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Abstract

Het werk dat in deze thesis wordt gepresenteerd bestrijkt een breed gebied
binnen de dichtheidsfunctionaaltheorie (DFT), waaronder zowel benaderingen
als exacte eigenschappen van dichtheidsfunctionalen.

Het benadrukt de brede mogelijkheden van model dichtheidsfunctionalen,
die gebaseerd zijn op interpolaties langs de adiabatische connectie en die in-
grediënten uit de limiet van de sterke interactie bevatten, bij toekomstige toepassin-
gen op uitdagende chemische verbindingen, zoals verbindingen die edelmetaal-
clusters of -complexen bevatten.

Verder wordt er een nieuwe aanpak voor een efficiënte resummation van de
perturbatieve reeksontwikkeling rond de Hartree-Fock (HF) referentietoestand
voorgesteld die veel aantrekkelijke theoretische eigenschappen heeft.

Parallel worden verscheidene exacte eigenschappen die nuttig zijn voor de on-
twikkeling van dichtheidsfunctionalen, waaronder een somregel, een vergelijking
van de twee meest gebruikte gauges in de definitie van de exchange-correlation
energiedichtheid, en een onverwachte kwalitatieve eigenschap van de exacte
Kohn-Sham (KS) potentiaal in het geval van een uitgerekte heteronucleaire
binding, voor het eerst gerapporteerd.

In het algeheel laat dit werk zien dat een aantal onderscheidende eigenschap-
pen van de limiet van de sterke interactie van DFT (en mogelijk ook HF-theorie)
gebruikt kunnen worden als richtlijnen voor het ontwikkelen van dichtheidsfunc-
tionaal modellen die ook precies zijn voor problematische gevallen, zoals sterk
gecorreleerde systemen en dissociatieprocessen.
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