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Samenvatting

In dit proefschrift hebben we de subleaderende term van de sterk op elkaar
inwerkende limiet in Density Functional Theory uitgebreid bestudeerd, met spe-
ciale aandacht voor de analytische eigenschappen en de bijbehorende exacte
kenmerken. Een dergelijke term omvat de kinetische bijdrage aan de totale
correlatie-energie in de vorm van nulpuntoscillaties rond de evenwichtspositie
bepaald door de SCE-toestand en zou licht kunnen werpen op de eigenschappen
van het fysieke systeem, op voorwaarde dat een dieper begrip van het formalisme
wordt bereikt.

Hiertoe, zoals getoond in hoofdstuk 4, kregen we eerst de bevestiging dat
de ZPE-functie inderdaad de subleaderende term van de SCE-limiet zou kun-
nen zijn en dat spine↵ecten hyper-asymptotische orden aangaan, waardoor de
ZPE-gol↵unctie antisymmetrisch wordt. Deze procedure is niet triviaal, omdat
de ZPE-gol↵unctie typisch wordt uitgedrukt als het product van grondstatus
harmonische oscillatoren orbitalen in een kromlijnige metriek die moet worden
omgekeerd om de fermionische statistieken correct te introduceren. Hoewel dit
werd bereikt voor N = 2 in d = 1, is het nog steeds niet duidelijk hoe dit zou
kunnen worden gegeneraliseerd naar een groter aantal deeltjes en dimensies.
Aangezien de statistieken bovendien de hoofdterm van een hyper-asymptotische
reeks worden, bleek de nauwkeurigheid bij het berekenen van de spin-e↵ecten
extreem slecht te zijn in vergelijking met de numeriek nauwkeurige. We hebben
ook begrepen dat extra aandacht moet worden besteed aan het nemen van de
verwachtingswaarde van operators die de ZPE-gol↵unctie gebruiken, omdat het
onvermogen om de dichtheid in de juiste volgorde in de koppeling correct weer
te geven in de koppeling � de vergelijking tussen relevante hoeveelheden belem-
mert, zoals het elektron -elektronische interactie verwachtingswaarde, zoals be-
sproken aan het einde van hoofdstuk 3.

Vervolgens zijn we in hoofdstuk 5 verder gegaan om de functionele afgeleide
van de ZPE-functie expliciet te berekenen, waarvoor we uitgebreid gebruik
hebben gemaakt van de analytische eigenschappen van de comotion-functies
die in hoofdstuk 3 zijn besproken. Omdat de SCE een regime beperken waarin
kinetische energie wordt onderdrukt, alle e↵ecten van kinetische correlatie zijn
niet direct toegankelijk. Het ZPE-formalisme daarentegen, dat expliciet de
kinetische energie in FZPE[⇢] introduceert, is natuurlijk begiftigd met deze mo-
gelijkheid. Met behulp van de ZPE-functionele derivaat als een benadering van
het Hartree-uitwisseling-correlatiepotentieel, zouden we in een eendimensionaal
homonucleair dimeermodel kunnen aantonen dat de ZPE-functie correct helpt
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bij het opbouwen van een piek in het middengebied in het regime van dissociatie.
Een dergelijke piek doet echter denken aan de divergenties van de comotion-
functies en als zodanig, in tegenstelling tot het exacte resultaat, niet verzadigd
met de ionisatie-energie maar divergeert naar +1. Het zou interessant zijn om
te zien of deze ongewenste functie zou kunnen worden genezen door te kijken
naar de subleaderende voorwaarden in de uitbreiding van de sterk wisselwerk-
ing. Voor dit doel hebben we de expliciete berekening van de kinetische energie-
operator in de juiste volgorde in lambda in bijlage A al uitgevoerd. Bovendien
kan de functionele afgeleide van de ZPE-functie niet worden gebruikt als een
benadering van het externe potentieel v�[⇢] omdat het de dichtheidsbeperking
vernietigt. Het is duidelijk dat verder moet worden nagedacht over hoe het
� -afhankelijke externe potentieel dat de fysieke dichtheid bij alle bestellingen
afdwingt, moet worden berekend.

Zoals uitvoerig besproken in de hoofdstukken 3,4 fungeert de ZPE-functie
e↵ectief als een regularisatie van de SCE-functie. In hoofdstuk 6 hebben we
de mogelijkheid onderzocht van benaderende ZPE-functies via een entropische
regularisatie van de SCE-functies via een koppelingsparameter tau. Het blijkt
dat, tenminste voor N = 2 en d = 1, een interessant verband kan worden gelegd
tussen de minimalizer van het geregulariseerde entropische probleem en de ZPE-
gol↵unctie. Omdat ook de entropische regularisatie een éénlichaamspotentieel
introduceert dat de dichtheid op variërend van tau houdt, zou het interessant
zijn om de eigenschappen ervan te bestuderen als een functie van tau, in het licht
van het verkrijgen van inzicht in de bovengenoemde problemen met betrekking
tot de uitbreiding van v�. We hebben de in de hoofdstukken 3,5 ontwikkelde
concepten gebruikt om in een KS-schema de grondtoestanddichtheden van een
eendimensionale kwantumdraad bij ander correlatieregime zelf te berekenen,
voor het eerst in de context van dichtheid functionele theorie een spectraal
renormalisatie-algoritme populair in niet-lineaire optica. Het algoritme bleek
in staat om goed om te gaan met de SCE-benadering, die moeilijk is te con-
vergeren vanwege de schaarsheid van het probleem, evenals de ZPE-benadering
tot Hartree en het wisselpotentieel. We hebben ook een e↵ectievere manier
gëıntroduceerd om de comotion-functies te berekenen die niet afhankelijk zijn
van interpolaties en het is geschikter om met regimes met lage dichtheid om
te gaan. De SCE-limiet beschrijft een toestand waarin deeltjes zich gedragen
als een zwevend Wigner-kristal, een opmerkelijke fase van het elektrongas met
een zeer lage dichtheid. Onze interesse in dit systeem heeft ons ertoe aangezet
om een schijnbaar volledig ander theoretisch kader te onderzoeken, namelijk een
sterk op elkaar inwerkende limiet van de Hartree-Fock-theorie. Met de analytis-
che tools die in de vorige hoofdstukken zijn ontwikkeld, hebben we getest of
dit frame ons een ander perspectief op het Wigner-kristal en een dieper inzicht
in het elektrongas zou kunnen bieden. Binnen de Einstein-benadering voor
fononen berekenen we de energie van een gemodificeerde Hamiltoniaan, waarbij
we een waarde voor de energie per deeltje in de lage dichtheidsgrens vinden die
kwalitatief vergelijkbaar is met andere berekeningen. Het zou interessant zijn
om de berekening te verfijnen door verder te gaan dan de Einstein-benadering,
b.v. door een analyse van de normale modus uit te voeren. Werk in al deze
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richtingen is aan de gang.
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