
CAP. 04
Interação de Configurações



• Função de onda multiconfiguracional
• Estrutura da matriz full C.I.
• C.I. duplamente excitados
• Cálculos ilustrativos
• Os métodos MCSCF e GVB
• C.I. truncado



• Vimos que o HF é bem sucedido em alguns casos, mas atem suas 
limitações.
• Um exemplo de onde prediz resultados qualitativamente incorretos é 

o ordenamento dos potenciais de ionização do N2.
• Além disso, o método HF restrito não pode descrever a dissociação de 

moléculas em fragmentos de camada aberta .
• O restante deste livro se concentrará em vários procedimentos para 

melhorar a aproximação de Hartree-Fock.
• Estaremos interessados em obter a energia de correlação (Ecorr), que é 

definida como a diferença entre a energia não-relativística exata do 
sistema (   ) e a energia de Hartree-Fock (Eo) obtida no limite em que a 
base se aproxima da completude.

εo

Ecorr = εo − Eo



• Neste capítulo iremos considerar a Interação de configuração ( CI ) 
para obter a energia de correlação.
• De todas as aproximações usadas neste livro, a CI é, conceitualmente, 

a mais simples, não computacionalmente falando.
• A ideia básica é diagonalizar a Hamiltoniana de N-elétrons em uma 

função de base de N-elétrons.
• Se esta base for completa, podemos obter a energia exata não apenas 

do estado fundamental, mas também de todos os estados excitados 
do sistema.
• Neste capítulo não iremos fazer o cálculo da energia para os estados 

excitados



• A princípio, o CI nos da uma solução exata de um problema de muitos 
elétrons.
• Na prática podemos apenas manusear um conjunto finito de funções 

de N-elétrons
• Como podemos obter um conjunto adequado de funções de 

avaliação de N-elétrons?
• mesmo para pequenas moléculas e conjuntos de base de um elétron 

de tamanho moderado, o número de determinantes de elétrons-N é 
realmente enorme.
• mesmo que se use uma base finita de um elétron, geralmente deve-

se truncar a função de teste de alguma forma e usar apenas uma 
fração de todas as funções possíveis de N-elétrons.



Função de onda multiconfiguracional e matriz 
full CI
• Por uma questão de simplicidade, assumimos neste capítulo que nossa 

molécula de interesse tem um número par de elétrons e é 
adequadamente representada, por uma primeira aproximação, por um 
determinante HF restrito de camada fechada.
• O determinante formado pelos N orbitais de spin de menor energia é 

lPo
• podemos formar, além de Po, um grande número de outros 

determinantes de N-elétrons dos orbitais de spin de 2K.
• É conveniente descrever esses outros determinantes declarando como 

eles diferem de Po. Assim, o conjunto de possíveis determinantes inclui 
l''o determinantes excitados individualmente lPa



• Podemos usar essas funções de onda de muitos elétrons como uma 
base para expandir a função de onda exata de muitos elétrons.
• Se você é uma aproximação razoável para Do então sabemos do 

princípio de variação que uma melhor aproximação (que se torna 
exata como base torna-se completo) é



• Que pode ser reescrita da seguinte forma

• Aonde o fator                   é incluído para assegurar que a soma da n-
ésima excitação é contada apenas uma única vez.     



• Por exemplo, não devemos contar 4 vezes a dupla excitação

• Dada a função experimental, podemos encontrar as energias 
correspondentes usando o método variacional linear.
• Consiste em formar a representação matricial do Hamiltoniano na 

base das funções de expansão de N-elétrons e depois encontrar os 
autovalores dessa matriz.
• Isso é chamado de matriz de CI completa (full-CI) e o método é 

chamado de CI completo (full-CI).
• O menor autovalor será um limite superior à energia do estado 

fundamental do sistema.



• Os autovalores mais altos serão limites superiores aos estados 
excitados do sistema.
• Aqui vamos nos concentrar apenas no menor valor próprio. A 

diferença entre o menor autovalor (    o) e a energia de Hartree-Fock 
(Eo) obtida dentro da mesma base de um elétron é chamada de 
energia de correlação de conjunto de bases.
• Como a base de um elétron ajusta a completude, essa energia de 

correlação se aproxima do exato energia de correlação.
• Para um determinado conjunto de base de um elétron, o full-CI é o 

melhor que se pode fazer para a obtenção da energia de correlação

ε



• Para entender a matriz full-CI vamos reescrever a expansão da 
seguinte forma



• Algumas observações importantes:

• 1) Não há acoplamento entre o estado fundamental do HF e 
excitações únicas. Isto é uma consequência do teorema de Brillouin

• 2. Não há acoplamento entre o estado fundamental e as triplas ou 
quádruplas. Da mesma forma, as simples não se misturam com os 
quádruplas. Isto é uma consequência do fato de que todos os 
elementos da matriz do Hamiltoniano entre determinantes de Slater 
que diferem em mais de 2 orbitais de spin são zero. 

• 3. Como as excitações simples não se misturam diretamente com o
estado fundamental, pode-se esperar que elas tenham um efeito 
muito pequeno na energia do estado fundamental. Seu efeito não é 
zero porque eles se misturam indiretamente; isto é, eles interagem 
com os duplos que, por sua vez, interagem com o estado
fundamental.



• 4. Como são as duplas excitações que se misturam diretamente com o
estado fundamental, é de se esperar que essas excitações sejam 
importantes e, para sistemas pequenos, um papel predominante na 
determinação da energia de correlação. Além disso, verifica-se que as 
excitações quádruplas são mais importantes do que as excitações 
triplas ou simples, quando se trata apenas da energia do estado 
fundamental.
• 5. Todos os elementos da matriz necessários para os cálculos reais 

podem ser encontrados usando as regras descritas no Capítulo 2. 
Como mencionado anteriormente, os cálculos são realizados usando 
adaptações adaptadas ao spin. Estes foram discutidos em detalhe na 
Secção 2.5 para determinantes isolados e duplamente excitados. 



• Alguns dos elementos da matriz na matriz de CI envolvendo essas 
configurações dadas na Tabela a seguir. Eles serão usados várias vezes 
mais tarde no livro.





Normalização intermediária e expressão para 
energia de correlação
• Vamos escrever          em uma forma normalizada intermediária, ou 

seja

• Como 

• A função não é normalizada

φo



• Mas temos a seguinte propriedade

• Se multiplicarmos cada termo da expansão por uma constante, de 
forma que podemos ter:

• Temos:  
• E reescrevendo-a da seguinte forma

• E então:



• Vamos analisar o lado esquerdo da equação:

• Aqui usamos o teorema de Brillouin e o fato de que excitações triplas 
e maiores não se misturam com o estado fundamental.
• Com isso a expressão para a energia de correlação é dada por



• Vamos usar um exemplo, o H2, visto que é um sistema de dois 
elétrons e o full CI envolve apenas simples e duplas excitações.
• Relembrando que este sistema nos temos dois orbitais moleculares

• A função de onda para o estado fundamental HF é dada por

• Visto que temos 4 spin orbitais

ψ 1 → é o orbital de ligação com simetria

ψ 2 → é o orbital não ligado sem simetria



• Com isso podemos escrever a função de onda para o full-CI da 
seguinte forma

• Que pode ser reescrita da seguinte forma ( spin-adaptada )

• Usando o fato da simetria e não simetria, a função de onda se torna



• Dada esta função de teste, o método variacional nos diz que a energia 
correspondente (     o) é o menor autovalor da matriz de CI.

• Os elementos da matriz necessários são prontamente avaliados 
usando as regras do Capítulo 2. Como os orbitais moleculares são 
reais, temos

ε



• Usando as energias orbitais HF (cap. 3), temos:

• Os elementos da diagonal da matriz podem ser reescritos como:

• Tendo avaliado os elementos da matriz, é um assunto simples 
encontrar o menor autovalor da matriz usando a abordagem de 
determinante secular ou de transformação unitária discutida no 
Capítulo 1. 



• Aqui, desejamos resolver o problema de uma maneira um pouco 
diferente, mas completamente equivalente, que usaremos muitas 
vezes neste livro.
• Vamos escrever:

• Multiplicando por             temos

• Da mesma maneira, multiplicando por             , temos:



• Definindo:

• Podemos escrever:

• E a equação matricial fica da seguinte forma

• Poderíamos ter obtido esse resultado diretamente do problema de 
autovalor de CI



• Ou seja:

• simplesmente subtraindo

• De ambos os lados, usando a definição de        e definindo co = 1 e co = 
c.
• Para obter o menor autovalor, solucionamos para c, ou seja:      

2Δ



• Para obter:   

• Ou seja:

• Esta é a energia de correlação exata para o H2.
• e a energia exata para o H2 fica da seguinte forma:




