
PERCOBAAN I

ANALISIS BUTANA

Tujuan :

minimasi  energi  konformasi  butana  dengan menggunakan metode  semi  

empiris mekanika molekulasr.

Latar belakang :

Dalam proses  optimasi,  satu  struktur  akan diubah dari  satu geometri  ke 

geometri  lain  yang  memiliki  energi  yang  lebih  rendah  hingga  tercapai  sebuah 

konformasi yang stabil. Kurva antara energi dengan struktur dalam proses optimasi 

disebut dengan PES (Potential Energy Surface). Gambaran 3D dari kurva ini mirip 

dengan pegunungan, di mana terdapat lembah dan puncak. Lembah dalam kurva 

PES dinamakan dengan minima. Minima sendiri  bisa local minima atau global 

minima. Global minima adalah titik terrendah dari kurva.

Maxima adalah bagian maksimum dari semua arah (misalnya di sepanjang dan 

di seberang dari punggungan). Sebuah titik bawah sepanjang punggungan adalah 

local minimum dalam satu arah dan local maksimum jika dilihat dari arah lain. 

Titik yang merupakan minimum dalam satu arah dan maksimum dari  arah lain 

dinamakan dengan saddle point.  Saddle point berkaitan dengan struktur transisi 

yang menghubungkan dua struktur dalam keseimbangan.

Geometri optimasi biasanya mencari local minima dari PES dan memprediksi 

struktur  keseimbangan dari  sistem molekular.  Tapi,  optimasi  juga  bisa  mencari 

struktur transisi.  Minima dan saddle point adalah turunan pertama dari energi atau 

sering  yang  disebut  dengan  gradient,  selalu  bernilai  0  karena  gradient  adalah 

negatif dari gaya dan pada titik itu gaya bernilai 0. Titik di mana gaya bernilai 0 

disebut  dengan stationary point.  Semua optimasi  berhasil  bila menemukan satu 

stationary point, meski hal ini tidak selalu terjadi.

Prosedur :

Di sini kita akan melakukan analisis butana dengan 6 bentuk konformer 
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sehingga  bisa  dicari  mana  global  minimum.  Proses  optimasi  menggunakan 

mekanika molekular dengan medan gaya UFF (Universal Force Field) yang ada di 

software Avogadro.

1. Gambarkan butana dengan mengklik tombol draw. Untuk menambahkan 

Hidrogen bisa menggunakan build → add Hydrogens.

2. Masuk ke menu extensions → molecular mechanics → setup force field. 

Pilih MMF94 dan algoritma steepest descent.

3. Kemudian  pilih  extensions  → optimize  geometry.  Maka akan terbentuk 

molekul butana dengan sudut torsi 180°. Simpan dalam bentuk .cml.

4. Ganti  sudut  torsinya  menjadi  0°  dengan  cara  masuk  ke  menu  view → 

torsion properties. Ganti sudut torsi dari keempat atom karbon menjadi 0°.

5. kemudian lakukan constrain terhadap sudut  torsi  dengan cara masuk ke 

menu extensions → molecular mechanics → constrains. Pilih torsion angle 

, masukkan value =0 dan atom yang akan di-constrains 1,2,3,4. klik add 

dan ok.

6. Optimasi  kembali  menggunakan  medan  gaya  yang  telah  dipilih.  Untuk 

melihat sudut torsi setelah optimasi masuk ke menu view → properties → 

torsion properties. Catat  hasilnya.  Untuk melihat energi masuk ke menu 

view → properties → molecule properties. Catat energi hasil optimasi.

7. Langkah yang sama diulangi untuk sudut torsi 60, 120, 180, 240 dan 300°. 

setiap kali  mengganti  sudut  torsi,  maka constrains  sudut  torsi  terdahulu 

dihapus dan diganti dengan constrains sudut torsi yang diinginkan.

Analisis :

a) Bagaimana pengaruh sudut dihedral terhadap energi dari butana?

b) Gambarkan  proyeksi  Newman  untuk  setiap  struktur  teroptimasi,  hitung 

energi relatif dari setiap konformasi dengan menetapkan konformasi paling 

stabil  memiliki  energi  0  kj/mol,  bandingkan  harga  tersebut  dengan 

eksperimen.

c) Gambarkan diagram energi vs sudut dihedral, gunakan energi relatif dan 
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bandingkan dengan eksperimen.

d) Konformasi  mana  yang  menunjukkan  energi  minimum  dan  energi 

maksimum dan berikan uraian singkat mengenai faktor yang berpengaruh 

dalam setiap konformasi.
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