
CAP. 04 parte 2
Interação de Configurações



CI duplamente excitado

• Para todas as moléculas, com exceção das menores, mesmo com um 
conjunto mínimo de bases, o full CI é um procedimento 
computacionalmente impraticável. 
• Com uma base de um elétron de tamanho moderado, há tantas 

configurações possíveis adaptadas à rotação que a matriz de CI 
completa se torna impossivelmente grande.
• obter um esquema computacionalmente viável é preciso truncar a 

matriz full CI



• Um procedimento sistemático para isso é considerar apenas aquelas 
configurações que diferem da função de onda do estado fundamental 
Hartree-Fock por não mais do que um número predeterminado, 
digamos m, de orbitais de spin.
• Por exemplo, se m = 4, então incluiríamos excitações simples, duplas, 

triplas e quadruplicadas na função teste.
• Para o full CI, m seria igual ao número de elétrons do sistema 

estudado.
• A versão mais simples deste esquema inclui apenas excitações 

simples e duplas da função de onda
• A energia de estado fundamental resultante obtida a partir de um 

cálculo de CI com simples e duplas excitações (SDC) é variacional, e 
para moléculas pequenas dá a maior fração da energia de correlação.



• Todas as formas de CI truncadas se deterioram à medida que o 
número de elétrons aumenta.
• O efeito de excitações únicas sobre a energia de correlação é 

geralmente insignificante, mas seu número é muito menor que as 
excitações duplas que podem ser incluídas sem complicar os cálculos.
• Discutiremos CI (DC) duplamente excitado usando uma base orbital 

de spin.
• A função de teste de DCI normalizada intermediária é



• Para obter a energia de correlação podemos usar

• E multiplicando por                            obtemos 

• Estas duas equações são suficientes para encontrar a energia de 
correlação



• Vamos definir as matrizes

• Então as equações para a energia de correlação ficam da seguinte 
forma



• Que é equivalente a:

• Esta é a forma matricial das equações DCI.
• Mesmo para o DCI, em geral, não é prático incluir todas as possíveis 

excitações duplas. 
• Assim, é desejável planejar procedimentos para selecionar 

antecipadamente as configurações mais importantes. 



• Uma maneira simples de investigar a importância de diferentes 
configurações duplamente excitadas é examinar um tratamento de 
perturbação desse problema de autovalor de IC. 
• Resolvendo a forma matricial da equação para DCI, encontramos

• E podemos obter a energia de correlação da seguinte forma

• Resolver esta equação matricial para E é completamente equivalente 
a encontrar o menor autovalor da matriz CI.



• Como Ecorr aparece nos dois lados da equação, um procedimento 
iterativo deve ser usado.

• Como a energia de correlação é pequena em comparação com a 
diferença entre a energia de uma configuração duplamente excitada e 
Eo, pode-se definir Ecorr=0 no lado direito da equação para obter a 
aproximação

• Este resultado pode ser usado no lado direito da Eq. para obter E’’corr
e assim por diante até que a convergência seja encontrada.



• Quando a matriz D for muito grande, sua inversa não pode ser 
computada.
• Se assumirmos que a matriz D é diagonal, sua inversa é facilmente 

obtida e portanto temos:

• Com isso temos que a energia de correlação pode ser escrita por:



• onde 

• é a contribuição da dupla excitação.           para esta energia de 
correlação aproximada. 
• Como pode ser facilmente calculado, ele pode ser usado para 

identificar as configurações que provavelmente serão mais 
importantes na expansão da DCI.



Alguns cálculos ilustrativos

• Vamos apresentar uma variedade de resultados obtidos via CI, que 
servem para ilustrar o formalismo das seções anteriores. 
• Começamos considerando a energia de correlação de H2 a R = 1,4 a. 

u., calculada usando conjuntos de base de crescente sofisticação (ver 
Tabela 4.2). 
• Como o H2 é um sistema de dois elétrons, o SDCI corresponde ao full

CI.
• De particular interesse é que as excitações únicas fazem uma 

contribuição quase desprezível para a energia de correlação. 



• A contribuição de excitações duplas para a energia de correlação é 
fortemente dependente da qualidade da base. 
• Mesmo usando uma grande base de funções gaussianas de 10s, 5p e 

1d, a energia de correlação de CI total ainda não se aproxima do valor 
essencialmente exato obtido experimentalmente









• O BeH2 está entre os primeiros sistemas para os 
quais cálculos completos de IC foram realizados 
usando conjuntos de base não-mínimos.
• Como temos seis elétrons, o full CI inclui todas as 

excitações até incluindo as hexas excitações.
• O número de configurações ajustadas por simetria e 

spin, obtidas a partir de um conjunto mínimo ou 
duplo de bases STOs, quando diferentes níveis de 
excitação são incluídos na função de teste, é 
mostrado na Tabela seguinte.





• Na tabela seguinte mostramos as contribuições para a energia de 
correlação para diferentes níveis de excitação da molécula BeH2.
• As duplas excitação são responsáveis por 98% da energia de 

correlação.
• Não é uma generalização para todos os sistemas, mas uma 

consequência da pouca presença de elétrons neste sistema













• Em resumo, para as moléculas pequenas consideradas aqui, a SDCI 
melhora consideravelmente os resultados de SCF,
• Mesmo usando bases estendidas, a concordância com a experiência 

não é completamente satisfatória. 
• É difícil determinar se isso se deve principalmente à inadequação dos 

conjuntos de bases ou à abordagem da SDCI. 
• Como será discutido mais a frente, para sistemas maiores, a SDCI se 

torna cada vez mais pobre devido às limitações inerentes desse 
método.


