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Abstract 
 
 
 
In het onderhavige proefschrift wordt de sterk-interactie limiet (SIL) van 
dichtheidsfunctionaaltheorie (DFT) uitgebreid bestudeerd en het belang ervan bij de 
aanpak van het langdurige sterke correlatieprobleem in DFT methoden is gemarkeerd. 
Langs deze lijnen, onderzoek ik hoe de exacte SIL-hoeveelheden gebouwd kunnen 
worden voor chemische systemen en hoe deze hoeveelheden gebruikt kunnen worden 
voor de bouw van een nieuwe generatie benaderingen voor de uitwisseling-correlatie 
(XC) functionaal. Met behulp van eenvoudige, maar illustratieve chemische 
voorbeelden, laat ik zien dat deze XC functionaliteiten, in tegenstelling tot de 
traditionele, in staat zijn om de sterke correlatie effecten goed in rekening te brengen. 
Ik gebruik ook de sterk-interactie limiet informatie om hoeveelheden, die de bouw 
van andere XC functionaliteiten - namelijk correlatie-indicatoren en ondergrenzen aan 
correlatie energie - kunnen begeleiden, zowel te definiëren als te verkrijgen. Tenslotte 
worden computationeel efficiënte en nauwkeurige benaderingen geïnspireerd door de 
wiskundige structuur van SIL voorgesteld. 
	
	
	


