
VU Research Portal

Time-Dependent One-Body Reduced Density Matrix Functional Theory

Giesbertz, K.J.H.

2010

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Giesbertz, K. J. H. (2010). Time-Dependent One-Body Reduced Density Matrix Functional Theory: Adiabatic
Approximations and Beyond. [PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 24. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/da4297a6-0542-4c98-bc20-ade87d85e4fd


Samenvatting

Tijdsafhankelijke Eéndeeltjesgereduceerdedichtheidsmatrixfunctionaaltheorie
Adiabatische Benaderingen en Beter

Voor de beschrijving van materie op moleculair niveau, volstaat in principe quan-
tummechanica. In de quantummechanica staat de Schrödingervergelijking cen-
traal, vergelijkbaar met de tweede wet van Newton, F = ma. In de klassieke
mechanica kon elk deeltje afzonderlijk beschreven worden met behulp van zijn
plaats en impuls. In de quantummechanica echter, wordt de toestand van het
hele systeem door een golffunctie beschreven. Deze functie hangt af van alle
(plaats)coördinaten van de deeltjes en de tijd. Voor N deeltjes is dit dus een 4N+1
dimensionale functie die gevonden moet worden (3N ruimtelijke-coördinaten en
een extra spincoördinaat per deeltje). Aangezien N vaak heel groot is, bijv. 1
gram ijzer bevat N ∼ 1023 elektronen, is dit een uitdagend probleem in de prak-
tijk. Een belangrijke uitzondering zijn niet wisselwerkende deeltjes. Het blijkt
dat de golffunctie uit ééndeeltjesgolffuncties opgebouwd kan worden, die elk
aan een mini-Schrödingervergelijking voldoen voor maar één deeltje.

Als een vereenvoudiging van het probleem, concentreert men zich vaak op
de stationaire toestanden van het systeem. Deze toestanden kunnen beschreven
worden door een golffunctie die enkel van de coördinaten van de deeltjes afhangt
vermenigvuldigd met een tijdsafhankelijke fasefactor, dus hoeft er ‘slechts’ een
4N dimensionale functie gevonden te worden. Dit lijkt dus een kleine winst,
maar de tijd heeft een speciale rol in de Schrödingervergelijking, wat het extra
voordelig maakt deze niet te hoeven behandelen. De stationaire toestand waar
men meestal in is geïnteresseerd is de grondtoestand, i.e. de toestand met de
laagst mogelijk energie.
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In 1964 lieten Hohenberg en Kohn zien dat voor een locale potentiaal (een
potentiaal die maar van één coördinaat afhangt), de grondtoestand een unieke
dichtheid heeft. Dus theoretisch bepaalt de dichtheid alle grondtoestandseigen-
schappen, inclusief de golffunctie. Er wordt ook wel gezegd dat deze grond-
toestandseigenschappen functionalen van de dichtheid zijn. (Een functionaal
is een functie die een andere functie, in dit geval de dichtheid, als argument
heeft.) Daarom wordt deze theorie dichtheidsfunctionaaltheorie DFT genoemd.
De functionaal waarin men over het algemeen het meest geïnteresseerd is, is
de totale energie, omdat minimalisatie van deze functionaal de grondtoestands-
dichtheid geeft. Het is dus voldoende de dichtheid te berekenen in plaats van de
complete golffunctie. Het grote voordeel is dat de dichtheid maar één coördinaat
heeft. Een probleem is echter dat men vaak niet weet hoe de functionalen eruit
zien, dus moeten deze benaderd worden. In het bijzonder, blijkt de kinetische
energie functionaal lastig te benaderen. Later bleek dat de volgende ontwikke-
ling cruciaal was om DFT in de praktijk toe te kunnen passen.

Een jaar later, kwamen Kohn en Sham met het idee dat in principe een denk-
beeldig systeem van niet-wisselwerkende deeltjes gemaakt kan worden met de-
zelfde grondtoestandsdichtheid als het wisselwerkende systeem, door de poten-
tiaal goed te kiezen. Deze effectieve potentiaal wordt traditioneel opgedeeld
in de externe potentiaal, de Coulomb (ook wel Hartree) potentiaal en de zo-
genaamde exchange-correlatie potentiaal. Deze exchange-correlatie potentiaal
moet alle overige veeldeeltjeseffecten beschrijven. Aangezien de dichtheidsfunc-
tionalen voor de externe potentiaal en de Coulomb potentiaal wel bekend zijn,
kan de exchange-correlatie potentiaal ook wel vertaald worden met de rest po-
tentiaal, het deel dat we niet weten. Ondanks dat de kinetische energie van
het niet-wisselwerkende systeem niet hetzelfde is als van het wisselwerkende
systeem, blijkt het fysisch goede eigenschappen te bezitten, wat de benadering
van de kinetische energie functionaal vergemakkelijkt. Een benadering waar de
exchange-correlatie functionaal slechts locaal van dichtheid afhangt (LDA) blijkt
verrassend goede resultaten te geven. De nauwkeurigheid werd echter sterk ver-
groot toen de zogenaamde gegeneraliseerde gradiëntbenaderingen (GGA) wer-
den ingevoerd. In het bijzonder geldt dit voor de bindingsenergie van mole-
culen. Een uitdaging vormen nog altijd sterk gecorreleerde systemen. Sterke
correlatie betekend dat een systeem zich essentieel anders gedraagt dan een niet-
wisselwerkend systeem. Een voorbeeld van een sterk gecorreleerd systeem is de
dissociatie van een chemische binding in een molecuul.
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In 1984 lieten Runge en Gross zien dat ook in de tijd de dichtheid uniek is voor
een tijdsafhankelijke, locale externe potentiaal, wat de theoretische grondslag is
voor tijdsafhankelijke DFT (TDDFT). Net als in DFT werd er een Kohn–Sham
systeem ingevoerd, maar nu tijdsafhankelijk. De exchange-correlatie potentiaal
in dit tijdsafhankelijke Kohn–Sham systeem is dus ook tijdsafhankelijk. De tijds-
afhankelijkheid van de exchange-correlatie potentiaal is echter zeer complex, dus
vaak wordt de tijdsafhankelijkheid verwaarloosd. Dit wordt ook wel de adiaba-
tische benadering genoemd. Het blijkt in de praktijk dat deze benadering niet zo
slecht is. Bijvoorbeeld, bij het gebruik van TDDFT om excitatie-energieën te be-
rekenen, blijkt dat locale excitaties goed beschreven kunnen worden. Dit kunnen
zelfs Ryberg excitaties zijn, mits een asymptotisch correcte functionaal gebruikt
wordt. Niet-locale excitaties vormen vaak een probleem in de adiabatische bena-
dering. Een type excitatie die de laatste tijd veel in de belangstelling staat is de zo-
genaamde ladingsoverdrachtexcitatie. Zo’n excitatie brengt een elektron van het
ene deel naar een ander deel van het systeem. Aangezien de huidige functionalen
enkel locale informatie van de dichtheid gebruiken, zijn ladingsoverdrachtexci-
taties problematisch, want de functionaal kan niet goed ‘zien’ waar het elektron
heengaat. Dit is te vergelijken met een blinde in een auto. Zolang de blinde stil
blijft staan zijn er geen problemen, maar als hij/zij gaat rijden, kan het ernstig
misgaan. Net als bij een blinde in een auto, wordt soms een ladingsoverdracht-
excitatie wel goed berekend. Men kan er echter beter niet van uitgaan. Een ander
belangrijk type excitaties die mis gaan, zijn excitaties in de buurt van een dissoci-
ërende chemische binding. Dissociatie van een chemische binding wordt al niet
goed beschreven door DFT in het geval van de grondtoestand, dus het zou erg
toevallig zijn als dit voor een excitatie wel goed gaat.

Ondanks het succes van DFT zijn er dus nog grote tekortkomingen. Afge-
lopen decennium is daardoor ééndeeltjesgereduceerdedichtheidsmatrixfunctio-
naaltheorie (1MFT) weer in de belangstelling gekomen. In 1MFT wordt niet enkel
de dichtheid gebruikt, maar de complete ééndeeltjesgereduceerdedichtheidsma-
trix (1RDM). De 1RDM is een hermitische functie van twee coördinaten. Daarom
kan hij gediagonaliseerd worden. De eigenfuncties worden natuurlijke orbitalen
(NOs) genoemd en zijn compleet bepaald, behalve hun fase. De eigenwaarden
bezettingsgetallen, welke tussen nul en één moeten liggen voor elektronen. De
dichtheid kan verkregen worden uit de 1RDM door de twee coördinaten van de
1RDM gelijk aan de coördinaat van de dichtheid te kiezen. Een groot voordeel
van de 1RDM ten opzichte van de dichtheid is dat de kinetische energie func-
tionaal exact bekend is. Daarom hoeft er geen niet-wisselwerkend systeem in
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het leven geroepen te worden om deze functionaal te helpen benaderen. Deze
theorie werd in 1975 al onderbouwd door Gilbert. Hij generaliseerde de aan-
pak van Hohenberg en Kohn naar niet-locale potentialen. Zo kon hij laten zien
dat de golffunctie in dit geval een functionaal is van de 1RDM. Een ander groot
voordeel van de 1RDM is dat de bezettingsgetallen aangeven hoe sterk een sys-
teem gecorreleerd is. Een niet-wisselwerkend systeem heeft namelijk normaliter
slechts heeltallige bezettingsgetallen, i.e. nul of één. De bezettingsgetallen van
een wisselwerkend systeem echter, zijn over het algemeen fractioneel, i.e. ze lig-
gen tussen nul en één. De mate waarin ze van nul of één afwijken (welke maar het
dichtst bijligt) geeft dus aan hoe sterk een systeem gecorreleerd is. Aangezien de
1RDM expliciet kan aangeven of een systeem gecorreleerd is, in tegenstelling tot
de dichtheid, zou 1MFT veel beter in staat moeten zijn gecorreleerde systemen te
beschrijven. In 2005 hebben Gritsenko, Pernal en Baerends inderdaad laten zien
dat het mogelijk is grondtoestandsenergie voor een dissociërende chemische bin-
ding nauwkeurig te berekenen.

Een uitgebreide introductie van 1MFT wordt in hoofdstuk 1 gegeven. Eerst
worden de (gereduceerde)dichtheidsmatrices, in het bijzonder de 1RDM, geïn-
troduceerd en daarna worden enkele belangrijke stellingen bewezen (Secs 1.1
t/m 1.3). Vervolgens worden de eerste orde condities afgeleid voor de grond-
toestand (Sec. 1.4). Aangezien ongelijkheidscondities in beschouwing genomen
moeten worden, is het noodzakelijk gegeneraliseerde Lagrange multiplicatoren
te gebruiken, wat resulteert in de KKT condities. Het blijkt dat deze aanpak
vrij krachtig is en ook licht werpt op het over het algemeen aangenomen Auf-
bau principe in Hartree–Fock (HF) en DFT. Vervolgens worden voor het singlet
twee-elektron systeem bijna exacte benaderingen geformuleerd voor de 1RDM
energie functionaal (Sec. 1.5). Als laatste worden ook de algemene statische res-
ponsvergelijkingen geformuleerd (Sec. 1.6) en worden de responsvergelijkingen
toegepast voor het berekenen van de polariseerbaarheid (Sec. 1.6.1).

Gezien het succes van 1MFT, wordt de theorie uitgebreid naar tijdsafhanke-
lijke 1MFT (TD1MFT). Aangezien 1MFT in staat was de grondtoestandsenergie
van dissociërende moleculen goed te beschrijven, wordt er gehoopt op een soort
gelijk succes voor de excitatie-energieën. Ook ladingsoverdrachtexcitaties zou-
den beter beschreven moeten kunnen worden, aangezien de 1MFT van twee co-
ördinaten afhangt en dus ook kan ‘kijken’ waar het elektron heen wordt gebracht.
Deze verwachting wordt aangemoedigd door resultaten voor deze excitaties van
tijdsafhankelijke HF (TDHF) en HF kan gezien worden als een benadering voor
de 1RDMfunctionaal in 1MFT. In hoofdstuk 2 wordt eerst uitgebreid ingegaan op
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een aantal tekortkomingen van TDDFT in de praktijk (Sec. 2.1). Vervolgens wordt
het formalisme voor TD1MFT afgeleid, hoewel een goede theoretische fundering
ontbreekt (Sec. 2.2). Daarna volgt een introductie in responstheorie en in het
bijzonder, hoe de excitatie-energieën verkregen kunnen worden (Sec. 2.3). De in-
verteerbaarheid van de 1RDM-1RDMresponsfunctie kan echter wel aangetoond
worden (Sec. 2.4), wat lineaire responsTD1MFT op een wat vastere mathemati-
sche bodem zet. De lineaire response vergelijkingen worden afgeleid (Sec. 2.6) en
de standaard adiabatische (SA) benadering wordt toegepast (Sec. 2.7). Uit tests
met het singlet twee-elektron systeem blijkt echter dat de SA benadering veel gro-
tere consequenties heeft dan in TDDFT. De statische limiet in de SA benadering,
i.e. een oneindig langzame storing, oftewel de frequentie naar nul limiet (ω → 0),
blijkt niet overeen te komen met de statische lineaire responsvergelijkingen die
in hoofdstuk 1 waren afgeleid. Bovendien blijken de bezettingsgetallen stationair
in de tijd te zijn, dus tijdsafhankelijke correlatie kan slecht beschreven worden.
De stationaire bezettingsgetallen in de SA benadering hebben als oorzaak dat de
fasefactoren van de NOs onbepaald zijn. Ook ontbreekt er een belangrijke klasse
van excitaties, de zogenaamde diagonale dubbelexcitaties, waarvoor een precieze
beschrijving van de tijdsafhankelijkheid van de bezettingsgetallen noodzakelijk
is. Om een aantal van deze problemen te verhelpen, wordt een zogenaamde
eerste alternatieve adiabatische (AA1) benadering geformuleerd (Sec. 2.8). De
adiabatische benadering bepaalt de bezettingsgetallen als in normale grondtoe-
stands1MFT, dus ze reageren instantaan op op veranderingen in het systeem en
zijn dus niet dynamisch. Deze benadering heeft als voordeel dat de statische li-
miet van de benaderde TD1MFT responsvergelijkingen nu wel overeenkomt met
de statische 1MFT responsvergelijkingen. Helaas ontbreken nog steeds de diago-
nale dubbelexcitaties. Als een poging om de diagonale dubbel excitaties te ver-
krijgen, wordt een tweede alternatieve adiabatische (AA2) benadering geformu-
leerd (Sec. 2.9). Deze benadering verhelpt alle problemen, maar het blijkt dat er
nu een nieuw probleem voor in plaats komt. Deze benadering blijkt een belang-
rijke symmetrie [χ(ω) = χ∗(−ω)] in de responsfunctie te breken. Deze breking
betekent ook dat de berekende excitatie-energieën afhankelijk worden van het
teken van de frequentie van het aangelegde veld. In de laatste sectie (Sec. 2.10)
wordt een ander type symmetrie breking uitgelicht, die typisch in beide alterna-
tieve adiabatische benaderingen voorkomen.

Om te achterhalen wat er nu precies misgaat worden de exacte TD1MFT ver-
gelijkingen afgeleid voor het twee-elektron systeem in hoofdstuk 3. Het blijkt dat
in de exact TD1MFT vergelijkingen termen staan die divergeren als één gedeeld
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door de frequentie (1�ω). Deze termen worden in de SA benadering simpelweg
genegeerd. Het is daarom evident dat de SA benadering wel moet falen, om-
dat juist in de statische limiet (ω → 0) deze termen belangrijk worden. Verder
wordt er aangetoond dat de AA2 benadering exacte excitatie-energieën oplevert
voor het singlet twee-elektron systeem voor positieve frequenties. Echter, door
de symmetriebreking in de responsfunctie door de AA2 benadering geldt dit niet
voor negatieve frequenties.

Alle aanwijzingen duiden erop dat het voordelig is 1MFT uit te breiden met
een extra variabele dan enkel de 1RDM. Een uiteenzetting van deze aanwijzingen
wordt gegeven aan het begin van hoofdstuk 4. De uitbreiding wordt gevonden in
de onbepaalde fasefactoren van de NOs. Door de fase vast te leggen, hebben we
te maken met een speciale NO, die de naam fase-inbegrepennatuurlijke-orbitaal
(PINO,�π) wordt gegeven. De uitbreiding van 1MFT die op de 1RDM en deze fa-
sefactoren, of equivalent de PINOs en de bezettingsgetallen, is gebaseerd wordt
fase-inbegrepennatuurlijke-orbitaalfunctionaaltheorie (�πFT) genoemd. Het is he-
laas niet duidelijk wat een handige definitie voor deze PINO fasefactoren in het
algemeen zou zijn. Twee uitzonderingen vormen een niet-wisselwerkend sys-
teem en het wisselwerkende twee-elektron systeem, waar de keuze voor een ge-
schikte fase definitie tamelijk triviaal blijkt. Door het gebrek van een eenduidige
definitie is het niet mogelijk de theorie op een mathematische vaste grond te krij-
gen. Echter, als er wordt aangenomen dat er functionalen bestaan die enkel van
PINOs en bezettingsgetallen afhangen, is het mogelijk�πFT grondtoestandsver-
gelijkingen af te leiden. Het blijkt dat dit vrij analoog gaat met de afleiding van
de 1MFT grondtoestandsvergelijkingen (Sec. 4.1). Het enige verschil is dat de
fase van de PINOs expliciet meegenomen moet worden. In het geval van tijds-
afhankelijke�πFT (TD�πFT) blijkt de afleiding van de bijbehorende vergelijkingen
lastiger (Sec. 4.2). In het bijzonder is het niet makkelijk een beweginsvergelijking
voor de fasefactoren van de PINOs te vinden. Een uitweg wordt gevonden door
de Kohn–Sham truc te gebruiken. Er wordt een niet-wisselwerkend systeem ge-
definiëerd dat dezelfde PINOs en bezettingsgetallen heeft als het wisselwerkende
systeem. Aangezien het voor het niet-wisselwerkende systeem eenduidig is wat
de PINO fasefactoren zijn, kunnen we dit gebruiken om bewegingsvergelijkin-
gen voor de PINOs en bezettingsgetallen af te leiden met behulp van het actie-
principe. Het voordeel van een expliciete behandeling van de NOfasefactoren
is dat de bezettingsgetallen niet meer stationair zijn in de SA benadering. Ver-
der laat de afleiding van de TD�πFT reponsvergelijkingen zien, dat de statische
limiet in de SA benadering nu wel de statische�πFT responsvergelijkingen ople-
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vert (Sec. 4.2.1) en dat TD�πFT in de SA benadering ook in principe instaat is de
diagonale dubbelexcitaties te reproduceren. Als voorbeeld wordt de exacte�πFT
functionaal voor het twee-elektron systeem afgeleid (Sec. 4.3). Het bijzondere is
dat dit een expliciete functionaal in termen van de PINOs en bezettingsgetallen
is, waardoor de SA benadering in dit geval geen benadering meer is. Daardoor
is het mogelijk alle singlet en triplet excitaties exact te berekenen met deze func-
tionaal. Ten slotte worden enkele mogelijkheden voor benaderde PINO functio-
nalen gegeven (Sec. 4.4).
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