
Cap. 3
segunda parte



• Equações de Fock
• Operador de coulomb
• Operador de troca



Interpretações para as soluções para a 
equação  de HF
• Para resolvermos as equações de HF, devemos introduzir um conjunto 

base e solucionar o conjunto de equações matriciais geradas.
• Mas antes de fazermos isso iremos verificar alguns aspectos da 

equação de autovalor e de sua solução que são independentes do 
conjunto base.
• Vamos começar pelo Teorema de Koopmans
• Depois o Teorema de Brillouin
• E o Hamiltoniano de HF



Teorema de Koopmans e energia do Orbital

• Para um sistema de N-elétrons, a minimização da energia do 
determinante leva a uma equação de autovalor.
• O operador de Fock tem um dependência funcional desses orbitais de 

spin ocupados , mas uma vez que os orbitais de spin ocupados são 
conhecidos, o operador de Fock se torna um operador Hermitiano 
bem definido, que terá um número finito de autofunções

• Cada uma das soluções, possui uma energia de spin orbital



• Os N spin orbitais com menor energia orbital são os orbitais 
ocupados, os outros spin orbitais ( infinito ) com maiores energia 
orbitais são os orbitais virtuais ou não ocupados
• Nosso interesse no momento é encontrar expressões para essas 

energias para os orbitais ocupados e não ocupados e investigar o 
significado físico para essas energias.
• A representação matricial para o operador de Fock é uma matriz 

diagonal e que os elementos da diagonal desta matriz são iguais a 
energia orbital, ou seja



• Usando a expressão para o operador de Fock, as energia orbitais 
podem ser expressas como:

• Em particular para o primeiro orbital ocupado ( a ) e o primeiro 
orbital não ocupado ( r ), teremos:



• Visto que 

• Podemos reescrever o resultado acima como:



• A energia orbital          representa a energia de um elétron em um spin 
orbital           
• Esta energia é a energia cinética e de atração para os núcleos somada 

com a interação de coulomb e de troca de cada um dos N-1 elétrons 
restantes nos N-1 spin orbitais
• A energia orbital         tem uma característica diferente, ela inclui  a 

interação de coulomb e de troca de TODOS os N elétrons do estado 
fundamental de HF.
• É como se um elétrons tivesse sido adicionado ao estado 

fundamental: ( N + 1 )elétrons e        representa a energia desse 
elétron extra .



• Vamos entender o resultado de      para a energia total 
• Se simplesmente adicionarmos esta energia para cada um dos N 

elétrons do estado fundamental, teremos

• O valor esperado correto                                        para este estado é:
•

• O que podemos notar que 



• Ou seja a energia total do estado fundamental não é apenas a soma 
das energias dos orbitais ocupados.
• Isso se explica da seguinte forma:
• A energia de um estado ocupado inclui interação de troca e coulomb 

de todos os outros estados ocupados.
• Assim quando adicionamos a energia de dois estados ocupados nos 

incluímos a interação elétron-elétron duas vezes.
• A soma da energia orbital conta as interações elétron-elétron duas 

vezes.
• Se energia total não é soma das energias dos orbitais, qual o 

significado físico podemos atribuir para essas energias?
• A resposta vem da investigação da soma ou subtração de elétrons em 

um sistema



• Suponha que retiremos um elétron de um determinado spin orbital 
para produzir um determinante.
• Na segunda quantização, isso seria realizado aniquilando um elétron 

neste spin orbital

• O potencial de ionização para este processo é dado por

• Dependendo de onde o elétron foi removido, o estado resultante, 
pode ou não representar o estado fundamental de uma espécie 
ionizada.



• Visto que                      é diferente de                 podemos calcular a
diferença de energia entre estes dois estados  
• A energia de um determinante simples é dada por:

• A soma ocorre sobre todos os spin orbitais ocupados no 
determinante. Com isso podemos escrever

• De forma análoga, podemos escrever



• O potencial de ionização é a diferença entre estas duas energias, ou 
seja:

• Podemos observar que esse resultado é o negativo da energia do spin 
orbital de onde foi retirado o elétron.



• Portanto, a energia do spin orbital representa a energia ( com sinal 
oposto ) requerida para se remover um elétron desse spin orbital.
• Normalmente as energias orbitais são negativas e o potencial de 

ionização são positivos.
• Vamos agora fazer o processo oposto, ou seja, adicionar um elétron 

ao sistema. No entanto devemos adicionar este elétron aos spin 
orbitais não ocupados.
• Na segunda quantização, estamos criando um elétron neste spin 

orbital virtual.

• A afinidade eletrônica para este processo é dada por



• A energia do determinante simples é dada por

• Com isso podemos observar que a afinidade eletrônica de se 
acrescentar um elétron a um spin orbital é o negativo da energia 
orbital de um spin orbital virtual , isto é: 

• Os resultados acima foram obtidos pela primeira vez por Koopmans, 
podemos agora discutir o teorema de Koopmans



Teorema de Koopmans

• Dado um determinante simples HF de N elétrons com energias de 
spins orbitais ocupados e virtuais, o potencial de ionização para 
produzir um determinantes com (N-1) elétrons com orbitais de spin 
idênticos, obtidos pela remoção de um elétrons, e a afinidade 
eletrônica para produzir um determinantes com (N+1) elétrons com 
spins orbitais iguais, obtidos pelo acréscimo de um elétron, são os 
valores negativos das energias destes dois orbitais ( ocupado e 
virtual)
• O T. K. nos dá uma maneira de calcular aproximadamente os 

potenciais de ionização e as afinidades eletrônicas.



Teorema de Brillouin

• A equação de HF produz um conjunto de spin orbitais 
• O determinante simples formado por estes spin orbitais de menor 

energia nos fornece a aproximação HF para o estado fundamental
• Mas existem outros determinantes formados por este conjunto de 

spin orbitais 
• Vamos escrever o estado fundamental da seguinte maneira agora



• Considerando apenas os determinantes simplesmente excitados como 
correção para o estado fundamental podemos escrever a matriz de 
autovalor como sendo

• O elemento matricial fora da diagonal pode ser obtido por:

• E os elementos da matriz do operador de Fock são dados por

• E, portanto



• A solução padrão para os elementos de matriz é dado por:

• Teorema de Brillouin:  determinantes simplesmente excitados não 
interagem diretamente com o determinante HF de referência, isto é:

• Este teorema será utilizado nos cap seguintes



Hamiltoniano Hartree-Fock

• Até agora a aproximação HF foi vista como uma aproximação aonde o 
hamiltoniano é exato mas a função de onda é aproximada por um 
determinante simples de Slater
• Vamos agora focar no nosso hamiltoniano
• Nós não resolvemos exatamente a equação de Schroedinger 

eletronicamente

• Usamos o princípio variacional para encontrar uma aproximação de 



• Fazemos agora a seguinte pergunta: “existe um Hamiltoniano 
aproximado para o qual          é uma autofunção exata?”
• Sim, existe! Este hamiltoniano é o Hamiltoniano de Fock

• A energia exata para um perturbação é dada por:

• A energia de ordem zero não perturbada é dada por

• Onde 



• Se

• A perturbação é:

• ou apenas a diferença entre a interação exata elétron-elétron e a 
soma das interações HF dos potenciais de coulomb e de troca.
• A energia de HF é :



HF restrito a camada fechada: Equações de 
Roothaan
• Até agora usamos o ponto de vista de um conjunto de spins orbitais
• Estamos em condições  de considerar os cálculo das funções de onda 

HF e podemos ser mais específicos sobre a forma dos spins orbitais
• Até agora usamos spins orbitais (restritos ) que possuem a mesma 

função espacial para função de spins diferentes (up e down) ou então 
spins orbitais ( não restritos ) que possuem função espacial diferentes 
para funções de spins diferentes.
• Aqui iremos concentrar nosso procedimento para cálculos de função 

de onda restrita, em específico apenas os cálculos de camada 
fechada.



• Para isso iremos usar um sistema com um número ( N ) par de 
elétrons, e com isso teremos N/2 orbitais espaciais duplamente 
ocupados.

• HF de Camada Fechada: Spin Orbitais Restrito

• Um conjunto de spin orbitais tem a seguinte forma:

• E o estado fundamental para camada restrita escrita como sendo:



• Nós queremos converter a equação HF geral de spin orbital para uma 
equação de autovalor espacial onde cada um dos moleculares
espaciais ocupados é duplamente ocupados
• Esta conversão foi feita no capítulo 2.
• Vamos primeiro aplicar a técnica para a equação HF

• O spin orbital deve possuir ou uma função de spin up ou uma função 
de spin down. Vamos supor up:



• A energia do orbital espacial “j” é idêntica com a energia do spin 
orbital “i”.
• Multiplicando pela função de spin ( complexo conjugado )à esquerda 

da equação de HF e integrando sobre os spin, temos:

• Vamos escrever o operador de Fock para o spin orbital como sendo:

• Assim teremos a equação acima escrita da seguinte maneira:



• Se tomarmos o operador de Fock de camada fechada

• Então:



Iremos realizar a integração sobre           na expressão envolvendo
para gerar um termo de troca explícito.

Como estamos em uma camada fechada a soma sobre os spin orbitais 
inclui uma soma igual tanto para as funções de spin up e down, ou seja:



• Com isso podemos escrever:



• Agora podemos realizar as integrais.
• O último termo desaparece por causa da ortogonalidade dos spins.
• Isso reflete o fato que existe apenas uma interação de troca entre 

elétrons de spins paralelos.



• Os dois termos de coulomb são iguais e assim obtemos:

• O operador de Fock para camada fechada tem a forma,

• Ou equivalente: 



• Onde os operadores de coulomb e de troca para camada fechada são 
definidos por:

• A equação espacial HF para camadas fechadas é apenas



• Para um determinante de camada fechada, a energia HF para camada 
fechada ( Cap. 2 ) é:

• Vamos examinar para um contexto do modelo H2 :



• Cada um dos elétrons possui energia cinética e energia de atração 
com o núcleo. 

• Mas temos também uma energia de repulsão entre os dois elétrons

• Assim a energia de HF é dada por:

• Pode-se avaliar as energias orbitais de forma semelhante



• Para avaliar a energia do spin orbital 1, nós precisamos apenas 
adicionar as interações que o elétron marcada faz.

• Ele possui energia cinética e atração nuclear e interação coulombiana, 
e portanto teremos:



• Isso é feito para a energia de qualquer orbital ocupado.
• Para os orbitais virtuais ( não ocupados ) e energia orbital corresponde 

a interações de um elétron extra ( teorema de Koopans).
• Para nosso exemplo mantemos os dois elétrons no estado 

fundamental e avaliamos as interações do elétron extra em um orbital 
virtual, veja na figura

• O elétron marcado possui energia cinética e de atração nuclear, além 
disso possuiu duas energias de repulsão com cada um dos outros dois 
elétrons e uma interação de troca com o elétron de spin paralelo. 
Assim:



• Introdução da Base: Equações de Roothaan

• Agora que eliminamos o spin, o cálculo dos orbitais moleculares se
torna equivalente ao problema de resolver a equação integro-
diferencial espacial



• Pode-se tentar resolver esta equação numericamente.

• No entanto, não há procedimentos práticos disponíveis para obter 
soluções numéricas para moléculas.

• A contribuição de Roothaan foi mostrar como, introduzindo um 
conjunto de funções de base espacial, a equação diferencial poderia 
ser convertida em um conjunto de equações algébricas e resolvida 
por técnicas de matriz.

• Vamos introduzir um conjunto de K funções de base conhecidas 

• E expandimos os orbitais moleculares desconhecidos na expansão 
linear:



• Se o conjunto estivesse completo, isso seria uma expansão exata.
• Por razões computacionais devemos escolher uma base que forneça, 

tanto quanto possível, uma expansão razoavelmente precisa para os 
orbitais moleculares exatos.
• Por isso devemos discutir as questões envolvidas na escolha de um 

conjunto de base.
• À medida que o conjunto de base se torna cada vez mais completo, 

teremos representações mais precisas dos orbitais moleculares 
exatos.
• Devemos então calcular o conjunto de coeficiente da expansão.
• Podemos obter a equação matricial para esses coeficientes pela 

substituição da expansão linear na equação de HF. com isso temos



• Transformando em uma equação matricial, temos:

• Agora definiremos duas matrizes:
• 1) matriz de overlap S, tem os elementos



• 2) Matriz de Fock F, tem elementos:

• Podemos reescrever a equação de Hf como sendo:

• Essa sõ as equações de Roothaan, que pode ser escrita mais 
compactamente como sendo:



• C é uma matriz quadrada dos coeficiente de expansão:

• E e é a matriz diagonal das energias orbitais



• Neste pondo o problema de determinar os orbitais moleculares de HF 
e suas energias orbitais, envolve solucionar a equação matricial .
• Para proceder isso, precisamos de uma expressão explícita para a 

matriz de Fock.
• Mas devemos introduzir antes o conceito de matriz densidade.


