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1. MÈTODES DE LA QUÍMICA QUÀNTICA 
 

Objectius 
 
Realitzar càlculs puntuals d’energia amb diversos mètodes de resolució de l’equació de 
Schrödinger electronica. Saber trobar aquest valor de l’energia donada en l’output del programa 
Gaussian en cada cas i identificar els trets més rellevants d’un càlcul d’estructura electrònica. 
 

Introducció 
 
El potencial de ionització (PI) o energia de ionització d’un àtom o una molècula es defineix com 
la diferència d’energia que acompanya al procés químic següent: 

( ) ( )g gA A e    ( ) ( )PI E A E A   

El PI es pot mesurar experimentalment mitjançat diverses tècniques espectroscòpiques. 
Computacionalment, però, es pot determinar simplement a partir de la reacció plantejada si 
coneixem les energies del sistema en estat neutre i ionitzat. 
 
L’energia d’interacció o energia d’estabilització entre dues molècules ve donada pel procés 

( ) ( ) ( )g g gA B AB    int ( ) ( ) ( )E E AB E A E B    . 

És a dir, és la diferència d’energia entre el sistema compost i les seves parts. Si l’energia 
d’interacció és negativa, vol dir que la formació de l’agregat és més afavorida energèticament 
que les parts del sistema aïllades.  
Les energies d’interacció es poden mesurar experimentalment a partir de mesures 
calorimètriques (en aquest cas s’obtenen directament entalpies d’interacció) o fins i tot 
espectroscòpiques. Computacionalment, com que per a molècules l’energia d’interacció depèn 
de la posició relativa de A i B, per tant per calcular-la cal determinar la posició optima de les 
molècules que interactuen.  
 
En aquesta pràctica farem els càlculs computacionals necessàries per determinar teòricament 
el potencial de ionització de l’aigua i l’energia d’interacció entre dues molècules d’aigua 
(formació d’un pont d’hidrògen) 

 
Paràmetres dels càlculs 
 
Sistema: La molècula d’aigua i el dímer d’aigua. 
Mètodes de càlcul: Hartree-Fock (HF), Funcionals DFT(B3LYP,PBEPBE). 
Conjunts de base: 6-31G* 
Opcions extra dels càlculs: GFINPUT  SCFCON=8   POP=FULL 

 
Procediment 
 

 Dibuixa la molècula d’aigua amb el software gràfic Gaussview, fent servir com a 
paràmetres geomètrics les dades següents (experimentals) : 

Distància O...H 0.958Å  angle d’enllaç HOH 104.477 
 

 Fes un càlcul puntual d’energia a la geometria experimental amb diversos mètodes de 
resolució de l’equació de Schrödinger electrònica amb la base 6-31G*. 
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 Pren nota del valor de l’energia total calculada amb cada mètode (en a.u.), de quins i 
quants orbitals atòmics s'inclouen en el càlcul per als àtoms d’O i H, el nombre total de 
funcions de base (orbitals atòmics), el nombre total d’orbitals moleculars i la seva energia 
associada.Fixa’t que la suma de les energies dels 10 orbitals molecular ocupats no 
coincideix amb l’energia total. 

 

 Visualitza amb el programa Chemcraft el diagrama d’orbitals moleculars del sistema i la 
forma dels orbitals moleculars més rellevants (HOMO i LUMO) 

 

 Repeteix el càlcul en cada cas considerant el sistema carregat positivament. Cal 
especificar a l’input que la càrrega de la molècula es +1 i la multiplicitat de spin 
corresponent a un sistema amb un electró desaparellat. Pren nota del valor de l’energia 
total calculada amb cada mètode (en a.u.). Fixa’t també amb els valors de les energies 
dels orbitals moleculars, en comparació amb les trobades en l’apartat anterior. 

 

 Fes un càlcul puntual d’energia per al dímer d’aigua (H2O)2 a la geometria experimental 
amb els diversos mètodes. Les coordenades atòmiques del sistema son les següents: 

O        0.000262     -1.384366      0.000000 
H       -0.493812     -1.699248      0.756952 
H       -0.493812     -1.699248     -0.756952 
O        0.000262      1.511134      0.000000 
H        0.079626      0.557228      0.000000 
H        0.903803      1.827125      0.000000 
 

 Pren nota del valor de l’energia total calculada amb cada mètode. 
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Base de dades computacionals bibliogràfiques : http://cccbdb.nist.gov/ 
Base de dades experimentals: http://webbook.nist.gov/chemistry/ 
 

Qüestions del dia 
 
QD1. Fes una taula recollint, pels tres sistemes estudiats (H2O, H2O

+ i (H2O)2 ) l'energia 
total calculada amb cada mètode. Per què creus que l’energia de la molècula d’H2O 
sistema no és igual a la suma de l’energia dels seus orbitals moleculars? 
 
QD2. A partir de les dades que has recollit, calcula el potencial de ionització vertical per 
l’aigua i l’energia d’interacció en el dímer d’aigua amb cada mètode i compara’l amb els 
valors experimentals bibliogràfics. Quin mètode es comporta millor? Tenint en compte el 
cost computacional, quin/s mètode/s donen uns millors resultats amb menor cost 
computacional?  
 

http://cccbdb.nist.gov/
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