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I
WSTĘP
Pojęcie rzędu wiązania jest mocno zakorzenione w chemii pomimo, że nie reprezentuje
on żadnej fizycznie mierzalnej wielkości. Indeks ten jest użytecznym i popularnym narzędziem
w badaniu struktury elektronowej wiązań w układach molekularnych, ze względu na bardzo
skondensowany charakter informacji, jaką dostarcza (zwykle bywa to jedna liczba, która
charakteryzuje wiązanie pomiędzy dwoma atomami w cząsteczce). Najczęściej rząd wiązania
kojarzony jest z liczbą całkowitą określającą tzw. krotność wiązania, nawiązując w ten sposób
do elektronowej teorii wiązania, sformułowanej przez G.N. Lewisa [1], zgodnie z którą wiązanie
chemiczne pomiędzy dwoma atomami powstaje przez uwspólnienie pary elektronów walencyjnych
pochodzących od tych atomów, przy czym pierwiastki osiągają w ten sposób tzw. oktet elektronowy
(lub dublet elektronowy w przypadku atomu wodoru ) - czyli konfigurację elektronową najbliższego
gazu szlachetnego. Innymi słowy, rząd wiązania jest indeksem określającym liczbę par elektronowych
zaangażowanych w tworzenie wiązania chemicznego. W teorii orbitali molekularnych MO [2] indeks
rzędu wiązania, , można dla cząsteczek dwuatomowych łatwo obliczyć znając konfigurację
elektronową MO i wykorzystując prosty wzór :
(I-1)
określa liczbę elektronów na orbitalach
gdzie jest całkowitą liczbą elektronów walencyjnych, zaś
antywiążących. Zgodnie z przyjętą definicją może przyjmować ułamkowe wartości ( np. w anionie
, dla którego =1.5).
Klasyczny rząd wiązania, nawiązujący do elektronowej teorii wiązania Lewisa, nie dostarcza
żadnych informacji na temat polaryzacji wiązania chemicznego, której znajomość jest często
kluczowa w określeniu reaktywności cząsteczki. W celu ilościowego ujęcia zagadnienia polarności
wiązania chemicznego powstało na przestrzeni lat wiele modeli indeksów, opartych o różne tzw.
skale elektroujemności, jak np. skalę elektroujemności Paulinga, czy Mullikena [3]. Przykładowo,
w układzie heteropolarnym
zgodnie z definicją Paulinga za miarę stopnia jonowości wiązania
A-B przyjmuje się wielkość :
(I-2)
jest elektroujemnością w skali Paulinga atomu pierwiastka A. Indeks ten pozwala
gdzie
na określenie stopnia polaryzacji wiązań chemicznych jedynie pomiędzy pierwiastkami leżącymi
w obrębie tego samego okresu w układzie okresowym pierwiastków.
Najbardziej różnorodną i powszechnie używaną obecnie w obliczeniach rodzinę indeksów
stanowią tzw. kwantowochemiczne indeksy rzędów wiązań, z których kilka wybranych - najbardziej
popularnych - indeksów zostanie omówionych w następnym rozdziale.
-1-

____________________________________________________________________________ Rozdział I. Wstęp

I-1. Krótki przegląd kwantowochemicznych indeksów rzędów wiązań
W definicji kwantowochemicznych indeksów rzędów wiązań można wyróżnić dwa generalne
podejścia: podejście bezwzględne i podejście różnicowe. W przypadku pierwszym, rzędy wiązań
obliczane są w oparciu o molekularne macierze gęstości, generowane w obliczeniach typu HartreeFocka. Do najpopularniejszych indeksów tego typu zalicza się indeks Wiberga [4], rząd wiązania
Mayera [5], czy Gopinathana-Juga [6]. W przypadku podejścia różnicowego, rzędy wiązań definiuje
się w oparciu o molekularną macierz gęstości i macierz gęstości promolekuły referencyjnej w ramach
tzw. różnicowych indeksów rzędów wiązań Nalewajskiego-Mrozka [7].
Historycznie pierwszym był indeks Wiberga,
A-B i jest zdefiniowany wzorem :

. Mierzy on składową kowalencyjną wiązania

(I-3)

jest elementem macierzy gęstości w bazie ortogonalnych spinorbitali atomowych :

gdzie

(I-4)
zaś

i

są macierzami współczynników rozwinięcia orbitali molekularnych MO.

Indeks Wiberga leży u podstaw większości stosowanych obecnie bezwzględnych indeksów
na przypadek obliczeń w bazie
rzędów wiązań. Swego rodzaju „uogólnieniem” indeksów
nieortogonalnej (poprzez ortogonalizację Löwdina) jest indeks Gopinathana-Juga, zdefiniowany
wzorem :

(I-5)

Obydwa indeksy dla wielu klas związków chemicznych dają wyniki zgodne z oczekiwaniami
wynikającymi z intuicji chemicznej (a więc zgodne również z modelem elektronowych Lewisa). Jest
cechą charakterystyczną tych indeksów, że w przypadku wiązań spolaryzowanych przyjmują one
wartości ułamkowe (co tylko potwierdza ich „kowalencyjny” charakter).
Indeksy rzędów wiązań Mayera, wyrażone wzorem:

(I-6)

jest macierzą całek nakładania w bazie orbitali atomowych, również stanowią pewne
gdzie
na bazy nieortogonalne. Różnica w stosunku do indeksów Gopinathanauogólnienie indeksów
Juga polega na zastąpieniu macierzy gęstości w bazie orbitali ortogonalnych przez odpowiednie
.
i
macierze,
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Wyniki obliczeń poszczególnych rzędów wiązań są w naturalny sposób uzależnione od wyboru
są w o wiele wyższym stopniu odporne
baz funkcyjnych, przy czym wykazano [8], że indeksy
. W przypadku tych drugich, w obliczeniach typu SCF
na zwiększanie bazy funkcyjnej niż indeksy
z użyciem dalekozasięgowych funkcji polaryzacyjnych otrzymuje się czasami wręcz absurdalne wyniki
w przypadku wiązań pomiędzy atomami węgla w węglowodorach).
(np. ujemna wartość indeksu
Pomimo tych wad rzędy wiązań Mayera są jednymi z najczęściej stosowanych indeksów
kowalencyjnych, głównie ze względu na prostotę ich implementacji i stosowania.
Omówione metody obliczania indeksów rzędów wiązań oparte są na jednoelektronowej
macierzy gęstości i skupiają się jedynie na kowalencyjnej składowej wiązania. Objawia się to - jak już
wcześniej wspomniano - ułamkowymi wartościami indeksów w przypadku wiązań wyraźnie
spolaryzowanych, wynikającymi z wzajemnej konkurencji składowych kowalencyjnej i jonowej
wiązania oraz ich sprzężenia.
W odróżnieniu od wcześniejszych metod, opartych na indeksie Wiberga, różnicowe indeksy
rzędów wiązań Nalewajskiego-Mrozka zdefiniowane są poprzez zmiany w dwuelektronowej macierzy
gęstości, związane z procesem formowania wiązania - a więc z procesem tworzenia molekuły
z promolekuły. Tzw. efektywny rząd wiązania Nalewajskiego-Mrozka wyraża się wzorem :
(I-7)
wynosi:

gdzie dwucentrowy indeks kowalencyjności

(I-8)

jednocentrowy indeks kowalencyjności

wynosi:

(I-9)

jednocentrowy indeks jonowości

wynosi:

(I-10)

natomiast czynniki wagowe

zdefiniowane są jako:
(I-11)

jest zdefiniowana jako różnica odpowiednich macierzy gęstości W powyższych wzorach macierz
. Promolekuła referencyjna w takim układzie
,
molekularnej i promolekularnej
może być zdefiniowana w tzw. granicy rozseparowanych atomów, SAL (Separated Atoms Limit),
a więc przez nieoddziaływujące atomy w pozycjach wyznaczonych przez optymalną geometrię
-3-
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molekuły. W przypadku promolekuł otwartopowłokowych (najczęstszy przypadek) wykonuje się
obliczenia indeksów jednocentrowych dla wszystkich możliwych konfiguracji spinu, a następnie
uśrednia otrzymane wartości. Widać, że indeksy różnicowe dostarczają nie tylko informacji
o całkowitym rzędzie wiązania chemicznego, ale pozwalają na analizę wkładów jonowych
dają zgodne z intuicją
i kowalencyjnych, oraz jedno- i dwuatomowych. Indeksy różnicowe
wartości efektywnych rzędów wiązań, nawet w przypadku silnie spolaryzowanych wiązań, dla których
indeksy Wiberga przyjmują małe, ułamkowe wartości.
Wszystkie opisane schematy obliczeniowe indeksów rzędów wiązań opierają się na podziale
ładunków pomiędzy poszczególne pary atomów w przestrzeni Hilberta. Alternatywne podejście
zaproponowane zostało przez R.F.W. Badera i współpracowników w ramach teorii AIM (Atoms In
Molecules) [9] i polega na bezpośrednim podziale gęstości elektronowej w przestrzeni fizycznej.
Zaletą takiego rozwiązania jest np. wyeliminowanie problemu przydzielania „rozmytych” baz
funkcyjnych w przestrzeni Hilberta do poszczególnych atomów. Podobną metodę podziału ładunku
w przestrzeni fizycznej pomiędzy atomami opracowali J. Ciosłowski i S.T. Mixon [10]. Ich metoda jest
obecnie z powodzeniem stosowana w analizie struktury wiązań wielu cząsteczek. Jej podstawową
zaletą jest to, że może być wykorzystana do analizy gęstości elektronowej uzyskanej z dowolnego
typu obliczeń, wadą natomiast jest konieczność całkowania numerycznego w przestrzeni fizycznej, co
może znacząco wydłużyć czas obliczeń.

I-2. Cel pracy
W ostatnich latach, w ramach prac nad zastosowaniem Teorii Informacji [11], TI, w analizie
struktury elektronowej układów molekularnych [12] opracowana została tzw. Komunikacyjna Teoria
Wiązania Chemicznego [13], zgodnie z którą cząsteczka interpretowana jest jako system
komunikacyjny. W takim molekularnym systemie komunikacyjnym przepływająca przez kanał
informacyjny „wiadomość” dotyczy przyporządkowania elektronów poszczególnym atomom
w cząsteczce. Używane w ramach TI deskryptory, służące do opisu przepływu informacji w kanale
komunikacyjnym zostały zaproponowane [11] w diagnostyce wiązania chemicznego.
Celem niniejszej pracy jest opracowanie metody obliczania entropowych indeksów wiązań
chemicznych z komunikacyjnej teorii wiązania chemicznego w typowych obliczeniach opartych na
metodzie Hartree-Focka, jak również przetestowanie nowych indeksów zarówno na prostych
układach molekularnych, których struktura wiązań nie wzbudza żadnych kontrowersji, jak i na
układach będących ciągle przedmiotem dyskusji w literaturze naukowej.
W części II wprowadzono podstawowe pojęcia teorii układów komunikacyjnych niezbędne
w analizie molekularnych kanałów komunikacyjnych przedstawionych w części III. Wyniki
przeprowadzonych testów zaproponowanych indeksów entropowych również umieszczone zostały
w części III.
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II
ELEMENTY TEORII KOMUNIKACJI
Od czasu wynalezienia w XIX wieku pierwszych urządzeń przesyłających informacje na dalekie
odległości, takich jak telegraf elektryczny (C. Wheatstone, 1837) czy telefon (patent - A.G. Bell, 1876)
obserwuje się dynamiczny rozwój technologii komunikacyjnej. Wynalezienie tak skomplikowanych
systemów przesyłania sygnału, jak radio (G. Marconi, 1894) czy telewizja (1928) ukazało wiele
problemów technicznych (zakłócenia transmisji, szumy), których rozwiązanie wymagało ilościowego
modelu matematycznego przepływu informacji. Pierwszy taki model został opracowany w 1948 r.
przez matematyka inżyniera C.E. Shanonna i opisany w pracy [11]. Shannon badał prosty układ
komunikacyjny składający się ze źródła wiadomości, kodera oraz nadajnika (które ogólnie nazywamy
„wejściem”), kanału informacyjnego, przez który wiadomość „przepływa” oraz odbiornika, dekodera
i odbiorcy (które ogólnie nazywamy „wyjściem” kanału komunikacyjnego).
W tej części omówione zostaną najważniejsze pojęcia Teorii Informacji w kontekście kanałów
komunikacyjnych, które zostaną wykorzystywane w następnej części w analizie struktury wiązań
chemicznych.

II-1. Probabilistyczny model przepływu informacji
W probabilistycznym modelu przesyłania informacji Shanonna, którego uproszczony schemat
zamieszczony został na rysunku ii-1, źródło sygnału reprezentowane jest przez zbiór
polegających na nadaniu "na wejściu" kanału
wszystkich możliwych zdarzeń
związane jest prawdopodobieństwo
komunikacyjnego -tej wiadomości. Z każdym zdarzeniem
wszystkich
nadania wiadomości, co definiuje rozkład prawdopodobieństwa
. Podobnie, odbiornik sygnału
możliwych zdarzeń, spełniający warunek normalizacji
polegających na
wszystkich możliwych zdarzeń
reprezentowany jest przez zbiór
odebraniu "na wyjściu" kanału komunikacyjnego -tej wiadomości. Z każdym zdarzeniem
związane jest prawdopodobieństwo

odebrania wiadomości, co definiuje rozkład
. Zbiory zdarzeń

, spełniający warunek normalizacji
muszą być równoliczne.

i

nie

RYSUNEK ii-1. Uproszczony schemat kanału komunikacyjnego analizowanego przez Shannona.

Kanał komunikacyjny w całości charakteryzowany jest przez macierz prawdopodobieństw
,określających
, zdefiniowaną w iloczynie kartezjańskim
warunkowych
prawdopodobieństwo odebrania wiadomości gdy wiadomo z pewnością, że nadano wiadomość ,
spełniony jest
. Dla macierzy prawdopodobieństw warunkowych
to znaczy
-5-
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, bo nadanie z pewnością na wejściu wiadomości
warunek normalizacji
. Alternatywnie, tak
powoduje pojawienie się na wyjściu z pewnością jakiejkolwiek wiadomości
zdefiniowany kanał komunikacyjny może być scharakteryzowany przez macierz prawdopodobieństw
, określających prawdopodobieństwa warunkowe
warunkowych wstecznych
nadania na wejściu wiadomości , gdy wiadomo, że na wyjściu odebrano wiadomość :
(II-1)
i odbioru wiadomości
Prawdopodobieństwo jednoczesne nadania wiadomości
zdefiniowane przez odpowiednie prawdopodobieństwa warunkowe ma postać :
(II-2)
spełnia ogólny warunek normalizacji
Macierz prawdopodobieństw jednoczesnych
, oraz następujące zależności wynikające z unormowania rozkładów
prawdopodobieństw wejściowych (wyjściowych) i prawdopodobieństw warunkowych (wstecznych) :

(II-3)
Warunkiem przesłania jakiejkolwiek wiadomości przez kanał komunikacyjny jest zależność
rozkładu prawdopodobieństw na wejściu od rozkładu prawdopodobieństw na wyjściu. Dla dwóch
wynoszą:
prawdopodobieństwa warunkowe
i
niezależnych zbiorów

(II-4)
Z równań (II-2) i (II-4) wynika natychmiast, że dla niezależnych zbiorów
dany jest zależnością :
prawdopodobieństw jednoczesnych

i

rozkład

(II-5)
W takiej sytuacji nadanie jakiejkolwiek wiadomości ze zbioru nie ma wpływu na to, jaka
wiadomość ze zbioru zostanie odebrana; mówi się, że przez kanał komunikacyjny nie przepływa
żadna informacja, lub, że jest ona w kanale całkowicie rozpraszana (szum informacyjny). Dzieje się tak
-wymiarową macierz
w przypadku kanału informacyjnego zdefiniowanego przez
. Taki
, a więc dla jednorodnego rozkładu
prawdopodobieństw
system przesyłania informacji nazywamy stochastycznym kanałem komunikacyjnym. W idealnym
systemie przesyłania informacji, nazywanym deterministycznym układem komunikacyjnym,
związane jest zawsze z wysłaniem na wejściu
odebranie na wyjściu dowolnej wiadomości
konkretnej wiadomości . Oznacza to, że każdy wiersz macierzy prawdopodobieństw warunkowych
zawiera dokładnie jeden element o wartości 1 i pozostałe elementy o wartości 0. Na rysunku
ii-2 zilustrowano te dwa skrajne przypadki systemów komunikacyjnych.
-6-
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Kanał deterministyczny

Kanał stochastyczny

RYSUNEK ii-2. Dwa skrajne przypadki probabilistycznych kanałów komunikacyjnych : deterministyczny i stochastyczny. Na
. Każda strzałka reprezentuje
i na wyjściu
schemacie i oznaczają odpowiednio prawdopodobieństwa na wejściu
. W przypadku kanału stochastycznego mamy
odpowiednie prawdopodobieństwo warunkowe

II-2. Entropowe deskryptory systemów komunikacyjnych
W celu ilościowej charakterystyki probabilistycznego systemu przesyłania informacji
zaproponowango przez Shannona konieczne jest zdefiniowanie samej informacji oraz znalezienie
związku pomiędzy danym rozkładem prawdopodobieństwa w pewnym zbiorze zdarzeń, a informacją.
W Teorii Informacji z każdym elementarnym zdarzeniem
związana jest informacja
jest prawdopodobieństwo
wzorem Hartleya [14] :

, któremu przyporządkowane
(self-information) zdefiniowana

(II-6)
.
określa ilość informacji, jaką dostarcza obserwacja zdarzenia
Wielkość
jest ściśle związana z niepewnością zajścia zdarzenia : niepewność znika
Informacja
w trakcie obserwacji, stąd często przyjmuje się, że informacja o zdarzeniu „redukuje niepewność”
związaną z tym zdarzeniem. W zależności od wybrania podstawy logarytmu informacja (niepewność)
może przyjmować różne jednostki:
• dla
• dla
• dla

jednostką informacji
jednostką informacji
jednostką informacji

jest 1 bit (binary digit),
jest 1 nat (natural digit),
jest 1 hartley.

W niniejszej pracy za jednostkę wszystkich wielkości informacyjnych przyjęto bit, a więc

-7-
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definiuje

Średnią informację (niepewność) zawartą w rozkładzie prawdopodobieństw
tzw. entropia Shannona :

(II-7)
,
jest więc średnią ważoną ilością informacji zawartą w rozkładzie prawdopodobieństw
. Entropia Shannona, jako miara
w której czynnikami ważącymi są prawdopodobieństwa
informacji, posiada następujące własności:
•

•

, przy czym przyjmuje się,
jest określona dla wszystkich elementów zbioru
.
, nie dostarcza żadnej informacji, a więc
że zdarzenie niemożliwe,
przyjmuje wartość zero tylko wtedy, gdy w rozkładzie
Średnia informacja
, przyjmują
za wyjątkiem jednego,
wszystkie prawdopodobieństwa
wartość zero.
dla W przypadku jednorodnego rozkładu prawdopodobieństw
przyjmuje wartość
elementowego zbioru możliwych zdarzeń entropia Shannona
maksymalną (jednorodny rozkład prawdopodobieństw oznacza maksymalną niepewność
obserwacji -tego zdarzenia), która monotonicznie rośnie wraz ze wzrostem wartości liczby
elementów .

•

Entropia informacji

•

Entropia Shannona spełnia tzw. regułę grupowania Teorii Informacji. Dzieląc zbiór
wszystkich możliwych zdarzeń na - przykładowo - dwa wzajemnie rozłączne i jednoznacznie
, otrzymujemy trzy nowe
takie, że
i
określone podzbiory

jest addytywna w przypadku niezależnych zdarzeń

.

rozkłady prawdopodobieństw : unormowany rozkład prawdopodobieństw
unormowany rozkład prawdopodobieństw

taki, że

taki, że

, oraz unormowany 2-elementowy zbiór prawdopodobieństw grupowych
. Entropię informacji można wtedy zapisać w postaci :
taki, że
(II-8)
opisują prawdopodobieństwa grupowe, że obserwowane zdarzenie
i
Wielkości
mierzą średnią
i
, entropie
pochodzi odpowiednio z podzbioru lub
,
i
odpowiadających podzbiorom
i
informację zawartą w rozkładach
mierzy niepewność związaną z zajściem któregokolwiek zdarzenia
natomiast entropia
.
z podzbioru i któregokolwiek zdarzenia z podzbioru
•

prawdopodobieństwa
Dowolna zmiana w przyporządkowaniu każdemu elementowi
nie ma wpływu na wartość entropii Shannona. Przykładowo dla rozkładu
otrzymujemy równość
prawdopodobieństw
.
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Tak zdefiniowana entropia Shannona pozwala w teorii układów komunikacyjnych określić
niepewność związaną z nadaniem na wejściu wiadomości ze zbioru , jak również z odebraniem na
wyjściu określonej wiadomości ze zbioru .
Podobnie, jak w przypadku jednego zbioru zdarzeń , średnią wartość informacji
dwóch zbiorów, określonego przez rozkład
można wyznaczyć dla iloczynu kartezjańskiego
:
prawdopodobieństw jednoczesnych

(II-9)
nazywana jest entropią jednoczesną (joint entropy) i określa średnią niepewność
Wielkość
jednoczesnego zajścia dwóch zdarzeń ze zbiorów i . W probabilistycznym systemie przesyłania
informacji entropia jednoczesna jest średnią niepewnością związaną z wysłaniem konkretnej
i jednoczesnym odebraniem na wyjściu kanału komunikacyjnego
ze zbioru
wiadomości
związana jest z entropiami
wiadomości ze zbioru . W ogólności entropia jednoczesna
następującą nierównością :
i
Shannona
(II-10)
Równość otrzymujemy jedynie w przypadku dwóch niezależnych rozkładów prawdopodobieństw
(własność addytywności entropii informacji dla zdarzeń niezależnych).
i
Kolejnym, ważnym deskryptorem, bezpośrednio charakteryzującym kanał informacyjny,
dla rozkładu prawdopodobieństw warunkowych
zdefiniowanym w iloczynie kartezjańskim
jest entropia warunkowa (conditional entropy):

(II-11)
Korzystając z zależności (II-2) możemy zapisać równanie (II-11) w postaci :

(II-12)
określa elementarną informację warunkową, związaną z obserwacją zdarzenia
Wielkość
mierzy średnią niepewność związaną ze
pod warunkiem , podczas gdy entropia warunkowa
zbiorem zdarzeń , kiedy zaobserwowano już zdarzenie ze zbioru . W teorii przesyłania informacji
entropia warunkowa mierzy ilość informacji, która jest rozpraszana w kanale komunikacyjnym. Tak
mierzy średnią niepewność związaną z odebraniem konkretnej wiadomości na wyjściu,
więc
gdy wiadomo, jaka wiadomość na wejściu została wysłana. Przyjmuje się, że entropia warunkowa
osiąga
mierzy szum informacyjny, jaki jest generowany przez kanał przesyłowy. Funkcja
maksimum w przypadku jednorodnego rozkładu prawdopodobieństw warunkowych
, podobnie jak entropia Shannona. Stąd
dla którego
jest całkowicie
stochastyczny kanał komunikacyjny, opisany jednorodnym rozkładem
-9-
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zaszumiony; żadna informacja nie może przez taki kanał przepłynąć. Z kolei w przypadku
deterministycznego przesyłu informacji charakteryzowanego przez macierz prawdopodobieństw
z wszystkimi zerowymi elementami za wyjątkiem jednego, entropia
warunkowych
.
warunkowa przyjmuje wartość
, który charakteryzuje kanał
Komplementarnym deskryptorem do entropii warunkowej
komunikacyjny jest wzajemna informacja (mutual information), zwana także transinformacją:

(II-13)

Ponownie korzystając z zależności (II-2) możemy zapisać równanie (II-13) w postaci :

(II-14)

mierzy, w jakim stopniu dwa rozkłady prawdopodobieństw są
Wzajemna informacja
wpływa na
od siebie zależne, a więc w jakim stopniu obserwacja dowolnego zdarzenia
mierzy ilość informacji,
. W teorii komunikacji Shannona
zaobserwowanie zdarzenia
która przepływa przez kanał informacyjny. Wzajemna informacja osiąga maksymalną wartość dla
deterministycznego kanału komunikacyjnego, w którym brak jest rozpraszania informacji (szumu), a
. W przypadku jednorodnego rozkładu prawdopodobieństw warunkowych
więc
, co oznacza brak przepływu informacji w kanale
wzajemna informacja znika,
(maksymalne zaszumienie, zniekształcenie sygnału-informacji).
Na rysunku ii-3 przedstawiono diagram dla dwóch zależnych rozkładów prawdopodobieństw
.
oraz
,
,
,
, ilustrujący wzajemne relacje pomiędzy
i

RYSUNEK ii-3. Diagram zależności deskryptorów entropowych dla dwóch niezależnych rozkładów
prawdopodobieństw (a) oraz dwóch zależnych rozkładów prawdopodobieństw (b).

Bezpośrednio z diagramu dla dwóch zależnych prawdopodobieństw warunkowych wynikają
następujące relacje :
(II-15)
(II-16)
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Widać, że znajomość entropii warunkowych i wzajemnej informacji charakteryzujących kanał
informacyjny wystarczy do odtworzenia entropii Shannona na wejściu i wyjściu – równanie (II-15),
pozwalając na pełną charakterystykę systemu komunikacyjnego.
przydatna jest
i
W analizie dwóch zależnych rozkładów prawdopodobieństw
często możliwość bezpośredniego ich porównania i ilościowej oceny podobieństwa rozkładów pod
względem zawartości informacji. Teoria Informacji dostarcza kilku takich ilościowych deskryptorów,
zwanych odległościami informacyjnymi.
Pierwszym z nich jest entropia Kullbacka – Leiblera [15], zwana także utraconą informacją
(missing information) lub rozbieżnością kierunkową (directed divergence):

(II-17)
Łatwo zauważyć, że entropia Kullbacka – Leiblera nie jest symetryczna, to znaczy zależy od tego, czy
, nie można więc jej traktować jako odległości
czy
za rozkład odniesienia przyjmiemy
przyjmuje duże wartości w przypadku znacznie
w sensie matematycznym. Wielkość
, zeruje się natomiast, gdy te rozkłady są identyczne. Warto
i
różniących się rozkładów
zauważyć podobieństwo tak zdefiniowanej odległości informacyjnej, (II-17), do wzajemnej informacji
można zatem interpretować jako
zdefiniowanej wzorem (II-13). Deskryptor
.
względem rozkładu
rozbieżność kierunkową rozkładu prawdopodobieństw
Symetryzację odległości informacyjnej można dokonać poprzez liniową kombinację
odpowiednich rozbieżności kierunkowych :

(II-18)
Wielkość

nazywana jest entropią Kullbacka lub po prostu rozbieżnością (divergence).

Jako miarę odległości informacyjnej często przyjmuje się również logarytmiczną część ze
wzorów (II-17) i (II-18) :
(II-18)
nazywana jest funkcją zaskoczenia (surprisal) i mierzy ilość informacji zawartej
Wielkość
.
w stosunku do prawdopodobieństwa
w prawdopodobieństwie
Wprowadzone deskryptory układów komunikacyjnych zdefiniowane zostały dla dyskretnych
rozkładów prawdopodobieństw. Odpowiednie wzory dla ciągłych rozkładów prawdopodobieństw
podane zostały w zestawieniu w tabeli II-1.
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TABELA II-1. Zestawienie deskryptorów entropowych dla rozkładów dyskretnych i ciągłych.

Deskryptor

Dyskretny rozkład prawdopodobieństw

Ciągły rozkład prawdopodobieństw

Informacja
Entropia Shannona
Entropia jednoczesna
Entropia warunkowa
Wzajemna informacja
Entropia Kullbacka-Leiblera
Entropia Kullbacka
Funkcja zaskoczenia

II-3. Binarny kanał symetryczny
Binarny kanał symetryczny (SBC, symmetric binary channel) jest najprostszym przykładem
kanału komunikacyjnego, w którym nadajnik i odbiornik zdefiniowane są przez 2-elementowe zbiory
. Oznacza to, że w takim systemie komunikacyjnym mogą być przekazywane tylko
dwie różne wiadomości, lub . Schemat budowy binarnego kanału komunikacyjnego przedstawiony
został na rysunku ii-4.

oznaczają prawdopodobieństwa
RYSUNEK ii-4. Schemat binarnego kanału komunikacyjnego.
odebrania na wyjściu wiadomości , pod warunkiem, że wysłana została wiadomość .

,
Ze względu na unormowanie rozkładu prawdopodobieństw na wejściu,
poszczególne prawdopodobieństwa możemy przedstawić jako funkcje jednej zmiennej,
. Wtedy korzystając z równania (II-7) można wyznaczyć entropię
i odpowiednio
:
informacji dla rozkładu
(II-19)
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zdefiniowana w równaniu (II-19) nazywana jest funkcją binarnej entropii (binary
Funkcja
:
, stanowi tzw. odwróconą funkcję logitową
entropy function), zaś jej pochodna,
(II-20)
Funkcja binarnej entropii

osiąga maksymalną wartość

w przypadku rozkładu

. Odpowiada to sytuacji, kiedy przykładowo
jednorodnego, to znaczy gdy
rzucamy monetą (1- wypada orzeł, 0- wypada reszka). W przypadku całkowitej polaryzacji rozkładu
przedstawiony został na rysunku ii-5.
. Wykres funkcji
otrzymujemy
są sobie
W symetrycznym kanale binarnym odpowiednie prawdopodobieństwa
. Dzięki temu, korzystając z warunku normalizacji
oraz
równe:
odpowiednie prawdopodobieństwa warunkowe mogą być
. Entropia
oraz
wyrażone jako funkcje jednej zmiennej , mianowicie
dla rozkładu prawdopodobieństw warunkowych w symetrycznym kanale
warunkowa
binarnym przyjmuje wtedy postać :
(II-21)
symetrycznego kanału binarnego nie
Z równania (II-21) wynika, że entropia warunkowa
wyraża się poprzez
i podobnie jak entropia
zależy od prawdopodobieństw wejściowych
. Ponadto, liniowa kombinacja funkcji binarnej entropii dla
funkcję binarnej entropii
odtwarza entropię jednoczesną :
i
prawdopodobieństw
(II-22)
korzystając
oraz
Dla tak zdefiniowanych prawdopodobieństw wejściowych
mają postać :
z równań (II-3) prawdopodobieństwa wyjściowe
, a entropia Shannona
oraz
wyraża się wzorem :
(II-23)
można, korzystając z relacji (II-15) wyrazić
oraz
Mając zdefiniowane entropie
poprzez odpowiednie funkcje binarnej entropii :
wzajemną informację
(II-24)
jest zawsze spełniona nierówność
Warto zauważyć, że dla funkcji pomocniczej
, z czego wynika, że wzajemna
, tak więc
. Z równania (II-24) wynika
informacja może przyjmować tylko nieujemne wartości,
wprost, że ilość informacji przepływająca przez binarny kanał komunikacyjny zależy od
, oraz prawdopodobieństw
prawdopodobieństw wejściowych, parametryzowanych przez
warunkowych, parametryzowanych przez . Przykładowo, w przypadku całkowitej polaryzacji
, co zgodnie
, otrzymujemy
lub
prawdopodobieństw na wejściu, to znaczy
- 13 -
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(przez kanał nie przepływa żadna informacja). Z kolei dla
z równaniem (II-24) oznacza, że
, to znaczy dla jednorodnego rozkładu prawdopodobieństw na wejściu, otrzymujemy
, a więc wzajemna informacja osiąga maksymalną wartość, równą tzw. przepustowości
(capacity) :
kanału komunikacyjnego
(II-25)
Przepustowość informacyjna kanału komunikacyjnego zależy w ten sposób od rozkładu
lub
. Dla rozkładu całkowicie spolaryzowanego,
prawdopodobieństw warunkowych
, z kolei dla jednorodnego
otrzymujemy natychmiast maksymalną przepustowość,
przepustowość binarnego kanału
rozkładu prawdopodobieństw warunkowych,
komunikacyjnego zeruje się.

RYSUNEK ii-5. Funkcja binarnej entropii,
geometryczna interpretacja entropii warunkowej i wzajemnej informacji [5].

, oraz

II-4. Złożone systemy komunikacyjne
II-4.1. Kanały komunikacyjne połączone szeregowo
Omówiony poprzednio binarny kanał symetryczny SBC jest najprostszym przykładem
elementarnego systemu komunikacyjnego, w którym nadana na wejściu informacja
przepływa przez kanał komunikacyjny, , gdzie może ulegać zniekształceniu,
o zdarzeniu
a następnie jest odbierana na wyjściu. W ogólności, dowolny system komunikacyjny może się
połączonych ze sobą szeregowo, w tzw. kaskadę informacyjną [16]
składać z wielu podjednostek
, w której nadana na wejściu informacja przepływa przez kolejne
:
kanały komunikacyjne, ulegając na każdym etapie zniekształceniom (szumy) charakterystycznym dla
.
i
, a opisywanym przez odpowiednie deskryptory,
każdej podjednostki
- 14 -
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Dla przykładu omówiony zostanie najprostszy wariant złożonego systemu komunikacyjnego, w
połączone zostały ze sobą szeregowo w kaskadę informacyjną
i
którym dwa kanały,
, przedstawioną na rysunku (ii-6). W pierwszym etapie źródło informacji
połączone jest z odbiornikiem poprzez kanał komunikacyjny , tworząc podsystem
z odbiornikiem ,
, następnie źródło informacji połączone jest poprzez kanał komunikacyjny
.
definiując podsystem

RYSUNEK ii-6. Kaskada informacyjna, zbudowana z dwóch podsystemów komunikacyjnych,

oraz

.

przepływa przez
Informacja nadana na wejściu kaskady informacyjnej z prawdopodobieństwem
, w którym może ulec częściowemu rozproszeniu, następnie
kanał komunikacyjny
wpływa do kanału komunikacyjnego , w którym ponownie ulega
z prawdopodobieństwem
jest
w pewnym stopniu rozproszeniu; ostatecznie informacja z prawdopodobieństwem
odbierana na wyjściu. Na każdym z tych etapów część informacji jest rozpraszana w sposób zależny
od charakterystyki konkretnego kanału, tak więc ilość informacji na wyjściu na ogół bywa mniejsza
od tej nadanej na wejściu. Aby w układzie komunikacyjnym mogła przepływać informacja konieczne
, był zależny od rozkładu prawdopodobieństw
jest, aby rozkład prawdopodobieństw na wyjściu,
. W celu ilościowego ujęcia problemu można posłużyć się
, poprzez rozkład
wejściowych,
, umieszczonym na rysunku
,
,
diagramem dla trzech rozkładów prawdopodobieństw
(ii-7), z najważniejszymi deskryptorami, oraz tabelą II-2, w której zebrano i przedstawiono
podstawowe zależności pomiędzy wybranymi wielkościami entropowymi.

RYSUNEK ii-7. Diagram zależności deskryptorów entropowych dla trzech
zależnych rozkładów prawdopodobieństw opisujących kaskadę informacyjną
oraz .
zbudowaną z dwóch podsystemów komunikacyjnych,

Dla rozpatrywanej kaskady informacyjnej dwóch podsystemów

i

:
(II-26)

efektywny rozkład prawdopodobieństw na wyjściu układu komunikacyjnego jako całości wynosi :
(II-27)
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dla
Tak więc, zgodnie z równaniem (II-27) macierz prawdopodobieństw warunkowych
układu komunikacyjnego jako całości dana jest iloczynem odpowiednich macierzy
, tworzących kaskadę komunikacyjną.
i
prawdopodobieństw warunkowych,
Jak wynika diagramu na rysunku ii-7, w przypadku rozkładów prawdopodobieństw
możemy zapisać :
zależnych poprzez

i

(II-28)
, czyli
Tak więc całkowita ilość informacji przepływającej przez kanał komunikacyjny,
, jest nie większa
i ,
w naszym przypadku kaskadę informacyjną dwóch podukładów
niż ilość informacji, która przepływa przez pierwszy podsystem . Oczywiście równość otrzymujemy
jest w pełni deterministyczny, a więc żadna
jedynie w przypadku, gdy kanał komunikacyjny
informacja nie jest w nim rozpraszana. Alternatywnie utraconą w systemie komunikacyjnym
informację (szumy) można wyrazić poprzez odpowiednie entropie warunkowe, również
przedstawione na rysunku ii-7 :
(II-29)
otrzymujemy jedynie w sytuacji, gdy kanał
Podobnie, równość
deterministyczny (brak szumów). Z diagramu na rysunku ii-7 widać, że :

jest w pełni

(II-30)
Ostatnie równanie określa addytywny charakter strat informacyjnych (entropii warunkowej)
mierzy ilość informacji, która przepłynęła
w kaskadzie szeregowej. Wzajemna informacja
, ale nie przepłynęła (została rozproszona) przez kanał .
przez kanał
Suma ilości informacji, która przepłynęła przez kanał komunikacyjny, i informacji, która została
rozproszona postaje stała i równa ilości informacji na wejściu :
(II-31)
Z równań (II-30) oraz (II-31) wynika, że zmiana indeksu entropii warunkowej i wzajemnej informacji
na kolejnym, drugim etapie rozpraszania informacji (podsystem ) wynosi :
(II-32)
W ogólności dla dowolnej kaskady informacyjnej, złożonej z
:
kanałów komunikacyjnych

połączonych ze sobą szeregowo

(II-33)
na -tym etapie przepływu informacji (kanał ) obserwuje się wzrost indeksu entropii warunkowej
,
i obniżenie indeksu wzajemnej informacji o wartość
o wartość
tak, że zgodnie z równaniem (II-31) wartość sumy obydwu indeksów pozostaje stała,
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0. Tak więc całkowita ilość informacji, która przepływa przez kaskadę
kanałów komunikacyjnych może być odtworzona, przez odpowiednie zsumowanie przyczynków dla
zmian poszczególnych indeksów od każdego -tego etapu (podsystemu ).
TABELA II-2. Wybrane deskryptory entropowe charakteryzujące trzy zależne rozkłady prawdopodobieństw.

Deskryptor

Niektóre zależności

II-4.2. Kanały komunikacyjne połączone równolegle
Oprócz przesyłania informacji przez szeregowe kaskady komunikacyjne możliwe jest także
przesyłanie informacji równolegle przez wiele kanałów w tym samym czasie. W takim układzie
równoległych kanałów komunikacyjnych [16] z nadawanym na wejściu sygnałem związana jest
dodatkowa informacja, określająca, przez który konkretnie podsystem ma on być przesyłany. Dla
przykładu omówiony zostanie najprostszy wariant złożonego systemu komunikacyjnego, w którym
przepływa informacja. Podsystem, w którym informacja jest
i
równolegle przez dwa kanały,
oznaczony będzie rzymską literą I, zaś w podsystemie II informacja
przesyłana kanałem
przepływać będzie przez kanał . Przyjmiemy również, że konkretna informacja może przepływać
tylko przez jeden z dwóch podsystemów komunikacyjnych, co pozwala wyjściowy zbiór wszystkich
możliwych zdarzeń (wiadomości) podzielić na dwa wzajemnie rozłączne i jednoznacznie określone
.
takie, że
podzbiory i
,

(II-34)

Rozkład prawdopodobieństw przyporządkowany zdarzeniom z podzbioru , gdzie
nadania informacji
stanowi w tym przypadku zbiór prawdopodobieństw warunkowych
gdy wiadomo, że przepływa ona w podsystemie . Prawdopodobieństwa te spełniają warunek
, podobnie jak prawdopodobieństwa warunkowe
normalizacji
, oraz
, to znaczy
i
charakteryzujące kanały
. Pod tym
prawdopodobieństwa na wyjściu w każdym z podsystemów,
względem podukłady I i II można rozpatrywać jako niezależne i wzajemnie „zamknięte” systemy
, dla których entropia warunkowa
komunikacyjne, związane z określonymi podzbiorami zdarzeń,
przyjmuje wartość :
(II-35)
Podobnie, wzajemna informacja dla podsystemu -podsystemu wyraża się wzorem :
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(II-36)
Zgodnie z regułą grupowania IT, przedstawioną w paragrafie II-2, dla dwóch podsystemów
komunikacyjnych połączonych równolegle możliwe jest odtworzenie entropii warunkowej i
wzajemnej informacji dla układu jako całości. W tym celu potrzebna jest znajomość
określają odpowiednio
i
, gdzie
prawdopodobieństw grupowych
prawdopodobieństwo, że sygnał w układzie jako całości przepływa w określonym podsystemie,
odpowiednio I i II, lub równoważnie, że przesyłana informacja pochodzi odpowiednio z podzbioru
.
zdarzeń i
,
(II-37)

Znormalizowane prawdopodobieństwa wejściowe dla układu połączonych równolegle kanałów
wynoszą zatem :
i
(II-38)
a prawdopodobieństwa na wyjściu :
(II-39)
Z równań (II-38) i (II-39) oraz zależności (II-3) wynika, że macierz prawdopodobieństw warunkowych
przyjmuje następującą postać blokową :
(II-40)
. Blokowa postać macierzy

która naturalnie spełnia warunek normalizacji

odzwierciedla fakt, że rozpatrywane są dwa niezależne i rozłączne podzbiory zdarzeń

.

Ostatecznie, dla tak zdefiniowanych prawdopodobieństw wejściowych, wyjściowych
wykorzystując równanie (II-8)
i
i warunkowych dla układu połączonych równolegle kanałów
przyjmuje postać :
reguły grupowania IT entropia warunkowa
(II-41)
Wzajemna informacja

dla układu jako całości wynosi :
(II-42)

W przypadku dwóch połączonych równolegle kanałów komunikacyjnych entropia grupowa
.
jest po prostu funkcją binarnej entropii dla parametru x,
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III
MOLEKULARNE KANAŁY INFORMACYJNE
III-1. Komunikacyjna teoria wiązania chemicznego
W ostatnich latach, w ramach prac nad zastosowaniem Teorii Informacji w analizie wiązania
chemicznego [17] oraz struktury elektronowej molekuł w kategoriach „atomów w cząsteczkach”,
AIM, opracowana została tzw. Komunikacyjna Teoria Wiązania Chemicznego, w której układ
molekularny w rozdzielczości atomowej (lub fragmentów molekularnych) interpretowany jest jako
system komunikacyjny. Źródło sygnału w takim systemie komunikacyjnym zdefiniowane jest przez
, lub
zbiór atomów (lub też fragmentów molekularnych) składających się na molekułę,
(zespół nieoddziaływujących atomów
alternatywnie promolekułę referencyjną
przesuniętych do pozycji określonych przez geometrię cząsteczki, tzw. SAL (Separated Atoms Limit) –
,
granica rozseparowanych atomów) oraz prawdopodobieństw wejściowych
związanych ze znalezieniem elektronu na konkretnym atomie (fragmencie molekularnym). Podobnie
wyjście kanału komunikacyjnego w rozdzielczości atomowej definiuje odpowiedni zbiór atomów
w cząsteczkach, AIM, bądź fragmentów molekularnych (niekonieczne takich samych fragmentów)
.
wraz z odpowiadającymi im prawdopodobieństwami na wyjściu
Informacja, która przepływa w systemie komunikacyjnym dotyczy przyporządkowania
elektronów do atomów (fragmentów) wchodzących w skład molekuły. W sytuacji, w której wejście
zdefiniowane jest przez promolekułę, przepływ informacji w systemie reprezentuje proces
formowania się wiązania chemicznego. W kanale komunikacyjnym informacja jest rozpraszana, przy
czym szumy w komunikacyjnej teorii wiązania chemicznego utożsamiane są z delokalizacją
, mierzy ilość informacji jaka została
lub
elektronów. Entropia warunkowa
rozproszona w kanale komunikacyjnym, tym samym określa ilościowo stopień delokalizacji
elektronów w cząsteczce, a więc można ją uważać za miarę „kowalencyjności” układu molekularnego.
mierzy ilość informacji, która przepływa
lub
Z kolei wzajemna informacja
przez kanał komunikacyjny, tym samym określa ilościowo stopień, w jakim elektrony są
przyporządkowane do poszczególnych atomów. Wzajemna informacja mierzy, w jakim stopniu
są od siebie zależne. Przyjmuje się, że odzwierciedla ona „jonowość” układu
i
rozkłady
komunikacyjnego.
Na rysunku iii-1 przedstawiony został przykładowy układ komunikacyjny w rozdzielczości
atomowej opisujący model wiązania A-B [17]. Zarówno wejście, jak i wyjście kanału komunikacyjnego
.
zdefiniowane zostało przez molekułę

RYSUNEK iii-1. Molekularny kanał informacyjny w rozdzielczości atomowej dla modelu cząsteczki A-B.
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Widać, że przy takiej definicji molekularnego systemu komunikacyjnego prawdopodobieństwa
jednoznacznie
i
znalezienia elektronu na atomie A lub B, odpowiednio
, a entropia warunkowa i
definiują macierz prawdopodobieństw warunkowych
:
wzajemna informacja dają się wyrazić poprzez prostą funkcję entropii binarnej
(III-1)
Całkowity rząd wiązania zdefiniowany jest przez sumę obydwu deskryptorów :
(III-2)
Jak wynika z wzoru (III-2) całkowity informacyjny rząd wiązania modelu A-B w rozdzielczości
opisująca
atomowej jest stały i równy 1, natomiast odpowiednie składowe :
opisująca jonowość informacyjną wiązania,
kowalencyjność informacyjną wiązania oraz
przyjmują różne wartości w zależności od parametru charakteryzującego polaryzację wiązania, .
,
oraz
.0,
(brak polaryzacji) otrzymujemy
Przykładowo, dla
(całkowita polaryzacja) mamy
a więc pojedyncze wiązanie czysto kowalencyjne. Natomiast dla
, a więc czysto jonowe wiązanie (w sensie informacyjnym).
oraz
.0,
Z porównania wzorów (III-1) oraz (II-21) i (II-25) wynika, że przedstawiony informacyjny model
wiązania chemicznego w molekule A-B stanowi szczególny przypadek binarnego kanału
symetrycznego, SBC, przedstawionego w paragrafie II-3, dla którego rozkład prawdopodobieństw na
wejściu jest jednorodny,

. Faktycznie, w takiej sytuacji wzajemna informacja

przyjmuje maksymalne wartości, przez co określa całkowitą przepustowość kanału,
. Jako, że entropia warunkowa nie zależy od prawdopodobieństw
. Wynika z tego,
, to suma tych indeksów daje
wejściowych,
że molekularny system informacyjny modelu wiązania A-B w rozdzielczości atomowej, w którym
oraz
prawdopodobieństwa na wejściu i na wyjściu są równe i wynoszą odpowiednio
, pozwala wyznaczyć maksymalną jonowość informacyjną wiązania.
W ramach zastosowań teorii komunikacji Shannona w modelowaniu procesu powstawania
wiązania chemicznego badany był również tzw. lokalny kanał informacyjny w rozdzielczości atomów
„akcjonariuszy” [18], który w odróżnieniu od modelu omówionego powyżej, pozwala na lokalną
charakterystykę wiązań chemicznych dla danego elementu objętości przestrzeni fizycznej. W takim
kanale informacyjnym wejście zdefiniowane jest przez lokalne jednoelektronowe
, dla
,
prawdopodobieństwa warunkowe atomów izolowanych
w przypadku dwuatomowej cząsteczki, zaś wyjście zdefiniowane jest odpowiednio przez lokalne
.
dla
[19]
prawdopodobieństwa warunkowe atomów Hirshfelda
W ostatnich pracach nad komunikacyjną teorią wiązania chemicznego badany był tzw.
molekularny kanał informacyjny w rozdzielczości orbitalnej [20-22], który testowano na kilku
prostych modelowych układach molekularnych, jak cząsteczka wodoru H2, butadienu, czy benzenu
w przybliżeniu Hückla. W niniejszej pracy zbadane zostanie zachowanie się entropowych indeksów
rzędów wiązań molekularnych układów komunikacyjnych w rozdzielczości orbitalnej w typowych
obliczeniach kwantowo-chemicznych metodą Hartree-Focka z restrykcją spinową, RHF.
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III-2. Molekularne kanały informacyjne w rozdzielczości orbitalnej
Punktem wyjścia w konstrukcji molekularnego systemu informacyjnego w rozdzielczości
, otrzymany w typowych obliczeniach
orbitalnej jest zestaw orbitali molekularnych MO,
kwantowo-mechanicznych ( metoda Hartree-Focka , Kohna-Shama , itp…). Przyjmujemy, że wektor
grupuje orbitale molekularne MO zdefiniowane w zortogonalizowanej bazie
wierszowy
, z czego wynika jednostkowa macierz całek nakładania funkcji
orbitali atomowych OAO
jest wektorem
. Każda -ta kolumna macierzy
bazy,
w bazie orbitali
kolumnowym współczynników rozwinięcia -tego orbitalu molekularnego
grupuje współczynniki rozwinięcia zarówno dla
, przy czym macierz
atomowych
.
obsadzonych, jak i wirtualnych orbitali molekularnych MO,
Zgodnie z zasadą superpozycji stanów kwantowych kwadrat modułu współczynnika
w stanie
stanu
, określa prawdopodobieństwo warunkowe
rozwinięcia,
informuje, jakie jest
. Innymi słowy,
kwantowo-mechanicznym
, dla -tego
prawdopodobieństwo znalezienia elektronu na -tym orbitalu atomowym OAO,
, lub alternatywnie, jakie jest prawdopodobieństwo znalezienia
orbitalu molekularnego MO,
, jeśli wiadomo z pewnością, że pochodzi on z elektronu na -tym orbitalu molekularnym MO,
tego orbitalu atomowego OAO, .
(III-3)
(III-4)

Prawdopodobieństwa warunkowe spełniają następujące relacje unormowania, wynikające z wyboru
zortogonalizowanej bazy orbitali atomowych:
(III-5)

Z równania (II-2) oraz bezpośrednio z równań (III-3) i (III-4) wynika następująca postać
elektronu
prawdopodobieństw jednoczesnych obserwacji na orbitalu molekularnym
:
pochodzącego z orbitalu atomowego
(III-6)
oraz definiują prawdopodobieństwa znalezienia elektronu odpowiednio na orbitalu
Wielkości
i odpowiednio na orbitalu molekularnym . Spełniają one następujące własności,
atomowym
wynikające z równań (III-5) i (III-6):

(III-7)
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, , oznaczają kolejno populację elektronową na orbitalu atomowym
We wzorach (III-7)
,obsadzenie orbitalu molekularnego oraz całkowitą liczbę elektronów w układzie.
z równania (III-3) definiują molekularny kanał
Prawdopodobieństwa warunkowe
komunikacyjny w rozdzielczości orbitalnej, przedstawiony na rysunku iii-2 :

RYSUNEK iii-2. Molekularny kanał informacyjny w rozdzielczości orbitalnej, w którym informacja o
w promolekule jest
przyporządkowaniu elektronów poszczególnym orbitalom atomowym
rozpraszana na całą przestrzeń Hilberta orbitali molekularnych cząsteczki .

W tym systemie komunikacyjnym informacja o przyporządkowaniu elektronów do poszczególnych
w promolekule referencyjnej jest rozpraszana w kanale charakteryzowanym
orbitali atomowych
na zbiór wszystkich orbitali molekularnych w
przez prawdopodobieństwa warunkowe
na wyjściu przyjmuje
cząsteczce. Na podstawie równań (III-6) i (III-7) rozkład prawdopodobieństw
postać:
(III-9)
z równania (III-3) definiują molekularny
Podobnie prawdopodobieństwa warunkowe
kanał komunikacyjny w rozdzielczości orbitalnej, przedstawiony na rysunku iii-3 :

RYSUNEK iii-3. Molekularny kanał informacyjny w rozdzielczości orbitalnej, w którym informacja o
przyporządkowaniu elektronów poszczególnym orbitalom molekularnym w przestrzeni Hilberta w
molekule jest rozpraszana na zbiór orbitali atomowych w molekule .

W tym systemie komunikacyjnym informacja o przyporządkowaniu elektronów do poszczególnych
w
cząsteczce
przez
rozkład
prawdopodobieństwa
orbitali
molekularnych
jest rozpraszana w kanale, charakteryzowanym przez prawdopodobieństwa warunkowe
w cząsteczce. Zgodnie z równaniami
na zbiór wszystkich orbitali atomowych
na wyjściu wyraża się przez:
(III-6) i (III-7) rozkład prawdopodobieństw
(III-10)
III-2.1. Geometryczny i fizyczny molekularny kanał komunikacyjny
W pracy [20] zaproponowany został tzw. geometryczny kanał promocyjny, w którym
przedstawione powyżej molekularne kanały informacyjne połączono szeregowo w kaskadę
informacyjną, z zachowaniem reguł dotyczących kombinowania elementarnych kanałów
informacyjnych, przedstawionych w rozdziale II-4.1.
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RYSUNEK iii-4. Geometryczny kanał promocyjny, w którym informacja o przyporządkowaniu
elektronów poszczególnym orbitalom atomowym w promolekule jest rozpraszana przez całą
na zbiór orbitali atomowych w molekule .
przestrzeń Hilberta orbitali molekularnych

zaobserwowania elektronu na orbitalu atomowym
Prawdopodobieństwa warunkowe
w molekule, pod warunkiem, że w promolekule znajdował się on z pewnością na orbitalu atomowym
zgodnie ze wzorem (II-27) dane są następującym iloczynem
(III-11)
przy czym prawdopodobieństwa

wyrażają się następującym wzorem:

(III-12)

Tym samym rozkład prawdopodobieństw
wyraża się przez:

na wyjściu geometrycznego kanału promocyjnego

(III-13)
Przedstawiony geometryczny molekularny kanał promocyjny opisuje rozpraszanie informacji
o przyporządkowaniu elektronów do poszczególnych orbitali atomowych AO w promolekule przez
całą przestrzeń Hilberta orbitali molekularnych MO, a więc określa „geometryczną” promocję
związaną w formowaniem się wiązania
na orbitalach atomowych
elektronów
, jak i obsadzonych
chemicznego w przestrzeni orbitali molekularnych MO, zarówno wirtualnych
.
w stanie podstawowym dla konfiguracji elektronowej
Aby nadać fizycznego sensu przedstawionemu modelowi konieczne jest „wyrzutowanie”
prawdopodobieństw warunkowych na podprzestrzeń obsadzonych orbitali molekularnych
. Realizuje się to przez wprowadzenie do równania (III-11) diagonalnej macierzy
w stanie
, która wprowadza niezerowe wagi (równe

obsadzeń orbitali molekularnych MO,
) jedynie dla zajętych orbitali
obsadzeniu MO,
warunkowe wyrażają się wzorem :

. W ten sposób prawdopodobieństwa

(III-14)
przy czym

wynosi:

(III-15)
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gdzie

oznacza całkowitą liczbę elektronów,

elektronu na orbitalu molekularnym

- prawdopodobieństwo znalezienia
jest operatorem rzutowym na

, zaś

w stanie
przestrzeń Hilberta orbitali molekularnych MO, ważonym przez obsadzenia
może być więc interpretowane jako suma
podstawowym. Prawdopodobieństwo warunkowe
po wszystkich orbitalach molekularnych:
wartości oczekiwanych operatora

(III-16)

w bazie zortogonalizowanych orbitali atomowych AO
Zbiór wartości średnich operatora
definiuje macierz przyczynków od orbitali molekularnych MO,
(III-17)
do macierzy ładunków i rzędów wiązań, CBO (Charge and Bond Order):

(III-18)

Rozkład prawdopodobieństwa dany równaniem (III-14) definiuje tzw. fizyczny molekularny kanał
promocyjny [20], przedstawiony na rysunku iii-5.

RYSUNEK iii-5. Fizyczny kanał promocyjny, w którym informacja o przyporządkowaniu elektronów
w promolekule jest rozpraszana w przestrzei Hilberta
poszczególnym orbitalom atomowym
obsadzonych orbitali molekularnych MO na zbiór orbitali atomowych w molekule .

Tym samym rozkład prawdopodobieństw
przez:

na wyjściu fizycznego kanału promocyjnego wyraża się

(III-19)
Przedstawiony fizyczny molekularny kanał promocyjny opisuje rozpraszanie informacji
o przyporządkowaniu elektronów do poszczególnych orbitali atomowych AO w promolekule przez
przestrzeń Hilberta zajętych orbitali molekularnych MO, a więc określa fizyczną promocję elektronów
na orbitalach atomowych związaną w formowaniem się wiązania chemicznego.
Analogicznie do układów komunikacyjnych przedstawionych w rozdziale III-1.1 i w części II
zdefiniowano parę wzajemnie komplementarnych deskryptorów entropowych, entropię warunkową
i wzajemną informację, dla przedstawionego fizycznego molekularnego kanału komunikacyjnego.
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Entropia warunkowa

(III-20)

mierzy średni „szum” komunikacyjny w tak zdefiniowanym kanale fizycznym. Jej wartość
odzwierciedla stopień delokalizacji elektronów (pierwotnie zlokalizowanych na orbitalach
promolekuły), mającej miejsce w trakcie tworzenia się wiązania chemicznego, kiedy obserwuje się
wypływ gęstości elektronowej z atomów na przestrzenie między nimi. Entropia warunkowa określa w
ten sposób stopień „kowalencyjności” układu molekularnego. Za miarę stopnia „jonowości” układu
molekularnego w rozdzielczości orbitalnej przyjęto wzajemną informację, zdefiniowaną wzorem:

(III-21)

gdzie

jest entropią Shannona dla rozkładu prawdopodobieństw na wyjściu kanału,

.

Całkowity informacyjny rząd wiązania, podobnie jak w przypadku kanałów komunikacyjnych w
rozdzielczości atomowej dany jest sumą entropii warunkowej i wzajemnej informacji
(III-22)
Widać więc, że całkowity rząd wiązania jest jednoznacznie określony
.
, i przyjmuje wartość równą entropii
prawdopodobieństw na wyjściu,

przez

rozkład

III-2.2. Model 2-AO wiązania chemicznego A-B
Podstawowy model wiązania chemicznego polega na interakcji pomiędzy dwoma orbitalami
. Dla
oraz B
pochodzących odpowiednio od atomów A
atomowymi AO,
dwóch ortogonalnych orbitali atomowych, OAO, możliwe są dwa orbitale molekularne MO, dane
odpowiednimi kombinacjami liniowymi orbitali atomowych AO:
(III-23)
jest
jest orbitalem wiążącym, podczas gdy orbital molekularny
Orbital molekularny
orbitalem antywiążącym. Ze względu na normalizację współczynników rozwinięcia kształt orbitali
jest w pełni zależny od jednej zmiennej, .
i
molekularnych
Macierz prawdopodobieństw warunkowych dla fizycznego kanału komunikacyjnego modelu 2AO wiązania chemicznego A-B, wyznaczona na podstawie wzoru (III-15) ma postać:
(III-24)
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, obydwa elektrony zajmują
Dla konfiguracji elektronowej stanu podstawowego,
i równanie (III-24) przyjmuje postać
wiążący orbital molekularny, stąd
(III-25)
Dla tak zdefiniowanej macierzy prawdopodobieństw warunkowych fizyczny molekularny kanał
informacyjny modelu 2-AO przedstawiony został na rysunku iii-6.

RYSUNEK iii-6. Fizyczny molekularny kanał promocyjny modelu 2-AO wiązania chemicznego A-B.

W przypadku, gdy orbitale

i

w promolekule są donorami jednego elektronu,

,

, entropia warunkowa obliczona ze wzoru

a orbital molekularny jest w pełni symetryczny,

, zaś wzajemna informacja obliczona ze wzoru (III-21)
(III-20) przyjmuje wartość
. Całkowity informacyjny rząd wiązania obliczony jako suma
przyjmuje wartość
. Widać więc, że w przypadku w pełni
poszczególnych indeksów przyjmuje wartość
symetrycznego orbitalu molekularnego otrzymujemy czysto kowalencyjne w sensie informacyjnym
wiązanie pojedyncze, co pozostaje w godności z oczekiwaniami. W tym przypadku badany model
w cząsteczce wodoru H2, czy wiązaniu w etylenie C2H4. W przypadku
odpowiada wiązaniu
, odpowiednie indeksy przyjmują wartości :
całkowitej polaryzacji orbitalu molekularnego,
, co oznacza brak wiązania chemicznego w sensie informacyjnym.
Całkowita lokalizacja elektronów na którymś z orbitali sprawia, że znika niepewność związana z
przynależnością elektronów do poszczególnych orbitali, przez co znika efekt wiążący dwóch orbitali
wynikający z delokalizacji elektronów (atomy pozostają związane jedynie poprzez oddziaływania
siłami coulombowskimi).
Dokładniejsza analiza entropowych deskryptorów fizycznego molekularnego kanału
komunikacyjnego modelu 2-AO wiązania chemicznego przedstawiona zostanie w rozdziale III-3.
III-2.3. Systemy π-elektronowe w przybliżeniu Hückla
-elektronowego przybliżenia Hückla wykonano [20,21] również kilka
Korzystając z
modelowych obliczeń dla układów typu 3-AO, 4-AO, 6-AO odpowiednio dla allilu, butadienu i
benzenu. Poniżej przedstawiony zostanie jako przykład sposób obliczania entropowego rzędu
wiązania dla cząsteczki benzenu.
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Orbitale molekularne -MO z metody Hückla otrzymano w wyniku liniowej kombinacji wyjściowych
scentrowanych na każdym z sześciu atomów węgla w pierścieniu
orbitali atomowych
i zebrano w tabeli III-1.
benzenu,
TABELA III-1. Orbitale -MO cząsteczki benzenu z metody Hückla .

-MO

LCAO -MO

Macierze prawdopodobieństw warunkowych dla każdego orbitalu molekularnego -MO z osobna
mają postać :

(III-26)

(III-27)

(III-28)
W stanie podstawowym diagonalna macierz obsadzeń przyjmuje wartości
definiuje całkowitą macierz prawdopodobieństw warunkowych postaci :

, co

(III-29)
Entropia warunkowa, wzajemna informacja, oraz entropowy rząd wiązania dla przedstawionego
. Otrzymane
modelu przyjmują odpowiednio wartości :
wartości pozostają zgodne z odpowiednimi wartościami obliczonymi w 2-elektronowym podejściu
dla kanałów komunikacyjnych w rozdzielczości atomowej :
. W obydwu przypadkach dominuje entropowa kowalencyjność, zaś całkowity rząd wiązania
, przewidywanej dla hipotetycznego układu rozseparowanych wiązań
jest mniejszy od wartości
w 1,3,5-cykloheksatrienie, odzwierciedlając zdelokalizowany charakter wiązania aromatycznego
w cząsteczce benzenu.
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III-3. Obliczenia w oparciu o 2-AO model wiązania chemicznego
W przedstawionych w rozdziale III-2.1 fizycznym molekularnych kanale informacyjnym
modelu 2-AO wiązania chemicznego, z jednorodnym rozkładem prawdopodobieństw na wejściu,
przyjmuje wartość maksymalną równą 1, w przypadku całkowitej
entropia warunkowa
delokalizacji elektronów, oraz -1 w przypadku całkowitej lokalizacji pary elektronów na którymś z
atomów. Zależnie od rozkładu prawdopodobieństw wejściowych dla promolekuły,
pozwala na identyfikację wiązań kowalencyjnych, koordynacyjnych, czy
, indeks
różni się w ten sposób od entropii
wolnych par elektronowych. Entropia warunkowa
, w przypadku
warunkowej dla układów zdefiniowanych w rozdzielczości atomowej,
. Na rysunku iii-7 zamieszczone zostało pięć serii zależności
których zawsze
od polaryzacji orbitalu, , dla pięciu różnych wartości prawdopodobieństw na wejściu,
.

RYSUNEK iii-7. Wykres zależności entropii warunkowej modelu 2-AO wiązania
chemicznego w funkcji prawdopodobieństwa P dla wybranych wartości x. Na wykresie
nie umieszczone zostały odpowiednie wartości graniczne dla każdej serii.

Widać, że w obszarze niewielkiej polaryzacji orbitalu molekularnego entropie warunkowe dla
spolaryzowanych prawdopodobieństw wejściowych są bliskie wartościom entropii warunkowej
dla jednorodnego rozkładu na wejściu. Ich asymetryczność związana jest
jako donora, bądź akceptora elektronów.
z subiektywnym wyborem atomu
jest indeksem nieujemnym, i przyjmuje wartość
Z kolei wzajemna informacja
maksymalną równą 1 w przypadku całkowicie spolaryzowanego orbitalu molekularnego w kanale
informacyjnym z jednorodnym rozkładem prawdopodobieństw na wejściu. Na rysunku iii-8
od polaryzacji orbitalu, , dla pięciu różnych
zamieszczone zostało pięć serii zależności
.
wartości prawdopodobieństw na wejściu,
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RYSUNEK iii-8. Wykres zależności wzajemnej informacji modelu 2-AO wiązania
chemicznego w funkcji prawdopodobieństwa P dla wybranych wartości x. Na wykresie
nie umieszczone zostały odpowiednie wartości graniczne dla każdej serii.

Widać, że wraz ze wzrostem polaryzacji prawdopodobieństw wejściowych
ulega stopniowemu „wypłaszczeniu+”, przyjmując wartość 0 dla przypadku, gdy
funkcja
donorem obydwu elektronów jest atom A lub B, niezależnie od polaryzacji orbitalu molekularnego.
Implikuje to bezpośrednio, że w przypadku wiązania koordynacyjnego w modelu 2-AO nie ma
możliwości odseparowania kowalencyjności wiązania, będącej wynikiem przeniesienia ładunku
pomiędzy atomami od jonowości wiązania, która pochodzi od tego samego efektu. Podobnie jak w
. Całkowity rząd wiązania
przypadku entropii warunkowej widać asymetrię funkcji
dla każdej z serii wykresów przedstawiony został na rysunku iii-9. Jak widać, największe
dotyczą sytuacji, w której na atomie A zlokalizowana jest wolna
odstępstwa od wartości
para elektronowa (całkowicie spolaryzowany MO, x=1.0 – lewa strona wykresu).

RYSUNEK iii-9. Wykres zależności całkowitego entropowego rzędu wiązania modelu 2-AO
wiązania chemicznego w funkcji prawdopodobieństwa P dla wybranych wartości x. Na
wykresie nie umieszczone zostały odpowiednie wartości graniczne dla każdej serii.
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III-3.1. Zmodyfikowany model 2-AO wiązania chemicznego
W niniejszej pracy zaproponowano uproszczony schemat obliczania charakteru wiązania
chemicznego w oparciu o model 2-AO molekularnego kanału komunikacyjnego, w którym zakłada się
. Tego typu podejście
jednorodny rozkład prawdopodobieństw w promolekule,
uniemożliwia diagnostykę koordynacyjnego charakteru wiązania, ale zapewnia separację jonowości
i kowalencyjności wiązania chemicznego. Zgodnie z modelem fizycznego kanału promocyjnego
modelu 2-AO przedstawionego w rozdziale III-3.1 prawdopodobieństwa na wyjściu dla polaryzacji
, gdzie
orbitalu molekularnego wyrażonej przez wynoszą odpowiednio
i
otrzymujemy natychmiast
. Przy założeniu więc
prawdopodobieństwa na wyjściu fizycznego kanału promocyjnego wynoszą
.

RYSUNEK iii-10. Fizyczny molekularny kanał promocyjny modelu 2-AO wiązania chemicznego A-B z
jednorodnym rozkładem prawdopodobieństwa w promolekule.

Ze schematu przedstawionego na rysunku iii-10 wynika, że znajomość prawdopodobieństw
(populacji) elektronowych na orbitalach

w molekule

i

wystarczy do zdefiniowania macierzy prawdopodobieństw warunkowych

.

, wzajemna informacja
W pracy [20] wykazano, że entropia warunkowa
w binarnym informacyjnym kanale fizycznym, dla którego
oraz całkowity rząd wiązania
:
są odpowiednimi funkcjami binarnej entropii
(III-30)
Jak widać, całkowity rząd wiązania w molekularnym fizycznym kanale komunikacyjnym modelu 2-AO
dla
jest równy co do wartości entropii warunkowej
symetrycznego kanału binarnego, przedstawionego na rysunku ii-5. Przyjmując więc :
(III-31)
(III-32)
(III-33)
otrzymujemy zestaw nowych indeksów, określających wzajemny udział entropowej kowalencyjności
wiązania chemicznego w modelu 2-AO. Są one
i informacyjnej jonowości
, a więc zależą jedynie od
jednoznacznie określone przez wartość funkcji binarnej entropii
i . W odróżnieniu od indeksu
populacji elektronowych na orbitalach OAO, odpowiednio
, którego wartość dla silnie jonowego wiązania (w sensie informacyjnym) zbliża się do 0,
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przyjmuje stałą wartość 1 (zmianom ulega jedynie charakter wiązania). Nowe
indeks
indeksy są deskryptorami układu komunikacyjnego przedstawionego na rysunku iii-11 :

RYSUNEK iii-11. Zmodyfikowany molekularny kanał promocyjny modelu 2-AO wiązania chemicznego AB z jednorodnym rozkładem prawdopodobieństwa w promolekule.

III-3.2. Entropowa składowa kowalencyjna i jonowa wiązania chemicznego
, otrzymanego w typowych obliczeniach RHF
Dla zestawu orbitali molekularnych MO,
zaproponowano algorytm obliczeniowy oparty na złożonym
w zadanej bazie funkcyjnej
systemie komunikacyjnym opisanym w II-4.2, w którym binarne podsystemy komunikacyjne
połączone są równolegle. W takim złożonym systemie każda para orbitali atomowych stanowi
zamknięty [12,16] (zrenormalizowany) układ komunikacyjny, nie oddziaływujący z pozostałymi
binarnymi kanałami. Dla każdej pary orbitali kl-OAO mamy więc :
(III-34)
Za prawdopodobieństwa grupowe danego podsystemu komunikacyjnego przyjęto
przez odpowiednie
prawdopodobieństwa jednoczesne zdefiniowane w iloczynie kartezjańskim
elementy macierzy ładunków i rzędów wiązań CBO :
(III-35)
z zachowaniem warunku normalizacji :

(III-36)

wynikającego z włąsności idempotentności
zamknięto-powłokowych stanów elektronowych.

macierzy gęstości, charakterystycznej dla

Na podstawie przyjętych definicji, uwzględniając reguły grupowania IT dla kanałów
informacyjnych
połączonych równolegle, przedstawione w II-4.2 (wzory II-41 oraz II-42),
otrzymujemy następujące deskryptory :

(III-37)
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(III-38)

Celem uzyskania indeksów kowalencyjności i jonowości informacyjnej dla wiązania A-B
przeprowadza się sumowanie tylko po orbitalach atomowych OAO należących do atomu A i B, tzn.
, analogicznie jak w schemacie obliczeniowym indeksów Wiberga.
oraz
otrzymujemy ostatecznie indeksy informacyjnej
Mnożąc odpowiednie deskryptory przez
jonowości i kowalencyjności,
(III-39)

(III-40)

które po odpowiednich przekształceniach, jako jawne funkcje odpowiednich elementów macierzy
ładunków i rzędów wiązań CBO, przyjmują postać :
(III-41)

(III-42)
Widać więc, że całkowity rząd informacyjny wiązania A-B w zaproponowanym modelu kanałów
.
binarnych połączonych równolegle odtwarza kowalencyjny indeks Wiberga,
(III-43)

III-3.3. Stopień entropowej kowalencyjności i jonowości wiązania
Jak już wspomniano na wstępie, w przypadku silnie spolaryzowanych wiązań indeks
i
przyjmuje małe, ułamkowe wartości, dlatego zamiast bezwzględnych wartości indeksów
można wyznaczyć udziały jonowości i kowalencyjności w wiązaniu A-B , poprzez obliczenie stopnia
:
i
kowalencyjności i jonowości informacyjnej wiązania, odpowiednio
(III-44)
(III-45)
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można
i jonowości
Z wzorów (III-44,45) wynika, że stopnie kowalencyjności
odpowiednich deskryptorów
oraz
interpretować jako sumy po orbitalach
, ważonych przez
i
„zamkniętych” kanałów binarnych 2-AO, odpowiednio
:
w całkowitej wartości indeksu Wiberga,
udziały przyczynków
(III-46)
(III-47)

Warto wspomnieć, że wybór prawdopodobieństw grupowych
zmniejsza odstępstwa w całkowitym rzędzie wiązania
czynnika

proporcjonalnych do
(przedstawionym na

), a widoczne w obszarze
rysunku iii-9) wynikające z uproszczonego modelu 2-AO (
jest miarą oddziaływania orbitalu
niskich wartości (wolna para elektronowa). Przyczynek
przyjmuje bardzo
, przez co w obszarze niskich wartości
z orbitalem
.
małe wartości,
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III-4. Wyniki obliczeń dla wybranych układów molekularnych
oraz
i jonowości
Zaproponowane entropowe indeksy kowalencyjności
oparte na modelu 2-AO,
i jonowości informacyjnej
odpowiednio stopnie kowalencyjności
przetestowane zostały na kilku wybranych, prostych układach molekularnych. Obliczenia wykonano
przy użyciu specjalnie napisanego do tego celu programu w języku C++. Jednoelektronowe macierze
gęstości w zortogonalizowanej bazie orbitali atomowych OAO generowano przy użyciu popularnego
oprogramowania do obliczeń kwantowo-chemicznych GAMESS [23] wykorzystując metodę Hartree Focka z restrykcją spinową, RHF [24].
W pierwszej kolejności wykonane zostały wstępne obliczenia z wykorzystaniem wzorów (III-4145) wartości entropowych indeksów wiązań chemicznych dla kilku wybranych, najprostszych
układów dwuatomowych. Macierze gęstości wygenerowano w obliczeniach RHF w bazie minimalnej
STO-3G dla molekuł w geometriach równowagowych. Wyniki obliczeń wstępnych zebrane zostały
w tabeli III-2.

Tabela III-2. Wartości indeksów entropowych wiązań ze
wstępnych obliczeń metodą RHF/STO-3G dla wybranych
cząsteczek dwuatomowych.

Molekuła

H-H
F-F
O-O
H-F
Li-H
C-O
Li-F

1.000
1.000
2.000
0.980
1.000
2.605
1.592

1.000
0.994
1.990
0.944
0.928
2.374
0.900

0.000
0.006
0.010
0.036
0.072
0.231
0.692

1.000
0,994
0,995
0.964
0,929
0.911
0.565

0.000
0,006
0,005
0.036
0,071
0.089
0.435

W przypadku cząsteczki wodoru H2, która w bazie minimalnej bezpośrednio stanowi 2-AO
molekularny układ komunikacyjny, mamy zgodnie z przewidywaniami czysto kowalencyjne wiązanie
jednokrotne. W przypadku cząsteczek fluoru F2 i tlenu O2 wzrasta ilość kanałów redystrybucji
elektronów, co owocuje nieznacznym wzrostem indeksu jonowości informacyjnej (ok. 0.5%). Nie
zmienia to faktu, że wiązania F-F i O-O są praktycznie w pełni kowalencyjne. Sytuacja zmienia się w
przypadku wiązań polarnych cząsteczek heteroatomowych. Obserwuje się wyraźny wzrost wartości
entropowej składowej rzędu wiązania w cząsteczkach HF, LiH, CO (od 3.6% dla HF do 8.9% dla CO),
natomiast w przypadku LiF mamy wiązanie o stopniu jonowości informacyjnej równym 43,5%.
Wydaje się więc, że zaproponowane deskryptory entropowe wiązań chemicznych dość dobrze
odtwarzają rzeczywistość molekularną w rozdzielczości orbitalnej w wybranych, najprostszych
układach; zarówno stopień kowalencyjności entropowej i jonowości informacyjnej dobrze
korespondują z odpowiednimi pojęciami klasycznymi kowalencyjności i jonowości wiązania,
obecnymi w chemii. Dla głębszego zbadania zachowania indeksów entropowych w różnorodnych
układach molekularnych przeprowadzono szereg obliczeń - w pierwszej kolejności dla cząsteczek
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o dobrze poznanej strukturze elektronowej i charakterze wiązań, a następnie dla układów, będących
jeszcze przedmiotem częstych dyskusji w literaturze naukowej.
III-4.1. Analiza stopnia kowalencyjności i jonowości w cząsteczkach dwuatomowych
Wyniki wstępnych obliczeń stopnia kowalencyjności entropowej wiązań w cząsteczkach
dwuatomowych dość dobrze odtwarzają chemiczną intuicję. Pierwszym kompleksowym testem,
któremu poddano nowe indeksy rzędów wiązań była ocena zmiany charakteru wiązania w szeregu
halogenowodorów.
a)

Stopień kowalencyjności wiązań w szeregu HF, HCl, HBr, HI

W przypadku halogenowodorów o ogólnym wzorze H-X, gdzie X = F,Cl,Br,I, obserwuje się
spadek jonowego charakteru wiązania w szegeru HF, HCl, HBr oraz HI. Rozmiar kolejnych fluorowców
drastycznie wzrasta idąc w dół grupy układu okresowego, przez co maleje elektroujemność atomu
=2.8, =2.5.
=3.0,
=4.0,
[3] przyjmując wartości odpowiednio :
w skali Paulinga
Powoduje to bezpośrednio spadek różnicy elektroujemności od wartości 1.9 dla wiązania H-F,
poprzez 0.9 dla H-Cl, 0.7 dla H-Br, aż do wartości zaledwie 0.4 dla wiązania H-I. Ponadto analiza
przesunięć ładunków w przypadku pierwszych trzech halogenowodorów daje szereg wartości 0.35
dla HF, 0.12 dla HCl oraz 0.07 dla HBr, potwierdzając jednoznacznie silny spadek jonowego
charakteru wiązania, szczególnie wysoki pomiędzy cząsteczkami HF i HCl.
Dla szeregu kolejnych czterech halogenowodorów, wykorzystując wzory (III-41,45) obliczono
wartości składowych entropowych wiązania, kowalencyjnej i jonowej, oraz odpowiednich stopni
informacyjnych. Macierz ładunków i rzędów wiązań CBO otrzymano z obliczeń kwantowochemicznych metodą RHF w bazie 3-21G dla optymalnych geometrii cząsteczek. Na rysunku iii-12a)
umieszczono wykres zależności poszczególnych indeksów entropowych od związanego z wodorem
atomu fluorowca. Na wykresie oprócz wartości indeksów informacyjnych umieszczone zostały
również wartości indeksów Wiberga. Dla porównania, wykorzystując pakiet obliczeniowy NIEDOIDA
[25] wykonano analogiczne obliczenia (również metodą RHF/3-21G dla równowagowych geometrii
cząsteczek) różnicowych rzędów wiązań Nalewajskiego-Mrozka dla trzech pierwszych
halogenowodorów, przyjmując stopień kowalencyjności różnicowej jako zdefiniowany przez ułamek
sumy indeksów kowalencyjności (jednocentrowych i dwucentrowego)
, a wyniki, wraz z wartościami indeksów jedno- i dwucentrowych
w efektywnym rzędzie wiązania
umieszczone zostały na wykresie b) rysunku iii-12.
Z porównania obydwu wykresów (iii-12 a) i b) wynika, że entropowe indeksy wiązań w szeregu
HF, HCl, oraz HBr odtwarzają te same trendy zmian wartości co różnicowe indeksy NalewajskiegoMrozka. Obserwuje się wzrost indeksu Wiberga oraz efektywnego rzędu wiązania N-M, co
potwierdza pośrednio wzrost kowalencyjności wiązania H-X. Łatwo zauważyć, że entropowa
składowa kowalencyjna zachowuje dokładnie ten sam trend wzrostowy, co dwucentrowy indeks
kowalencyjności w metodzie różnicowej, przy czym suma dwucentrowej i jednocentrowej
kowalencyjności z metody różnicowej osiąga wartości porównywalne z wartościami kowalencyjności
entropowej. Ponadto, obniżenie jonowego charakteru wiązania w szeregu halogenowodorów
w przypadku obydwu metod manifestuje się stopniowym spadkiem wartości zarówno składowej
jonowości informacyjnej jak i jednocentrowego indeksu jonowego z metody N-M.
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a)

b)

RYSUNEK iii-12a,b). Na wykresie a) przedstawione zostały wartości poszczególnych entropowych indeksów wiązania, oraz wartość
indeksu Wiberga dla szeregu HF, HCl, HBr (oraz HI). Stopień kowalencyjności wiązania oznaczono na wykresie przez %cov. Z kolei na
wykresie b) umieszczone zostały wartości różnicowych rzędów wiązań N-M, przy czym przyjęto następujące oznaczenia : N(N-M) efektywny rząd wiązania N-M, Vcov(2) - dwucentrowa składowa kowalencyjna, Vcov(1) - jednocentrowa składowa kowalencyjna oraz
Vion(1) - jednocentrowa składowa jonowa wiązania.

Analiza zmian stopnia kowalencyjności entropowej z wykresu iii-12a) wskazuje, że dobrze
zgadza się on z przewidywaniami wynikającymi zarówno z analizy przesunięć ładunku jak i różnic
elektroujemności w skali Paulinga. Zmiana stopnia kowalencyjności entropowej wiązania H-Cl
w stosunku do H-F wynosi +5.9%, wiązania H-Br w stosunku do H-Cl +2.7%, a wiązania H-I
w stosunku do wiązania H-Br - zaledwie +0.5%. W przypadku stopni kowalencyjności z metody
różnicowej obserwuje się wzrost wartości pomiędzy wiązaniami H-F i H-Cl wynoszący +1.6%, nie
obserwuje się natomiast zauważalnego wzrostu kowalencyjności wiązanie pomiędzy H-Br - H-Cl.
Pomimo to, ogólne trendy zmian poszczególnych indeksów zarówno entropowych jak
i różnicowych sa zgodne chemiczną intuicją, przy czym wydaje się, że stopień kowalencyjności
entropowej daje wyniki, ukształtowane na bardziej rozsądnym poziomie wartości. Faktycznie,
w przypadku wiązania H-F wartość 87.7% stopnia kowalencyjności informacyjnej wydaje się być
bardziej realna niż wartość o przeszło 20% niższa w przypadku różnicowego stopnia jonowości, bo
w porównaniu z typowymi wiązaniami jonowymi w przypadku soli, wiązanie H-F nadal pozostaje
w dużym stopniu wiązaniem kowalencyjnym. Aby dokładniej zbadać ten efekt, przeprowadzono
podobną analizę odpowiednich halogenków soli litu i sodu.
b)

Stopień kowalencyjności wiązania w wodorkach i halogenkach litu i sodu

W przypadku wodorków i halogenków litu i sodu obserwuje się wzrost kowalencyjnego
charakteru wiązania w szeregu MeF, MeCl, MeBr, MeI oraz MeH dla Me = Li, Na. Różnice
elektroujemności w skali Paulinga dla szeregu halogenków wynoszą w przypadku litu odpowiednio
3.0 (LiF), 2.0 (LiCl), 1.8 (LiBr) i 1.5 (LiI), natomiast w przypadku odpowiednich soli sodu, NaX,
obserwuje się wzrost wszystkich wartości różnic elektroujemności o wartość 0.1. Wynika to z tego, że
halogenki litu i sodu wykazują zdecydowanie bardziej jonowy charakter wiązań, niż odpowiednie
halogenowodorki. Dodatkowo, wiązanie w halogenkach sodu ma nieco wyższy charakter jonowy
w porównaniu z odpowiednimi halogenkami litu. Podobnie w przypadku wodorków obserwuje się
=1.0).
=1.1) w stosunku do LiH (
nieco wyższy charakter jonowy wiązania w NaH (
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Dla szeregu MeH, MeF, MeCl, MeBr, MeI, gdzie Me=Li, Na, wykorzystując wzory (III-41,45)
obliczono wartości składowych entropowych wiązania, kowalencyjnej i jonowej, oraz odpowiednich
stopni informacyjnych. Macierz ładunków i rzędów wiązań CBO podobnie jak poprzednio
wygenerowano w obliczeniach kwantowo-chemicznych metodą RHF w bazie 3-21G dla optymalnych
geometrii cząsteczek. Na rysunkach iii-13 a) i b) umieszczono wykresy zależności poszczególnych
indeksów entropowych od związanego z Li lub Na atomu wodoru i fluorowca. Na wykresach oprócz
wartości indeksów informacyjnych umieszczone zostały również wartości indeksów Wiberga. Dla
porównania, wykonano analogiczne obliczenia (również metodą RHF/3-21G dla równowagowych
geometrii cząsteczek) różnicowych rzędów wiązań Nalewajskiego-Mrozka dla szeregu MeH, MeF,
MeCl, MeBr, gdzie Me=Li, Na, przyjmując stopień kowalencyjności różnicowej jako zdefiniowany
przez ułamek sumy indeksów kowalencyjności (jednocentrowych i dwucentrowego)
, a wyniki, wraz z wartościami indeksów jednow efektywnym rzędzie wiązania
i dwucentrowych umieszczone zostały na wykresach c) i d) na rysunku iii-13.
a)

b)

c)

d)

RYSUNEK iii-13a-d. Na poszczególnych wykresach umieszczono zależności indeksów entropowych od związanego z Li lub Na atomu
wodoru i fluorowca. Przyjęto następujące oznaczenia : W - indeks Wiberga, N(cov) - entropowa składowa kowalencyjna, N(ion) entropowa skłądowa jonowa, %cov - stopień kowalencyjności, N(N-M) - efektywny rząd wiązania N-M, Vcov(2) - dwucentrowa składowa
kowalencyjna, Vcov(1) - jednocentrowa składowa kowalencyjna oraz Vion(1) - jednocentrowa składowa jonowa wiązania.
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Z wykresów iii-13 a) i b) wynika bardziej złożona zależność zmian indeksów kowalencyjności
i jonowości informacyjnej w halogenkach litu i sodu, w stosunku do odpowiednich
halogenowodorów. Pomimo znacznych różnic w trendach zmian wartości indeksu Wiberga
jakościowy obraz trendów zmian poszczególnych indeksów entropowych jest bardzo podobny
w przypadku zarówno związków litu jak i sodu. Różnica polega na tym, że w przypadku soli Na widać
bardziej zdecydowaną dominację informacyjnej składowej jonowej nad kowalencyjną. Jak widać
entropowa składowa kowalencyjna przyjmuje największe wartości w przypadku wodorków litu
i sodu, a rośnie w szeregu kolejnych halogenków, podobnie jak składowa jonowości informacyjnej.
Odmienny obraz zmian poszczególnych indeksów widać w przypadku różnicowych rzędów wiązań
Nalewajskiego-Mrozka na wykresach iii-13 c) i d). Tutaj, również obserwuje się wyraźni wzrost
dominacji składowej jonowej związków sodu w porównaniu ze związkami litu, jednak jej wartość
w odróżnieniu od entropwej składowej jonowej wyraźnie maleje w szeregu kolejnych halogenków.
Dodatkowo na obydwu wykresach obserwuje się ten sam trend wzrostu wartości efektywnego rządu
wiązania N-M.
Pomimo tych wyraźnych różnic, z analizy zmian wartości różnicowych i informacyjnych stopni
jonowości na wszystkich wykresach wynikają te same trendy. W każdym przypadku wodorki litu
i sodu wykazują najbardziej kowalencyjny charakter, przy czy większy charakter jonowych wykazuje
wodorek sodu (różnica w przypadku entropowego stopnia jonowości wynosi 2.0%, a różnicowego 2.1%). Podobnie, w przypadku szeregu halogenków sodu obserwuje się w obydwu przypadkach
wyrażny spadek w wartościach składowych kowalencyjnych w stosunku do odpowiednich
halogenków litu, co znowu odpowiada oczekiwaniom. Wydaje się, że w przypadku fluorków
i chlorków litu i sodu indeksy różnicowe lepiej opisują stopien kowalencyjności wiązań (różnica
średnio 1.5%) niż indeksy entropowe, w przypadku których odpowiednie wartości są bardzo do siebie
zbliżone, a w przypadku soli sodu obserwuje się nawet nieznacznie wyższy charakter kowalencyjny
w przypadku fluorku. Jednak generalnie, wartości stopnia kowalencyjności i jonowości informacyjnej
wydają się być nieco bardziej realne, ze względu na większe zróżnicowanie wartości, podczas gdy
wartości tak zdefiniowanego stopnia stopnia kowalencyjnosci i jonowości różnicowej zarówno
w przypadku wiązań silnie jonowych jak i nieznacznie spolaryzowanych są rzędu 60-70%.
c)

Stopień kowalencyjności wiązania w MeF, dla Me=Li,Na,K

Aby zbadać dokładniej, jak zmienia się indeks jonowości informacyjnej w przypadku soli metali
grupy I, litu, sodu i potasu wykonano dodatkowe obliczenia metodą RHF/3-21G indeksów
entropowych i różnicowych dla soli LiF, NaF oraz KF. W tym szeregu różnice elektroujemności w skali
Paulinga wynoszą odpowiednio 3.0 (LiF), 3.1 (NaF), oraz 3.2 (KF), co oznacza, że najbardziej jonowego
wiązania należy się wpodziewać w przypadku fluorku potasu KF. Wyniki obliczeń wartości
poszczególnych indeksów entropowych i różnicowych, analogicznie jak w poprzednich przypadkach,
zostały umieszczone na wykresach a) i b) rysunku iii-14.
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RYSUNEK iii-14a,b). Na poszczególnych wykresach umieszczono zależności indeksów entropowych od związanego z atomem fluoru
metalu grupy I (Li,Na,K). Przyjęto następujące oznaczenia : W - indeks Wiberga, N(cov) - entropowa składowa kowalencyjna, N(ion) entropowa składowa jonowa, %cov - stopień kowalencyjności, N(N-M) - efektywny rząd wiązania N-M, Vcov(2) - dwucentrowa składowa
kowalencyjna, Vcov(1) - jednocentrowa składowa kowalencyjna oraz Vion(1) - jednocentrowa składowa jonowa wiązania.

Porównując wykresy a) i b) na rysunku iii-14 widać bardzo dobrą zgodność obydwu rodzajów
indeksów w opisie zmian charakteru wiązania Me-F. Co prawda, indeks Wiberga przyjmuje dużo
mniejsze wartości ułamkowe w stosunku do efektywnego rzędu wiązania Nalewajskiego-Mrozka,
jednak jest to cechą charakterystyczną większości indeksów opartych o 1-elektronową macierz
gęstości. Entropowa składowa kowalencyjna wykazuje bardzo podobny trend zmian w stosunku do
dwucentrowego indeksu kowalencyjności różnicowej, przyjmując nawet bardzo zbliżone wartości
(różnice w szeregu LiF, NaF, KF obydwu indeksów wynoszą odpowiednio 0.026, 0.067, 0.051), z kolei
entropowa składowa jonowa wykazuje bardziej wyraźny spadek wartości w stosunku do
jednocentrowego indeksu jonowego N-M (różnice w szeregu LiF, NaF, KF obydwu indeksów wynoszą
odpowiednio 0.025, 0.047, 0.191). Obliczone stopnie kowalencyjności (zarówno entropowe jak
i różnicowe) wyznaczają zgodny z przewidywaniami trend spadkowy, przy czym w przypadku
indeksów entropowych te spadki wynoszą odpowiednio -6.6% dla NaF w stosunku do LiF oraz -1.5%
dla KF w stosunku do NaF, a w przypadku indeksów różnicowych wynoszą odpowiednio -1.4% dla NaF
w stosunku do LiF oraz -3.5% dla KF w stosunku do NaF.
Na podstawie wyników przeprowadzonych testów dla układów dwuatomowych można
stwierdzić, że entropowe i różnicowe indeksy wiązań w większości przypadków dobrze i zgodnie
opisują charakter wiązań chemicznych zarówno tych w dużym stopniu kowalencyjnych jak i tych
z dużym udziałem charakteru jonowego.
III-4.2. Zależność stopnia jonowości od wyboru bazy funkcyjnej
Wszystkie dotychczasowe obliczenia wykonywane były w bazie minimalnej (obliczenia
wstępne) oraz w bazie 3-21G z rozszczepioną powłoką walencyjną. Uzyskiwane wyniki odtwarzają
w sposób dość realistyczny charakter wiązań chemicznych w zdecydowanej większości przebadanych
molekuł. Kolejnym etapem testów zaproponowanych indeksów entropowych było zbadanie
zależności ich wartości od rozmiaru użytej w obliczeniach bazy orbitali atomowych.
W pierwszej kolejności przebadano wpływ powiększania bazy na zmiany stopnia jonowości
wiązań różnorodnych grup związków, wliczając w to zarówno cząsteczki homoatomowe, jak i te
o silnie spolaryzowanych wiązaniach. Przetestowano następujące molekuły : H2, Cl2, N2, C2H6
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(wiązanie C-C), H2O (wiązanie O-H), KOH (wiązanie K-O), LiF, KF, HF. Obliczenia wykonano metodą
RHF przy użyciu baz STO-3G, 3-21G oraz 6-31G*, zaś wyniki przedstwione zostały na wykresie iii-15.
W przypadku wiązań homoatomowych w H2, N2 oraz wiązania C-C w etanie obliczone w bazie
minimalnej stopnie jonowości informacyjnej nie przekraczają wartości 0.1%, przy czym w przypadku
bogatej w wolne pary elektronowe cząsteczki Cl2 stopień jonowości entropowej wynosi 0.8%.
Cząsteczka chloru posiada w bazie minimalnej o 8 orbitali atomowych więcej w porównaniu np.
z cząsteczką N2, a więc posiada większą ilość kanałów komunikacyjnych redystrybucji elektronów,
dzięki czemu statystycznie większa ilość informacji jest w stanie „przepłynąć” w takim molekularnym
systemie komunikacyjnym. Faktycznie, obliczenia w bazie 3-21G dla wspomnianych cząsteczek
wskazują na kilkukrotny wzrost stopnia jonowości informacyjnej, który nadal jednak nie przekracza
wartości 1.0% dla H2, N2 i wiązania C-C w etanie, oraz wartości 2.0% w przypadku wiązania Cl-Cl.
zaobserwowano w bazie z rozczepioną powłoką walencyjną
Największe wartości stopnia
z funkcją polaryzacyjną, 6-31G*, gdzie najwyższa wartość dla cząsteczki Cl2 wyniosła 7.6%.

RYSUNEK iii-15. Wykres zależności wartości stopnia jonowości informacyjnej od wyboru bazy
funkcyjnej dla obliczeń metodą RHF wybranych układów molekularnych.

W przypadku wiązań częściowo spolaryzowanych, takich jak H-F czy O-H w cząsteczce wody
również obserwuje się kilkukrotny wzrost wartości stopnia jonowości informacyjnej dla bazy
z rozszczepioną powłoką walencyjną w stosunku do bazy minimalnej. Jednak w tym przypadku
dodanie funkcji polaryzacyjnych w bazie 6-31G* tylko w niewielkim stopniu wpływa na jonowość
o nieco ponad 2%. Wydaje się więc, że im wyższy stopień jonowości
wiązania, podnoszą wartość
entropowej wiązania, tym wpływ kolejnych dodanych funkcji bazy na wartość indeksu jest mniejszy.
dla takich wiązań jak K-O (w KOH), Li-F, czy K-F obliczone w bazie
Faktycznie, pomijając wartości
minimalnej (w przypadku bazy minimalnej obliczenia indeksów Wiberga dla układów o dużym udziale
wiązania jonowego dają często niefizyczne i nie mające sensu wartości) obserwuje się niewielki
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w stosunku do całkowitej wartości indeksu wzrost, przy czym w przypadku najbardziej jonowego
wiązania w KF różnica wartości wynosi zaledwie 0.5%.
Aby dokładniej i w szerszym zakresie przeanalizować wpływ bazy funkcyjnej na stopień
jonowości informacyjnej wiązania chemicznego wybrano 3 zróżnicowane pod względem polarności
wiązań cząsteczki - F2, HF oraz LiF, a następnie wykonano dla nich obliczenia metodą RHF w 10
najpopularniejszych i najczęściej stosowanych w obliczeniach typu Hartee-Focka bazach funkcyjnych.
Wyniki obliczeń przedstawione zostały na rysunku iii-16. Dodatkowo na wykresie umieszczone
zostały dla porównania obliczone w danej bazie wartości momentów dipolowych cząsteczek. Na
wykresie linie ciągłe reprezentują wartości stopnia jonowości informacyjnej, zaś linie przerywane
odnoszą się do wartości momentów dipolowych poszczególnych cząsteczek.

RYSUNEK iii-16. Wykres zależności wartości stopnia jonowości informacyjnej wiązania od
wyboru bazy funkcyjnej dla obliczeń metodą RHF w cząsteczkach F2, HF oraz LiF.
O
Symbolem oznaczono dodatkowy zestaw funkcji polaryzacyjnych typu f.

Wykres iii-16 ujawnia znaczną zależność stopnia entropowej jonowości wiązania od wielkości
zastosowanej w obliczeniach bazy funkcyjnej, szczególnie w skrajnych przypadkach wiązania
homoatomowego, i silnie spolaryzowanego wiązania typu jonowego. W przypadku cząsteczki fluoru
widać, że kolejne rozszczepianie powłoki walencyjnej (z bazy STO-3G, poprzez 6-31G, do 6-311G)
od wartości 0.6%, poprzez 1.2%, aż do 4.9%.
objawia się zwiększeniem wartości indeksu
W bazie z dwukrotnie rozszczepioną powłoką walencyjną 6-31G dodawanie kolejnych funkcji
polaryzacyjnych powoduje wzrost jonowości informacyjnej, odpowiednio od wartości 1.2%, poprzez
11.2%, aż do maksymalnej wartości 17.3%. O wiele mniejszy wzrost obserwuje się w przypadku bazy
z potrójnie rozszczepioną powłoką walencyjną, 6-311G, gdzie dodawanie kolejnych funkcji
od wartości 4.9%, poprzez wartość 5.1%,
polaryzacyjnych powoduje wzrost wartości indeksu
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aż do wartości 8.1%. Wartości momentu dipolowego dla cząsteczki homoatomowej zgodnie
z przewidywaniami nie zależą od liczby funkcji bazy i są równe 0.
Dodawanie kolejnych funkcji bazy powoduje, że w znacznym stopniu wzrasta stopień
penetracji przestrzeni orbitalnej jednego atomu przez orbitale atomowe drugiego atomu, co pociąga
, które wnoszą istotny wkład do wartosci indeksu Wiberga
za sobą wzrost liczby przyczynków
(tym samym wzrasta również sama wartość indeksu). W konsekwencji powoduje to wzrost liczby
binarnych kanałów redystrybucji elektronów z niezerowymi prawdopodobieństwami grupowymi
, co powoduje również istotny wzrost liczby kanałów binarnych dla par
proporcjonalnymi do
spolaryzowanych orbitali a i b. W przypadku cząsteczek homoatomowych dla każdej a,b-pary orbitali
,
, z polaryzacją odpowiednio
i
atomowych scentrowanych na różnych atomach,
istnieje dokładnie jedna taka a’,b’-para orbitali atomowych tego samego typu, takich że
. Dodatkowo oczywiście wartości
,
z polaryzacją odpowiednio
i
. Innymi słowy, w cząsteczkach
są sobie równe,
odpowiednich przyczynków
homoatomowych każdej parze spolaryzowanych orbitali atomowych mającej niezerowy wkład do
, odpowiada symetryczna względem wiązania para orbitali atomowych o
indeksu Wiberga,
. Wypadkowe
dokładnie odwróconej polaryzacji i takiej samej wartosci przyczynku
przesunięcie gęstości elektronowej w kierunku któregokolwiek atomu jest więc równe 0.
W przypadku momentu dipolowego, który jest wielkością wektorową tego typu problem naturalnie
nie występuje, przez co dla cząsteczek homoatomowych wartość momentu pozostaje równa zero
niezależnie od bazy. Jednak w przypadku skalarnego indeksu stopnia jonowości informacyjnej
wiązania wszystkie wartości entropowych składowych jonowych dla każdej pary orbitali są
sumowane. Aby wyeliminować problem opisany problem należałoby dodatkowo opracować algorytm
kasowania poszczególnych symetrycznych par binarnych kanałów molekularnych o takich samych
w wartości indeksu Wiberga.
udziałach
W przypadku cząsteczki LiF widać, że rozszczepianie powłoki walencyjnej (z bazy STO-3G,
od wartości
poprzez 3-21G, do 6-31G) objawia się stopniowych zwiększeniem wartości indeksu
43.5%, poprzez 52.4%, aż do 63.2%. Podobny trend wzrostowy obserwowany jest w przypadku
wartości momentu dipolowego, który jednak przy kolejnym rozszerzaniu bazy (trójkrotne
rozszczepienie powłoki walencyjnej + funkcje polaryzacyjne ) utrzymuje swoje wartości na podobnym
poziomie. Natomiast w przypadku stopnia jonowości informacyjnej począwszy od bazy 6-311G
obserwuje się systematyczny spadek wartości, przy czym nieco wyższe wartości obserwuje się
w przypadku baz z podwójnie rozszczepioną powłoką walencyjną niż w przypadku baz potrójnie
rozszczepionych. W przypadku bazy 6-31G dodanie kolejnych funkcji polaryzacyjnych powoduje
od 63.2% (6-31G), poprzez 56.7% (6-31G*), aż do 44.1% (6-31G*O). Należy
spadek wartości
zauważyć, że ten sam trend spadkowy widoczny jest w przypadku momentu dipolowego, którego
wartość maleje stopniowo od wartości 6.542 (6-31G), poprzez 6.170 (6-31G*), aż do 6.084 (6-31G*O).
Natomiast w przypadku bazy 6-311G dodanie kolejnych funkcji polaryzacyjnych powoduje spadek
od 57.3% (6-311G), poprzez 46.0% (6-311G*), aż do 34.2% (6-311G*O); ponownie ten
wartości
sam trend spadkowy widać w przypadku momentu dipolowego, którego wartość maleje
systematycznie od wartości 6.477 (6-311G), poprzez 6.279 (6-311G*), aż do 6.276 (6-311G*O).
Aby zrozumieć obserwowany efekt spadku wartości indeksu jonowosci informacyjnej należy
jeszcze raz podkreślić, że wprowadzone indeksy entropowe zależą od populacji elektronowych na
poszczególnych orbitalach. W przypadku powiększania bazy, szczególnie poprzez dodawanie
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kolejnych funkcji polaryzacyjnych wartości populacji na wszystkich orbitalach ulegają obniżeniu, przy
tym dodatkowo ich rozkład staje się bardziej jednorodny (szczególnie widać to analizując rozkłady dla
funkcji polaryzacyjnych) . Powoduje to efektywny wzrost szumu w molekularnym systemie
komunikacyjnym, w którym przy bardzo dużej liczby binarnych kanałów z wartościami przyczynków
(wysoki stopień wzajemnej penetracji przestrzeni orbitalnej przez związane atomy)
przepływ informacji o przyporządkowaniu elektronych jest niewielki.
W przypadku bardzo dużych baz ( jak tych z pełnym kompletem funkcji polaryzacyjnych
i funkcjami dyfuzyjnymi) widać, że obydwa opisane efekty się równoważą i w przypadku bazy
funkcyjnej 6-311++G*O stopnie jonowości informacyjnej w F2 (13.2%), HF (10.6%) oraz LiF (13.2%)
przyjmują bardzo zbliżone wartości pomimo zasadniczych różnic w polaryzacji ich wiązań. Ponadto
widać, że cząsteczka HF o niewielkiej w porównaniu z LiF polaryzacji wiązania naturalnie w znacznie
nie wykazują aż tak drastycznych zmian
mniejszych stopniu odczuwa opisane efekty i jej wartości
przy powiększaniu bazy.
Podsumowując, wartości stopnia jonowości entropowej wiązań w cząsteczkach HF i LiF
wykazują te same trendy zmian co ich obliczone momenty dipolowe. Pozwala to stwierdzić, że
zależność od liczby funkcji bazy jest swego rodzaju artefaktem metody obliczeniowej, w której
generowana jest macierz gęstości ( większość tego typu indeksów rzędów wiązań opartych o metodę
Hartree-Focka wykazuje dużą zależność od liczby funkcji bazy). Z analizy wykresu iii-16 oraz
z porównania odpowiednich wartości momentów dipolowych z wartościami doświadczalnymi
stwierdzono, że stosunkowo najbardziej wiarygodne wyniki uzyskuje się wykonując obliczenia
w bazach 3-21G, 6-31G, 6-311G oraz 6-31G*.
Aby porównać zachowanie się stopnia jonowości entropowej z stosunku do wartości momentu
dipolowego w prostych układach molekularnych wykonano obliczenia metodą RHF w bazie 6-31G*
dla szeregu cząsteczek H2, HF, HCl, HBr. Wyniki wraz z wartościami obliczonych i doświadczalnych
momentów dipolowych umieszczone zostały na rysunku iii-17. Linią ciągłą zaznaczono wartości
, zaś liniami przerywanymi odpowiednie wartości momentów dipolowych.
indeksu

RYSUNEK iii-16. Wykres zmian wartości stopnia jonowości
informacyjnej (%ion) oraz doświadczalnego, D(dosw) i obliczonego,
D(obl) momentu dipolowego w szeregu molekularnym H2, HF, HCl,
HBr w metodzie RHF/6-31G*.
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Wykres iii-16 pokazuje, że stopnień jonowości entropowej daje dość realistyczny obraz
są takie same
jakościowy charakterów wiązań w cząsteczkach. Trendy zmian wartości
jak w przypadku obliczonych wartości momentów dipolowych, a co ważniejsze - również ich
doświadczalnych wartości. Potwierdza to jeszcze raz obserwacje, że zaproponowane entropowe
indeksy kowalencyjności i jonowości wiązania dobrze korespondują z odpowiednimi pojęciami
klasycznymi, obecnymi w chemii.
III-4.3. Analiza rzędów wiązań w prostych węglowodorach
Kolejnym etapem testowania entropowych indeksów wiązań chemicznych były obliczenia dla
cząsteczek związków organicznych. W pierwszej kolejności wykonano obliczenia dla prostych
układów o dobrze poznanej strukturze elektronowej. Wybrano do tego celu etan C2H6, etylen C2H4,
acetylen C2H2, benzen C6H6 i jego pochodną - fenol C6H5OH.
a)

Etan, etylen, acetylen

W przypadku cząsteczki etanu klasyczna teoria elektronowa Lewisa [1] przewiduje pojedyncze
. W ujęciu teorii orbitali molekularnych zakłada
wiązanie pomiędzy atomami węgla C1-C2,
3
3
się, że dwa zhybrydyzowane orbitale sp 1 i sp 2 pochodzące odpowiednio od atomów C1 i C2 tworzą
przez nałożenie osiowe symetryczny orbital molekularny, nazywany wiązaniem . Dla cząsteczki
. W tym
etylenu z kolei przewiduje się wiązanie podwójne pomiędzy atomami węgla C1-C2,
2
2
przypadku dwa zhybrydyzowane orbitale sp 1 i sp 2 pochodzące odpowiednio od atomów C1 i C2
tworzą przez nałożenie osiowe, podobnie jak w przypadku etanu, symetryczny orbital molekularny .
Oprócz tego dwa niezhybrydyzowane orbitale 2pz scentrowane na atomach węgla C1 i C2 tworzą
przez nakładanie boczne symetryczny orbital molekularny, nazywany wiązaniem . W cząsteczce
acetylenu z kolei wiązanie powstaje przez czołowe nakładanie się hybryd sp1 i sp2 pochodzących od
atomów C1 i C2, zaś dwa wiązania wynikają z bocznego nakładania się orbitali 2pz-2pz i 2py-2py
. Symetria wiążących orbitali
z obydwu atomów, dając całkowity rząd wiązania równy
molekularnych w każdej z wymieniowych cząsteczek implikuje czysto kowalencyjne wiązania
pomiędzy atomami węgla C1-C2. W nieznacznym stopniu spolaryzowane wiązanie C-H w każdym z
przypadków powstaje przez osiowe nakładanie się odpowiedniej hybrydy na atomie węgla, sp3, sp2
lub sp, z orbitalem 1s atomu wodoru, tworząc orbital molekularny .
Korzystając ze wzorów (III-41,42) obliczono dla każdej z omówionych cząsteczek wartości
entropowej kowalencyjności i jonowości wiązań. Macierz ładunków i rzędów wiązań CBO otrzymano
z obliczeń kwantowo-chemicznych metodą RHF w bazie 3-21G dla optymalnych geometrii cząsteczek.
Na rysunku iii-12 w osiach wiązań umieszczone zostały wartości poszczególnych indeksów w ten
sposób, że entropową składową kowalencyjną oznaczono kolorem niebieskim, zaś entropową
składową jonową - kolorem zielonym. Dla porównania w osiach wiązań umieszczone zostały również
wartości obliczonych tą samą metodą rzędów wiązań Mayera, oznaczonych kolorem czarnym, oraz
efektywnych rzędów wiązań Nalewajskiego - Mrozka, oznaczonych kolorem czerwonym.
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RYSUNEK iii-12. Wartości rzędów wiązań dla cząsteczek etanu, etylenu i acetylenu w obliczeniach RHF w bazie 3-21G. Kolorem
niebieskim oznaczona została entropowa składowa kowalencyjna wiązania ,zielonym - entropowa składowa jonowa, czerwonym efektywny rząd wiązania Nalewajskiego-Mrozka, czarnym - rząd wiązania Mayer’a.

Z przedstawionych na rysunku iii-12 wartości indeksów entropowych wynika, że rząd wiązania
C-C zarówno w etanie, etylenie jak i acetylenie jest całkowicie zdominowany przez składową
kowalencyjną, która stanowi odpowiednio 99.3%, 98.7% oraz 99.1% całkowitego rzędu wiązania.
Wartości te są zgodne z przewidywaniami teorii orbitali molekularnych. Widać, że składowa
kowalencyjna wiązania C-C przyjmuje wartości porównywalne z odpowiednimi wartościami rzędów
wiązań Mayera i Nalewajskiego-Mrozka, a w przypadku etanu i etylenu przyjmuje wartości pośrednie
pomiędzy nimi. Podobnie entropowy rząd wiązania C-H jest zdominowany przez składową
kowalencyjną, która odtwarza go w odpowiednio 99.1%, 99.0%, 98.2% dla szeregu etan, etylen,
acetylen. Widać, że w etanie słabo spolaryzowane (różnica elektroujemności w skali Paulinga wynosi
) wiązanie C-H posiada odrobinę większy udział charakteru jonowego w stosunku do
wiązania C-C (różnica 0.2%). Z kolei w acetylenie w którym obserwuje się dwukrotny wzrost wartości
entropowej składowej jonowej wiązania C-H w stosunku do etanu, całkowity udział kowalencyjności
jest o 1,9% mniejszy od stopnia kowalencyjności wiązania C-C w etanie. Faktycznie, atom wodoru w
acetylenie, a odróżnieniu od etanu i etylenu, wykazuje w istotnym stopniu charakter kwasowy, czego
konsekwencją jest zdolność do tworzenia trwałych soli - acetylenków. Tak więc, obliczone w oparciu
o model 2-AO entropowe indeksy dają w przypadku etanu, etylenu i acetylenu opis wiązań zgodny z
oczekiwaniami.
a)

Benzen i fenol

Struktura molekularna benzenu była do momentu rozwoju metod spektroskopowych
przedmiotem żywego zainteresowania chemików. Już w roku 1865 August Kekulé wysunął hipotezę,
że benzen jest 1,3,5-cykloheksatrienem, jednak nie tłumaczyła ona szeregu odmiennych właściwości
fizyko-chemicznych w stosunku do tych charakterystycznych dla węglowodorów nienasyconych.
Dopiero badania spektroskopowe jednoznacznie dowiodły, że wszystkie wiązania C-C w pierścieniu
benzenowym są równocenne, i mają długość 1,39 Å, a więc pośrednią pomiędzy długością wiązania
pojedynczego C-C w etanie 1,54 Å i podwójnego w etylenie 1,34 Å.
W świetle teorii orbitali molekularnych wszystkie atomy węgla w benzenie mają hybrydyzację
sp², podobnie jak w przypadku etylenu. Orbitale hybrydowe sp² scentrowane na sąsiednich atomach
węgla nakładają na siebie osiowo tworząc wiązanie , natomiast niezhybrydyzowane orbitale 2pz
,scentrowane na wszystkich atomach węgla tworzą
zorientowane prostopadle do osi wiązań
charakterystyczny zdelokalizowany orbital molekularny rozciągający się na całą cząsteczkę.
Delokalizacja wiązań na całą cząsteczkę tłumaczy pośredni charakter wiązania pomiędzy wiązaniem
pojedynczym a podwójnym, w tym długości wiązań.
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Wykorzystując wzory (III-41,42) wykonano obliczenia wartości entropowej kowalencyjności
i jonowości wiązań w cząsteczce benzenu oraz - dla porównania - jego monopodstawionej
pochodnej, fenolu. Podobnie jak w przypadku szeregu węglowodorów C2Hx macierz ładunków
i rzędów wiązań CBO wygenerowano w obliczeniach metodą RHF w bazie 3-21G dla
zoptymalizowanych geometrii cząsteczek, a wyniki (pominięto indeksy wiązań C-H) przedstawiono na
rysunku iii-13 z zachowaniem tej samej konwencji opisu.

RYSUNEK iii-13. Wartości rzędów wiązań dla cząsteczek benzenu (po lewej) i fenolu (po prawej) w obliczeniach RHF w bazie 3-21G.
Kolorem niebieskim oznaczona została entropowa składowa kowalencyjna wiązania ,zielonym - entropowa składowa jonowa,
czerwonym - efektywny rząd wiązania Nalewajskiego-Mrozka, czarnym - rząd wiązania Mayer’a.

Z przedstawionych na rysunku iii-13 wartości indeksów entropowych w cząsteczce benzenu
wynika, że wszystkie wiązania C-C są równocenne i całkowicie zdominowane przez składową
kowalencyjną, która stanowi 99.0% całkowitego rzędu wiązania. Widać, że entropowa składowa
kowalencyjna wiązania C-C w benzenie przyjmuje wartość pośrednią 1.442 pomiędzy wiązaniem
pojedynczym w etanie i podwójnym w etylenie. Ponadto warto zauważyć, że sama składowa jonowa
wiązania C-C ma dwukrotnie większą wartość w stosunku do etanu i około dwukrotnie mniejszą
w stosunku do etylenu. W przypadku cząsteczki benzenu obserwuje się niewielką gęstość wiązania
pomiędzy parami atomów węgla w pozycjach para (np. C1-C4), co manifestuje się entropową
składową kowalencyjną o wartości 0.120. Widać na rysunku iii-13, że entropowy indeks
kowalencyjności wiązania C-C przyjmuje wartości pośrednie pomiędzy rzędem wiązania Mayera,
a efektywnym rzędem wiązania Nalewajskiego - Mrozka.
W przypadku cząsteczki fenolu wszystkie indeksy rzędów wiązań wskazują załamanie symetrii
wiązań w pierścieniu aromatycznym, spowodowane obecnością grupy -OH. Indeks jonowości
informacyjnej wiązań C-C zmienia się tylko nieznacznie w stosunku do wartości dla benzenu,
natomiast obserwuje się istotny spadek entropowej kowalencyjności wiązań C1-C2 i C1-C6
w sąsiedztwie atomu tlenu, co związane jest z „wypływem” elektronów w kierunku wiązania C-O. To
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przesunięcie gęstości elektronowej manifestuje się również zmniejszoną wartością rzędu wiązania
pomiędzy atomami w pozycjach para (np. C1-C4). Jednocześnie widać zmniejszenie się efektu
delokalizacji elektronów na atomach co sugeruje wzrost udziału formy rezonansowej z wiązaniami
podwójnymi pomiędzy atomami C2-C3 i C4-C5 w strukturze elektronowej cząsteczki. Podobnie jak
w przypadku cząsteczki benzenu, entropowa składowa kowalencyjna wiązań przyjmuje wartości
pośrednie pomiędzy rzędem wiązania Mayera, a efektywnym rzędem wiązania Nalewajskiego Mrozka.
Stopień jonowości wiązań C-O i O-H w cząsteczce fenolu wynoszą odpowiednio 6,2% i 10,8%.
Dla porównania przeprowadzono dodatkowo obliczenia (metoda RHF/3-21G) stopnia jonowości
wiązań w cząsteczce metanolu CH3OH, i otrzymano następujące wartości : 5,9% dla wiązania C-O oraz
9,2% dla wiązania O-H. Wyniki te sugerują wyższy stopień jonowości wiązania O-H w fenolu, a więc
wyższy stopień „kwasowości” wodoru, co znajduje potwierdzenie w fakcie, że stała dysocjacji
, przy czym metanol
w wodzie w przypadku fenolu przyjmuje bardzo małą wartość
praktycznie w ogóle nie ulega dysocjacji.
III-4.4. Analiza rzędów wiązań w propelanach i diboranie
W poprzednich paragrafach badano zachowanie się indeksów entropowych w opisie wiązań
w układach molekularnych, których struktury elektronowe zostały dobrze zbadane i nie niosą ze sobą
żadnych kontrowersji. Celem takiego postępowania było przetestowanie zaproponowanej nowej
metody obliczeniowej opartej na entropowych indeksach rzędów wiązań. Poniżej opisano wyniki
obliczeń dla dwóch wybranych grup układów, które po dzień dzisiejszy są przedmiotem dyskusji
w literaturze naukowej.
a)

„Małe” propelany

Propelanami nazywana jest rodzina związków organicznych zawierających trzy niezerowe
mostki węglowe i jeden zerowy mostek węglowy pomiędzy przyczółkowymi atomami węgla
(centralne wiązanie), rysunek iii-14. Nazwa ta została zaproponowana przez D. Ginsburga [26], który
jako pierwszy zajmował się badaniem tej grupy związków. W chemii organicznej systematyczna
nazwa [i.j.k]propelanu to tricyklo[i.j.k.01,i+2](i+j+k+2)an.

RYSUNEK iii-14. Schemat struktury [i.j.k] propelanu.
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Propelany od czasu pojawienia się w literaturze naukowej wywoływały duże zainteresowanie
ze strony zarówno chemików organików jak i teoretyków. Z jednej strony duże trudności sprawiała
synteza organiczna tych związków, z drugiej - problem istnienia wiązania centralnego pomiędzy
przyczółkowymi atomami węgla.
W przypadku [1.1.1]propelanu - najmniejszego z całej rodziny propelanów - stwierdzono, że
długość wiązania pomiędzy przyczółkowymi atomami węgla ( 1.54 - 1.65 Å, zależnie od stosowanej
bazy funkcyjnej) jest porównywalna z długością wiązania pojedynczego w etanie. Ponadto obliczono
[27], że energia wiązania centralnego stanowi około 70% energii typowego wiązania C-C
w węglowodorach. W badaniach krystalograficznych [1.1.1]propelanu [28] nie zaobserwowano
charakterystycznej dla typowego wiązania gęstości różnicowej, jednak Wiberg i in. [29] wykazali, że
w centrum wiązania centralnego skumulowana jest gęstość elektronowa, która odtwarza około 80%
gęstości elektronowej obserwowanej w centrum wiązania pojedynczego C-C w cząsteczce 1,3butadienu.
Wykorzystując wzory (III-41,42) wykonano obliczenia entropowych składowych wiązań
w cząsteczkach czterech najmniejszych propelanów : [1.1.1]propelanu, [2.1.1]propelanu,
[2.2.1]propelanu oraz [2.2.2]propelanu. Macierz ładunków i rzędów wiązań CBO otrzymano
z obliczeń kwantowo-chemicznych metodą RHF w bazie 3-21G dla optymalnych geometrii cząsteczek.
Na rysunkach iii-15a,b,c,d w osiach wiązań umieszczone zostały obliczone wartości entropowych
indeksów kowalencyjności (kolor niebieski) i jonowości (kolor zielony) wiązań, zaś w przypadku
wiązania centralnego pomiędzy przyczółkowymi atomami węgla podano dla porównania rzędy
wiązań Mayera (kolor czarny) oraz różnicowe rzędy wiązań Nalewajskiego-Mrozka (kolor czerwony).

a)

b)
C3

C3

C2
C1

C5
C4

C1

C2

C4

RYSUNEK iii-15a,b. Wartości rzędów wiązań dla cząsteczek [1.1.1]propelanu i [2.1.1]propelanu w obliczeniach RHF w
bazie 3-21G. Kolorem niebieskim oznaczona została entropowa składowa kowalencyjna wiązania ,zielonym entropowa składowa jonowa, czerwonym - efektywny rząd wiązania Nalewajskiego-Mrozka, czarnym - rząd wiązania
Mayer’a.
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c)

d)

C5

C2

C1

C5

C4

C7

C3

C3

C2

C1

C6
C4

C6

RYSUNEK iii-15c,d. Wartości rzędów wiązań dla cząsteczek [2.2.1]propelanu i [2.2.2]propelanu w obliczeniach RHF w bazie 3-21G.
Kolorem niebieskim oznaczona została entropowa składowa kowalencyjna wiązania ,zielonym - entropowa składowa jonowa,
czerwonym - efektywny rząd wiązania Nalewajskiego-Mrozka, czarnym - rząd wiązania Mayer’a.

Jak widać na rysunkach iii-15a-d) indeks kowalencyjności entropowej przyjmuje wartości
bardzo zbliżone do efektywnego rzędu wiązania Nalewajskiego-Mrozka, przy czym największe
odstępstwo (różnica około 0.05) obserwuje się w przypadku cząsteczki [2.2.1]propelanu. Jak należało
oczekiwać, wartości każdego z indeksów wiązania centralnego rosną przy zwiększaniu liczby
atomów węgla na mostkach, przy czym w przypadku rzędów wiązań Mayera nie obserwuje się
zauważalnej różnicy wartości indeksu wiązania centralnego pomiędzy [1.1.1]propelanem a
[2.1.1]propelanem. Należy zaznaczyć, że bardzo znikoma wartość indeksu jonowości informacyjnej
praktycznie nie zależy od liczby mostkowych atomów węgla w propelanach (w obrębie przebadanej
grupy „małych” propelanów), przyjmuje natomiast wartość prawie o połowę mniejszą od
odpowiedniej wartości dla wiązania C-C w etanie (0.004 w stosunku do 0.007). Obliczony entropowy
stopień kowalencyjności wiązania w szeregu od [1.1.1]propelanu do [2.2.2]propelanu przyjmuje
wartości odpowiednio 99.3%, 99.5%, 99.6% i 99.6%. Faktycznie, propelany wykazują odrobinę wyższy
stopień kowalencyjności wiązania centralnego w stosunku do wiązania C-C w etanie (99.4%) co
sugeruje mniejszy udział efektu ukierunkowanego przepływu ładunku w procesie formowania
wiązania centralnego C1-C2.
W przypadku wiązań bezpośrednio sąsiadujących w przyczółkowym atomem węgla,
przykładowo wiązania C1-C4 obserwuje się spadek wartości składowej entropowej kowalencyjności
przy zwiększaniu liczby mostkowych atomów węgla ( z wartości 1.020 dla [1.1.1]propelanu do
wartości 1.005 dla [2.2.2]propelanu). Obserwacja ta sugeruje, że część gęstości elektronowej
pochodzącej od wiązań sąsiadujących z przyczółkowymi atomami węgla jest zaangażowana
w wytworzenie wiązania C1-C2. Należy podkreślić, że podobnie do składowej kowalencyjnej,
powiększanie pierścieni propelanów o kolejne atomy węgla powoduje również spadek wartości
indeksu jonowości informacyjnej wiązania C1-C4 (z wartości 0.008, charakterystycznej dla wiązania
C-C w etanie, do wartości 0.005) przy jednoczesnym braku obserwowalnej zmiany jonowości
informacyjnej wiązania C1-C2. Obserwacja ta również pozostaje zgodna z przypuszczeniami
dotyczącymi pochodzenia wiązania centralnego w propelanach.
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Dla porównania, przedstawione zostaną poniżej wyniki innej analizy wiązania centralnego
w propelanach, również opartej na Teorii Informacji, a pochodzącej z pracy [30]. W tym podejściu,
analizowane były mapy odległości informacyjnej Kullbacka-Leibnera, wprowadzonej w paragrafie II-2.
Przy obliczaniu odległości KL wykorzystano wzór (II-17) dla zmiennych dyskretnych, w którym za
przyjęto odpowiednio gęstość elektronową molekularną otrzymaną
oraz
rozkłady
w obliczeniach DFT przy użyciu funkcjonału korelacyjno-wymiennego LDA dla geometrii cząsteczek
zoptymalizowanych metodą UHF/3-21G, oraz gęstość elektronową propomolekuły w przybliżeniu
rozseparowanych atomów, SAL, przy tej samej geometrii. Na rysunkach iii-16a-d umieszczone zostały
mapy odległości KL wykonane dla kolejnych propelanów w płaszczyznach wiązań C1-C2-C3
([1.1.1]propelan i [2.2.1]propalen) w przypadkach a) i c) oraz C1-C2-C4-C6 ([2.1.1]propalen
i [2.2.2]propalen) w przypadkach b) i d).
a)

b)
[1.1.1]propelan

[2.1.1]propelan

c)

d)
[2.2.1]propelan

[2.2.2]propelan

RYSUNEK iii-16a-d. Mapy odległości informacyjnej Kullbacka-Leibnera wykonane dla kolejnych propelanów w płaszczyznach wiązań
C1-C2-C3 w przypadkach a) i c) oraz C1-C2-C4-C6 w przypadkach b) i d), zaczerpnięte z pracy [30].

W ramach pracy [30] wykazano duże podobieństwo jakościowe map odległości informacyjnych
Kullbacka-Leibnera z mapami różnicowej gęstości elektronowej.
Z rysunków iii-16a-d wynika, że w przypadku przyczółkowych atomów węgla w
[1.1.1]propelanie i [2.1.1]propelanie brak jest efektu wiążącego wynikającego ze zmian w gęstości
elektronowej w procesie formowania wiązania, co w porównaniu z wartościami indeksów wiązania
C1-C2 potwierdza wyniki otrzymane przez Wiberga, mówiące o kumulacji w centrum wiązania
centralnego gęstości elektronowej. Ponadto, porównując mapy odległości informacyjnej dla
[2.1.1]propelanu i [2.2.2]propelanu widać nieznaczne zmniejszenie gęstości elektronowej
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(informacyjnej) w obszarze wiązań pomiędzy atomami C1-C4, co pozostaje w zgodności ze zmianami
wartości odpowiednich indeksów entropowych.
b)

Diboran

Cząsteczka diboranu B2H6 należy do grupy symetrii D2h i w jej skład wchodzi zespół czterech
terminalnych atomów wodoru, tworzących z atomem boru 2-centrowe, typowe wiązania
kowalencyjne B-H, oraz dwa atomy wodoru, tworzące 3-centrowe wiązania mostkowe B-H-B. Każdy
atom boru posiada po 3 elektrony walencyjne, w sumie 6, z których w tworzenie wiązań B-H
zaangażowane są 4 elektrony. Dodatkowo dwa mostkowe atomy wodoru dostarczają kolejnych 2
elektronów. Tak więc dwie cząsteczki BH3, nie spełniające reguły oktetu elektronowego, związane są
ze sobą przez dwa mostkowe atomy wodoru w czterocentrowym pierścieniu w sumie przez 4
elektrony. Stąd na każde wiązanie mostkowe B-H-B przypadają 2 elektrony. Taki typ wiązania
nazywany jest w literaturze wiązaniem 3-centrowym-2-elektronowym (3-center-2-electron bonding).
W teorii orbitali molekularnych w wyniku liniowej kombinacji trzech orbitali atomowych
scentrowanych na każdym z atomów wiązania B-H-B powstaje trzy orbitale molekularne MO :
najniżej energetyczny orbital wiążący, orbital niewiążący i orbital antywiążący. W stanie
podstawowym obydwa elektrony obsadzają orbital wiążący, tworząc wiązanie chemiczne
rozciągające się przez atomy B-H-B. W wielu przypadkach tego typu wiązania, ze względu na
charakterystyczny kształt orbitalu molekularnego nazywane są „wiązaniami bananowymi”.
Wykorzystując ponownie wzory (III-41,42) wykonano
obliczenia wartości entropowej kowalencyjności i jonowości
wiązań w cząsteczce. Podobnie jak w poprzednich obliczeniach
macierz ładunków i rzędów wiązań CBO wygenerowano w
obliczeniach metodą RHF w bazie 3-21G dla zoptymalizowanej
geometrii cząsteczek, a wyniki przedstawiono na rysunku iii-17.
Kolorem niebieskim oznaczona została entropowa składowa
kowalencyjna wiązania ,zielonym - entropowa składowa
jonowa, czerwonym - efektywny rząd wiązania NalewajskiegoMrozka, czarnym - rząd wiązania Mayer’a.

RYSUNEK iii-17. Rzędy wiązań w diboranie.

Jak widać na rysunku iii-17, w przypadku wiązania B-H w układzie mostkowych obliczony
efektywny rząd wiązania Nalewajskiego-Mrozka oraz indeks entropowej kowalencyjności przyjmują
wartość bliską połowie wiązania pojedynczego, przy czym ten drugi przyjmuje wartość mniejszą
o 0.030. Nieco niższe wartości (o 0.043 w stosunku do wartości indeksu entropowej kowalencyjności)
osiąga rząd wiązania Mayera, jednak wszystkie one dość dobrze pasują do modelu 3-centrowego 2elektronowego wiązania. Wysumowanie odpowiednich wartości indeksów wiązań mostkowych B-H
pozwala na ocenę całkowitego efektu wiążącego 3-centrowego układu B-H-B. Dla poszczególnych
indeksów otrzymujemy następujące wartości : indeks Wiberga - 0.978 (w tym kowalencyjność
entropowa - 0.940), efektywny rząd wiązania N-M - 1.012 oraz rząd wiązania Mayera - 0.854. Należy
zauważyć, że w przypadku indeksów entropowych stopień kowalencyjności wiązania B-H wynosi
96.1%, co bezpośrednio wynika z symetrii orbitalu molekularnego wiązania B-H-B, gdzie gęstość
elektronowa jest skoncentrowana w większym stopniu na mostkowym atomie wodoru. Wartości
entropowej kowalencyjności i efektywnego rzędu wiązania N-M w przypadku wiązania centralnego
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pomiędzy atomami boru B-B są dość zbliżone, natomiast znacznie odbiegają od wartości rzędu
wiązania Mayera (różnica 0.262 w stosunku do kowalencyjności entropowej). Stopień
kowalencyjności informacyjnej wiązania centralnego wynosi 99.4% a entropowa składowa jonowa
przyjmuje taką samą wartość, jak w przypadku [1.1.1]propelanu, co może sugerować analogiczny
charakter wiązania centralnego B-B. Indeksy rzędów wiązań terminalnych B-H przyjmują wartości
zbliżone to wiązań C-H w etanie, przy czym stopień kowalencyjności informacyjnej wiązania B-H
wynosi 99.2% (w stosunku do 99.1% dla C-H w etanie).
Z przeprowadzonej analizy wynika, że zaproponowane entropowe indeksy wiązań dość dobrze
odtwarzają rzeczywistość molekularną układów w obecności naprężonych wiązań chemicznych,
wiązań mostkowych czy 3-centrowych 2-elektronowych wiązań typu „bananowego”. W większości
przypadków indeksy entropowe przyjmują wartości porównywalne z efektywnymi rzędami wiązań
Nalewajskiego-Mrozka, a nieco większe od rzędów wiązań Mayera. Ponadto w przypadku
propelanów, wykorzystując entropowe indeksy rzędów wiązań i odległości informacyjne KullbackaLeibnera udało się uzyskać zwarty opis charakteru wiązania centralnego, zgodny w wynikami
wcześniejszych badań nad tą rodziną układów molekularnych.
III-4.4. Badanie charakteru wiązań w cząsteczce Li2C2O2
Ostatnim układem dla którego przeprowadzono obliczenia wartości entropowych indeksów
wiązań jest cząsteczka soli dwulitowej dihydroksyacetylenu Li2C2O2. Możliwe formy izomeryczne dla
takiej cząsteczki przedstawione zostały na rysunku iii-18. Udanej próby syntezy soli dokonał Krishnan
i in. [31], otrzymując dwie izomeryczne formy różniące się częstościami drgań wiązania C-O, przy
czym z prac eksperymentalnych wynikała forma liniowa jednego izomeru (struktura I na rysunku
iii-18), zaś w drugim rozważano istnienie mostków litowych. Obliczenia konformacyjne
przeprowadzone przez J. Ciosłowskiego [32] potwierdziły istnienie stabilnej formy liniowej, ale i
równie stabilnej formy cyklicznej (struktura III na rysunku iii-18). Forma II na rysunku iii-18 okazała się
mieć niestabilną energetycznie strukturę.
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RYSUNEK iii-18. Możliwe struktury izomeryczne dla cząsteczki Li2C2O2 : I - struktura liniowa (stabilna), II - hipotetyczna
struktura (niestabilna), III - struktura cykliczna (stabilna).

Badania struktury obydwu izomerów [32] wykazały istnienie wiązań Li-O oraz Li-C w przypadku
izomeru o strukturze cyklicznej, w którym na podstawie obliczeń w oparciu o rozkład ładunków na
poszczególnych atomach zaobserwowano mniej jonowy charakter wiązania Li-O w stosunku do formy
liniowej. Stwierdzono ponadto, że w formie liniowej istnieje układ sprzężonych wiązań typu co
tłumaczy fakt, że długość wiązania C-O (1.286 Å) jest znacznie mniejsza w porównaniu np. z długością
wiązania C-O w metanolu (1.420 Å) .
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Korzystając ze wzorów (III-41,44) obliczono dla obydwu form wartości entropowej
kowalencyjności oraz stopnia jonowości informacyjnej wiązań. Macierz ładunków i rzędów wiązań
CBO otrzymano z obliczeń metodą RHF w bazie 3-21G dla optymalnych geometrii cząsteczek. Na
rysunku iii-19 w osiach wiązań umieszczone zostały wartości poszczególnych indeksów w ten sposób,
że entropową składową kowalencyjną oznaczono kolorem niebieskim, a efektywny rząd wiązania
Nalewajskiego - Mrozka oznaczono kolorem czerwonym. Dodatkowo nad osiami wiązań Li-O
umieszczone zostały wartości stopnia jonowości informacyjnej (kolor zielony) oraz odpowiednio
stopnia jonowości wiązania z metody różnicowej N-M (kolor pomarańczowy), zdefiniowanego jako
.
w efektywnym rzędzie wiązania
ułamek jednocentrowego indeksu

Forma liniowa Li2C2O2

Forma cykliczna Li2C2O2

RYSUNEK iii-19. Wartości rzędów wiązań dla formy liniowej i cyklicznej Li2C2O2 w obliczeniach RHF w bazie 321G. Kolorem niebieskim oznaczona została entropowa składowa kowalencyjna wiązania ,zielonym - stopień
jonowości informacyjnej, czerwonym - efektywny rząd wiązania Nalewajskiego-Mrozka, pomarańczowym stopień jonowości wiązania w metodzie różnicowej N-M. Wartości indeksów N-M wzięto z pracy [33]

Na rysunku iii-19 widać, że w przypadku wiązania C-C formy liniowej entropowa składowa
kowalencyjna oraz efektywny rząd wiązania N-M przyjmują porównywalne wartości, około 2.6,
a więc mniejsze od spodziewanej wartości dla typowego wiązania potrójnego w acetylenie. Ponadto
widać, że obydwa indeksy, pomimo znacznych różnic wartości wskazują na wyższy rząd wiązania C-O
w stosunku do typowych wartości wiązania w metanolu, gdzie entropowa składowa kowalencyjna
przyjmuje wartość 1.017 (różnica 0.217), zaś efektywny rząd wiązania N-M wynosi 1.283 (rożnica
0.279). Wyniki te pozostają w zgodności z hipotezą istnienia układu sprzężonych wiązań
rozciągających się na całą cząsteczkę.
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W przypadku formy cyklicznej obserwuje się większą różnicę w wartościach odpowiednich
indeksów w przypadku wiązania C-C, jednak zgodnie sugerują one wiązania pojedyncze. Indeks
wiązania C-O w obydwu cząsteczkach, pomimo znacznych różnic, przyjmuje wartości większe w
stosunku do formy liniowej, przy czym wartość indeksu różnicowego wyraźnie nawiązuje do
typowego rzędu wiązania w grupie karbonylowej formaldehydu mającego wartość ok. 2.0. Zgadza
się to z wynikami obliczeń Ciosłowskiego [32], zgodnie z którymi wiązania C-O w formaldechydzie i
C-O w cyklicznej formie Li2C2O2 mają bardzo podobne długości (ok. 1.23 Å). Ponadto wartości
obydwu indeksów potwierdzają istnienie wiązań mostkowych C-Li-O, analogicznych do tych obecnych
w cząsteczke diboranu. Dodatkowo ocena stopnia jonowości entropowej i różnicowej wiązania Li-O
faktycznie wskazują na większy udział charakteru jonowego w wiązaniu w przypadku formy liniowej
(różnica w przypadku jonowości entropowej wynosi 1.9%, a w przypadku jonowości różnicowej
0.9%).
Ponownie widać więc, że zaproponowane entropowe indeksy wiązań dają wyniki
porównywalne z indeksami różnicowymi, wspólnie zaś dosyć dobrze opisują układy molekularne o
nietypowej strukturze, dając wyniki zgodne z danymi eksperymentalnymi oraz obliczeniami opartymi
na topologicznej analizie rozkładu gęstości Badera w przestrzeni fizycznej, przy znacznie mniejszym
koszcie obliczeniowym.

- 54 -

IV
PODSUMOWANIE
W ramach niniejszej pracy zaproponowana została metoda obliczania indeksów wiązań w
oparciu o komunikacyjną teorię wiązania chemicznego. Przyjęto w niej, że molekuła stanowi zespół
połączonych równolegle dwuorbitalnych podsystemów komunikacyjnych, w których informacja
rozpraszana jest pomiędzy parą orbitali atomowych. Korzystając z tzw. aksjomatu grupowania teorii
informacji zdefiniowano entropową składową kowalencyjną i jonową wiązania, które okazały się
sumować do kowalencyjnego indeksu Wiberga. Ponadto, wprowadzono entropowe miary stopnia
kowalencyjności i jonowości wiązania, zdefiniowane jako stosunek odpowiedniej składowej
entropowej do indeksu Wiberga.
Zaproponowane indeksy informacyjne zostały przetestowane w pierwszej kolejności na
cząsteczkach o dobrze poznanej strukturze wiązań. W przypadku obliczeń dla molekuł
dwuatomowych stwierdzono bardzo dobrą zgodność otrzymywanych wyników zarówno z danymi
doświadczalnymi (moment dipolowy) jak i przewidywaniami wynikającymi z analizy rozkładów
ładunków, czy różnic elektroujemności w skali Paulinga. Ponadto w przypadku halogenowodorów
stwierdzono podobieństwo jakościowe zmian wartości odpowiednich składowymi entropowego
rzędu wiązania i różnicowego rzędu wiązania Nalewajskiego-Mrozka, natomiast w przypadku
wszystkich molekuł obliczony stopień kowalencyjności (jonowości) informacyjnej wiązania wykazywał
dokładnie te same trendy zmian wartości, co odpowiednio obliczony stopień kowalencyjności
(jonowości) różnicowej, przyjmując przy tym - wydawałoby się - bardziej rozsądne i zróżnicowane w
skali wartości. Obliczenia wykonane dla prostych związków organicznych, jak etan, etylen, acetylen
czy benzen pokazały, że entropowe składowe kowalencyjne przyjmują wartości bardzo zbliżone to
indeksów Wiberga (ze względu na niewielką polaryzację wiązań) i często porównywalne z indeksami
Mayera czy Nalewajskiego-Mrozka. Zauważono również, że pomimo bardzo małych wartości indeksy
jonowości informacyjnej pozwalają np. ocenić stopień kwasowości atomów wodoru w acetylenie.
W następnej kolejności, wykorzystując wprowadzone indeksy przebadano struktury wiązań w
szeregu czterech najmniejszych propelanów, w diboranie oraz litowej soli dihydroksyacetylenu.
Otrzymane wyniki poprawnie opisują rząd i charakter wiązań mostkowych w propelanach oraz 3centrowych wiązań w diboranie, dając w przybliżeniu podobne wartości do indeksów Mayera i
Nalewajskiego-Mrozka. Ponadto pokazano, że doskonałym uzupełnieniem indeksów wiązań w
analizie struktury elektronowej cząsteczek mogą okazać się mapy gęstości odległości informacyjnych,
również zdefiniowane w ramach teorii informacji układów molekularnych. W przypadku analizy
wiązań w pochodnej dihydroksyacetylenu również stwierdzono bardzo dobrą zgodność wartości
indeksów entropowych odpowiednio z wynikami obliczeń różnicowych rzędów wiązań
Nalewajskiego-Mrozka oraz z wynikami obliczeń metodą Ciosłowskiego.
Analiza zależności entropowych indeksów wiązań od wyboru bazy funkcyjnej w obliczeniach
typu RHF wykazała, że ich wartości mogą zmieniać się dość znacznie przy wzroście liczby funkcji bazy,
szczególnie w przypadku wiązań silnie spolaryzowanych, gdzie obserwowano spadek wartości stopnia
jonowości informacyjnej wiązania nawet o kilkadziesiąt procent. We wszystkich jednak przypadkach
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(za wyjątkiem wiązań homoatomowych) zmiany wartości stopnia jonowości wiązania w funkcji
rozmiaru bazy wykazywały te same trendy, co wartości obliczonych momentów dipolowych.
Stwierdzono, że najbardziej wiarygodne wyniki uzyskuje się w przypadku baz typu DZV z co najwyżej
jednym zestawem funkcji polaryzacyjnych.
Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają twierdzić, że pojęcia entropowej kowalencyjności i
jonowości wiązań chemicznych dość dobrze korespondują ze swoimi klasycznymi odpowiednikami.
Może to sugerować, że efekty entropowe odgrywają ważną rolę w procesie powstawania wiązania
chemicznego, oraz mogą stanowić podstawę oceny reaktywności układów molekularnych. Ponadto
testowane indeksy wiązań wydają się być ciekawą alternatywą dla dotychczas stosowanych metod w
bezpośredniej ocenie charakteru wiązań w molekułach, głownie ze względu prostotę obliczeniową (w
tym brak konieczności wykonywania obliczeń dla promolekuły odniesienia) i interpretacyjną (dwie
składowe wiązania chemicznego).
Dalszy rozwój zaproponowanej metody obliczeniowej entropowych indeksów wiązań
chemicznych ukierunkowany jest głównie na modyfikacje związane z poprawieniem zależności
indeksów od rozmiaru bazy funkcyjnej oraz przeprowadzenie obliczeń dla większej grupy związków
chemicznych. Ponadto trwają obecnie prace nad algorytmem obliczania entropowych indeksów
rzędów wiązań w molekularnych kanałach informacyjnych zdefiniowanych nie jako system
równoległych binarnych kanałów komunikacyjnych, lecz alternatywnie - jako jednolita kaskada
komunikacyjna, w której informacja o dystrybucji elektronów rozpraszana jest pomiędzy wszystkie
orbitale atomowe wchodzące w skład cząsteczki.
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