Diagonalizacja, problem wlasny, równanie wiekowe
Procedura diagonalizacji macierzy A o wymiarze n × n (np. macierzy Hessianu)




A=



a11 a12 . . . a1n
a21 a22
...
...
an1 an2




. . . a2n 

...
... 


. . . ann

polega na znalezieniu macierzy C takiej, że macierz D=C −1AC jest diagonalna:


d1 0 . . . 0


 0 d2 . . . 0 


C −1AC = D =  . . .
... 
 .. .. ..



0 0 . . . dn
Równanie C −1AC=D można też zapisać jako
AC = CD
Oznaczajac
, elementy macierzy C przez cij i korzystajac
, z faktu, że macierz D jest diagonalna
(czyli jej elementy dij sa, postaci dj δij , gdzie δij jest delta, Kroneckera, δii=1 i δij =0 dla i6=j)
otrzymamy
X
X
X
(AC)ij =
aik ckj
(CD)ij =
cik dkj =
cik dj δkj = dj cij
k

k

k

Diagonalizacja, problem wlasny, równanie wiekowe, c.d.
Korzystajac
, z równania (AC)ij = (CD)ij otrzymujemy
X

aik ckj = dj cij

k

W notacji macierzowej równanie to przybiera postać
A Cj = dj Cj
gdzie Cj jest j-ta, kolumna macierzy C. Jest to równanie na wartości wlasne (dj )
oraz wektory wlasne (Cj ) macierzy A. Rozwiazanie
tego równania, czyli rozwiazanie
,
,
tzw. problemu wlasnego macierzy A, jest równoważne diagonalizacji macierzy A
ponieważ (kolumnowe) wektory wlasne C1, C2, . . . , Cn tworza, macierz C:
C = [C1, C2, . . . , Cn]
Równanie wlasne można też zapisać jako (A−dj E) Cj = 0, gdzie E jest macierza, jednostkowa,
o elementach równych δij . Równanie to ma rozwiazanie
tylko wtedy gdy wyznacznik macierzy
,
A − dj E jest równy zeru.
|A − dj E| = 0
Jest to bardzo ważne równanie wiekowe na wartości wlasne dj .

Teoria Hartree-Focka
Funkcja falowa Φ jest wyznacznikiem Slatera
φ1(1) φ1(2) . . . φ1(N )
1
Φ(1, 2, . . . , N ) = √
N!

φ2(1) φ2(2) . . . φ2(N )
...
...
...
...
φN (1) φN (2) . . . φN (N )

zbudowanym ze spinorbitali molekularnych φk (i)=φk (~
ri, σi)=φk (xi, yi, zi, σi). Symbolicznie:
Φ =| φ1 φ2 φ3 . . . φN |
Spinorbitale molekularne φi wyznaczamy minimalizujac
, funkcjonal energii:
Z
E[Φ] =
Φ∗ĤΦdτ
gdzie Ĥ jest Hamiltonianem elektronowym molekuly.
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Teoria Hartree-Focka, c.d.
• Metoda RHF (Restricted Hartree-Fock)
Dla 6 elektronów wystarcza̧ 3 lub 4 orbitale: ψ1, ψ2, ψ3, i ψ4
Singlet:

Φ =| ψ1α ψ1β ψ2α ψ2β ψ3α ψ3β |

Tryplet:

Φ =| ψ1α ψ1β ψ2α ψ2β ψ3α ψ4α |

• Metoda UHF (Unrestricted Hartree-Fock)
Dla 6 elektronów potrzeba 6 orbitali:
Singlet:

Φ =| ψ1α ψ10 β ψ2α ψ20 β ψ3α ψ30 β |

Tryplet:

Φ =| ψ1α ψ10 β ψ2α ψ20 β ψ3α ψ4α |

ponieważ sa, różne orbitale dla różnych spinów.
Obie metody sa, stosowane w praktyce. Obie maja, wady i zalety.
Metoda RHF jest prostsza, daje stan o określonym spinie ale źle opisuje dysocjacje, wiazania
,
chemicznego.
Metoda UHF, jest nieco bardziej czasochlonna, dobrze opisuje dysocjacje, wiazań
chemicznych
,
ale daje stany o nieokreślonym spinie i czesto
artefakty na powierzchniach energii potencjalnej.
,

Równania Hartree-Focka
fˆφk = εk φk
gdzie εk to tzw. energia orbitalna a fˆ to operator Focka
fˆ = ĥ + Jˆ − K̂
ĥ(1) to suma operatora energii kinetycznej i potencjalu pochodzacego
od oddzialywania
,
z ja̧drami:
X
1
Zj
ĥ = − ∆ −
~ j|
2
r−R
j |~
Operatory kulombowski Jˆ i wymienny K̂ sa, bardziej skomplikowane.
gestości
elektronowej ρ(~
r ) ukladu zdefiniowanej nastepuj
aco:
,
,
,
ρ(~
r , σ) =

occ
X

Zależa, linowo od

r , σ)
φ2k (~

k

W szczególności, Jˆ to mnożenie przez uśredniony potencjal elektronów J (~
r ):
Z
1
0
0
J (~
r) =
ρ(~
r
)d
~
r
|~
r−~
r 0|

(1)

Równania Hartree-Focka, c.d.
K̂ to tzw. ,,operator wymienny”, nielokalny operator calkowy zależa̧cy również od wszystkich
orbitali zajȩtych φk .
(K̂ψ)(~
r) =

occ Z
X

φk (~
r 0)

k

1
|~
r−

~
r 0|

ψ(~
r 0)d ~
r 0 φk (~
r)

(2)

(tego ostatniego wzoru nie trzeba pamiȩtać).
Energia Hartree-Focka EHF obliczana jest nastepuj
aco:
,
,
Z
X
1X
(Jkk − Kkk )
EHF =
ΦĤΦdτ =
εk −
2 k
i
gdzie
Z
Z
Jkk =

φk Jˆφk dτ

Kkk =

φk K̂φk dτ

(3)

(4)

sa, calkami kulombowskimi i wymiennymi odpowiednio.
Bardzo ważne w zastosowaniach jest tzw. twierdzenie Koopmansa dotyczace
potencjalu joni,
zacji (IP) oraz powinowactwa elektronowego (EA) molekuly:
IP = −εHOMO

EA = εLUMO

gdzie HOMO oznacza highest occupied a LUMO lowest unoccupied molecular orbital (MO).

Metoda LCAO MO.

Równania Roothana

W metodzie LCAO MO spinorbitale molekularne przedstawiomy jako kombinacje, liniowa,
spinorbitali atomowych χj (~
r , σ):
φk (~
r , σ) =

2M
X

Cjk χj (~
r , σ)

j=1

Spinorbitale χj to nie sa, dokladne spinorbitale atomowe tylko w znacznym stopniu dowolne
funkcje zlokalizowane na atomach molekuly.
r)
W szczególności funkcje χj wyrażaja, sie, poprzez M orbitali bazy atomowej bj (~
χ2j−1(~
r , σ) = bj (~
r )α(σ)

χ2j (~
r , σ) = bj (~
r ) β(σ)

Wybór bazy atomowej bj (~
r ) i jej rozmiar M decyduja, o dokladności obliczeń.
Wspólczynniki Cjk i energie orbitalne εk znajdujemy rozwiazuj
ac
,
, równania Roothana:
F Ck = εk SCk
gdzie F jest macierza, Focka, S macierza, calek nakrywania, a Ck k-ta, kolumna, macierzy C
Z
Z
Fij =
χ∗i fˆχj dτ
Sij =
χ∗i χj dτ
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Metoda SCF
W praktyce równania Roothana F Ck = εk SCk rozwiazuje
sie, iteracyjnie.
,
W n-tej iteracji diagonalizujemy macierz F obliczona, przy użyciu orbitali z (n − 1)-ej iteracji.
Najwiecej
czasu zabiera obliczenie M 4/8 calek dwuelektronowych (i czterocentrowych):
,
Z Z

b∗p(~
r1) b∗q (~
r2)

hpq|rsi =

1
|~
r1 − ~
r2|

br (~
r1) bs (~
r2) dτ1dτ2

potrzebnych do obliczenia macierzy operatorów Jˆ i K̂ (pamietamy, że fˆ = ĥ + Jˆ − K̂).
Jakość bazy atomowej bj (~
r ) i jej rozmiar M decyduja, o dokladności obliczeń.
Każdy rodzaj atomu wymaga nieco innej bazy. Do tej pory opracowano setki baz.
Poczatkowo
stosowano bazy Slatera, glównie minimalne bazy Slatera:
,
Snlm(~
r ) = r n−l e−ζr Ylm(θ, φ)
Na przyklad dla atomów od Li do Ne baza minimalna (MBS) ma 5 tylko funkcji:
1s = e−ζr

2s = r e−ζr

2px = x e−ζr

2py = y e−ζr

2px = z e−ζr

Bazy Gaussa
W roku 1950 Frank Boys dokonal przelomowego odkrycia. Zauważyl, że iloczyn dwóch funkcji
2
Gaussa, e−γr , zlokalizowanych na różnych atomach jest znów funkcja, Gaussa (zlokalizowana,
pomiedzy nimi).
Dzieki
temu wszystkie calki dwuelektronowe, w tym czterocentrowe wyrażaja, sie, bardzo pro,
stymi wzorami i można je szybko obliczyć.
Boys zaproponowal aby do obliczeń SCF stosować baze, Gaussa ogólnej postaci:
Gpqs(~
r ) = xp y q z s e−γr

2

W szczególności funkcje 1s i 2p Gaussa maja, postać:
1s = e−γr

2

2px = x e−γr

2

2py = y e−γr

2

2px = z e−γr

2

Istnieja, dwa rodzaje funkcji d. Albo stosujemy 5 sferycznych funkcji Gaussa:
2

G3d,m(~
r ) = r 2 e−γr Y2m(θ, φ)
Albo 6 kartezjańskich funkcji Gaussa
dx2 = x2e−γr

2

dy2 = y 2e−γr

2

dz2 = z 2e−γr

2

dxy = xye−γr

Funkcji Gaussa typu 2s, 3p, 4d, etc, nie stosuje sie.
,

2

dxz = xze−γr

2

dyz = yze−γr

2
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Hierarchia baz gaussowskich (1)
Aby poprawić zle zachowanie sie, funkcji Gaussa dla malych r stosuje sie bazy skontraktowane.

cj (~
r) =

K
X

cnj e−γnj r

2

n=1
2

r ) jest
gdzie e−γnj r to sa, tzw.funkcje prymitywne, cnj to sa, wspólczynniki kontrakcji a cj (~
K-czlonowa, funkcja, skontraktowana.
,
Wspólczynniki kontrakcji cnj oraz wykladniki γnj dobieramy tak aby cj (~
r ) najlepiej
przybliżalo funkcje Slatera.

Hierarchia baz gaussowskich (2)
Aby poprawić zle zachowanie sie, funkcji Gaussa dla malych r stosuje sie bazy skontraktowane.

cj (~
r) =

K
X

cnj e−γnj r

2

n=1
2

r ) jest
gdzie e−γnj r to sa, tzw.funkcje prymitywne, cnj to sa, wspólczynniki kontrakcji a cj (~
K-czlonowa, funkcja, skontraktowana.
,
Wspólczynniki kontrakcji cnj dobieramy tak aby c(~
r ) najlepiej przybliżalo funkcje Slatera.
Przyklad: skontraktowane bazy minimalne (bazy 2s1p dla atomów Li - Ne):
K=3
K=4
K=5

→
→
→

STO-3G
STO-4G
STO-5G

o
Używajac
, bazy STO-3G Boys uzyskal θ=129 dla rodnika CH2 w sprzczności z doświadczalonym
(spektroskopowym) pomiarem Herzberga θ=180o.

Używajac
, również bazy STO-3G Pople przewidzial calkiem dokladnie strukture, czasteczki
,
C 4 H6
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Hierarchia baz gaussowskich (3)
Aby poprawić zle zachowanie sie, funkcji Gaussa dla malych r stosuje sie bazy skontraktowane.

c(~
r) =

K
X

cn e−γnr

2

n=1
2

gdzie e−γnr jest funkcja, prymitywna, a c(~
r ) jest K-czlonowa, funkcja, skontraktowana.
,
Wspólczynniki kontrakcji cn dobieramy tak aby c(~
r ) najlepiej przybliżalo funkcje Slatera.
Przyklad: skontraktowane bazy minimalne (2s1p dla atomów Li - Ne):
STO-3G
STO-4G
STO-5G
Bazy podwójnego ζ - DZ, double zeta (4s2p dla atomów Li - Ne).
Bazy spolaryzowane DZP, TZP, etc. (4s2p1d, 6s3p1d, etc. dla atomów Li - Ne).
Przyklad notacji:
Baza 4s2p1d (czyli DZP) powstala z kontrakcji 9 funkcji s, 5 funkcji p i 2 funkcji d
jest oznaczana przez (9s5p2d/4s2p1d) a jej sposób kontrakcji to [6111/41/2]

Kat
wiazaniami
OH w czasteczce
wody
, pomiedzy
,
,
,

STO-4G
DZ
DZP
TZ2P
HF
exptl

100o
113o
106o
106.3o
106.4o
104.5o

Hierarchia baz gaussowskich (4)
Bazy minimalne
- STO-3G
- STO-4G
- STO-5G

(6s3p/2s1p)
(8s4p/2s1p)
(10s5p/2s1p)

Bazy podwójnego ζ .
- DZ np. (9s5p/4s2p)
Bazy potrójnego ζ .
- TZ np. (11s7p/6s3p)
Bazy spolaryzowane
- DZP np. (9s5p2d/4s2p1d)
- TZP np. (11s7p/2d/6s3p1d)
- TZ2P np. (11s7p/3d/6s3p2d)
Bazy Pople’a (“Split-valence”)
np. 6-31G czyli walencyjne DZ, (10s4p/3s2p) - wg. kontrakcji [631/31]
Bazy Dunninga (“korelacyjnie konsystentne”)
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