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Um dos jogadores oloou a bola sobre a mesa e aertou-a om o tao.Enquanto observava bola rolar, o Sr. Tompkins notou, om grandesurpresa, que a bola omeçou a �espalhar-se�. Ao menos era esta aúnia expressão que p�de ahar para o estranho omportamento dabola, que, enquanto atravessava o feltro verde, pareia tornar-se adavez mais difusa, perdendo a de�nição de suas bordas. Pareia não ha-ver apenas uma bola rolando pela mesa, mas antes muitas delas, todasinterpenetrando-se parialmente. O Sr. Tompkins já havia observadofen�menos análogos antes, mas hoje ele não havia bebido uma gota deuísque sequer e não podia entender por que aquilo estava aonteendo.George Gamow, O Sr. Tompkins no País das Maravilhas.
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vResumoApresentamos os resultados dos álulos das seções de hoque integral elás-tia, de transferênia de momento e das seções de hoque difereniais obtidos omo emprego do método multianal de Shwinger om pseudopoteniais (SMC-PP) naaproximação estátio-troa (ET) para a olisão de elétrons por moléulas de tri�uo-reto de nitrogênio (NF3) e SnY4 (Y=Cl, Br, I). Comparamos, para o NF3, os nossosresultados om os resultados experimentais de Boesten et al. [1℄ e om os resulta-dos teórios de Resigno [2℄, obtidos pelo método variaional de Kohn. Realizamostambém para a moléula de NF3, que pertene ao grupo de simetria C3v, os álulosdas seções de hoque para as simetrias E, A1 e A2. Para esta moléula realizamostambém estes álulos om a inlusão do efeito de polarização (ETP) e omparamosos nossos resultados om os resultados de Boesten et al. e de Resigno. O aprisio-namento do elétron inidente do ontínuo pelo orbital degenerado E é um fator quepossibilita a dissoiação da moléula no sentido da ligação N�F . Os álulos teóriosde Resigno não se aprofundaram na determinação de qual simetria do grupo C3vpertene esta ressonânia de forma. Para o NF3 nossos resultados indiam que aressonânia de forma pertenente a simetria E é a responsável por esta dissoiaçãopor aptura de elétrons, para a produção dos íons predominantes F�, pertene asimetria do tipo E . Apresentamos também o estudo para o espalhamento elástiode elétrons pelas moléulas de SnY4 (Y=Br, I, Cl), para energias entre 5 eV e 40eV. As seções de hoque foram obtidas om o método multianal de Shwinger ompseudopoteniais na aproximação estátio-troa (ET) para os núleos �xos. Fizemosum estudo omparativo das seções de hoque das moléulas XY4 (X=C, Ge, Si, Sn;Y=Cl, Br, I), utilizando para isso alguns resultados obtidos da literatura. Algumassemelhanças foram enontradas nas seções de hoque integrais destas moléulas apósfeita a deomposição por simetrias de aordo om o grupo de simetria Td.



viAbstratWe present results of alulations of integral ross setions, di�erential rosssetions and momentum transfer ross setions for elasti sattering of low-energyeletrons by NF3 and SnY4 (Y=Cl, Br, I) moleules. Our alulations were performedwith the Shwinger multihannel method with pseudopotentials at the �xed-nuleistati-exhange approximation. For e�-NF3 ollisions we have ompared our resultswith the experimental results of Boesten et al. and with the theoretial results ofResigno, obtained with the omplex Kohn variational method, and found in generalgood agreement. We have also obtained the symmetry deomposition for the NF3integral ross setion aording to the C3v group, for the A1, E, and A2 represen-tations. We have found two independet shape resonanes for NF3: one for the A1representation and the other for the E representation. We have also found that theNF3 moleule dissoiates through eletron attahment along the N-F bond. Theshape resonane for the E representation is responsible for this dissoiation that pro-dues mainly F� ions. In order to improve the position of the shape resonanes, wehave also inluded polarization e�ets in the e�-NF3 ollision ross setions alula-tions and ompared our results with those of Boesten et al. and Resigno. We alsopresent results of our study on eletron sattering by SnY4 (Y=Cl, Br, I) moleules.We have overed the energy range from 5 eV up to 40 eV. We have arried out aomparative study of the ross setions of the XY4 (X=C, Si, Ge, Sn; Y=Cl, Br, I)moleules, using for this purpose some previous published results. We have obtainedthe symmetry deomposition of the integral ross setion aording to the Td groupfor eah one of the above moleules. Our results show that the ross setion for agiven representation of the Td group presents the same pattern for all studied arbon,silion, germanium, and tin tetrahalides.



Conteúdo
1 Introdução 12 Teoria Geral de Espalhamento 52.1 Canais de Espalhamento e Seções de Choque . . . . . . . . . . . . . . 72.2 Espalhamento por Um Potenial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102.3 Unidades At�mias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.4 Espalhamento de Elétrons por Moléulas . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Desrição do Alvo 193.1 Hartree-Fok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203.2 As Equações de Hartree-Fok-Roothaan . . . . . . . . . . . . . . . . 234 O Método Multianal de Shwinger (SMC) 254.1 Equação Integral de Lippmann-Shwinger . . . . . . . . . . . . . . . . 264.2 O Prinípio Variaional de Shwinger (PVS) . . . . . . . . . . . . . . 294.3 O Método Multianal de Shwinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304.4 Pseudopoteniais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374.5 Dissoiação por Captura de Elétron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404.6 Aproximação Estátio-Troa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41vii



CONTEÚDO viii4.7 Polarização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424.8 Mudança do Referenial da Moléula para o Referenial do Laboratório 445 Moléula NF3 485.1 Proedimentos de Computação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505.2 Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525.3 Disussão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585.4 Polarização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655.4.1 Proedimentos de Computação . . . . . . . . . . . . . . . . . 665.4.2 Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715.5 Conlusões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746 Moléulas XY4 (X = C, Si, Ge, Sn; Y = Cl, Br, I) 756.1 Proedimentos de Computação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776.2 Resultados e Disussão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 806.3 Sumário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 Conlusões e Perspetivas Futuras 99



Lista de Figuras
2.1 Representação de espalhamento para anal aberto onde a exitação(real) valida as leis de onservação da energia, e para o anal fehadoonde a exitação (virtual) não valida as leis de onservação para aenergia. Por exitação real denominamos aquela onde parte da energiada partíula inidente é edida ao alvo para que oorra a exitação.Exitação virtual oorre sem que energia alguma da partíula inidenteseja edida ao alvo. Esta exitação virtual oorre devido a presençada partíula inidente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.2 Representação do proesso de olisão para uma partíula om mo-mento inidente ~ki e espalhado om momento ~kf na direção do dete-tor que está longe da região de in�uênia do alvo. . . . . . . . . . . . 112.3 Sistema de oordenadas no referenial de laboratório para a olisãopartíula-alvo. Partíula om inidênia de momento ~ki na direção ze espalhada om momento ~kf . Detetor oloado na região do ângulosólido r2d
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.4 Potenial Efetivo: a linha pontilhada orresponde ao poço de potenialquadrado do alvo (�U0), a linha traejada a barreira de potenialentrífugo devido ao momento angular ` da partíula inidente e alinha sólida orresponde ao poço de potenial (efetivo) riado. . . . . 15

ix



LISTA DE FIGURAS x4.1 Linha traejada: �todos� os elétrons; Linha heia: pseudopotenial;Linha de pontos (vertial): delimitação do raio de aroço (R). Com-paração da função de onda entre um orbital 4s sem e om o uso dospseudopoteniais para o átomo de Kript�nio. A partir de um erto�raio de aroço� (R) a pseudofunção de onda é igual a função de ondareal. Os nós, difíeis de serem onstruídos pela função que desreve oorbital, agora não mais apareem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384.2 Linha traejada: �todos� os elétrons; Linha heia: pseudopotenial;Linha de pontos (vertial): delimitação do raio de aroço (R). Com-paração da densidade de arga entre um orbital 4s sem e om o usodos pseudopoteniais para o átomo de Kript�nio. A partir de um erto�raio de aroço� (R) a densidade de arga da pseudofunção de ondaé igual a densidade de arga para a função de onda real. . . . . . . . 394.3 Rotações de Euler realizadas do referenial da moléula (X; Y; Z) parao referenial do laboratório (X 0; Y 0; Z 0) O vetor ~ki apresentado na �-gura mostra a direção de inidênia do elétron do ontínuo já rotai-onado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455.1 NF3 - Representação espaial - Grupo C3v. A base da moléula éomposta por átomos de Flúor que formam um triângulo eqüilátero. . 495.2 NF3 - Seção de hoque integral (SCI) estátio-troa (ET). Linha heia:soma das SCI por simetria; Linha de pontos próximos: simetria A1;Linha de pontos: simetria A2; Linha traejada: simetria Ex; Linhatraço-ponto: simetria Ey; Asteriso: dados experimentais de Boes-ten et al. [1℄. Grá�o (a): pios espúrios (usando funções do tipo-dombinadas om funçõe do tipo-s); Grá�o (b): pios espúrios menosintensos (sem funções do tipo-d ombinadas); Grá�o (): sem piosespúrios (sem funções do tipo-d ombinadas e retiradas on�guraçõesque produziam pios espúrios). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53



LISTA DE FIGURAS xi5.3 NF3 - Seção de hoque diferenial (SCD) para olisão elástia elétron-NF3 para as energias de impato do elétron de 4, 5, 7 e 8 eV. Linhaheia: seção de hoque diferenial estátio-troa; Pontos: seção dehoque diferenial estátio-troa om polarização; Asteriso: dadosexperimentais obtidos por Boesten et al. [1℄. . . . . . . . . . . . . . . 555.4 NF3 - Seção de hoque diferenial (SCD) para olisão elástia elétron-NF3 para as energias de impato do elétron de 10, 15, 20 e 25 eV.Linha heia: seção de hoque diferenial estátio-troa; Pontos: seçãode hoque diferenial estátio-troa om polarização; Asteriso: dadosexperimentais obtidos por Boesten et al. [1℄. . . . . . . . . . . . . . . 565.5 NF3 - Seção de hoque diferenial (SCD) para olisão elástia elétron-NF3 para as energias de impato do elétron de 30 e 50 eV. Linhaheia: seção de hoque diferenial estátio-troa; Asteriso: dadosexperimentais obtidos por Boesten et al. [1℄. . . . . . . . . . . . . . . 575.6 NF3 - Seção de hoque de transferênia de momento (SCTM) estátio-troa (ET) para olisão elástia elétron-NF3. Linha heia: estátio-troa; Linha pontilhada: resultado dos álulos teórios feitos porResigno [2℄; Asteriso: dados experimentais obtidos por Boesten etal. [1℄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595.7 NF3 - Simetria E - Vista frontal pelo plano yz das �equifunções� deonda dos orbitais moleulares das ligações N�F (posição x = 0 e eixox saindo do plano da página - ver �gura 5.1). As ligações N�F su-periores não estão no plano yz. Linhas heias: equifunções de ondapositivas no plano de orte yz. Linhas pontilhadas: �equifunções� deonda negativas no plano de orte yz. Na direção da ligação N�F as�equifunções� de onda ontidas no plano yz apresentam simetria quepode oasionar uma região de dissoiação para a moléula - esta sesitua próximo ao ponto médio da ligação N�F ontida no plano yz(posição da ressonânia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61



LISTA DE FIGURAS xii5.8 NF3 - Simetria A1 - Vista frontal pelo plano yz das �equifunções� deonda dos orbitais moleulares das ligações N�F (posição x = 0 e eixo xsaindo do plano da página - ver �gura 5.1). As ligações N�F superioresnão estão no plano yz. Linhas heias: �equifunções� de onda positi-vas no plano de orte yz. Linhas pontilhadas: �equifunções� de ondanegativas no plano de orte yz. Na direção da ligação N�F as �equi-funções� de onda ontidas no plano yz não apresentam uma simetriaque poderia oasionar uma região de dissoiação para a moléula. . . 625.9 NF3 - Soma das Autofases (equivalente ao desloamento de fase) paraas simetrias E e A1. Linha traejada: simetria E. Linha pontilhada:simetria A1. Nota-se a variação de � nestas autofases que é um om-portamento típio de ressonânias de forma. . . . . . . . . . . . . . . 635.10 NF3 - Seção de hoque integral estátio-troa (SCI-ET) para oli-são elástia elétron-NF3. Linha heia: SCI-ET resultados de nossosálulos. Asteriso: SCI experimental. Losangos: SCI experimentalnormalizada. Os pontos experimentais estão normalizados para nossaenergia de impato do elétron a 20 eV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 655.11 Representação dos efeitos de polarização e superpolarização para aenergia total da olisão elástia elétron-alvo: E(N + 1) ET (Ânion):Colisão elétron alvo na aproximação estátio-troa (ET); E(N + 1)ETP : Colisão elétron alvo om inlusão do efeito de polarização naaproximação estátio-troa (ETP); E(N + 1) ETP Superorrelação:Colisão elétron alvo om exesso na inlusão do efeito de polarizaçãona aproximação estátio-troa (ETP); E(N) Estado Fundamental HF :Estado fundamental do alvo de N elétrons; E(N + 1) Estado Ligado(Ânion): Estado ligado para o elétron do ontínuo mais o alvo. . . . . 68



LISTA DE FIGURAS xiii5.12 Grá�o (a): Seção de hoque de transferênia de momento na apro-ximação estátio-troa para olisão elástia elétron-NF3. Grá�o (b):Seção de hoque integral na aproximação estátio-troa para olisãoelástia elétron-NF3. Comparando bases 6s5p1d e 6s5p2d. Linhaheia: 6s5p1d. Linha pontilhada: 6s5p2d. Asteriso: dados expe-rimentais de Boesten et al. [1℄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705.13 Grá�o (a) Seção de hoque integral por simetrias E e A1 para oli-são elástia elétron-NF3 e Grá�o (b) Seção de hoque integral totalpara aproximações estátio-troa (ET) estátio-troa om polarização(ETP) para olisão elástia elétron-NF3. Grá�o (a): Linha heia: si-metria A1 ET; Linha pontilhada: simetria A1 ETP; Linha traço longo:simetria E ET; Linha traço-ponto: simetria E ETP. Grá�o (b): Linhatraço-ponto-ponto: soma das simetrias ET. Linha traço urto: somadas simetrias ETP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725.14 NF3 - Seção de hoque de transferênia de momento nas aproximaçõesestátio-troa (ET) e estátio-troa om polarização (ETP) para oli-são elástia elétron-NF3. Linha heia: ET usando método Swhinger(SMC). Linha traejada: ET obtido por Resigno [2℄. Linha traço-ponto: ETP obtido por Resigno [2℄. Linha pontilhada: ETP usandométodo Swhinger (SMC). Asteriso: dados experimentais de Boestenet al. [1℄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736.1 Representação Espaial do XY4 - Simetria Td. . . . . . . . . . . . . . 76



LISTA DE FIGURAS xiv6.2 Comparações entre as seções de hoque integrais om o uso dos pseu-dopotenais HW, SBKJC, HW MP2 e SBKJC MP2 para as moléulasSnCl4, SnBr4 e SnI4 om geometrias optimizadas para a olisão elás-tia elétron-SnY4 (Y = Cl, Br, I). Grá�o SnCl4 (a): Linha heia:valor experimental de 2,280 Å; Linha traejada: resultado om o usodo pseudopotenial HW (2,288 Å); Linha pontilhada: resultado omo uso do pseudopotenial SBKJC (2,275 Å). Grá�o SnBr4 (b): Linhaheia: resultado om o uso do pseudopotenial SBKJC HF (2,446 Å);Linha traejada: resultado om o uso do pseudopotenial HW MP2(2,478 Å); Linha pontilhada: resultado om o uso do pseudopotenialSBKJC MP2 (2,464 Å). Grá�o SnI4 (): Linha heia: resultado om ouso do pseudopotenial HF (2,679 Å); Linha traejada: resultado omo uso do pseudopotenial HW (2,695 Å); Linha pontilhada: resultadoom o uso do pseudopotenial SBKJC MP2 (2,688 Å). . . . . . . . . 816.3 Comparação entre as moléulas SnCl4, SnBr4 e SnI4 para a seção dehoque de transferênia de momento para olisão elástia elétron-SnY4(Y = Cl, Br, I). SnCl4: Geometria experimental optimizada. SnBr4e SnI4: Geometria optimizada om pseudopoteniais SBKJC. Linhaheia: SnCl4; Linha traejada: SnBr4; Linha pontilhada: SnI4. . . . . 846.4 Seções de hoque diferenial para olisão elástia elétron-SnY4 (Y = Cl,Br, I) para as energias de impato do elétron de 10 eV (a), 15 eV (b),20 eV () e 30 eV (d). Linha heia: SnCl4; Linha pontilhada: SnBr4;Linha traejada: SnI4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85



LISTA DE FIGURAS xv6.5 Seção de hoque integral para olisão elástia do elétron sobre as molé-ulas XY4 (X = C, Si, Ge, Sn; Y = Cl, Br, I) - Átomo X �xo. Grá�o(a): Linha heia: CCl4; Linha traejada: CBr4; Linha pontilhada:CI4. Grá�o (b): Linha heia: GeCl4; Linha traejada: GeBr4; Linhapontilhada: GeI4. Grá�o (): Linha heia: SiCl4; Linha traejada:SiBr4; Linha pontilhada: SiI4. Grá�o (d): Linha heia: SnCl4; Linhatraejada: SnBr4; Linha pontilhada: SnI4. Pios de ressonânia pró-ximos a 7,5 eV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876.6 Deomposição por simetrias A1, E, T1 e T2 das seções de hoqueintegral do grupo Td para a olisão elástia elétron-CY4 - grá�os(a), (b) e () - e para a olisão elástia elétron-SiY4 (Y = Cl, Br, I)- grá�os (d), (e) e (f). Linha heia: simetria A1; Linha traejada:simetria E; Linha pontilhada: simetria T1; Linha traço-ponto-ponto:simetria T2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886.7 Deomposição por simetrias A1, E, T1 e T2 das seções de hoqueintegral do grupo Td para a olisão elástia elétron-GeY4 - grá�os(a), (b) e () - e para a olisão elástia elétron-SnY4 (Y = Cl, Br, I)- grá�os (d), (e) e (f). Linha heia: simetria A1; Linha traejada:simetria E; Linha pontilhada: simetria T1; Linha traço-ponto-ponto:simetria T2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906.8 Seções de hoque diferenial para olisão elástia elétron-CY4 (Y = Cl,Br, I) para as energias de impato do elétron de 10 eV (a), 15 eV (b),20 eV () e 30 eV (d). Linha heia: CCl4; Linha pontilhada: CBr4;Linha traejada: CI4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916.9 Seções de hoque diferenial para olisão elástia elétron-SiY4 (Y = Cl,Br, I) para as energias de impato do elétron de 10 eV (a), 15 eV (b),20 eV () e 30 eV (d). Linha heia: SiCl4; Linha pontilhada: SiBr4;Linha traejada: SiI4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92



LISTA DE FIGURAS xvi6.10 Seções de hoque diferenial para olisão elástia elétron-GeY4 (Y = Cl,Br, I) para as energias de impato do elétron de 10 eV (a), 15 eV (b),20 eV () e 30 eV (d). Linha heia: GeCl4; Linha pontilhada: GeBr4;Linha traejada: GeI4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 936.11 Seção de hoque integral para olisão elástia elétron-XY4 (X = C,Si, Ge, Sn; Y = Cl, Br, I) - Átomo Y �xo. Grá�o (a): Linha hei-a: CCl4; Linha traejada: SiCl4; Linha pontilhada: GeCl4; Linhatraço-ponto-ponto: SnCl4. Grá�o (b): Linha heia: CBr4; Linhatraejada: SiBr4; Linha pontilhada: GeBr4; Linha traço-ponto-ponto:SnBr4. Grá�o (): Linha heia: CI4; Linha traejada: SiI4; Linhapontilhada: GeI4; Linha traço-ponto-ponto: SnI4. . . . . . . . . . . . 946.12 Seções de hoque diferenial para olisão elástia elétron-XCl4 (X = C,Si, Ge, Sn) para as energias de impato do elétron de 10 eV (a), 15 eV(b), 20 eV () e 30 eV (d). Linha heia: CCl4; Linha traejada: SiCl4;Linha pontilhada: GeCl4; Linha traço-ponto-ponto: SnCl4. . . . . . . 956.13 Seções de hoque diferenial para olisão elástia elétron-XBr4 (X = C,Si, Ge, Sn) para as energias de impato do elétron de 10 eV (a), 15 eV(b), 20 eV () e 30 eV (d). Linha heia: CBr4; Linha traejada: SiBr4;Linha pontilhada: GeBr4; Linha traço-ponto-ponto: SnBr4. . . . . . . 966.14 Seções de hoque diferenial para olisão elástia elétron-XI4 (X = C,Si, Ge, Sn) para as energias de impato do elétron de 10 eV (a), 15eV (b), 20 eV () e 30 eV (d). Linha heia: CI4; Linha traejada: SiI4;Linha pontilhada: GeI4; Linha traço-ponto-ponto: SnI4. . . . . . . . . 97



Capítulo 1
Introdução

Dentre os proessos fundamentais que oorrem nos plasmas frios, podemos i-tar as olisões dos elétrons om as moléulas do gás. Estas olisões podem dissoiaros alvos e produzir fragmentos em forma de íons at�mios, íons moleulares, moléu-las estáveis ou novos elétrons. Trataremos das olisões que oorrem a temperaturasbaixas, estas são tipiamente para energias abaixo de 50 eV para o elétron de inidên-ia para sobre o alvo moleular. O produto destas olisões a energias baixas são oshamados plasmas frios. Os elétrons do ontínuo que inidem sobre o alvo moleularpossuem energias inétias maiores que as moléulas alvo ou que os possíveis frag-mentos produzidos. O onheimento teório mais profundo de omo se dá a formaçãodestes fragmentos, que são o resultado das olisões dos elétrons pelas moléulas ons-tituintes do gás, possibilita-nos prever e on�gurar melhor nossas desargas elétriasa �m de otimizar o proesso. Isto, de maneira geral, onstitui a grande motivaçãodo presente trabalho: prever e apontar situações para a ompreensão do proesso degeração de plasmas frios que envolvem a interação (espalhamento) entre o elétrondo ontínuo e o alvo moleular. Em plasmas frios os espalhamentos dos elétrons doontínuo se proessam a pouos elétron-volts, estes elétrons possuem energia abaixode 50 eV e os alvos são onsiderados frios (pouo energétios) em omparação omestes elétrons. 1



2O modelamento de desargas de plasma requer o onheimento prévio de di-ferentes dados e alguns destes dados serão alulados neste trabalho. Por exemplo,dados termoquímios de íons e moléulas neutras bem omo seções de hoque elástia,inelástia e de ionização, resultantes da olisão de elétrons om moléulas neutrasdo gás. Além disto estas informações ajudam na ompreensão dos proessos básiosque oorrem nos plasmas. Estes assuntos são disutidos nos artigo de Lane e MKoy[3, 4℄. O problema de espalhamento então se estabelee pela interação entre o e-létron, perteentente ao ontínuo - externo a moléula alvo, e o alvo moleular.Esta forma de interação não é desrita de forma lássia por um modelo de olisãoentre objetos om massas marosópias, mas por uma interação elétria em queos onstituintes possuem além da massa, estruturas internas e spin. Desta formaé neessário desrever o alvo dado por um modelo de potenial efetivo que sofraa in�uênia das partíulas inidentes (elétrons, pósitrons, et.) usando as idéiasda meânia quântia e as suas ferramentas. Para tal a solução da equação deShrödinger para esta olisão elétron-alvo deve inluir os efeitos quântios de anti-simetrização e o modelo usado deve desrever a in�uênia da partíula inidentesobre a nuvem eletr�nia do alvo (efeito de polarização).Infelizmente o número de elétrons envolvidos no espalhamento por uma úniamoléula é de dezenas, e até mesmo de entenas, de elétrons, sendo que estes sãoaompanhados de seus respetivos núleos. A �m de obtermos de forma satisfatóriaa solução deste problema do espalhamento do elétron pelo alvo moleular, fazemosaproximações que visam diminuir o usto analítio e omputaional do problema. Fa-zemos onsiderações onde os núleos estão �xos espaialmente, pois estes se movemmuito lentamente quando omparados aos movimentos dos elétrons do problema,isto é, o movimento vibraional e rotaional dos núleos não é levado em onta eonseqüentemente as distânias internuleares não são modi�adas. Se a nuvemeletr�nia da moléula alvo não sofrer in�uênia do elétron inidente, isto é, se amoléula permaneer �ongelada� então inluiremos somente os efeitos de troa om



3o elétron do ontínuo (respeitando a indistinguibilidade)mais os efeitos oulombianosdiretos que araterizam a aproximação estátio-troa (ET). Se, por outro lado, alémdestes efeitos a moléula sofrer o efeito da distorção de sua nuvem eletr�nia devido ainteração dinâmia do elétron do ontínuo om a nuvem eletr�nia do alvo moleular,estabeleeremos o espalhamento om a aproximação estátio-troa om polarização(ETP). No presente estudo teremos a oportunidade de veri�ar os efeitos estátio-troa sem a polarização e om polarização no espalhamento de elétrons pela moléulado tri�uoreto de nitrogênio (NF3).Como o problema de espalhamento que será abordado, e suas aproximações,já estão evideniados, preisamos saber de que forma implementamos os álulosrelativos a estes espalhamentos de elétrons por moléulas. Diversos métodos variai-onais que desrevem a olisão elétron-alvo tem sido estudados na literatura [3, 5, 6℄.Dentre estes usaremos o método Multianal de Shwinger (SMC) [5℄ que inorporaalém da aproximação estátio-troa - usada nos proessos de espalhamento - o estudode moléulas om geometria arbitrária, habilita também a inlusão dos efeitos depolarização e pode levar em onta exitações eletr�nias reais do alvo (espalhamentosinelástios).Os álulos das seções de hoque das olisões elétron-moléula demandam ál-ulos numérios que envolvem reursos omputaionais tais omo muita memória,grande espaço em diso e proessamento numério intensivo. O problema se tornaainda mais aro omputaionalmente se utilizarmos moléulas onstituídas de muitosátomos pesados (e onsequentemente muitos elétrons). Para a simpli�ação destesproblemas diversos métodos têm sido usados, entre eles o método SMC om pseudo-poteniais (PP). Em nossos álulos usamos os pseudopoteniais BHS1[7℄. O métodoSMC, assoiado aos pseudopoteniais BHS, tem alançado suesso na desrição dosálulos das seções de hoque para diversas moléulas [8℄.Desta forma realizamos os álulos das seções de hoque integral elástia, di-ferenial e de transferênia de momento no proesso de olisão elétron tri�uoreto de1G. B. Bahelet, D. R. Hamann e M. Shlüter



4nitrogênio e para as moléulas tetra halogenadas XY4 (X=C, Si, Ge, Sn; Y=Cl, Br,I). Para o estudo das seções de hoque do tri�uoreto de nitrogênio (NF3) usamoso método Multianal de Shwinger na aproximação estátio-troa e na aproximaçãoestátio-troa polarização. Realizamos um estudo omparativo de nossos resultadosom os dados presentes na literatura obtidos experimentalmente por Boesten et al.[1℄ e pelo estudo teório feito por Resigno [2℄, no qual foi usado o método variaionalde Kohn. Desta forma os resultados das referênias [1℄ e [2℄ foram omparados omos nossos resultados das seções de hoque diferenial (SCD), integral elástia (SCI)e de transferênia de momento (SCTM) para o NF3 para energias de inidênia doelétron até 50 eV. Obtivemos, em nossos álulos das seções de hoque deompostaspor simetria, ressonânias de forma para as simetrias E e A1 do grupo C3v - grupoao qual pertene esta moléula. A ressonânia, segundo Resigno, é a responsávelpela formação dos íons predominantes F�. Com a inlusão dos efeitos de polarizaçãousando o método Multianal de Shwinger, onseguimos melhorar a posição do nossopio de ressonânia quando omparado om os álulos anteriores e que onorda bemom a posição do pio medido experimentalmente. Nossos estudos para o espalha-mento e��NF3 om a inlusão dos efeitos de polarização ainda não estão onluídose portanto são parte da ontinuação do presente trabalho. Apresentaremos, om ainlusão destes efeitos, os resultados obtidos até o momento.Realizamos os álulos das seções de hoque diferenial (SCD), integral elástia(SCI) e de transferênia de momento (SCTM) para as moléulas tetra halogenadasSnY4 (Y=Cl, Br, I) e os resultados são aqui apresentados pela primeira vez. Compa-ramos estas seções de hoque das moléulas de SnY4 om os dados já disponíveis naliteratura para as moléulas XY4 (X=C, Si, Ge; Y=Cl, Br, I). Os álulos referentesàs seções de hoque para as moléulas CBr4, CI4, GeBr4 e GeI4 foram feitos por M.H. F. Bettega. Obtivemos resultados que apresentam os mesmos padrões das seçõesde hoque para moléulas tetra halogenadas já obtidos na literatura [9, 10, 11℄.



Capítulo 2
Teoria Geral de Espalhamento

A probabilidade da oorrênia de um evento por unidade de área e por unidadede tempo em relação ao �uxo de partíulas que inidiram sobre o alvo é hamadode seção de hoque. A seção de hoque quântia possui unidade de área e, quandoanalisada em termos da meânia lássia, tem a mesma relação dada à seção dehoque para um objeto lássio. Esta dependênia geométria é desrita em termosdo momento inidente da partíula (~ki) e do momento da partíula espalhada (~kf),bem omo de suas magnitudes j~kij = ki e j~kf j = kf . Na meânia quântia podemosdizer que esta seção de hoque depende das energias envolvidas E = �h2k2=(2m) eesta dependênia oorre porque o alvo omporta-se omo um ampo de potenial, queafeta, no aso de moléulas, o movimento dos elétrons envolvidos no espalhamento.De�niremos neste apítulo as seções de hoque diferenial, total elástia (integral) ea de transferênia de momento para situações de espalhamento quântio.O proesso de olisão é desrito por partíulas inidindo sobre um alvo. Estaspartíulas podem ser elétrons, pósitrons, et. de tal forma que o alvo é de�nido emtermos do potenial que interage om estas partíulas. A ompreensão dos fen�me-nos de espalhamento de elétrons por um potenial entral V (r) e por um potenialmoleular serão desritos, usando a formulação da meânia quântia. Para tal,analisamos o omportamento assimptótio da função de onda da partíula inidente5



6após a olisão, longe da região de in�uênia de V (r). Desta desrição obtemos aamplitude de espalhamento que é função do ângulo de espalhamento e da energiainiial da partíula que inide sobre o alvo.Para ertos valores de energia do feixe da partíula inidente oorrem res-sonânias nas seções de hoque total. Para a ompreensão deste omportamentodesreveremos de forma qualitativa a função de onda estaionária que é solução daequação de Shrödinger. Esta análise possibilitará também ompreendermos omose dá a formação de possíveis estados ligados do alvo.É relevante ressaltar que existem diferenças entre os problemas que envolvemespalhamento de partíulas e os que envolvem somente os estados ligados. Em estadosligados as grandezas físias relaionadas a energia são os autovalores disretos En osquais são obtidos através da solução da equação de Shrödinger independente dotempo om as ondições de ontorno apropriadas. Isso requer que as autofunções  norrespondentes aos autovalores En sejam de quadrado integrável. Isto é, busamosnas soluções para a equação de Shrödinger os autovalores de energias En e as funçõesde onda  .Entretanto, em problemas envolvendo espalhamento de partíulas, a equaçãode Shrödinger é esrita omo H (~r) = E (~r), (2.1)onde H é o hamiltoniano da olisão. As energias E desta equação são ontínuas edevem ser forneidas (as energias do feixe de partíulas inidente podem ser �ajus-tadas�), isto é, aqui as energias não neessitam ser enontradas omo no aso dosestados ligados. Desta forma busamos omo soluções desta equação as funções deonda  (~r) om um omportamento assimptótio para regiões longe da interação doalvo que será desrito na seção 2.2 a seguir. As funções de onda, soluções deste ha-miltoniano, que desrevem o omportamento assimptótio de  (~r) não são mais dequadrado integrável. Felizmente este problema é ontornado om os devidos métodosmatemátios onde se faz o uso de paotes de onda assoiado ao feixe de partíulas [12℄



2.1 Canais de Espalhamento e Seções de Choque 7possibilitando a obtenção das mesmas expressões para as seções de hoque relevantesno espalhamento.2.1 Canais de Espalhamento e Seções de ChoqueComo exemplos de possíveis proessos de olisão onde um pósitron e+ inidesobre um átomo de Hidrogênio no estado fundamental, temose+ +H ! e+ +H : espalhamento elástio! e+ +H� : espalhamento inelástio! e+ + p+ e� : reação de ionização! p+ 2 : reação de aniquilação,onde H� denota o átomo de Hidrogênio em um estado exitado onde o pósitron edeuparte de sua energia para o átomo de Hidrogênio, p é um próton, e� um elétron e um fóton.Os resultados �nais destes proessos são hamados de anais de espalhamentoe são araterizados pelo número e tipos de fragmentos em que um dado sistema édeomposto. No exemplo anterior, existem quatro possíveis proessos, sendo que nosegundo o átomo de Hidrogênio pode atingir diferentes estados �nais, ada um destesaraterizando um anal. Quando mais de um anal é produzido durante a olisão oproesso é hamado de multianal e os métodos para o álulo das seções de hoquede espalhamento de partíulas, por um alvo, devem possibilitar o álulo destes mul-tianais. Uma partíula, do feixe inidente de partíulas, ao atingir um alvo poderáou não sofrer um espalhamento, tal que o proesso possa ser onsiderado elástioou inelástio. Podemos araterizar o anal deste proesso por (ver �gura 2.1): i)aberto é aquele que não viola as leis de onservação da energia e ii) fehado onde aorrespondente olisão viola as leis de onservação da energia. Se algum anal abertofor inelástio então parte da energia da partíula inidente é transferida para o alvo,podendo oorrer mudanças reais no alvo (exitações reais). Na representação feita



2.1 Canais de Espalhamento e Seções de Choque 8

Figura 2.1: Representação de espalhamento para anal aberto onde a exitação (real)valida as leis de onservação da energia, e para o anal fehado onde a exitação(virtual) não valida as leis de onservação para a energia. Por exitação real denomi-namos aquela onde parte da energia da partíula inidente é edida ao alvo para queoorra a exitação. Exitação virtual oorre sem que energia alguma da partíulainidente seja edida ao alvo. Esta exitação virtual oorre devido a presença dapartíula inidente.na �gura 2.1 temos uma partíula inidindo om momento ~ki sobre o alvo e saindo,após a olisão, om momento ~kf de tal forma que, no anal aberto, parte da energiada partíula inidente é transferida para o alvo e no anal fehado nenhuma energiaé edida ao alvo. No aso do anal fehado as exitações que oorrem violam das leisde onservação da energia. Por exitação real denominamos aquela exitação ondeparte da energia da partíula inidente é edida ao alvo o que provoa a exitação domesmo. Exitação virtual oorre sem que a partíula inidente eda energia algumaao alvo. A exitação virtual oorre devido apenas a presença da partíula inidente.As seções de hoque expressam os resultados das medições de omo oorrem



2.1 Canais de Espalhamento e Seções de Choque 9o espalhamento das partíulas inidentes. O número de partíulas espalhadas é me-dido por um detetor que é oloado fora do alane do potenial espalhador � oalvo � de tal forma que o proesso de olisão seja medido sem a interferferênia doalvo (ver �gura 2.2). Isto implia na restrição que o potenial seja de urto alane,ou seja, não oulombiano. A seção de hoque diferenial (SCD) d�(E;�;�)d
 representao número de partíulas espalhadas por unidade de tempo e por unidade de ângulosólido na direção (�; �) tal omo indiado na �gura 2.3, 
(�; �) é o ângulo sólido deespalhamento em relação ao alvo.A integração da seção de hoque diferenial sobre todos os ângulos de espa-lhamento fornee a seção de hoque integral (SCI) - �int - ou também hamada deseção de hoque integral elástia, em que o espalhamento oorre sem a perda (ou oganho) de energia inétia total do elétron inidente, dada por�int(E) = Z d�d
(E; �; �)d
. (2.2)Esta grandeza é de fundamental importânia porque, a baixas energias (abaixode 10 eV), estas oorrem em maior magnitude quando omparadas as seções de ho-que inelástias, isto é, o espalhamento elástio é mais provável que oorra quandoomparados as seções do hoque inelástias. O espalhamento elástio aima referidoé o proesso de olisão onde a soma das energias das partíulas do feixe inidentemais do alvo permanee a mesma, deixando o alvo no mesmo estado que enontradoiniialmente.Como dito anteriormente o espalhamento elástio é o proesso dominante.Porém nem todos os espalhamentos elástios para pequenos ângulos são importan-tes. De tal forma que os espalhamentos para ângulos pequenos em pouo se di-fereniam de partíulas não espalhadas, isto é, existem nestes espalhamentos fraainteração om o alvo. Por outro lado uma partíula espalhada om um ângulo maiorsofreu uma interação mais intensa om o alvo. A seção de hoque de transferênia demomento (SCTM) exlui os espalhamentos para ângulos pequenos devido ao fator(1� os�), valorizando no álulo da seção de hoque os espalhamentos para ângulos



2.2 Espalhamento por Um Potenial 10maiores, esta é dada por�stm(E) = Z d�d
(E; �; �)(1� os�)d
. (2.3)2.2 Espalhamento por Um PotenialConsideremos o espalhamento de partíulas de massa m não relativístias esem spin por um potenial V (~r). A equação de Shrödinger�� �h22mr2~r + V (~r)�	(~r; t) = i�h ��t	(~r; t), (2.4)admite soluções da forma 	(~r; t) =  (~r)exp�� iEt�h � , (2.5)onde a função de onda  (~r) é a solução que desreve o omportamento do espalha-mento estaionário. A função de onda  (~r) om este omportamento estaionário éde nosso interesse no presente trabalho. A energia E de uma partíula deste feixetem o valor de�nido por E = p22m , (2.6)onde ~p = �h~k. Introduzindo o potenial reduzidoU(~r) = 2m�h2 V (~r), (2.7)podemos reesrever a equação de Shrödinger independente do tempo omo[r2~r + k2 � U(~r)℄ (~r) = 0. (2.8)Para a função de espalhamento estaionária, que é solução da equação 2.8,desejamos ter um omportamento assimptótio a distânias grandes do alvo, de formaque ela seja livre da interação entre alvo e as partíulas inidentes. Se o potenialde interação for dado por um potenial entral V (r), de tal forma que este tenda azero mais rápido que r�1 quando r !1, ou seja, longe da região de in�uênia este



2.2 Espalhamento por Um Potenial 11

Figura 2.2: Representação do proesso de olisão para uma partíula om momentoinidente ~ki e espalhado om momento ~kf na direção do detetor que está longe daregião de in�uênia do alvo.potenial não afetará as partíulas que inidiram, então esperamos que a função deonda estaionária tenha o seguinte omportamento assimptótio [12℄ (~r)�!r!1C ��~ki + f(
; k)exp(ikr)r � , (2.9)onde C é uma onstante independente de ~r e do ângulo de espalhamento 
(�; �)(�gura 2.3); ~ki é o vetor de onda iniial da partíula inidente que está assoiadoao feixe inidente do ontínuo; e �~ki representa a solução da função de onda ini-dente (geralmente uma onda plana) livre da atuação do alvo; f(
; k) é hamadade amplitude de espalhamento e depende da energia inidente k (equação 2.6) e doângulo sólido de espalhamento 
(�; �); exp(ikr)=r é o resultado da onda plana quefoi espalhada e que agora é representada por esta onda esféria, ela nos fornee adependênia radial om o omportamento assimptótio para longas distânias (ofator r�1 assegura que o �uxo total de energia passando através de uma esfera deraio r é independente de r para valores grandes de r). Para espalhamento elástio aenergia k está relaionada (e limitada) pela onservação dada por j~kij = j~kf j = k. Oespalhamento não é isotrópio pois depende do 
(�; �) onsiderado.A amplitude de espalhamento, f(
; k) (=f), desempenha um papel relevante
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Figura 2.3: Sistema de oordenadas no referenial de laboratório para a olisãopartíula-alvo. Partíula om inidênia de momento ~ki na direção z e espalhadaom momento ~kf . Detetor oloado na região do ângulo sólido r2d
.na obtenção das seções de hoque. Com o uso da equação da ontinuidader~r �~j + ���t = 0, (2.10)onde � = j j2 é a densidade de probabilidade e ~j é a densidade de orrente deprobabilidade, de�nida omo~j(~r) = �h2mif �(~r)(r~r (~r))� (r~r �(~r)) (~r)g,podemos obter uma expressão [13℄ para a seção de hoque diferenial, para regiõeslonge da interação om o alvo, dada pord�(
; k)d
 = jf j2, (2.11)enquanto a seção de hoque total é dada pela equação 2.2, reesrita omo�int(E) = Z jf j2d
. (2.12)Se agora desrevermos o potenial por um potenial efetivo Uefet(r) que levaráem onta o potenial riado pelo alvo mais a barreira de potenial entrífugo sentida



2.2 Espalhamento por Um Potenial 13pela partíula que inide sobre este alvo, então podemos obter mais informações arespeito da interação desta partíula om o alvo. Faremos isto expandindo a funçãode onda de espalhamento  , solução da equação de Shrödinger, em ondas pariais[12℄, tal que  (k; r)~ki = 1X̀=0 +X̀m=�` `mR`m(k; r)Y`m(�; �), (2.13)onde ` e m orrespondem aos números quântios de momento angular e de momentomagnétio, respetivamente. Desta forma, a equação de Shrödinger passa a seresrita omo � d2dr2 + k2 � `(`+ 1)r2 � U(r)�u`(k; r) = 0, (2.14)onde k = (2mE)1=2=�h, u`(k; r) = rR`(k; r) e o potenial reduzido dado pela igualdade(2.7). Aqui o termo `(` + 1)=r2 é a barreira de potenial entrífugo da partíulainidente assoiado ao momento angular ` e �U(r) é o potenial riado pelo alvo.Se usarmos as ondições de ontorno apropriadas sobre a equação (2.14) paraque a função de onda de espalhamento tenho o omportamento assimptótio dadopela equação (2.9) podemos obter para a amplitude de espalhamento, esrita emondas pariais, a expressãof(k; �) = 1X̀=0 (2`+ 1)a`(k)P`(os�), (2.15)onde a`(k) = (2ik)�1[exp(2iÆ`(k)� 1℄, onde Æ`(k) é onheido omo desloamento defase (phase shift) e P`(os�) são os polin�mios de Legendre.A medida da interação entre o alvo e o feixe inidente é medida pelo desloa-mento de fase e onheê-lo possibilita obter a amplitude de espalhamento. Para umpotenial repulsivo pode-se mostrar que Æ`(k) < 0 e ada inremento na intensidadedeste potenial torna o desloamento de fase mais negativo. Inversamente, para umpotenial atrativo temos Æ`(k) > 0 de tal forma que, fazendo este potenial maisatrativo, inrementamos Æ`.A seção de hoque integral pode ser esrita em ondas pariais omo�int(k) = 4�k2 1X̀=0 (2`+ 1)sen2Æ`(k) = 1X̀=0 �`(k), (2.16)



2.2 Espalhamento por Um Potenial 14onde a ontribuição de ada onda parial para a seção de hoque integral é dada por�`(k) expressa omo �`(k) = 4�k2 (2`+ 1)sen2Æ`(k). (2.17)Para um erto valor de energia a seção de hoque integral, vista em função dasenergias da partíula inidente, varia muito rapidamente fazendo om que os grá�osdas seções de hoque exibam um valor de �pio�, hamado de ressonânia de forma.Este efeito se dá porque uma partíula do feixe inidente foi temporariamente ap-turada pelo potenial U(r). Esta ressonânia de forma pode ser expliada pelo efeitode barreira que é produzido pelo potenial efetivo, Uefet = U(r) + `(`+ 1)=r2, resul-tado ombinado do potenial atrativo do alvo mais o termo de barreira de potenialentrífugo `(`+ 1)=r2 sentido pela partíula inidente.Se o potenial U(r) for de um poço esfério de raio a, de�nido pelo potenialatrativo omo U(r) = 8<: �U0, r < a0, r > a,onde a forma de U(r) é dada na �gura 2.4 (linha pontilhada) então o Uefet resultanteé mostrado na �gura 2.4 pela linha sólida.Se a barreira do Uefet for su�ientemente alta e larga então estados ligadosreais podem existir (ver �gura 2.4). Para o aso do espalhamento de um elétrondo ontínuo por moléulas pode oorrer a aptura permanente deste elétron pelamoléula. Entretanto, devido ao fato de a altura da barreira ser �nita, existe apossibilidade de que alguns meta-estados sejam formados (energia de inidênia E2)através do efeito túnel, e ainda om a possibilidade de que as partíulas inidentespossam voltar ao ontínuo (�esaparem� deste poço de potenial). A medida que aenergia de inidênia das partíulas for diminuindo (de E1 para E2) a interação dopotenial om as partíulas tende a se intensi�ar o que di�ulta mais a transposiçãosendo que, para energias su�ientemente baixas, o efeito de ressonânia tende adesapareer.Se agora estas partíulas onseguem penetrar no poço de barreira efetivo tu-



2.3 Unidades At�mias 15

Figura 2.4: Potenial Efetivo: a linha pontilhada orresponde ao poço de potenialquadrado do alvo (�U0), a linha traejada a barreira de potenial entrífugo devidoao momento angular ` da partíula inidente e a linha sólida orresponde ao poço depotenial (efetivo) riado.nelando om energias E2 ou menores, o �tempo de vida� destas ressonânias tende aaumentar e a largura do pio da ressonânia, por onsequênia, a diminuir. Esta on-sideração está em aordo om o prinípio da inerteza de Heisenberg (�E�t � �h=2)[14℄. Eventualmente, se a profundidade do poço de potenial do alvo for su�iente-mente intenso, podem surgir estados ligados para E � 0.2.3 Unidades At�miasMuitos dos álulos enontrados nas seções de hoque na literatura são expres-sos em unidades at�mias (u.a.). Neste sistema �h, a massa do elétron (me) e a arga



2.4 Espalhamento de Elétrons por Moléulas 16do elétron (e0 � e=(4�"0)1=2) assumem o valor igual a 1, de tal forma quea0 = �h2mee02 � 1 bohr, (2.18)onde a0 (raio de Bohr) é a unidade at�mia de omprimento. A unidade de energiaat�mia expressa em termos destas onvenções éEh = e02a0 � 1 hartree. (2.19)O seu uso se faz de forma relevante visto que o estado fundamental do átomode Hidrogênio vale �12 hartree se o movimento nulear é desonsiderado [15℄.Os espalhamentos a níveis at�mios e moleulares geralmente têm dimen-sões da ordem de 1 Å= 10�8 m onde, para simpli�ação do problema, utiliza-sea0 = 0; 529� 10�8 m. As seções de hoque aqui serão expressas em unidades dea20 = 0; 280� 10�16 m2.Salvo dito em ontrário, usar-se-á de agora em diante as unidades expressasem u.a.2.4 Espalhamento de Elétrons por MoléulasO alvo moleular omposto de N elétrons eM núleos �xos, inide um elétron,o hamiltoniano do sistema dos (N + 1) elétrons é desrito porHN+1 = (HN + TN+1) + V = H0 + V , (2.20)onde V = NXi=1 1ri;N+1 � MXA=1 ZArA;N+1 e TN+1 = �12r2N+1, (2.21)tal que HN é o hamiltoniano dos N elétrons do alvo � não perturbado, TN+1 é aenergia inétia assoiada ao elétron do ontínuo, V é o potenial de interação entreo elétron inidente e os N elétrons do alvo mais a interação do elétron inidente omosM núleos om arga ZA; TN+1 é operador de energia inétia do elétron inidentee rx;y = j~rx � ~ryj.



2.4 Espalhamento de Elétrons por Moléulas 17As seções de hoque são geralmente obtidas na aproximação de núleos �xos.Os núleos são tratados omo entros de argas �xas no espaço (�ongelados�) e omovimento eletr�nio (dos elétrons da moléula mais aqueles pertenentes ao feixeinidente) entro do problema, é resolvido no ampo gerado pelo núleo. Se nasolução do problema espei�armos que os estados iniial e �nal da moléula são osmesmos teremos todas as seções de hoque elástias. É importante perguntar se osresultados experimentais onordam om esta aproximação de núleos �xos. Paratal leva-se em onta que as olisões oorrem em períodos de tempo muito peque-nos se omparados om os períodos dos movimentos nuleares (vibração e rotação),desta forma o problema elétrons-núleos pode ser dividida, em boa aproximação,em problemas eletr�nios e nuleares. Nos preoupamos no presente trabalho om oproblema da parte eletr�nia pois os núleos são muito mais massivos que os elétronsenvolvidos no problema, de tal forma que o movimento nulear possa ser desprezado.Em um proesso de espalhamento, om as onsiderações aima para o hamil-toniano do alvo desrito por um únio potenial, busamos resolver a equação deShrödinger HN+1 = E , (2.22)onde E é a energia da olisão partíula-alvo e  tem o omportamento assimptótiolonge do alvo omo será desrito a seguir. Esrevendo esta função de onda de es-palhamento agora para o aso do espalhamento por moléulas om omportamentoassimptótio omo (~x; r)�!r!1C " in +Xn fn(
; k0; kn)exp(iknr)r �n(~x)# , (2.23)aqui ~x representa as oordenadas dos N elétrons do alvo envolvido no espalhamentoe r a distânia da partíula inidente ao alvo. Agora a soma é feita sobre os npossíveis anais �nais produzidos pelo espalhamento sobre o alvo �n na direção k̂ne assoiados às energias kn. As magnitudes destas energias estão relaionadas pelaonservação de energia dos En estados do alvo e sobre o estado fundamentl do alvo



2.4 Espalhamento de Elétrons por Moléulas 18E0 dada por k2n = k20 � 2(E0 � En), (2.24)esta igualdade também limita a máxima energia para a abertura de anais inelástios.A amplitude de espalhamento fn(
; k0; kn) desreve o evento de espalhamento no qualum elétron inide om momento ~k0 sobre uma moléula e é espalhado om momento~kn (0! n). A seção de hoque diferenial para este evento é expressa omod�(E; �; �)d
 0!n = j~knjj~k0j jfn(
; k0; kn)j2. (2.25)Considerando que a prinípio o alvo está em um dos i possíveis anais antes da olisãorepresentado por �i, desrevemos  in omo in(1; 2; :::; N;N + 1) = exp(i~k0 � ~rN+1)�i(1; 2; :::; N), (2.26)onde exp(i~k0 � ~rN+1) representa a onda plana inidente do elétron do ontínuo e�i(1; 2; :::; N) é a função de onda do alvo no i-ésimo estado iniial,  in é a soluçãodo hamiltonianoH0 (equação 2.20). Após a olisão o alvo estará em um dos n anaispermitidos e a partíula sairá om momento ~kn, sendo representado pela superposiçãode onda esférias emergentes dadas por esp(1; 2; :::; N;N + 1) =Xn fn(
; k0; kn)exp(iknr)r �n, (2.27)onde �n agora representa o alvo no n-ésimo anal.



Capítulo 3
Desrição do Alvo

No presente trabalho os alvos são moléulas, e assumimos que somente umamoléula por vez é atingida por um elétron. Desta forma faz-se neessário desrevero alvo em termos de seus onstituintes, ou seja, os elétrons e os núleos. No presenteapítulo faremos a desrição dos elétrons do alvo e do núleo. As soluções para adesrição do alvo não são analitiamente enontradas e então estes problemas ne-essitam de um tratamento numério. Como o problema envolvido na desrição doalvo envolve muitos elétrons, algumas aproximações podem ser feitas sem perda degeneralidade. Desreveremos no presente apítulo estas aproximações. Consideremoso problema omo sendo de um elétron espalhado devido a um potenial de interação,ou seja, devido a um ampo de força representado por um potenial. Se um dosonstituintes desta olisão possuir estrutura interna (a moléula no aso) então algunsmodos internos deste podem ser exitados.Devido a indistinguibilidade dos elétrons e da neessidade da função de ondaeletr�nia ser anti-simétria sob a mudança das oordenadas de dois elétrons quais-quer isto aresenta uma di�uldade a mais na desrição do alvo omo veremos aseguir.Os núleos serão tratados de tal forma que estejam �xos no espaço. Isto éintroduzido sem erros signi�antes, pois os núleos se movem lentamente quando19



3.1 Hartree-Fok 20omparados ao movimento dos elétrons.O alvo moleular será desrito através do método de Hartree-Fok (HF) [16℄.Os orbitais moleulares (MO's) são expandidos em uma base onstituídas de funçõesGaussianas Cartesianas onheidas. Estas representam os orbitais at�mios perten-entes ao alvo.A quantidade de elétrons em uma determinada moléula atinge failmente nú-meros relativamente grandes. Como, por exemplo, no presente trabalho onde lidar-se-á om a moléula do NF3 que possui 34 elétrons e a moléula do SnI4 que possui262 elétrons, métodos numérios assoiados aos analítios se fazem neessários paraque seja possível resolver as equações envolvidas.Apresentamos também no presente apítulo o método dos pseudopoteniais.Este tem por objetivo reduzir o número das integrais primitivas, que serão desritasno presente apítulo, e que demandam um grande tempo de omputação numéria.Para tal os elétrons de aroço - aqueles mais fortemente ligados ao núleo - mais opotenial nulear são tratados de forma a serem equivalentes a um únio potenialde interação. Os elétrons de valênia são os tratados expliitamente nos álulosHartree-Fok e das seções de hoque para os proessos de espalhamento de elétronspor moléulas.3.1 Hartree-FokA aproximação de Born-Oppenheimer [16℄ assume, uma vez que os núleossão muito mais massivos que os elétrons e que aqueles se movem lentamente quandoomparado aos elétrons, que os elétrons se movem no ampo de núleos �xos e asrepulsões núleo-núleo podem ser onsideradas onstantes - a distânia internule-ar é onstante. Esrevemos o Hamiltoniano HN do movimento de N elétrons napresença do ampo de M núleos omoHN = � NXi=1 12r2i � NXi=1 MXA=1 ZAri;A + NXi=1 NXj>i 1ri;j , (3.1)



3.1 Hartree-Fok 21onde HN de�ne o Hamiltoniano do sistema alvo. O primeiro termo a direita daigualdade é o operador de energia inétia dos N elétrons, ZA representa o númeroat�mio do núleo A, o segundo termo representa a interação olombiana núleo-elétron onde os N elétrons sentem a presença do ampo gerado pelos M núleos e otereiro a repulsão entre os elétrons. (j > i foi usado para evitar ontagens duplas);omo notação para distânias usar-se-á ry;x = j~ry � ~rxj.O Hamiltoniano na desrição aima não inorpora diretamente os spins doselétrons e para inorporarmos o spin na desrição do alvo usaremos as auto-funçõesomuns ao operador de spin e do Hamiltoniano HN que desreve o alvo ([HN ,S2℄=0 e [HN ,Sz℄= 0). Faremos isto om os orbitais de spin que forneem, numa parte, aposição espaial do elétron e, em outra parte, seu spin (up para �(!) =" ou downpara �(!) =#), de�nido omo � (~x) = 8>>><>>>:  (~r)�(!)ou (~r)�(!), (3.2)aqui  (~r) representa a função espaial do elétron e �(~x) um spin-orbital deste elétronom quatro variáveis (3 espaiais e uma de spin). A desrição do spin-orbital em queo orbital espaial usado é o mesmo para as duas possíveis on�gurações de spin doselétrons (up e down) é hamada de restrita.Desta forma, para um sistema om N elétrons no seu estado fundamental, ede amada fehada (S=0, singleto) a função de onda do alvo restrito é desrita pelodeterminante de Slater [16℄ dado por
�0(~x1; ~x2; : : : ; ~xN) = (N !)�1=2 ������������

�1 (~x1) : : : �a (~x1) �b (~x1) : : : �N (~x1)�1 (~x2) : : : �a (~x2) �b (~x2) : : : �N (~x2): : : . . . :�1 (~xN) : : : �a (~xN ) �b (~x2) : : : �N (~xN)
������������(3.3)



3.1 Hartree-Fok 22sendo que o valor esperado da energia para o estado fundamental do alvo é dado porE0 = h�0jHN j�0i. (3.4)Através de um prinípio variaional pela minimização de E0, em relação aosorbitais de spin, obtém-se a equação de Hartree-Fok (HF) [16℄f(i)�a(~xi) = "a�a(~xi) a = 1; :::; N , (3.5)que também pode ser esrita para sistemas de amada fehada (S = 0) em termosdos orbitais espaiais omof(i) a(~ri) = "a a(~ri) a = 1; :::; N=2, (3.6)onde na equação aima "a é o autovalor de energia do orbital assoiado ao orbital;f(i) é um operador de um únio elétron (i -ésimo elétron) hamado de operador deFok [16℄ que atua sobre o i -ésimo orbital espaial, de�nido omof(i) = �12r2i � MXA=1 ZAri;A + vHF (i), (3.7)onde vHF (i) é o operador potenial de Hartree-Fok que �siamente representa opotenial médio sentido pelo i-ésimo elétron devido a presença dos outros elétrons,dado por vHF (i) = N=2Xa=1 (2Ja(~ri)�Ka(~ri)) , (3.8)aqui J e K são os operadores de Coulomb e de Troa (Exhange) respetivamentede�nidos por Ja(~ri) b(~ri) = �Z d~rj �a(~rj)r�1i;j  a(~rj)� b(~ri), (3.9)Ka(~ri) b(~ri) = �Z d~rj �a(~rj)r�1i;j  b(~rj)� a(~ri). (3.10)Convém notar que f(i) na equação (3.6) depende dos orbitais espaiais, isto é,esta equação integro-diferenial é dependente dos orbitais espaiais e a sua solução(aproximada) se dá através de um proesso iterativo que é implementado omputa-ionalmente.



3.2 As Equações de Hartree-Fok-Roothaan 233.2 As Equações de Hartree-Fok-RoothaanA idéia que segue é esrever os orbitais (moleulares) espaiais { i} omo umaombinação linear de orbitais at�mios {��} omo i = KX�=1 C�i�� i = 1; 2; :::; K. (3.11)Em geral, os orbitais at�mios são representados por funções Gaussianas Car-tesianas, dadas por�`mn(�;~r � ~RA) = N`mn(x� Rx)`(y � Ry)m(z �Rz)ne��j~r�~RAj2 . (3.12)onde � é o expoente do orbital gaussiano. Os orbitais at�mios {��} são repre-sentados por estas funções do tipo Gaussianas Cartesianas, ou ombinações destashamadas de ontrações. Estas ontrações são usadas para reduzir o número dasintegrais envolvidas [15, 16℄.O onjunto de N=2 orbitais espaiais om a mais baixa energia são os hamadosoupados. Na prátia não se onsegue - por limitações numérias - uma base in�nita.Desta forma, este onjunto de bases espaial limitada assoiada ao spin � ou �onstitui o espaço de orbitais oupados e não oupados. Se um onjunto de baseespaial possuir K omponentes então pode-se expandir em 2K (� e �) spin-orbitaisrestritos tal que 2K � N spin-orbitais sejam os desoupados (virtuais) para os Nelétrons oupados (pertenentes) do estado fundamental.Entretanto as funções de base não são neessariamente ortonormais, podendohaver entre elas uma sobreposição (overlap) S�� , aqui representado para o elétron 1,omo S�� = Z d~r1���(1)��(1). (3.13)Assim sendo, as equações de HF podem ser esritas na forma matriial, onhe-idas omo equações de Hartree-Fok-Roothaan, omoKX�=1 F��C�i = "i KX�=1 S��C�i i = 1; 2; :::; K. (3.14)



3.2 As Equações de Hartree-Fok-Roothaan 24onde os elementos de matriz aima são de�nidos omoF�� = Hn�uleo�� +G��, (3.15)tal que Hn�uleo�� = T�� + V n�uleo�� ,om T�� = Z d~r1���(1) ��r212 ���(1),V n�uleo�� = Z d~r1���(1)"� MX�=1 Z�~r1;�#��(1),e G�� =X�� P�� �(��j��)� (��j��)2 � .Na última igualdade de�nimos a matriz densidade P��, esrita em termos dosoe�ientes de expansão omo P�� = 2 N=2Xi=1 C�iC�i.As integrais de dois elétrons (��j��), para os elétrons 1 e 2, são de�nidas por(��j��) = Z Z d~r1d~r2���(1)��(1) 1~r1;2���(2)��(2).A matriz de Fok F�� é formada pela soma das matrizesHn�uleo�� eG��. A matrizHn�uleo�� se mantém �xa durante a autoonsistênia, pois é formada por elementosde matriz de operadores de uma partíula, que são alulados apenas uma vez earmazenados. Já a matriz G�� dever ser realulada a ada iteração, pois dependeda matriz densidade P��.Como já desrito aima, os limites omputaionais são o fator que limitam aexpansão de uma forma preisa e mais ompleta o que aarreta, às vezes, em umapreária desrição na expansão dos orbitais espaiais. Assim sendo, uma esolha maisompleta e preisa das bases a serem usadas na expansão provideniará, na medida dopossível, uma melhor desrição dos orbitais espaiais  i, prinipalmente para aquelesoupados e que determinam um melhor valor esperado para E0 = h�0jHN j�0i.



Capítulo 4
O Método Multianal de Shwinger(SMC)

Em apítulos anteriores desrevemos o espalhamento por poteniais entraisou moleulares e apresentamos o tratamento matriial da meânia quântia usadopara desrever o alvo. Porém, até o momento, não dissemos omo inorporar emtermos prátios a amplitude de espalhamento nas idéias estabeleidas. O presenteapítulo apresentará a equação integral de Lippmann-Shwinger [17℄ e, através desta,poderemos obter um funional para a amplitude de espalhamento que será útil nométodo variaional a ser também apresentado.Partiremos da equação de Shrödinger para um potenial V (r), esrita em ter-mos da função de Green que inorpora o omportamento assimptótio desejado paraa função de onda de espalhamento. Comparando esta solução om o omportamentoassimptótio da função de onda para espalhamento, já obtida em apítulos anterio-res, obtemos uma expressão para a amplitude de espalhamento. Neste espalhamentoos proessos multianais não são levados em onta, isto é, analisaremos proessosmonoanais - espalhamento por um potenial - existindo apenas proessos elástios(j~kij = j~kf j = k). Apresentamos então o método Multianal de Shwinger (SMC)que pode ser usado para álulos de seções de hoque para moléulas om geometrias25



4.1 Equação Integral de Lippmann-Shwinger 26arbitrárias, exitações eletr�nias e efeitos de polarização. Devido ao grande númerode elétrons nas moléulas, trataremos os elétrons de valênia omo os que efetiva-mente interagem om o elétron do ontínuo. Isto é feito para que o método SMCseja menos aro omputaionalmente. Usamos os pseudopoteniais para desreveros núleos e os elétrons do aroço.Os elétrons de baixa energia presentes no feixe inidente produzem uma distor-ção na nuvem eletr�nia da moléula, isto é, os elétrons não próximos ao núleo (os dearoço) da moléula respondem dinamiamente à presença do feixe produzindo umanova onformação da nuvem eletr�nia. Desta forma, é neessária a desrição maisdetalhada do alvo na olisão (além do produto antissimetrizado do alvo desritopelo HF e da aproximação estátio-troa om o elétron do ontínuo) e que levaráem onta a formação de estados exitados virtuais do alvo (anais fehados). Estaresposta à in�uênia do elétron inidente sobre a moléula é hamada de polarização.A resposta é mais pronuniada quando o tempo da olisão é longo, isto oorre paraenergias de impato baixas ou para proessos de ressonânia. A inlusão destesefeitos de polarização para o alvo, que orroboram na distorção da nuvem eletr�nia,serão desritos.Por �m, demonstramos a transformação de oordenadas para a amplitude deespalhamento do referenial da moléula para o referenial de laboratório.4.1 Equação Integral de Lippmann-ShwingerEsrevendo a equação de Shrödinger independente do tempo para um úniopotenial real omo �r2~r + k2� (k;~r) = U(~r) (k;~r). (4.1)A solução geral para uma partíula inidente representada por uma onda plana in-idente S(k;~r) pode ser esrita omo (�)(k;~r) = S(k;~r) + Z G(�)0 (k;~r; ~r 0)U(~r 0) (�)(k;~r 0)d~r 0, (4.2)



4.1 Equação Integral de Lippmann-Shwinger 27onde S(k;~r) = (2�)�3=2exp(i~ki �~r) representa a onda plana inidente (onforme �gu-ra 2.3) que é solução da equação homogênea�r2~r + k2�S(k;~r) = 0, (4.3)de tal forma que G0(k;~r; ~r 0) obedee a equação�r2~r + k2�G0 = Æ(~r � ~r 0), (4.4)onde G0 � G0(k;~r; ~r 0) é a função de Green para a partíula livre.Reesrevendo a equação (4.2) em notação de Dira de modo a inluir ondasplanas inidentes que hegam (~ki) e saem ( ~kf)j (�)~kij~kf i = jS~kij~kf i+G(�)0 U j (�)~kij~kf i, (4.5)esta é a Equação Integral de Lippmann-Shwinger [17℄, onde jS~kij~kf i representa afunção de onda plana da partíula livre na direção ~ki (~kf). Os sinais positivo e ne-gativo orrespondem as ondições de ontorno. As soluções j (+)~ki i e j (�)~kf i possueminterpretações físias diferentes, ontudo ambas são soluções matematiamente aei-táveis; j (+)~ki i (j (�)~kf i) representa o elétron de momento ~ki (~kf) que inide sobre amoléula de potenial U(~r), assim omo G(+)0 (G(�)0 ) representa a ondição de on-torno assoiada a ondas esférias saindo (entrando) do alvo. G0 é a função de Greende�nida omo [12℄ G(�)0 = �(2�)�3 lim�!0+ Z exp[i~k0 � (~r � ~r 0)℄k02 � k2 � i� d~k0, (4.6)ou em termos do operador de Green e do hamiltoniano H0 �= �r22 � que desreve oelétron do ontínuo e sua energia E, dado porG(�)0 = lim�!0+ 1E �H0 � i� . (4.7)A equação integral de Lippmann-Shwinger substitui a equação de Shrödinger(equação 4.1) onde agora as ondições de ontorno estão inorporadas na função deGreen G(�)0 . Desta forma, a esolha da função de onda de espalhamento não preisa



4.1 Equação Integral de Lippmann-Shwinger 28mais inorporar o omportamento assimptótio para regiões longe do alvo omodesrito no apítulo 2, visto que G(�)0 arrega onsigo este omportamento.Com esta solução podemos reesrever a equação (2.9) para o aso monoanalomo  ~ki(~r)�!r!1C �exp(i~ki � ~r) + f(k;
)exp(ikr)r � , (4.8)onde C = (2�)�3=2. Após a análise do omportamento da equação integral deLippmann-Shwinger para grandes distânias do alvo e omparando este ompor-tamento om a equação (4.8), temos que a amplitude de espalhamento pode seresrita omo f(k;
) = �2�2hS~kf jU j (+)~ki i, (4.9)ou esrita em termos da função da onda  (�)~kf que orresponde a uma onda planainidente na direção ~kf e uma onda esféria que sai, omof(k;
) = �2�2h (�)~kf jU jS~kii. (4.10)Entretanto existe uma representação da amplitude de espalhamento mais útilde ser usada nos prinípios variaionais. Usando a equação (4.5) reesrita omojS~kii = j (+)~ki i �G(+)0 U j (+)~ki i, (4.11)e ombinando om a equação 4.10 tem-se quef(k;
) = �2�2 hh (�)~kf jU j (+)~ki i � h (�)~kf jUG(+)0 U j (+)~ki ii , (4.12)esta agora usando (4.9)+(4.10)�(4.12) resulta em[f ℄ = f(k;
) = �2�2 hhS~kf jU j (+)~ki i+ h (�)~kf jU jS~kii+�h (�)~kf j(U � UG(+)0 U)j (+)~ki ii , (4.13)tal que, se as funções  (+)~ki e  (�)~kf usadas sejam exatas então [f ℄ representa a amplitudede espalhamento orreta. A equação (4.13) é hamada de forma bilinear do prinípiovariaional de Shwinger.



4.2 O Prinípio Variaional de Shwinger (PVS) 294.2 O Prinípio Variaional de Shwinger (PVS)Veri�a-se que quando variações arbitrárias e pequenas são feitas sobre o ketj (+)~ki i e o bra h (�)~kf j j ~ (+)~ki i = j (+)~ki i+ jÆ (+)~ki i, (4.14)h ~ (�)~kf j = h (�)~kf j+ hÆ (�)~kf j, (4.15)substituídas em [f ℄ e impondo a ondição que a amplitude de espalhamento sejaestaionária (Æ[f ℄ = 0) em primeira ordem, temos o Prinípio Variaional (PV) sobrea amplitude de espalhamento. A expressão resultante deste método variaional éesrita omo [f ℄ = �2�2 h (�)~kf jU jS~kiihS~kf jU j (+)~ki ih ~k(�)f j(U � UG(+)0 )j (+)~ki i . (4.16)De outra forma se  (+)~ki e  (�)~kf forem expandidas em funções de bases �m e �n o-nheidas e esritas omo j (+)~ki i =Xm a(+)m (~ki)j�mi, (4.17)e j (�)~kf i =Xn a(�)n (~kf)j�ni. (4.18)E as substituindo na igualdade (4.13) temos[f ℄ = �2�2 "Xm hS~kf jUa(+)m (~ki)j�mi +Xn h�nja(�)n (~kf )�U jS~kii+�Xm;nh�nja(�)n (~kf)�(U � UG(+)0 U)a(+)m (~ki)j�mi# , (4.19)e agora apliando o prinípio variaional Æ[f ℄ = 0, para que seja estaionário emrelação aos oe�ientes da expansão, ou seja,Æ[f ℄Æa(+)m (~ki) = �2�2 "hS~kf jU j�mi �Xn h�nja(�)n (~kf)�(U � UG(+)0 U)j�mi# = 0, (4.20)e Æ[f ℄Æa(�)n (~kf)� = �2�2 "h�njU jS~kii �Xm h�nja(+)m (~ki)(U � UG(+)0 U)j�mi# = 0. (4.21)



4.3 O Método Multianal de Shwinger 30Substituimos estas equações na equação 4.19 de forma a obtermos uma expressãooperaional para a amplitude de espalhamento dada por[f ℄ = �2�2Xm;nhS~kf jU j�mi(d�1)m;nh�njU jS~kii, (4.22)onde dm;n = h�mjA(+)j�ni, (4.23)tal que A(+) = U � UG(+)0 U . (4.24)Este prinípio variaional inorpora as orretas ondições de ontorno pois afunção de Green (G(�)0 ) possui o omportamento assimptótio substituindo a equa-ção (2.23) para o aso monoanal. Além disso, a função de espalhamento sempreaparee multipliada pelo potenial U de interação, e se U for de urto alane, entãopodemos representar �m por funções de quadrado integrável (L2), tal que a funçãode onda de espalhamento só preisa ser desrita onde U se faz presente de formaapreiável. Além disto a expressão da equação (4.22) mostra ser independente dasondições de normalização adotada nas funções de base tentativa (�m; �n).4.3 O Método Multianal de ShwingerO método variaional apresentado na seção anterior não levava em onta pro-essos de espalhamento multianais (a estrutura do alvo não era levada em onta).Existem diversos métodos na literatura que levam em onta o proesso de espalha-mento que possibilite a abertura de mais de um anal. Entre eles o método variaionalde Kohn [18℄, método da matriz R [19℄, método de frações ontinuadas (MCF) [20℄ eo potenial modelo [21℄. Apresentaremos o método Multianal de Shwinger (SMC)que inorpora os proessos multianais que possibilitam o estudo de moléulas omgeometrias arbitrárias. Foi também desenvolvido para o estudo da polarização doalvo através de exitações virtuais e pode ser usado para desrever as exitaçõeseletr�nias reais do alvo (espalhamentos inelástios).



4.3 O Método Multianal de Shwinger 31O operador hamiltoniano da olisão para o sistema dos (N + 1) elétrons podeser desrito omo HN+1 = (HN + TN+1) + V = H0 + V , (4.25)onde H0 = HN + TN+1, (4.26)tal que a função  (+) deve satisfazer a equação de ShrödingerĤ (+) = (E �HN+1) (+) = (E �H0 � V ) (+) = 0, (4.27)aqui E orresponde a energia do sistema de N + 1 elétrons eĤ = E �HN+1, (4.28)Ĥ = Ĥ0 � V , (4.29)pois Ĥ0 = E �H0, �nalmente Ĥ0 = Ĥ + V . (4.30)A equação de Lippmann-Shwinger (equação 4.5), para um determinado anal~ki será esrita omo  (+)~ki = S~ki +G(+)0 V  (+)~ki , (4.31)onde  (+)~ki representa a função de espalhamento dos (N + 1) elétrons, S~ki é o au-to-estado do hamiltoniano H0 onsiderado e que é produto de �0 (função de ondadesrevendo o alvo no estado fundamental) pela onda plana exp(i~ki � ~rN+1) tal queH0S~ki = ES~ki, (4.32)e HN�0 = E0�0. (4.33)G(+)0 é a função de Green já desrita na seção anterior (ver equação 4.7) e V é ooperador do potenial de interação do elétron do ontínuo om os N elétrons e Mnúleos do alvo (ver equação 2.21).



4.3 O Método Multianal de Shwinger 32A equação de Lippmann-Shwinger será multipliada por V para ser reesritaomo A(+) (+)~ki = V S~ki , (4.34)onde A(+) = V � V G(+)0 V . (4.35)Onde agora a amplitude de espalhamento é esrita omo[f ℄ = � 12� hhS~kf jV j (+)~ki i+ h (�)~kf jV jS~kii � h (�)~kf jA(+)j (+)~ki ii . (4.36)A estabilidade variaional de [f ℄ em relação as pequenas variações de  (+)~ki e  (�)~kfrequer que [22℄ A(+)y (�)~kf = V S~kf , (4.37)e A(+) (+)~ki = V S~ki , (4.38)e para que estas duas sejam equivalentes é neessário queA(+)y = A(�), (4.39)e se esta ondição é verdadeira então podemos dizer que a equação (4.36) de�ne ummétodo variaional para a amplitude de espalhamento.Mas, omo apontado por Geltman [23℄, o prinípio variaional de Shwinger(PVS) requer que o lado direito da equação (4.31) seja anti-simétrio uma vez que (+)~ki o é. Para tal devemos inluir os estados do ontínuo do alvo na função deGreen. Além disso, o autoestado S(+)~ki não é anti-simétrio. Então, para evitarmosestes problemas de�nimos um operador de projeção P [5℄ que atuará somente sobreo espaço de anais abertos do alvo �`, esrito omoP = abertosX̀ j�`(1; 2; : : : ; N)ih�`(1; 2; : : : ; N)j. (4.40)Apliando este projetor sobre a equação de Lippmann-Shwinger para remover osomponentes do ontínuo, temosP (+)~ki = S~ki +G(+)P V  (+)~ki , (4.41)



4.3 O Método Multianal de Shwinger 33onde PS~ki = S~ki (4.42)e G(+)P = PG(+)0 , (4.43)Infelizmente isto aarreta na perda da simetria para a função de onda de es-palhamento  (+)~ki pois os termos S~ki e G(+)P V  (+)~ki da equação (4.41) não são anti-simétrios omo a função de onda de espalhamento na equação (4.31). Para reuperartodos os anais fehados e a simetria que foram removidos, esrevemos  (+)~ki omo (+)~ki = aP (+)~ki + (1� aP ) (+)~ki , (4.44)onde a é uma onstante a ser determinada tal que a ondição do prinípio variaionalde Shwinger (PVS) seja mantida. A idéia aqui envolvida é remover, primeiramente,através do operador de projeção aP (+)~ki , os anais do ontínuo e logo em seguida,através de (1�aP ) (+)~ki , inluir novamente os anais que foram retirados, desta formase reupera a simetria que havia sido perdida om o uso do operador de projeção P .Para que a reuperação dos anais seja obtida ela deve validar a equação (4.27), ouseja Ĥ (+)~ki = Ĥ haP (+)~ki + (1� aP ) (+)~ki i = 0, (4.45)usando agora a equação (4.41)Ĥ (+)~ki = Ĥ ha(S~ki +G(+)P V  (+)~ki ) + (1� aP ) (+)~ki i = 0,Ĥ 24S~ki +G(+)P V  (+)~ki +  (+)~kia � P (+)~ki 35 = 0, (4.46)e ĤP (+)~ki = (Ĥ0 � V )P (+)~ki , pois Ĥ = Ĥ0 � V (equação 4.30), tem-se(Ĥ0 � V )P (+)~ki = Ĥ0P (+)~ki � V P (+)~ki= Ĥ0P + PĤ02  (+)~ki � V P (+)~ki ,onde foi usado [Ĥ0; P ℄ = 0. Agora a equação (4.46) é reesrita omoA(+) ~ki = V S~ki , (4.47)



4.3 O Método Multianal de Shwinger 34pois (E �H0 � V )S~ki = �V S~ki e H0S~ki = ES~ki. Onde temosA(+) = 12 (PV + V P )� V G(+)P V + 1a hĤ � a2 �ĤP + PĤ�i , (4.48)laramente diferente da equação 4.35. Ou seja, o operador A(+) multianal (SMC)para moléulas difere de espalhamento por um potenial.A ondição A(+)y = A(�) é satisfeita para qualquer elemento de matriz A(+)envolvendo funções do espaço L2 e para qualquer valor do parâmetro a. Mas quandoas funções de base dependentes das funções do ontínuo (não mais esritas em L2),são esritas omo j�i = AN+1 [�0'℄ , (4.49)onde ' representa uma função de onda do ontínuo (não L2) da partíula iniden-te, a ondição A(+)y = A(�) não é mais satisfeita. Desta forma, preisamos imp�rondições de ontorno para resolvermos o elemento de matrizh (�)~kf j hĤ � a2 �ĤP + PĤ�i j (+)~ki i. (4.50)O parâmetro a agora é esolhido de tal forma que o prinípio variaionalA(+) (+)~ki = V S~ki (equação 4.34) seja mantido, o que é feito, se e somente se, a = N+1tal que o elemento de matriz da expressão (4.50) para funções do tipo (4.49) sejanulo [22, 24℄. Desta forma, a expressão variaional para a amplitude de espalhamentopode ser esrita de forma análoga a esrita na equação 4.22 para o aso de um únioanal, ou seja [f ℄ = � 12�Xm;nhS~kijV j�mi(d�1)m;nh�njV jS~kii, (4.51)om dm;n = h�mjA(+)j�ni, (4.52)tal que A(+) agora é dada pela equação 4.48 om o valor de a � N + 1.O onjunto de funções de base {�m} é usado na expansão da função de espalha-mento. As funções de base do tipo Gaussianas Cartesianas usadas para representar{�m} são analitiamente dadas por�(� ~A)`mn = N`mn(x� Ax)`(y � Ay)m(z � Az)ne��j~r� ~Aj2 . (4.53)



4.3 O Método Multianal de Shwinger 35A esolha das funções de base do tipo Gaussianas Cartesianas possibilitam oálulo analítio de todos os elementos de matriz para a amplitude de espalhamentoexeto para o termo h�mjV G(+)P V j�ni que é obtido através das quadraturas numériasde Gauss-Legendre. Analisando mais detalhadamente este termo temos que a funçãode Green G(+)P éG(+)P = PG(+)0 = abertosX̀ j�`ih�`j(E �HN � TN+1 + i�)�1, (4.54)ou ainda levando em onta que o autovalor de �` é E` pode se esreverG(+)P = abertosX̀ j�`ih�`j(E � E` � TN+1 + i�) . (4.55)Da onservação de energia E = E` + k2̀=2, ou sejak2̀ = 2(E � E`), (4.56)tal que se tenha G(+)P = abertosX̀ j�`ih�`j(k2̀=2� TN+1 + i�) . (4.57)Inserindo a relação de ompleteza para as ondas planasZ d~kj~kih~kj = 1,tem-se queG(+)P = abertosX̀ Z d~k j�`i 
 j~kih~kj 
 h�`j[(k2̀ � k2)=2 + i�℄ = abertosX̀ Z d~k j�`~kih~k�`j[(k2̀ � k2)=2 + i�℄ , (4.58)onde foi usado o fato que TN+1j~ki = (k2=2)j~ki.Esrevendo a função de Green na forma de soma do seu resíduo (res) maisvalor prinipal (pri) [25℄ omo G(+)P = GresP +GpriP , (4.59)GresP é hamado de on-shell, GpriP de o�-shell e suas expressões analítias são dadaspor GresP = i� abertosX̀ k` Z dk̂`j�`~k`ih~k`�`j, (4.60)



4.3 O Método Multianal de Shwinger 36e GpriP = abertosX̀ Prin�Z 10 dk k2(k2̀ � k2)=2 Z dk̂j�`~kih~k�`j� , (4.61)tal que V G(+)P seja esrito omoh�mjV G(+)P V j�ni = h�mjV GresP V j�ni+ h�mjV GpriP V j�ni, (4.62)onde h�mjV GresP V j�ni = i� abertosX̀ k`gm̀;n(k`), (4.63)e h�mjV GpriP V j�ni = abertosX̀ Prin�Z 10 dk k2(k2̀ � k2)=2gm̀;n(k)� , (4.64)pois gm̀;n(k) = Z dk̂h�mjV j�`~kih~k�`jV j�ni. (4.65)Estas integrais, om origem no álulo dos elementos de matriz para o operadorde Green e no numerador da expressão variaional da amplitude de espalhamento,são aluladas numeriamente através de uma quadratura de Gauss-Legendre de-mandando tempo omputaional onsiderável. As integrais, de uma forma geral,envolvidas no álulo da amplitude de espalhamento podem ser esritas omo somade integrais primitivas de dois elétrons na formah��jV j~ki = Z Z d~r1d~r2�(~r1)exp(i~k � ~r2) 1j~r1;2j�(~r1)(~r2). (4.66)onde �(~r1), �(~r1) e (~r2) são funções do tipo Gaussianas Cartesianas que representamos orbitais espaiais dos elétrons da moléula e do ontínuo e exp(i~k�~r2) a onda plana.Os álulos destas integrais, hamadas de integrais primitivas, são feitos sobre todasas ombinações possíveis de �, � e  e para várias direções e módulos de ~k. Integraisomo estas apareem em um número onsiderável o que faz om que o método SMCseja omputaionalmente aro.



4.4 Pseudopoteniais 374.4 PseudopoteniaisFelizmente a redução do número destas integrais primitivas pode ser feitausando-se os pseudopoteniais, que levam em onta somente os elétrons de valên-ia da moléula mais um potenial efetivo. O núleo mais os elétrons de aroço(próximos ao núleo e mais fortemente ligados) de ada átomo da moléula são subs-tituídos por um pseudopotenial. A utilização destes pseudopoteniais diminui onúmero de integrais pois o número de funções de base neessárias para desrever oalvo é reduzido (somente se desrevem os elétrons de valênia). Uma outra vanta-gem é que as funções mais próximas do núleo que desrevem os elétrons do aroçoe que são difíeis de serem desritas não são mais neessárias (estas funções do a-roço neessitam de uma grande quantidade de funções de base do tipo GaussianasCartesianas) - ver �gura 4.1.Em partiular, os pseudopoteniais que onservam a norma (�norm onser-ving�) [26℄ possuem propriedades interessantes e que podem ser usados em poteniaismais omplexos, omo no espalhamento de elétrons por moléulas. Como araterís-tias temos:� O pseudoautovalor de energia de valênia é igual ao real para uma dada on�-guração at�mia esolhida;� A pseudofunção de onda é igual à função de onda real (desde que ambas estejamnormalizadas), a partir de um erto �raio de aroço� (R) - ver �gura 4.1;� A integral de 0 a r da pseudodensidade de arga e a densidade de arga real sãoiguais para R�R - ver �gura 4.2. Esta é a propriedade hamada de onservaçãoda norma;Desta forma, as propriedades de espalhamento do pseudopotenial têm o mesmoomportamento em relação à energia que as do potenial real (em primeira ordem)[27℄.



4.4 Pseudopoteniais 38

Figura 4.1: Linha traejada: �todos� os elétrons; Linha heia: pseudopotenial; Linhade pontos (vertial): delimitação do raio de aroço (R). Comparação da função deonda entre um orbital 4s sem e om o uso dos pseudopoteniais para o átomo deKript�nio. A partir de um erto �raio de aroço� (R) a pseudofunção de onda éigual a função de onda real. Os nós, difíeis de serem onstruídos pela função quedesreve o orbital, agora não mais apareem.No presente trabalho utilizamos os pseudopoteniais de G. B. Bahelet, D.R. Hamann e M. Shlüter (BHS) [7℄, que são uma extensão dos pseupoteniais de-senvolvidos por D. R. Hamann, M. Shlüter e C. Chiang [28℄ que inluem efeitosrelativístios. Os pseudopotenias foram implementados no método Hartree-Fok eno método SMC por M. H. F. Bettega, L. G. Ferreira e M. A. P. Lima [29, 30℄.As integrais que envolvem o potenial elétron-núleo e os orbitais at�mios temo aspeto geral da forma V n�uleo�� = Z d~r�� ��Zr ��� (4.67)



4.4 Pseudopoteniais 39

Figura 4.2: Linha traejada: �todos� os elétrons; Linha heia: pseudopotenial; Linhade pontos (vertial): delimitação do raio de aroço (R). Comparação da densidadede arga entre um orbital 4s sem e om o uso dos pseudopoteniais para o átomode Kript�nio. A partir de um erto �raio de aroço� (R) a densidade de arga dapseudofunção de onda é igual a densidade de arga para a função de onda real.e que são substituídas por V pp�� = Z d~r��V̂pp��. (4.68)Onde o potenial nulear �Zr é substituído pelo pseudopotenial V̂pp.No método SMC, as integrais que envolvem o orbital at�mio, a onda plana eo potenial nulear V n�uleo~k� = Z d~re�i~k�~r ��Zr ��� (4.69)são substituídas também pelas integrais que envolvem V̂ppV pp~k� = Z d~re�i~k�~rV̂pp��. (4.70)Nestas equações V̂pp é desrito omoV̂pp = V̂ore + V̂ion (4.71)



4.5 Dissoiação por Captura de Elétron 40onde V̂ore = �Zvr 2Xi=1 ierf(�1=2i r) (4.72)e V̂ion = 1Xn=0 3Xj=1 2X̀=0 Anj`r2nexp(��j`r2) +X̀m=�` j`mih`mj. (4.73)Os parâmetros Anj`, �j`, i e �i estão tabelados no artigo de BHS [7℄. No operadorV̂pp estão ontidas todas as interações do núleo at�mio e dos elétrons de aroçoom os elétrons de valênia. Ou seja, este operador representa o potenial produzidopelo átomo a menos de seus elétrons de valênia.4.5 Dissoiação por Captura de ElétronEm espalhamento de elétrons por moléulas, é possível que o elétron seja ap-turado temporariamente, isto é, formando uma ressonânia mas sendo liberado apósum tempo de vida urto - se omparado ao tempo dos movimentos nuleares. Seo ânion formado nesta olisão possui energia aima do limite de estabilidade, esteeventualmente deai em uma moléula neutra mais um elétron. Sob ertas iruns-tânias o tempo de vida desta ressonânia pode ser longo. Em partiular, se háuma demora na onformação desta nova on�guração, na qual a moléula passa deseu estado neutro para um estado de ânion, e existem pouos modos vibraionais debaixa freqüênia entre aqueles em que a energia possa ser dispersada, então o tempode vida do elétron inidente aprisionado torna-se muito longo e, por onseguinte,o tempo de vida do ânion aumenta. Desta forma existe uma grande probabilidadeque o ânion seja permanentemente estabilizado, sendo que a distinção entre o estadotemporário e o permanente é difíil de se araterizar. Em algumas situações, íonsnegativos, que são fragmentos da moléula original, podem surgir no proesso deolisão. São justamente nestas situações que as ressonânias funionam omo umproesso importante na geração de íons para os plasmas frios.O proesso de dissoiação por aptura de um elétron e� sobre uma moléula



4.6 Aproximação Estátio-Troa 41AB pode oorrer da seguinte maneirae� + AB ! A� +B, (4.74)de tal forma que isto possa oorrer quando o elétron inidente possui energia aimado limite de dissoiação do ânion. Se hamarmos de Ei a energia do elétron inidentee dAB a energia de dissoiação da ligação A�B no ânion, então requeremos para estadissoiação por aptura que Ei > dAB � AE, onde AE é a a�nidade eletr�nia deuma das moléulas.A dissoiação por aptura é freqüentemente observada em ressonânias nasseções de hoque elástias, pois a presença da ressonânia aumenta a probabilidade deque a moléula atinja a nova on�guração AB� mais estável do que A�+B antes dasaída do elétron. O proesso de dissoiação é muito importante, prinipalmente parasituações em que as energias envolvidas estão abaixo das exitações eletr�nias reais,sendo no geral o únio meanismo pelo qual uma moléula pode sofrer a quebra desuas ligações e que pode ser detetado nas seções de hoque. Mais ainda, estas disso-iações geralmente produzem fragmentos neutros ou íons, sendo então estas uma dasprinipais maneiras para a formação de plasmas frios. No próximo apítulo teremosa oportunidade de analisar o tri�uoreto de nitrogênio (NF3) onde esta dissoiaçãopor aptura de elétron é um dos fatores que possibilita a quebra da moléula para aformação dos íons F�.4.6 Aproximação Estátio-TroaNa resolução da equação de Shrödinger para o problema de espalhamento deelétrons por moléulas, usamos para o potenial a aproximação estátio-troa, ondesomente o proesso elástio é desrito e os efeitos levados em onta são a troa entreo elétron inidente e um dos elétrons da moléula e o efeito oulombiano (efeitodireto). Nesta aproximação não existem outros efeitos de orrelação levados emonta tais omo exitações eletr�nias ou efeitos de polarização. A função de onda



4.7 Polarização 42do espalhamento para os (N + 1) elétrons será então desrita por uma função es-tátio-troa (ET) antissimetrizada, que será usada em partiular no método SMC,omo �m = AN+1 [�0'm℄ , (4.75)onde �0 representa a função de onda da moléula no seu estado fundamental (Nelétrons), 'm é um orbital do espaço de on�guração que representa o elétron doontínuo e AN+1 é o operador de antissimetrização para as (N + 1) partíulas dadopor AN+1 = 1p(N + 1)! (N+1)!Xq=1 2q Q (4.76)aqui 2q é o sinal de permutação e Q é o operador de permutação. O produtoantissimetrizado dado pela equação 4.75 de�ne o espaço de on�guração.4.7 PolarizaçãoNo apítulo 3 a moléula foi desrita no seu estado fundamental (�0) semquaisquer modi�ações espaiais no seu espaço de on�guração para os elétrons doalvo devidas ao elétron inidente. Ou seja, a moléula é �atingida� pelo elétron masse mantém �ongelada� durante e após a inidênia do elétron.Em ummodelo que proure desrever melhor a olisão, o �ongelamento� aimadeve ser evitado e busa-se agora desrever o evento de forma mais ompleta levandoem onta os efeitos do elétron inidente sobre a moléula. A in�uênia devido ao elé-tron inidente só oorre quando este inide om energia muito baixa, isto é, quando aenergia do elétron é menor que 10 eV. Desta forma, os elétrons onstituintes possuembaixa energia inétia o que faz om que estes sejam sentidos de forma mais intensapela moléula. Como onseqüênia direta disto, a nuvem eletr�nia da moléula sedistore (polariza) resultando num momento de dipolo induzido. Qualitativamente,isto é análogo ao átomo de Hidrogênio submetido a um ampo elétrio externo, oqual produz uma distribuição assimétria da arga em torno do núleo, ou seja, a



4.7 Polarização 43nuvem eletr�nia é atraída na direção do ampo elétrio e se deforma. Dizemos quea moléula está polarizada. Esta polarização se manifesta, no nosso modelo, peloaesso aos estados virtuais da moléula que são energetiamente inaessíveis (a-nais fehados). Após a retirada do ampo elétrio externo, a moléula volta a suaon�guração iniial.O espaço de on�guração obtido pelo método Hartree-Fok pode desrever amoléula no estado fundamental ou em estados (virtuais) exitados do alvo. Porém,até o momento, as interações destes estados exitados om o elétron do ontínuonão foram inluídas na desrição da função de onda de espalhamento. O espaçode on�guração para o espalhamento elétron-moléula, onde a moléula no estadofundamental interage om o elétron do ontínuo, tem sido desrito na aproximaçãoestátio-troa omo (equação 4.75)�m = AN+1 [�0'm℄ . (4.77)Na aproximação estátio-troa om polarização o espaço de on�guração é ampliadopela inlusão das on�gurações dos estados virtuais exitados que interagem om oelétron do ontínuo. Desta forma, o espaço de on�guração é aumentado levando emonta também os estados exitados (virtuais) do alvo e sua interação om o elétroninidente temos �n = AN+1 [�i'n℄ , (4.78)onde AN+1 possui o mesmo signi�ado dado na equação 4.77 (ou 4.75) mas �i repre-senta a função de onda da moléula (N elétrons) om uma exitação simples virtualdo i-ésimo elétron de um dos seus orbitais oupados para um dos orbitais virtuais.Estes orbitais virtuais são inaessíveis nas simples olisões (anais fehados) e sãoonstruídos de forma a interagirem om o orbital virtual 'n que representa o elétrondo ontínuo.



4.8 Mudança do Referenial da Moléula para o Referenial do Laboratório 444.8 Mudança do Referenial da Moléula para o Re-ferenial do LaboratórioAté o momento, a amplitude de espalhamento foi desrita omo o proesso queenvolve um elétron om momento linear �h~ki que inide sobre uma moléula no estadoiniial �0 e sai om momento linear �h~kn deixando a moléula no estado �nal �n. Oreferenial adotado foi o do alvo (body-frame) e om a amplitude de espalhamentoassoiada que hamaremos de fB, de�nida em relação aos eixos prinipais de simetriada moléula. No entanto, para obtermos omparações oerentes om as medidasfeitas no referenial de laboratório (lab-frame) � ver �gura 2.3 � devemos esrever aamplitude fB em termos do referenial de laboratório fL. Conveniona-se adotar oeixo Z omo a direção de inidênia do feixe de elétrons.As idéias que seguem [31, 32℄ fazem esta mudança do referenial da moléulapara o do laboratório para as amplitudes de espalhamento através de expansão dosmomentos lineares em momentos angulares (ondas pariais) e por matrizes de rotaçãode Wigner [13℄.Esrevendo a amplitude de espalhamento da equação (4.51), que está no refe-renial da moléula, omof sm(~kf ; ~ki) = hk̂f jf(kf ; ki)jk̂ii = hk̂f jf jk̂ii, (4.79)onde os vetores de ondas planas (~ki; ~kf) são de�nidos em relação ao body-frame atra-vés de quadraturas angulares f(�i; �i),(�f ; �f)g. Para tal pode-se imaginar o hemis-fério de uma superfíie esféria sendo preenhida pela varredura destas quadraturas(0 � � � � e 0 � � � 2�), onde os pontos do outro hemisfério são obtidos poronjugação omplexa.De�nimos no referenial da moléula (body-frame) um sistema de oordenadas(X; Y; Z) e no referenial do laboratório (lab-frame) um sistema de oordenadasrotaionado em relação ao body-frame por (X 0; Y 0; Z 0) e, fazendo a expansão de f smda igualdade (4.79) em ondas pariais (momento angular), em relação a ~kf [32℄.



4.8 Mudança do Referenial da Moléula para o Referenial do Laboratório 45Usando a relação para ondas expandidas em harm�nios esférios [14℄1X̀=0 +X̀m=�`Y m` (k̂f)Y m�` (k̂f) = 1X̀=0 +X̀m=�` j`;mi h`;mj = 1, (4.80)aqui o limite 1 será substituído por `m�ax, pois para o método numério isto é maisonveniente. Para `m�ax = 10 já temos uma boa desrição da função de onda deespalhamento. Inserindo (4.80) em (4.79) tem-sef sm(~kf ; ~ki) = `m�axX̀=0 +X̀m=�`hk̂f j`;mih`;mjf jk̂ii = `m�axX̀=0 +X̀m=�` f`;m(kf ; ~ki)Y m` (k̂f), (4.81)onde f`;m(kf ; ~ki) = h`;mjf jk̂ii.

Figura 4.3: Rotações de Euler realizadas do referenial da moléula (X; Y; Z) parao referenial do laboratório (X 0; Y 0; Z 0) O vetor ~ki apresentado na �gura mostra adireção de inidênia do elétron do ontínuo já rotaionado.Fazendo agora a rotação do referenial, esolhem-se os ângulos de Euler (ver�gura 4.3) em relação ao lab-frame. Esolhendo estes ângulos omo � = �i, � = �ie  = 0 tal que se obtenha o sistema (X 0; Y 0; Z 0) rotaionado em relação a (X; Y; Z)onde o eixo Z 0 oinide om a direção de ~ki. Utilizando as matrizes de rotação deWigner D(`)m;m0(�; �; ), que giram as harm�nias esférias Y m` tal que [13℄Y m` (k̂0f) =X� D�̀;m0(�; �;  = 0)Y �̀(k̂f), (4.82)



4.8 Mudança do Referenial da Moléula para o Referenial do Laboratório 46e usando Xm0 D`�m0;m(�; �;  = 0)Dm̀0;m00(�; �;  = 0) = Æm;m00 , (4.83)pode-se inverter e relação anterior paraY �̀(k̂f) =Xm0 D`�m0;�(�; �;  = 0)Y m0` (k̂0f), (4.84)onde agora a amplitude de espalhamento (equação 4.81) no lab-frame é esrita omofL(k̂0f ; ~ki) = X`;m;� f`;m(kf ; ~ki)D`�m;�(�; �;  = 0)Y �̀(k̂0f). (4.85)Já se tem, da expressão aima, a amplitude de espalhamento expandida emondas pariais em relação a ~k0f no lab-frame.Expandindo a amplitude de espalhamento no lab-frame agora em ondas harm�-nias esférias ~ki e usando a mesma relação de ompleteza para k̂i tem-sef sm(~kf ; ~ki) = `m�axX̀=0 +X̀m=�` `0m�axX̀0=0 +`0Xm0=�`0 f `0;m0`;m (kf ; ki)Y m` (k̂f)Y m0�`0 (k̂i) (4.86)onde f `0;m0`;m (kf ; ki) = Z dk̂i Z dk̂fY m�` (k̂f)f sm(~kf ; ~ki)Y m0`0 (k̂i), (4.87)onde agora a expressão aima nos fornee a amplitude de espalhamento expandidaem ondas pariais em relação a ~ki e ~kf [33℄.Após, também, o uso das matrizes de rotação de Wigner, para ~ki tem-se por�m fL(k̂0f ; ~ki) = X̀;� X̀0;�0 f `0;m0`;m (kf ; ki)Y �̀(k̂0f)Y �0�`0 (k̂i). (4.88)A seção de hoque diferenial (SCD) é esrita omo�ds(k̂0f ; kf ; ki) = 14� kfki Z dk̂i ���fL(~k0f ; ~ki)���2 , (4.89)onde a integração em k̂i representa a média sobre todas as orientações aleatóriasdas moléulas. Isto é equivalente a manter a moléula �xa e variar as direções deinidênia do feixe de partíulas.



4.8 Mudança do Referenial da Moléula para o Referenial do Laboratório 47A seção de hoque integral (SCI) na representação de momento linear é desritapor �int(kf ; ki) = 14� kfki Z Z dk̂idk̂f ���f sm(~kf ; ~ki)���2 , (4.90)sendo que para a expansão obtida da equação (4.86) e inserida na equação 4.90fornee �int(kf ; ki) = 14� kfki `m�axX̀=0 +X̀m=�` `0m�axX̀0=0 +`0Xm0=�`0 ���f `0;m0`;m (kf ; ki)���2 , (4.91)ou ainda inserindo nesta a equação (4.88), tem-se �nalmente�int(�0f ; kf ; ki) = 14� kfki X`0;`;� X`00;�00 f `00;�00�`0;� (kf ; ki)f `00;�00`;� (kf ; ki)P �̀(�0f )P �̀0 (�0f ). (4.92)onde P �̀ representa os polin�mios de Legendre assoiados.



Capítulo 5
Moléula NF3

A importânia da moléula do NF3 (tri�uoreto de nitrogênio) nos proessosde produção de plasmas frios pode ser enontrada em diversas fontes na literatura[34℄. O NF3 tem sido usado omo alternativa para os gases de orrosão no lugar dosper�uorarbonos omuns (per�uoroarbon - PCF) por duas prinipais razões, i) nãohá formação de resíduos polimérios durante a orrosão e ii) é ambientalmente menospoluente que os PCF's [35℄. Também tem sido usado em experimentos de desargasde plasmas na limpeza dos substratos a base de elementos tais omo UO2 [36℄.Apesar da importânia da moléula do NF3 em apliações tenológias, pouose onhee a respeito dos proessos de olisão e��NF3. Relativo ao espalhamento abaixas energias pela moléula do NF3, podem ser itados os trabalhos em olisõese��NF3 elástias e inelástias por Resigno [2℄ e os experimentos de Boesten et al.[1℄ sobre olisões vibraionais elástias e inelástias de e��NF3. Ambos os trabalhosreportaram a formação de uma ressonânia de forma durante a olisão. Pode-se itartambém álulos de seções de hoque de ionização do NF3 [37℄, experimentos sobredissoiações do NF3 por impato e aptura de elétrons [38, 39℄, álulos de poteniaisde ionização adiabátios e entalpias de formação [40℄. Têm sido enontrados nestesexperimentos possíveis ligações dissoiativas por aptura de elétrons que produzemíons F�, sendo este o anal dominante no proesso [38℄. Íons F�2 e NF�2 também são48



49

Figura 5.1: NF3 - Representação espaial - Grupo C3v. A base da moléula é om-posta por átomos de Flúor que formam um triângulo eqüilátero.riados, mas em menor quantidade [38, 39℄.Nas olisões elétron-moléula, o proesso de aptura eletr�nia aparee omouma ressonânia de forma ou omo um ânion de estado temporário formado durantea olisão. Boesten et al. reportaram a existênia de uma ress�nania de forma naseção de hoque elástia em 3 eV. Resigno enontrou uma ress�nania de formaem sua seção do hoque de transferênia de momento (SCTM) em 5,5 eV. Contudo,ele não disutiu a qual simetria do grupo C3v pertenia esta ress�nania. Baseadoneste resultado, Resigno foi inlinado a areditar que esta ressonânia de forma éa responsável pela dissoiação por aptura de elétron no NF3 ao longo da ligaçãoN�F. Boesten et al. enontraram nas funções de exitações vibraionais uma resso-nânia de forma em 3 eV e atribuiram esta à representação E do grupo de simetriaC3v. Apresentamos neste apítulo estudos ompletementares aos trabalhos existentesna literatura. Estes são os álulos das seções de hoque para espalhamento elás-tio a baixas energias (até 50 eV) por moléulas do NF3. Os álulos envolvendoas seções de hoque diferenial, integral total e por simetria e de transferênia de



5.1 Proedimentos de Computação 50momento foram realizados usando o método Multianal de Shwinger (SMC) ompseudopoteniais, já revistos em apítulo anterior. Estes álulos foram exeutadosusando-se as aproximações de Born-Oppenheimer de núleos �xos om as aproxima-ções estátio-troa (SE) e estátio-troa om polarização (SEP) para o espaço deon�guração.Assim sendo, prouramos produzir dados on�áveis sobre as seções de hoquedentro do intervalo de energias onde a aproximação estátio-troa funiona e tambémexploramos a ressonânia de forma enontrada no anal elástio.5.1 Proedimentos de ComputaçãoOs álulos relativos a olisão e��NF3 foram realizados para núleos �xos naaproximação estátio-troa (SE), om a moléula em seu estado fundamental e nageometria de equilíbrio om R(N-F) = 1,365 Å e <(FNF) = 102,3Æ [1, 2℄. Na �gu-ra 5.1 temos uma representação espaial desta moléula que pertene ao grupo C3v.As seções de hoque foram obtidas por meio do método multianal de Shwin-ger (SMC) om pseudopoteniais. A função de onda j�0i que desreve o estado fun-damental do alvo orrespondente a simetria 1A1 (índie 1 superior provém de 2S+1om S=0 e A1 é a representação irredutível no grupo C3v), foi desrito através de umúnio determinante de Slater. A moléula do NF3 possui um total de 26 elétrons devalênia (N:[He℄2s22p3 e F:[He℄2s22p5). O onjunto de bases (6s5p2d) usadas paradesrever o estado fundamental e os orbitais de base de espalhamento, no áluloestátio-troa, estão listados na tabela 5.1 e obtidas de aordo om a desrição dadana referênia [41℄, somente as funções do tipo-d que estão em itálio foram usadasnos álulos estátio-troa (ET).Este onjunto de base fornee um total de 132 orbitais moleulares, dos quais13 orbitais moleulares são usados para desrever a função de onda do estado funda-mental da moléula para os elétrons de valênia omo segue: 4 para a representaçãoA1, 4 para ada omponente da representação duplamente degenerada E e 1 para a



5.1 Proedimentos de Computação 51
N Ftipo expoente expoente oe�ientes 17,569870 12,545580 1,0s 3,423613 6,272790 1,0s 0,884301 1,576479 1,0s 0259045 0,499283 1,0s 0,053066 0,150680 1,0s 0,022991 0,077101 1,0p 7,050692 9,852550 1,0p 1,910543 2,330403 1,0p 0,579261 0,462593 1,0p 0,165395 0,154197 1,0p 0,037192 0,051399 1,0d 0,403039 0,790820 1,0d 0,091192 0,181887 1,0d 0,114396 0,677371 1,0Tabela 5.1: Funções do tipo Gaussianas Cartesianas para átomos de Nitrogênio eFlúor de aordo om a equação (4.53) para os elétrons de valênia. Funções do tipo-dem itálio: usadas somente no estátio-troa (ET). Funções do tipo-d em negrito:usadas somente no estátio-troa om polarização (ETP).



5.2 Resultados 52representação A2. Os orbitais virtuais são usados para onstruir o espaço de on�gu-rações de aordo om a equação (4.75). Exluimos, em alguns álulos, a ombinaçãosimétria de funções do tipo-d, representadas por [(x2 + y2 + z2)exp(��r2)℄ que po-dem produzir, quando ombinadas om funções do tipo-s, estruturas espúrias emnossas seções de hoque. Desta forma, eliminamos a dependênia linear no onjuntode bases, tal que temos um total de 111 orbitais de espalhamento distribuídos porsimetria omo segue: 31 para A1, 36 para ada omponente da simetria E (Ex eEy) e 8 para A2. O valor do momento de dipolo enontrado é de 0,263D, em bomaordo om o valor alulado de 0,282D da referênia [2℄ (erro de � 7 %) e om valorexperimental de 0,235D [42℄. Em relação ao experimental nosso resultado apresentauma disrepânia de � 12 % e o erro da referênia [2℄ foi de 20 %. Devido a pequenamagnitude do momento de dipolo do NF3 omitimos em nossos álulos a orreçãodo espalhamento para ` grandes no potenial do dipolo [43, 44℄.5.2 ResultadosNa �gura 5.2 - grá�o (a) - apresentamos a seção de hoque integral elástiaom o uso da ombinação simétria das funções do tipo-d. Observamos um pio bemintenso produzido em 3 eV, um pio em 7,5 eV e um pio menor em 13 eV. Paraveri�ar a natureza destes pios retiramos as ombinações simétrias de funções dotipo-d ombinadas om funções do tipo-s. Conluímos, desta forma, que os piosem 3 eV e 13 eV eram espúrios e que o pio em 7,5 eV não é espúrio e este representauma ressonânia de forma de aordo om a previsão de Resigno. Na �gura 5.2- grá�o (b), apresentamos as seções de hoque para as simetrias E, A1 e A2 e aseção de hoque integral elástia sem o uso das funções do tipo-d. Comparandoom o grá�o superior observamos a modi�ação sensível no pio espúrio (menorintensidade) e melhora na suavidade da urva em 13 eV. Mas agora apareem doispios espúrios bem menos intensos, um devido a simetria Ey e outro da Ex para 4 eVe 5 eV respetivamente. Com a informação de em quais energias apareem os pios
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Figura 5.2: NF3 - Seção de hoque integral (SCI) estátio-troa (ET). Linha heia:soma das SCI por simetria; Linha de pontos próximos: simetria A1; Linha de pontos:simetria A2; Linha traejada: simetria Ex; Linha traço-ponto: simetria Ey; Asteriso:dados experimentais de Boesten et al. [1℄. Grá�o (a): pios espúrios (usandofunções do tipo-d ombinadas om funçõe do tipo-s); Grá�o (b): pios espúriosmenos intensos (sem funções do tipo-d ombinadas); Grá�o (): sem pios espúrios(sem funções do tipo-d ombinadas e retiradas on�gurações que produziam piosespúrios).



5.2 Resultados 54espúrios, onseguimos identi�ar quais on�gurações eram as responsáveis por estespios e retiramos estas on�gurações, um para ada omponente da simetria E. Esteproedimento não afetou os resultados �nais, possibilitando seções de hoque livresdestas estruturas, omo podemos ver na �gura 5.2 - grá�o ().A �gura 5.2 - grá�o () - mostra o resultado dos nossos álulos da seção dehoque integral elástia (SCI) estátio-troa (ET) e os resultados experimentais deBoesten et al. para as olisões e��NF3. Nossa SCI (linha heia) �a aima dos dadosexperimentais para energias aima de 5 eV e mostra uma ress�nania de forma emtorno de 7 eV. Com a deomposição da SCI por simetrias de aordo om o grupoC3v, mostrada na �gura 5.2 - grá�o (), enontramos duas ressonânias de formaindependentes e pertenentes as representações das simetrias A1 e E.Nas �guras 5.3, 5.4 e 5.5 omparamos nossas seções de hoque difereniais(SCD) estátio-troa (ET) (linha heia) om os resultados experimentais SCD deBoesten et al. (asterisos).Na �gura 5.3 apresentamos nossas SCD para energias de 4, 5, 7 e 8 eV. Paraas energias de 4 eV e 5 eV, que estão situadas abaixo do pio, enontramos boaonordânia entre a teoria e os dados experimentais. As energias de 7, 8 e 10 eVorrespondem as regiões do pio de ressonânia, e a onssonânia entre os álulosteórios e os experimentais é pobre. Nas �gura 5.4 mostramos as SCD paras asenergias de 10, 15, 20 e 25 eV. A �gura 5.5 mostra as SCD para 30 e 50 eV. Aimada ressonânia de forma temos as energias de 15, 20, 25, 30 e 50 eV. Nestas ener-gias aima de 15 eV enontramos boa onordânia entre os nossos resultados e osexperimentais.Na �gura 5.6 apresentamos nossa seção de hoque de transferênia de momento(SCTM) estátio-troa (ET) juntamente om os resultados experimentais de Boestenet al. e os resultados de Resigno usando o método omplexo de Kohn. NossaSCTM mostra a mesma forma da ressonânia, mas nossa posição da ressonâniaestá desloada para uma energia mais baixa (era de � 1 eV) quando omparadaom os dados de Resigno. O valor do pio da ressonânia medida por Boesten et al.
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Figura 5.3: NF3 - Seção de hoque diferenial (SCD) para olisão elástia elétron-NF3 para as energias de impato do elétron de 4, 5, 7 e 8 eV. Linha heia: seção dehoque diferenial estátio-troa; Pontos: seção de hoque diferenial estátio-troaom polarização; Asteriso: dados experimentais obtidos por Boesten et al. [1℄.
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Figura 5.4: NF3 - Seção de hoque diferenial (SCD) para olisão elástia elétron-NF3para as energias de impato do elétron de 10, 15, 20 e 25 eV. Linha heia: seção dehoque diferenial estátio-troa; Pontos: seção de hoque diferenial estátio-troaom polarização; Asteriso: dados experimentais obtidos por Boesten et al. [1℄.
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Figura 5.5: NF3 - Seção de hoque diferenial (SCD) para olisão elástia elétron-NF3para as energias de impato do elétron de 30 e 50 eV. Linha heia: seção de hoquediferenial estátio-troa; Asteriso: dados experimentais obtidos por Boesten etal. [1℄.



5.3 Disussão 58está situado em 3 eV. Para energias aima da posição da ress�nania nossos valoresestão aima dos pontos experimentais. Os resultados também são apresentados natabela 5.2.Ângulo 4 eV 5 eV 7 eV 8 eV 10 eV 15 eV 20 eV 25 eV 30 eV 50 eV 60 eV0Æ 3,08 4,13 10,78 11,57 9,09 8,06 8,46 9,99 11,88 15,52 17,7110Æ 3,05 3,98 10,19 10,89 8,57 7,50 7,69 8,76 10,16 12,35 13,4720Æ 2,95 3,59 8,63 9,11 7,17 6,05 5,77 5,91 6,32 6,17 5,8430Æ 2,79 3,04 6,59 6,79 5,34 4,21 3,59 3,09 2,86 2,03 1,6540Æ 2,55 2,46 4,62 4,58 3,58 2,57 1,92 1,40 1,13 0,86 0,8750Æ 2,25 1,93 3,10 2,92 2,25 1,47 1,04 0,82 0,77 0,79 0,7860Æ 1,89 1,50 2,14 1,93 1,46 0,95 0,76 0,78 0,83 0,68 0,5570Æ 1,53 1,18 1,64 1,47 1,11 0,83 0,77 0,79 0,77 0,45 0,3580Æ 1,21 0,96 1,41 1,28 0,97 0,83 0,78 0,69 0,56 0,26 0,2490Æ 0,97 0,82 1,30 1,17 0,89 0,78 0,69 0,52 0,35 0,16 0,18100Æ 0,82 0,74 1,20 1,05 0,79 0,68 0,56 0,40 0,25 0,15 0,16110Æ 0,76 0,70 1,09 0,91 0,68 0,57 0,49 0,40 0,30 0,27 0,26120Æ 0,75 0,68 1,00 0,77 0,59 0,53 0,54 0,54 0,51 0,53 0,48130Æ 0,78 0,67 0,99 0,69 0,55 0,59 0,70 0,80 0,85 0,82 0,71140Æ 0,84 0,68 1,12 0,71 0,58 0,71 0,93 1,17 1,29 1,09 0,96150Æ 0,92 0,73 1,42 0,83 0,66 0,88 1,20 1,61 1,81 1,38 1,36160Æ 1,01 0,80 1,81 1,02 0,77 1,04 1,46 2,06 2,33 1,70 1,86170Æ 1,09 0,87 2,15 1,19 0,86 1,16 1,67 2,40 2,72 1,92 2,20180Æ 1,12 0,90 2,28 1,26 0,89 1,21 1,74 2,54 2,87 1,99 2,30SCI 15,88 14,66 28,26 26,10 20,19 16,62 15,49 15,30 15,18 13,09 12,62SCTM 10,76 10,76 18,08 14,31 10,98 10,18 10,64 11,49 11,50 9,04 8,65Tabela 5.2: Seções de hoque estátio-troa (ET): seção de hoque diferenial (SCD),seção de hoque integral (SCI) e seção de hoque de transferênia de momento(SCTM) para olisão elástia elétron-NF3 (10�16 m2).
5.3 DisussãoLevando-se em onta os álulos estátio-troa para a olisão e��NF3, a posiçãoda ressonânia de forma esta desloada para energias mais altas quando omparadosaos dados experimentais de Boesten et al. [1℄. É bem onheido que a inlusão dosefeitos de polarização desloa a ressonânia para a posição orreta. Então, desde que
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Figura 5.6: NF3 - Seção de hoque de transferênia de momento (SCTM) estátio-troa (ET) para olisão elástia elétron-NF3. Linha heia: estátio-troa; Linhapontilhada: resultado dos álulos teórios feitos por Resigno [2℄; Asteriso: dadosexperimentais obtidos por Boesten et al. [1℄.



5.3 Disussão 60a existênia desta ress�nania de forma foi on�rmada pelos álulos de Resigno (osquais também levam em onta os efeitos de polarização) e pelos dados experimentaisde Boesten et al. [1℄, podemos extrair algumas informações adiionais de nossosálulos sobre esta ress�nania de forma.Tem sido desrito [2, 37, 38, 39℄ que a moléula do NF3 quebra através dadissoiação por aptura de um elétron, onde o anal dominante é dado pelo íon F�[38℄ resultado do proesso NF3 + e� �! NF2 + F�. (5.1)Para uma olisão elétron-moléula a baixas energias o proesso de dissoiaçãopor aptura do elétron oorre através de uma ressonânia de forma. Isto foi apontadoantes por Resigno onde a ressonânia do NF3 poderia ser responsável pela dissoia-ção desta moléula. Os nossos resultados dão suporte a estas onlusões de Resignoe também apóiam a idéia da produção do íon F� [38℄ pelo proesso de dissoiaçãoomo veremos a seguir.Dada por um modelo simples, a formação desta ressonânia, pode ser vistaomo o aprisionamento do elétron do ontínuo em um orbital virtual moleular de-soupado. Boesten et al. reportaram que, para o NF3, este orbital pertene arepresentação E do grupo C3v. A deomposição de nossa SCI mostra que de fatouma ressonânia pertene a simetria E e a outra a simetria A1 do grupo C3v.No sentido de determinar a natureza destes orbitais ressonantes, utilizamosum onjunto de bases STO-6G1 usando o paote omputaional GAMESS2 [45℄. Osresultados destes álulos mostram que o mais baixo orbital desoupado de simetriaE tem uma ligação � no sentido da ligação N�F (ver �gura 5.7), este pode ser oresponsável pela dissoiação da moléula no sentido desta ligação N�F. Na �gura 5.7temos uma visão do orte feito no plano yz (x = 0) da moléula do NF3 no sentidoda ligação N�F - são mostradas as �equifunções� de onda dos orbitais moleulares das1Conjunto de bases mínimas de Pople (STO-NG). Funções Gaussianas para N=2,3,4,5,6.2General Atomi and Moleular Eletroni Struture System.
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Figura 5.7: NF3 - Simetria E - Vista frontal pelo plano yz das �equifunções� de ondados orbitais moleulares das ligações N�F (posição x = 0 e eixo x saindo do plano dapágina - ver �gura 5.1). As ligações N�F superiores não estão no plano yz. Linhasheias: equifunções de onda positivas no plano de orte yz. Linhas pontilhadas:�equifunções� de onda negativas no plano de orte yz. Na direção da ligação N�F as�equifunções� de onda ontidas no plano yz apresentam simetria que pode oasionaruma região de dissoiação para a moléula - esta se situa próximo ao ponto médioda ligação N�F ontida no plano yz (posição da ressonânia).



5.3 Disussão 62ligações N�F através das linhas heias e pontilhadas (�equifunções� de onda positivase negativas, respetivamente) e linhas auxiliares para visualização das ligações N�F.Na �gura 5.8 apresentamos o orte no plano yz para a simetria A1.

Figura 5.8: NF3 - Simetria A1 - Vista frontal pelo plano yz das �equifunções� de ondados orbitais moleulares das ligações N�F (posição x = 0 e eixo x saindo do plano dapágina - ver �gura 5.1). As ligações N�F superiores não estão no plano yz. Linhasheias: �equifunções� de onda positivas no plano de orte yz. Linhas pontilhadas:�equifunções� de onda negativas no plano de orte yz. Na direção da ligação N�Fas �equifunções� de onda ontidas no plano yz não apresentam uma simetria quepoderia oasionar uma região de dissoiação para a moléula.Areditamos que, em ambas as �guras, seja ao longo da ligação N�F que possaoorrer a dissoiação por aptura do elétron do ontínuo. Notamos que para a sime-tria E as �equifunções� de onda dos orbitais moleulares apresentam maior simetriaem torno da ligação N�F quando omparadas as �equifunções� de onda dos orbitaismoleulares para a simetria A1. Desta forma, areditamos, que a simetria E apre-senta maior probabilidade da formação de uma posição de ressonânia ao longo daligação N�F - na �gura 5.7 seria o ponto médio da ligação N�F que pertene ao



5.3 Disussão 63plano yz. Não podemos dizer o mesmo a respeito da simetria A1 ao longo da ligaçãoN�F que pertenem ao plano yz da �gura 5.8, estas �equifunções� de onda (linhasheias e pontilhadas) não se �anulam� - não há simetria ao longo da linha auxiliarque representa a ligação N�F - e desta forma areditamos que elas não possibilitema formação de uma região onde o aprisionamento de um elétron do ontínuo auseuma ressonânia.

Figura 5.9: NF3 - Soma das Autofases (equivalente ao desloamento de fase) para assimetrias E e A1. Linha traejada: simetria E. Linha pontilhada: simetria A1. Nota-se a variação de � nestas autofases que é um omportamento típio de ressonâniasde forma.Na �gura 5.9 podemos ver a soma das autofases (o equivalente ao desloamentode fase) para as simetrias E e A1. Observamos que estas autofases sofrem umavariação de �, que é uma araterístia de região de ressonânia [12℄. O efeito só nãoé mais pronuniado na simetria A1 por que existe um efeito de fundo (bakground)que disfarça estas autofases, isto é, que produz uma soma de autofases mais suavedo que a que realmente existe para determinadas autofases da simetria A1.Pelas razões aima expostas e pelas �guras 5.7, 5.8 e 5.9 areditamos ter iden-ti�ado a simetria que produz a quebra da moléula NF3 no sentido da ligação N�F.



5.3 Disussão 64Ela pertene a simetria E.No geral, as nossas SCD assemelham-se bem om os resultados experimentaispara as energias fora da região da ressonânia. Como visto nas �guras 5.2 e 5.6, nossasSCI e SCTM, por outro lado, não apresentam boa onordânia om os resultadosexperimentais. Os valores para SCI e SCTM experimentais, foram obtidos através daintegração das SCD medidas depois da extrapolação entre 0Æ e 180Æ. Na tentativa deexpliar a disrepânia entre a teoria e os valores experimentais vistos na SCI e SCTM�zemos o seguinte: esolhemos a SCD para 20 eV (ver �gura 5.4), nesta energiaenontramos melhor onordânia entre os nossos álulos e os valores experimentaise onde esperamos que a SCI e a SCTM possam estar em melhor aordo. Integramosentão a SCD de duas formas. Para obtermos a SCI integramos a SCD omo segueSCI = 2� Z �0 SCD(�)sen� d�, (5.2)e para obter a SCTM integramos a SCD da seguinte formaSCTM = 2� Z �0 (1� os�)SCD(�)sen� d�. (5.3)A integração de nossa SCD resultou em 15,33 e 10,58�10�16 m2 para SCI eSCTM respetivamente. Estes valores estão aima dos valores experimentais de 14,48(SCI) e 9,87�10�16 m2 (SCTM). Os erros entre os nossos resultados e os experi-mentais são de �6 % e �7 %, respetivamente. Então extrapolamos os dados ex-perimentais da SCD para 0Æ e para 180Æ usando nossa SCD alulada a 0Æ e 10Æ,nas regiões de espalhamento para pequenos ângulos, e para 140Æ e 180Æ, om o passode 10Æ, em regiões de espalhamentos para ângulos maiores. Com este proedimento,a integração destes SCD misturados forneeu 14,45 (erro de 0,2 % em relação aoexperimental) e 10,56�10�16 m2 (erro de �7 % em relação ao experimental) paraa SCI e SCTM, respetivamente. No geral nossa SCTM não se modi�ou quandoomparada ao valor experimental, nossa SCI está em boa onordânia om o valorexperimental aima mostrado.Areditamos então que a disrepânia entre os resultados teórios e experimen-tais vistos nos grá�os e na análise anterior das SCI e SCTM possa ser atribuída às
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Figura 5.10: NF3 - Seção de hoque integral estátio-troa (SCI-ET) para olisãoelástia elétron-NF3. Linha heia: SCI-ET resultados de nossos álulos. Asteriso:SCI experimental. Losangos: SCI experimental normalizada. Os pontos experimen-tais estão normalizados para nossa energia de impato do elétron a 20 eV.pequenas diferenças nos álulos, bem omo nos erros das medidas da SCD e tam-bém na extrapolação realizada pelo grupo experimental de Boesten et al. para asregiões de 0Æ e 180Æ - observamos que os dados experimentais para ângulos pequenose grandes não são obtidos e devem ser extrapolados numeriamente. Normalizamosa nossa seção de hoque integral (SCI) om a SCI experimental, na região de boaonordânia (20 eV) entre as seções de hoque diferenial teória e experimental. Oresultado disto é apresentado na �gura 5.10, o qual mostra boa onordânia entrea teoria e o experimento depois deste proedimento.5.4 PolarizaçãoA seguir apresentamos os estudos já realizados que inluem a polarização doalvo. Este trabalho ainda não está onluído. Os resultados apresentados até o mo-



5.4 Polarização 66mento prouram melhorar apenas a posição da ressonânia e estão onentrados emenergias abaixo de 10 eV. Inluimos os efeitos de polarização baseados nas idéias deWinstead-MKoy [43℄ e Shneider-Collins [46℄.Ângulo 5 eV 7 eV 8 eV 10 eV0Æ 12,72 8,76 8,38 8,1010Æ 12,14 8,37 7,99 7,6920Æ 10,55 7,30 6,94 6,5830Æ 8,37 5,83 5,49 5,0840Æ 6,11 4,28 3,98 3,5850Æ 4,17 2,94 2,70 2,3660Æ 2,77 1,97 1,80 1,5670Æ 1,91 1,37 1,27 1,1480Æ 1,46 1,06 1,00 0,9690Æ 1,25 0,90 0,88 0,88100Æ 1,14 0,82 0,80 0,81110Æ 1,07 0,75 0,74 0,74120Æ 1,02 0,70 0,69 0,68130Æ 1,03 0,67 0,66 0,66140Æ 1,14 0,68 0,67 0,69150Æ 1,33 0,73 0,71 0,75160Æ 1,57 0,79 0,77 0,82170Æ 1,76 0,84 0,81 0,88180Æ 1,83 0,86 0,832 0,91Tabela 5.3: NF3 - Seção de hoque diferenial estátio-troa om polarização paraolisão elástia elétron-NF3 (10�16 m2).
5.4.1 Proedimentos de ComputaçãoAntes de deidirmos a maneira mais apropriada para a inlusão dos efeitos depolarização devemos analisar qual é a real in�uênia da polarização sobre o NF3.Inluir em exesso sobre o alvo o efeito de polarização pode produzir uma superor-relação omo mostrado no esquema da �gura 5.11. Nesta �gura observamos que se amoléula está no estado fundamental omposta de (N + 1) elétrons na aproximaçãoestátio-troa (ET) (desrita pela aproximação Hartree-Fok e não orrelaionada),representada omo E(N+1) ET (Ânion) e sofre a inlusão dos efeitos de polarização,



5.4 Polarização 67E (eV) SCI SCTM1 18,84455 14,864612 16,58435 12,794113 15,47437 13,996784 38,00372 25,649035 31,55319 18,553446 23,97428 13,675037 21,3892 12,424658 19,97415 11,920169 18,9826 11,6768510 18,29239 11,62557Tabela 5.4: NF3 Estátio-troa om polarização: Seção de hoque integral (SCI) eSeção de hoque de transferênia de momento (SCTM) para olisão elástia elétron-NF3 (10�16 m2).então sua energia é diminuída para E(N + 1) ETP. Se os efeitos de polarizaçãoforem inluídos em exesso, então estamos superestimando a interação do alvo omo elétron inidente e a moléula atingirá a energia E(N + 1) ETP Superorrelação.Eventualmente podemos obter estados ligados om uma inlusão ainda mais exessivados efeitos de polarização, isto é representado por E(N +1) Estado Ligado (Ânion).Esta melhor desrição, que se faz om a inlusão dos efeitos de polarização, melhoraa função de onda de espalhamento, o que minimiza a energia dos N + 1 elétronsenvolvidos. Na inlusão dos efeitos de polarização, omo desrita aima, o alvo ésempre desrito na aproximação Hartree-Fok (sem orrelação).A �m de evitarmos esta superorrelação (ou até mesmo a riação de um estadoligado) desenvolvemos o proedimento baseado nas onlusões de Winstead e MKoyrealizado nos álulos das olisões e��N2O [43℄. Construímos orbitais de valênia(Modi�ed Virtual Orbitals - MVO) [46℄ para um operador de Fok para um átion+2 de tal forma que o espaço de on�guração das (N + 1) partíulas preserve as
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Figura 5.11: Representação dos efeitos de polarização e superpolarização para aenergia total da olisão elástia elétron-alvo: E(N +1) ET (Ânion): Colisão elétronalvo na aproximação estátio-troa (ET); E(N + 1) ETP : Colisão elétron alvo ominlusão do efeito de polarização na aproximação estátio-troa (ETP); E(N + 1)ETP Superorrelação: Colisão elétron alvo om exesso na inlusão do efeito depolarização na aproximação estátio-troa (ETP); E(N) Estado Fundamental HF :Estado fundamental do alvo de N elétrons; E(N+1) Estado Ligado (Ânion): Estadoligado para o elétron do ontínuo mais o alvo.simetrias nas exitações (virtuais) únias realizadas sobre o estado fundamental doalvo. Estas são feitas sobre dois elétrons pois se �arranarmos� apenas um elétronperderemos simetria. Ou seja, realizamos exitações virtuais simples, para o alvo,que preservam as simetrias e o spin (S=0) da seguinte maneirapreserva simetria e spinz }| {[ burao ! partíula ℄ MVOz }| {orbital de espalhamento[ a1 ! a1 ℄ ex ey a1[ ex ! ex ℄ ex ey a1[ ey ! ey ℄ ex ey a1[ a2 ! a2 ℄| {z }A1 ex ey a1Onde burao é o orbital oupado de onde �parte� o elétron e partíula é o orbitalvirtual onde �hega� a exitação. Estas exitações preservam a simetria global A1(burao ! partíula) do estado fundamental. Após estas exitações, anti-simetri-



5.4 Polarização 69zamos om ada um dos orbitais pertenentes ao elétron do ontínuo (espaço deon�guração virtual) que pertençam as simetrias Ex, Ey e A1.As exitação únias, que serão geradas a partir dos orbitais oupados para umorbital virtual, resultam em 108 para a simetria A1, 232 para E (116 para Ex e 116para Ey) e 6 para a simetria do tipo A2, totalizando 346 on�gurações.Utilizamos para os álulos de polarização um nova base om um númeromenor de funções orbitais do tipo-d. Este proedimento reduz o número de funçõesde base do tipo-d de 24 funções (ada tipo-d é omposto de 6 omponentes). Na�gura 5.12 omparamos a SCTM e a SCI obtidas na nova base (6s5p1d) om abase anterior (6s5p2d). Podemos observar que esta mudança não prejudia nossaregião de interesse que é abaixo de 10 eV. Desta forma, onseguimos reduzir o ustoomputaional sem perdermos informações sobre a ressonânia. O onjunto destanova base (6s5p1d) usada para desrever o estado fundamental e os orbitais de baseno álulo estátio-troa om polarização (ETP), estão listadas na tabela 5.1, obtidasde aordo om a desrição dada na referênia [41℄, usamos somente a função do tipo-dque está em negrito nos álulos estátio-troa om polarização (ETP).Esta nova base (6s5p1d) fornee um total de 108 orbitais moleulares, dosquais 13 orbitais moleulares são usados para desrever a função de onda do estadofundamental da moléula para os elétrons de valênia omo seguem: 4 para a repre-sentação A1, 4 para ada omponente da representação duplamente degenerada Ee 1 para a representação A2. Estes nossos álulos não inluem as ombinações defunções do tipo-d, estas poderiam oasionar a formação de pios espúrios nos grá�osdas seções de hoque integral omo já oorreu anteriormente � ver �gura 5.2 - grá�o(a). Temos um total de 91 orbitais de espalhamento distribuídos por simetria omosegue: 31 para A1, 33 para ada omponente da simetria E (Ex e Ey) e 7 para A2.O álulo do momento de dipolo é alterado de 0,263 D para 0,256D, ainda em bomaordo om o valor alulado de 0,282D de [2℄. Nosso erro om o efeito de polarizaçãoaiu para �10 % em relação a referênia [2℄. O valor experimental é 0,235D [42℄ enosso erro em relação a este aiu para �9 %.
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Figura 5.12: Grá�o (a): Seção de hoque de transferênia de momento na aproxi-mação estátio-troa para olisão elástia elétron-NF3. Grá�o (b): Seção de hoqueintegral na aproximação estátio-troa para olisão elástia elétron-NF3. Compa-rando bases 6s5p1d e 6s5p2d. Linha heia: 6s5p1d. Linha pontilhada: 6s5p2d.Asteriso: dados experimentais de Boesten et al. [1℄.



5.4 Polarização 715.4.2 ResultadosA �gura 5.13 - grá�o (a) - mostra o resultado dos nossos álulos da seçãode hoque integral (SCI) estátio-troa (ET) e estátio-troa om polarização (ETP)para as simetrias A1 e E. Vemos que agora os pios das ressonânias são desloadospara a esquerda. O pio da simetria A1 antes posiionava-se em 7,5 eV e agora estáem 4,7 eV, e o pio da simetria E se desloou de 7,0 eV para 3,9 eV. Para a simetriaA2 não realizamos o álulo ETP visto que ela não apresenta ressonânia e porquesua ontribuição é mínima no grá�o SCI. Utilizamos os valores alulados no ETpara a simetria A2.Na �gura 5.13 - grá�o (b) - omparamos a seção de hoque integral (SCI)estátio-troa (ET) e estátio-troa om polarização (ETP) para energias de a-té 10 eV. O pio da ressonânia se desloou de 7,5 eV na estátio-troa (ET) pa-ra 3,9 eV na estátio-troa om polarização (ETP). Uma orova próxima ao pio daETP aparee devido a simetria A1.Nas �guras 5.3 e 5.4 omparamos nossas seções de hoque diferenial (SCD)estátio-troa (ET), estátio-troa om polarização (ETP) om os resultados experi-mentais SCD de Boesten et al.. Para a energia de 5 eV nossa SCD apresentou valoressuperiores aos álulos estátio-troa sem polarização. Nas energias de 7, 8 e 10 eVos resultados dos álulos estátio-troa om polarização onordaram melhor omos resultados medidos por Boesten et al..Na �gura 5.14 apresentamos as seções de hoque de transferênia de momento(SCTM) estátio-troa (ET), estátio-troa om polarização (ETP), resultados expe-rimentais de Boesten et al. e os resultados de Resigno usando o método omplexo deKohn estátio-troa (ET) e estátio-troa polarizada (ETP). A nossa SCTM mostraa mesma forma da ressonânia, mas nossa posição da ressonânia está desloadaquando omparada a estátio-troa om polarização de Resigno. Nosso resultadoobtido no estátio-troa (ET) tinha um pio em 7,0 eV e agora este se desloou pa-ra 3,8 eV, o pio dos álulos feitos por Resigno mudou de 7,8 eV (ET) para 5,5 eV
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Figura 5.13: Grá�o (a) Seção de hoque integral por simetrias E e A1 para olisãoelástia elétron-NF3 e Grá�o (b) Seção de hoque integral total para aproxima-ções estátio-troa (ET) estátio-troa om polarização (ETP) para olisão elástiaelétron-NF3. Grá�o (a): Linha heia: simetria A1 ET; Linha pontilhada: simetriaA1 ETP; Linha traço longo: simetria E ET; Linha traço-ponto: simetria E ETP.Grá�o (b): Linha traço-ponto-ponto: soma das simetrias ET. Linha traço urto:soma das simetrias ETP.
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Figura 5.14: NF3 - Seção de hoque de transferênia de momento nas aproximaçõesestátio-troa (ET) e estátio-troa om polarização (ETP) para olisão elástiaelétron-NF3. Linha heia: ET usando método Swhinger (SMC). Linha traejada:ET obtido por Resigno [2℄. Linha traço-ponto: ETP obtido por Resigno [2℄. Linhapontilhada: ETP usando método Swhinger (SMC). Asteriso: dados experimentaisde Boesten et al. [1℄.



5.5 Conlusões 74(ETP). Os nossos resultados também são apresentados nas tabelas 5.4 e 5.4.5.5 ConlusõesApresentamos as seções de hoque elástia integral, diferenial e de transferên-ia de momento para a olisão e��NF3. O nosso resultados para a seção de hoqueintegral estátio-troa (SCI-ET) apresentou ressonânia de forma em torno de 7,0 eV,e esta foi identi�ada omo pertenente as representações A1 e E do grupo de simetriaC3v. Com a inlusão dos efeitos de polarização, nosso pio de ressonânia se deslooude 7,5 eV para 3,9 eV. No entanto, om a inlusão de polarização nossas ressonâniassituaram-se em posições ligeiramente diferentes; a ressonânia pertenente a sime-tria A1 �ou um pouo aima da ressonânia pertenente a simetria E. Ainda nãoenontramos uma expliação do porque a simetria A1 não se moveu junto om o pioda ressonânia da simetria E. Esperamos que melhorando a desrição do espaço deon�guração e os álulos das quadraturas, possamos oloar em aordo a posição dopio da ressonânia para a simetria A1 om a posição do pio da ressonânia para asimetria E. A inlusão dos efeitos de polarização modi�ou a posição da ressonânia(tanto na SCI omo na SCTM). Resigno somente apresentou as seções de hoquerelativas ao SCTM (ET e ETP). Areditamos que o NF3 dissoia através da apturade um elétron em que o anal de formação mais importante é o F�, onordandoom os dados teórios de Resigno e das referênias [38, 39℄. Areditamos tambémque esta ressonânia de dissoiação por aptura do elétron pertença ao orbital desimetria E e que esta dissoiação se enontra ao longo da ligação �(N�F) onformejá analisamos na �gura 5.7. Por outro lado A1 aparenta ser um orbital não ligante.



Capítulo 6
Moléulas XY4 (X = C, Si, Ge, Sn;Y = Cl, Br, I)

No presente apítulo apresentamos as seções de hoque elástias difereniais(SCD), integrais (SCI) e de transferênia de momento (SCTM) para espalhamentode elétrons por moléulas tetrahalogenadas ompostas de átomos de Carbono, Silíio,Germânio e Estanho para energias de 5,0 eV até 40 eV. Nossos álulos empregamo SMC implementado om os pseudopoteniais (SMCPP). Faremos a apresentaçãodos resultados obtidos paras as moléulas SnY4 (Y = Cl, Br, I) (�gura 6.1) ondeomparamos as seções de hoque difereniais e integrais elástias destas moléulas.Prouramos implementar a melhor geometria om o uso dos pseudopoteniais dasreferênias [26, 47℄. Logo em seguida os resultados para CBr4, CI4, GeBr4, GeI4,SnCl4, SnBr4 e SnI4 são apresentados pela primeira vez na literatura, enquanto osresultados para as moléulas CCl4, SiCl4, SiBr4, SiI4 e GeCl4 já foram apresentadosem outros trabalhos [9, 10, 11℄. Os álulos para as moléulas CBr4, CI4, GeBr4 eGeI4 foram feitos por M. H. F. Bettega.Para alular as seções de hoque elástias para um dado sistema moleular,utilizamos a aproximação estátio-troa (ET). As moléulas investigadas pertenemao grupo de simetria Td e possuem o mesmo número de elétrons de valênia (32). O75



76fato das moléulas possuirem o mesmo número de elétrons de valênia possibilita oestudo das seções de hoque elástias om o mesmo usto omputaional - utilizamospseudopoteniais.O estudo das olisões de elétrons om moléulas tetrahalogenadas onstituídasde Carbono, Silíio e Gêrmanio tem sido investigados experimentalmente [48, 49, 50,51, 52, 53℄ e teoriamente [9, 10, 11, 54, 55, 56, 57℄. Comparações entre os resultadosteórios anteriormente realizados e experimentais têm sido feitas na literatura naspubliações aima já itadas, as omparações não serão repetidas aqui. Algumas dasmoléulas estudadas aqui tem sido largamente usadas omo formadoras de íons emdiferentes proessos a plasmas de baixa temperatura. Por exemplo, SnCl4 e SnBr4tem sido usados para deposição de óxido de estanho (SnO2) em �lmes [58℄, enquantoCBr4 tem sido usado omo um gás para orrosão [59℄.

Figura 6.1: Representação Espaial do XY4 - Simetria Td.



6.1 Proedimentos de Computação 77Tipo C Ge Sn Cl Br I Coe�ientes 12,494080 2,429279 3,544006 10,49065 6,779740 7,416182 1,0s 2,470291 1,000450 0,839802 6,836599 1,071059 2,192460 1,0s 0,614027 0,542241 0,357449 2,420592 0,748707 1,067534 1,0s 0,184029 0,148198 0,141879 0,513579 0,202254 0,610606 1,0s 0,036799 0,019957 0,042379 0,188863 0,036220 0,197322 1,0s 0,013682 0,005212 0,023557 0,062954 0,009055 0,068478 1,0s � � � 0,015738 � 0,021562 1,0p 5,228869 1,677720 2,489567 6,037205 4,789276 2,328646 1,0p 1,592058 0,270291 0,767762 2,012401 1,856547 1,450975 1,0p 0,568612 0,091598 0,221464 0,686842 0,664700 0,368373 1,0p 0,210326 0,034666 0,068664 0,218056 0,265909 0,144575 1,0p 0,072250 0,011682 0,015888 0,071193 0,098552 0,055983 1,0d 0,161199 0,133483 0,108846 0,262211 0,232644 0,174918 1,0Tabela 6.1: Expoentes para funções do tipo s, p e d para elétrons de valênia dosátomos de C, Ge, Sn, Cl, Br e I. Itálio: não usado em SnI4. Negrito: subtituídopor 2,574151 em SnI4.6.1 Proedimentos de ComputaçãoNa desrição do estado fundamental e nos álulos de espalhamento de elétronspor moléulas usamos os pseudopoteniais BHS (seção 4.4). O estado do alvo para oselétrons de aroço mais os elétrons de valênia foi desrito na aproximação de Hartree-Fok (HF). Para evitar a dependênia linear no onjunto de bases, não inluímos emnossos álulos a ombinação simétria de funções do tipo-d [(x2+y2+z2)exp(��r2)℄.O onjunto de bases usadas para C, Ge, Sn, Cl, Br e I são mostradas na tabela 6.1.Na tabela 6.2 são apresentadas as on�gurações eletr�nias para os átomos envolvidosnos estudos omparativos e nestes os elétrons de valênia efetivamente usados nosnossos álulos om pseudopoteniais (em negrito). O número total de elétrons deada moléula, o número de elétrons de valênia e os omprimentos de ligação usadosestão listados na tabela 6.3.O onjunto de bases usada para o átomo de Sn nos álulos da SnI4 é um sub-onjunto daqueles apresentados na tabela 6.1, no qual não utilizamos uma função dotipo-s om expoente 0,042379 e uma função do tipo-p om expoente 0,015888. Substi-



6.1 Proedimentos de Computação 78Átomo Con�guração Eletr�niaC 1s22s22p2Si [Ne℄3s23p2Ge [Ar℄3d104s24p2Sn [Kr℄4d105s25p2Cl [Ne℄3s23p5Br [Ar℄3d104s24p5I [Kr℄4d105s25p5Tabela 6.2: Con�guração eletr�nia. Orbitais em negrito: elétrons de valênia queefetivamente interagem om o elétron do ontínuo e que são utilizados nos pseudo-poteniais.tuímos também para este átomo a função do tipo-d om valor 2,489567 por 2,574151.Somente enontramos na literatura o omprimento da ligação Sn�Cl para amoléula de SnCl4. Desta forma, nos álulos para as seções de hoque de SnBr4e SnI4, usamos as geometrias optimizadas. Os álulos destas geometrias optimiza-das foram realizados om o paote omputaional GAMESS1 [45℄ ao nível MP22 deaproximação. Empregamos os pseudopoteniais da referênia [47℄ (SBKJC3) e [26℄(HW4) e o onjunto de bases usadas internamente no GAMESS. Duas funções adi-ionais do tipo-d e difusas do tipo-s e tipo-p, também internas ao GAMESS, foraminluídas.Usando a desrição aima, optimizamos a geometria do SnCl4, para ompararas seções do hoque elástias obtidas no omprimento de ligação experimental e paraomprimentos de ligação optimizados. No SnCl4, o valor do omprimento de ligaçãoobtido om o pseudopotenial da referênia SBKJC (2,275 Å) �ou muito próximo1General Atomi and Moleular Eletroni Struture System.2Møller-Plesset: teoria de perturbação para muitos orpos.3Stevens, Bash, Krauss, Jasien, Cundari.4Hay,Wadt.



6.1 Proedimentos de Computação 79Moléula NE NEV R (Å)CCl4 74 32 1,770CBr4 146 32 1,935CI4 218 32 2,150SiCl4 82 32 2,020SiBr4 154 32 2,150SiI4 226 32 2,430GeCl4 100 32 2,113GeBr4 172 32 2,272GeI4 244 32 2,515SnCl4 118 32 2,280SnBr4 190 32 2,464SnI4 262 32 2,688Tabela 6.3: NE = Número total de elétrons; NEV = Número de elétrons de valênia;R = Comprimento da ligação X�Y.do valor experimental de 2,280 Å (erro de 0,2 % omparado ao experimental) e me-lhor do que aquele obtido om o pseudopotenial da referênia HW (2,288 Å) (errode 0,3 %). Como veremos abaixo, as seções de hoque para SnCl4 obtidas para estestrês diferentes omprimentos de ligação são pratiamente idêntias. O mesmo om-portamento, para as seções de hoque, foi enontrado para as outras duas moléulas(SnBr4 e SnI4). Pela razão exposta aima esolhemos omparar, para SnBr4 e SnI4,os resultados obtidos para omprimentos de ligação obtidos om os pseudopoteniaisSBKJC. Para SnCl4 apresentamos os resultados obtidos om o omprimentos deligação experimental. Os álulos foram realizados no método Hartree-Fok restrito(RHF) no paote omputaional GAMESS om a base 3-21G(3d) para a geometriaexperimental de SnCl4 e para as geometrias optimizadas de SnBr4 e SnI4, apresen-tadas na tabela 6.3.



6.2 Resultados e Disussão 80Ângulo 10 eV 15 eV 20 eV 30 eV0Æ 73,19 124,55 144,18 119,8710Æ 60,69 93,36 100,30 74,0820Æ 34,01 37,36 30,64 16,0330Æ 12,56 8,24 6,16 7,6540Æ 4,20 5,38 8,09 7,9950Æ 3,59 5,78 5,77 2,6660Æ 3,87 3,38 2,09 1,1270Æ 3,11 1,66 1,16 0,9080Æ 2,09 1,35 1,08 0,9690Æ 1,42 1,45 1,38 1,23100Æ 1,16 1,42 1,56 1,34110Æ 1,22 1,46 1,44 1,32120Æ 1,58 1,78 1,40 1,17130Æ 2,35 2,20 1,53 1,07140Æ 3,73 2,93 2,01 1,34150Æ 5,76 4,24 2,99 1,97160Æ 8,15 5,92 4,36 2,75170Æ 10,19 7,49 5,76 3,23180Æ 11,01 8,18 6,42 3,43SCI 65,98 69,68 64,41 47,03SCTM 39,36 32,52 24,99 16,77Tabela 6.4: Seções de hoque estátio-troa (ET): Seção de hoque diferenial (�gu-ra 6.4), seção de hoque integral (SCI) e seção de hoque de transferênia de momento(SCTM) para olisão elástia elétron-SnCl4 (10�16 m2).6.2 Resultados e DisussãoSeções de hoque para CCl4, SiY4 (Y=Cl, Br, I) e GeCl4 têm sido mostradasem publiações anteriores [9, 10, 11℄. Comparações para as seções de hoque elástiasdestas moléulas, om os resultados experimentais e outros álulos teórios, têm sidodisutidos e feitos nestas publiações e não as repetiremos aqui.Na �gura 6.2 mostramos as seções de hoque integral (SCI) para energiasde 5 eV até 40 eV obtidas para o omprimento de ligação experimental do SnCl4 e paraomprimentos de ligação optimizados de SnBr4 e SnI4. As diferenças entre as urvassão di�ilmente vistas nas �guras denotando a pequena diferença entre os álulos
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Figura 6.2: Comparações entre as seções de hoque integrais om o uso dos pseudo-potenais HW, SBKJC, HW MP2 e SBKJC MP2 para as moléulas SnCl4, SnBr4e SnI4 om geometrias optimizadas para a olisão elástia elétron-SnY4 (Y = Cl,Br, I). Grá�o SnCl4 (a): Linha heia: valor experimental de 2,280 Å; Linha tra-ejada: resultado om o uso do pseudopotenial HW (2,288 Å); Linha pontilhada:resultado om o uso do pseudopotenial SBKJC (2,275 Å). Grá�o SnBr4 (b): Linhaheia: resultado om o uso do pseudopotenial SBKJC HF (2,446 Å); Linha trae-jada: resultado om o uso do pseudopotenial HW MP2 (2,478 Å); Linha pontilhada:resultado om o uso do pseudopotenial SBKJC MP2 (2,464 Å). Grá�o SnI4 ():Linha heia: resultado om o uso do pseudopotenial HF (2,679 Å); Linha traejada:resultado om o uso do pseudopotenial HW (2,695 Å); Linha pontilhada: resultadoom o uso do pseudopotenial SBKJC MP2 (2,688 Å).



6.2 Resultados e Disussão 82Ângulo 10 eV 15 eV 20 eV 30 eV0Æ 105,04 163,14 169,03 124,5410Æ 84,34 117,50 113,73 73,3020Æ 42,37 40,84 31,47 14,2430Æ 12,68 8,44 7,91 9,4040Æ 4,49 8,83 10,01 8,0850Æ 5,37 7,76 5,33 2,4060Æ 5,12 3,33 1,88 1,2270Æ 3,29 1,44 1,35 0,7380Æ 2,03 1,27 1,13 0,7990Æ 1,57 1,53 1,56 0,98100Æ 1,38 1,71 1,72 1,32110Æ 1,40 1,80 1,43 1,56120Æ 1,77 1,94 1,27 1,31130Æ 2,59 1,99 1,25 0,94140Æ 4,01 2,33 1,61 0,96150Æ 6,07 3,35 2,58 1,31160Æ 8,57 4,82 4,06 1,90170Æ 10,85 6,30 5,57 2,44180Æ 11,81 6,98 6,31 2,74SCI 78,87 79,21 68,99 45,68SCTM 43,16 30,90 23,92 14,59Tabela 6.5: Seções de hoque estátio-troa (ET): Seção de hoque diferenial (�gu-ra 6.4), seção de hoque integral (SCI) e seção de hoque de transferênia de momento(SCTM) para olisão elástia elétron-SnBr4 (10�16 m2).realizados. Na �gura 6.3 apresentamos as seções de hoque de transferênia de mo-mento (SCTM) para as geometrias optimizadas para SnBr4 e SnI4 e para a geometriaexperimental optimizada do SnCl4. Na tabelas 6.4 (SnCl4), 6.5 (SnBr4) e 6.6 (SnI4)apresentamos os valores alulados para as seções de hoque diferenial (SCD), seçõesde hoque integral (SCI) e seções de hoque de transferênia de momento (SCTM)todas na aproximação estátio-troa (ET).No geral, as seções de hoque difereniais (SCD) aluladas para ada molé-ula om a geometria optimizada para SnBr4 e SnI4, ou para o valor experimentaldo SnCl4, apresentam o mesmo número de máximos e mínimos e estão sendo aquiapresentadas na �gura 6.4 para as energias de 10, 15, 20 e 30 eV. Estas SCD mos-



6.2 Resultados e Disussão 83Ângulo 10 eV 15 eV 20 eV 30 eV0Æ 173,78 227,75 190,68 95,9510Æ 131,33 156,54 122,05 53,3720Æ 53,86 46,64 30,01 9,8430Æ 12,12 10,36 10,67 8,7740Æ 8,07 12,38 10,54 6,0350Æ 9,67 7,68 3,92 1,9960Æ 6,12 2,70 1,85 1,0370Æ 2,72 1,56 1,40 0,4880Æ 1,98 1,40 1,38 0,6490Æ 2,21 1,99 1,81 0,99100Æ 2,17 2,31 1,86 1,57110Æ 2,20 2,04 1,67 1,61120Æ 2,46 1,71 1,37 1,18130Æ 2,73 1,38 1,12 0,73140Æ 3,46 1,53 1,30 0,55150Æ 4,98 2,54 1,94 0,82160Æ 7,22 4,22 2,87 1,43170Æ 9,62 5,84 3,52 1,90180Æ 10,73 6,55 3,77 2,10SCI 100,80 92,39 70,55 36,29SCTM 45,47 29,46 21,93 12,26Tabela 6.6: Seções de hoque estátio-troa (ET): Seção de hoque diferenial (�gu-ra 6.4), seção de hoque integral (SCI) e seção de hoque de transferênia de momento(SCTM) para olisão elástia elétron-SnI4 (10�16 m2).tram um omportamento om o mesmo número de máximos e mínimos que estãoloalizados nos mesmos ângulos de espalhamento. Isto oorre omo onseqüênia doaoplamento de altos momentos angulares. A amplitude de espalhamento (e on-seqüentemente a SCD) mostra um omportamento osilatório, que oorre devido adependênia destas amplitudes de espalhamento por polin�mios de Legendre e quepor sua vez dependem dos momentos angulares.Comparamos agora as seções de hoque integral para XY4 (X = C, Si, Ge, Sn;Y = Cl, Br, I) de duas diferentes formas. A primeira para investigar a in�uênia dosátomos periférios Y, e a segunda a in�uênia dos átomos entrais X. A �gura 6.5mostra as seções de hoque integral para XY4 (X = C, Si, Ge, Sn; Y = Cl, Br, I).
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Figura 6.3: Comparação entre as moléulas SnCl4, SnBr4 e SnI4 para a seção dehoque de transferênia de momento para olisão elástia elétron-SnY4 (Y = Cl, Br,I). SnCl4: Geometria experimental optimizada. SnBr4 e SnI4: Geometria optimizadaom pseudopoteniais SBKJC. Linha heia: SnCl4; Linha traejada: SnBr4; Linhapontilhada: SnI4.
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Figura 6.4: Seções de hoque diferenial para olisão elástia elétron-SnY4 (Y = Cl,Br, I) para as energias de impato do elétron de 10 eV (a), 15 eV (b), 20 eV ()e 30 eV (d). Linha heia: SnCl4; Linha pontilhada: SnBr4; Linha traejada: SnI4.



6.2 Resultados e Disussão 86Cada grá�o nesta �gura apresenta seções de hoque para o átomo X �xo e paraátomos Y diferentes, no geral eles diferem em magnitude, mas apresentam, para omesmo átomo Y, o mesmo padrão. De 5 eV até próximo a 23 eV, a magnitude dasseções de hoque tem a seguinta relação: �XI4 > �XBr4 > �XCl4 . Neste intervalo deenergia a magnitude das seções de hoque seguem o tamanho dos átomos perifério e otamanho das moléulas representado pelos omprimentos de ligação. Para energiasaima de 23 eV existe ruzamento entre as urvas e para energias também aimade 23 eV a ordem destas seções de hoque é invertida: �XCl4 > �XBr4 > �XI4 .Exeto para as moléulas CY4, outro omportamento omum a estes tetraha-logenados é que suas seções de hoque apresentam um pio próximo a 5 eV. Esteomportamento já foi visto nas seções de hoque para tetrahalogenados a base deBoro, Aluminío e Gálio [60℄. Para analisar os padrões observados na �gura 6.5,obtivemos as deomposições das SCI por simetrias para as moléulas de XY4 deaordo om o grupo Td. Estes resultados são apresentados nas �guras 6.6 e 6.7.Para CCl4 e SiY4 (�gura 6.6) mostramos os resultados de álulos prévios obtidosnas referênias [9, 10℄. As seções de hoque para CCl4 e SiY4 não orrespondem asseções de hoque integrais mostradas na �gura 6.5. De fato, as estruturas �nas queapareem nas seções de hoque da representação T2 da �gura 6.6 para as moléulas deCCl4 (grá�o a), SiCl4 (grá�o d) e SiBr4 (grá�o e) são espúrias e foram disutidasnas referênias [9, 10℄ om sendo devido a dependênia linear das funções de base.Das �guras 6.6 e 6.7 podemos inferir que as seções de hoque para uma dadasimetria do grupo Td apresenta o mesmo omportamento de subidas e desidas paratodas as moléulas de XY4 estudadas. As seções de hoque para a representação A1deresem e têm a menor magnitude entre todas as representações dentro do intervalode energia onsiderado (prinipalmente aima de 10 eV). Os pios e vales visto nasseções de hoque integral na �gura 6.5 agora podem ser atribuídos às representaçõesE, T1 e T2. As seções de hoque para a representação E apresentam um pio entre asenergias de 5 eV e 10 eV. Na �gura 6.7, para o SnI4, o pio está posiionado em 5 eV epara a representação T1, as seções de hoque apresentam um pio bem pronuniado.



6.2 Resultados e Disussão 87

Figura 6.5: Seção de hoque integral para olisão elástia do elétron sobre as molé-ulas XY4 (X = C, Si, Ge, Sn; Y = Cl, Br, I) - Átomo X �xo. Grá�o (a): Linhaheia: CCl4; Linha traejada: CBr4; Linha pontilhada: CI4. Grá�o (b): Linhaheia: GeCl4; Linha traejada: GeBr4; Linha pontilhada: GeI4. Grá�o (): Linhaheia: SiCl4; Linha traejada: SiBr4; Linha pontilhada: SiI4. Grá�o (d): Linhaheia: SnCl4; Linha traejada: SnBr4; Linha pontilhada: SnI4. Pios de ressonâniapróximos a 7,5 eV.
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Figura 6.6: Deomposição por simetrias A1, E, T1 e T2 das seções de hoque integraldo grupo Td para a olisão elástia elétron-CY4 - grá�os (a), (b) e () - e para aolisão elástia elétron-SiY4 (Y = Cl, Br, I) - grá�os (d), (e) e (f). Linha heia:simetria A1; Linha traejada: simetria E; Linha pontilhada: simetria T1; Linhatraço-ponto-ponto: simetria T2.



6.2 Resultados e Disussão 89Finalmente, para todas as moléulas XY4, a representação T2 das seções de hoquederesem até 20 eV, apresentam uma subida (exeto para CCl4, CBr4 e SiCl4) evolta a dereser. Entre todas as representações, T2 apresenta a seção de hoque demaior magnitude.Nas �guras 6.8 até 6.10 e na �gura 6.4, apresentamos as seções de hoquediferenial (SCD) para estas moléulas nas energias de 10, 15, 20 e 30 eV. Nova-mente, �xamos os átomos X e mudamos os átomos Y. As SCD mostradas nestas�guras apresentam o mesmo número de máximos e mínimos, os quais estão loali-zados nos mesmos ângulos de espalhamento. Como onseqüênia do aoplamentode altos momentos angulares, a amplitude de espalhamento (e onseqüentemente aSCD) mostra um omportamento osilatório, que oorre devido a dependênia destasamplitudes de espalhamento por polin�mios de Legendre e que por sua vez dependemdos momentos angulares.Na �gura 6.11 apresentamos novamente as seções de hoque integral para XY4(X = C, Si, Ge, Sn; Y = Cl, Br, I), mas agora �xamos o átomo Y e mudamos osátomos X. Esta omparação mostra que as seções de hoque integral apresentam amesma forma. Por exemplo, se olharmos para o grá�o (a) da �gura 6.11 (XCl4,X = C, Si, Ge, Sn), todas as seções de hoque apresentam um asendênia emtorno de 7,5 eV e então deresem - a moléula CCl4 está em torno de 10 eV. Esteomportamento do desloamento de pio também é visto nos demais grá�os da�gura 6.11 para as moléulas que possuem o arbono (C). O pio está desloadopara 10 eV no CBr4 (grá�o b) e em torno de 5 eV para o CI4 (grá�o ).Ainda na �gura 6.11 outro detalhe é que a mudança no átomo X inrementa aseção de hoque de uma pequena quantidade. A mudança no átomo Y muda a seçãode hoque mais do que a mudança no átomo X. As �guras 6.12 até 6.14 mostram aseções de hoque diferenial (SCD) para XCl4, XBr4 e XI4.Os mesmos padrões de osilação para as SCD vistos nas �guras 6.8 até 6.10 e�gura 6.4 são também vistos nos grá�os 6.12 até 6.14.
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Figura 6.7: Deomposição por simetrias A1, E, T1 e T2 das seções de hoque integraldo grupo Td para a olisão elástia elétron-GeY4 - grá�os (a), (b) e () - e para aolisão elástia elétron-SnY4 (Y = Cl, Br, I) - grá�os (d), (e) e (f). Linha heia:simetria A1; Linha traejada: simetria E; Linha pontilhada: simetria T1; Linhatraço-ponto-ponto: simetria T2.
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Figura 6.8: Seções de hoque diferenial para olisão elástia elétron-CY4 (Y = Cl,Br, I) para as energias de impato do elétron de 10 eV (a), 15 eV (b), 20 eV ()e 30 eV (d). Linha heia: CCl4; Linha pontilhada: CBr4; Linha traejada: CI4.
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Figura 6.9: Seções de hoque diferenial para olisão elástia elétron-SiY4 (Y = Cl,Br, I) para as energias de impato do elétron de 10 eV (a), 15 eV (b), 20 eV ()e 30 eV (d). Linha heia: SiCl4; Linha pontilhada: SiBr4; Linha traejada: SiI4.
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Figura 6.10: Seções de hoque diferenial para olisão elástia elétron-GeY4 (Y = Cl,Br, I) para as energias de impato do elétron de 10 eV (a), 15 eV (b), 20 eV ()e 30 eV (d). Linha heia: GeCl4; Linha pontilhada: GeBr4; Linha traejada: GeI4.
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Figura 6.11: Seção de hoque integral para olisão elástia elétron-XY4 (X = C, Si,Ge, Sn; Y = Cl, Br, I) - Átomo Y �xo. Grá�o (a): Linha heia: CCl4; Linha trae-jada: SiCl4; Linha pontilhada: GeCl4; Linha traço-ponto-ponto: SnCl4. Grá�o (b):Linha heia: CBr4; Linha traejada: SiBr4; Linha pontilhada: GeBr4; Linha traço-ponto-ponto: SnBr4. Grá�o (): Linha heia: CI4; Linha traejada: SiI4; Linhapontilhada: GeI4; Linha traço-ponto-ponto: SnI4.
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Figura 6.12: Seções de hoque diferenial para olisão elástia elétron-XCl4 (X = C,Si, Ge, Sn) para as energias de impato do elétron de 10 eV (a), 15 eV (b), 20 eV ()e 30 eV (d). Linha heia: CCl4; Linha traejada: SiCl4; Linha pontilhada: GeCl4;Linha traço-ponto-ponto: SnCl4.
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Figura 6.13: Seções de hoque diferenial para olisão elástia elétron-XBr4 (X = C,Si, Ge, Sn) para as energias de impato do elétron de 10 eV (a), 15 eV (b), 20 eV ()e 30 eV (d). Linha heia: CBr4; Linha traejada: SiBr4; Linha pontilhada: GeBr4;Linha traço-ponto-ponto: SnBr4.
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Figura 6.14: Seções de hoque diferenial para olisão elástia elétron-XI4 (X = C,Si, Ge, Sn) para as energias de impato do elétron de 10 eV (a), 15 eV (b), 20 eV ()e 30 eV (d). Linha heia: CI4; Linha traejada: SiI4; Linha pontilhada: GeI4; Linhatraço-ponto-ponto: SnI4.



6.3 Sumário 986.3 SumárioNo presente apítulo apresentamos os resultados dos álulos das seções dehoque para espalhamentos de moléulas tetrahalogenadas ompostas por Carbono,Silíio, Germânio e Estanho. Apresentamos o estudo omparativo de nossos álulospara a seção de hoque integral das moléulas de SnY4 (Y=Cl, Br, I). Usamos o valorexperimental no omprimento da ligação Sn�Cl para o SnCl4 e os omprimentos deligação optimizados om os pseudopoteniais SBKJC para o Sn�Br (SnBr4) e Sn�I(SnI4). Estes nossos resultados foram usados no estudo omparativo das seções dehoque integral e diferenial para as moléulas XY4 (X=C, Ge, Si, Sn; Y=Br, I, Cl).Enontramos que todas as seções de hoque integral diferem em magnitudemas apresentam o mesmo padrão. Através da deomposição por simetrias da seçãode hoque integral de aordo om o grupo Td, enontramos que a seção de hoqueintegral, para uma dada representação deste grupo, apresenta o mesmo padrão paratodas as moléulas XY4 em estudo. Também enontramos similitudes nas seções dehoque diferenial para estas moléulas em 10, 15, 20 e 30 eV.



Capítulo 7
Conlusões e Perspetivas Futuras

O presente trabalho apresentou os resultados dos álulos relativos ao espa-lhamento de elétrons por moléulas de NF3 om e sem a inlusão dos efeitos depolarização. Observamos que a inlusão dos efeitos de polarização sobre as simetriasA1 e a duplamente degenerada E (Ex e Ey) mudou a posição dos pios das resso-nânias para valores mais onordantes om as medidas experimentais. A simetriaA1 sofreu modi�ação na posição da ressonânia mas o seu desloamento não foiequivalente a modi�ação da posição do pio omo na simetria E e isto produziuuma orova, omo podemos observar no grá�o (b) da SCI da �gura 5.13. Aindanão temos expliação porque a simetria A1 não está na posição orreta.Em aordo om a análise feita por Boesten et al. [1℄ obtivemos uma ressonâniade forma de dissoiação bem pronuniada para a simetria E do NF3. Conseguimosprever, desta forma, para qual simetria esta quebra oorre para que se dê a formaçãodos íons predominantes F�. Como próximo passo, melhoraremos o efeito de pola-rização para o NF3 inrementando a quadratura numéria. Desta forma esperamosque a posição do pio da ressonânia (posição e intensidade) de todas as simetriasse ajuste melhor om os dados experimentais de Boesten et al.. Areditamos queo método SMC om pseudopoteniais, aqui empregado, apresenta bons resultadosquando omparado ao método de Kohn usado por Resigno [2℄ e om os resultados99



100experimentais de Boesten et al. [1℄.As seções de hoque diferenial, integral e de transferênia de momento paraas moléulas de SnY4 (Y=Br, I, Cl) foram apresentadas pela primeira vez. Nossosresultados para as seções de hoque integral e diferenial para as moléulas de SnY4apresentam onformidade om os padrões de urvas já obtidos na literatura para asmoléulas de XY4 (X=C, Ge, Si; Y=Br, I, Cl). O que nos motiva a ontinuar traba-lhando no estudo das moléulas SnY4 para melhorar o álulo das seções de hoque.Como forma de propiiar mais informações para estas SnY4 estamos realizando umestudo das energias de ionização e a�nidade eletr�nia no proesso de fragmentaçãopara as ondições de plasmas frios (abaixo de 50 eV). Desta forma poderemos om-parar om os dados da literatura para omo se dá, e se oorrem, a formação dos íonsSnY+4 , SnY+3 , SnY+2 , SnY+, Sn+, SnY�4 , SnY�3 , SnY�2 , SnY�, Sn�, Y�, Y�2 , Y+ e Y+2 .A formação dos estados estáveis (ou não estáveis) SnY3, SnY2, SnY, I3 ou I2, quetambém são resultados da quebra da moléula SnY4 no proesso de espalhamentoe��SnY4, será analisado.
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