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"Przybliżone funkcjonały gęstości w opisie oddziaływań międzycząsteczkowych: problem dyspersji" 

Teoria funkcjonału gęstości (ang. density functional theory, DFT) szturmem zdobyła chemię 

obliczeniową. Przybliżone funkcjonały gęstości (ang. density functional approximations, DFAs) są 

powszechnie stosowane w chemii, we wszystkich specjalnościach (chemia organiczna, analityczna, 

technologia chemiczna, biochemia, itp.). Każdy chemik przynajmniej raz w życiu zetknął się z 

akronimem B3LYP, oznaczającym najbardziej popularny funkcjonał, zaś praca dotycząca tego 

funkcjonału jest jedną z najczęściej cytowanych w naukach fizycznych. 

 

Sukces DFAs wynika z jednej strony z dobrej zgodności właściwości chemicznych (energie reakcji, 

entalpie tworzenia) przewidywanych przez owe przybliżenia z eksperymentem, a z drugiej ze 

stosunkowo niskiego kosztu obliczeń. Niestety, praktycznie wszystkie dostępne na rynku DFAs 

zawodzą przy opisie oddziaływań międzycząsteczkowych. Jest to bardzo poważny problem, bowiem 

oddziaływania te są niezmiernie istotne w biochemii czy chemii supramolekularnej. Wynika to z 

faktu, że DFAs są lokalne, tymczasem znaczącym wkładem do energii oddziaływania jest często 

energia dyspersyjna. Dyspersja jest wynikiem korelacji międzycząsteczkowej, a więc zjawiskiem 

bardzo silnie nielokalnym i dalekozasięgowym. Co więcej, lokalne DFAs zazwyczaj "łapią" część 

dyspersji, prowadząc do dodatkowych komplikacji przy dodawaniu tejże a posteriori, sama bowiem 

dyspersja jest stosunkowo łatwa do obliczenia przy użyciu prostych i tanich metod. 

 

Zaprezentuję kilka pomysłów rozwiązania problemu dyspersji w DFT, m.in. bardzo popularną obecnie 

metodę DFT+D3. Główną jednak osią prezentacji będzie opis blokady Pauliego, której założeniem jest 

de facto całkowita eliminacja dyspersji z dostępnych DFAs, i, następnie, dodanie samej dyspersji do 

tak uzyskanej energii. 

 

Opowiem też pokrótce o DFAs z podziałem zasięgu (ang. range separation) i o tym, jak radzą sobie te 

funkcjonały w połączeniu z teorią oddziaływań międzycząsteczkowych (ang. symmetry-adapted 

perturbation theory, SAPT) i blokadą Pauliego. W szczególności przedstawię nową metodę 

wyznaczania parametru podziału zasięgu, która eliminuje stosowane do tej pory (uciążliwe) 

dopasowywanie. 

 

Wyniki uzyskane w powyższych metodach zostaną porównane z wynikami referencyjnymi z 

popularnych baz energii oddziaływań (S22, NCB, A24). 

 


