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3. SUPERFÍCIES D’ENERGIA POTENCIAL: ESCANEJAT i OPTIMITZACIÓ 
RESTRINGIDA 

 

Objectius 
 
Realitzar escàners sobre les superfícies d’energia potencial per tal de seguir l’energia al llarg de la 
variació d’algun paràmetre geomètric d’interès.  
 

Paràmetres dels càlculs 
 
Mètodes de càlcul: Hartree-Fock (HF), Funcionals DFT (B3LYP) 
Conjunts de base: 3-21G, 6-31++G** 
Opcions extra dels càlculs: GFINPUT  POP=FULL  NOSYMM 

 
 
Introducció 
 
Tot sovint ens pot interessar fer un anàlisis conformacional del nostre sistema, ja sigui per buscar 
quin isòmer és el més estable com buscar, de forma dirigida, un estat de transició. 
 
Un exemple és l’estudi conformacional de 
l’etè. En aquest cas concret, ens interessa 
poder anar controlant un dels angles diedres 
i així podem trobar, entre altres 
informacions, el mínim absolut. 
 
 
 
 
Per poder fer aquest tipus d’anàlisis podem optar per: 
 

- Scan1 
- Amb la comanda SCAN podem anar fent càlculs puntuals d’energia a mesura que anem 

canviant algun paràmetre geomètric definit a la z-matrix (distancia d’enllaç, angle d’enllaç, o 
angle díedre)   

- Avantatges – Em permet fer un seguiment de la variació d’energia associada al canvi de 
només una coordenada, que pot ser la de més importància en una reacció.  

- Desavantatges –  
o S’ha d’utilitzar la molècula definida a partir d‘una z-matrix (definida de forma adequada) 
o Cal anar en compte amb que la simetria de la molècula pot varia al llarg de l’escaneig. Cal 

desactivar-la amb la comanda NOSYMM 
  

                                            
1
 A l’Annex teniu la descripció de com utilitzar aquestes comandes. 
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- Opt=ModRedundant 
- Amb aquesta comanda pot dur a terme una optimització de geometria restringida, en la qual 

s’ha fixat el valor d’un (o més) paràmetre geomètric (distancia d’enllaç, angle d’enllaç, o angle 
díedre) i s’optimitza la resta. El programa permet fixar el valor del paràmetre geomètric a un 
únic valor (F, freeze) valor, o a una colla de valors (S, scan). 

- En aquest cas tan li fa treballar amb z-matrix com en coordenades cartesianes. L’únic 
inconvenient que té és que no es poden portar a terme càlculs puntuals d’energia a cadascun 
dels passos d’un escanejat, sinó que sempre hi ha una relaxació de tota la geometria (el càlcul 
és més costós computacionalment). 

 

 
Procediment 
 
1 . Molècula H2O2   
 

 Optimitza la geometria de la molècula H2O2, utilitzant la seva Z-matrix amb els mètodes 
HF/3-21G i B3LYP/6-31++G(d,p) 
 

 Calcula l’energia de la molècula (parteix de la geometria optimitzada que has obtingut en 
l’apartat anterior)  fixant l’angle díedre (vegeu annex, Opt=Modredundant) als valors 
següents: 

i) 0 

ii) 120 

iii) 180 
 

 Fes un escaneig d’energia per variacions de l’angle díedre entre 0 i 180. Parteix de la 
geometria optimitzada del primer apartat.  
 

(a) Amb el Keyword SCAN  
a. Nivells de càlcul HF/ 6-31++G(d,p) i B3LYP/6-31++G(d,p) 

 
(b) Amb el Keyword OPT=ModRedundant 

a. Nivells de càlcul HF/3-21G i B3LYP/6-31++G(d,p) 
 
 
2 . Scan per a les molècules C2H6, C2H5Cl i C2H4Cl2 (1,2 dicloroetà) 

 
Dibuixeu les molècules en conformació alternada, simetritzant si cal. Feu el perfil d’energia per 
la rotació respecte l’enllaç C-C per cadascuna de les tres molècules.  Utilitzeu la opció 
OPT=ModRedundant i el mètode B3LYP/6-31++G(d,p).  
Tingueu en compte que per raons de simetria normalment no és necessari fer un escanejat del 

díedre de 0 a 360. Per exemple, en el cas de l’età la mateixa conformació alternada es torna 

a donar després d’una rotació de 120. 

. 
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Bibliografia 
 
Base de dades computacionals (i experimentals): http://cccbdb.nist.gov/ 
Base de dades experimentals: http://webbook.nist.gov/chemistry/ 
 
 

Annex 
 

Scan  

This calculation type keyword requests that a potential energy surface (PES) scan be done. 
A rigid PES scan is performed, which consists of single point energy evaluations over a 
rectangular grid involving selected internal coordinates. The molecular structure must be 
defined using Z-matrix coordinates. The number of steps and step size for each variable are 
specified on the variable definition lines, following the variable’s initial value. For example: 

R1 1.41  3 0.05 
A1 104.5 2 1.0 
A2 120.0 

This input causes variable R1 to be stepped 3 times by 0.05. Thus, four R1 values (1.41, 1.46, 
1.51 and 1.56) will be done for each combination of other variables. Similarly, 3 values 
for A1 (104.5, 105.5 and 106.5) will be used, and A2 will be held fixed at 120.0. All in all, a total 
of 12 energy evaluations will be performed. Any number of variables can be stepped. The units 
of the step-sizes are controlled by the Units keyword and default to Angstroms and degrees. 

If any scanning variable breaks symmetry during the calculation, then you must 
include NoSymm in the route section of the job, or the job will fail with an error. 

 

 

Qüestions del dia 
 
QD1. Fes una taula amb les energies obtingudes per a cada valor d’angle díedre i 
mètode de càlcul. 
 
QD2. Dibuixa el perfil d’energia en funció de l’angle diedre per la molècula de H2O2 per 
cadascun dels mètode. Calcula la/les barrera/es de rotació. 
 
QD3. Per l’età i els seus derivats, dibuixa el perfil d’energia tot indicant quina és 
l’estructura en cadascun dels punts estacionaris. Compara els tres perfils, tan l’energia 
de rotació com a la posició del mínims relatius i absoluts. Justifica la posició dels 
diferents punts estacionaris. 

http://cccbdb.nist.gov/
http://webbook.nist.gov/chemistry/
http://gaussian.com/g_tech/g_ur/k_scan.htm
http://gaussian.com/g_tech/g_ur/k_units.htm
http://gaussian.com/g_tech/g_ur/k_symmetry.htm
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Opt=ModRedundant 

Add, delete or modify redundant internal coordinate definitions (including scan and constraint 
information). This option requires a separate input section following the geometry 
specification.  

Lines in a ModRedundant input section use the following syntax: 

[Type]  N1  [N2  [N3  [N4]]]  [[+=]value]  [A | F]  [[min] max]] 
[Type]  N1  [N2  [N3  [N4]]]  [[+=]value]  S  nsteps stepsize [[min] max]] 

N1, N2, N3 and N4 are atom numbers or wildcards (discussed below). Atom numbering begins 
at 1, and any dummy atoms are not counted. Value specifies a new value for the specified 
coordinate, and +=value increments the coordinate by value. If omitted, the current value is 
unchanged.  
 
The atom numbers and coordinate value are followed by a one-character code letter indicating 
the coordinate modification to be performed; the action code is sometimes followed by 
additional required parameters as indicated above. If no action code is included, the default 
action is to add the specified coordinate. These are the available action codes: 

F    Freeze the coordinate in the optimization. 

S    Perform a relaxed potential energy surface scan. Set the initial value of this coordinate 
to value (or its current value), and increment the coordinate by stepsize a total 
of nsteps times, performing an optimization from each resulting starting geometry. 

By default, the coordinate type is determined from the number of atoms specified: Cartesian 
coordinates for 1 atom, bond stretch for 2 atoms, valence angle for 3 atoms and dihedral angle 
for 4 atoms.  

http://gaussian.com/g_tech/g_ur/k_opt.htm

