
AAbbssttrraacctt

WWhheenn  ccoonndduuccttiivvee,,  ggrraammiicciiddiinn  mmoonnoommeerrss  aarree  lliinnkkeedd  bbyy  ssiixx  hhyyddrrooggeenn  bboonnddss..  TToo  uunn--
ddeerrssttaanndd  tthhee  ddeettaaiillss  ooff  ddiissssoocciiaattiioonn  aanndd  hhooww  tthhee  cchhaannnneell  ttrraannssiittss  ffrroomm  aa  ssttaattee  wwiitthh  66HH
bboonnddss  ttoo  oonneess  wwiitthh  44HH  bboonnddss  oorr  22HH  bboonnddss  ((bbootthh  bbeelliieevveedd  nnoonn--ccoonndduuccttiivvee)),,  wwee  ggeenneerr--
aatteedd  ttwwoo--ddiimmeennssiioonnaall  ttooppooggrraapphhiicc  mmaappss  ooff  tthhee  ttoottaall  nnoonn--bboonnddeedd  iinntteerr--mmoonnoommeerr  iinntteerr--
aaccttiioonn  eenneerrggyy  aass  ffuunnccttiioonnss  ooff  tthhee  sseeppaarraattiioonn  ddiissttaannccee  aanndd  rroottaattiioonn  aannggllee  bbeettwweeeenn
mmoonnoommeerrss..  CCaallccuullaattiioonnss  ffoorr  ffoouurr  ddiissttiinncctt  ggrraammiicciiddiinn  ssttrruuccttuurreess  ((11MMAAGG,,  11JJNNOO,,  11JJOO33  &&
11JJOO44  ppddbb  ffiilleess))  lleedd  ttoo  ccoommpplleexx,,  bbuutt  qquuaalliittaattiivveellyy  ssiimmiillaarr,,  eenneerrggyy  mmaappss  wwiitthh  tthhrreeee  wweellllss
((66HH,,  44HH  &&  22HH  ssttaatteess)),,  sseeppaarraatteedd  bbyy  hhiigghh  eenneerrggyy  bbaarrrriieerrss..  WWiitthh  rriiggiidd  bbooddyy  mmoonnoommeerr
mmoottiioonn  ooff  11MMAAGG  ffuullllyy  ttrreeaatteedd  ((iinncclluuddiinngg  ttiilltt  aanndd  llaatteerraall  ddiissppllaacceemmeenntt)),,  ttwwoo  ddiissttiinncctt  ddiiss--
ssoocciiaattiivvee  ppaatthhwwaayyss  wweerree  oobbsseerrvveedd  iinn  ddeetteerrmmiinnaattiioonnss  ooff  bbootthh  eenneerrggyy  aanndd  ppootteennttiiaall  ooff
mmeeaann  ffoorrccee..  AAlloonngg  bbootthh,,  iinniittiiaall  mmoottiioonn  iiss  llaatteerraall,,  lleeaaddiinngg  ttoo  aa  cclloosseedd  ppoorree  ((nnoonn--
ccoonndduuccttiinngg))  ssttrruuccttuurree..  AAtt  aa  ccrriittiiccaall  ddiissppllaacceemmeenntt  oonn  ppaatthh  11  tthhee  mmoonnoommeerrss  aabbrruuppttllyy  sseeppaa--
rraattee  aaxxiiaallllyy  wwiitthh  ssiimmuullttaanneeoouuss  llaatteerraall  rreellaaxxaattiioonn  aanndd  ffoorrmmaattiioonn  ooff  aann  ooppeenn,,  ppuuttaattiivveellyy
ccoonndduuccttiinngg  ppoorree,,  ssttaabbiilliizzeedd  bbyy  44HH  bboonnddss..  TThheenn  ddiissssoocciiaattiioonn  ooccccuurrss  bbyy  ffuurrtthheerr  llaatteerraall
mmoottiioonn,,  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  44HH  bboonndd  sseeppaarraattiioonn..  OOnn  ppaatthh  22  mmoonnoommeerr  mmoovveemmeenntt  iiss  ppuurreellyy
llaatteerraall,,  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  66HH  bboonndd  sseeppaarraattiioonn;;  nnoo  ooppeenn  ppoorree  ffoorrmmss..



Introduction

TThhee  ggrraammiicciiddiinn  AA  ((ggAA))  cchhaannnneell  ffoorrmmss  bbyy  hheeaadd--ttoo--hheeaadd  aassssoocciiaattiioonn  ooff  ttwwoo  mmoonnoo--
mmeerrss  aatt  tthheeiirr  aammiinnoo  tteerrmmiinnii,,  oonnee  ffrroomm  eeaacchh  bbiillaayyeerr  lleeaafflleett..  TThhee  aasssseemmbbllyy  iiss  ssttaabbiilliizzeedd  bbyy
ssiixx  jjuunnccttiioonnaall  hhyyddrrooggeenn  bboonnddss;;  tthhee  ddiimmeerr  lliiffeettiimmeess  aarree  ooff  tthhee  oorrddeerr  ooff  sseeccoonnddss  [[11]]..  LLiittttllee
iiss  kknnoowwnn  aabboouutt  tthhee  kkiinneettiicc  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  ggAA  ddiissssoocciiaattiioonn  iinn  mmeemmbbrraanneess..  CChhaannnneell
ggaattiinngg  ((cclloossiinngg  aanndd  ooppeenniinngg))  iiss  pprreessuummeedd  dduuee  ttoo  tthhee  ddiissssoocciiaattiioonn  aanndd  aassssoocciiaattiioonn  ooff  tthhee
mmoonnoommeerrss  wwiitthh  tthhee  cclloossiinngg  ttrraannssiittiioonn  ttrriiggggeerreedd  bbyy  bbrreeaakkiinngg  tthhee  ddiimmeerr’’ss  ssttaabbiilliizziinngg  hhyy--
ddrrooggeenn  bboonnddss..  AAss  tthhee  mmoonnoommeerrss  ccaann  rroottaattee  rreellaattiivvee  ttoo  eeaacchh  ootthheerr,,  ffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  ddiimmeerr
wwiitthh  ffoouurr  oorr  ttwwoo  hhyyddrrooggeenn  bboonnddss  iiss  aallssoo  ppoossssiibbllee..  TThhee  cchhaannnneell  iiss  bbeelliieevveedd  ttoo  bbee  nnoo
lloonnggeerr  ccoonndduuccttiivvee  wwhheenn  tthhee  mmoonnoommeerrss  sseeppaarraattee  bbyy  ~~11..66  ÅÅ  [[22]]..

TToo  ssttuuddyy  tthhee  ddeettaaiilleedd  kkiinneettiiccss  ooff  ggAA  ddiissssoocciiaattiioonn  wwee  ccaallccuullaattee  tthhee  nnoonn--bboonnddeedd  iinn--
tteerraaccttiioonn  eenneerrggyy  bbeettwweeeenn  tthhee  mmoonnoommeerrss  aalllloowwiinngg  ffoorr  ffrreeee  ssppaattiiaall  aanndd  rroottaattiioonnaall  mmoottiioonn..
TThhee  iinntteerrmmoonnoommeerr  sseeppaarraattiioonn  ddiissttaannccee,,  tthhee  rraaddiiaall  ddiissppllaacceemmeenntt  aanndd  tthhee  eeffffeecctt  ooff  tthhee  ttiilltt
aannggllee  oonn  tthhee  iinntteerraaccttiioonn  eenneerrggyy  aarree  aannaallyyzzeedd..  TThhee  ppootteennttiiaall  ooff  mmeeaann  ffoorrccee  ((PPMMFF))  aalloonngg
tthhee  mmiinniimmuumm  eenneerrggyy  ppaatthhwwaayy  ffoorr  ddiimmeerr  ddiissssoocciiaattiioonn  iiss  ccaallccuullaatteedd  uussiinngg  tthhee  ffrreeee  eenneerrggyy
ppeerrttuurrbbaattiioonn  mmeetthhoodd..



CCoommppuuttaattiioonnaall  MMooddeell

TThhee  nnoonn--bboonnddeedd  iinntteerraaccttiioonn  eenneerrggyy  bbeettwweeeenn  tthhee  ggAA  mmoonnoommeerrss  iiss  ccaallccuullaatteedd  uussiinngg
oouurr  MMCCIICCPP  ((MMoonnttee  CCaarrlloo  IIoonn  CChhaannnneell  PPrrootteeiinnss))  ccooddee  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ssiimmpplliiffyyiinngg
aassssuummppttiioonnss  [[33]]::

11))  BBuullkk  wwaatteerr  rreeggiioonnss  aarree  ttrreeaatteedd  aass  ccoonnttiinnuuaa  wwiitthh  εε  ==  8800..  TThhee  mmoonnoommeerrss  aarree  iimm--
mmeerrsseedd  iinn  aa  llooww  ddiieelleeccttrriicc  ((εε  ==  11))  mmeemmbbrraannee  ssllaabb,,  ssoommeewwhhaatt  oovveerreessttiimmaattiinngg  eelleeccttrroo--
ssttaattiicc  eeffffeeccttss..  TThhee  rreeaaccttiioonn  ffiieelldd  iiss  ttrreeaatteedd  bbyy  tthhee  mmeetthhoodd  ooff  iimmaaggeess;;  vvaann  ddeerr  WWaaaallss  aanndd
eelleeccttrroossttaattiicc  iinntteerraaccttiioonnss  aarree  ccoommppuutteedd  wwiitthh  nnoo  ccuuttooffff..

22))  WWee  uussee  ppaarrttiiaall  cchhaarrggeess  aanndd  vvaann  ddeerr  WWaaaallss  ppaarraammeetteerrss  ooff  tthhee  CCHHAARRMMMM2222  aallll--
hhyyddrrooggeenn  ffoorrccee  ffiieelldd..  TThhee  ccrryyssttaallllooggrraapphhiicc  ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  ggAA  cchhaannnneell  [[11]]  ((ppddbb  eennttrryy
11MMAAGG  rreessoollvveedd  uussiinngg  SSoolliidd  SSttaattee  NNMMRR))  wwaass  uusseedd..  TThhee  ggAA  ssttrruuccttuurree  ccoonnttaaiinnss  555522  eexx--
pplliicciitt  pprrootteeiinn  aattoommss  iinncclluuddiinngg  aallll  hhyyddrrooggeennss..  TThhee  ttwwoo  ggAA  mmoonnoommeerrss  aarree  hheelldd  rriiggiidd..
TThheeyy  aarree  ppeerrmmiitttteedd  ffrreeee  33DD  rreellaattiivvee  rroottaattiioonn  aanndd  ttrraannssllaattiioonn..

TThhee  KKiinneettiicc  MMoonnttee  CCaarrlloo  RReeaaccttiioonn  PPaatthh  FFoolllloowwiinngg  ((KKMMCCRRPPFF))  tteecchhnniiqquuee  [[44]]  iiss
uusseedd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  lloowweesstt  eenneerrggyy  ppaatthhwwaayyss  aanndd  tthhee  rreeaaccttiioonn  ccoooorrddiinnaatteess  ffoorr  ddiissssooccii--
aattiinngg  tthhee  ddiimmeerr  iinnttoo  mmoonnoommeerrss..  MMoonnoommeerr  BB  iiss  hheelldd  ffiixxeedd  aanndd  mmoonnoommeerr  AA  ((FFiigguurree  11))
aalllloowweedd  ttrraannssllaattiioonnaall  ((tthhrreeee  ssppaattiiaall  ddeeggrreeeess  ooff  ffrreeeeddoomm))  aanndd  rroottaattiioonnaall  ((rroottaattiioonn  aanndd  ttiilltt
aanngglleess))  mmoottiioonn..  TToo  mmoonniittoorr  tthhee  rreeaaccttiioonn  ccoooorrddiinnaattee  oonnllyy  iinnccrreeaasseess  iinn  tthhee  rroottaattiioonnaall  aann--
ggllee  φφ  aarree  ppeerrmmiitttteedd  [[44]]..



DDiissssoocciiaattiioonn  KKiinneettiiccss  ooff  tthhee  ggAA  DDiimmeerr

FFiigguurree  11  iilllluussttrraatteess  tthhee  mmoolleeccuullaarr  mmooddeell..  TThhee  lloowweesstt  eenneerrggyy  ppaatthhwwaayy  wwaass  ddeetteerrmmiinneedd
bbyy  rroottaattiinngg  mmoonnoommeerr  AA  aalloonngg  tthhee  φφ  ccoooorrddiinnaattee  ffrroomm  tthhee  66HH  ssttaattee  ttoo  tthhee  44HH  ssttaattee,,  tthheenn  ttoo
tthhee  22HH  ssttaattee  aanndd  ffiinnaallllyy  ttoo  tthhee  66HH  ssttaattee..  TThhee  rreeaaccttiioonn  ccoooorrddiinnaatteess  ((sseeppaarraattiioonn  ddiissttaannccee
aanndd  rraaddiiaall  ddiissppllaacceemmeenntt  bbeettwweeeenn  tthhee  mmoonnoommeerrss,,  ttiilltt  aannggllee  ooff  mmoonnoommeerr  AA))  ccoorrrreessppoonndd--
iinngg  ttoo  tthhee  lloowweesstt  eenneerrggyy  ppaatthh  wweerree  ddeetteerrmmiinneedd  ssiimmuullttaanneeoouussllyy..

FFiigguurree  22  pprreesseennttss  aann  eenneerrggyy  mmaapp  aass  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  sseeppaarraattiioonn  ddiissttaannccee  aanndd  rroottaattiioonn
aannggllee  bbeettwweeeenn  tthhee  mmoonnoommeerrss  ((tthhee  dd,,φφ--mmaapp))..  RRaaddiiaall  ddiissppllaacceemmeenntt  aanndd  ttiillttiinngg  ooff  mmoonnoo--
mmeerr  AA  iiss  ffoorrbbiiddddeenn..  TThhee  mmaapp  iiss  ccaallccuullaatteedd  bbyy  tthhee  ggrriidd  mmeetthhoodd,,  wwiitthh  sseeppaarraattiioonn  ddiissttaannccee
sstteeppss  ooff  00..0055  ÅÅ  aanndd  aanngguullaarr  sstteeppss  ooff  00..55ºº..  TThheerree  aarree  tthhrreeee  cclleeaarr  eenneerrggyy  wweellllss  ccoorrrree--
ssppoonnddiinngg  ttoo  66HH((yyddrrooggeenn  bboonndd)),,  44HH  aanndd  22HH  ssttaatteess..  LLaarrggee  eenneerrggyy  bbaarrrriieerrss  sseeppaarraattee  tthhee
wweellllss..  FFoorr  tthhee  11MMAAGG  ssttrruuccttuurree  uusseedd  hheerree,,  tthhee  eenneerrggyy,,  sseeppaarraattiioonn  ddiissttaannccee  aanndd  rroottaattiioonn
aannggllee  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  tthhee  66HH,,  44HH  aanndd  22HH  ssttaatteess  aarree  ttaabbuullaatteedd..
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FFiigguurree  33  sshhoowwss  tthhee  lloowweesstt  eenneerrggyy  ccoonnttoouurrss  oonn  tthhee  dd,,φφ--mmaapp  aass  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  φφ..  TThhee  rree--
ssuullttss  aarree  pprreesseenntteedd  ffoorr  tthhee  ffoouurr  eexxppeerriimmeennttaall  ggAA  ssttrruuccttuurreess  aavvaaiillaabbllee,,  eeaacchh  ccoorrrreessppoonndd--
iinngg  ttoo  aa  ddiiffffeerreenntt  ccoonnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ssttrruuccttuurree..  11MMAAGG  aanndd  11JJNNOO  aarree  ffoorr  ggrraammiicciiddiinn  AA..
11JJOO33  iiss  ggrraammiicciiddiinn  BB..  11JJOO44  iiss  ggrraammiicciiddiinn  CC..  NNoonneetthheelleessss,,  aallll  hhaavvee  ssiimmiillaarr  lloowweesstt  eenn--
eerrggyy  ppaatthhwwaayyss  ffoorr  ddiissssoocciiaattiioonn  iinnttoo  mmoonnoommeerrss..  TThhee  pprrooffiillee  sshhaappee  iiss  ccoonnsseerrvveedd..  DDiiffffeerr--
eenncceess  iinn  eenneerrggyy  mmaaxxiimmaa  aanndd  mmiinniimmaa  mmoosstt  lliikkeellyy  rreefflleecctt  ddiiffffeerreenntt  ccoonnffoorrmmaattiioonnaall  ssttaatteess
ooff  tthhee  ssiiddee  cchhaaiinnss..  TThheessee  pprrooffiilleess  ssuuggggeesstt  tthhaatt  ddiissssoocciiaattiioonn  kkiinneettiiccss  iinn  ggrraammiicciiddiinn  iiss  bbaa--
ssiiccaallllyy  iinnddeeppeennddeenntt  ooff  tthhee  ssttrruuccttuurraall  ddeettaaiillss..  RReessuullttss  aarree  uunnaalltteerreedd  iiff  CCOO  aanndd  NNHH  bboonndd
bbeennddiinngg  aanndd  ssttrreettcchhiinngg  iiss  iinncclluuddeedd;;  tthhee  iinntteerr--mmoonnoommeerr  iinntteerraaccttiioonn  eenneerrggyy  ddooeess  nnoott
cchhaannggee  ((ccaallccuullaattiioonnss,,  nnoott  sshhoowwnn,,  wweerree  ppeerrffoorrmmeedd  ffoorr  tthhee  11MMAAGG  ssttrruuccttuurree))..

FFiigguurree  44  iilllluussttrraatteess  tthhee  eeffffeecctt  ooff  tthhee  mmeemmbbrraannee  ddiieelleeccttrriicc  ccoonnssttaanntt,,  εε,,  oonn  tthhee  eenneerrggyy  pprroo--
ffiillee  ffoorr  aaxxiiaall  ddiissppllaacceemmeenntt  ooff  mmoonnoommeerr  AA  aalloonngg  tthhee  ZZ--aaxxiiss,,  ssttaarrttiinngg  ffrroomm  tthhee  66HH  ssttaattee;;
rroottaattiioonn  iiss  ffoorrbbiiddddeenn..  IInnccrreeaassiinngg  εε  ggrreeaattllyy  aalltteerrss  tthhee  66HH  eenneerrggyy  wweellll  ddeepptthh,,  wwiitthh  ssaattuurraa--
ttiioonn  aatt  εε  ~~1100..  TThhee  66HH  eenneerrggyy  wweellll  ((~~3300  kkTT))  iiss  ccoonnsseerrvveedd  wwhheenn  aallll  ppaarrttiiaall  cchhaarrggeess  oonn  tthhee
pprrootteeiinn  aattoommss  aarree  ttuurrnneedd  ooffff..  TThhee  iinntteerr--mmoonnoommeerr  vvaann  ddeerr  WWaaaallss  iinntteerraaccttiioonn  ccoonnttrriibbuutteess
ssiiggnniiffiiccaannttllyy  ttoo  tthhee  ssttaabbiilliizzaattiioonn  eenneerrggyy..



FFiigguurree  55  iilllluussttrraatteess  tthhee  lloowweesstt  eenneerrggyy  pprrooffiilleess  ccoorrrreessppoonnddiinngg  ttoo  tthhee  rreeaaccttiioonn  ccoooorrddiinnaattee
ffoorr  ddiimmeerr  ddiissssoocciiaattiioonn..  TThhee  rreessuullttss  ooff  sseevveerraall  MMoonnttee  CCaarrlloo  ((MMCC))  rruunnss  aarree  iilllluussttrraatteedd..
MMoonnoommeerr  AA  iiss  ppeerrmmiitttteedd  rraaddiiaall  ddiissppllaacceemmeenntt  aanndd  ttiilltt..  TThhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthheessee  aaddddii--
ttiioonnaall  ddeeggrreeeess  ooff  ffrreeeeddoomm  iiss  eevviiddeenntt  ffrroomm  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  tthhee  MMCC  ccuurrvveess  aanndd
tthhee  dd,,φφ--ccuurrvvee  ((iinn  bbllaacckk))..  TThhee  eenneerrggyy  bbaarrrriieerrss  ddeeccrreeaasseedd  ssiiggnniiffiiccaannttllyy..  TThhee  bbaarrrriieerr  sseeppaa--
rraattiinngg  66HH  aanndd  44HH  wweellllss  iiss  ~~4400  kkTT..  TThhee  wweellll  ddeepptthh  ddiiffffeerreennccee  iiss  ~~1188  kkTT..  IInntteerr--mmoonnoommeerr
hhyyddrrooggeenn  bboonnddss  bbrreeaakk  mmuucchh  mmoorree  eeaassiillyy  iiff  mmoonnoommeerr  AA  uunnddeerrggooeess  ssccrreeww  ttyyppee  mmoottiioonn
wwiitthh  ssiimmuullttaanneeoouuss  llaatteerraall  ddiissppllaacceemmeenntt  rraatthheerr  tthhaann  ddiirreecctt  aaxxiiaall  sseeppaarraattiioonn..  AAtt  tthhee  ppeeaakk
ooff  tthhee  bbaarrrriieerr  bbeettwweeeenn  tthhee  66HH  aanndd  44HH  ssttaatteess  tthhee  rreeaaccttiioonn  ppaatthhwwaayy  bbiiffuurrccaatteess..  PPaatthh  11
lleeaaddss  ttoo  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  44HH  ssttaattee..  TThheerree  iiss  sswwiittcchhiinngg  bbeettwweeeenn  hhyyddrrooggeenn  bboonnddss  aatt  tthhee
iinntteerr--mmoonnoommeerr  jjuunnccttiioonn  ((aa  rroottaattiioonnaall  sshhiifftt))  wwiitthh  aann  aabbrruupptt  ddiissccoonnttiinnuuiittyy  iinn  tthhee  sseeppaarraa--
ttiioonn  ddiissttaannccee  ((~~11..66  ÅÅ,,  sseeee  FFiigguurree  22))..  TTwwoo  hhyyddrrooggeenn  bboonnddss  bbrreeaakk  iinn  ttrraannssiittiinngg  ffrroomm  tthhee
66HH  ttoo  tthhee  44HH  ssttaattee..  AAlloonngg  ppaatthh  22  tthhee  mmoonnoommeerrss  ddiissssoocciiaattee  ddiirreeccttllyy  ffrroomm  tthhee  nnaattiivvee  66HH
ssttaattee  bbyy  ccoouupplleedd  ssccrreeww  ttyyppee  aanndd  llaatteerraall  mmoottiioonn  wwiitthh  nneeiitthheerr  aa  sseeppaarraattiioonn  ddiissttaannccee  ddiiss--
ccoonnttiinnuuiittyy  nnoorr  aa  rroottaattiioonnaall  sshhiifftt  bbeettwweeeenn  hhyyddrrooggeenn  bboonnddss..  TThhee  pprroobbaabbiilliittyy  ffoorr  rreeaalliizziinngg
tthheessee  ppaatthhss  ddeeppeennddss  oonn  tthhee  ttiilltt  ppeerrmmiitttteedd  mmoonnoommeerr  AA,,  tthhee  ssppeecciiffiicc  mmeemmbbrraannee,,  eettcc..  FFoorr  φφ
>>  115500ºº  ((eessccaappee  ffrroomm  tthhee  44HH  ssttaattee))  tthhee  eenneerrggyy  fflluuccttuuaatteess  bbeettwweeeenn  4400  aanndd  6600  kkTT..  TThhee  bbaarr--
rriieerrss  bbeettwweeeenn  44HH  aanndd  22HH  wweellllss  aanndd  22HH  aanndd  66HH  wweellllss  ddiissaappppeeaarr  ((ccoommppaarree  tthhee  MMCC
ccuurrvveess  wwiitthh  tthhee  dd,,φφ--ccuurrvvee))..



FFiigguurree  66  iilllluussttrraatteess  tthhee  aanngguullaarr  ddeeppeennddeennccee  ooff  tthhee  sseeppaarraattiioonn  ddiissttaannccee  bbeettwweeeenn  mmoonnoo--
mmeerrss..  ZZeerroo  sseeppaarraattiioonn  ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  tthhee  ccrryyssttaall  ssttaattee..  FFoorr  tthhee  dd,,φφ--ppaatthh  ((nnoo  ttiilltt  aalllloowweedd))
mmoonnoommeerrss  sseeppaarraattee  ~~44  ÅÅ  iinn  ttrraannssiittiioonn  ffrroomm  tthhee  66HH  ssttaattee  ttoo  tthhee  44HH  ssttaattee..  TThhiiss  aarriisseess  bbee--
ccaauussee  ooff  aa  llaarrggee  eelleeccttrroossttaattiicc  bbaarrrriieerr  ssiinnccee  ffoorr  φφ  ~~6600ºº  CCOOss  aanndd  NNHHss  ffrroomm  tthhee  iinnddiivviidduuaall
mmoonnoommeerrss  aarree  iinn  ooppppoossiittiioonn..

((HHNN))VVAALL11((AA))  aabbuuttss  ((HHNN))AALLAA55((BB))
((CCOO))VVAALL11((AA))  aabbuuttss  ((CCOO))AALLAA33((BB))
((HHNN))AALLAA33((AA))  aabbuuttss  ((HHNN))AALLAA33((BB))
((CCOO))AALLAA33((AA))  aabbuuttss  ((CCOO))VVAALL11((BB))
((HHNN))AALLAA55((AA))  aabbuuttss  ((HHNN))VVAALL11((BB))

TThhee  sseeppaarraattiioonn  ddiissttaannccee  iiss  vveerryy  ddiiffffeerreenntt  wwhheenn  rraaddiiaall  ddiissppllaacceemmeenntt  aanndd  ttiilltt  aarree  aalllloowweedd
((MMCC  ccuurrvveess))..  TThhee  mmoonnoommeerrss  ddoo  nnoott  sseeppaarraattee  ffoorr  φφ  ≤≤  7755ºº  aanndd  tthhee  sseeppaarraattiioonn  ddiissttaannccee
fflluuccttuuaatteess  nneeaarr  zzeerroo..  TThhiiss  rreessuullttss  ffrroomm  ssttrroonngg  iinntteerr--mmoonnoommeerr  iinntteerraaccttiioonn  dduuee  ttoo  tthhee  ssiixx
nnaattiivvee  ((oorriiggiinnaall))  iinntteerr--mmoonnoommeerr  hhyyddrrooggeenn  bboonnddss,,  wwhhiicchh  aarree  nnoott  eeaassiillyy  bbrrookkeenn..  AAlloonngg
ppaatthh  11  tthhee  sseeppaarraattiioonn  tthheenn  aabbrruuppttllyy  iinnccrreeaasseess  bbyy  ~~11..66  ÅÅ,,  ccoorrrreessppoonnddiinngg  ttoo  ffoorrmmaattiioonn  ooff
tthhee  44HH  ssttaattee..  HHeerree  tthheerree  iiss  aa  rroottaattiioonnaall  sshhiifftt  bbeettwweeeenn  tthhee  hhyyddrrooggeenn  bboonnddss  aatt  tthhee  iinntteerr--
mmoonnoommeerr  jjuunnccttiioonn..  AAlloonngg  ppaatthh  22  tthhee  mmoonnoommeerrss  ddoo  nnoott  sseeppaarraattee;;  tthheeyy  aarree  ddiissppllaacceedd  rraa--
ddiiaallllyy..  DDiissssoocciiaattiioonn  ooccccuurrss  ffrroomm  tthhee  nnaattiivvee  66HH  ssttaattee  wwiitthh  nnoo  rroottaattiioonnaall  sshhiifftt  bbeettwweeeenn
hhyyddrrooggeenn  bboonnddss..  AAss  tthhee  mmooddeell  ttrreeaatteedd  hheerree  ddooeessnn’’tt  aaccccoouunntt  ffoorr  mmeemmbbrraannee  eellaassttiicciittyy,,  aatt
llaarrggee  rraaddiiaall  ddiissppllaacceemmeenntt  ((>>  44  ÅÅ))  tthhee  mmoonnoommeerrss  sslliipp  bbyy  oonnee  aannootthheerr  ((aa  nnoonn--pphhyyssiiccaall  aarr--
ttiiffaacctt))  aanndd  tthhee  sseeppaarraattiioonn  ddiissttaannccee  bbeettwweeeenn  tthheemm  bbeeccoommeess  nneeggaattiivvee..



FFiigguurree  77  iilllluussttrraatteess  tthhee  rraaddiiaall  ddiissppllaacceemmeenntt  bbeettwweeeenn  tthhee  mmoonnoommeerrss  aalloonngg  tthhee  ddiissssoocciiaa--
ttiivvee  ppaatthh..  TThhee  iinntteerr--mmoonnoommeerr  jjuunnccttiioonn  iiss  ddiissppllaacceedd  rraaddiiaallllyy  bbyy  ~~33..55  ÅÅ  aatt  tthhee  ppeeaakk  ooff  tthhee
bbaarrrriieerr  sseeppaarraattiinngg  tthhee  66HH  aanndd  44HH  wweellllss;;  hheerree  φφ  ~~7755ºº  aanndd  tthhee  ddiimmeerr  ppoorree  iiss  ffuullllyy  oocc--
cclluuddeedd..  FFoorr  llaarrggeerr  φφ  aalloonngg  ppaatthh  11  tthhee  mmoonnoommeerrss’’  rraaddiiaall  ddiissppllaacceemmeenntt  aaggaaiinn  aapppprrooaacchheess
zzeerroo  ((ffoorrmmiinngg  tthhee  44HH  ssttaattee))  aanndd  tthhee  ppoorree  rreeooppeennss  ffuullllyy..  DDiissssoocciiaattiioonn  ffrroomm  tthhee  44HH  ssttaattee
ttaakkeess  ppllaaccee  rraaddiiaallllyy..  BBeeyyoonndd  φφ  ~~7755ºº  aalloonngg  ppaatthh  22  sseeppaarraattiioonn  ooccccuurrss  llaatteerraallllyy  wwiitthhoouutt  rree--
ffoorrmmiinngg  aann  ooppeenn  ppoorree..

FFiigguurree  88  iilllluussttrraatteess  tthhee  ttiilltt  aannggllee  ooff  mmoonnoommeerr  AA..  TThhee  ttiilltt  aannggllee  fflluuccttuuaatteess  bbyy  ~~88ºº  oonn
bbootthh  ppaatthhss..  DDeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  ttiilltt  rreessttrriiccttiioonnss  eeiitthheerr  ppaatthh  11  oorr  22  ccaann  bbee  rreeaalliizzeedd..  IIff  ttiilltt  iiss
ffoorrbbiiddddeenn  oorr  nneeaarr  zzeerroo  ppaatthh  11  ooccccuurrss  ffrreeqquueennttllyy  ((nniinnee  oouutt  ooff  tteenn  MMCC  rruunnss))..  WWhheenn  ttiilltt  iiss
ffrreeeellyy  vvaarriiaabbllee  ddiirreecctt  ddiissssoocciiaattiioonn  ffrroomm  tthhee  66HH  ssttaattee  ((ppaatthh  22))  iiss  mmoosstt  pprroobbaabbllee..  TThhee
pprreesseennccee  ooff  tthhee  mmeemmbbrraannee  ggrreeaattllyy  mmooddiiffiieess  mmoonnoommeerr  bbeehhaavviioorr  [[55]]..

FFiigguurree  99  iilllluussttrraatteess  tthhee  ppootteennttiiaall  ooff  mmeeaann  ffoorrccee  ((PPMMFF))  aalloonngg  tthhee  rreeaaccttiioonn  ccoooorrddiinnaattee  ffoorr
ddiimmeerr  ddiissssoocciiaattiioonn,,  ccaallccuullaatteedd  bbyy  ffrreeee  eenneerrggyy  ppeerrttuurrbbaattiioonn  [[66]]..  UUnnlliikkee  ccoommppuuttaattiioonnaall  aall--
cchheemmyy,,  wwhhiicchh  pprroocceeeeddss  vviiaa  nnoonn--pphhyyssiiccaall  iinntteerrmmeeddiiaattee  ssttaatteess,,  tthhee  PPMMFF  iiss  ccaallccuullaatteedd  ffoorr
aa  pphhyyssiiccaallllyy  aacchhiieevvaabbllee  ddiissssoocciiaattiioonn  pprroocceessss..  TThhee  rreeaaccttiioonn  ccoooorrddiinnaattee  ((rroottaattiioonn  aannggllee  φφ))
wwaass  iinnccrreeaasseedd  ffrroomm  00  ttoo  336600ºº  iinn  00..33ºº  sstteeppss..  IInn  tthhee  mmaaiinn  tthhee  PPMMFF  mmiimmiiccss  tthhee  ttoottaall  eenneerrggyy
pprrooffiilleess  aalloonngg  bbootthh  rreeaaccttiioonn  ppaatthhwwaayyss..  IInn  tthhee  66HH  rreeggiioonn  tthheerree  iiss  nnoo  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn
tthhee  PPMMFF  aanndd  ttoottaall  eenneerrggyy  pprrooffiilleess..  TThhee  PPMMFF  bbaarrrriieerrss  sseeppaarraattiinngg  tthhee  66HH  aanndd  44HH  ssttaatteess
aarree  lloowweerr  tthhaann  tthhee  ttoottaall  eenneerrggyy  bbaarrrriieerrss..



CCoonncclluussiioonnss  aanndd  OObbsseerrvvaattiioonnss

��  TToo  oovveerrccoommee  aa  llaarrggee  eelleeccttrroossttaattiicc  bbaarrrriieerr  sseeppaarraattiinngg  tthhee  66HH  aanndd  44HH  ssttaatteess  tthhee  mmoonnoo--
mmeerrss  aarree  ddiissppllaacceedd  rraaddiiaallllyy..  AAxxiiaall  sseeppaarraattiioonn  iiss  eenneerrggeettiiccaallllyy  ffaarr  mmoorree  eexxppeennssiivvee  tthhaann
llaatteerraall  mmoottiioonn..

��  TThhee  ttwwoo  ppoossssiibbllee  rreeaaccttiioonn  ppaatthhwwaayyss  aarree  oobbsseerrvveedd  ffoorr  ddiissssoocciiaattiioonn..  OOnn  ppaatthh  11  tthhee  44HH
ssttaattee  ffoorrmmss  ((aa  ffuullllyy  ooppeenn  ppoorree))..  HHeerree  tthhee  mmoonnoommeerrss  uunnddeerrggoo  aann  aabbrruupptt  ddiissppllaacceemmeenntt
iinn  tthhee  aaxxiiaall  sseeppaarraattiioonn  bbyy  ~~11..66  ÅÅ..  OOnn  ppaatthh  22  tthhee  mmoonnoommeerrss  ddiissssoocciiaattee  llaatteerraallllyy  aanndd
tthheeiirr  sseeppaarraattiioonn  rreemmaaiinnss  nneeaarr  zzeerroo..

��  IInn  ttrraannssiittiinngg  ffrroomm  tthhee  66HH  ssttaattee  ttoo  tthhee  44HH  ssttaattee  iioonniicc  ccoonndduuccttiioonn  iiss  iinntteerrrruupptteedd  aass  tthhee
mmoonnoommeerrss  uunnddeerrggoo  aa  rraaddiiaall  sshhiifftt  aatt  tthhee  iinntteerr--mmoonnoommeerr  jjuunnccttiioonn  bbyy  ≥≥  33  ÅÅ  wwiitthh  nnoo  aaxx--
iiaall  sseeppaarraattiioonn..  RRaaddiiaall  ddiissppllaacceemmeenntt  fflluuccttuuaattiioonnss  iinn  tthhee  66HH  ssttaattee  mmaayy  pprroovviiddee  aa  rraattiioonn--
aallee  ffoorr  ffaasstt  cclloossuurree  eevveennttss  ((fflliicckkeerrss))  aatt  ssuubb--mmiilllliisseeccoonndd  ttiimmeess  [[77]]..

��  OOuurr  rreessuullttss  ddeemmoonnssttrraattee  tthhaatt  tthhee  ttrraannssiittiioonn  ssttaattee  ffoorr  cchhaannnneell  ddiissssoocciiaattiioonn  ((bbrreeaakkiinngg
ssoommee  hhyyddrrooggeenn  bboonnddss  aatt  tthhee  ddiimmeerr  jjuunnccttiioonn))  mmaayy  ooccccuurr  bbyy  llaatteerraall  ddiissppllaacceemmeenntt,,
wwiitthhoouutt  aaxxiiaallllyy  sseeppaarraattiinngg  tthhee  mmoonnoommeerrss  bbyy  11..66  ÅÅ  [[22]]..

��  IInnttrroodduucciinngg  mmeemmbbrraannee  eellaassttiicciittyy  iinnttoo  tthhee  mmooddeell  eelliimmiinnaatteess  tthhee  nnoonn--pphhyyssiiccaall  aarrttiiffaacctt
ooff  tthhee  mmoonnoommeerrss  sslliippppiinngg  bbyy  oonnee  aannootthheerr  aatt  llaarrggee  rraaddiiaall  ddiissppllaacceemmeennttss..  MMeemmbbrraannee
eellaassttiicciittyy  aallssoo  ssuubbssttaannttiiaallllyy  ssttaabbiilliizzeess  ffoorrmmaattiioonn  ooff  44HH  aanndd  eevveenn  22HH  ssttaatteess  [[55]]..

��  AAlloonngg  tthhee  rreeaaccttiioonn  ppaatthhwwaayyss  tthhee  PPMMFF  mmiimmiiccss  tthhee  ttoottaall  eenneerrggyy  pprrooffiillee..  HHoowweevveerr,,  tthhee
PPMMFF  bbaarrrriieerr  bbeettwweeeenn  66HH  aanndd  44HH  ssttaatteess  iiss  lleessss  tthhaann  tthhee  ttoottaall  eenneerrggyy  bbaarrrriieerr..



AAcckknnoowwlleeddggeemmeennttss

WWoorrkk  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  aa  ggrraanntt  ffrroomm  tthhee  NNaattiioonnaall  IInnssttiittuutteess  ooff  HHeeaalltthh,,  GGMM--2288664433..

RReeffeerreenncceess

11..  TT..CC..  VVooggtt  eett  aall..,,  BBiioocchheemmiissttrryy  3311::77332200--77332244  ((11999922))
22..  JJ..AA..  LLuunnddbbæækk  &&  OO..SS..  AAnnddeerrsseenn,,  BBiioopphhyyss..  JJ..  7766::888899--889955  ((11999999))
33..  PP..CC..  JJoorrddaann  &&  GG..VV..  MMiilloosshheevvsskkyy,,  BBiioopphhyyss..  JJ..  8822::119999aa  ((22000022))
44..  GG..VV..  MMiilloosshheevvsskkyy  &&  PP..CC..  JJoorrddaann,,  BBiioopphhyyss..  JJ..  8844::  441122aa  ((22000033))
55..  MM..BB..  PPaarrtteennsskkiiii  eett  aall..,,  BBiioopphhyyss..  JJ..  8844::  22552200aa  ((22000033))
66..  AA..RR..  LLeeaacchh,,  MMoolleeccuullaarr  mmooddeelllliinngg::  pprriinncciipplleess  aanndd  aapppplliiccaattiioonnss,,
        HHaarrllooww,,  EEnnggllaanndd::  LLoonnggmmaann,,  11999966..
77..  KK..MM..  AArrmmssttrroonngg  &&  SS..  CCuukkiieerrmmaann,,  BBiioopphhyyss..  JJ..  8822::11332299--11333377  ((22000022))



FFiigguurree  11..  TTwwoo  ggAA  mmoonnoommeerrss  ((AA  &&  BB))  aarree  iilllluussttrraatteedd  aass  sseeppaarraattee  mmoobbiillee  ssttrruuccttuurraall  eellee--
mmeennttss..  TThhee  hheelliicceess  aarree  sshhoowwnn  iinn  bblluuee  aanndd  ggrreeeenn..  AAttoommss  ooff  tthhee  FFOORR  aanndd  EETTAA  rreessiidduueess
aarree  ddiissppllaayyeedd  iinn  tthheeiirr  ccoonnvveennttiioonnaall  ccoolloorrss..  AArrrroowwss  ddeemmoonnssttrraattee  tthhee  mmoonnoommeerrss’’  sseeppaarraa--
ttiioonn  ddiissttaannccee,,  rraaddiiaall  ddiissppllaacceemmeenntt,,  ttiilltt  aannggllee,,  aanndd  rroottaattiioonn  ddiirreeccttiioonn..
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FFiigguurree  22..  CCoonnttoouurr  mmaapp  ooff  tthhee  ttoottaall  ((eelleeccttrroossttaattiicc  ++  vvddWW))  eenneerrggyy  aass  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee
sseeppaarraattiioonn  ddiissttaannccee  dd  aanndd  rroottaattiioonn  aannggllee  φφ  bbeettwweeeenn  ggAA  mmoonnoommeerrss..  TThhee  eenneerrggyy  wweellllss
ccoorrrreessppoonnddiinngg  ttoo  tthhee  ssttaatteess  wwiitthh  66HH,,  44HH  aanndd  22HH  hhyyddrrooggeenn  bboonnddss  aarree  iilllluussttrraatteedd..



FFiigguurree  33..  TThhee  eenneerrggyy  pprrooffiilleess  ccoorrrreessppoonnddiinngg  ttoo  tthhee  lloowweesstt  eenneerrggyy  ppaatthh  oonn  tthhee  dd,,φφ--mmaapp
bbeettwweeeenn  66HH,,  44HH  aanndd  22HH  ssttaatteess  aass  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  rroottaattiioonn  aannggllee  φφ  bbeettwweeeenn  mmoonnoommeerrss..
PPrrooffiilleess  aarree  sshhoowwnn  ffoorr  ffoouurr  eexxppeerriimmeennttaall  ggrraammiicciiddiinn  ssttrruuccttuurreess..
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FFiigguurree  44..  EEnneerrggyy  pprrooffiilleess  aass  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  aaxxiiaall  mmoonnoommeerr  sseeppaarraattiioonn  ddiissttaannccee
((mmoovveemmeenntt  aalloonngg  tthhee  ZZ--aaxxiiss  ddiirreeccttllyy  ffrroomm  tthhee  66HH  ssttaattee))..  PPrrooffiilleess  aarree  sshhoowwnn  ffoorr  εε  ==  11
aanndd  44,,  aanndd  wwhheenn  aallll  ppaarrttiiaall  cchhaarrggeess  oonn  tthhee  pprrootteeiinn  aattoommss  aarree  eexxcclluuddeedd  ((εε  ≡≡  ∞∞))..
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FFiigguurree  55..  EEnneerrggyy  pprrooffiilleess  ccoorrrreessppoonnddiinngg  ttoo  tthhee  lloowweesstt  eenneerrggyy  ppaatthhwwaayyss  ffoorr  ddiimmeerr  ddiiss--
ssoocciiaattiioonn..  TTwwoo  ppaatthhss  aarree  iinnddiiccaatteedd..  PPaatthh  11  ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  44HH  ssttaattee..
AAlloonngg  ppaatthh  22  mmoonnoommeerrss  ddiissssoocciiaattee  ddiirreeccttllyy  ffrroomm  tthhee  66HH  ssttaattee  bbyy  rraaddiiaall  ddiissppllaacceemmeenntt..
TThhee  bbllaacckk  ccuurrvvee  iiss  tthhee  eenneerrggyy  pprrooffiillee  iinn  dd,,φφ--ssppaaccee  ((ttiilltt  aanndd  llaatteerraall  mmoottiioonn  eexxcclluuddeedd))..
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FFiigguurree  66..  SSeeppaarraattiioonn  ddiissttaannccee  bbeettwweeeenn  tthhee  ggAA  mmoonnoommeerrss  aalloonngg  tthhee  lloowweesstt  eenneerrggyy
ppaatthhwwaayyss  ffoorr  ppaatthhss  11  aanndd  22  aanndd  ffoorr  tthhee  dd,,φφ--ppaatthh..  TThhee  sseeppaarraattiioonn  ddiissttaannccee  ddiissccoonnttiinnuuiittyy
ooccccuurrss  aatt  7755ºº  oonn  tthhee  ppaatthh  ttoo  tthhee  44HH  ssttaattee..
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FFiigguurree  77..  RRaaddiiaall  ddiissppllaacceemmeenntt  bbeettwweeeenn  mmoonnoommeerrss  oonn  tthhee  ttwwoo  ppaatthhss  iiss  iilllluussttrraatteedd..  WWhheenn
tthhee  44HH  ssttaattee  ffoorrmmss  ((ppaatthh  11))  aa  ccoonndduuccttiivvee  ggAA  ddiimmeerr  rreeffoorrmmss  ((RR  nneeaarr  zzeerroo))..  AAlloonngg  ppaatthh  22
tthhee  mmoonnoommeerrss  ddiissssoocciiaattee  ddiirreeccttllyy  ffrroomm  tthhee  66HH  ssttaattee..
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FFiigguurree  88..  TTiilltt  aannggllee  ooff  mmoonnoommeerr  AA  iiss  iilllluussttrraatteedd..  TThhee  ttiilltt  pprrooffiilleess  aarree  ssiimmiillaarr  ffoorr  ppaatthhss  11
aanndd  22..  TThhee  ttiilltt  aannggllee  fflluuccttuuaatteess  aarroouunndd  88ºº..
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FFiigguurree  99..  TToottaall  eenneerrggyy  aanndd  ppootteennttiiaall  ooff  mmeeaann  ffoorrccee  ((PPMMFF))  pprrooffiilleess  aalloonngg  tthhee  rreeaaccttiioonn
ccoooorrddiinnaattee  ((rroottaattiioonn  aannggllee  φφ))  ffoorr  tthhee  ddiimmeerr  ttoo  mmoonnoommeerr  rreeaaccttiioonn..  PPrrooffiilleess  aarree  iilllluussttrraatteedd
ffoorr  ppaatthhwwaayyss  11  aanndd  22..
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