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Plan prezentacji 

1. Orbitalna teoria komunikacyjna. 

2. Kanały informacyjne MO→MO. 

3. Orbitale rzędów wiązao. 

4. Baza ortogonalnych orbitali atomowych. 

5. Podsumowanie. 

 

Plan prezentacji 



Komunikacyjna teoria wiązania chemicznego 

C1 

H2 

H3 

H4 

C5 

H6 

H7 

H8 

MACIERZ PRAWDOPODOBIEŃSTW 
WARUNKOWYCH P(M|M) 

Wejście Wyjście 

Rozpraszanie informacji 
o elektronach 

C1 

H2 

H3 

H4 

C5 

H6 

H7 

H8 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

P7 

P8 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q5 

Q6 

Q7 

Q8 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

P
(3|2

) 
P

(2
|2

) 

ODDZIAŁYWANIE ATOMÓW KOMUNIKACJA ATOMÓW 

LOKALIZACJA ELEKTRONÓW PRZEPŁYW INFORMACJI 
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Molekularny kanał komunikacyjny Nalewajskiego w rozdzielczości atomowej (cząsteczka etanu)   
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Orbitalna teoria komunikacji 

Molekularny kanał komunikacyjny Nalewajskiego w rozdzielczości orbitali atomowych (cząsteczka etanu)   
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Molekularne kanały informacyjne a rzędy wiązań Orbitalna teoria komunikacyjna 

Orbitalne prawdopodobieostwa zdarzeo elektronowych 

𝜒𝑘  - ortogonalne orbitale atomowe, 𝜑𝑖 =  𝜒𝑘𝐶𝑘,𝑖𝑘  - orbitale molekularne. 

• Prawdopodobieostwa obsadzeo: 

𝜒𝑘 → 𝜑𝑖 → 𝜒𝑘  𝑃𝑘
𝑖 = 𝑃 𝑘|𝑖 = 𝜒𝑘 𝜑𝑖 𝜑𝑖 𝜒𝑘 = 𝜒𝑘 𝑃 𝑖 𝜒𝑘 = 𝐶𝑘,𝑖

2
 

𝜒𝑘 → 𝝋𝑜 → 𝜒𝑘  𝑃𝑘 = 𝒩 𝜒𝑘  |𝜑𝑖  𝜑𝑖|
𝑜𝑐𝑐

𝑖
𝜒𝑘 = 𝒩 𝜒𝑘 𝑃 𝜑

𝑜 𝜒𝑘 = 𝛾𝑘,𝑘/𝑁 

• Prawdopodobieostwa warunkowe: 

𝜒𝑘 → 𝝋𝑜 → 𝜒𝑙 → 𝝋𝑜 → 𝜒𝑘 

𝑃 𝑘|𝑙 = 𝒩𝑙 𝜒𝑘 𝑃 𝜑
𝑜|𝜒𝑙  𝜒𝑙|𝑃 𝜑

𝑜 𝜒𝑘 = 𝒩𝑙 𝜒𝑘 𝑆 𝑙 𝜒𝑘 = 2𝛾𝑙,𝑙
−1

𝛾𝑘,𝑙𝛾𝑙,𝑘 

Prawdopodobieństwo warunkowe 𝑃 𝑘|𝑙  jest zatem określone jako wartość oczekiwana w stanie 
(wyjściowym) |𝜒𝑘  operatora rozpraszania molekularnego 𝑆 𝑙 ze stanu (wejściowego) |𝜒𝑙 . 

 𝑃 𝑘|𝑙𝑘 = 2𝛾𝑙,𝑙
−1

 𝛾𝑘,𝑙𝛾𝑙,𝑘𝑘 = 2𝛾𝑙,𝑙
−1

2𝛾𝑙,𝑙 = 1  
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Molekularne kanały informacyjne a rzędy wiązań Orbitalna teoria komunikacyjna 

Atomowe prawdopodobieostwa zdarzeo elektronowych 

• Prawdopodobieostwa jednoczesne: 

𝜒𝑘 → 𝝋𝑜 → 𝜒𝑙 → 𝝋𝑜 → 𝜒𝑘 

𝑃 𝑘, 𝑙 = 𝒩 𝜒𝑘 𝑆 𝑙 𝜒𝑘 = 𝑃 𝑙, 𝑘 = 𝒩 𝜒𝑙 𝑆 𝑘 𝜒𝑙 = 2𝑁 −1𝛾𝑘,𝑙𝛾𝑙,𝑘  

𝜒𝑙 → 𝝋𝑜 → 𝜒𝑘 → 𝝋𝑜 → 𝜒𝑙 

  𝑃 𝑘, 𝑙𝑙𝑘 = 1,           𝑃 𝑘, 𝑙𝑘 = 𝑃𝑙 ,          𝑃 𝑘, 𝑙 = 𝑃 𝑘|𝑙 𝑃𝑙 

• Redukcja rozdzielczości orbitalnej do atomowej: 

𝑃 𝑋, 𝑌 =   𝑃 𝑘, 𝑙

𝑙∈𝑌𝑘∈𝑋

= 2𝑁 −1   𝜒𝑘 𝑆 𝑙 𝜒𝑘

𝑙∈𝑌𝑘∈𝑋

= 2𝑁 −1  𝜒𝑘 𝑆 𝑌 𝜒𝑘

𝑘∈𝑋

 

= 2𝑁 −1   𝛾𝑘,𝑙𝛾𝑙,𝑘

𝑙∈𝑌𝑘∈𝑋

= 2𝑁 −1𝑊𝑋,𝑌 

𝑃𝑌 =  𝑃𝑙

𝑙∈𝑌

= 𝑁 −1  𝛾𝑙,𝑙

𝑙∈𝑌

=
𝑁𝑌

𝑁
 𝑃 𝑋|𝑌 =

𝑃 𝑋, 𝑌

𝑃𝑌
=

𝑊𝑋,𝑌

2𝑁𝑌
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Addytywna dekompozycja entropii warunkowej 
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Entropia warunkowa wybranych układów 

Molekularne kanały informacyjne a rzędy wiązań Orbitalna teoria komunikacyjna 

Porównanie kanałów informacyjnych w rozdzielczości orbitalnej i atomowej. Baza 
minimalna 𝝌 (STO-3g) i rozszerzona 𝝓 (6-31g**). 
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Entropia warunkowa wybranych układów 

Molekularne kanały informacyjne a rzędy wiązań Orbitalna teoria komunikacyjna 

Szumy informacyjne w komunikacji orbitalnej wewnątrzatomowej i pomiędzy atomami. 
Baza minimalna 𝝌 (STO-3g) i rozszerzona 𝝓 (6-31g**). 
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Entropia warunkowa wybranych układów 

Molekularne kanały informacyjne a rzędy wiązań Orbitalna teoria komunikacyjna 
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• Układy w rozdzielczości orbitalnej zdefiniowane w różnych bazach trudno 
porównywad. 
 

• Redukcja rozdzielczości z orbitalnej do atomowej pozwala wyeliminowad szum od 
zdarzeo orbitalnych, tracimy jednak informację o strukturze wiązania. 
 

• W rozdzielczości AO największy szum związany jest z oddziaływaniem 
wewnątrzatomowym. 
 

• Dodanie funkcji polaryzacyjnych z jednej strony zwiększa deterministycznośd 
układu z wiązaniami spolaryzowanymi, z drugiej przesuwa maksimum entropii w 
związku ze wzrostem liczby możliwych zdarzeo. 

1. R.F. Nalewajski, D. Szczepanik, J. Mrozek, Advances in Quantum Chemistry 61 (2011) 1-48 
„Bond Differentiation and Orbital Decoupling in the Orbital-Communication Theory of the Chemical Bond”  

2. D. Szczepanik, J. Mrozek, Journal of Mathematical Chemistry 49 (2011) 562-575 
„Entropic bond descriptors from separated output-reduced communication channels in atomic orbital resolution” 

3. D. Szczepanik, J. Mrozek, Journal of Theoretical and Computational Chemistry 10 (2011) 471-482 
„Probing the interplay between multiplicity and ionicity of the chemical bond” 

4. R.F. Nalewajski, D. Szczepanik, J. Mrozek, Journal of Mathematical Chemistry, w przygotowaniu 
„Comparing the molecular information channels and bond descriptors from SCF calculations using different basis sets” 
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Molekularne kanały komunikacyjne MO→MO 

„Geometryczny” kanał informacyjny MO→MO. Z ortonormalności orbitali molekularnych wynika jego 
bezszumowość, deterministyczność i stacjonarność układu komunikacyjnego. Ilość informacji jaka 
przepływa a takim kanale jest całkowicie określona przez entropię Shannona rozkładu prawdopodobieństw 
na wejściu systemu komunikacyjnego: 

Molekularne kanały informacyjne a rzędy wiązań Kanały informacyjne MO→MO 
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𝑆 𝝋 𝝋 = 0.00 

𝐼 𝝋: 𝝋 = 3.17 

𝐼 𝝋: 𝝋 = 𝐻 𝑷𝝋 = −  𝑝𝑗
𝑗

log2 𝑝𝑗 = log2 𝑁 − 1 ≅ 3.17 
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Definicje prawdopodobieostw w kanałach MO→MO 

Molekularne kanały informacyjne a rzędy wiązań Kanały informacyjne MO→MO 

• Prawdopodobieostwa obsadzeo MO: 

𝜑𝑖 → 𝜒𝑘 → 𝜑𝑖  𝑃𝑖
𝑘 = 𝒩𝑘 𝜑𝑖 𝜒𝑘 𝜒𝑘 𝜑𝑖 = 𝒩𝑘 𝜑𝑖 𝑃 𝑘 𝜑𝑖 = 𝒩𝑘 𝐶𝑘,𝑖

2
 

𝜑𝑖 → 𝝌 → 𝜑𝑖  𝑃𝑖 = 𝒩 𝜑𝑖 𝑃 𝜒 𝜑𝑖 = 𝒩 𝜑𝑖 𝜑𝑖 = 2/𝑁 

• Prawdopodobieostwa warunkowe MO : 

𝜑𝑖 → 𝜒𝑘 → 𝜑𝑗 → 𝜒𝑘 → 𝜑𝑖 

𝑃𝑘 𝑖|𝑗 = 𝒩𝑗
𝑘 𝜑𝑖 𝑃 𝑘𝑃 𝑗𝑃 𝑘 𝜑𝑖 = 𝒩𝑗

𝑘 𝜑𝑖 𝑆 𝑗
𝑘 𝜑𝑖 , 

a) 

𝜑𝑖 → 𝑋𝜒 → 𝜑𝑗 → 𝑋𝜒 → 𝜑𝑖  

𝑃𝑋 𝑖|𝑗  definiuje zatem kanał komunikacyjny w którym rozpraszamy informację o 

przynależności elektronów z populacji elektronowej atomu X do poszczególnych 
orbitali molekularnych (dotyczy jedynie zajętych MO). 

Jak zdefiniowad prawdopodobieostwa MO ograniczone do wybranych atomów? 

𝜑𝑖 → 𝑋𝜒 → 𝜑𝑖 𝑃𝑖
𝑋 = 𝒩𝑋 𝜑𝑖 𝑃 𝑋 𝜑𝑖 = 𝒩𝑋  𝐶𝑘,𝑖

2
𝑘∈𝑋   

𝒩𝑗
𝑘 −1

=  𝑃𝑘 𝑖|𝑗𝑖   

𝑃𝑋 𝑖|𝑗 = 𝒩𝑗
𝑋 𝜑𝑖 𝑃 𝑋𝑃 𝑗𝑃 𝑋 𝜑𝑖 = 𝒩𝑗

𝑋 𝜑𝑖 𝑆 𝑗
𝑋 𝜑𝑖 , 𝒩𝑗

𝑋 −1
=  𝑃𝑋 𝑖|𝑗𝑖   
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Definicje prawdopodobieostw w kanałach MO→MO 

Molekularne kanały informacyjne a rzędy wiązań Kanały informacyjne MO→MO 

b) 

Jak zdefiniowad prawdopodobieostwa MO ograniczone do wybranych atomów? 

𝜑𝑖 → 𝑋𝜒 → 𝝋𝑜 → 𝑌𝜒 → 𝜑𝑗 → 𝑌𝜒 → 𝝋𝑜 → 𝑋𝜒 → 𝜑𝑖  

𝑃𝑋𝑌 𝑖|𝑗 = 𝒩𝑗
𝑋𝑌 𝜑𝑖 𝑆 𝑗

𝑋𝑌 𝜑𝑖 = 𝒩𝑗
𝑋𝑌 𝜑𝑖 𝑃 𝑋𝑃 𝜑

𝑜𝑃 𝑌𝑃 𝑗𝑃 𝑌𝑃 𝜑
𝑜𝑃 𝑋 𝜑𝑖  

= 𝒩𝑗
𝑋𝑌 𝜑𝑖 𝑃 𝑋𝑃 𝜑

𝑜𝑃 𝑌 𝜑𝑗
2

= 𝒩𝑗
𝑋𝑌 𝜑𝑖 𝑆 𝑋𝑌 𝜑𝑗

2
= 𝐴𝑋𝑌 𝑖|𝑗 2 

𝐴𝑋𝑌 𝑖|𝑗 = 𝒩𝑗
𝑋𝑌 1/2

𝐴𝑋𝑌
′ 𝑖, 𝑗 = 𝒩𝑗

𝑋𝑌 1/2
  𝐶𝑘,𝑖𝛾𝑘,𝑙𝐶𝑙,𝑗𝑙∈𝑌𝑘∈𝑋    

𝑃𝑋𝑌 𝑖|𝑗  definiuje zatem kanał komunikacyjny w którym rozpraszamy informację o 

przynależności elektronów zdelokalizowanych pomiędzy atomami X i Y do 
poszczególnych orbitali molekularnych (dotyczy jedynie zajętych MO). Amplituda 
𝐴𝑋𝑌 𝑖|𝑗  dostarcza informacji o wzajemnych fazach 𝜑𝑖  i 𝜑𝑗   względem wiązania X-Y. 

𝑃𝑋𝑋 𝑖|𝑗  definiuje z kolei kanał komunikacyjny w którym rozpraszamy informację o 

przynależności elektronów zlokalizowanych na atomie X do poszczególnych orbitali 
molekularnych (dotyczy jedynie zajętych MO). 
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Orbitale zdelokalizowane a zlokalizowane 

Molekularne kanały informacyjne a rzędy wiązań Kanały informacyjne MO→MO 

𝝋 ⟶ 𝑷𝝋
𝑿𝒀 ⟶ 𝑷𝑿𝒀 𝝋|𝝋 ⟶ 𝑷𝝋

𝑿𝒀′ ⟶ 𝝋 

• Kanał informacyjny MO→MO: 

𝑆𝑋𝑌 𝝋|𝝋 > 0, 𝐻 𝑷𝝋
𝑿𝒀 > 𝐼𝑋𝑌 𝝋: 𝝋  

Kanoniczne MO w cząsteczkach wieloatomowych są zdelokalizowane i odzwierciedlają 
symetrię całej cząsteczki. Stąd, w oddziaływanie atomów X i Y (mierzone indeksem 
kowalencyjności Wiberga) zaangażowanych może być wiele orbitali molekularnych. 
Rozkład indeksu Wiberga na wkłady od poszczególnych MO jest następujący: 
 

𝑊𝑋𝑌 =   𝛾𝑘,𝑙𝛾𝑙,𝑘

𝑙∈𝑌𝑘∈𝑋

=  𝐴𝑋𝑌
′ 𝑖, 𝑖

𝑜𝑐𝑐

𝑖

= −  𝐴𝑋𝑌
′ 𝑖, 𝑖

𝑣𝑖𝑟

𝑖

 

 
Niezerowe elementy pozadiagonalne macierzy amplitud 𝑨𝑋𝑌

′ 𝝋, 𝝋  są odpowiedzialne 
za szum w kanale informacyjnym MO→MO wiązania X-Y.  

𝑆𝑋𝑌 𝝋|𝝋 > 0 
średnia niepewność związana z przynależnością elektronów 
tworzących wiązanie X-Y do poszczególnych orbitali 
molekularnych. 
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Orbitale zdelokalizowane a zlokalizowane 

Molekularne kanały informacyjne a rzędy wiązań Orbitale rzędów wiązań 

𝝃 ⟶ 𝑷𝝃
𝑿𝒀 ⟶ 𝑷𝑿𝒀 𝝃|𝝃 ≡ 𝟏 ⟶ 𝑷𝝃

𝑿𝒀 ⟶ 𝝃 

• Kanał informacyjny  BOO→BOO: 

𝑆𝑋𝑌 𝝃|𝝃 = 0, 𝐻 𝑷𝝃
𝑿𝒀 = 𝐼𝑋𝑌 𝝃: 𝝃  

Orbitale rzędów wiązań (Bond Order Orbitals) stanowią reprezentację w której kanał 
informacyjny BOO → BOO wiązania X-Y jest bezszumowy, deterministyczny i 
stacjonarny. Orbitale rzędów wiązań są kombinacjami liniowymi kanonicznych orbitali 
molekularnych: 

𝐵𝑂𝑂:      𝜉𝜇
𝑏 =  𝜑𝑖𝒞𝑖,𝜇

𝑏

𝑜𝑐𝑐

𝑖

  

Wiążące orbitale rzędów wiązań (BOO) otrzymujemy przez rozwiązanie zagadnienia 
własnego operatora rozpraszania 𝑆 𝑋𝑌 w podprzestrzenii zajętych MO, a więc przez 
diagonalizację odpowiedniego bloku macierzy amplitud, 𝑨𝑋𝑌

′ 𝝋𝑜, 𝝋𝑜 . 
 

𝐵𝑂𝑂:          𝑨𝑋𝑌
′ 𝝋𝑜, 𝝋𝑜  𝝃𝑏 = 𝝃𝑏𝝀𝑏               𝝀𝑏 = 𝜆𝜇

𝑏𝛿𝑖,𝜇  
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1. D. Szczepanik, J. Mrozek, Journal of Theoretical and Computational Chemistry, w recenzji, 
„On chemical bond order decomposition within molecular orbital space”  

2. D. Szczepanik, J. Mrozek, Journal of Mathematical Chemistry, w przygotowaniu, 
„Eigenproblem of the scattering operator within molecular orbital space” 



Orbitale zdelokalizowane a zlokalizowane 

Molekularne kanały informacyjne a rzędy wiązań Orbitale rzędów wiązań 

𝝃 ⟶ 𝑷𝝃
𝑿𝒀 ⟶ 𝑷𝑿𝒀 𝝃|𝝃 ≡ 𝟏 ⟶ 𝑷𝝃

𝑿𝒀 ⟶ 𝝃 

• Kanał informacyjny  BOO→BOO: 

𝑆𝑋𝑌 𝝃|𝝃 = 0, 𝐻 𝑷𝝃
𝑿𝒀 = 𝐼𝑋𝑌 𝝃: 𝝃  

Orbitale rzędów wiązań (Bond Order Orbitals) stanowią reprezentację w której kanał 
informacyjny BOO → BOO wiązania X-Y jest bezszumowy, deterministyczny i 
stacjonarny. Orbitale rzędów wiązań są kombinacjami liniowymi kanonicznych orbitali 
molekularnych: 

𝐵𝑂𝑂∗:      𝜉𝜇
𝑎 =  𝜑𝑖𝒞𝑖,𝜇

𝑎

𝑣𝑖𝑟

𝑖

  

Antywiążące orbitale rzędów wiązań (BOO*) otrzymujemy przez rozwiązanie 
zagadnienia własnego operatora rozpraszania 𝑆 𝑋𝑌 w podprzestrzenii wirtualnych MO, a 
więc przez diagonalizację odpowiedniego bloku macierzy amplitud, 𝑨𝑋𝑌

′ 𝝋𝑣, 𝝋𝑣 . 
 

𝐵𝑂𝑂∗:           𝑨𝑋𝑌
′ 𝝋𝑣, 𝝋𝑣  𝝃𝑎 = 𝝃𝑎𝝀𝑎               𝝀𝑎 = 𝜆𝜇

𝑎𝛿𝑖,𝜇  
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1. D. Szczepanik, J. Mrozek, Journal of Theoretical and Computational Chemistry, w recenzji, 
„On chemical bond order decomposition within molecular orbital space”  

2. D. Szczepanik, J. Mrozek, Journal of Mathematical Chemistry, w przygotowaniu, 
„Eigenproblem of the scattering operator within molecular orbital space” 



Molekularne kanały informacyjne a rzędy wiązań Orbitale rzędów wiązań 

• Rząd wiązania i jego składowe: 

Orbitale zdelokalizowane a zlokalizowane 

𝑊𝑋𝑌 =  𝜆𝜇
𝑏

𝐵𝑂𝑂

𝜇

= 𝑊𝑋𝑌
𝜎 + 𝑊𝑋𝑌

𝜋 + ⋯ + 𝑊𝑋𝑌
𝑟  

suma wartości własnych BOO, które 
trudno jednoznacznie zidentyfikować 

• Zlokalizowane orbitale atomu X: 

Analogicznie do BOO możemy otrzymać zlokalizowane orbitale 𝝃𝑛 atomu X (związane z tą 
częścią populacji elektronowej na atomie X, która nie jest „zaangażowana” w tworzenie wiązań 
chemicznych z innymi atomami) poprzez rozwiązanie zagadnienia własnego operatora 
rozpraszania 𝑆 𝑋𝑋 w podprzestrzenii zajętych MO, a więc przez diagonalizację odpowiedniego 
bloku macierzy amplitud, 𝑨𝑋𝑋

′ 𝝋𝑜, 𝝋𝑜 . 
 

𝑨𝑋𝑋
′ 𝝋𝑜, 𝝋𝑜  𝝃𝑛 = 𝝃𝑛𝝀𝑛               𝝀𝑛 = 𝜆𝜇

𝑛𝛿𝑖,𝜇  
 
Wtedy suma wartości 2𝜆𝜇

𝑛 odtwarza populację elektronów rdzenia, wolnych par i elektronów 

związanych z przeniesieniem  ładunku (wiązania spolaryzowane) na atomie X, a całą populację 
elektronową atomu X można rozłożyć na następujące składniki: 
 

𝑁𝑋 = 𝑁𝑋
𝑛 + 𝑉𝑋 = 2  𝜆𝜇

𝑛

𝜇
+  𝑊𝑋𝑌

𝑌≠𝑋
 

el. zlokalizowane 

el. zdelokalizowane 
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Molekularne kanały informacyjne a rzędy wiązań Orbitale rzędów wiązań 

Przykładowe wyniki obliczeo 

Cząsteczka H2O (RHF/MINI). Porównanie orbitali zdelokalizowanych i zlokalizowanych różnych metod. 
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D. Szczepanik, J. Mrozek, Journal of Theoretical and Computational Chemistry, w recenzji, 
„On chemical bond order decomposition within molecular orbital space”  



Molekularne kanały informacyjne a rzędy wiązań Orbitale rzędów wiązań 

Przykładowe wyniki obliczeo 

Acetylen C2H2 (RHF/MINI) 

𝜆𝜎
𝑏 = 1.00 𝜆𝜎

𝑎 = −1.00 

𝜆1𝜋
𝑎 = −1.00 

𝜆2𝜋
𝑎 = −1.00 

𝜆1𝜋
𝑏 = 1.00 

𝜆2𝜋
𝑏 = 1.00 

[1.1.1]-propelan C5H6 (RHF/MINI) 

𝜆𝜎
𝑏 = 0.69 

𝜆𝜎
𝑎 = −0.69 
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Molekularne kanały informacyjne a rzędy wiązań Orbitale rzędów wiązań 

Przykładowe wyniki obliczeo 
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D. Szczepanik, J. Mrozek, Journal of Theoretical and Computational Chemistry, w recenzji, 
„On chemical bond order decomposition within molecular orbital space”  

Dekompozycja rzędu wiązania dwoma różnymi metodami, RHF/MINI oraz DFT/B3LYP/cc-pVDZ. 



Molekularne kanały informacyjne a rzędy wiązań Orbitale rzędów wiązań 

Przykładowe wyniki obliczeo 
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D. Szczepanik, J. Mrozek, Journal of Theoretical and Computational Chemistry, w recenzji, 
„On chemical bond order decomposition within molecular orbital space”  

Wpływ delokalizacji elektronowej na rozkład rzędu wiązania na składowe. Metoda RHF/MINI. 



Molekularne kanały informacyjne a rzędy wiązań Orbitale rzędów wiązań 

Orbitale rzędów wiązao wielocentrowych 

𝝃 ⟶ 𝑷𝝃
𝑿𝒀𝒁 ⟶ 𝑷𝑿𝒀𝒁 𝝃|𝝃 ≡ 𝟏 ⟶ 𝑷𝝃

𝑿𝒀𝒁 ⟶ 𝝃 

W takim kanale komunikacyjnym zakładamy równoległą komunikację X-Y oraz Y-Z. 

Pozwala to zdefiniować odpowiednią macierz amplitud jako: 

𝑨𝑋𝑌𝑍
′ 𝝋𝑜, 𝝋𝑜 = 𝑨𝑋𝑌

′ 𝝋𝑜, 𝝋𝑜 + 𝑨𝑌𝑍
′ 𝝋𝑜, 𝝋𝑜  

𝐵𝑂𝑂:   𝑨𝑋𝑌𝑍
′ 𝝋𝑜 , 𝝋𝑜  𝝃𝑏 = 𝝃𝑏𝝀𝑏,        𝝀𝑏 = 𝜆𝜇

𝑏𝛿𝑖,𝜇  

Suma macierzy amplitud prawdopodobieństw jednoczesnych dla wszystkich możliwych 
oddziaływań pozwala odtworzyć bezszumowy kanał MO→MO;   wtedy 𝝃 ≡ 𝝋: 

  𝑨𝑋𝑌
′ 𝝋𝑜, 𝝋𝑜

𝑌𝑋
= 1 

Z tego wynika, że dla układów kowalencyjnych, bez wolnych par elektronowych i po 
odseparowaniu orbitali rdzenia, poszczególne zajęte (kanoniczne) orbitale molekularne 
można interpretować jako orbitale rzędów wiązań n-centrowych 2-elektronowych. 
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Molekularne kanały informacyjne a rzędy wiązań Orbitale rzędów wiązań 

Przykładowe wyniki obliczeo 
HF2

-    (RHF/MINI) B2H6
     (RHF/MINI) 

C4H6
     (RHF/MINI) 

C6H6
     (RHF/MINI) 
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Przykłady orbitali rzędów wiązań  3-centrowych 2-elektronowych. Metoda RHF/MINI. 



Molekularne kanały informacyjne a rzędy wiązań Baza ortogonalnych orbitali atomowych 

Baza ortogonalnych orbitali atomowych 

• Ortogonalizacja Löwdina: 

𝑪 = 𝑺1/2𝑪 

Macierz metryki przestrzeni wektorowej utworzonej z kolumn macierzy 𝑪  jest jednostkowa:  

𝟏 = 𝑪 𝑇𝑪 = 𝑺1/2𝑪
𝑇
𝑺1/2𝑪 = 𝑪𝑇𝑺𝑪     i stąd       𝑺 = 𝑪𝑪𝑇 −1 

Podobieństwo macierzy 𝑪𝑪𝑇 ∼ 𝑪𝑇𝑪 prowadzi do dwóch równoważnych definicji:  

𝑪 = 𝑪𝑪𝑇 −1/2𝑪 𝑪 = 𝑪 𝑪𝑇𝑪 −1/2 

• Modyfikacja metody: 

Ortogonalizacja przebiega dwuetapowo: 

1. Symetryczna ortogonalizacja zajętych orbitali molekularnych: 

 

 

2. Ortogonalizacja Grama-Schmidta pozostałych wirtualnych orbitali molekularnych. 

𝑪 𝑜 = 𝑪𝑜 𝑪𝑜𝑇
𝑪𝑜

−1/2
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1. D. Szczepanik, J. Mrozek, Chemical Physics Letters, w druku, 
„Symmetrical orthogonalization within the linear space of molecular orbitals” 



Molekularne kanały informacyjne a rzędy wiązań Baza ortogonalnych orbitali atomowych 

Przykładowe wyniki obliczeo 

Cząsteczka metanu. Zależność ładunków atomowych od wyboru bazy. Metoda RHF. 
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D. Szczepanik, J. Mrozek, Computational and Theoretical Chemistry, w przygotowaniu, 
„Electron Population Analysis using the reference basis set. A comparative study” 



Molekularne kanały informacyjne a rzędy wiązań Baza ortogonalnych orbitali atomowych 

Przykładowe wyniki obliczeo 

Cząsteczka fluorku litu. Zależność ładunków atomowych od wyboru bazy. Metoda RHF. 
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D. Szczepanik, J. Mrozek, Computational and Theoretical Chemistry, w przygotowaniu, 
„Electron Population Analysis using the reference basis set. A comparative study” 



Molekularne kanały informacyjne a rzędy wiązań Baza ortogonalnych orbitali atomowych 

Przykładowe wyniki obliczeo 

Pochodna kwasu masłowego: HO-CH2-CF(NH2)-CH2-COOH. Metoda RHF/6-311++g**. 
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D. Szczepanik, J. Mrozek, Computational and Theoretical Chemistry, w przygotowaniu, 
„Electron Population Analysis using the reference basis set. A comparative study” 



Molekularne kanały informacyjne a rzędy wiązań Podsumowanie 

Podsumowanie 
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• Molekularne układy komunikacyjne w rozdzielczości orbitali atomowych AO 
zdefiniowane w różnych bazach trudno porównywad. Redukcja rozdzielczości z 
orbitalnej do atomowej pozwala wyeliminowad szum od zdarzeo orbitalnych, 
tracimy jednak informację o strukturze wiązania. W rozdzielczości AO największy 
szum związany jest z oddziaływaniem wewnątrzatomowym. 
 

• Dodanie funkcji polaryzacyjnych z jednej strony zwiększa deterministycznośd 
układu z wiązaniami spolaryzowanymi, z drugiej przesuwa maksimum entropii w 
związku ze wzrostem liczby możliwych zdarzeo. 
 

• Kanał  komunikacyjny rozpraszający informację o przynależności wszystkich 
elektronów w cząsteczce do poszczególnych orbitali molekularnych MO  jest 
bezszumowy i deterministyczny. 
 

• Kanał komunikacyjny rozpraszający informację o przynależności elektronów w 
wiązaniu chemicznym X-Y do poszczególnych orbitali molekularnych jest mocno 
zaszumiony, gdyż MO są zdelokalizowane na całą cząsteczkę. 

 



Molekularne kanały informacyjne a rzędy wiązań Podsumowanie 
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Podsumowanie 

• W reprezentacji orbitali rzędów wiązao kanał komunikacyjny rozpraszający 
informację o przynależności elektronów w wiązaniu chemicznym X-Y do 
poszczególnych orbitali  jest bezszumowy i deterministyczny. 
 

• Wartości własne BOO definiują  składowe kowalencyjności Wiberga (𝜎, 𝜋, 𝛿 …). 
 

• W szczególnych sytuacjach kanoniczne orbitale molekularne można interpretowad 
jako orbitale rzędów wiązao n-centrowych 2-elektronowych.  
 

• 2-etapowa procedura ortogonalizacji polega na: 1) ortogonalizacji symetrycznej w 
podprzestrzeni zajętych orbitali molekularnych a następnie 2) ortogonalizacji 
Grama-Schmidta wirtualnych orbitali molekularnych.  Takie podejście sprawia, że 
OAO „obfite” w elektrony w większym stopniu przypominają swoje 
nieortogonalne odpowiedniki niż w wariancie 1-etapowym. Ładunki atomowe z 
analizy populacyjnej opartej na tak zortogonalizowanych orbitalach atomowych 
bardzo dobrze korelują z ładunkami z NPA i ESP. 



Molekularne kanały informacyjne a rzędy wiązań Podsumowanie 

Dziękuję za uwagę! 
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