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Model Multipolowy (MM) wykorzystuje podejście asferyczne do opisu gęstości elektronowej i może być używany do interpretacji
danych z dyfrakcji rentgenowskiej w sposób dokładniejszy niż przy użyciu przybliżenia sferycznego. Model asferyczny, w przeciwieństwie
do sferycznego, opisuje deformację gęstości elektronowej związaną z powstawaniem wiązań kowalencyjnych i obecności wolnych par
elektronowych. Tworzenie banku danych do opisu gęstości elektronowej w MM opiera się o teorię przenaszalności parametrów
gęstościowych. Jeśli w wielu różnych cząsteczkach znajdują się atomy tego samego pierwiastka o identycznym otoczeniu chemicznym,
to ich parametry gęstościowe mogą zostać uśrednione i tworzona jest definicja typu atomowego, przechowywana w banku. Bank
danych MATTS (Multipolar Atom Types from Theory and Statistical clustering) gromadzi parametry MM specyficzne dla typów
atomowych w białkach, kwasach nukleinowych i cząsteczkach organicznych. Do tej pory nie było jednak w pełni zrozumiałe, w jaki
sposób gęstość elektronowa poszczególnych atomów reaguje na ich otoczenie i jakie czynniki opisują gęstość elektronową w
cząsteczkach w MM. Bank danych MATTS zastąpił University at Buffalo DataBank (UBDB). W chwili obecnej bank danych MATTS2021
zawiera 651 typów atomowych sklasyfikowanych według rodzaju pierwiastka centralnego i zawiera informacje o rozkładzie gęstości
elektronowej, strukturze i sąsiedztwie.

BANK MATTS2021: WYKORZYSTANIE KLASTROWANIA DO 
INTERPRETACJI GĘSTOŚCI ELEKTRONOWEJ TYPÓW ATOMOWYCH

1. KLASTROWANIE OPARTE NA TOPOLOGII

- Wykorzystuje sąsiadów i planarność
- Zwizualizowane w hierarchicznej 

strukturze („drzewa”)

2. KLASTROWANIE OPARTE NA GĘSTOŚCI ELEKTRONOWEJ

- Wykorzystuje parametry gęstości elektronowej (𝜿, 𝑷𝒗𝒂𝒍, 𝜿
′, 𝑷𝒍𝒎±) 

- Metoda: Density-Based Spatial Clustering for Application with Noise (DBSCAN)
- Od dużych klastrów do mniejszych klastrów zawierających najbardziej 

podobne do siebie typy atomowe
- Analiza statystyczna wyników w celu wyciągnięcia dalszych wniosków

Typy atomów zdeponowane w banku MATTS są
zdefiniowane tylko w jednym z wielu dostępnych
lokalnych układów współrzędnych. Ponieważ
parametry 𝑷𝒍𝒎± zmieniają się w różnych systemach,
konieczne było rozważenie wszystkich dostępnych
możliwości.

Rys.5. Możliwe symetrie i lokalne układy współrzędnych.
Zielony – minimalny zestaw lokalnych układów współrzędnych
pozwalający na zobaczenie wszystkich możliwych symetrii.
Fioletowy – potrzebne aby klastrować i porównać różne grupy ze
sobą.

ENTRY 
ID 
C313b 

NOI 
87 

ATOM DESCRIPTORS 
# central atom 
C1 CONNECTED_TO C2,C3,C4 PLANARITY + PLANAR_RING_WITH_PLANAR_ATOMS - IN_3_MEMBER_RING - IN_4_MEMBER_RING -

# 1-st neighbors 
C2 CONNECTED_TO C1,X,X PLANARITY + PLANAR_RING_WITH_PLANAR_ATOMS * IN_3_MEMBER_RING * IN_4_MEMBER_RING * 
C3 CONNECTED_TO C1,X,X,X PLANARITY - PLANAR_RING_WITH_PLANAR_ATOMS - IN_3_MEMBER_RING * IN_4_MEMBER_RING 

* 
C4 CONNECTED_TO C1,X,X,X PLANARITY - PLANAR_RING_WITH_PLANAR_ATOMS - IN_3_MEMBER_RING * IN_4_MEMBER_RING 

* 
LOCAL COORDINATE SYSTEM 
Z C2 X C3 R 

SYMMETRY 
mm2 

MULTIPOLE MODEL PARAMETERS 
PVAL 4.13(10) KAPPA 0.9929(64) KPRIM 0.872(24) PLMS 1 0 0.082(24) 
PLMS 2 0 0.166(28) PLMS 2 2 0.123(26) PLMS 3 0 0.215(32) PLMS 3 2 -0.241(34) PLMS 4 4 0.030(10) 

Pierwiastka chemicznego 
opisywanego typu

Liczby i typu atomów 
połączonych z atomem 

centralnym (tzw. pierwsi 
sąsiedzi)

Planarności grupy (atom 
centralny i sąsiedzi)

Czy typ atomowy należy do 
płaskich pierścieni

Czy typ atomowy należy do 
pierścieni 3- lub 4-

członowych
Lokalnej symetrii

Parametrów gęstościowych

(𝜅, 𝑃𝑣𝑎𝑙 , 𝜅
′, 𝑃𝑙𝑚±) 

Definicja typu atomowego w banku MATTS zawiera informacje na temat:

W MM, znanym również jako formalizm Hansena-Coppensa, podstawowe równanie opisujące gęstość elektronową zawiera trzy
składniki: sferyczny jądrowy, sferyczny walencyjny oraz deformacyjny walencyjny. Deformacyjna gęstość elektronowa jest opisywana
przez populacje funkcji deformacyjnych𝑷𝒍𝒎±

𝜌𝑎𝑡𝑜𝑚 𝑟, 𝜃, 𝜙 = 𝑃𝑐𝑜𝑟𝑒𝜌𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑟 + 𝑃𝑣𝑎𝑙𝜅
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𝑚=−𝑙

𝑙

𝑃𝑙𝑚±𝑌𝑚𝑙±(𝜃, 𝜙)

Każdy typ atomowy w banku MATTS jest wynikiem uśrednienia parametrów gęstości (𝜅, 𝑃𝑣𝑎𝑙, 𝜅’, 𝑃𝑙𝑚±) dla rodziny chemicznie równoważnych atomów. Geometria modelu oparta jest na danych
eksperymentalnych z bazy danych CSD (Cambridge Structural Database). Funkcję falową i gęstość elektronową cząsteczki modelowej w próżni uzyskuje się metodami kwantowo-mechanicznymi.

Jakie czynniki decydują o
ułożeniu lokalnego układu
współrzędnych?
- Hybrydyzacja
- Liczba 1. sąsiadów
- Planarność

Pierwsza oś: Od atomu
centralnego w kierunku
sąsiadującego atomu lub w
uśrednionym kierunku
pomiędzy 2 lub 3 sąsiadów.
Druga oś: w kierunku
sąsiadującego atomu.

Lokalny układ 
współrzędnych zawsze jest 
ortogonalny.

Jak może być ułożony lokalny 
układ współrzędnych?

Rys.6. Wszystkie rozważane
możliwe lokalne układy
współrzędnych.

Hierarchiczna struktura drzewa
zawiera informacje na temat liczby i
typu pierwszych i drugich sąsiadów
dla typów atomowych, planarności
oraz przynależności do pierścieni.
Klastry gromadzą typy atomowe z
identyczną liczbą i typem
pierwszych i drugich sąsiadów.
Typy atomowe, dla których nie
zdefiniowano drugich sąsiadów
występują wyżej w strukturze
drzewa.

Liczba 1. sąsiadów

Typ 1. sąsiadów

Liczba 2. sąsiadów

Typy 2. sąsiadów

ID typu atomowego

W ogólności, optymalny lokalny układ współrzędnych to
taki, który dla określonej hybrydyzacji ma najbardziej
zajęty multipol dominujący we wszystkich możliwych
symetriach dla danej grupy sąsiadów. Powinien też
umieścić pierwszą oś w pozycji jak najbardziej
symetrycznej, zbudowanej na bazie symetrycznych
sąsiadów, a drugą oś tak, aby angażowała pozostałe atomy.

Rys.4. Fragment drzewa dla typów atomowych
azotu. Pogrubiona czcionka = planarność.

+ planarność
- brak planarności
* jakakolwiek planarność
X jakikolwiek pierwiastek

Rys.7. Które multipole mają najwyższą populację?

Liczba 1. sąsiadów oraz 
planarność grupy

Przynależność do 
pierścieni 3- lub 4-

członowych

Typy 1. sąsiadów
Pierwiastek chemiczny 

atomy centralnego

Czynniki, które mają 
największy wpływ na 

klastrowanie

Rys.2. Typ atomowy C313b wraz z definicją z 
banku MATTS.

Rys.8. Fragment drzewa dla typów
atomowych fosforu z zaznaczonymi
grupami uzyskanymi z klastrowania
opartego na gęstości elektronowej.

- Analiza klastrów jest obiecującym narzędziem do zrozumienia
relacji między typami atomowymi i automatyzacji procesu
definiowania typów atomowych dla przyszłego rozwoju banku
MATTS

- Tendencje typów atomowych do grupowania się mogą pomóc w
zdefiniowaniu ogólnych typów, które zwiększą rozpoznawanie
atomów w cząsteczkach

- Określając „dominujące” multipole można znaleźć najwyższą
symetrię i hybrydyzację typu atomowego
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Atom centralny

Celem projektu było pełne wykorzystanie informacji
zawartych w banku MATTS poprzez znalezienie
podobieństw i różnic między typami atomowymi, analizę
pełnego obrazu gęstości elektronowej uzyskanego przez
możliwe lokalne układy współrzędnych oraz
zilustrowanie powiązań między typami atomów na
podstawie topologia lub/i parametrów gęstościowych.

Model sferyczny Model asferyczny

populacja elektronów walencyjnych populacje funkcji deformacyjnychparametry ekspansji-kontrakcji
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3. POŁĄCZENIE OBU METOD
Wyniki klastrowania opartego na
topologii zostały zwizualizowane na
nowym, krótszym drzewie z informacją
tylko o liczbie i typie pierwszych
sąsiadów. Takie podejście jest lepsze
do określania relacji i czynników
różnicujących pomiędzy typami
atomowymi. Następnie wyniki
klastrowania opartego na gęstości
elektronowej zostały wprowadzone
do drzewa za pomocą kolorowego tła.
 Grupy typów atomowych
identycznych pod względem topologii i
gęstości
 Unikalne typy atomowe
 Połączenie między różnymi grupami
 Możliwość uogólnienia niektórych

typów atomowych

Hybrydyzacja

Grupa
(Atom 

centralny)

Układ 
odniesienia
(Nr rotacji)

Funkcja multipolowa

4 sąsiadów,
brak planarności

3 sąsiadów,
brak planarności

2 sąsiadów,
współliniowość

1 sąsiad,
współliniowość

3 sąsiadów,
planarność

2 sąsiadów,
niewspółliniowe

1 sąsiad,
niewspółliniowe

* dla grupy 1p: ZaXx, dla grup 1x i 2x:  ZaXany_orthogonal

Rys.1. Porównanie modeli gęstości elektronowej.

Rys.3. Funkcje deformacyjne.

https://doi.org/10.1021/acs.jcim.2c00144
https://doi.org/10.1021/acs.jcim.2c00145

