej pracy badano oddziaływania para i meta nitroaniliny oraz ich 
„macierzystych” cząsteczek nitrobenzenu i aniliny z wodą, jako rozpuszczalnikiem. Przedmiotem 
badań był wpływ wody na właściwości badanych związków, w szczególności tak zwany efekt 
podstawnikowy i aromatyczność pierścienia benzenowego. Pomimo istotności problemu, liczba prac 
dotyczących tego rodzaju efektów solwatacyjnych jest ciągle bardzo ograniczona. [1-2] 

 
Rys. 1. Przykładowe oddziaływania badanych molekuł z cząsteczkami wody  

 

Badane cząsteczki „solwatowano” na różne sposoby. Przyłączano jedną lub dwie cząsteczki 
wody do grup aminowej i nitrowej, oraz umieszczano je w klatce zawierającej 50 cząsteczek wody. 
Ponadto, w przypadku kompleksów z jedną lub dwoma cząsteczkami H2O stosowano ciągły model 
rozpuszczalnika. Dla porównania wykonano również obliczenia pojedynczych cząsteczek. Wszystkie 
obliczenia wykonano metodą B3LYP/6-31G**. Ten poziom obliczeń zdał egzamin w poprzednim 
studium na temat aromatyczności benzenu w roztworze wodnym. [2] Po wyznaczeniu geometrii 
badanych struktur analizowano ich ładunki atomowe (metodą Hirshfelda i Atoms in Molecules), 
zbadano aromatyczność (metodą HOMA), znaleziono i zbadano siłę wiązań wodorowych pomiędzy 
badanymi związkami i wodą (metodą Atoms in Molecules). Przeprowadzone badania pozwoliły na 
wyciągnięcie szeregu wniosków na temat efektu podstawnikowego i aromatyczności w obecności 
rozpuszczalnika oraz rozpuszczalności badanych związków w wodzie.  

 

[1] H. Szatyłowicz, A. Jezuita, T. Siodła, K.S. Varaksin, K. Ejsmont, I.D. Madura, T.M. Krygowski, 
J. Phys. Chem. A 2018, 122, 1896-1904.  

[2] K.K. Zborowski, Chem. Phys. Lett. 2014, 602, 1-3. 
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Rezonans chemiczny ukryty w obrazach AFM 

Dariusz W. Szczepanik 
a) Universitat de Girona, Institut de Quìmica Computacional i Catàlisi, C/ Maria Aurèlia Capmany, 

69, 17003 Girona, Catalonia, Spain 
b) Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Zakład Chemii Teoretycznej, ul. Gronostajowa 2,  

30-387 Kraków. dszczpnk@gmail.com  

 

 Wysokowydajne konwertery w ogniwach fotowoltaicznych; przełączniki elektro-optyczne w 
nanodrutach molekularnych; „inteligentne” polimery z pamięcią kształtu; luminescencyjne mikro-
sensory tlenu na poziomie komórkowym; sensybilizatory w fotodynamicznej terapii antybakteryjnej 
i nowotworowej… to tylko niektóre z zastosowań makrocyklicznych cząsteczek aromatycznych, 
takich jak pochodne porfiryn. Znaczenie tych związków chemicznych we współczesnej nauce i 
przemyśle trudno przecenić, chociaż ich dokładna struktura elektronowa – a w szczególności rola 
stabilizacji rezonansowej – nadal jest przedmiotem dyskusji w literaturze naukowej. Dostępne 
metody teoretyczne nie pozwalają wytłumaczyć, przewidzieć ani kontrolować zjawiska rezonansu w 
tego typu układach, czego dowodem jest „zdjęcie” pojedynczej cząsteczki porfiryny wykonane 
mikroskopem sił atomowych (metodą bezkontaktową), ukazujące zupełnie inny rozkład gęstości 
elektronów w wiązaniach niż ten wynikający z powszechnie przyjętego tzw. modelu mostkowanego 
annulenu. Celem prowadzonych przeze mnie badań jest wyjaśnienie prawdziwej roli rezonansu 
chemicznego w makro-/policyklicznych cząsteczkach organicznych, a także opracowanie metody 
umożliwiającej przewidywanie optycznej i magnetycznej odpowiedzi gęstości elektronowej w 
cząsteczkach aromatycznych dowolnego typu, rozmiaru i topologii. 

 

 
Rys. 1. Schematyczne struktury rezonansowe dominujące w teoretycznym modelu mostkowanego annulenu oraz te 

odpowiadające „obrazom” uzyskanym technikami eksperymentalnymi nc-AFM oraz STM.  
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Calculation of the Araki-Sucher correction for many-electron systems 

Justyna Balcerzak, Michał Lesiuk, Robert Moszynski  
 Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski 

ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, jbalcerzak@chem.uw.edu.pl 
 

  Theoretically, the leading-order quantum electrodynamics (QED) contribution to the 
interaction energy should be a factor of α smaller than relativistic corrections, where α ≈ 1/137 is the 
fine-structure constant. However, because of the cancelation between some relativistic terms, the 
leading-order QED corrections can still contribute significantly to quantities like the ionization 
potential or the interaction energy. 

The Araki-Sucher contribution is one of the most difficult QED terms to calculate, and it has 
been computed thus far for only for few-electron atoms and molecular systems. See, for instance, 
Refs. [1,2,3,4] for the results for H2 and He2 molecules, and the He and Be atoms, respectively. In 
this work, we applied the generalized McMurchie-Davidson scheme [5] to calculate the Araki-Sucher 
integrals in the Gaussian basis sets. This strategy allows us to rewrite the Araki-Sucher integrals in 
the form free of singularities, which is convenient in calculations for many-electron systems.  

The results of first applications of the new method to few-electron systems like the He and Be 
atoms and H2, show a good agreement with the results of sophisticated calculations with explicitly 
correlated variational wave functions. Moreover, the developed method was applied for many-
electron systems. Received results are presented in our paper [6].  

 
[1] K. Piszczatowski et al., J. Chem. Theory Comput. 2009, 5, 3039 

[2] W. Cencek et al., J. Chem. Phys. 2012, 619, 224303   

[3] A. M. Frolov et al., Chem. Phys. Lett. 2015, 619, 61 

[4] K. Pachucki, Phys. Rev. Lett. 2004, 92, 213001 

[5] M. Silkowski et al., J. Chem. Phys 2015, 142, 124102 

[6] J. G. Balcerzak et al., Phys. Rev. A 2017, 96, 052510 
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Efficient production of ultracold molecules via subradiant states 
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  Stable ultracold weakly bound molecules composed of group-II atoms, like Sr, or Yb can be 
produced by either StiRAP [1, 2] or spontaneous emission following photoassociation [3, 4]. The 
efficiency of the latter process, defined as a ratio of the number of obtained molecules to the number 
of photoassociated atomic pairs, depends strongly on the appropriate Franck-Condon factor (FCF). 
For instance, thanks to a near-unity FCF, the production of ground state rotationless 88Sr molecules 
using a 1S0+3P1 0u

+ intermediate state approaches 30% efficiency. In Yb, however, this process 
performs rather poorly, and efficiencies of at most 12% have been observed [4]. Due to a far stronger 
~R-3 resonant dipole interaction in the excited 0u

+ state, the outer turning points of 0u
+ near-threshold 

vibrational states lie at much greater distances than those in the electronic ground state and the 
probabilities of decaying to a bound state are substantially reduced due to the Franck-Condon 
principle. 

 Here we show that weakly bound ground state 174Yb2 molecules could be produced more 
efficiently if the intermediate 0u

- state is replaced with the subradiant 1g state [5, 6]. The resonant 
dipole interaction coefficient C3,1 is a factor of two smaller than the respective coefficient C3,0 for the 
0u

+ state, which allows for significant improvement in molecule production efficiency.  

 We also investigate the prospects of using E2 (electric quadrupole) transitions to associate 
weakly bound molecules in higher rotational states using StiRAP via the 1g manifold. Since E2 
transitions allow the total angular momentum J to change by up to 2 for each photon, an efficient 
StiRAP process could make it possible to coherently associate ultracold atoms colliding in the s-wave 
(J = 0) into molecules with J of up to 4 (for one StiRAP sequence) or even 8 (for two sequences). The 
efficient production of ultracold Yb2 molecules is critical to the operation of the recently proposed 
Yb molecular clock [7].  

 

[1] K. Bergmann, H. Theuer, and B. W. Shore, Reviews of Modern Physics 70, 1003–1025 (1998). 

[2] Simon Stellmer, Benjamin Pasquiou, Rudolf Grimm, and Florian Schreck, Physical Review 
Letters 109, 115302 (2012). 

[3] G Reinaudi, C B Osborn, M. McDonald, S Kotochigova, and T Zelevinsky, Physical Review 
Letters 109, 115303 (2012). 

[4] Shinya Kato, Rekishu Yamazaki, Kosuke Shibata, Ryuta Yamamoto, Hirotaka Yamada, and 
Yoshiro Takahashi, Physical Review A 86, 043411 (2012). 

[5] Yosuke Takasu, Yutaka Saito, Yoshiro Takahashi, Mateusz Borkowski, Roman Ciuryło, and Paul 
S. Julienne, Phys. Rev. Lett. 108, 173002 (2012). 

[6] B. H. McGuyer, M. McDonald, G. Z. Iwata, M. G. Tarallo, W. Skomorowski, R. Moszynski, and 
T. Zelevinsky, Nature Physics 11, 32–36 (2015). 

[7] M. Borkowski, Phys. Rev. Lett. 120, 083202 (2018) 
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Teoretyczne badania tautomerycznej konwersji fosfinotlenek-fosfina oraz 
syntezy chlorków chiralnych fosfinotlenków – mechanizmy reakcji 

Bartłomiej Gostyński 

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk, 
ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź, bgostyns@cbmm.lodz.pl 

 

Organiczne związki fosforu należą do szerokiej gamy podstawowych związków chemicznych. 
Jednym z przedstawicieli tej klasy związków są chiralne fosfinotlenki – znane prekursory chiralnych 
fosfin służących jako ligandy w katalizie homogenicznej.[1] Chlorkowe pochodne kwasów 
organofosforowych znajdują natomiast zastosowanie w m.in. syntezie asymetrycznej.[2] Jeden z 
możliwych mechanizmów ich otrzymywania [3], przedstawiony prawie dwie dekady temu, wciąż nie 
doczekał się opracowania teoretycznego, dlatego też przeprowadzono wstępne badania energetyki 
reakcji tlenków tert-butylo(o-R-fenylo)fosfiny, gdzie R = H, -CF3 lub  
-OMe, w różnych rozpuszczalnikach i temperaturach za pomocą metod kwantowochemicznych. 

 

 
Rys. 1. Przykładowy schemat konwersji tlenek fosfiny – chlorek dla tert-butylo(o-R-fenylo)fosfiny, gdzie R= H 

 

Badania te obejmowały otrzymanie i analizę punktów stacjonarnych PES oraz wyznaczenie 
zależności entalpii swobodnej w funkcji współrzędnej reakcji: ΔG = ΔG(ξ) dla dwóch reakcji 
chemicznych: 

1. Konwersji prochiralnego tlenku fosfiny do tautomerycznej, chiralnej (S)-fosfiny; 

2. Reakcji formy fosfinowej z CCl4 z otrzymaniem chlorkowej pochodnej kwasu 
organofosforowego. 

Analiza została wykonana metodą funkcjonału gęstości (DFT) - APFD/mg3s//APFD/6-
311+G(d,p). Rozpuszczalniki (CCl4, toluen, CH2Cl2, acetonitryl) modelowane były przybliżeniem 
ośrodka ciągłego (CPCM) zaś poprawki wibracyjne skalowano czynnikiem 0,98. Otrzymane wyniki 
teoretyczne wskazują, iż literaturowy mechanizm reakcji 2. wymaga lekkich modyfikacji – 
zaproponowany został zaktualizowany mechanizm uwzględniający dane płynące z obliczeń 
teoretycznych. 

 

Praca została wykonana z wykorzystaniem infrastruktury PLGrid   

 

[1] C. Baillie, X. Jianliang, Curr. Org. Chem. 2003, 7, 477. 

[2] S. Matsukawa, H. Sugama, T. Imamoto, Tetrahedron Lett. 2000, 41, 6461 

[3] F. Wang, P. L. Polavarapu, J. Drabowicz, M. Mikołajczyk, J. Org. Chem. 2000, 65, 7561 
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Wpływ białkowego otoczenia chromoforu na jedno- i dwufotonowe widma 
absorpcyjne wybranych białek fluorescencyjnych 

Dawid Grabarek, Tadeusz Andruniów  

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Katedra Inżynierii i Modelowania Materiałów 
Zaawansowanych, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, dawid.grabarek@pwr.edu.pl 

 

  Białka fluorescencyjne stanowią wszechstronną grupę znaczników do wizualizacji procesów 
zachodzących w żywych tkankach i organizmach [1]. Ich właściwości spektralne podyktowane są 
przez: i) strukturę chromoforu oraz ii) białkowe otoczenie chromoforu. Oznacza to, że możliwe jest 
otrzymywanie nowych białek fluorescencyjnych przez wprowadzenie mutacji w sekwencji 
aminokwasowej białka [2]. Aby racjonalnie przewidywać efekt mutacji na właściwości spektralne 
białka należy zrozumieć rolę poszczególnych reszt aminokwasowych w kształtowaniu widma oraz 
mechanizm ich działania.  

 W niniejszej pracy korzystamy z metodologii TDDFT [3] do zbadania wpływu otoczenia 
chromoforu znajdującego się w białkach zielonej oraz żółtej fluorescencji na ich jedno-  
i dwufotonowe widma absorpcyjne. Chromofor oraz jego najbliższe otoczenie opisywane jest 
kwantowomechanicznie, a reszta białka przez elektrostatyczne ładunki punktowe lub polaryzacyjne 
pole siłowe. Porównanie wyników obliczeń, gdy otoczenie opisywane jest na różnym poziomie teorii, 
pozwala zrozumieć jak natura oddziaływań między chromoforem, a otoczeniem wpływa na badane 
właściwości spektralne. Ponadto opisujemy rolę wybranych reszt aminokwasowych oraz cząsteczek 
wody oddziałujących z chromoforem przez wiązania wodorowe lub oddziaływania typu π-π.  

 Uważamy, że wyniki naszych badań będą istotne dla racjonalnego projektowania białek 
fluorescencyjnych przede wszystkim o zwiększonym przekroju na absorpcję dwufotonową. Pozwoli 
to na ich efektywne wykorzystanie w dwufotonowej mikroskopii fluorescencyjnej, która dostarcza 
obrazów badanych zjawisk o większym kontraście oraz rozdzielczości niż przy zastosowaniu technik 
jednofotonowych [4].  

 

Podziękowanie: Badania finansowane są przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu 
Preludium 11 nr 2016/21/N/ST4/0004. Obliczenia wykonane zostały w Wrocławskim Centrum 
Sieciowo-Superkomputerowym (WCSS). 

 

[1] D. M. Chudakov, M. V. Matz, S. Lukyanov, K. A. Lukyanov, Physiol. Rev. 2010, 90,  
1103-1163 

[2] O. V. Stepanenko, V. V. Verkhusha, I. M. Kuznetsova, V. N. Uversky, K. K. Turoverov, Curr. 
Protein Pept. Sci. 2008, 9, 338-369 

[3] D. Grabarek, T. Andruniów, J. Chem. Theory Comput. 2019, 15, 490-508  

[4] W. R. Zipfel, R. M. Williams, W. W. Webb, Nat. Biotech. 2003, 21, 1369-1377 
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 Studies of polar alkali dimers provide valuable insight into several basic phenomena, such as 
perturbations in excited states, potential curve crossings and avoided crossings, photodissociation, 
photoassociation, and new quantum matter, namely the Bose-Einstein condensate and ultracold two-
fermionic species [1]. The development of spectroscopic methods allows for very accurate 
measurements, providing valuable data for the ground and excited states of these molecules. From 
the theoretical point of view heteronuclear alkali metal dimers are very attractive objects due to their 
simple electronic structure and the possibility of treating them as effective two-electron systems with 
separated atomic cores. Pseudopotential methods with longtail core polarization model potentials are 
well suited to treat such systems [2, 3]. 

In this work, we consider three excited states (23+, 31+ and 11) of the KCs molecule. Such 
states are promising candidates for establishing the new path of creation the ultracold KCs molecule 
in the deeply bound ground state. We present the new deperturbation approach based on 
the 3-channel model, in which the 31+ and 11 states are connected by L-uncoupling term as well 
as the 23+ and 11 states are connected by SO coupling term. Using our theoretical potential energy 
curves, calculated couplings and the experimentally recorded spectra of 23+ (642 lines), 31+ (390 
lines) [4] and 11 (2475 lines) [5, 6] excited states, we are able to determine high accuracy potentials 
allowing for the creation of new schemes of formation the ultracold KCs molecules. All calculations 
are performed by means of the sPYtroscopy program package [7]. 

 

  
Fig. 1. (left panel) The potential energy curves of the KCs molecule [4]. (right panel) Distribution of the residuals in 

line positions of the 31+~11 system for =0 in KCs before (blue dots) and after (orange dots) the coupled channels fit. 
 

[1] S.A. Moses, J.P. Covey, M.T. Miecnikowski, D.S. Jin and J. Ye, Nat. Phys. 13 (2017) 13. 

[2] P. Jasik, T. Kilich, J. Kozicki, J.E. Sienkiewicz and N.E. Henriksen, PCCP 20 (2018) 18663. 

[3] M. Wiatr, P. Jasik, T. Kilich, J.E. Sienkiewicz and H. Stoll, Chem. Phys. 500 (2018) 80. 

[4] J. Szczepkowski, A. Grochola, P. Kowalczyk and W. Jastrzębski, J. Quant. Spectrosc. Ra. 204 
(2018) 131. 

[5] I. Birzniece, O. Nikolayeva, M. Tamanis and R. Ferber, J. Chem. Phys. 136 (2012) 064304. 

[6] I. Birzniece, O. Nikolayeva, M. Tamanis and R. Ferber, J. Quant. Spectrosc. Ra. 151 (2015) 1. 

[7] P. Jasik, the sPYtroscopy program package is coming soon. 
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Energetyczna charakterystyka efektu podstawnikowego w najbardziej 
stabilnych tautomerach adeniny i puryny 
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 Zbadano wpływ podstawnika X na stabilność czterech tautomerów adeniny i puryny 1H, 3H, 
7H i 9H, w których X przyłączony był do atomu azotu (Nn) lub węgla (C8, C2) pierścienia (X = NH2, 
OH, OMe, Me, H, F, Cl, CN, CHO, NO2). Efekt podstawnikowy scharakteryzowano na podstawie 
wartości energii stabilizacji efektu podstawnikowego (SESE) oraz stałych Hammetta σp. Parametr 
SESE obliczano wykorzystując reakcje homodesmotyczne z różnymi układami odniesienia (tj. 
benzen, anilina, imidazol, pirymidyna), co pozwoliło porównać efekt podstawnikowy w adeninie i 
purynie.  

Analizowano wpływ podstawnika w zależności od typu tautomeru i pozycji podstawienia. 
Największą stabilność pochodnych adeniny i puryny wykazuje tautomer 9H, natomiast najmniejszą 
– 1H, niezależnie od miejsca podstawienia i rodzaju podstawnika.   

Do analizy wpływu grupy aminowej na działanie podstawnika w adeninie wykorzystano 
SESEPU, czyli z puryną jako układem odniesienia. Wartości SESEPU wskazują na stabilizujące i 
destabilizujące oddziaływania grupy aminowej w adeninie, odpowiednio z podstawnikami elektrono-
akceptorowymi i elektrono-donorowymi. Ponadto oddziaływania te są silniejsze, gdy podstawnik jest 
przyłączony do węgla pierścienia pięcioczłonowego adeniny (C8-X).  

Natomiast wyniki analizy porównawczej efektów podstawnikowych w oparciu o wartości 
SESE wyznaczone przy użyciu innych układów referencyjnych wskazują, że grupa aminowa w 
adeninie osłabia działanie podstawnika, w porównaniu z puryną, niezależnie od rodzaju tautomeru. 
[1] 

 
Rys. 1. Tautomery 9H dla adeniny i puryny z oznaczonymi miejscami przyłączenia podstawnika (C8, C2 i N9).  

 

Obliczenia wykonano przy użyciu zasobów: Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe 
(http://wcss.pl), grant obliczeniowy Nr 311  

Podziękowanie: Autorzy dziękują Narodowemu Centrum Nauki za finansowe wsparcie badań, grant  
nr UMO- 2016/23/B/ST4/00082. 

 

[1] H. Szatyłowicz, A. Jezuita, P.H. Marek, T.M. Krygowski, 2019, wysłany.  
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Efekt podstawnikowy grupy nitrowej w wybranych układach cyklicznych 
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 Badania efektu podstawnikowego (SE) oparto na analizie serii meta- i para- X-podstawionych 
pochodnych nitrowych dla trzech różnych układów cyklicznych: aromatycznego benzenu, 
olefinowego cykloheksa-1,3-dienu oraz alifatycznego bicyklo[2,2,2]oktanu, z 16 różnymi 
podstawnikami (X = NMe2, NH2, OH, OMe, CH3, H, F, Cl, CF3, CN, CHO, COMe, CONH2, COOH, 
NO2, NO). Wpływ podstawnika X określono w oparciu stałe Hammetta oraz modele kwantowo-
mechaniczne: cSAR oraz SESE. Do opisu zmian struktury elektronowej grupy nitrowej 
wykorzystano model pEDA/sEDA (indeksy elektronów π i )), cSAR(NO2) oraz wartości parametrów 
strukturalnych. 

Analizowano wpływ podstawnika na właściwości grupy nitrowej (klasyczny efekt 
podstawnikowy) oraz wpływ grupy nitrowej na zmiany właściwości elektronowych podstawnika 
(odwrotny efekt podstawnikowy).[1,2] Porównano siłę efektu podstawnikowego w zależności od 
rodzaju układu transmitującego. Zastosowanie koncepcji cSAR(CH2), cSAR(X) oraz SESE do opisu 
SEs w para podstawionych pochodnych bicyklo[2,2,2]oktanu i benzenu pozwoliło na analizę natury 
oddziaływań wewnątrzcząsteczkowych między podstawnikiem X i stałą grupą NO2, tj. udziału 
indukcji i rezonansu. [3] Dla badanych układów określono wpływ rozpuszczalnika na efekt 
podstawnikowy. [4] 

Analiza przepływu ładunku między podstawnikiem a grupą nitrową wyraźnie wskazuje, że siła 
efektu podstawnikowego zależy od rodzaju układu transmitującego i maleje w sekwencji od 
cykloheksa-1,3-dienu (CHD), przez benzen (BEN) do bicyklo[2.2.2]oktanu (BCO). Otrzymane 
wyniki dokumentują odmienny charakter oddziaływań między NO2 i X w układach aromatycznych i 
olefinowych (współistnienie rezonansu i efektów indukcyjnych) niż w przypadku układów 
alifatycznych (tylko efekt indukcyjny). Porównanie efektów podstawnikowych dla analizowanych 
układów w wodzie i próżni wskazują na wyraźne wzmocnienie SE przez wodę. 

 

Obliczenia wykonano przy użyciu zasobów: Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe 
(http://wcss.pl), grant obliczeniowy Nr 311  

Podziękowanie: T.M.K. i H.S. dziękują Narodowemu Centrum Nauki za finansowe wsparcie badań, 
grant  nr UMO-2013/11/B/ST4/00531. 

 

[1] H. Szatylowicz, A. Jezuita, K. Ejsmont, T.M. Krygowski, Struct. Chem. 2017, 28, 1125-1132. 

[2] H. Szatylowicz, A. Jezuita, K. Ejsmont, T.M. Krygowski, J. Phys. Chem. A 2017, 121, 5196-
5203.  

[3] H. Szatyłowicz, A. Jezuita, T. Siodła, K. Varaksin, M.A. Domański, K. Ejsmont, T.M. 
Krygowski, ACS Omega 2017, 2, 7163–7171. 

[4] H. Szatyłowicz, A. Jezuita, T. Siodła, K. Varaksin, K. Ejsmont, I.D Madura, T.M. Krygowski, J. 
Phys. Chem. A 2018, 122, 1896-1904. 
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Substituent Dependence of Intermolecular Interactions - the Case of Chiral 
Complexes of Carvone with Derivatives of Menthol   
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ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, Poland, tania@chem.uw.edu.pl                                                
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 Chiral molecules are defined as molecules, which have exactly the same chemical 
composition and identical distances between atoms, but for which it is impossible to superimpose a 
molecule and its mirror image. Such pair of molecules, called enantiomers, has the same physical and 
chemical properties and can be differentiated only when they interact with other chiral molecules. 
Then, the resulting diastereoisomeric complexes exhibit a different stability for different 
stereoisomers. This stereoisomer property is widely used in the analytical and preparative methods, 
which aim to separate mixtures of two enantiomers. A practical possibility of such a separation is 
strongly dependent on the difference in stability of diastereoisomers, which is measured by means of 
interaction energy between the monomers of the complex. 

To this end, we study the effectiveness of modelling of interaction energy differences and its 
partitioning into components, corresponding to the interaction between functional groups, for the pair 
of the R-carvone with (+) or (-)-menthol and its derivatives with several popular methods, like 
symmetry-adapted perturbational theory (SAPT) [1], functional-group SAPT (F-SAPT) [2], quantum 
theory of atoms and molecules (QTAIM) [3], Interacting Quantum Atoms (IQA) [4]. We also 
examine the accuracy of various variants of SAPT, e.g. with and without inclusion of third-order 
SAPT components (e.g. E(3)

disp) calculated on different levels of accuracy and estimate the saturation 
of the calculated higher-order molecular properties of selected molecules with the orbital basis set by 
performing a comparison of the polarizabilities calculated in length or velocity gauges. 
  
This research was supported in part by PL-Grid Infrastructure. The support from the National Science 
Centre of Poland through grant 2015/19/B/ST4/01812 is gratefully acknowledged.   
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[3] R.F.W. Bader, Atoms in Molecules - A Quantum Theory; Oxford University Press: Oxford, U.K., 
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Theoretical solid-state chemistry with gas phase approaches 
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Quantum chemistry (QC) allows to study properties and transformations of chemical species at 
the most basic, molecular level. However, the size and complexity of molecules involved in various 
catalytic reactions limits the choice of QC methods that can be applied to a specific problem. In the 
case of solid-state chemistry, the density functional theory (DFT) in the plane-wave basis (PW) is the 
most widely used approach [1]. Unfortunately, there is no systematic way to control the accuracy of 
obtained results. On the other hand, wave-function (WF) based methods are free of this problem but 
for the price of a high computational cost, especially when used in a PW basis. We have recently 
demonstrated that properly embedded clusters allows to use state-of-the-art WF-based methods to 
calculate properties of the bulk materials with high accuracy. 

The presentation will specifically cover our champion coupled-cluster calculations that 
provided reference adsorption energetics of small molecules at TiO2 surface with an accuracy 
approaching 1 kcal/mol [2]. We will show that our embedding scheme allows to calculate X-ray 
absorption spectra of solid-state transition metal species [3]. Here, the key advantage of our approach 
is the possibility to use restricted open-shell configuration interaction singles method (ROCIS) that 
accounts for spin-orbit coupling effects (SOC). Additionally, we will demonstrate the great potential 
of results analysis. The presentation will be complemented with our recent results that were obtained 
with hydrogen-atom terminated clusters where we followed the thermal decomposition of pre-
designed nano-ZnO precursors [4]. 

 

A. K. acknowledges partial financial support from the Institute of Physical Chemistry PAS and from 
the National Science Centre, Poland grant 2015/17/D/ST4/00112. 
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Analiza wpływu budowy i składu łańcucha polimeru na  jego strukturę – 
symulacje metodami Monte Carlo 
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 Właściwości strukturalne polimerów i kopolimerów cyklicznych, oraz ich porównanie z 
odpowiednikami liniowymi stanowią interesujący i wciąż otwarty problem badawczy [1,2]. Czynniki 
takie jak wewnętrzna architektura kopolimeru blokowego, jakość rozpuszczalnika, czy ograniczenia 
geometryczne przestrzeni w której łańcuch się znajduje mają istotny wpływ na jego właściwości i 
potencjalne zastosowania[2]. W celu zbadania tych zależności użyliśmy gruboziarnistych (siatkowych 
i ciągłych) modeli polimerów cyklicznych i liniowych, których własności zostały wyznaczone 
metodami Monte Carlo[3]. Pozwoliło to ocenić wpływ wymienionych wyżej czynników na 
właściwości strukturalne, takie jak rozmiary łańcuchów, ich kształt, temperatura przejścia kłębek-
globula dla łańcuchów o różnym składzie oraz różnej wewnętrznej budowie. 

 

[1] B. Zhang, H. Zhang, Y. Li, J. H. Hoskins, S. M. Grayson, ACS Macro Lett. 2013, 2, 845. 

[2] I. W. Hamley, Block Copolymers in Solution: Fundamentals and Applications, Wiley, Hoboken, 
NJ 2005, Chapt. 1. 

[3] A. Kuriata, A. Sikorski, Macromol. Theory Simul. 2018, 27, 1700089. 
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Krzywe energii potencjalnej i stałe spektroskopowe wodorków metali 
alkalicznych na podstawie obliczeń podwójnego powinowactwa elektronowego 
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 Wodorki metali alkalicznych XH (X – Li, Na) odgrywają między innymi ważną rolę 
w badaniach związanych z syntezą ultrazimnych molekuł, w których bardzo ważnym aspektem jest 
dobra znajomość potencjału międzyatomowego w funkcji odległości. Standardowe metody chemii 
teoretycznej stosowane do tej pory dla tego typu układów natrafiały na problemy związane z doborem 
funkcji referencyjnej, bowiem zamkniętopowłokowa molekuła XH dysocjuje na otwartopowłokowe 
fragmenty. Dlatego właśnie dogodna dla chemika teoretyka funkcja RHF (Restricted Hartree-Fock) 
nie opisuje układu poprawnie w całym zakresie odległości międzyatomowej. Remedium mogłoby 
być zastosowanie funkcji UHF (Unrestricted Hartree-Fock) z wszystkimi jej znanymi wadami (tj. źle 
określony spin, problemy ze zbieżnością równań).  

Innym sposobem jest wykorzystanie nowatorskiego podejścia DEA (Double Electron 
Attachment) do generowania poprawnych krzywych energii potencjalnej, związanego z pośrednim 
zastosowaniem podwójnego powinowactwa elektronowego w celu uniknęcia wyżej wspomnianych 
niedogodności. Punktem startowym obliczeń w ramach nowej strategii jest zamkniętopowłokowy 
kation XH2+, który dysocjuje na fragmenty zamkniętopowłokowe, w wyniku czego zastosowanie 
funkcji RHF w całym zakresie odległości międzyatomowych nie natrafia na wspomniane problemy 
ujęcia z referencją UHF. Ostatecznie poprzez obliczenia DEA dołączamy dwa elektrony do układu 
by w efekcie otrzymać wyniki dla interesującej nas molekuły. 

W celu realizacji nowatorskiego schematu DEA zastosowano wieloreferencyjną metodę 
sprzężonych klasterów w przestrzeni Focka w sektorze (2,0) – FS-CCSD(2,0) (S - Singles, D – 
Doubles)[1], odpowiedzialną za opis stanów po przyłączeniu dwóch elektronów do układu. 
Otrzymane wyniki są w bardzo dobrej zgodności z dostępnymi danymi eksperymentalnymi.  

 

 [1] M. Musiał, J. Chem. Phys. 2012, 136, 134111.  
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 Chemical reactions and collisions at ultralow energies are dominated by quantum mechanical 
effects. At higher energies the variety of quasiclassical approaches can be used to understand these 
processes. The reaction investigated experimentally by the group of Tanya Zelevinsky at the 
University of Columbia in New York was a light-induced photodissociation of the diatomic strontium 
molecule. The experiment was performed with the full control over the initial quantum states of the 
molecule, the final states and the kinetic energy of the fragments.  

 Quantum model of photodissociation, based on the Fermi golden rule, was successfully 
applied to explain the photodissociation patterns in the ultracold regime [1]. It was extended to 
describe the photodissociation in external magnetic field, where the Zeeman coupling of the rotational 
levels of the molecule causes the standard selection rules to fail [2].  

 For high photofragment energies, when dissociation becomes much faster than rotation of the 
molecule, the widely used quasiclassical model [3] was supposed to correctly describe the process. 
However, we proved that when the photofragments are identical particles, their bosonic or fermionic 
quantum statistics can cause this model to fail even for high energies. We propose a corrected 
quasiclassical model which takes into account quantum statistics [4, 5]. It is confirmed by the 
experimental results of the Zelevinsky group. 

 
Fig. 1. Even for high photofragment energies quasiclassical model [3] does not predict the photodissociation patterns 

correctly.  
 

[1] M. McDonald, B. H. McGuyer, F. Apfelbeck, C.-H. Lee, I. Majewska, R. Moszynski, T. 
Zelevinsky, Nature, 535, 122 (2016). 
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Calculation of molecular properties with systematic molecular fragmentation 

Emran Masoumifeshani,  Tatiana Korona 

Quantum Chemistry Laboratory, University of Warsaw, Pasteura 1, 02-093, Warsaw,  Poland, 
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 High-level ab-initio quantum chemistry methods are known to be an invaluable tool for 
understanding the structure, energy, and properties of small up to medium-sized molecules. However, 
the computational time for these calculations grows rapidly with   increased size of molecules. One 
way of dealing with this problem is the systematic molecular fragmentation (SMF) approach 
introduced by Collins et al. [1][2], which provides a systematic hierarchy of approximations to the 
molecular electronic energy. In this approach, large molecules are divided in a systematic way to 
small fragments, for which high-level ab-initio calculation can be performed with acceptable 
computational time [3].  

In SMF the number of groups in the smallest fragment shows the level of fragmentation. Collin's 
approach leads to large and non-symmetric fragments in case of branched molecules. In our work, 
we present a modified SMF method in which - contrary to Collins approach - the largest fragment 
just has one more group than the level of fragmentation. It should be noted that in our work, fragments 
are produced in a symmetric fashion. For example, if we consider each carbon in neo-pentane 
(dimethylpropane) as a group, in level 2 of fragmentation of Collin’s approach the whole molecule 
considered as one fragment (5 groups), but in our work, the largest fragment just has 3 groups.   

Calculation of the total energy on different molecules show that errors at level 3 of 
fragmentation are of the order of 0.1 mH or less, which is one order of magnitude less than chemical 
accuracy (1kcal/mol) and dipole moments can be calculated within 3 percent error. The home-made 
program has been used for SMF and the MOLPRO program for performing ab-initio calculations.  

 
The support from the National Science Center of Poland through grant 2017/27/B/ST4/02699 is 
gratefully acknowledged. This research was supported in part by PL-Grid infrastructure.  

 

[1] Michael A Collins. Phys. Chem. Chem. Phys. 2012,14, 7744–7751. 

[2] Michael A Collins, Vitali A Deev. The Journal of chemical physics, 2006, 125, 104104. 

[3] Vitali Deev, Michael A Collins. The Journal of chemical 
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Wiązanie tetrel stabilizowane poprzez dziurę typu σ lub π 

Mariusz Michalczyka), Wiktor Zierkiewicza) Rafał Wysokińskia), Steve Scheinerb)  
a)Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław 

mariusz.michalczyk@pwr.edu.pl 
b)Department of Chemistry and Biochemistry, Utah State University, Logan, UT 84322-0300, USA 

 

 Wiązanie tetrel (TB, tetrel bond - gdzie T = C, Si, Ge, Sn, Pb) jest jednym z oddziaływań 
niekowalencyjnych cieszących się coraz większym zainteresowaniem. Ze względu na różny sposób 
przyłączenia zasady Lewisa do atomu tetrel można wyróżnić dwa rodzaje wiązań TB. Możliwa jest 
stabilizacja poprzez dziurę σ (będącą efektem deficytu gęstości elektronowej) występującą na 
przedłużeniu wiązania kowalencyjnego, w którym uczestniczy atom tetrel oraz dziurę π, która 
występuje prostopadle do szkieletu molekularnego cząsteczki. Obecność dziur σ i π o dodatnim 
potencjale elektrostatycznym umożliwia przyłączenie cząsteczki zasady Lewisa i stworzenie 
kompleksu. W pracach [1,2] przedstawiono różne warianty kompleksów cząsteczek TR4 (T= Si, Ge, 
Sn, Pb; R= H, F) z amoniakiem lub cyjanowodorem o odmiennej konfiguracji przestrzennej 
powodowanej innym sposobem stabilizacji tych układów. Dla cząsteczek TH4, TH3F i TH2F2 reakcja 
kompleksowania prowadzi do stworzenia quasi-tetraedrycznych dimerów z amoniakiem 
stabilizowanych przez dziurę σ, podczas gdy płaskie cząsteczki typu TH2-nFn=CH2 tworzą silniejsze 
kompleksy, stabilizowane przez dziurę π [1]. Różnica w energiach oddziaływania jest konsekwencją 
silniejszego oddziaływania elektrostatycznego i transferu ładunku w π-dimerach. 

Ponadto, dla cząsteczek typu TF4 zaobserwowano deformację początkowej tetraedrycznej 
geometrii do układu typu „see-saw” lub płaskiego [2]. Ten pierwszy posiada dwie równocenne dziury 
σ, a drugi – dwie dziury π. Prowadzi to do utworzenia kompleksów z HCN o konformacji, 
odpowiednio: cis i trans (Rys. 1). Chociaż te drugie są charakteryzowane przez większą energię 
oddziaływania, to po uwzględnieniu energii deformacji większą energię wiązania posiadają te 
pierwsze.    

 
Rys. 1. Zoptymalizowane struktury a) cis i b) trans konformerów kompleksów TF4 z HCN. 

 

[1] M. Michalczyk, W. Zierkiewicz, R. Wysokiński, S. Scheiner, ChemPhysChem, 2019, 20, 9959. 

[2] W. Zierkiewicz, M. Michalczyk, S. Scheiner, Molecules, 2018, 23, 1416. 
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Kwantowochemiczne badania mechanizmów wybranych reakcji 
hydrosililowania katalizowanych trietyloborowodorkiem sodu 

Mateusz Nowickia), Maciej Zaranekb), Piotr Pawlućb), Marcin Hoffmanna) 
a)Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Pracownia Chemii Kwantowej, 

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań, nowickim94@gmail.com 
b) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Zakład Chemii 

Metaloorganicznej, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań   

 

 Reakcje hydrosililowania należą do podstawowych metod otrzymywania związków 
krzemoorganicznych. Z uwagi na ich znaczenie przemysłowe stale poszukuje się katalizatorów 
tańszych i łatwiej dostępnych, aniżeli tradycyjnie wykorzystywane kompleksy metali szlachetnych.  
Pośród tych substancji rosnące zainteresowanie kieruje się w stronę związków 
boroorganicznych.[1,2] 

W ramach prezentowanej pracy przeprowadzono badania mechanizmów niektórych reakcji 
hydrosililowania przy wykorzystaniu metod obliczeniowych chemii kwantowej. Reakcje między 
styrenem a wybranymi związkami krzemoorganicznymi, m.in. fenylosilanem 
i 1,1,3,3-tetrametylosiloksanem, w obecności trietyloborowodorku sodu, prowadzące do produktów 
zgodnych, jak i niezgodnych z regułą Markownikowa, badane były z zastosowaniem metod 
obliczeniowych opartych o teorię funkcjonału gęstości. Wykorzystano funkcjonał hybrydowy 
M06-2X w bazie funkcyjnej 6-31++G(d,p). 

 
Rys. 1. Nieoczekiwany przebieg reakcji styrenu z TMDSO   

 

W rezultacie przeprowadzonych prac określono strukturę geometryczną i elektronową 
substratów, produktów, produktów  pośrednich i stanów przejściowych, a w efekcie zaproponowano 
szereg nowych, dotąd niepublikowanych w literaturze mechanizmów wybranych reakcji 
hydrosililowania styrenu, pozostających w całkowitej zgodności z obserwacjami doświadczalnymi. 
Wyjaśniono regioselektywność reakcji oraz tworzenie się nieprzewidzianego produktu reakcji 
styrenu z TMDSO, wytłumaczono również zależność konwersji styrenu od zawartości 
trietyloborowodorku sodu w mieszaninie reakcyjnej oraz fiasko reakcji styrenu z HMDSO. 

 

Badania zostały częściowo przeprowadzone w infrastrukturze PL-Grid (http://www.plgrid.pl/).  
 

[1] K. Sakata, H.  Fujimoto, J. Org. Chem. 2013, 78 (24), 12505–12512. 

[2] M. Zaranek, S. Witomska, V. Patroniak, P. Pawluć, Chem. Commun. 2017, 53 (39), 5404–5407. 
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Numerical determination of  frequency-dependent higher-order electric 
response properties 

Tadeusz Pluta, Grzegorz Skrzyński  

Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski, ul. Szkolna 9, 40-006 Katowice, tadeusz.pluta@us.edu.pl 
 

 Accurate theoretical determination of higher-order electric properties of relevance for the 
nonlinear optics (NLO) processes [1], even for medium-sized organic molecules, is still a great 
challenge. Analytical computation of these properties based mostly on the response theory formalism 
has been implemented at various levels of theory, including accurate Coupled Cluster methods 
(CCSD and CC2 models) and a variety of DFT functionals. However, even at the DFT level of 
calculations, analytical determination of the second hyperpolarizability tensor γ is a serious 
computational task. In this study we employed a mixed approach, introduced by Jaszuński [2], of the 
numerical differentiation with respect to the static electric field components of the analytically 
obtained dynamic response tensors. The computational procedure is illustrated below: 

αzz(-ω;ω)
 dFz
*+ βzzz,-ω;ω,0-

 dFz
*+ γ

zzzz
(-ω;ω,0,0) 

Differentiation twice of the zz component of polarizability α yields zzzz component of the electro-
optical Kerr effect (EOKE) tensor γ(-ω;ω,0,0), for definition see, e.g. [3]. By choosing different 
dynamic β tensors we obtained second hyperpolarizability tensors γ(-2ω;ω,ω,0) and γ(0;ω,-ω,0) 
corresponding to Electric Field Induced Second Harmonic Generation (EFISHG) and Electric Field 
Induced Optical Rectification (EFIOR) processes, respectively. 

For our test case the pyridine molecule was chosen. We used CAM-B3LYP functional and the 
Pol basis set of Sadlej [4]. All our analytical frequency-dependent calculations were carried out using 
the Dalton package [5]. We analyzed the overall accuracy of the approach, numerical stability of 
numerical differentiation, the range of applicability. The mixed procedure, if applied correctly, is 
superior to computational intensive all dynamic calculations. 

 

The suport of the WCSS center in Wrocław is acknowledged. Part of the calculations were 
performed at the PAAD platform in Katowice.  

 

[1] G. New, Introduction to Nonlinear Optics, Cambridge, 2011. 

[2] M. Jaszuński, Chem Phys. Lett. 1987, 140, 130. 

[3] M. Jaszuński, A. Rizzo, and K. Ruud, in Handbook of Computational Chemistry, ed. J. 
Leszczynski et al. Springer 2017. 

[4] A.J. Sadlej, Coll. Czech. Chem. Commun. 1988, 53, 1995. 

[5] Dalton, a Molecular Electronic Structure Program, Release 2016.2(2016), see 
http://daltonprogram.org. 
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Strukturalne, optyczne i magnetyczne własności ultramaryn: obliczenia DFT 

Paweł Rejmak 

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, 
Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, rejmak@ifpan.edu.pl 

 

 Ultramaryny są grupą pigmentów nieorganicznych, szeroko stosowanych od starożytności. 
Ich intensywny niebieski kolor pochodzi od rodników S3

-, okludowanych w matrycach porowatych 
glinokrzemianów, głównie sodalitu. [1] Pomimo licznych badań eksperymentalnych nad 
ultramarynami, wiele własności tych złożonych układów jest wciąż niedostatecznie zrozumianych. 
Celem niniejszej pracy jest wypełnienie tej luki dzięki symulacjom molekularnym. [2] 

Po raz pierwszy przeprowadzono systematyczne badania obliczeniowe metodą teorii 
funkcjonału gęstości (DFT) dla realistycznych modeli ultramaryn: optymalizację periodycznych 
struktur, a następnie obliczenia własności spektroskopowych dla dużych modeli klastrowych. 
Zidentyfikowano kilka możliwych stabilnych orientacji rodnika S3

- wewnątrz komory sodalitu. 
Własności optyczne i magnetyczne dla różnych rodzajów centrów S3

- są bardzo podobne, co można 
wytłumaczyć słabym oddziaływaniem stanów zlokalizowanych na S3

- i atomach sieci. Obliczenia 
wykazały brak sprzężenia magnetycznego między rodnikami w sąsiadujących komorach. Natomiast 
różnice w lokalnym otoczeniu S3

- mogą wpływać na dynamikę rotacji rodnika w komorze, a w 
konsekwencji na uśrednienie sygnałów rezonansu paramagnetycznego. 

 
Rys. 1. Elektronowa gęstość stanów z obliczeń DFT dla modelu ultramaryny wraz z konturem pojedyńczo obsadzonego 

orbital krystalicznego. 
 

Przeprowadzono też wstępne obliczenia dla ultramaryn zawierających żółty chromofor S2
-. 

Choć uzyskanie ilościowo poprawnego opisu tego typu układów na poziomie DFT, wskutek silnie 
wieloreferencyjnego charakteru rodnika S2

-, jest problematyczne, udało się uzyskać kilka 
interesujących wyników jakościowych. 

 

Podziękowanie: Praca została zrealizowana dzięki infrastrukturze PL-Grid.  

 

[1] T. Chivers, P. J. W. Elder, Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 5996-6005. 

[2] P. Rejmak, J. Phys. Chem. C 2018, 122, 29338-29349.  
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DFT Modeling of V-Substituted BEA Zeolite 

Agnieszka Drzewiecka-Matuszek, Dorota Rutkowska-Zbik 

Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Krakow, 
Poland, nczbik@cyf-kr.edu.pl 

 

 Vanadium substituted BEA zeolite can be applied as catalyst for oxidative dehydrogenation 
of light alkanes yielding olefins, which are considered valuable substrates for the production of fuels 
and chemicals. The postulated mechanism of the reaction implies the participation of vanadium active 
centres, but their exact structure and framework location are not well defined. It is postulated that 
vanadium may be present as VV=O, VV-OH, or HO-VV=O centres. The aim of our studies is to gain 
deeper insight into the nature of the V species introduced into the structure of the BEA zeolite in nine 
non-equivalent crystallographic positions.  

The theoretical investigations were performed within Density Functional Theory (DFT) within 
cluster and periodic (using VASP program) approaches with Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) 
functional. Cluster calculations were done with Turbomole program, using def2-TZVP basis set and 
resolution-of-identity (RI) procedure. Periodic calculations were done with VASP program, using 
PAW pseudopotentials, energy cutoff of 500 eV, and 1x1x k-point grid. 

In the first instance, theoretical cluster models of the possible vanadium active centres in BEA 
zeolite were constructed. Geometries and electronic properties of V-centres were characterised and 
their formation energies were computed. Further, periodic calculations were performed for systems 
characterised by the lowest energies to account for the effect of the zeolite framework on the 
properties of vanadium ions. 

 

Acknowledgements: This work was supported by the National Science Centre, Poland within 
project no 2016/23/B/ST4/02854. This research was supported in part by PL-Grid Infrastructure. 
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A new method of evaluating the photoionization cross section for many-electron 
atoms and molecules 

Mateusz S. Szczygieł, Michał Lesiuk, Robert Moszyński 

Faculty of Chemistry, University of Warsaw, Pasteura 1, 02-093 Warsaw, Poland 

 

We report results of calculationa of the photoionization cross section for two-electron systems. 
We assume that the final state Ψf wavefunction is a Slater determinant 

Ψf ( r 1 , r 2)=
1

√2
(ϕb( r1)ϕc( r 2)+ϕb( r 2)ϕc( r 1))

, 

where ϕb is an occupied bound orbital and ϕc describes an electron ejected into the continuum. For 
simplicity we omit the spin part. As ϕc we choose the Coulomb wavefunction which asserts the 
proper asymptotic behavior. The Coulomb wave functions are expanded as a fixed contraction of 
plane waves times GTO’s (PW-GTO’s) 

ϕa,b ,c(α ,k , A)= xA
a
yA
b
zA
c
e

− α r A
2

e
i k⋅r

, 

where a , b and c are non-negative integers, α  and  k  are free parameters, and r A is the position 

vector in the coordinate system with the origin at A . All types of integrals can be evaluated in this 
basis set [1]. 

 

 For the initial state Ψi we take the ground state obtained from the standard Hartree-Fock or 
CI calculations. To get the desired observable we insert Ψi and Ψf constructed as described above 
into the Fermi Golden rule expression, obtaining the transition probability and hence the cross section. 

 

[1] S. Reine, T. Helgaker, R. Lindh, WIREs Comput. Mol. 2 (2012) 290. 
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Krzywe energii potencjalnej na podstawie metody równań ruchu sprzężonych 
klasterów dla kationów i anionów wodorków metali alkalicznych  na przykładzie 

jonów KH⁺ i KH⁻ 

Magdalena Tomanek, Monika Musiał 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Chemii ul. Szkolna 9, 40-006 Katowice, 
tomanekmagdalena0@gmail.com 

 

 Generalnie w przypadku jonów typu KH⁺ i KH⁻ by uzyskać energię wzbudzeń oraz poprawne 
krzywe energii potencjalnej można zaproponować dwie ścieżki obliczeniowe. Pierwsza z nich 
związana jest z wykonaniem obliczeń metodą sprzężonych klasterów (CC - Coupled Cluster) 
(standardowe podejście) przy użyciu funkcji UHF (Hartree-Fock bez restrykcji spinowych). Druga 
strategia związana jest z zastosowaniem metody równań ruchu CC, EOM-CC (Equation-of-Motion 
CC) (nowatorskie podejście) przy użyciu funkcji RHF (Hartree-Fock z restrykcjami spinowymi).  

Wybór pierwszej metody jest mniej optymalny, ponieważ wiąże się z wykonaniem obliczeń 
przy użyciu funkcji UHF. Funkcja ta może generować problemy z uzbieżnieniem równań czy też 
kontaminację spinową. Drugie zaproponowane rozwiązanie polega na zastosowaniu schematów EA-
EOM-CC (Electron Affinity EOM-CC) i IP-EOM-CC (Ionization Potential EOM-CC) dla jonów 
KH⁺ i KH⁻ przyjmując jako stan referencyjny odpowiednio KH⁺² i KH⁻². Wybór ścieżek EA i IP jest 
znacznie bardziej korzystny, ponieważ bazuje na przyjaznej dla chemika funkcji RHF, która pozwala 
na obliczenie energii w całym zakresie odległości międzyatomowych i nie niesie za sobą takich 
niedogodności jak funkcja UHF. 

Dotychczas krzywe energii potencjalnej dla jonów KH⁺ i KH⁻ były wyznaczane przy użyciu 
metody mieszania konfiguracji, czy też metod angażujących różne formy pseudopotencjałów z 
empirycznie dobieranymi parametrami. 

Nowatorskie podejście DEA pozwoliło na wygenerowanie poprawnych krzywych energii 
potencjalnej oraz wyznaczenie wybranych stałych spektroskopowych, również dla wysokoleżących 
stanów elektronowych. Są to pierwsze obliczenia ab initio z korelacją wszystkich elektronów na 
podstawie metody EOM-CC wykonane dla jonów KH⁺ i KH⁻. 
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 Procesy związane z absorpcją promieniowania elektromagnetycznego przez atomy i molekuły 
są przedmiotem intensywnych badań, zarówno eksperymentalnych, jak i teoretycznych. Dokładne 
poznanie mechanizmów oddziaływania materii z promieniowaniem i zbadanie dynamiki elektronów 
w trakcie procesu absorpcji ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia podstaw wielu zjawisk 
fizycznych (generacja wyższych harmonik, jonizacja powyżej progu), chemicznych (tworzenie i 
rozpad wiązań chemicznych) i biologicznych (reakcje fotochemiczne, w które zaangażowane są 
biomolekuły). 

Przedmiotem naszych badań było modelowanie teoretyczne widma generacji wyższych 
harmonik (HHG) przez atom helu naświetlany krótkimi impulsami promieniowania laserowego z 
zakresu widzialnego (800 nm). W tym celu rozwiązywano w sposób przybliżony zależne od czasu 
równanie Schrodingera (TDSE) stosując propagację funkcji falowej w czasie rzeczywistym. 
Zastosowano dwie metody wykorzystujące skończoną bazę funkcyjną: jawnie zależną od czasu 
metodę Unrestricted Hartree-Focka (RT-TDUFH) oraz jawnie zależną od czasu metodę pełnego 
oddziaływania konfiguracji (RT-TDFCI), a także metodę numerycznego rozwiązywania TDSE na 
trójwymiarowym gridzie. W dwóch pierwszych metodach zastosowano autorskie bazy typu GTO-
PW, w których każda funkcja jest przedstawiana w postaci kontrakcji iloczynów funkcji Gaussa oraz 
fal płaskich. Dzięki obecności składowych fal płaskich bazy te pozwalają na przynajmniej częściową 
dyskretyzację kontinuum elektronowego niezbędną do poprawnego opisu zjawisk bliskich progu 
jonizacji. Propagację funkcji falowej prowadzono przy użyciu algorytmu Cranka-Nicolsona, stosując 
krok czasowy rzedu 10-2 j. a.t. Wyniki RT-TDUFH oraz RT-TDFCI otrzymane za pomocą autorskich 
kodów porównywano z wynikami numerycznymi, otrzymanymi  przy użyciu programu QPROP [1]. 
Wstępne wyniki wskazują na to, że zastosowane bazy GTO-PW dobrze sprawdzają się do opisu 
zjawiska generacji wyższych harmonik przez układy wieloelektronowe. 

 

[1] D. Bauer, P. Koval, Comput. Phys. Commun. 2006, 174(5), 396-421 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

S08-46 

 

S08 
CHEMIA TEORETYCZNA  

I OBLICZENIOWA 

P22 
3 września (wtorek)  

budynek: C 
sesja: 17:00-18:30 

 

Rozszerzenie modelu HOMA o nowe typy wiązań    

Krzysztof K. Zborowskia), Ibon Alkorta b) Jose Elguerob) , Tadeusz M. Krygowskic) 
a)Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, 
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b) Instituto de Quimica Medica (CSIC), ul. Juan de la Cierva 3, 28006 Madryt  

c) Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa  

 

 HOMA (Harmonic Oscillator Model of Aromaticity) [1-2] jest wiodącym indeksem 
aromatyczności. Jest on powszechnie stosowany, zarówno ze względu na swoją dokładność jak 
również ze względu na dostępność danych potrzebnych do jego wyznaczenia. Dla określenia 
aromatyczności metodą HOMA potrzebne są jedynie długości wiązań w badanym pierścieniu, które 
możemy wziąć z danych eksperymentalnych lub obliczyć jedną z wielu metod teoretycznych. 
Podstawowym problemem limitującym zakres zastosowań indeksu HOMA jest konieczność 
sparametryzowania każdego typu wiązania obecnego w badanych pierścieniach. Pomimo kilku 
rozszerzeń na nowe typy wiązań [3-7], ciągle parametry dla niektórych z nich są niedostępne. 

 
Rys. 1. Oszacowane wartości indeksu HOMA dla badanych heterobenzenów. X = B, Al., Ga, Y = N, P, As.   

 

W niniejszej pracy dokonano rozszerzenia zakresu stosowalności indeksu HOMA na nowe 
związki heterocykliczne zawierające wiązania BP, BAs, AlN, AlP, AlAs, GaN, GaP i GaAs.  
Dodatkowo, tą samą metodą wyznaczono parametry dla wiązania BN. Wszystkie parametry 
wyznaczono na bazie obliczeniowej, metodą B3LYP/6-311++G**. Następnie parametry użyto do 
określenia aromatyczności różnych heterobenzenów.  

 

Podziękowanie: KKZ dziękuje konsorcjum HPC-Europa 3 finansowanego przez Unię Europejską w 
ramach projektu INFRAIA-2016-1-730897 za sfinansowanie pobytu w Madrycie podczas którego 
wykonano badania oraz Barcelona Supercomputer Centre gdzie wykonano niezbędne obliczenia. 
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Wpływ struktury olefiny na szybkość degradacji katalizatorów  
typu Hoveydy-Grubbsa   
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m.jawiczuk@cent.uw.edu.pl 

 

Stosunkowo szybka degradacja katalizatorów rutenowych w obecności olefiny stanowi jedną z 
trudności w ich zastosowaniu w reakcji metatezy.[1] Pomimo ogromnego zainteresowania rozkładem 
katalizatorów metatezy,[2,3] a co za tym idzie efektywnego projektowania stabilnych kompleksów, 
nie ma wystarczających danych dotyczących zależności szybkości rozkładu danego układu od 
struktury katalizatorów i struktury olefin. 

W niniejszej pracy zbadaliśmy wpływ niewielkich zmian strukturalnych olefiny wynikających 
z wprowadzenia odpowiednio grup EWG (Electron Withdrawing Group) i EDG (Electron Donating 
Group) na względne szybkości rozkładu powszechnie stosowanego katalizatora metatezy (Rys. 1). Z 
praktycznego punktu widzenia jako związek referencyjny wybraliśmy etylen, ponieważ jest on 
zawsze obecny na różnych etapach cyklu katalitycznego, często prowadząc do niepożądanego 
rozkładu katalizatora lub nieproduktywnej metatezy. Zaprezentowane zostaną wyniki symulacji 
zarówno cyklu katalitycznego jak i degradacji katalizatora Hoveydy-Grubbsa w obecności 
wybranych olefin metodą DFT na poziomie teorii M06-D3/lacv3p**++.[4] 

 
Rys. 1. Katalizator Hoveydy-Grubbsa oraz struktury modelowych olefin. 

 

Praca finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektów: 
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