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Cap. 3
Terceira parte



• Teorema de Koopmans
• Teorema de Brillouin
• Hamiltoniano de HF
• Equações de Roothan



• Introdução da Base: Equações de Roothan

• 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 Roothan 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 Roothan, 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.

• DENSIDADE DE CARGA
• Se tivermos um elétron descrito por sua função espacial, então a 

podemos calcular a probabilidade de encontra-lo em um elemento de 
volume localizado em um determinado ponto



• A função de distribuição de probabilidade ( densidade de carga) é 
dada por:

• Se a nossa molécula for descrita por um determinante simples com 
cada orbital molecular ocupado contendo dois elétrons, então a 
densidade total é dada por:

• é a probabilidade de você encontrar um elétron em uma 
determinada posição espacial
• E o número total de elétrons é dado por



• Expressão para a matriz de Fock
• Lembrando do operador de Fock

Para um conjunto de função base podemos escrever os elementos da 
matriz de Fock como sendo

Onde definimos a matriz hamiltoniana central



• Os elementos desta matriz envolvem o operador de um elétron que 
descreve a energia cinética e a atração nuclear para um elétron, isto é

• Separando cada um dessas contribuições podemos calcula-las 
separadamente

• E assim



• A matriz hamiltoniana central precisa ser avaliada apenas uma única 
vez, permanecendo constante o resto dos cálculos
• No final do livro ( apendix A ) você pode obter maiores detalhes para 

os cálculos desta matriz
• Inserindo a expansão linear dos orbitais moleculares, podemos

escrever a expressão para a matriz de Fock como sendo

• onde      é a parte para dois elétrons da matriz de Fock
• Essa é a expressão final para a matriz de Fock.



• Ela depende de uma parte para apenas um elétron          , fixa para um 
determinado conjunto de funções base e uma parte para dois 
elétrons G o qual depende da matriz densidade P e da integral de dois 
elétrons

• Essa é a parte mais complexa nos cálculos de HF devido ao grande 
número de integrais a serem resolvidas. 

Hµν
core



• Visto que a matriz de Fock depende da matriz densidade

F=F(P)

• Ou, equivalentemente, dos dos coeficientes de expansão

F=F(C)

• As equações de Roothan não são lineares

F(C)C=SC

• E precisam ser resolvidas de forma interativa. Antes de considerar
como tais interações deem prosseguir, precisamos discutir a solução
da equação matricial

FC=SC

• Se S for uma matriz unitária, teremos

FC=SC

ε

ε

ε



• Com isso as equações de Roothan teria apenas a forma do problema 
usual de autovalores da matriz, e poderíamos encontrar os 
autovetores C e os autovalores    pela diagonalização de F. Como a 
base não é ortogonal, precisamos reformular o problema F(C)C=SC
• Fazemos isso ortoganalizando a base.
• Se tivermos um conjunto de funções não ortogonais, com elementos 

da matriz de sobreposição dados por

• Então podemos encontrar uma matriz transformação X (não unitária) 
que podemos transformar o conjunto de funções

• Para formar um conjunto ortonormal

ε
ε



• Podemos usar duas maneiras para encontrar o conjunto de funções 
ortonormais:
• 1) ortogonalização simétrica:
• 2) ortogonalização canônica: 

• De qualquer maneira teremos

• Substituindo na equação de Roothan, teremos

• Multiplicando por 



• .

• Definindo uma nova matriz

• Teremos 

• As novas equações de Roothan, não qual podem ser resolvidas para 
C’ pela diagonalização de F’. 
• Dado C’, podemos obter C, dado F’ solucionamos as equações de 

Roothaan para C e     ε



• Procedimento SCF
• Com o que já vimos nos seminários até aqui, podemos descrever os 

procedimentos computacionais para obter as funções de onda para 
uma molécula de camada fechada.

1. Especifique a molécula e o conjunto de funções base
1. Coordenadas nucleares
2. Números atômicos
3. Número de elétrons

2. Calcule todas as integrais moleculares requeridas
1. Matriz de sobreposição
2. Matriz hamiltoniana central
3. Etc.

3. Diagonalize a matriz sobreposição



4. “chute” uma matriz densidade
5. Calcule a matriz G e as integrais para dois elétrons
6. Adicione a matriz G ao hamiltoniano central para obter o 
hamiltoniano de Fock
7. Calcule a transformada de Fock
8. Diagonalize este resultado
9. Calcule a matriz C
10. Forme uma nova matriz densidade
11. Verifique se o procedimento é convergente ( de acordo com o seu 
pré-determinado padrão), se não, utilize esta nova densidade e retorne 
ao passo 5.
12. Se o resultado for convergente, utilize os resultados obtido para 
obter os resultados esperados



• Pode-se também seguir este fluxograma um pouco diferente



• Descreveremos os valores de cálculo como energia, momento de 
dipolo, etc. e outras análises populacionais semelhantes 

• mas vamos primeiro considerar algumas das questões práticas 
envolvidas em cada uma das doze etapas. 

• Dentro do Born-Oppenheimer, O que fizemos no procedimento acima 
é determinar uma função de onda eletrônica e, portanto, uma energia 
eletrônica N no campo de cargas M.

• Ao adicionar a repulsão nuclear nuclear clássica à energia eletrônica, 
temos a energia como uma função de um conjunto de coordenadas 
nucleares.

• Repetindo o cálculo para diferentes coordenadas nucleares, podemos 
explorar a superfície de energia para o movimento nuclear. 



• Tendo escolhido as coordenadas nucleares, o cálculo da informação restrita, com 
a função de onda determinante única de camada fechada é então 
completamente especificado conjunto de funções base
• Este é um exemplo de um cálculo ab initio que fará nenhuma aproximação para 

as integrais ou para o Hamiltoniano da molécula eletrônica, mas é 
completamente especificado pela escolha de um conjunto de base e as 
coordenadas K dos núcleos. 
• A escolha de um conjunto de base é mais uma arte do que uma ciência de 

orbitais. Uma das escolhas é obviamente limitada por recursos de informática, 
orçamento, etc. 
• Deve-se, portanto, ser uma escolha bastante criteriosa de um conjunto de bases.
• Apenas as funções do tipo Slater e Gaussian são atualmente comuns no uso de 

elétrons. 
• Assim como a capacidade do conjunto de bases para abranger o espaço da 

função da molécula, deve-se considerar, por razões práticas, o tempo necessário 
para avaliar integrais moleculares deve ser levado em consideração na hora da 
escolha. Neste livro vamos enfatizar as funções de base Gaussianas



• Depois de definir um conjunto de bases, é necessário calcular e armazenar vários 
tipos de integrais, o Apêndice A descreve a avaliação integral molecular usando 
funções de base gaussianas.
• Nós iremos mencionaremos apenas alguns pontos pertinentes aqui. 
• As integrais de sobreposição e de um elétron que são necessárias para os valores 

do Hamiltoniano central e dos valores esperados envolvendo apenas um elétron, 
são relativamente triviais comparados aos integrais de repulsão de dois elétrons, 
principalmente devido ao número muito menor de integrais de um elétron. 
• A grande dificuldade de um grande cálculo é a avaliação e o manuseio de um 

grande número de duas integrais envolvendo dois elétrons. 
• Se houver K funções de base, então haverá da ordem de K4 / 8 integrais de dois 

elétrons. 
• Estes podem rapidamente chegar aos milhões, mesmo para conjuntos de bases 

pequenas em moléculas de tamanho moderado. 
• O problema não é tão ruim assim uma vez que muitas integrais serão 

efetivamente zero para moléculas grandes, já que a distância entre as funções de 
base se torna grande.



• Um número de integrais também pode ser zero por causa da simetria 
molecular.
• No entanto, quase sempre existe um excesso de dois elétrons para 

armazená-los.
• Um procedimento comum é armazenar todas as integrais diferentes 

de zero em ordem aleatória em um HD, associando cada etiqueta 
integral identificando os índices.
• O palpite mais simples possível na matriz de densidade P é usar uma 

matriz nula (zero). Isso equivale a aproximar F como Hcore e 
negligenciar todas as interações elétron-elétron na primeira iteração.
• Essa é uma maneira muito conveniente de iniciar o procedimento de 

iteração.



• Ela corresponde à aproximação dos orbitais moleculares por aqueles que 
descrevem um único elétron no campo dos orbitais moleculares para a molécula 
de N-elétrons podem ser bem diferentes daqueles da molécula de um elétron 
correspondente, no entanto, e o SCF frequentemente não converge com o 
Hamiltoniano central como um palpite inicial para a matriz de Fock. 
• Um cálculo semi-empírico do tipo Huckel, com um F "efetivo", é frequentemente 

usado para uma suposição inicial na função de onda e, comumente, fornece um 
palpite melhor do que apenas usar o núcleo Hamiltoniano. 
• A parte mais demorada do procedimento de iteração real é a montagem das 

integrais de dois elétrons e da matriz de densidade na matriz G na etapa (5).
• As integrais são armazenadas em ordem aleatória com rótulos associados em um 

dispositivo externo; depois, à medida que são lidos na memória principal, um usa 
o rótulo e uma identificação da integral, para determinar quais elementos da 
matriz de densidade devem ser multiplicados e para quais elementos da matriz G
os produtos devem ser adicionados, de acordo com a expressão para a matriz G.



• Na maioria dos cálculos, as operações de matrizes nos passos (6) a (10) não 
consomem tempo em relação à formação da matriz G, desde que se use 
um procedimento de diagonalização eficiente. 
• Como as equações de Roothan são equações não-lineares, o procedimento 

de iteração simples que descrevemos aqui nem sempre converge. Pode 
oscilar ou divergir, possivelmente devido a um palpite inicial fraco. 
• Se oscilar, calcular a média das matrizes de densidade sucessivas pode 

ajudar. Se convergir, poderá fazê-lo apenas lentamente. Com duas ou mais 
matrizes de densidade sucessivas, vários procedimentos de extrapolação 
podem ser criados. 
• Problemas de convergência não são incomuns, mas também não são um 

grande problema para muitos cálculos. 
• Devemos estabelecer um critério para convergência, e não é incomum 

simplesmente observar a energia eletrônica de cada interação e exigir que 
dois valores sucessivos não diferem de um parâmetro δ



• O valor de             Hartrees na energia é muitas vezes adequado.
• Alternativamente, pode-se exigir convergência para elementos da 

matriz de densidade, exigindo o desvio padrão de elementos da matriz 
de densidade, isto é, a quantidade

• ser menor do que .
• Um valor de             para o erro na matriz de densidade é capaz de dar 

um valor de Hartrees na energia 

δ = 10−6

δ
δ = 10−4



• Valores esperados
• Os autovalores de F’ são as energia orbitais ( potencial de ionização e 

a afinidade eletrônica)
• E energia eletrônica total é o valor esperado                             e é dada 

por

• Usando a definição do operador de Fock, temos

• E podemos escrever a energia como sendo



• Substituindo a expansão para o conjunto de funções base, teremos 
uma expressão para o cálculo da energia em qualquer estágio do 
método SCF

• Se usarmos a mesma matriz P para obter a energia Eo e F, então Eo
deve ter um limite superior para a energia 
• Se adicionarmos a repulsão núcleo-núcleo para a energia eletrônica, 

iremos obter a energia total.



• Este resultado é de bastante interesse, principalmente em 
determinações de estruturas.
• Isso é devido pois a geometria de equilíbrio de uma molécula ocorre 

quando a Etotal é mínima.
• Outras propriedades avaliadas pela função de onda molecular são:
• Momento de dipolo
• Momento de quadrupolo
• Gradiente de campo no núcleo
• Susceptibilidade diamagnética

• São descritos pela soma do operador de um elétron de forma geral



• O valor esperado para tais operadores deve ter a forma

• Vamos exemplificar pelo momento de dipolo
• A definição clássica de um momento de dipolo para um conjunto de

cargas é dada por

• Para a mecânica quântica temos:




