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Resumo
Apresentamos os resultados dos

ál ulos das seções de

ti a, de transferên ia de momento e das seções de
o emprego do método multi anal de S hwinger
aproximação estáti o-tro a (ET) para a

hoque integral elás-

hoque diferen iais obtidos

om

om pseudopoten iais (SMC-PP) na

olisão de elétrons por molé ulas de triuo-

reto de nitrogênio (NF3 ) e SnY4 (Y=Cl, Br, I). Comparamos, para o NF3 , os nossos
resultados

om os resultados experimentais de Boesten et al. [1℄ e

om os resulta-

dos teóri os de Res igno [2℄, obtidos pelo método varia ional de Kohn. Realizamos
também para a molé ula de NF3 , que perten e ao grupo de simetria C3v , os

ál ulos

das seções de

hoque para as simetrias E, A1 e A2 . Para esta molé ula realizamos

também estes

ál ulos

os nossos resultados

om a in lusão do efeito de polarização (ETP) e

omparamos

om os resultados de Boesten et al. e de Res igno. O aprisio-

namento do elétron in idente do

ontínuo pelo orbital degenerado E é um fator que

possibilita a disso iação da molé ula no sentido da ligação NF . Os

ál ulos teóri os

de Res igno não se aprofundaram na determinação de qual simetria do grupo C3v
perten e esta ressonân ia de forma.

Para o NF3 nossos resultados indi am que a

ressonân ia de forma perten ente a simetria E é a responsável por esta disso iação
por

aptura de elétrons, para a produção dos íons predominantes F , perten e a

simetria do tipo E . Apresentamos também o estudo para o espalhamento elásti o
de elétrons pelas molé ulas de SnY4 (Y=Br, I, Cl), para energias entre 5 eV e 40
eV. As seções de

hoque foram obtidas

om o método multi anal de S hwinger

om

pseudopoten iais na aproximação estáti o-tro a (ET) para os nú leos xos. Fizemos
um estudo

omparativo das seções de

hoque das molé ulas XY4 (X=C, Ge, Si, Sn;

Y=Cl, Br, I), utilizando para isso alguns resultados obtidos da literatura. Algumas
semelhanças foram en ontradas nas seções de

hoque integrais destas molé ulas após

feita a de omposição por simetrias de a ordo

om o grupo de simetria Td .
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Abstra t
We present results of

al ulations of integral

se tions and momentum transfer

ross se tions, dierential

ross se tions for elasti

ross

s attering of low-energy

ele trons by NF3 and SnY4 (Y=Cl, Br, I) mole ules. Our al ulations were performed
with the S hwinger multi hannel method with pseudopotentials at the xed-nu lei
stati -ex hange approximation. For e -NF3

ollisions we have

ompared our results

with the experimental results of Boesten et al. and with the theoreti al results of
Res igno, obtained with the

omplex Kohn variational method, and found in general

good agreement. We have also obtained the symmetry de omposition for the NF3
integral

ross se tion a

ording to the C3v group, for the A1 , E, and A2 represen-

tations. We have found two independet shape resonan es for NF3 : one for the A1
representation and the other for the E representation. We have also found that the
NF3 mole ule disso iates through ele tron atta hment along the N-F bond.

The

shape resonan e for the E representation is responsible for this disso iation that produ es mainly F

ions. In order to improve the position of the shape resonan es, we

have also in luded polarization ee ts in the e -NF3
tions and

ollision

ross se tions

al ula-

ompared our results with those of Boesten et al. and Res igno. We also

present results of our study on ele tron s attering by SnY4 (Y=Cl, Br, I) mole ules.
We have

overed the energy range from 5 eV up to 40 eV. We have

omparative study of the

arried out a

ross se tions of the XY4 (X=C, Si, Ge, Sn; Y=Cl, Br, I)

mole ules, using for this purpose some previous published results. We have obtained
the symmetry de omposition of the integral

ross se tion a

ording to the Td group

for ea h one of the above mole ules. Our results show that the

ross se tion for a

given representation of the Td group presents the same pattern for all studied
sili on, germanium, and tin tetrahalides.

arbon,

Conteúdo
1

Introdução

1

2

Teoria Geral de Espalhamento

5

2.1

Canais de Espalhamento e Seções de Choque . . . . . . . . . . . . . .

7

2.2

Espalhamento por Um Poten ial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

2.3

Unidades Atmi as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

2.4

Espalhamento de Elétrons por Molé ulas . . . . . . . . . . . . . . . .

16

3

4

Des rição do Alvo

19

3.1

Hartree-Fo k

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2

As Equações de Hartree-Fo k-Roothaan

. . . . . . . . . . . . . . . .

20
23

O Método Multi anal de S hwinger (SMC)

25

4.1

Equação Integral de Lippmann-S hwinger . . . . . . . . . . . . . . . .

26

4.2

O Prin ípio Varia ional de S hwinger (PVS) . . . . . . . . . . . . . .

29

4.3

O Método Multi anal de S hwinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

4.4

Pseudopoten iais

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

4.5

Disso iação por Captura de Elétron . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

4.6

Aproximação Estáti o-Tro a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

vii

CONTEÚDO

5

4.7

Polarização

4.8

Mudança do Referen ial da Molé ula para o Referen ial do Laboratório 44

7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Molé ula NF3

42

48

5.1

Pro edimentos de Computação

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

5.2

Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

5.3

Dis ussão

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

5.4

Polarização

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

5.5

6

viii

5.4.1

Pro edimentos de Computação

. . . . . . . . . . . . . . . . .

66

5.4.2

Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

Con lusões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

Molé ulas XY4 (X = C, Si, Ge, Sn; Y = Cl, Br, I)

75

6.1

Pro edimentos de Computação

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

6.2

Resultados e Dis ussão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

6.3

Sumário

98

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Con lusões e Perspe tivas Futuras

99

Lista de Figuras
2.1

Representação de espalhamento para
(real) valida as leis de
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onservação da energia, e para o

onde a ex itação (virtual) não valida as leis de

anal fe hado

onservação para a

energia. Por ex itação real denominamos aquela onde parte da energia
da partí ula in idente é

edida ao alvo para que o orra a ex itação.

Ex itação virtual o orre sem que energia alguma da partí ula in idente
seja

edida ao alvo. Esta ex itação virtual o orre devido a presença

da partí ula in idente.
2.2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Representação do pro esso de
mento in idente

~ki e espalhado

olisão para uma partí ula
om momento

~kf

Sistema de

2.4

. . . . . . . . . . .

oordenadas no referen ial de laboratório para a

partí ula-alvo. Partí ula

om in idên ia de momento

e espalhada

~kf .

sólido

r2 d

om mo-

na direção do dete -

tor que está longe da região de inuên ia do alvo.
2.3

om momento

Dete tor

8

~ki
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olisão

na direção

z

olo ado na região do ângulo
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Poten ial Efetivo: a linha pontilhada orresponde ao poço de poten ial
quadrado do alvo (

U0 ),

a linha tra ejada a barreira de poten ial

entrífugo devido ao momento angular
linha sólida

`

da partí ula in idente e a

orresponde ao poço de poten ial (efetivo)

ix

riado.

. . . .
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Capítulo 1
Introdução
Dentre os pro essos fundamentais que o orrem nos plasmas frios, podemos
tar as

olisões dos elétrons

om as molé ulas do gás. Estas

i-

olisões podem disso iar

os alvos e produzir fragmentos em forma de íons atmi os, íons mole ulares, molé ulas estáveis ou novos elétrons. Trataremos das

olisões que o orrem a temperaturas

baixas, estas são tipi amente para energias abaixo de 50 eV para o elétron de in idênia para sobre o alvo mole ular. O produto destas
hamados plasmas frios. Os elétrons do
possuem energias

olisões a energias baixas são os

ontínuo que in idem sobre o alvo mole ular

inéti as maiores que as molé ulas alvo ou que os possíveis frag-

mentos produzidos. O

onhe imento teóri o mais profundo de

destes fragmentos, que são o resultado das
tituintes do gás, possibilita-nos prever e

omo se dá a formação

olisões dos elétrons pelas molé ulas

ons-

ongurar melhor nossas des argas elétri as

a m de otimizar o pro esso. Isto, de maneira geral,
do presente trabalho: prever e apontar situações para a

onstitui a grande motivação
ompreensão do pro esso de

geração de plasmas frios que envolvem a interação (espalhamento) entre o elétron
do

ontínuo e o alvo mole ular. Em plasmas frios os espalhamentos dos elétrons do

ontínuo se pro essam a pou os elétron-volts, estes elétrons possuem energia abaixo
de 50 eV e os alvos são

onsiderados frios (pou o energéti os) em

estes elétrons.

1

omparação

om

2

O modelamento de des argas de plasma requer o
ferentes dados e alguns destes dados serão

onhe imento prévio de di-

al ulados neste trabalho. Por exemplo,

dados termoquími os de íons e molé ulas neutras bem omo seções de hoque elásti a,
inelásti a e de ionização, resultantes da

olisão de elétrons

do gás. Além disto estas informações ajudam na

om molé ulas neutras

ompreensão dos pro essos bási os

que o orrem nos plasmas. Estes assuntos são dis utidos nos artigo de Lane e M Koy
[3, 4℄.
O problema de espalhamento então se estabele e pela interação entre o elétron, perte entente ao

ontínuo - externo a molé ula alvo, e o alvo mole ular.

Esta forma de interação não é des rita de forma
entre objetos
os

lássi a por um modelo de

olisão

om massas ma ros ópi as, mas por uma interação elétri a em que

onstituintes possuem além da massa, estruturas internas e spin.

Desta forma

é ne essário des rever o alvo dado por um modelo de poten ial efetivo que sofra
a inuên ia das partí ulas in identes (elétrons, pósitrons, et .)
da me âni a quânti a e as suas ferramentas.
S hrödinger para esta

usando as idéias

Para tal a solução da equação de

olisão elétron-alvo deve in luir os efeitos quânti os de anti-

simetrização e o modelo usado deve des rever a inuên ia da partí ula in idente
sobre a nuvem eletrni a do alvo (efeito de polarização).
Infelizmente o número de elétrons envolvidos no espalhamento por uma úni a
molé ula é de dezenas, e até mesmo de

entenas, de elétrons, sendo que estes são

a ompanhados de seus respe tivos nú leos. A m de obtermos de forma satisfatória
a solução deste problema do espalhamento do elétron pelo alvo mole ular, fazemos
aproximações que visam diminuir o
zemos

usto analíti o e

omputa ional do problema. Fa-

onsiderações onde os nú leos estão xos espa ialmente, pois estes se movem

muito lentamente quando

omparados aos movimentos dos elétrons do problema,

isto é, o movimento vibra ional e rota ional dos nú leos não é levado em
onseqüentemente as distân ias internu leares não são modi adas.

onta e

Se a nuvem

eletrni a da molé ula alvo não sofrer inuên ia do elétron in idente, isto é, se a
molé ula permane er  ongelada então in luiremos somente os efeitos de tro a

om

3

o elétron do

ontínuo (respeitando a indistinguibilidade) mais os efeitos oulombianos

diretos que

ara terizam a aproximação estáti o-tro a (ET). Se, por outro lado, além

destes efeitos a molé ula sofrer o efeito da distorção de sua nuvem eletrni a devido a
interação dinâmi a do elétron do

ontínuo

om a nuvem eletrni a do alvo mole ular,

estabele eremos o espalhamento

om a aproximação estáti o-tro a

om polarização

(ETP). No presente estudo teremos a oportunidade de veri ar os efeitos estáti otro a sem a polarização e

om polarização no espalhamento de elétrons pela molé ula

do triuoreto de nitrogênio (NF3 ).
Como o problema de espalhamento que será abordado, e suas aproximações,
já estão eviden iados, pre isamos saber de que forma implementamos os

ál ulos

relativos a estes espalhamentos de elétrons por molé ulas. Diversos métodos varia ionais que des revem a

olisão elétron-alvo tem sido estudados na literatura [3, 5, 6℄.

Dentre estes usaremos o método Multi anal de S hwinger (SMC) [5℄ que in orpora
além da aproximação estáti o-tro a - usada nos pro essos de espalhamento - o estudo
de molé ulas

om geometria arbitrária, habilita também a in lusão dos efeitos de

polarização e pode levar em

onta ex itações eletrni as reais do alvo (espalhamentos

inelásti os).
Os

ál ulos das seções de

hoque das

ulos numéri os que envolvem re ursos

olisões elétron-molé ula demandam

omputa ionais tais

ál-

omo muita memória,

grande espaço em dis o e pro essamento numéri o intensivo. O problema se torna
ainda mais

aro

omputa ionalmente se utilizarmos molé ulas onstituídas de muitos

átomos pesados (e

onsequentemente muitos elétrons). Para a simpli ação destes

problemas diversos métodos têm sido usados, entre eles o método SMC
poten iais (PP). Em nossos

1

om pseudo-

ál ulos usamos os pseudopoten iais BHS [7℄. O método

SMC, asso iado aos pseudopoten iais BHS, tem al ançado su esso na des rição dos
ál ulos das seções de

hoque para diversas molé ulas [8℄.

Desta forma realizamos os

ál ulos das seções de

hoque integral elásti a, di-

feren ial e de transferên ia de momento no pro esso de

olisão elétron triuoreto de

1 G. B. Ba helet, D. R. Hamann e M. S hlüter

4

nitrogênio e para as molé ulas tetra halogenadas XY4 (X=C, Si, Ge, Sn; Y=Cl, Br,
I).
Para o estudo das seções de

hoque do triuoreto de nitrogênio (NF3 ) usamos

o método Multi anal de S hwinger na aproximação estáti o-tro a e na aproximação
estáti o-tro a polarização. Realizamos um estudo

omparativo de nossos resultados

om os dados presentes na literatura obtidos experimentalmente por Boesten et al.
[1℄ e pelo estudo teóri o feito por Res igno [2℄, no qual foi usado o método varia ional
de Kohn. Desta forma os resultados das referên ias [1℄ e [2℄ foram
os nossos resultados das seções de

omparados

om

hoque diferen ial (SCD), integral elásti a (SCI)

e de transferên ia de momento (SCTM) para o NF3 para energias de in idên ia do
elétron até 50 eV. Obtivemos, em nossos

ál ulos das seções de

hoque de ompostas

por simetria, ressonân ias de forma para as simetrias E e A1 do grupo C3v - grupo
ao qual perten e esta molé ula. A ressonân ia, segundo Res igno, é a responsável
pela formação dos íons predominantes F . Com a in lusão dos efeitos de polarização
usando o método Multi anal de S hwinger,
pi o de ressonân ia quando

onseguimos melhorar a posição do nosso

omparado om os ál ulos anteriores e que

on orda bem

om a posição do pi o medido experimentalmente. Nossos estudos para o espalhamento e NF3

om a in lusão dos efeitos de polarização ainda não estão

e portanto são parte da

on luídos

ontinuação do presente trabalho. Apresentaremos,

om a

in lusão destes efeitos, os resultados obtidos até o momento.
Realizamos os

ál ulos das seções de hoque diferen ial (SCD), integral elásti a

(SCI) e de transferên ia de momento (SCTM) para as molé ulas tetra halogenadas
SnY4 (Y=Cl, Br, I) e os resultados são aqui apresentados pela primeira vez. Comparamos estas seções de

hoque das molé ulas de SnY4

om os dados já disponíveis na

literatura para as molé ulas XY4 (X=C, Si, Ge; Y=Cl, Br, I). Os
às seções de

ál ulos referentes

hoque para as molé ulas CBr4 , CI4 , GeBr4 e GeI4 foram feitos por M.

H. F. Bettega. Obtivemos resultados que apresentam os mesmos padrões das seções
de

hoque para molé ulas tetra halogenadas já obtidos na literatura [9, 10, 11℄.

Capítulo 2
Teoria Geral de Espalhamento
A probabilidade da o orrên ia de um evento por unidade de área e por unidade
de tempo em relação ao uxo de partí ulas que in idiram sobre o alvo é
de seção de

hoque. A seção de

hoque quânti a possui unidade de área e, quando

analisada em termos da me âni a
hoque para um objeto

hamado

lássi a, tem a mesma relação dada à seção de

lássi o. Esta dependên ia geométri a é des rita em termos

~ki ) e do momento da partí ula espalhada (~kf ),
omo de suas magnitudes j~
ki j = ki e j~kf j = kf . Na me âni a quânti a podemos
que esta seção de hoque depende das energias envolvidas E = h
 2k2 =(2m) e

do momento in idente da partí ula (
bem
dizer

esta dependên ia o orre porque o alvo omporta-se omo um
afeta, no

ampo de poten ial, que

aso de molé ulas, o movimento dos elétrons envolvidos no espalhamento.

Deniremos neste

apítulo as seções de

hoque diferen ial, total elásti a (integral) e

a de transferên ia de momento para situações de espalhamento quânti o.
O pro esso de

olisão é des rito por partí ulas in idindo sobre um alvo. Estas

partí ulas podem ser elétrons, pósitrons, et . de tal forma que o alvo é denido em
termos do poten ial que interage

om estas partí ulas. A

nos de espalhamento de elétrons por um poten ial

entral

ompreensão dos fenme-

V (r) e por um poten

mole ular serão des ritos, usando a formulação da me âni a quânti a.
analisamos o

ial

Para tal,

omportamento assimptóti o da função de onda da partí ula in idente

5

6

após a

olisão, longe da região de inuên ia de

V (r ).

Desta des rição obtemos a

amplitude de espalhamento que é função do ângulo de espalhamento e da energia
ini ial da partí ula que in ide sobre o alvo.
Para

ertos valores de energia do feixe da partí ula in idente o orrem res-

sonân ias nas seções de

hoque total.

Para a

ompreensão deste

omportamento

des reveremos de forma qualitativa a função de onda esta ionária que é solução da
equação de S hrödinger. Esta análise possibilitará também

ompreendermos

omo

se dá a formação de possíveis estados ligados do alvo.
É relevante ressaltar que existem diferenças entre os problemas que envolvem
espalhamento de partí ulas e os que envolvem somente os estados ligados. Em estados
ligados as grandezas físi as rela ionadas a energia são os autovalores dis retos

En os

quais são obtidos através da solução da equação de S hrödinger independente do
tempo

om as

ondições de

ontorno apropriadas. Isso requer que as autofunções

orrespondentes aos autovalores

En sejam de quadrado integrável.

Isto é, bus amos

nas soluções para a equação de S hrödinger os autovalores de energias
de onda

n

En e as funções

.

Entretanto, em problemas envolvendo espalhamento de partí ulas, a equação
de S hrödinger é es rita

omo

H (~r) = E (~r),
onde

H

é o hamiltoniano da

olisão. As energias

(2.1)

E

desta equação são

ontínuas e

devem ser forne idas (as energias do feixe de partí ulas in idente podem ser ajustadas), isto é, aqui as energias não ne essitam ser en ontradas
estados ligados. Desta forma bus amos
onda

(~r)

om um

omo no

aso dos

omo soluções desta equação as funções de

omportamento assimptóti o para regiões longe da interação do

alvo que será des rito na seção 2.2 a seguir. As funções de onda, soluções deste hamiltoniano, que des revem o

omportamento assimptóti o de

quadrado integrável. Felizmente este problema é

ontornado

(~r) não são mais de

om os devidos métodos

matemáti os onde se faz o uso de pa otes de onda asso iado ao feixe de partí ulas [12℄

2.1 Canais de Espalhamento e Seções de Choque
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possibilitando a obtenção das mesmas expressões para as seções de

hoque relevantes

no espalhamento.

2.1

Canais de Espalhamento e Seções de Choque
Como exemplos de possíveis pro essos de

olisão onde um pósitron

e+

in ide

sobre um átomo de Hidrogênio no estado fundamental, temos

e+ + H

!
!
!
!

e+ + H : espalhamento elásti

o

e+ + H  : espalhamento inelásti
e+ + p + e
p+2

o

: reação de ionização

: reação de aniquilação,

H  denota o átomo de Hidrogênio em um estado ex itado onde o pósitron edeu
parte de sua energia para o átomo de Hidrogênio, p é um próton, e um elétron e

onde

um fóton.
Os resultados nais destes pro essos são
e são

hamados de

anais de espalhamento

ara terizados pelo número e tipos de fragmentos em que um dado sistema é

de omposto. No exemplo anterior, existem quatro possíveis pro essos, sendo que no
segundo o átomo de Hidrogênio pode atingir diferentes estados nais,
ara terizando um
pro esso é

anal. Quando mais de um

ada um destes

anal é produzido durante a

hamado de multi anal e os métodos para o

ál ulo das seções de

de espalhamento de partí ulas, por um alvo, devem possibilitar o

olisão o
hoque

ál ulo destes mul-

ti anais. Uma partí ula, do feixe in idente de partí ulas, ao atingir um alvo poderá
ou não sofrer um espalhamento, tal que o pro esso possa ser
ou inelásti o. Podemos

anal deste pro esso por (ver gura 2.1): i )

ara terizar o

aberto é aquele que não viola as leis de
orrespondente

olisão viola as leis de

onsiderado elásti o

onservação da energia e ii ) fe hado onde a

onservação da energia. Se algum

anal aberto

for inelásti o então parte da energia da partí ula in idente é transferida para o alvo,
podendo o orrer mudanças reais no alvo (ex itações reais). Na representação feita

2.1 Canais de Espalhamento e Seções de Choque

Figura 2.1: Representação de espalhamento para
valida as leis de

anal aberto onde a ex itação (real)

onservação da energia, e para o

(virtual) não valida as leis de

8

anal fe hado onde a ex itação

onservação para a energia. Por ex itação real denomi-

namos aquela onde parte da energia da partí ula in idente é

edida ao alvo para que

o orra a ex itação. Ex itação virtual o orre sem que energia alguma da partí ula
in idente seja

edida ao alvo.

Esta ex itação virtual o orre devido a presença da

partí ula in idente.

na gura 2.1 temos uma partí ula in idindo
após a

olisão,

om momento

~kf

om momento

de tal forma que, no

da partí ula in idente é transferida para o alvo e no
é
de

edida ao alvo. No

aso do

~ki sobre o alvo e saindo,

anal aberto, parte da energia
anal fe hado nenhuma energia

anal fe hado as ex itações que o orrem violam das leis

onservação da energia. Por ex itação real denominamos aquela ex itação onde

parte da energia da partí ula in idente é

edida ao alvo o que provo a a ex itação do

mesmo. Ex itação virtual o orre sem que a partí ula in idente

eda energia alguma

ao alvo. A ex itação virtual o orre devido apenas a presença da partí ula in idente.
As seções de

hoque expressam os resultados das medições de

omo o orrem

2.1 Canais de Espalhamento e Seções de Choque

9

o espalhamento das partí ulas in identes. O número de partí ulas espalhadas é medido por um dete tor que é

olo ado fora do al an e do poten ial espalhador  o

alvo  de tal forma que o pro esso de

olisão seja medido sem a interferferên ia do

alvo (ver gura 2.2). Isto impli a na restrição que o poten ial seja de
ou seja, não

oulombiano. A seção de

hoque diferen ial (SCD)

urto al an e,

d (E;;)
representa
d

o número de partí ulas espalhadas por unidade de tempo e por unidade de ângulo
sólido na direção (

; ) tal

(; ) é o ângulo sólido de

omo indi ado na gura 2.3,

espalhamento em relação ao alvo.
A integração da seção de
lhamento forne e a seção de
seção de

hoque diferen ial sobre todos os ângulos de espa-

hoque integral (SCI) -

int

- ou também

hamada de

hoque integral elásti a, em que o espalhamento o orre sem a perda (ou o

ganho) de energia

inéti a total do elétron in idente, dada por

int (E ) =

Z

d
d



(E; ; )d

.

(2.2)

Esta grandeza é de fundamental importân ia porque, a baixas energias (abaixo
de 10 eV), estas o orrem em maior magnitude quando

omparadas as seções de

ho-

que inelásti as, isto é, o espalhamento elásti o é mais provável que o orra quando
omparados as seções do
é o pro esso de

hoque inelásti as. O espalhamento elásti o a ima referido

olisão onde a soma das energias das partí ulas do feixe in idente

mais do alvo permane e a mesma, deixando o alvo no mesmo estado que en ontrado
ini ialmente.
Como dito anteriormente o espalhamento elásti o é o pro esso dominante.
Porém nem todos os espalhamentos elásti os para pequenos ângulos são importantes.

De tal forma que os espalhamentos para ângulos pequenos em pou o se di-

feren iam de partí ulas não espalhadas, isto é, existem nestes espalhamentos fra a
interação

om o alvo. Por outro lado uma partí ula espalhada

sofreu uma interação mais intensa

om o alvo. A seção de

om um ângulo maior

hoque de transferên ia de

momento (SCTM) ex lui os espalhamentos para ângulos pequenos devido ao fator

(1

), valorizando no

os

ál ulo da seção de

hoque os espalhamentos para ângulos

2.2 Espalhamento por Um Poten ial
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maiores, esta é dada por

s tm (E ) =
2.2

Z

d



d

(E; ; )(1

 )d

os

.

(2.3)

Espalhamento por Um Poten ial
Consideremos o espalhamento de partí ulas de massa

sem spin por um poten ial



V (~r).

m

não relativísti as e

A equação de S hrödinger

h 2 2
2m r~r + V (~r)



(~r; t) = ih t (~r; t),

(2.4)

admite soluções da forma

(~r; t) = (~r)exp



iEt
h


,

(2.5)

(~r) é a solução que des reve o omportamento do espalhamento esta ionário. A função de onda
(~r) om este omportamento esta ionário é

onde a função de onda

de nosso interesse no presente trabalho. A energia
tem o valor denido por

E=
onde

p~ = h~k .

E

de uma partí ula deste feixe

p2
2m ,

(2.6)

Introduzindo o poten ial reduzido

2m
U (~r) = 2 V (~r),
h
podemos rees rever a equação de S hrödinger independente do tempo

[r~2r + k2

(2.7)

omo

U (~r)℄ (~r) = 0.

(2.8)

Para a função de espalhamento esta ionária, que é solução da equação 2.8,
desejamos ter um omportamento assimptóti o a distân ias grandes do alvo, de forma
que ela seja livre da interação entre alvo e as partí ulas in identes. Se o poten ial
de interação for dado por um poten ial
zero mais rápido que

entral

V (r), de tal forma que este tenda a

r 1 quando r ! 1, ou seja, longe da região de inuên

ia este

2.2 Espalhamento por Um Poten ial

Figura 2.2: Representação do pro esso de
in idente

~ki

e espalhado

om momento

~kf

11

olisão para uma partí ula

om momento

na direção do dete tor que está longe da

região de inuên ia do alvo.

poten ial não afetará as partí ulas que in idiram, então esperamos que a função de
onda esta ionária tenha o seguinte

(~r) r!1
!C
onde

C

é uma

(gura 2.3);

~ki

omportamento assimptóti o [12℄




(
ikr)
~ki + f ( ; k) r ,
exp

onstante independente de

~r

(2.9)

e do ângulo de espalhamento

(; )

é o vetor de onda ini ial da partí ula in idente que está asso iado

~ki representa a solução da função de onda in idente (geralmente uma onda plana) livre da atuação do alvo; f ( ; k ) é hamada

ao feixe in idente do

ontínuo; e

de amplitude de espalhamento e depende da energia in idente
ângulo sólido de espalhamento

k

(equação 2.6) e do

(; ); exp(ikr)=r é o resultado da onda plana que

foi espalhada e que agora é representada por esta onda esféri a, ela nos forne e a
dependên ia radial
fator

r 1

om o

omportamento assimptóti o para longas distân ias (o

assegura que o uxo total de energia passando através de uma esfera de

r é independente de r para valores grandes de r). Para espalhamento elásti o a
energia k está rela ionada (e limitada) pela onservação dada por j~
ki j = j~kf j = k. O
espalhamento não é isotrópi o pois depende do
(; ) onsiderado.

raio

A amplitude de espalhamento,

f ( ; k) (=f ), desempenha um papel relevante

2.2 Espalhamento por Um Poten ial

Figura 2.3:

Sistema de

partí ula-alvo.
om momento

oordenadas no referen ial de laboratório para a

Partí ula

~kf .



= j j2

om in idên ia de momento

Dete tor

na obtenção das seções de

onde

12

~ki

na direção

olo ado na região do ângulo sólido

hoque. Com o uso da equação da

r2 d

e espalhada

.

ontinuidade

r~r  ~j + 
= 0,
t
é a densidade de probabilidade e

probabilidade, denida

(2.10)

~j

orrente de

(r~r  (~r)) (~r)g,

podemos obter uma expressão [13℄ para a seção de
longe da interação

é a densidade de

omo

~j (~r) = h f  (~r)(r~r (~r))
2mi

hoque diferen ial, para regiões

om o alvo, dada por
d

 ( ; k)
d

enquanto a seção de

= jf j2,

(2.11)

hoque total é dada pela equação 2.2, rees rita

int (E ) =

Z

jf j2d

.

Se agora des revermos o poten ial por um poten ial efetivo
em

z

olisão

onta o poten ial

omo

(2.12)

Uefet (r) que levará

riado pelo alvo mais a barreira de poten ial

entrífugo sentida

2.2 Espalhamento por Um Poten ial
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pela partí ula que in ide sobre este alvo, então podemos obter mais informações a
respeito da interação desta partí ula
de onda de espalhamento

, solução da equação de S hrödinger, em ondas par iais

[12℄, tal que

(k; r)~ki =
onde

`em

1 X̀
+
X
`=0 m= `

`m R`m

(k; r)Y`m(; ),

(2.13)

orrespondem aos números quânti os de momento angular e de momento

magnéti o, respe tivamente.
es rita

om o alvo. Faremos isto expandindo a função

omo

Desta forma, a equação de S hrödinger passa a ser

`(` + 1)
U (r) u` (k; r) = 0,
(2.14)
r2
1=2 =h
onde k = (2mE )
 , u`(k; r) = rR`(k; r) e o poten ial reduzido dado pela igualdade
2
(2.7). Aqui o termo `(` + 1)=r é a barreira de poten ial entrífugo da partí ula
in idente asso iado ao momento angular ` e
U (r) é o poten ial riado pelo alvo.


Se usarmos as

2
dr2
d



+ k2

ondições de

ontorno apropriadas sobre a equação (2.14) para

que a função de onda de espalhamento tenho o

omportamento assimptóti o dado

pela equação (2.9) podemos obter para a amplitude de espalhamento, es rita em
ondas par iais, a expressão

f (k; ) =
onde

fase

1
X
`=0

(2` + 1)a`(k)P`( os),

a` (k) = (2ik) 1 [exp(2iÆ` (k) 1℄, onde Æ` (k) é onhe ido
(phase shift ) e P` ( os ) são os polinmios de Legendre.

(2.15)

omo deslo amento de

A medida da interação entre o alvo e o feixe in idente é medida pelo deslo amento de fase e

onhe ê-lo possibilita obter a amplitude de espalhamento. Para um

poten ial repulsivo pode-se mostrar que

Æ ` (k ) < 0 e

ada in remento na intensidade

deste poten ial torna o deslo amento de fase mais negativo. Inversamente, para um

Æ` (k ) >
rementamos Æ` .

poten ial atrativo temos
atrativo, in

A seção de

0 de tal forma que, fazendo este poten ial mais

hoque integral pode ser es rita em ondas par iais

1
1
X
4 X
int (k) = 2 (2` + 1)sen2 Æ` (k) =
` (k),
k `=0
`=0

omo
(2.16)

2.2 Espalhamento por Um Poten ial

onde a

ontribuição de

` (k) expressa

ada onda par ial para a seção de

omo

Para um

14

hoque integral é dada por

4
` (k) = 2 (2` + 1)sen2 Æ` (k).
k

erto valor de energia a seção de

(2.17)

hoque integral, vista em função das

energias da partí ula in idente, varia muito rapidamente fazendo
das seções de

om que os grá os

hamado de ressonân ia de forma.

hoque exibam um valor de pi o,

Este efeito se dá porque uma partí ula do feixe in idente foi temporariamente
turada pelo poten ial

U (r ).

Esta ressonân ia de forma pode ser expli ada pelo efeito

de barreira que é produzido pelo poten ial efetivo,
tado

ap-

Uefet = U (r) + `(` + 1)=r2 , resul-

ombinado do poten ial atrativo do alvo mais o termo de barreira de poten ial

entrífugo

`(` + 1)=r2 sentido pela partí

Se o poten ial
atrativo

U (r) for de um poço esféri

omo

U (r ) =
onde a forma de

ula in idente.

8
<
:

o de raio

a, denido pelo poten

ial

U0 , r < a
0, r > a,

U (r) é dada na gura 2.4 (linha pontilhada) então o Uefet resultante

é mostrado na gura 2.4 pela linha sólida.
Se a barreira do

Uefet

for su ientemente alta e larga então estados ligados

reais podem existir (ver gura 2.4).
do

Para o

ontínuo por molé ulas pode o orrer a

molé ula.

aso do espalhamento de um elétron

aptura permanente deste elétron pela

Entretanto, devido ao fato de a altura da barreira ser nita, existe a

possibilidade de que alguns meta-estados sejam formados (energia de in idên ia
através do efeito túnel, e ainda
possam voltar ao

om a possibilidade de que as partí ulas in identes

ontínuo (es aparem deste poço de poten ial). A medida que a

energia de in idên ia das partí ulas for diminuindo (de
poten ial

E2 )

E1

para

E2 ) a interação do

om as partí ulas tende a se intensi ar o que di ulta mais a transposição

sendo que, para energias su ientemente baixas, o efeito de ressonân ia tende a
desapare er.
Se agora estas partí ulas

onseguem penetrar no poço de barreira efetivo tu-

2.3 Unidades Atmi as
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Figura 2.4: Poten ial Efetivo: a linha pontilhada

orresponde ao poço de poten ial

U0 ), a linha tra ejada a barreira de poten ial entrífugo devido
ao momento angular ` da partí ula in idente e a linha sólida orresponde ao poço de
quadrado do alvo (

poten ial (efetivo)

nelando

riado.

om energias

E2 ou menores, o tempo de vida

aumentar e a largura do pi o da ressonân ia, por
sideração está em a ordo

destas ressonân ias tende a

onsequên ia, a diminuir. Esta

om o prin ípio da in erteza de Heisenberg (

on-

E t  h =2)

[14℄. Eventualmente, se a profundidade do poço de poten ial do alvo for su ientemente intenso, podem surgir estados ligados para

2.3

E  0.

Unidades Atmi as
Muitos dos

ál ulos en ontrados nas seções de

sos em unidades atmi as (u.a.). Neste sistema

hoque na literatura são expres-

h , a massa do elétron (me ) e a

arga

2.4 Espalhamento de Elétrons por Molé ulas

do elétron (

e0  e=(4"0 )1=2 ) assumem o valor igual a 1, de tal forma que
a0 =

onde

16

h 2
me e02

a0 (raio de Bohr ) é a unidade atmi

atmi a expressa em termos destas

 1 bohr,
a de

(2.18)

omprimento. A unidade de energia

onvenções é

e02
a0

Eh =

 1 hartree.

(2.19)

O seu uso se faz de forma relevante visto que o estado fundamental do átomo

1
2

de Hidrogênio vale

hartree se o movimento nu lear é des onsiderado [15℄.

Os espalhamentos a níveis atmi os e mole ulares geralmente têm dimensões da ordem de 1 Å

= 10

a0 = 0; 529  10 8 m.
a20 = 0; 280  10 16 m2 .
Salvo dito em

8

m onde, para simpli ação do problema, utiliza-se

As seções de

hoque aqui serão expressas em unidades de

ontrário, usar-se-á de agora em diante as unidades expressas

em u.a.

2.4

Espalhamento de Elétrons por Molé ulas
O alvo mole ular

omposto de

o hamiltoniano do sistema dos (

N elétrons e M nú

N + 1) elétrons é des

HN +1 = (HN + TN +1 ) + V
onde

V
tal que
energia

HN

=

N
X

r
i=1 i;N +1

é o hamiltoniano dos

M
X

M nú leos om
e rx;y = j~
rx ~ry j.

ZA

r
A=1 A;N +1

N

e

rito por

= H0 + V ,

TN +1 =

1 r2 ,
2 N +1

elétrons do alvo  não perturbado,

inéti a asso iada ao elétron do

ontínuo,

V

(2.20)

(2.21)

TN +1

é a

é o poten ial de interação entre

N elétrons do alvo mais a interação do elétron in idente om
arga ZA ; TN +1 é operador de energia inéti a do elétron in idente

o elétron in idente e os
os

1

leos xos, in ide um elétron,

2.4 Espalhamento de Elétrons por Molé ulas

As seções de
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hoque são geralmente obtidas na aproximação de nú leos xos.

Os nú leos são tratados

omo

entros de

argas xas no espaço ( ongelados) e o

movimento eletrni o (dos elétrons da molé ula mais aqueles perten entes ao feixe
in idente)

entro do problema, é resolvido no

ampo gerado pelo nú leo.

Se na

solução do problema espe i armos que os estados ini ial e nal da molé ula são os
mesmos teremos todas as seções de
resultados experimentais
tal leva-se em
nos se

on ordam

onta que as

omparados

hoque elásti as. É importante perguntar se os
om esta aproximação de nú leos xos.

Para

olisões o orrem em períodos de tempo muito peque-

om os períodos dos movimentos nu leares (vibração e rotação),

desta forma o problema elétrons-nú leos pode ser dividida, em boa aproximação,
em problemas eletrni os e nu leares. Nos preo upamos no presente trabalho

om o

problema da parte eletrni a pois os nú leos são muito mais massivos que os elétrons
envolvidos no problema, de tal forma que o movimento nu lear possa ser desprezado.
Em um pro esso de espalhamento,

om as

onsiderações a ima para o hamil-

toniano do alvo des rito por um úni o poten ial, bus amos resolver a equação de
S hrödinger

HN +1
onde

E é a energia da

longe do alvo

olisão partí ula-alvo e

e

r

tem o

omportamento assimptóti o

om

omportamento

omo

~x representa as

"

in

+

X

n

oordenadas dos

(iknr)  (~x)
fn ( ; k0 ; kn)
n
r

N

exp

#
,

(2.23)

elétrons do alvo envolvido no espalhamento

a distân ia da partí ula in idente ao alvo.

possíveis

(2.22)

aso do espalhamento por molé ulas

(~x; r) r!1
!C
aqui

,

omo será des rito a seguir. Es revendo esta função de onda de es-

palhamento agora para o
assimptóti o

=E

n
^n
na direção k

Agora a soma é feita sobre os

anais nais produzidos pelo espalhamento sobre o alvo

n

kn . As magnitudes destas energias estão rela ionadas pela
onservação de energia dos En estados do alvo e sobre o estado fundamentl do alvo

e asso iados às energias

2.4 Espalhamento de Elétrons por Molé ulas

E0 dada por

kn2 = k02

2(E0

18

En ),

(2.24)

esta igualdade também limita a máxima energia para a abertura de

anais inelásti os.

fn ( ; k0 ; kn) des reve o evento de espalhamento no qual
om momento ~
k0 sobre uma molé ula e é espalhado om momento

A amplitude de espalhamento
um elétron in ide

~kn (0 ! n).

A seção de

hoque diferen ial para este evento é expressa
d

 (E; ; )
d

jknj jf (
=
n
0!n j~k0 j
~

Considerando que a prin ípio o alvo está em um dos
representado por

i , des revemos

in

in

omo

; k0 ; kn )j2 .
i possíveis

(2.25)

anais antes da

olisão

omo

(1; 2; :::; N; N + 1) = exp(i~k0  ~rN +1)i (1; 2; :::; N ),

(2.26)

(i~k0  ~rN +1 ) representa a onda plana in idente do elétron do ontínuo e
i (1; 2; :::; N ) é a função de onda do alvo no i-ésimo estado ini ial, in é a solução

onde exp

do hamiltoniano

H0 (equação 2.20).

Após a

permitidos e a partí ula sairá om momento

olisão o alvo estará em um dos

n

anais

~kn, sendo representado pela superposição

de onda esféri as emergentes dadas por

esp

onde

(1; 2; :::; N; N + 1) =

X

n

fn ( ; k0 ; kn )

n agora representa o alvo no n-ésimo

anal.

exp

(iknr)  ,
r

n

(2.27)

Capítulo 3
Des rição do Alvo
No presente trabalho os alvos são molé ulas, e assumimos que somente uma
molé ula por vez é atingida por um elétron. Desta forma faz-se ne essário des rever
o alvo em termos de seus

onstituintes, ou seja, os elétrons e os nú leos. No presente

apítulo faremos a des rição dos elétrons do alvo e do nú leo. As soluções para a
des rição do alvo não são analiti amente en ontradas e então estes problemas neessitam de um tratamento numéri o. Como o problema envolvido na des rição do
alvo envolve muitos elétrons, algumas aproximações podem ser feitas sem perda de
generalidade. Des reveremos no presente
o problema

apítulo estas aproximações. Consideremos

omo sendo de um elétron espalhado devido a um poten ial de interação,

ou seja, devido a um
onstituintes desta

ampo de força representado por um poten ial.

Se um dos

olisão possuir estrutura interna (a molé ula no aso) então alguns

modos internos deste podem ser ex itados.
Devido a indistinguibilidade dos elétrons e da ne essidade da função de onda
eletrni a ser anti-simétri a sob a mudança das

oordenadas de dois elétrons quais-

quer isto a res enta uma di uldade a mais na des rição do alvo

omo veremos a

seguir.
Os nú leos serão tratados de tal forma que estejam xos no espaço.

Isto é

introduzido sem erros signi antes, pois os nú leos se movem lentamente quando
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omparados ao movimento dos elétrons.
O alvo mole ular será des rito através do método de Hartree-Fo k (HF) [16℄.
Os orbitais mole ulares (MO's) são expandidos em uma base
Gaussianas Cartesianas

onstituídas de funções

onhe idas. Estas representam os orbitais atmi os perten-

entes ao alvo.
A quantidade de elétrons em uma determinada molé ula atinge fa ilmente números relativamente grandes. Como, por exemplo, no presente trabalho onde lidarse-á

om a molé ula do NF3 que possui 34 elétrons e a molé ula do SnI4 que possui

262 elétrons, métodos numéri os asso iados aos analíti os se fazem ne essários para
que seja possível resolver as equações envolvidas.
Apresentamos também no presente

apítulo o método dos pseudopoten iais.

Este tem por objetivo reduzir o número das integrais primitivas, que serão des ritas
no presente

apítulo, e que demandam um grande tempo de

Para tal os elétrons de

omputação numéri a.

aroço - aqueles mais fortemente ligados ao nú leo - mais o

poten ial nu lear são tratados de forma a serem equivalentes a um úni o poten ial
de interação.

Os elétrons de valên ia são os tratados expli itamente nos

Hartree-Fo k e das seções de

ál ulos

hoque para os pro essos de espalhamento de elétrons

por molé ulas.

3.1

Hartree-Fo k
A aproximação de Born-Oppenheimer [16℄ assume, uma vez que os nú leos

são muito mais massivos que os elétrons e que aqueles se movem lentamente quando
omparado aos elétrons, que os elétrons se movem no
repulsões nú leo-nú leo podem ser
ar é

onstante.

presença do

onsideradas

Es revemos o Hamiltoniano

ampo de

M

nú leos

onstantes - a distân ia internu ledo movimento de

N

elétrons na

omo

1 r2
HN =
2 i
i=1
N
X

HN

ampo de nú leos xos e as

N X
N
ZA X
1,
+
r
r
i=1 A=1 i;A
i=1 j>i i;j

N X
M
X

(3.1)

3.1 Hartree-Fo k

onde

HN
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dene o Hamiltoniano do sistema alvo.

igualdade é o operador de energia
atmi o do nú leo
elétron onde os

N

A,

inéti a dos

N

O primeiro termo a direita da

elétrons,

ZA

representa o número

o segundo termo representa a interação

elétrons sentem a presença do

ampo gerado pelos

j > i foi usado para evitar
ias usar-se-á ry;x = j~
ry ~rx j.

ter eiro a repulsão entre os elétrons. (
omo notação para distân

olombiana nú leo-

M

nú leos e o

ontagens duplas);

O Hamiltoniano na des rição a ima não in orpora diretamente os spins dos
elétrons e para in orporarmos o spin na des rição do alvo usaremos as auto-funções
omuns ao operador de spin e do Hamiltoniano

0 e [HN ,Sz ℄= 0). Faremos isto

HN

HN ,S 2 ℄=

que des reve o alvo ([

om os orbitais de spin que forne em, numa parte, a

posição espa ial do elétron e, em outra parte, seu spin (up para
para

(!) =#), denido

omo

 (~x) =

aqui

(!) =" ou down

8
>
>
>
<

(~r) (!)
(3.2)

ou

>
>
>
:

(~r) (!),
(~r) representa a função espa ial do elétron e (~x) um spin-orbital deste elétron

om quatro variáveis (3 espa iais e uma de spin). A des rição do spin-orbital em que
o orbital espa ial usado é o mesmo para as duas possíveis
elétrons (up e down ) é

hamada de restrita.

Desta forma, para um sistema
de

amada fe hada (

ongurações de spin dos

om

N

elétrons no seu estado fundamental, e

S =0, singleto) a função de onda do alvo restrito é des

rita pelo

determinante de Slater [16℄ dado por

0 (~x1; ~x2 ; : : : ; ~xN ) = (N !)

1 (~x1 ) : : : a (~x1 ) b (~x1 ) : : : N (~x1 )
1=2 1 (~x2 ) : : : a (~x2 ) b (~x2 ) : : : N (~x2 )

:
1 (~xN )

:::

:
a (~xN )

:
b (~x2 )

..

.

:::

:
N (~xN )
(3.3)
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sendo que o valor esperado da energia para o estado fundamental do alvo é dado por

E0 = h0 jHN j0 i.

(3.4)

Através de um prin ípio varia ional pela minimização de

E0 ,

em relação aos

orbitais de spin, obtém-se a equação de Hartree-Fo k (HF) [16℄

f (i)a (x~i ) = "a a (x~i )
que também pode ser es rita para sistemas de
dos orbitais espa iais

a = 1; :::; N ,
amada fe hada (

onde na equação a ima

"a

( ) = "a a (r~i)

a r~i

a = 1; :::; N=2,

o elétron (i -ésimo elétron)

Fo k [16℄ que atua sobre o i -ésimo orbital espa ial, denido

1
f (i) = r2i
2

v HF
e

K

hamado de operador de
omo

M
X

ZA
+ vHF (i),
r
A=1 i;A

(3.7)

i-ésimo elétron devido a presença dos outros elétrons,

dado por

J

(3.6)

é o operador poten ial de Hartree-Fo k que si amente representa o

poten ial médio sentido pelo

aqui

= 0) em termos

é o autovalor de energia do orbital asso iado ao orbital;

f (i) é um operador de um úni

v HF (i)

S

omo

f (i)

onde

(3.5)

(i) =

N=2
X
a=1

(2Ja(~ri )

Ka (~ri )) ,

(3.8)

são os operadores de Coulomb e de Tro a (Ex hange ) respe tivamente

denidos por

Ja (~ri )
Ka (~ri )
Convém notar que

( ) =

ri
b ~

( ) =

ri
b ~

Z
Z

d~
rj a (~rj )ri;j1 a (~rj )





d~
rj a (~rj )ri;j1 b (~rj )

( ),

(3.9)

( ).

(3.10)

ri
b ~

ri
a ~

f (i) na equação (3.6) depende dos orbitais espa

iais, isto é,

esta equação integro-diferen ial é dependente dos orbitais espa iais e a sua solução
(aproximada) se dá através de um pro esso iterativo que é implementado
ionalmente.

omputa-

3.2 As Equações de Hartree-Fo k-Roothaan

3.2
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As Equações de Hartree-Fo k-Roothaan
i}

A idéia que segue é es rever os orbitais (mole ulares) espa iais {
ombinação linear de orbitais atmi os {

i

=

K
X
=1

 }

omo uma

omo

i = 1; 2; :::; K .

Ci 

(3.11)

Em geral, os orbitais atmi os são representados por funções Gaussianas Cartesianas, dadas por

`mn ( ; ~r R~ A ) = N`mn (x Rx )` (y
onde

Ry )m (z

é o expoente do orbital gaussiano.

Rz )n e j~r

Os orbitais atmi os {

sentados por estas funções do tipo Gaussianas Cartesianas, ou
hamadas de

ontrações.

Estas

R~ A j2 .

 }

(3.12)

são repre-

ombinações destas

ontrações são usadas para reduzir o número das

integrais envolvidas [15, 16℄.
O

N=2 orbitais espa

onjunto de

o upados. Na práti a não se
Desta forma, este

iais

om a mais baixa energia são os hamados

onsegue - por limitações numéri as - uma base innita.

onjunto de bases espa ial limitada asso iada ao spin

onstitui o espaço de orbitais o upados e não o upados.
espa ial possuir

K

restritos tal que

omponentes então pode-se expandir em

2K

N

Se um

2K (

ou

onjunto de base
e

) spin-orbitais

spin-orbitais sejam os deso upados (virtuais) para os

N

elétrons o upados (perten entes) do estado fundamental.
Entretanto as funções de base não são ne essariamente ortonormais, podendo
haver entre elas uma sobreposição (overlap )
omo

S =

Z

S , aqui representado para o elétron 1,

~r1  (1) (1).

d

Assim sendo, as equações de HF podem ser es ritas na forma matri ial,
idas

omo equações de Hartree-Fo k-Roothaan,

K
X
 =1

F Ci = "i

K
X
 =1

S Ci

(3.13)

onhe-

omo

i = 1; 2; :::; K .

(3.14)

3.2 As Equações de Hartree-Fo k-Roothaan

onde os elementos de matriz a ima são denidos
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omo

nu leo + G ,
F = H


(3.15)

tal que

nu leo = T + V nu leo ,
H


om

Z

=

T

Z

=

Vnu leo
e

G =

d~
r1  (1)

~r1  (1)

d

X



P


"

r21   (1),

2



#

M
X

Z
=1 ~r1;


(
j )
( j)
2 .



Na última igualdade denimos a matriz densidade
oe ientes de expansão

 (1),

P , es

rita em termos dos

omo

P = 2

N=2
X
i=1

Ci Ci .

( j), para os elétrons 1 e 2, são denidas por
1
d~
r1 d~r2  (1) (1)  (2) (2).
~r

As integrais de dois elétrons

( j) =
A matriz de Fo k

nu leo
H

Z Z

1;2

nu leo e G .
F é formada pela soma das matrizes H


A matriz

se mantém xa durante a auto onsistên ia, pois é formada por elementos

de matriz de operadores de uma partí ula, que são
armazenados. Já a matriz
da matriz densidade

G

al ulados apenas uma vez e

dever ser re al ulada a

ada iteração, pois depende

P .

Como já des rito a ima, os limites
expansão de uma forma pre isa e mais

omputa ionais são o fator que limitam a
ompleta o que a arreta, às vezes, em uma

pre ária des rição na expansão dos orbitais espa iais. Assim sendo, uma es olha mais
ompleta e pre isa das bases a serem usadas na expansão providen iará, na medida do
possível, uma melhor des rição dos orbitais espa iais

i,

prin ipalmente para aqueles

o upados e que determinam um melhor valor esperado para

E0 = h0 jHN j0 i.

Capítulo 4
O Método Multi anal de S hwinger
(SMC)
Em

apítulos anteriores des revemos o espalhamento por poten iais

entrais

ou mole ulares e apresentamos o tratamento matri ial da me âni a quânti a usado
para des rever o alvo.

Porém, até o momento, não dissemos

omo in orporar em

termos práti os a amplitude de espalhamento nas idéias estabele idas. O presente
apítulo apresentará a equação integral de Lippmann-S hwinger [17℄ e, através desta,
poderemos obter um fun ional para a amplitude de espalhamento que será útil no
método varia ional a ser também apresentado.
Partiremos da equação de S hrödinger para um poten ial
mos da função de Green que in orpora o

V (r), es

rita em ter-

omportamento assimptóti o desejado para

a função de onda de espalhamento. Comparando esta solução

om o

assimptóti o da função de onda para espalhamento, já obtida em

omportamento

apítulos anterio-

res, obtemos uma expressão para a amplitude de espalhamento. Neste espalhamento
os pro essos multi anais não são levados em

onta, isto é, analisaremos pro essos

mono anais - espalhamento por um poten ial - existindo apenas pro essos elásti os
(

j~kij = j~kf j = k).

Apresentamos então o método Multi anal de S hwinger (SMC)

que pode ser usado para

ál ulos de seções de

25

hoque para molé ulas

om geometrias

4.1 Equação Integral de Lippmann-S hwinger
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arbitrárias, ex itações eletrni as e efeitos de polarização. Devido ao grande número
de elétrons nas molé ulas, trataremos os elétrons de valên ia
mente interagem
seja menos

aro

om o elétron do

omo os que efetiva-

ontínuo. Isto é feito para que o método SMC

omputa ionalmente. Usamos os pseudopoten iais para des rever

os nú leos e os elétrons do

aroço.

Os elétrons de baixa energia presentes no feixe in idente produzem uma distorção na nuvem eletrni a da molé ula, isto é, os elétrons não próximos ao nú leo (os de
aroço) da molé ula respondem dinami amente à presença do feixe produzindo uma
nova

onformação da nuvem eletrni a. Desta forma, é ne essária a des rição mais

detalhada do alvo na

olisão (além do produto antissimetrizado do alvo des rito

pelo HF e da aproximação estáti o-tro a
em

om o elétron do

ontínuo) e que levará

onta a formação de estados ex itados virtuais do alvo ( anais fe hados). Esta

resposta à inuên ia do elétron in idente sobre a molé ula é
A resposta é mais pronun iada quando o tempo da

hamada de polarização.

olisão é longo, isto o orre para

energias de impa to baixas ou para pro essos de ressonân ia.
efeitos de polarização para o alvo, que

A in lusão destes

orroboram na distorção da nuvem eletrni a,

serão des ritos.
Por m, demonstramos a transformação de

oordenadas para a amplitude de

espalhamento do referen ial da molé ula para o referen ial de laboratório.

4.1

Equação Integral de Lippmann-S hwinger
Es revendo a equação de S hrödinger independente do tempo para um úni o

poten ial real

omo





r~r2 + k2 (k; ~r) = U (~r) (k; ~r).

(4.1)

A solução geral para uma partí ula in idente representada por uma onda plana inidente

S (k; ~r) pode ser es

rita

omo

() (k; ~r) = S (k; ~r) +

Z

G0() (k; ~r; ~r 0 )U (~r 0 ) () (k; ~r 0 )d~r 0 ,

(4.2)

4.1 Equação Integral de Lippmann-S hwinger

onde
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S (k; ~r) = (2 ) 3=2 exp(i~ki  ~r) representa a onda plana in

idente ( onforme gu-

ra 2.3) que é solução da equação homogênea





r~2r + k2 S (k; ~r) = 0,

de tal forma que

G0 (k; ~r; ~r 0 ) obede

(4.3)

e a equação





r~2r + k2 G0 = Æ(~r ~r 0 ),

onde

(4.4)

G0  G0 (k; ~r; ~r 0 ) é a função de Green para a partí

ula livre.

Rees revendo a equação (4.2) em notação de Dira
planas in identes que

hegam (

j

()

~ki j~kf

de modo a in luir ondas

k~i ) e saem (k~f )

i = jS~kij~kf i + G0() U j

()

~ki j~kf

i,

(4.5)

esta é a Equação Integral de Lippmann-S hwinger [17℄, onde
função de onda plana da partí ula livre na direção
gativo

orrespondem as

ondições de

interpretações físi as diferentes,
táveis;

j

(+) i

~ki

(j

( ) i)

~kf

molé ula de poten ial

ontorno. As soluções

U (~r),

Os sinais positivo e ne-

j

(+) i

~ki

e

j

( )i

~kf

possuem

ontudo ambas são soluções matemati amente a ei-

~ki (~kf )

que in ide sobre a

~r 0 )℄ ~ 0
dk ,
k2  i

(4.6)

representa o elétron de momento

( )
G(+)
0 (G0 ) representa a ondição de onas saindo (entrando) do alvo. G0 é a função de Green

assim

torno asso iada a ondas esféri
denida

~ki (~kf ).

jS~kij~kf i representa a

omo

omo [12℄

G(0)

Z

= (2) lim
!0
3

exp

[i~k0  (~r

k 02

+

ou em termos do operador de Green e do hamiltoniano
elétron do

ontínuo e sua energia

E , dado por

G0() =

lim
!0

+

E

1

H0  i

.

H0



=

r2
2


que des reve o

(4.7)

A equação integral de Lippmann-S hwinger substitui a equação de S hrödinger
(equação 4.1) onde agora as
Green

G0() .

ondições de

ontorno estão in orporadas na função de

Desta forma, a es olha da função de onda de espalhamento não pre isa

4.1 Equação Integral de Lippmann-S hwinger

mais in orporar o
des rito no
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omportamento assimptóti o para regiões longe do alvo

apítulo 2, visto que

G0()

arrega

onsigo este

omportamento.

Com esta solução podemos rees rever a equação (2.9) para o
omo

onde

C

= (2)

r) r!1
! C exp(i~ki  ~r) + f (k;
~ki (~
3=2 .

Após a análise do

exp

es rita

(4.8)

omportamento da equação integral de

Lippmann-S hwinger para grandes distân ias do alvo e
tamento

aso mono anal


(
ikr)
) r ,



omo

omparando este

ompor-

om a equação (4.8), temos que a amplitude de espalhamento pode ser
omo

f (k;

) = 22 hS~kf jU j

ou es rita em termos da função da onda
in idente na direção

~kf

( )

~kf

(+) i,

que

orresponde a uma onda plana

e uma onda esféri a que sai,

f (k;

) = 2 2 h

omo

( ) jU jS

~ki

~kf

(4.9)

~ki

i.

(4.10)

Entretanto existe uma representação da amplitude de espalhamento mais útil
de ser usada nos prin ípios varia ionais. Usando a equação (4.5) rees rita

jS~ki i = j
e

ombinando

(+) i

(+)
G(+)
0 U j ~ki i,

~ki

omo

(4.11)

om a equação 4.10 tem-se que

f (k;

h

) = 2 2 h
+(4.10)

esta agora usando (4.9)

[f ℄ = f (k; ) =
tal que, se as funções
de espalhamento

( ) jU j (+) i
~ki

~kf

h

i

(+)
(+)
( )
~kf jUG0 U j ~ki i

,

(4.12)

(4.12) resulta em

2 2

h

hS~kf jU j ~k(+)i i + h
h ~k( f ) j(U UG(+)
0 U )j

( ) jU jS

~kf

(+) i

~ki

~ki

i

,

i+
(4.13)

(+) e ( ) usadas sejam exatas então [f ℄ representa a amplitude

~ki

~kf

orreta. A equação (4.13) é

varia ional de S hwinger.

hamada de forma bilinear do prin ípio

4.2 O Prin ípio Varia ional de S hwinger (PVS)

4.2
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O Prin ípio Varia ional de S hwinger (PVS)
Veri a-se que quando variações arbitrárias e pequenas são feitas sobre o ket

j

(+) i

~ki

e o bra

h

( )j

~kf

j ~~k(+)i i = j
h ~~k( f ) j = h

(+) i + jÆ (+) i,

~ki

~ki

(4.14)

~kf

~kf

(4.15)

( ) j + hÆ ( ) j ,

[f ℄ e impondo a ondição que a amplitude de espalhamento seja
esta ionária (Æ [f ℄ = 0) em primeira ordem, temos o Prin ípio Varia ional (PV) sobre

substituídas em

a amplitude de espalhamento.
es rita

omo

A expressão resultante deste método varia ional é

h
[f ℄ = 22
h
(+)

De outra forma se
nhe idas e es ritas

( )

e

~ki

~kf

omo

~ki

~( )

~ki

ihS~kf jU j
j(U UG(+)
0 )j
~ki

kf

(+) i

(+) i .

(4.16)

forem expandidas em funções de bases

(+) i = X a(+) (~k )j

j

~ki

j

~kf

e

( ) jU jS

~kf

m

m

i

( ) i = X a( ) (~k
n

n

f

m e n

o-

i,

(4.17)

)jni.

(4.18)

m

E as substituindo na igualdade (4.13) temos

[f ℄ = 22

"

X

X

m

n

~
hS~kf jUa(+)
m (ki )jm i +

X

m;n

(+)
hnja(n )(~kf ) (U UG(+)
0 U )am (~ki )jm i

e agora apli ando o prin ípio varia ional
relação aos

Æ [f ℄
Æa(+)
m (~ki )

Æ [f ℄

oe ientes da expansão, ou seja,

"

= 22 hS~kf jU jm i

e

Æ [f ℄
Æa(n ) (~kf )

"

hnja(n )(~kf )U jS~ki i +

= 22 hnjU jS~ki i

X

n

,

(4.19)

= 0, para que seja esta ionário em
#

hnja(n ) (~kf )(U UG(+)
0 U )jm i = 0,

X

m

#

(4.20)

#

(+)
~
hnja(+)
m (ki )(U UG0 U )jm i = 0.

(4.21)

4.3 O Método Multi anal de S hwinger
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Substituimos estas equações na equação 4.19 de forma a obtermos uma expressão
opera ional para a amplitude de espalhamento dada por

[f ℄ = 22

X

m;n

hS~kf jU jm i(d 1)m;nhnjU jS~ki i,

(4.22)

onde

dm;n = hm jA(+) jn i,

(4.23)

A(+) = U

(4.24)

tal que

UG(+)
0 U.

Este prin ípio varia ional in orpora as
função de Green (
ção (2.23) para o

G(0) ) possui o

orretas

ondições de

ontorno pois a

omportamento assimptóti o substituindo a equa-

aso mono anal. Além disso, a função de espalhamento sempre

U de interação, e se U for de urto al an e, então
2
podemos representar m por funções de quadrado integrável (L ), tal que a função
de onda de espalhamento só pre isa ser des rita onde U se faz presente de forma
apare e multipli ada pelo poten ial

apre iável. Além disto a expressão da equação (4.22) mostra ser independente das
ondições de normalização adotada nas funções de base tentativa (

4.3

m ; n ).

O Método Multi anal de S hwinger
O método varia ional apresentado na seção anterior não levava em

onta pro-

essos de espalhamento multi anais (a estrutura do alvo não era levada em
Existem diversos métodos na literatura que levam em

onta).

onta o pro esso de espalha-

mento que possibilite a abertura de mais de um anal. Entre eles o método varia ional
de Kohn [18℄, método da matriz R [19℄, método de frações

ontinuadas (MCF) [20℄ e

o poten ial modelo [21℄. Apresentaremos o método Multi anal de S hwinger (SMC)
que in orpora os pro essos multi anais que possibilitam o estudo de molé ulas

om

geometrias arbitrárias. Foi também desenvolvido para o estudo da polarização do
alvo através de ex itações virtuais e pode ser usado para des rever as ex itações
eletrni as reais do alvo (espalhamentos inelásti os).

4.3 O Método Multi anal de S hwinger

O operador hamiltoniano da
ser des rito
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olisão para o sistema dos (

N + 1) elétrons pode

omo

HN +1 = (HN + TN +1 ) + V

= H0 + V ,

(4.25)

onde

H0 = HN + TN +1 ,
tal que a função

(+)

deve satisfazer a equação de S hrödinger

H^ (+) = (E
aqui

E

HN +1 ) (+) = (E

orresponde a energia do sistema de

H^

= E
H^ = H^0

pois

H^ 0 = E

(4.26)

H0

V ) (+) = 0,

(4.27)

N + 1 elétrons e
HN +1 ,

(4.28)

V,

(4.29)

H0 , nalmente
H^0

= H^ + V .

(4.30)

A equação de Lippmann-S hwinger (equação 4.5), para um determinado

~ki será es

rita

anal

omo

(+)

~ki

= S~ki + G(+)
0 V

(+) ,

(4.31)

~ki

+ 1) elétrons, S~ki é o auto-estado do hamiltoniano H0 onsiderado e que é produto de 0 (função de onda
des revendo o alvo no estado fundamental) pela onda plana exp(i~
ki  ~rN +1 ) tal que
onde

(+)

~ki

representa a função de espalhamento dos (

N

H0 S~ki = ES~ki ,

(4.32)

HN 0 = E0 0 .

(4.33)

e

G(+)
0

é a função de Green já des rita na seção anterior (ver equação 4.7) e

operador do poten ial de interação do elétron do
nú leos do alvo (ver equação 2.21).

ontínuo

om os

N

V

elétrons e

é o

M

4.3 O Método Multi anal de S hwinger
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A equação de Lippmann-S hwinger será multipli ada por

V

para ser rees rita

omo

A(+) ~k(+)
= V S~ki ,
i

(4.34)

onde

A(+) = V

V G(+)
0 V.

Onde agora a amplitude de espalhamento é es rita

h
[f ℄ = 21 hS~kf jV j

(+)

~ki

A estabilidade varia ional de

i+h

( )

~kf

jV jS~ki i h

(4.35)
omo

( )

~kf

jA(+) j

(+)

~ki

i

i
.

[f ℄ em relação as pequenas variações de

(4.36)

(+)

~ki

e

( )

~kf

requer que [22℄

A(+)y ~k( f ) = V S~kf ,

(4.37)

A(+) ~k(+)
= V S~ki ,
i

(4.38)

e

e para que estas duas sejam equivalentes é ne essário que

A(+)y = A( ) ,
e se esta

(4.39)

ondição é verdadeira então podemos dizer que a equação (4.36) dene um

método varia ional para a amplitude de espalhamento.
Mas,

omo apontado por Geltman [23℄, o prin ípio varia ional de S hwinger

(PVS) requer que o lado direito da equação (4.31) seja anti-simétri o uma vez que

(+)

~ki

o é.

Para tal devemos in luir os estados do

Green. Além disso, o autoestado

S~k(+)
i

não é anti-simétri o. Então, para evitarmos

estes problemas denimos um operador de projeção
o espaço de

anais abertos do alvo

P

=

abertos
X

`

ontínuo do alvo na função de

`, es rito

P

[5℄ que atuará somente sobre

omo

j`(1; 2; : : : ; N )ih`(1; 2; : : : ; N )j.

(4.40)

Apli ando este projetor sobre a equação de Lippmann-S hwinger para remover os
omponentes do

ontínuo, temos

(+)
P ~k(+)
= S~ki + G(+)
P V ~ki ,
i

(4.41)
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onde

P S~ki = S~ki

(4.42)

(+)
G(+)
P = P G0 ,

(4.43)

e

Infelizmente isto a arreta na perda da simetria para a função de onda de espalhamento

(+)

~ki

pois os termos

S~ki

e

(+)
G(+)
P V ~ki

da equação (4.41) não são anti-

simétri os omo a função de onda de espalhamento na equação (4.31). Para re uperar
todos os

anais fe hados e a simetria que foram removidos, es revemos

(+)

~ki
onde

a é uma

= aP

(+) + (1

aP ) ~k(+)
,
i

~ki

onstante a ser determinada tal que a

(+)

~ki

omo
(4.44)

ondição do prin ípio varia ional

de S hwinger (PVS) seja mantida. A idéia aqui envolvida é remover, primeiramente,
através do operador de projeção
através de

(1

aP ) ~k(+)
, in
i

aP ~k(+)
,
i

os

luir novamente os

anais do

anais que foram retirados, desta forma

se re upera a simetria que havia sido perdida
Para que a re uperação dos
seja

ontínuo e logo em seguida,

om o uso do operador de projeção

P.

anais seja obtida ela deve validar a equação (4.27), ou

i
h
^ aP ~k(+) + (1 aP ) ~k(+) = 0,
H^ ~k(+)
=
H
i
i
i

(4.45)

usando agora a equação (4.41)

i
h
(+)
(+)
^ a(S~ki + G(+)
H^ ~k(+)
=
H
V
)
+
(1
aP
)
P
~ki
~ki
i
2

H^ 4S~ki + G(+)
P V
e

^ ~k(+) = (H^0
HP
i

onde foi usado

(+)
(+) + ~ki

~ki

^ = H^0
V )P ~k(+)
, pois H
i

(H^0

V )P ~k(+)
i

a

V

(4.46)

(equação 4.30), tem-se

[H^0 ; P ℄ = 0. Agora a equação (4.46) é rees rita
~ki

= 0,

5
P ~k(+)
i

= H^0P ~k(+)i V P ~k(+)i
^
^
= H0P +2 P H0 ~k(+)i V P

A(+)

= 0,

3

= V S~ki ,

(+) ,

~ki

omo
(4.47)
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V )S~ki = V S~ki e H0 S~ki = ES~ki .

H0
A(+) =

1 (P V + V P )
2

V G(+)
P V

Onde temos

^ + P H^
+ a1 H^ a2 HP
h



laramente diferente da equação 4.35. Ou seja, o operador

A(+)

i
,

(4.48)

multi anal (SMC)

para molé ulas difere de espalhamento por um poten ial.
A

ondição

A(+)y

= A(

)

é satisfeita para qualquer elemento de matriz

2

envolvendo funções do espaço L

e para qualquer valor do parâmetro

as funções de base dependentes das funções do
são es ritas

a.

te, a

Mas quando

ontínuo (não mais es ritas em

L2 ),

omo

ji = AN +1 [0 '℄ ,
onde

A(+)

(4.49)

' representa uma função de onda do ontínuo (não L2 ) da partí ula in iden(+)y = A( ) não é mais satisfeita. Desta forma, pre isamos impr
ondição A

ondições de

ontorno para resolvermos o elemento de matriz

h
a

O parâmetro

( )

~kf

h



i

^ + P H^ j
j H^ a2 HP

(+)

~ki

i.

(4.50)

agora é es olhido de tal forma que o prin ípio varia ional

A(+) ~k(+)
= V S~ki (equação 4.34) seja mantido, o que é feito, se e somente se, a = N +1
i
tal que o elemento de matriz da expressão (4.50) para funções do tipo (4.49) seja
nulo [22, 24℄. Desta forma, a expressão varia ional para a amplitude de espalhamento
pode ser es rita de forma análoga a es rita na equação 4.22 para o
anal, ou seja

aso de um úni o

X
[f ℄ = 21 hS~ki jV jmi(d 1)m;nhnjV jS~ki i,
m;n

(4.51)

dm;n = hm jA(+) jn i,

(4.52)

om

tal que

A(+)

O

agora é dada pela equação 4.48

onjunto de funções de base {

om o valor de

a  N + 1.

m } é usado na expansão da função de espalha-

mento. As funções de base do tipo Gaussianas Cartesianas usadas para representar
{

m } são analiti

amente dadas por

A)
(`mn
= N`mn(x Ax)`(y
~

Ay )m (z

2
Az )n e j~r A~ j .

(4.53)
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A es olha das funções de base do tipo Gaussianas Cartesianas possibilitam o
ál ulo analíti o de todos os elementos de matriz para a amplitude de espalhamento
ex eto para o termo

hmjV G(+)
P V jn i que é obtido através das quadraturas numéri as

de Gauss-Legendre. Analisando mais detalhadamente este termo temos que a função
de Green

G(+)
P é
(+)
G(+)
P = P G0 =

ou ainda levando em

`

j` ih`j(E HN TN +1 + i)

P

onservação de energia

(4.54)

` é E` pode se es rever
j`ih`j
.
E` TN +1 + i)

=

abertos
X
`

(E

(4.55)

E = E` + k`2 =2, ou seja
k`2 = 2(E

tal que se tenha

G(+)
P =
Inserindo a relação de

1,

onta que o autovalor de

G(+)
Da

abertos
X

E` ),

(4.56)

j`ih`j

abertos
X

( k 2 =2

TN +1 + i)

`

`

.

(4.57)

ompleteza para as ondas planas

Z

~kj~kih~kj = 1,

d
tem-se que

G(+)
P

=

abertos
X Z
`

j i j~kih~kj h`j
d~
k `2 2
[(k` k )=2 + i℄

onde foi usado o fato que

=

abertos
X Z

~k

d

`

j`~kih~k` j

[(k`2

k2 )=2 + i℄

pri) [25℄

é

res)

mais

omo

pri
res
G(+)
P = GP + GP ,

Gres
P

(4.58)

TN +1 j~ki = (k2 =2)j~ki.

Es revendo a função de Green na forma de soma do seu resíduo (
valor prin ipal (

,

hamado de on-shell,

Gpri
P

por

Gres
P

= i

(4.59)

de o-shell e suas expressões analíti as são dadas

abertos
X
`

k`

Z
d

k^`j`~k`ih~k`` j,

(4.60)
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Gpri
P
tal que

=

Z

abertos
X

36

1

k2
dk
(k`2 k2 )=2
0

Z

^j`~kih~k`j
dk


,

(4.61)

pri
res
hmjV G(+)
P V jn i = hm jV GP V jn i + hm jV GP V jn i,

(4.62)

Prin

V G(+)
P seja es

`
rito

omo

onde

hmjV GP V jni = i
res

e

hm jV GP V jni =
pri

Prin

`

pois

`
gm;n
Estas integrais,

Z

abertos
X

(k ) =

Z
d

om origem no

abertos
X
`

` (k ),
k` gm;n
`

(4.63)



1

k2
`
dk
(k`2 k2 )=2 gm;n(k)
0

,

(4.64)

k^hm jV j`~kih~k` jV jn i.

(4.65)

ál ulo dos elementos de matriz para o operador

de Green e no numerador da expressão varia ional da amplitude de espalhamento,
são

al uladas numeri amente através de uma quadratura de Gauss-Legendre de-

mandando tempo
envolvidas no

omputa ional

onsiderável.

As integrais, de uma forma geral,

ál ulo da amplitude de espalhamento podem ser es ritas

omo soma

de integrais primitivas de dois elétrons na forma

h jV j ~ki =

Z Z

~r1 d~r2 (~r1 )exp(i~k  ~r2 )

d

1 (~r ) (~r ).
j~r1;2j 1 2

(4.66)

(~r1), (~r1) e (~r2 ) são funções do tipo Gaussianas Cartesianas que representam
os orbitais espa iais dos elétrons da molé ula e do ontínuo e exp(i~
k ~r2 ) a onda plana.
onde

Os
as

ál ulos destas integrais,
ombinações possíveis de

hamadas de integrais primitivas, são feitos sobre todas
,

e

omo estas apare em em um número
seja

omputa ionalmente

aro.

e para várias direções e módulos de
onsiderável o que faz

~k.

Integrais

om que o método SMC

4.4 Pseudopoten iais
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Pseudopoten iais
Felizmente a redução do número destas integrais primitivas pode ser feita

usando-se os pseudopoten iais, que levam em
ia da molé ula mais um poten ial efetivo.

onta somente os elétrons de valên-

O nú leo mais os elétrons de

(próximos ao nú leo e mais fortemente ligados) de
tituídos por um pseudopoten ial.

aroço

ada átomo da molé ula são subs-

A utilização destes pseudopoten iais diminui o

número de integrais pois o número de funções de base ne essárias para des rever o
alvo é reduzido (somente se des revem os elétrons de valên ia). Uma outra vantagem é que as funções mais próximas do nú leo que des revem os elétrons do

aroço

e que são difí eis de serem des ritas não são mais ne essárias (estas funções do

a-

roço ne essitam de uma grande quantidade de funções de base do tipo Gaussianas
Cartesianas) - ver gura 4.1.
Em parti ular, os pseudopoten iais que

onservam a norma ( norm

onser-

ving ) [26℄ possuem propriedades interessantes e que podem ser usados em poten iais
mais

omplexos,

omo no espalhamento de elétrons por molé ulas. Como

ara terís-

ti as temos:



O pseudoautovalor de energia de valên ia é igual ao real para uma dada

on-

guração atmi a es olhida;



A pseudofunção de onda é igual à função de onda real (desde que ambas estejam
normalizadas), a partir de um



erto raio de

aroço (R ) - ver gura 4.1;

0 a r da pseudodensidade de arga e a densidade de arga real são
iguais para RR - ver gura 4.2. Esta é a propriedade hamada de onservação

A integral de

da norma ;

Desta forma, as propriedades de espalhamento do pseudopoten ial têm o mesmo
omportamento em relação à energia que as do poten ial real (em primeira ordem)
[27℄.
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Figura 4.1: Linha tra ejada: todos os elétrons; Linha heia: pseudopoten ial; Linha
de pontos (verti al): delimitação do raio de
onda entre um orbital
Kriptnio.

4s sem e

A partir de um

aroço (R ). Comparação da função de

om o uso dos pseudopoten iais para o átomo de

erto raio de

aroço (R ) a pseudofunção de onda é

igual a função de onda real. Os nós, difí eis de serem

onstruídos pela função que

des reve o orbital, agora não mais apare em.

No presente trabalho utilizamos os pseudopoten iais de G. B. Ba helet, D.
R. Hamann e M. S hlüter (BHS) [7℄, que são uma extensão dos pseupoten iais desenvolvidos por D. R. Hamann, M. S hlüter e C. Chiang [28℄ que in luem efeitos
relativísti os. Os pseudopoten ias foram implementados no método Hartree-Fo k e
no método SMC por M. H. F. Bettega, L. G. Ferreira e M. A. P. Lima [29, 30℄.
As integrais que envolvem o poten ial elétron-nú leo e os orbitais atmi os tem
o aspe to geral da forma

Vnu leo

=

Z

~r

d





Z

r 

(4.67)
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Figura 4.2: Linha tra ejada: todos os elétrons; Linha heia: pseudopoten ial; Linha
de pontos (verti al): delimitação do raio de
de

arga entre um orbital

4s sem e

de Kriptnio. A partir de um

aroço (R ). Comparação da densidade

om o uso dos pseudopoten iais para o átomo

erto raio de

pseudofunção de onda é igual a densidade de

e que são substituídas por

Vpp
Onde o poten ial nu lear

Z
r

=

Z

aroço (R ) a densidade de

arga da

arga para a função de onda real.

~r V^pp .

d

(4.68)

é substituído pelo pseudopoten ial

V^pp.

No método SMC, as integrais que envolvem o orbital atmi o, a onda plana e
o poten ial nu lear

Z





Z
= d~re

r 
^pp
são substituídas também pelas integrais que envolvem V
V~knu leo

Nestas equações

V^pp é des

V~kpp
rito

=

Z

i~k~r

~r

d e

^

i~k~r V  .
pp 

(4.69)

(4.70)

omo

V^pp = V^ ore + V^ion

(4.71)

4.5 Disso iação por Captura de Elétron

onde

V^ ore =

e

V^ion =

Os parâmetros

V^pp

estão

1 X
3 X
2
X
n=0 j =1 `=0

Anj`, j` ,

i

e

i

2
Zv X
r i=1
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(

1=2 r)

i erf i

Anj`r2n exp( j` r2 )

+
X̀
m= `

(4.72)

j`mih`mj.

(4.73)

estão tabelados no artigo de BHS [7℄. No operador

ontidas todas as interações do nú leo atmi o e dos elétrons de

aroço

om os elétrons de valên ia. Ou seja, este operador representa o poten ial produzido
pelo átomo a menos de seus elétrons de valên ia.

4.5

Disso iação por Captura de Elétron
Em espalhamento de elétrons por molé ulas, é possível que o elétron seja

ap-

turado temporariamente, isto é, formando uma ressonân ia mas sendo liberado após
um tempo de vida

urto - se

o ânion formado nesta

omparado ao tempo dos movimentos nu leares.

olisão possui energia a ima do limite de estabilidade, este

eventualmente de ai em uma molé ula neutra mais um elétron. Sob
tân ias o tempo de vida desta ressonân ia pode ser longo.
uma demora na

Se

onformação desta nova

ertas

ir uns-

Em parti ular, se há

onguração, na qual a molé ula passa de

seu estado neutro para um estado de ânion, e existem pou os modos vibra ionais de
baixa freqüên ia entre aqueles em que a energia possa ser dispersada, então o tempo
de vida do elétron in idente aprisionado torna-se muito longo e, por

onseguinte,

o tempo de vida do ânion aumenta. Desta forma existe uma grande probabilidade
que o ânion seja permanentemente estabilizado, sendo que a distinção entre o estado
temporário e o permanente é difí il de se

ara terizar. Em algumas situações, íons

negativos, que são fragmentos da molé ula original, podem surgir no pro esso de
olisão.

São justamente nestas situações que as ressonân ias fun ionam

omo um

pro esso importante na geração de íons para os plasmas frios.
O pro esso de disso iação por

aptura de um elétron e

sobre uma molé ula

4.6 Aproximação Estáti o-Tro a
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pode o orrer da seguinte maneira

e

+ AB ! A + B ,

(4.74)

de tal forma que isto possa o orrer quando o elétron in idente possui energia a ima
do limite de disso iação do ânion. Se
e

dAB a energia de disso

disso iação por

hamarmos de

iação da ligação

aptura que

Ei > dAB

Ei a energia do elétron in

idente

AB no ânion, então requeremos para esta
AE , onde AE é a anidade eletrni a de

uma das molé ulas.
A disso iação por

aptura é freqüentemente observada em ressonân ias nas

seções de hoque elásti as, pois a presença da ressonân ia aumenta a probabilidade de
que a molé ula atinja a nova

onguração

AB

mais estável do que

A

+ B antes da

saída do elétron. O pro esso de disso iação é muito importante, prin ipalmente para
situações em que as energias envolvidas estão abaixo das ex itações eletrni as reais,
sendo no geral o úni o me anismo pelo qual uma molé ula pode sofrer a quebra de
suas ligações e que pode ser dete tado nas seções de

hoque. Mais ainda, estas disso-

iações geralmente produzem fragmentos neutros ou íons, sendo então estas uma das
prin ipais maneiras para a formação de plasmas frios. No próximo

apítulo teremos

a oportunidade de analisar o triuoreto de nitrogênio (NF3 ) onde esta disso iação
por

aptura de elétron é um dos fatores que possibilita a quebra da molé ula para a

formação dos íons F .

4.6

Aproximação Estáti o-Tro a
Na resolução da equação de S hrödinger para o problema de espalhamento de

elétrons por molé ulas, usamos para o poten ial a aproximação estáti o-tro a, onde
somente o pro esso elásti o é des rito e os efeitos levados em

onta são a tro a entre

o elétron in idente e um dos elétrons da molé ula e o efeito
direto).

Nesta aproximação não existem outros efeitos de

onta tais

oulombiano (efeito

orrelação levados em

omo ex itações eletrni as ou efeitos de polarização. A função de onda

4.7 Polarização
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do espalhamento para os (

N

+ 1) elétrons será então des rita por uma função es-

táti o-tro a (ET) antissimetrizada, que será usada em parti ular no método SMC,
omo

m = AN +1 [0 'm ℄ ,
onde

(4.75)

0 representa a função de onda da molé ula no seu estado fundamental (N

elétrons),

'm

é um orbital do espaço de

onguração que representa o elétron do

ontínuo e AN +1 é o operador de antissimetrização para as (
por

é o sinal de permutação e

Q

(4.76)

é o operador de permutação.

antissimetrizado dado pela equação 4.75 dene o espaço de

4.7

ulas dado

(NX
+1)!
1
AN +1 = p
2 Q
(N + 1)! q=1 q

2q

aqui

N + 1) partí

O produto

onguração.

Polarização
No

apítulo 3 a molé ula foi des rita no seu estado fundamental (

quaisquer modi ações espa iais no seu espaço de

0) sem

onguração para os elétrons do

alvo devidas ao elétron in idente. Ou seja, a molé ula é atingida pelo elétron mas
se mantém  ongelada durante e após a in idên ia do elétron.
Em um modelo que pro ure des rever melhor a

olisão, o  ongelamento a ima

deve ser evitado e bus a-se agora des rever o evento de forma mais
em

ompleta levando

onta os efeitos do elétron in idente sobre a molé ula. A inuên ia devido ao elé-

tron in idente só o orre quando este in ide

om energia muito baixa, isto é, quando a

energia do elétron é menor que 10 eV. Desta forma, os elétrons
baixa energia

inéti a o que faz

pela molé ula. Como

onstituintes possuem

om que estes sejam sentidos de forma mais intensa

onseqüên ia direta disto, a nuvem eletrni a da molé ula se

distor e (polariza) resultando num momento de dipolo induzido. Qualitativamente,
isto é análogo ao átomo de Hidrogênio submetido a um
qual produz uma distribuição assimétri a da

ampo elétri o externo, o

arga em torno do nú leo, ou seja, a

4.7 Polarização
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nuvem eletrni a é atraída na direção do
a molé ula está polarizada.

ampo elétri o e se deforma. Dizemos que

Esta polarização se manifesta, no nosso modelo, pelo

a esso aos estados virtuais da molé ula que são energeti amente ina essíveis ( anais fe hados). Após a retirada do

ampo elétri o externo, a molé ula volta a sua

onguração ini ial.
O espaço de

onguração obtido pelo método Hartree-Fo k pode des rever a

molé ula no estado fundamental ou em estados (virtuais) ex itados do alvo. Porém,
até o momento, as interações destes estados ex itados

om o elétron do

não foram in luídas na des rição da função de onda de espalhamento.
de

ontínuo
O espaço

onguração para o espalhamento elétron-molé ula, onde a molé ula no estado

fundamental interage
estáti o-tro a

om o elétron do

ontínuo, tem sido des rito na aproximação

omo (equação 4.75)

m = AN +1 [0 'm ℄ .
Na aproximação estáti o-tro a
pela in lusão das
elétron do

(4.77)

om polarização o espaço de

onguração é ampliado

ongurações dos estados virtuais ex itados que interagem

ontínuo. Desta forma, o espaço de

om o

onguração é aumentado levando em

onta também os estados ex itados (virtuais) do alvo e sua interação

om o elétron

in idente 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
senta a função de onda da molé ula (
do

N

elétrons)

i-ésimo elétron de um dos seus orbitais o

om uma ex itação simples virtual

upados para um dos orbitais virtuais.

Estes orbitais virtuais são ina essíveis nas simples
onstruídos de forma a interagirem
do

ontínuo.

i repre-

olisões ( anais fe hados) e são

om o orbital virtual

'n que representa o elétron

4.8 Mudança do Referen ial da Molé ula para o Referen ial do Laboratório

4.8

Mudança do Referen ial da Molé ula para o Referen ial do Laboratório
Até o momento, a amplitude de espalhamento foi des rita

envolve um elétron

0 e sai

ini ial

om momento linear

om momento linear

h~ki que in

ide sobre uma molé ula no estado

h~kn deixando a molé

referen ial adotado foi o do alvo (body-frame ) e

omo o pro esso que

ula no estado nal

om a amplitude de espalhamento

f B , denida em relação aos eixos prin

asso iada que

hamaremos de

da molé ula.

No entanto, para obtermos

n. O

omparações

oerentes

ipais de simetria
om as medidas

feitas no referen ial de laboratório (lab-frame )  ver gura 2.3  devemos es rever a
amplitude
eixo

Z

fB

em termos do referen ial de laboratório

f L.

Conven iona-se adotar o

omo a direção de in idên ia do feixe de elétrons.

As idéias que seguem [31, 32℄ fazem esta mudança do referen ial da molé ula
para o do laboratório para as amplitudes de espalhamento através de expansão dos
momentos lineares em momentos angulares (ondas par iais) e por matrizes de rotação
de Wigner [13℄.
Es revendo a amplitude de espalhamento da equação (4.51), que está no referen ial da molé ula,

omo

f sm (~kf ; ~ki ) = hk^f jf (kf ; ki )jk^ii = hk^f jf jk^ii,

(4.79)

(~ki; ~kf ) são denidos em relação ao body-frame através de quadraturas angulares f(i ; i ),(f ; f )g. Para tal pode-se imaginar o hemis-

onde os vetores de ondas planas

fério de uma superfí ie esféri a sendo preen hida pela varredura destas quadraturas

(0     e 0    2), onde os pontos do outro hemisfério são obtidos por
onjugação

omplexa.

Denimos no referen ial da molé ula (body-frame ) um sistema de

(X; Y; Z ) e no referen ial do

laboratório (lab-frame ) um sistema de

rota ionado em relação ao body-frame por

oordenadas
oordenadas

(X 0; Y 0; Z 0) e, fazendo a expansão de f sm

da igualdade (4.79) em ondas par iais (momento angular), em relação a

~kf

[32℄.
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Usando a relação para ondas expandidas em harmni os esféri os [14℄

1 X̀
+
X
`=0 m= `

aqui o limite
onveniente.

Y`m

1

+

X X̀
j`; mi h`; mj = 1,
(k^f )Y`m (k^f ) =

(4.80)

`=0 m= `

1 será substituído por `max, pois para o método numéri o isto é mais
Para

`max

= 10 já temos uma boa des rição da função de onda de

espalhamento. Inserindo (4.80) em (4.79) tem-se

f sm
onde

(~kf ; ~ki) =

`X
+
max X̀
`=0 m= `

`max X̀
+

X
hk^f j`; mih`; mjf jk^ii =

`=0 m= `

f`;m (kf ; ~ki ) = h`; mjf jk^ii.

f`;m (kf ; ~ki)Y`m (k^f ),

Figura 4.3: Rotações de Euler realizadas do referen ial da molé ula
o referen ial do laboratório

(4.81)

(X; Y; Z ) para

(X 0; Y 0; Z 0) O vetor ~ki apresentado na gura mostra a

direção de in idên ia do elétron do

ontínuo já rota ionado.

Fazendo agora a rotação do referen ial, es olhem-se os ângulos de Euler (ver

= i, = i
= 0 tal que se obtenha o sistema (X 0; Y 0; Z 0) rota ionado em relação a (X; Y; Z )

gura 4.3) em relação ao lab-frame. Es olhendo estes ângulos
e

onde o eixo

Wigner

Z0

oin ide

(`) ( ; ;
Dm;m
0

om a direção de

~ki .

omo

Utilizando as matrizes de rotação de

), que giram as harmni as esféri as Y`m tal que [13℄
X
` ( ; ; = 0)Y  (k
^
Y`m (k^f0 ) =
D;m
0
` f ),


(4.82)
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e usando

X

m0



= 0)Dm` 0;m00 (

Dm` 0 ;m ( ; ;

; ;

= 0) = Æm;m00 ,

(4.83)

pode-se inverter e relação anterior para

Y` (k^f ) =

X

m0

= 0)Y`m0 (k^f0 ),



Dm` 0 ; ( ; ;

(4.84)

onde agora a amplitude de espalhamento (equação 4.81) no lab-frame é es rita

f L (k^f0 ; ~ki) =

X

`;m;

` ( ; ;
f`;m (kf ; ~ki )Dm;

= 0)Y` (k^f0 ).

omo

(4.85)

Já se tem, da expressão a ima, a amplitude de espalhamento expandida em
ondas par iais em relação a

~kf0

no lab-frame.

Expandindo a amplitude de espalhamento no lab-frame agora em ondas harmni as esféri as

f sm
onde

~ki e usando a mesma relação de

(~kf ; ~ki) =
`0 ;m0
f`;m

0max +`0
`X
+ `X
max X̀
X
`=0 m= ` `0 =0 m0 = `0
Z

(kf ; ki) = dk^i

Z
d

ompleteza para

k^i tem-se

` ;m
f`;m
(kf ; ki)Y`m (k^f )Y`m0 (k^i)

0 0

0

(4.86)


0
k^f Y`m (k^f )f sm (~kf ; ~ki )Y`m0 (k^i ),

(4.87)

onde agora a expressão a ima nos forne e a amplitude de espalhamento expandida
em ondas par iais em relação a

~ki e ~kf

[33℄.

Após, também, o uso das matrizes de rotação de Wigner, para
m

A seção de

f L (k^f0 ; ~ki ) =

XX

`; `0 ;0

` ;m
f`;m
(kf ; ki)Y` (k^f0 )Y`0 (k^i).

0 0

0

hoque diferen ial (SCD) é es rita

1 kf
d s (k^f0 ; kf ; ki ) =
4 ki
onde a integração em

k^i

~ki

tem-se por

(4.88)

omo

Z
d

k^i f L (~kf0 ; ~ki )

2

,

(4.89)

representa a média sobre todas as orientações aleatórias

das molé ulas. Isto é equivalente a manter a molé ula xa e variar as direções de
in idên ia do feixe de partí ulas.
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A seção de hoque integral (SCI) na representação de momento linear é des rita
por

Z
kf
1
int (kf ; ki ) =
4 k i

Z
d

2
k^i dk^f f sm (~kf ; ~ki ) ,

(4.90)

sendo que para a expansão obtida da equação (4.86) e inserida na equação 4.90
forne e

0

+ `X
+`0
max X
max X̀
kf `X
1
int (kf ; ki ) =
4 ki `=0 m= ` `0=0 m0 = `0




0 0

` ;m
f`;m
(kf ; ki)

2

,

(4.91)

ou ainda inserindo nesta a equação (4.88), tem-se nalmente

int (f0 ; kf ; ki) =
onde

1 kf X
4 ki `0;`;

X

`00 ;00

00 00

00 00

` ;
f``0 ;; (kf ; ki )f`;
(kf ; ki)P`(f0 )P`0 (f0 ).

P` representa os polinmios de Legendre asso

iados.

(4.92)
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Capítulo 5
Molé ula NF3
A importân ia da molé ula do NF3 (triuoreto de nitrogênio) nos pro essos
de produção de plasmas frios pode ser en ontrada em diversas fontes na literatura
[34℄. O NF3 tem sido usado
peruor arbonos

omo alternativa para os gases de

orrosão no lugar dos

omuns (peruoro arbon - PCF) por duas prin ipais razões, i ) não

há formação de resíduos poliméri os durante a

orrosão e ii ) é ambientalmente menos

poluente que os PCF's [35℄. Também tem sido usado em experimentos de des argas
de plasmas na limpeza dos substratos a base de elementos tais

omo UO2 [36℄.

Apesar da importân ia da molé ula do NF3 em apli ações te nológi as, pou o
se

onhe e a respeito dos pro essos de

olisão e NF3 . Relativo ao espalhamento a

baixas energias pela molé ula do NF3 , podem ser

itados os trabalhos em

olisões

e NF3 elásti as e inelásti as por Res igno [2℄ e os experimentos de Boesten et al.
[1℄ sobre

olisões vibra ionais elásti as e inelásti as de e NF3 . Ambos os trabalhos

reportaram a formação de uma ressonân ia de forma durante a
também

ál ulos de seções de

olisão. Pode-se

itar

hoque de ionização do NF3 [37℄, experimentos sobre

disso iações do NF3 por impa to e

aptura de elétrons [38, 39℄,

ál ulos de poten iais

de ionização adiabáti os e entalpias de formação [40℄. Têm sido en ontrados nestes
experimentos possíveis ligações disso iativas por
íons F , sendo este o

aptura de elétrons que produzem

anal dominante no pro esso [38℄. Íons F2 e NF2 também são
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Figura 5.1: NF3 - Representação espa ial - Grupo C3v . A base da molé ula é

om-

posta por átomos de Flúor que formam um triângulo eqüilátero.

riados, mas em menor quantidade [38, 39℄.
Nas

olisões elétron-molé ula, o pro esso de

uma ressonân ia de forma ou
a

aptura eletrni a apare e

omo

omo um ânion de estado temporário formado durante

olisão. Boesten et al. reportaram a existên ia de uma ressnan ia de forma na

seção de

hoque elásti a em 3 eV. Res igno en ontrou uma ressnan ia de forma

em sua seção do

hoque de transferên ia de momento (SCTM) em 5,5 eV. Contudo,

ele não dis utiu a qual simetria do grupo C3v perten ia esta ressnan ia. Baseado
neste resultado, Res igno foi in linado a a reditar que esta ressonân ia de forma é
a responsável pela disso iação por

aptura de elétron no NF3 ao longo da ligação

NF. Boesten et al. en ontraram nas funções de ex itações vibra ionais uma ressonân ia de forma em 3 eV e atribuiram esta à representação E do grupo de simetria
C3v . Apresentamos neste

apítulo estudos

na literatura. Estes são os

ompletementares aos trabalhos existentes

ál ulos das seções de

hoque para espalhamento elás-

ti o a baixas energias (até 50 eV) por molé ulas do NF3 .
as seções de

Os

ál ulos envolvendo

hoque diferen ial, integral total e por simetria e de transferên ia de

5.1 Pro edimentos de Computação
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momento foram realizados usando o método Multi anal de S hwinger (SMC)
pseudopoten iais, já revistos em

apítulo anterior. Estes

ál ulos foram exe utados

usando-se as aproximações de Born-Oppenheimer de nú leos xos
ções estáti o-tro a (SE) e estáti o-tro a

om

om as aproxima-

om polarização (SEP) para o espaço de

onguração.
Assim sendo, pro uramos produzir dados

onáveis sobre as seções de

hoque

dentro do intervalo de energias onde a aproximação estáti o-tro a fun iona e também
exploramos a ressonân ia de forma en ontrada no

5.1

anal elásti o.

Pro edimentos de Computação
Os

ál ulos relativos a

olisão e NF3 foram realizados para nú leos xos na

aproximação estáti o-tro a (SE),
geometria de equilíbrio

om a molé ula em seu estado fundamental e na

om R(N-F) = 1,365 Å e <(FNF) = 102,3

Æ

[1, 2℄. Na gu-

ra 5.1 temos uma representação espa ial desta molé ula que perten e ao grupo C3v .
As seções de
ger (SMC)

om pseudopoten iais. A função de onda

damental do alvo
om

hoque foram obtidas por meio do método multi anal de S hwin-

orrespondente a simetria

1A
1

j0 i que des reve o estado fun-

(índi e 1 superior provém de 2

S =0 e A1 é a representação irredutível no grupo C3v ), foi des

S +1

rito através de um

úni o determinante de Slater. A molé ula do NF3 possui um total de 26 elétrons de

s 2 2p3

valên ia (N:[He℄2

s2 2p5 ).

e F:[He℄2

O

onjunto de bases (

6s5p2d) usadas para

des rever o estado fundamental e os orbitais de base de espalhamento, no
estáti o-tro a, estão listados na tabela 5.1 e obtidas de a ordo

d que

na referên ia [41℄, somente as funções do tiponos

ál ulo

om a des rição dada

estão em itáli o foram usadas

ál ulos estáti o-tro a (ET).
Este

onjunto de base forne e um total de 132 orbitais mole ulares, dos quais

13 orbitais mole ulares são usados para des rever a função de onda do estado fundamental da molé ula para os elétrons de valên ia
A1 , 4 para

ada

omo segue: 4 para a representação

omponente da representação duplamente degenerada E e 1 para a

5.1 Pro edimentos de Computação
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N

F

tipo

expoente

expoente

s

17,569870

12,545580

1,0

s

3,423613

6,272790

1,0

s

0,884301

1,576479

1,0

s

0259045

0,499283

1,0

s

0,053066

0,150680

1,0

s

0,022991

0,077101

1,0

p

7,050692

9,852550

1,0

p

1,910543

2,330403

1,0

p

0,579261

0,462593

1,0

p

0,165395

0,154197

1,0

p

0,037192

0,051399

1,0

d

0,403039

0,790820

1,0

d

0,091192

0,181887

1,0

d

0,114396

0,677371

1,0

oe iente

Tabela 5.1: Funções do tipo Gaussianas Cartesianas para átomos de Nitrogênio e
Flúor de a ordo

d

om a equação (4.53) para os elétrons de valên ia. Funções do tipo-

d

em itáli o: usadas somente no estáti o-tro a (ET). Funções do tipousadas somente no estáti o-tro a

om polarização (ETP).

em negrito:

5.2 Resultados
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representação A2 . Os orbitais virtuais são usados para
rações de a ordo

om a equação (4.75). Ex luimos, em alguns

simétri a de funções do tipo-d, representadas por
dem produzir, quando
nossas seções de

onstruir o espaço de

ombinadas

ál ulos, a

[(x2 + y2 + z2 )exp(

ongu-

ombinação

r2 )℄ que po-

om funções do tipo-s, estruturas espúrias em

hoque. Desta forma, eliminamos a dependên ia linear no

onjunto

de bases, tal que temos um total de 111 orbitais de espalhamento distribuídos por
simetria

omo segue:

31 para A1 , 36 para

ada

omponente da simetria E (Ex e

Ey ) e 8 para A2 . O valor do momento de dipolo en ontrado é de 0,263D, em bom
a ordo

om o valor

al ulado de 0,282D da referên ia [2℄ (erro de

 7 %) e

om valor

experimental de 0,235D [42℄. Em relação ao experimental nosso resultado apresenta
uma dis repân ia de

 12 % e o erro da referên ia [2℄ foi de 20 %. Devido a pequena

magnitude do momento de dipolo do NF3 omitimos em nossos
do espalhamento para

5.2

` grandes no poten

ál ulos a

orreção

ial do dipolo [43, 44℄.

Resultados
Na gura 5.2 - grá o (a) - apresentamos a seção de

om o uso da

hoque integral elásti a

ombinação simétri a das funções do tipo-d. Observamos um pi o bem

intenso produzido em 3 eV, um pi o em 7,5 eV e um pi o menor em 13 eV. Para
veri ar a natureza destes pi os retiramos as

d

tipo-

ombinadas

s

om funções do tipo- .

ombinações simétri as de funções do

Con luímos, desta forma, que os pi os

em 3 eV e 13 eV eram espúrios e que o pi o em 7,5 eV não é espúrio e este representa
uma ressonân ia de forma de a ordo

om a previsão de Res igno.

- grá o (b), apresentamos as seções de
seção de

Na gura 5.2

hoque para as simetrias E, A1 e A2 e a

d

hoque integral elásti a sem o uso das funções do tipo- .

Comparando

om o grá o superior observamos a modi ação sensível no pi o espúrio (menor
intensidade) e melhora na suavidade da

urva em 13 eV. Mas agora apare em dois

pi os espúrios bem menos intensos, um devido a simetria Ey e outro da Ex para 4 eV
e 5 eV respe tivamente. Com a informação de em quais energias apare em os pi os

5.2 Resultados
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Figura 5.2: NF3 - Seção de

hoque integral (SCI) estáti o-tro a (ET). Linha

heia:

soma das SCI por simetria; Linha de pontos próximos: simetria A1 ; Linha de pontos:
simetria A2 ; Linha tra ejada: simetria Ex ; Linha traço-ponto: simetria Ey ; Asteris o:
dados experimentais de Boesten et al.
funções do tipo-d

ombinadas

espúrios).

Grá o (a):

pi os espúrios (usando

om funçõe do tipo-s ); Grá o (b): pi os espúrios

menos intensos (sem funções do tipo-d
(sem funções do tipo-d

[1℄.

ombinadas); Grá o ( ): sem pi os espúrios

ombinadas e retiradas

ongurações que produziam pi os

5.2 Resultados

espúrios,
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onseguimos identi ar quais

pi os e retiramos estas

ongurações eram as responsáveis por estes

ongurações, um para

ada

omponente da simetria E. Este

pro edimento não afetou os resultados nais, possibilitando seções de
destas estruturas,

hoque livres

omo podemos ver na gura 5.2 - grá o ( ).

A gura 5.2 - grá o ( ) - mostra o resultado dos nossos

ál ulos da seção de

hoque integral elásti a (SCI) estáti o-tro a (ET) e os resultados experimentais de
Boesten et al. para as

olisões e NF3 . Nossa SCI (linha heia)  a a ima dos dados

experimentais para energias a ima de 5 eV e mostra uma ressnan ia de forma em
torno de 7 eV. Com a de omposição da SCI por simetrias de a ordo

om o grupo

C3v , mostrada na gura 5.2 - grá o ( ), en ontramos duas ressonân ias de forma
independentes e perten entes as representações das simetrias A1 e E.
Nas guras 5.3, 5.4 e 5.5
(SCD) estáti o-tro a (ET) (linha

omparamos nossas seções de
heia)

hoque diferen iais

om os resultados experimentais SCD de

Boesten et al. (asteris os).
Na gura 5.3 apresentamos nossas SCD para energias de 4, 5, 7 e 8 eV. Para
as energias de 4 eV e 5 eV, que estão situadas abaixo do pi o, en ontramos boa
on ordân ia entre a teoria e os dados experimentais. As energias de 7, 8 e 10 eV
orrespondem as regiões do pi o de ressonân ia, e a
teóri os e os experimentais é pobre.

onssonân ia entre os

ál ulos

Nas gura 5.4 mostramos as SCD paras as

energias de 10, 15, 20 e 25 eV. A gura 5.5 mostra as SCD para 30 e 50 eV. A ima
da ressonân ia de forma temos as energias de 15, 20, 25, 30 e 50 eV. Nestas energias a ima de 15 eV en ontramos boa

on ordân ia entre os nossos resultados e os

experimentais.
Na gura 5.6 apresentamos nossa seção de hoque de transferên ia de momento
(SCTM) estáti o-tro a (ET) juntamente

et al.

om os resultados experimentais de Boesten

e os resultados de Res igno usando o método

omplexo de Kohn.

Nossa

SCTM mostra a mesma forma da ressonân ia, mas nossa posição da ressonân ia
está deslo ada para uma energia mais baixa ( er a de

 1 eV) quando

omparada

om os dados de Res igno. O valor do pi o da ressonân ia medida por Boesten et al.

5.2 Resultados

Figura 5.3: NF3 - Seção de
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hoque diferen ial (SCD) para

olisão elásti a elétron-

NF3 para as energias de impa to do elétron de 4, 5, 7 e 8 eV. Linha
hoque diferen ial estáti o-tro a; Pontos: seção de

heia: seção de

hoque diferen ial estáti o-tro a

om polarização; Asteris o: dados experimentais obtidos por Boesten et al. [1℄.

5.2 Resultados
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Figura 5.4: NF3 - Seção de hoque diferen ial (SCD) para

olisão elásti a elétron-NF3

para as energias de impa to do elétron de 10, 15, 20 e 25 eV. Linha
hoque diferen ial estáti o-tro a; Pontos: seção de

heia: seção de

hoque diferen ial estáti o-tro a

om polarização; Asteris o: dados experimentais obtidos por Boesten et al. [1℄.

5.2 Resultados
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Figura 5.5: NF3 - Seção de hoque diferen ial (SCD) para

olisão elásti a elétron-NF3

para as energias de impa to do elétron de 30 e 50 eV. Linha
diferen ial estáti o-tro a; Asteris o:

al. [1℄.

heia: seção de

hoque

dados experimentais obtidos por Boesten et

5.3 Dis ussão
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está situado em 3 eV. Para energias a ima da posição da ressnan ia nossos valores
estão a ima dos pontos experimentais. Os resultados também são apresentados na
tabela 5.2.

Ângulo
0Æ
10Æ
20Æ
30Æ
40Æ
50Æ
60Æ
70Æ
80Æ
90Æ
100Æ
110Æ
120Æ
130Æ
140Æ
150Æ
160Æ
170Æ
180Æ
SCI
SCTM

4 eV
3,08
3,05
2,95
2,79
2,55
2,25
1,89
1,53
1,21
0,97
0,82
0,76
0,75
0,78
0,84
0,92
1,01
1,09
1,12
15,88
10,76

5 eV
4,13
3,98
3,59
3,04
2,46
1,93
1,50
1,18
0,96
0,82
0,74
0,70
0,68
0,67
0,68
0,73
0,80
0,87
0,90
14,66
10,76

Tabela 5.2: Seções de
seção de

8 eV
11,57
10,89
9,11
6,79
4,58
2,92
1,93
1,47
1,28
1,17
1,05
0,91
0,77
0,69
0,71
0,83
1,02
1,19
1,26
26,10
14,31

10 eV
9,09
8,57
7,17
5,34
3,58
2,25
1,46
1,11
0,97
0,89
0,79
0,68
0,59
0,55
0,58
0,66
0,77
0,86
0,89
20,19
10,98

15 eV
8,06
7,50
6,05
4,21
2,57
1,47
0,95
0,83
0,83
0,78
0,68
0,57
0,53
0,59
0,71
0,88
1,04
1,16
1,21
16,62
10,18

20 eV
8,46
7,69
5,77
3,59
1,92
1,04
0,76
0,77
0,78
0,69
0,56
0,49
0,54
0,70
0,93
1,20
1,46
1,67
1,74
15,49
10,64

25 eV
9,99
8,76
5,91
3,09
1,40
0,82
0,78
0,79
0,69
0,52
0,40
0,40
0,54
0,80
1,17
1,61
2,06
2,40
2,54
15,30
11,49

hoque estáti o-tro a (ET): seção de

hoque integral (SCI) e seção de

(SCTM) para

5.3

7 eV
10,78
10,19
8,63
6,59
4,62
3,10
2,14
1,64
1,41
1,30
1,20
1,09
1,00
0,99
1,12
1,42
1,81
2,15
2,28
28,26
18,08

olisão elásti a elétron-NF3 (10

30 eV
11,88
10,16
6,32
2,86
1,13
0,77
0,83
0,77
0,56
0,35
0,25
0,30
0,51
0,85
1,29
1,81
2,33
2,72
2,87
15,18
11,50

50 eV
15,52
12,35
6,17
2,03
0,86
0,79
0,68
0,45
0,26
0,16
0,15
0,27
0,53
0,82
1,09
1,38
1,70
1,92
1,99
13,09
9,04

60 eV
17,71
13,47
5,84
1,65
0,87
0,78
0,55
0,35
0,24
0,18
0,16
0,26
0,48
0,71
0,96
1,36
1,86
2,20
2,30
12,62
8,65

hoque diferen ial (SCD),

hoque de transferên ia de momento

16

2

m ).

Dis ussão
Levando-se em onta os

ál ulos estáti o-tro a para a olisão e NF3 , a posição

da ressonân ia de forma esta deslo ada para energias mais altas quando
aos dados experimentais de Boesten et al. [1℄. É bem

omparados

onhe ido que a in lusão dos

efeitos de polarização deslo a a ressonân ia para a posição

orreta. Então, desde que
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Figura 5.6: NF3 - Seção de
tro a (ET) para

hoque de transferên ia de momento (SCTM) estáti o-

olisão elásti a elétron-NF3 .

pontilhada: resultado dos

Linha

heia:

estáti o-tro a; Linha

ál ulos teóri os feitos por Res igno [2℄; Asteris o: dados

experimentais obtidos por Boesten et al. [1℄.
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a existên ia desta ressnan ia de forma foi
quais também levam em
de Boesten et al.

onrmada pelos

ál ulos de Res igno (os

onta os efeitos de polarização) e pelos dados experimentais

[1℄, podemos extrair algumas informações adi ionais de nossos

ál ulos sobre esta ressnan ia de forma.
Tem sido des rito [2, 37, 38, 39℄ que a molé ula do NF3 quebra através da
disso iação por

aptura de um elétron, onde o

anal dominante é dado pelo íon F

[38℄ resultado do pro esso

NF3

Para uma
por

+ e ! NF2 + F

.

(5.1)

olisão elétron-molé ula a baixas energias o pro esso de disso iação

aptura do elétron o orre através de uma ressonân ia de forma. Isto foi apontado

antes por Res igno onde a ressonân ia do NF3 poderia ser responsável pela disso iação desta molé ula. Os nossos resultados dão suporte a estas
e também apóiam a idéia da produção do íon F

on lusões de Res igno

[38℄ pelo pro esso de disso iação

omo veremos a seguir.
Dada por um modelo simples, a formação desta ressonân ia, pode ser vista
omo o aprisionamento do elétron do
so upado.

Boesten et al.

ontínuo em um orbital virtual mole ular de-

reportaram que, para o NF3 , este orbital perten e a

representação E do grupo C3v .

A de omposição de nossa SCI mostra que de fato

uma ressonân ia perten e a simetria E e a outra a simetria A1 do grupo C3v .
No sentido de determinar a natureza destes orbitais ressonantes, utilizamos
um

onjunto de bases STO-6G

resultados destes

1 usando o pa

ote

omputa ional GAMESS

2 [45℄.

Os

ál ulos mostram que o mais baixo orbital deso upado de simetria

E tem uma ligação



no sentido da ligação NF (ver gura 5.7), este pode ser o

responsável pela disso iação da molé ula no sentido desta ligação NF. Na gura 5.7
temos uma visão do

orte feito no plano

yz (x = 0) da molé

ula do NF3 no sentido

da ligação NF - são mostradas as equifunções de onda dos orbitais mole ulares das
1 Conjunto de bases mínimas de Pople (STO-NG). Funções Gaussianas para N=2,3,4,5,6.
2
.

General Atomi and Mole ular Ele troni Stru ture System
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yz das equifunções de onda
dos orbitais mole ulares das ligações NF (posição x = 0 e eixo x saindo do plano da
página - ver gura 5.1). As ligações NF superiores não estão no plano yz . Linhas
heias: equifunções de onda positivas no plano de orte yz . Linhas pontilhadas:
equifunções de onda negativas no plano de orte yz . Na direção da ligação NF as
equifunções de onda ontidas no plano yz apresentam simetria que pode o asionar
Figura 5.7: NF3 - Simetria E - Vista frontal pelo plano

uma região de disso iação para a molé ula - esta se situa próximo ao ponto médio
da ligação NF

ontida no plano

yz (posição da ressonân

ia).
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ligações NF através das linhas heias e pontilhadas (equifunções de onda positivas
e negativas, respe tivamente) e linhas auxiliares para visualização das ligações NF.
Na gura 5.8 apresentamos o

orte no plano

yz para a simetria A1 .

yz das equifunções de onda
dos orbitais mole ulares das ligações NF (posição x = 0 e eixo x saindo do plano da
página - ver gura 5.1). As ligações NF superiores não estão no plano yz . Linhas
heias: equifunções de onda positivas no plano de orte yz . Linhas pontilhadas:
equifunções de onda negativas no plano de orte yz . Na direção da ligação NF
as equifunções de onda ontidas no plano yz não apresentam uma simetria que
Figura 5.8: NF3 - Simetria A1 - Vista frontal pelo plano

poderia o asionar uma região de disso iação para a molé ula.

A reditamos que, em ambas as guras, seja ao longo da ligação NF que possa
o orrer a disso iação por

aptura do elétron do

ontínuo. Notamos que para a sime-

tria E as equifunções de onda dos orbitais mole ulares apresentam maior simetria
em torno da ligação NF quando

omparadas as equifunções de onda dos orbitais

mole ulares para a simetria A1 . Desta forma, a reditamos, que a simetria E apresenta maior probabilidade da formação de uma posição de ressonân ia ao longo da
ligação NF - na gura 5.7 seria o ponto médio da ligação NF que perten e ao

5.3 Dis ussão

plano

yz .
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Não podemos dizer o mesmo a respeito da simetria A1 ao longo da ligação

NF que perten em ao plano

yz

da gura 5.8, estas equifunções de onda (linhas

heias e pontilhadas) não se anulam - não há simetria ao longo da linha auxiliar
que representa a ligação NF - e desta forma a reditamos que elas não possibilitem
a formação de uma região onde o aprisionamento de um elétron do

ontínuo

ause

uma ressonân ia.

Figura 5.9: NF3 - Soma das Autofases (equivalente ao deslo amento de fase) para as
simetrias E e A1 . Linha tra ejada: simetria E. Linha pontilhada: simetria A1 . Notase a variação de

 nestas autofases que é um

omportamento típi o de ressonân ias

de forma.

Na gura 5.9 podemos ver a soma das autofases (o equivalente ao deslo amento
de fase) para as simetrias E e A1 .
variação de

 , que é uma

Observamos que estas autofases sofrem uma

ara terísti a de região de ressonân ia [12℄. O efeito só não

é mais pronun iado na simetria A1 por que existe um efeito de fundo (ba kground )
que disfarça estas autofases, isto é, que produz uma soma de autofases mais suave
do que a que realmente existe para determinadas autofases da simetria A1 .
Pelas razões a ima expostas e pelas guras 5.7, 5.8 e 5.9 a reditamos ter identi ado a simetria que produz a quebra da molé ula NF3 no sentido da ligação NF.
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Ela perten e a simetria E.
No geral, as nossas SCD assemelham-se bem

om os resultados experimentais

para as energias fora da região da ressonân ia. Como visto nas guras 5.2 e 5.6, nossas
SCI e SCTM, por outro lado, não apresentam boa

on ordân ia

om os resultados

experimentais. Os valores para SCI e SCTM experimentais, foram obtidos através da
integração das SCD medidas depois da extrapolação entre 0

Æ e 180Æ .

Na tentativa de

expli ar a dis repân ia entre a teoria e os valores experimentais vistos na SCI e SCTM
zemos o seguinte:
en ontramos melhor

es olhemos a SCD para 20 eV (ver gura 5.4), nesta energia
on ordân ia entre os nossos

ál ulos e os valores experimentais

e onde esperamos que a SCI e a SCTM possam estar em melhor a ordo. Integramos
então a SCD de duas formas. Para obtermos a SCI integramos a SCD
SCI

= 2

Z 

0

SCD

omo segue

()sen d,

(5.2)

e para obter a SCTM integramos a SCD da seguinte forma
SCTM

= 2

Z 

0

(1

os)SCD()sen d.

A integração de nossa SCD resultou em 15,33 e 10,58

(5.3)

10

16

2

m

para SCI e

SCTM respe tivamente. Estes valores estão a ima dos valores experimentais de 14,48

10 16 m2 (SCTM). Os erros entre os nossos resultados e os experimentais são de 6 % e 7 %, respe tivamente. Então extrapolamos os dados ex-

(SCI) e 9,87

perimentais da SCD para 0

Æ

Æ

e para 180

usando nossa SCD

nas regiões de espalhamento para pequenos ângulos, e para 140

Æ

al ulada a 0

Æ

Æ

e 180 ,

Æ

e 10 ,

om o passo

Æ

de 10 , em regiões de espalhamentos para ângulos maiores. Com este pro edimento,
a integração destes SCD misturados forne eu 14,45 (erro de 0,2 % em relação ao
experimental) e 10,56

10

16

2

m

(erro de

7 % em relação ao experimental) para

a SCI e SCTM, respe tivamente. No geral nossa SCTM não se modi ou quando
omparada ao valor experimental, nossa SCI está em boa

on ordân ia

om o valor

experimental a ima mostrado.
A reditamos então que a dis repân ia entre os resultados teóri os e experimentais 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
elásti a elétron-NF3 . Linha

hoque integral estáti o-tro a (SCI-ET) para

heia: SCI-ET resultados de nossos

olisão

ál ulos. Asteris o:

SCI experimental. Losangos: SCI experimental normalizada. Os pontos experimentais estão normalizados para nossa energia de impa to do elétron a 20 eV.

pequenas diferenças nos

ál ulos, bem

omo nos erros das medidas da SCD e tam-

bém na extrapolação realizada pelo grupo experimental de Boesten et al. para as
regiões de 0

Æ

e 180

Æ - observamos que os dados experimentais para ângulos pequenos

e grandes não são obtidos e devem ser extrapolados numeri amente. Normalizamos
a nossa seção de

hoque integral (SCI)

om a SCI experimental, na região de boa

on ordân ia (20 eV) entre as seções de

hoque diferen ial teóri a e experimental. O

resultado disto é apresentado na gura 5.10, o qual mostra boa

on ordân ia entre

a teoria e o experimento depois deste pro edimento.

5.4

Polarização
A seguir apresentamos os estudos já realizados que in luem a polarização do

alvo. Este trabalho ainda não está

on luído. Os resultados apresentados até o mo-
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mento pro uram melhorar apenas a posição da ressonân ia e estão

on entrados em

energias abaixo de 10 eV. In luimos os efeitos de polarização baseados nas idéias de
Winstead-M Koy [43℄ e S hneider-Collins [46℄.

Ângulo
0Æ
10Æ
20Æ
30Æ
40Æ
50Æ
60Æ
70Æ
80Æ
90Æ
100Æ
110Æ
120Æ
130Æ
140Æ
150Æ
160Æ
170Æ
180Æ
Tabela 5.3: NF3 - Seção de

7 eV
8,76
8,37
7,30
5,83
4,28
2,94
1,97
1,37
1,06
0,90
0,82
0,75
0,70
0,67
0,68
0,73
0,79
0,84
0,86

8 eV
8,38
7,99
6,94
5,49
3,98
2,70
1,80
1,27
1,00
0,88
0,80
0,74
0,69
0,66
0,67
0,71
0,77
0,81
0,832

10 eV
8,10
7,69
6,58
5,08
3,58
2,36
1,56
1,14
0,96
0,88
0,81
0,74
0,68
0,66
0,69
0,75
0,82
0,88
0,91

hoque diferen ial estáti o-tro a

olisão elásti a elétron-NF3 (10

5.4.1

5 eV
12,72
12,14
10,55
8,37
6,11
4,17
2,77
1,91
1,46
1,25
1,14
1,07
1,02
1,03
1,14
1,33
1,57
1,76
1,83
16

om polarização para

2

m ).

Pro edimentos de Computação

Antes de de idirmos a maneira mais apropriada para a in lusão dos efeitos de
polarização devemos analisar qual é a real inuên ia da polarização sobre o NF3 .
In luir em ex esso sobre o alvo o efeito de polarização pode produzir uma super orrelação

omo mostrado no esquema da gura 5.11. Nesta gura observamos que se a

molé ula está no estado fundamental

omposta de (

N + 1) elétrons na aproximação

estáti o-tro a (ET) (des rita pela aproximação Hartree-Fo k e não
representada

omo

E (N +1) ET (Ânion) e sofre a in

orrela ionada),

lusão dos efeitos de polarização,
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E (eV)

SCI

SCTM

1

18,84455

14,86461

2

16,58435

12,79411

3

15,47437

13,99678

4

38,00372

25,64903

5

31,55319

18,55344

6

23,97428

13,67503

7

21,3892

12,42465

8

19,97415

11,92016

9

18,9826

11,67685

10

18,29239

11,62557

Tabela 5.4: NF3 Estáti o-tro a
Seção de
NF3 (10

om polarização: Seção de

hoque de transferên ia de momento (SCTM) para

16

hoque integral (SCI) e
olisão elásti a elétron-

2

m ).

então sua energia é diminuída para

E (N

+ 1) ETP. Se os efeitos de polarização

forem in luídos em ex esso, então estamos superestimando a interação do alvo
o elétron in idente e a molé ula atingirá a energia

om

E (N + 1) ETP Super orrelação.

Eventualmente podemos obter estados ligados om uma in lusão ainda mais ex essiva
dos efeitos de polarização, isto é representado por
Esta melhor des rição, que se faz

E (N + 1) Estado Ligado (Ânion).

om a in lusão dos efeitos de polarização, melhora

a função de onda de espalhamento, o que minimiza a energia dos
envolvidos.

Na in lusão dos efeitos de polarização,

sempre des rito na aproximação Hartree-Fo k (sem

realizado nos

ál ulos das

olisões e N2 O [43℄.

+ 1 elétrons

omo des rita a ima, o alvo é
orrelação).

A m de evitarmos esta super orrelação (ou até mesmo a
ligado) desenvolvemos o pro edimento baseado nas

N

riação de um estado

on lusões de Winstead e M Koy
Construímos orbitais de valên ia

(Modied Virtual Orbitals - MVO) [46℄ para um operador de Fo k para um

+2 de tal forma que o espaço de

onguração das (

N

átion

+ 1) partí ulas preserve as
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Representação dos efeitos de polarização e superpolarização para a

E (N + 1) ET (Ânion) : Colisão elétron
alvo na aproximação estáti o-tro a (ET); E (N + 1) ETP : Colisão elétron alvo om
in lusão do efeito de polarização na aproximação estáti o-tro a (ETP); E (N + 1)

energia total da

olisão elásti a elétron-alvo:

ETP Super orrelação : Colisão elétron alvo

om ex esso na in lusão do efeito de

polarização na aproximação estáti o-tro a (ETP);
Estado fundamental do alvo de
ligado para o elétron do

E (N )

Estado Fundamental HF :

N elétrons; E (N +1) Estado Ligado (Ânion) :

Estado

ontínuo mais o alvo.

simetrias nas ex itações (virtuais) úni as realizadas sobre o estado fundamental do
alvo. Estas são feitas sobre dois elétrons pois se arran armos apenas um elétron
perderemos simetria. Ou seja, realizamos ex itações virtuais simples, para o alvo,
que preservam as simetrias e o spin (S=0) da seguinte maneira
preserva simetria e spin

z

}|

MVO

{ z

[ bura o ! partí ula ℄
[ a1 ! a1 ℄
[ ex ! ex ℄
[ ey ! ey ℄
[ a2 ! a2 ℄
{z
}
|

}|

{

orbital de espalhamento
ex

ey

a1

ex

ey

a1

ex

ey

a1

ex

ey

a1

A1

Onde bura o é o orbital o upado de onde parte o elétron e partí ula é o orbital
virtual onde  hega a ex itação. Estas ex itações preservam a simetria global A1
(bura o

! partí ula ) do estado fundamental.

Após estas ex itações, anti-simetri-
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ada um dos orbitais perten entes ao elétron do

ontínuo (espaço de

onguração virtual) que pertençam as simetrias Ex , Ey e A1 .
As ex itação úni as, que serão geradas a partir dos orbitais o upados para um
orbital virtual, resultam em 108 para a simetria A1 , 232 para
para Ey ) e 6 para a simetria do tipo A2 , totalizando 346
Utilizamos para os

E

(116 para Ex e 116

ongurações.

ál ulos de polarização um nova base

om um número

d

menor de funções orbitais do tipo- . Este pro edimento reduz o número de funções

d

de base do tipo-

d

de 24 funções ( ada tipo-

é

omposto de 6

spd

gura 5.12

omparamos a SCTM e a SCI obtidas na nova base (6 5 1 )

spd

base anterior (6 5 2 ).

onseguimos reduzir o

omputa ional sem perdermos informações sobre a ressonân ia.
nova base (

Na

om a

Podemos observar que esta mudança não prejudi a nossa

região de interesse que é abaixo de 10 eV. Desta forma,

no

omponentes).

O

usto

onjunto desta

6s5p1d) usada para des rever o estado fundamental e os orbitais de base

ál ulo estáti o-tro a om polarização (ETP), estão listadas na tabela 5.1, obtidas

de a ordo

d

om a des rição dada na referên ia [41℄, usamos somente a função do tipo-

que está em negrito nos

ál ulos estáti o-tro a

om polarização (ETP).

spd

Esta nova base (6 5 1 ) forne e um total de 108 orbitais mole ulares, dos
quais 13 orbitais mole ulares são usados para des rever a função de onda do estado
fundamental da molé ula para os elétrons de valên ia
sentação A1 , 4 para

ada

omo seguem: 4 para a repre-

omponente da representação duplamente degenerada E

e 1 para a representação A2 . Estes nossos

ál ulos não in luem as

ombinações de

funções do tipo-d, estas poderiam o asionar a formação de pi os espúrios nos grá os
das seções de

hoque integral

omo já o orreu anteriormente  ver gura 5.2 - grá o

(a). Temos um total de 91 orbitais de espalhamento distribuídos por simetria
segue: 31 para A1 , 33 para
O

ada

omo

omponente da simetria E (Ex e Ey ) e 7 para A2 .

ál ulo do momento de dipolo é alterado de 0,263 D para 0,256D, ainda em bom

a ordo

om o valor

al ulado de 0,282D de [2℄. Nosso erro

10 % em relação a referên ia [2℄.
nosso erro em relação a este aiu para 9 %.
aiu para

om o efeito de polarização

O valor experimental é 0,235D [42℄ e
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Figura 5.12: Grá o (a): Seção de
mação estáti o-tro a para

hoque de transferên ia de momento na aproxi-

olisão elásti a elétron-NF3 . Grá o (b): Seção de

integral na aproximação estáti o-tro a para

spd

rando bases 6 5 1

spd

e 6 5 2 .

Linha

heia:

olisão elásti a elétron-NF3 .

spd

6 5 1 .

Asteris o: dados experimentais de Boesten et al. [1℄.

Linha pontilhada:

hoque

Compa-

spd

6 5 2 .
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Resultados

A gura 5.13 - grá o (a) - mostra o resultado dos nossos
de

hoque integral (SCI) estáti o-tro a (ET) e estáti o-tro a

ál ulos da seção

om polarização (ETP)

para as simetrias A1 e E. Vemos que agora os pi os das ressonân ias são deslo ados
para a esquerda. O pi o da simetria A1 antes posi ionava-se em 7,5 eV e agora está
em 4,7 eV, e o pi o da simetria E se deslo ou de 7,0 eV para 3,9 eV. Para a simetria
A2 não realizamos o
sua

ál ulo ETP visto que ela não apresenta ressonân ia e porque

ontribuição é mínima no grá o SCI. Utilizamos os valores

al ulados no ET

para a simetria A2 .
Na gura 5.13 - grá o (b) -

omparamos a seção de

estáti o-tro a (ET) e estáti o-tro a

hoque integral (SCI)

om polarização (ETP) para energias de a-

té 10 eV. O pi o da ressonân ia se deslo ou de 7,5 eV na estáti o-tro a (ET) para 3,9 eV na estáti o-tro a

om polarização (ETP). Uma

or ova próxima ao pi o da

ETP apare e devido a simetria A1 .
Nas guras 5.3 e 5.4

omparamos nossas seções de

estáti o-tro a (ET), estáti o-tro a

om polarização (ETP)

hoque diferen ial (SCD)
om os resultados experi-

mentais SCD de Boesten et al.. Para a energia de 5 eV nossa SCD apresentou valores
superiores aos

ál ulos estáti o-tro a sem polarização. Nas energias de 7, 8 e 10 eV

os resultados dos

ál ulos estáti o-tro a

om polarização

on ordaram melhor

om

os resultados medidos por Boesten et al..
Na gura 5.14 apresentamos as seções de

hoque de transferên ia de momento

(SCTM) estáti o-tro a (ET), estáti o-tro a om polarização (ETP), resultados experimentais de Boesten et al. e os resultados de Res igno usando o método omplexo de
Kohn estáti o-tro a (ET) e estáti o-tro a polarizada (ETP). A nossa SCTM mostra
a mesma forma da ressonân ia, mas nossa posição da ressonân ia está deslo ada
quando

omparada a estáti o-tro a

om polarização de Res igno. Nosso resultado

obtido no estáti o-tro a (ET) tinha um pi o em 7,0 eV e agora este se deslo ou para 3,8 eV, o pi o dos

ál ulos feitos por Res igno mudou de 7,8 eV (ET) para 5,5 eV
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Figura 5.13: Grá o (a) Seção de
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hoque integral por simetrias E e A1 para

elásti a elétron-NF3 e Grá o (b) Seção de
ções estáti o-tro a (ET) estáti o-tro a
elétron-NF3 . Grá o (a): Linha

olisão

hoque integral total para aproxima-

om polarização (ETP) para

olisão elásti a

heia: simetria A1 ET; Linha pontilhada: simetria

A1 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
soma das simetrias ETP.

urto:
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73

Figura 5.14: NF3 - Seção de

hoque de transferên ia de momento nas aproximações

estáti o-tro a (ET) e estáti o-tro a
elétron-NF3 . Linha

om polarização (ETP) para

olisão elásti a

heia: ET usando método S whinger (SMC). Linha tra ejada:

ET obtido por Res igno [2℄. Linha traço-ponto: ETP obtido por Res igno [2℄. Linha
pontilhada: ETP usando método S whinger (SMC). Asteris o: dados experimentais
de Boesten et al. [1℄.
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(ETP). Os nossos resultados também são apresentados nas tabelas 5.4 e 5.4.

5.5

Con lusões
Apresentamos as seções de

ia de momento para a

hoque elásti a integral, diferen ial e de transferên-

olisão e NF3 . O nosso resultados para a seção de

hoque

integral estáti o-tro a (SCI-ET) apresentou ressonân ia de forma em torno de 7,0 eV,
e esta foi identi ada

omo perten ente as representações A1 e E do grupo de simetria

C3v . Com a in lusão dos efeitos de polarização, nosso pi o de ressonân ia se deslo ou
de 7,5 eV para 3,9 eV. No entanto,

om a in lusão de polarização nossas ressonân ias

situaram-se em posições ligeiramente diferentes; a ressonân ia perten ente a simetria A1  ou um pou o a ima da ressonân ia perten ente a simetria E. Ainda não
en ontramos uma expli ação do porque a simetria A1 não se moveu junto

om o pi o

da ressonân ia da simetria E. Esperamos que melhorando a des rição do espaço de
onguração e os

ál ulos das quadraturas, possamos

pi o da ressonân ia para a simetria A1

olo ar em a ordo a posição do

om a posição do pi o da ressonân ia para a

simetria E. A in lusão dos efeitos de polarização modi ou a posição da ressonân ia
(tanto na SCI

omo na SCTM). Res igno somente apresentou as seções de

relativas ao SCTM (ET e ETP). A reditamos que o NF3 disso ia através da
de um elétron em que o

anal de formação mais importante é o F ,

hoque
aptura

on ordando

om os dados teóri os de Res igno e das referên ias [38, 39℄. A reditamos também
que esta ressonân ia de disso iação por

aptura do elétron pertença ao orbital de

simetria E e que esta disso iação se en ontra ao longo da ligação

 (NF)

onforme

já analisamos na gura 5.7. Por outro lado A1 aparenta ser um orbital não ligante.

Capítulo 6
Molé ulas XY4 (X = C, Si, Ge, Sn;
Y = Cl, Br, I)
No presente

apítulo apresentamos as seções de

hoque elásti as diferen iais

(SCD), integrais (SCI) e de transferên ia de momento (SCTM) para espalhamento
de elétrons por molé ulas tetrahalogenadas

ompostas de átomos de Carbono, Silí io,

Germânio e Estanho para energias de 5,0 eV até 40 eV. Nossos
o SMC implementado

ál ulos empregam

om os pseudopoten iais (SMCPP). Faremos a apresentação

dos resultados obtidos paras as molé ulas SnY4 (Y = Cl, Br, I) (gura 6.1) onde
omparamos as seções de

hoque diferen iais e integrais elásti as destas molé ulas.

Pro uramos implementar a melhor geometria
referên ias [26, 47℄.

om o uso dos pseudopoten iais das

Logo em seguida os resultados para CBr4 , CI4 , GeBr4 , GeI4 ,

SnCl4 , SnBr4 e SnI4 são apresentados pela primeira vez na literatura, enquanto os
resultados para as molé ulas CCl4 , SiCl4 , SiBr4 , SiI4 e GeCl4 já foram apresentados
em outros trabalhos [9, 10, 11℄. Os

ál ulos para as molé ulas CBr4 , CI4 , GeBr4 e

GeI4 foram feitos por M. H. F. Bettega.
Para

al ular as seções de

hoque elásti as para um dado sistema mole ular,

utilizamos a aproximação estáti o-tro a (ET). As molé ulas investigadas perten em
ao grupo de simetria Td e possuem o mesmo número de elétrons de valên ia (32). O
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fato das molé ulas possuirem o mesmo número de elétrons de valên ia possibilita o
estudo das seções de

hoque elásti as

om o mesmo

usto

omputa ional - utilizamos

pseudopoten iais.
O estudo das

olisões de elétrons

om molé ulas tetrahalogenadas

onstituídas

de Carbono, Silí io e Gêrmanio tem sido investigados experimentalmente [48, 49, 50,
51, 52, 53℄ e teori amente [9, 10, 11, 54, 55, 56, 57℄. Comparações entre os resultados
teóri os anteriormente realizados e experimentais têm sido feitas na literatura nas
publi ações a ima já

itadas, as

omparações não serão repetidas aqui. Algumas das

molé ulas estudadas aqui tem sido largamente usadas

omo formadoras de íons em

diferentes pro essos a plasmas de baixa temperatura. Por exemplo, SnCl4 e SnBr4
tem sido usados para deposição de óxido de estanho (SnO2 ) em lmes [58℄, enquanto
CBr4 tem sido usado

omo um gás para

orrosão [59℄.

Figura 6.1: Representação Espa ial do XY4 - Simetria Td .

6.1 Pro edimentos de Computação

Tipo
s
s
s
s
s
s
s
p
p
p
p
p
d

C
12,494080
2,470291
0,614027
0,184029
0,036799
0,013682

5,228869
1,592058
0,568612
0,210326
0,072250
0,161199

Ge
2,429279
1,000450
0,542241
0,148198
0,019957
0,005212

1,677720
0,270291
0,091598
0,034666
0,011682
0,133483

Sn
3,544006
0,839802
0,357449
0,141879
0,042379

0,023557


2,489567

0,767762
0,221464
0,068664

0,015888

0,108846
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Cl
10,49065
6,836599
2,420592
0,513579
0,188863
0,062954
0,015738
6,037205
2,012401
0,686842
0,218056
0,071193
0,262211

Tabela 6.1: Expoentes para funções do tipo

Br
6,779740
1,071059
0,748707
0,202254
0,036220
0,009055

4,789276
1,856547
0,664700
0,265909
0,098552
0,232644

s, p e d

I
Coe iente
7,416182
1,0
2,192460
1,0
1,067534
1,0
0,610606
1,0
0,197322
1,0
0,068478
1,0
0,021562
1,0
2,328646
1,0
1,450975
1,0
0,368373
1,0
0,144575
1,0
0,055983
1,0
0,174918
1,0

para elétrons de valên ia dos

átomos de C, Ge, Sn, Cl, Br e I. Itáli o: não usado em SnI4 . Negrito: subtituído
por 2,574151 em SnI4 .

6.1

Pro edimentos de Computação
Na des rição do estado fundamental e nos

ál ulos de espalhamento de elétrons

por molé ulas usamos os pseudopoten iais BHS (seção 4.4). O estado do alvo para os
elétrons de

aroço mais os elétrons de valên ia foi des rito na aproximação de Hartree-

Fo k (HF). Para evitar a dependên ia linear no
nossos
O

ál ulos a

onjunto de bases, não in luímos em

d [(x2 + y 2 + z 2 )exp(

ombinação simétri a de funções do tipo-

r2 )℄.

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
nos estudos
nossos

ongurações eletrni as para os átomos envolvidos

omparativos e nestes os elétrons de valên ia efetivamente usados nos

ál ulos

om pseudopoten iais (em negrito). O número total de elétrons de

ada molé ula, o número de elétrons de valên ia e os

omprimentos de ligação usados

estão listados na tabela 6.3.
O

onjunto de bases usada para o átomo de Sn nos

ál ulos da SnI4 é um sub-

onjunto daqueles apresentados na tabela 6.1, no qual não utilizamos uma função do

s

tipo-

p

om expoente 0,042379 e uma função do tipo-

om expoente 0,015888. Substi-

6.1 Pro edimentos de Computação

Átomo
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Conguração Eletrni a

s2 2s2 2p2
2 2
[Ne℄3s 3p
10 2 2
[Ar℄3d 4s 4p
10 2 2
[Kr℄4d 5s 5p
2 5
[Ne℄3s 3p
10 2 5
[Ar℄3d 4s 4p
10 2 5
[Kr℄4d 5s 5p

C

1

Si
Ge
Sn
Cl
Br
I

Tabela 6.2: Conguração eletrni a. Orbitais em negrito: elétrons de valên ia que
efetivamente interagem

om o elétron do

ontínuo e que são utilizados nos pseudo-

poten iais.

d

tuímos também para este átomo a função do tipoSomente en ontramos na literatura o
molé ula de SnCl4 .

Desta forma, nos

omprimento da ligação SnCl para a

ál ulos para as seções de

e SnI4 , usamos as geometrias optimizadas. Os
das foram realizados

om o pa ote

om valor 2,489567 por 2,574151.

ál ulos destas geometrias optimiza-

4

1 [45℄ ao nível MP22 de
3
ia [47℄ (SBKJC ) e [26℄

omputa ional GAMESS

aproximação. Empregamos os pseudopoten iais da referên
(HW ) e o

hoque de SnBr4

onjunto de bases usadas internamente no GAMESS. Duas funções adi-

d e difusas do tipo-s e tipo-p, também internas ao GAMESS, foram

ionais do tipoin luídas.

Usando a des rição a ima, optimizamos a geometria do SnCl4 , para
as seções do

hoque elásti as obtidas no

omprimento de ligação experimental e para

omprimentos de ligação optimizados. No SnCl4 , o valor do
obtido
1

omparar

omprimento de ligação

om o pseudopoten ial da referên ia SBKJC (2,275 Å)  ou muito próximo

General Atomi and Mole ular Ele troni Stru ture System.

2 Møller-Plesset: teoria de perturbação para muitos orpos.
3 tevens, as h,
rauss, asien,
undari.
4 ay,
adt.

S
B
H W

K

J

C
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Molé ula
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NE

NEV

R (Å)

CCl4

74

32

1,770

CBr4

146

32

1,935

CI4

218

32

2,150

SiCl4

82

32

2,020

SiBr4

154

32

2,150

SiI4

226

32

2,430

GeCl4

100

32

2,113

GeBr4

172

32

2,272

GeI4

244

32

2,515

SnCl4

118

32

2,280

SnBr4

190

32

2,464

SnI4

262

32

2,688

Tabela 6.3: NE = Número total de elétrons; NEV = Número de elétrons de valên ia;
R = Comprimento da ligação XY.

do valor experimental de 2,280 Å (erro de 0,2 %
lhor do que aquele obtido

om o pseudopoten ial da referên ia HW (2,288 Å) (erro

de 0,3 %). Como veremos abaixo, as seções de
três diferentes

omparado ao experimental) e me-

hoque para SnCl4 obtidas para estes

omprimentos de ligação são prati amente idênti as. O mesmo

portamento, para as seções de

hoque, foi en ontrado para as outras duas molé ulas

(SnBr4 e SnI4 ). Pela razão exposta a ima es olhemos
os resultados obtidos para

omparar, para SnBr4 e SnI4 ,

omprimentos de ligação obtidos

SBKJC. Para SnCl4 apresentamos os resultados obtidos
ligação experimental. Os
(RHF) no pa ote

om-

om os pseudopoten iais
om o

omprimentos de

ál ulos foram realizados no método Hartree-Fo k restrito

omputa ional GAMESS

d

om a base 3-21G(3 ) para a geometria

experimental de SnCl4 e para as geometrias optimizadas de SnBr4 e SnI4 , apresentadas na tabela 6.3.

6.2 Resultados e Dis ussão

Ângulo
0Æ
10Æ
20Æ
30Æ
40Æ
50Æ
60Æ
70Æ
80Æ
90Æ
100Æ
110Æ
120Æ
130Æ
140Æ
150Æ
160Æ
170Æ
180Æ
SCI
SCTM
Tabela 6.4: Seções de
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10 eV
73,19
60,69
34,01
12,56
4,20
3,59
3,87
3,11
2,09
1,42
1,16
1,22
1,58
2,35
3,73
5,76
8,15
10,19
11,01
65,98
39,36

15 eV
124,55
93,36
37,36
8,24
5,38
5,78
3,38
1,66
1,35
1,45
1,42
1,46
1,78
2,20
2,93
4,24
5,92
7,49
8,18
69,68
32,52

20 eV
144,18
100,30
30,64
6,16
8,09
5,77
2,09
1,16
1,08
1,38
1,56
1,44
1,40
1,53
2,01
2,99
4,36
5,76
6,42
64,41
24,99

30 eV
119,87
74,08
16,03
7,65
7,99
2,66
1,12
0,90
0,96
1,23
1,34
1,32
1,17
1,07
1,34
1,97
2,75
3,23
3,43
47,03
16,77

hoque estáti o-tro a (ET): Seção de

hoque diferen ial (gu-

ra 6.4), seção de hoque integral (SCI) e seção de hoque de transferên ia de momento
(SCTM) para

6.2

olisão elásti a elétron-SnCl4 (10

16

2

m ).

Resultados e Dis ussão
Seções de

hoque para CCl4 , SiY4 (Y=Cl, Br, I) e GeCl4 têm sido mostradas

em publi ações anteriores [9, 10, 11℄. Comparações para as seções de
destas molé ulas,

om os resultados experimentais e outros

hoque elásti as

ál ulos teóri os, têm sido

dis utidos e feitos nestas publi ações e não as repetiremos aqui.
Na gura 6.2 mostramos as seções de

hoque integral (SCI) para energias

de 5 eV até 40 eV obtidas para o omprimento de ligação experimental do SnCl4 e para
omprimentos de ligação optimizados de SnBr4 e SnI4 . As diferenças entre as
são di ilmente vistas nas guras denotando a pequena diferença entre os

urvas
ál ulos

6.2 Resultados e Dis ussão
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Figura 6.2: Comparações entre as seções de

hoque integrais

om o uso dos pseudo-

poten ais HW, SBKJC, HW MP2 e SBKJC MP2 para as molé ulas SnCl4 , SnBr4
e SnI4

om geometrias optimizadas para a

Br, I). Grá o SnCl4 (a): Linha
ejada: resultado
resultado

jada: resultado

Linha

om o uso do pseudopoten ial HW (2,288 Å); Linha pontilhada:

om o uso do pseudopoten ial SBKJC HF (2,446 Å); Linha tra eom o uso do pseudopoten ial HW MP2 (2,478 Å); Linha pontilhada:

om o uso do pseudopoten ial SBKJC MP2 (2,464 Å). Grá o SnI4 ( ):

heia: resultado

resultado

heia: valor experimental de 2,280 Å; Linha tra-

om o uso do pseudopoten ial SBKJC (2,275 Å). Grá o SnBr4 (b): Linha

heia: resultado

resultado

olisão elásti a elétron-SnY4 (Y = Cl,

om o uso do pseudopoten ial HF (2,679 Å); Linha tra ejada:

om o uso do pseudopoten ial HW (2,695 Å); Linha pontilhada: resultado

om o uso do pseudopoten ial SBKJC MP2 (2,688 Å).

6.2 Resultados e Dis ussão

Ângulo
0Æ
10Æ
20Æ
30Æ
40Æ
50Æ
60Æ
70Æ
80Æ
90Æ
100Æ
110Æ
120Æ
130Æ
140Æ
150Æ
160Æ
170Æ
180Æ
SCI
SCTM
Tabela 6.5: Seções de
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10 eV
105,04
84,34
42,37
12,68
4,49
5,37
5,12
3,29
2,03
1,57
1,38
1,40
1,77
2,59
4,01
6,07
8,57
10,85
11,81
78,87
43,16

15 eV
163,14
117,50
40,84
8,44
8,83
7,76
3,33
1,44
1,27
1,53
1,71
1,80
1,94
1,99
2,33
3,35
4,82
6,30
6,98
79,21
30,90

20 eV
169,03
113,73
31,47
7,91
10,01
5,33
1,88
1,35
1,13
1,56
1,72
1,43
1,27
1,25
1,61
2,58
4,06
5,57
6,31
68,99
23,92

30 eV
124,54
73,30
14,24
9,40
8,08
2,40
1,22
0,73
0,79
0,98
1,32
1,56
1,31
0,94
0,96
1,31
1,90
2,44
2,74
45,68
14,59

hoque estáti o-tro a (ET): Seção de

hoque diferen ial (gu-

ra 6.4), seção de hoque integral (SCI) e seção de hoque de transferên ia de momento
(SCTM) para

olisão elásti a elétron-SnBr4 (10

16

realizados. Na gura 6.3 apresentamos as seções de

2

m ).

hoque de transferên ia de mo-

mento (SCTM) para as geometrias optimizadas para SnBr4 e SnI4 e para a geometria
experimental optimizada do SnCl4 . Na tabelas 6.4 (SnCl4 ), 6.5 (SnBr4 ) e 6.6 (SnI4 )
apresentamos os valores
de

al ulados para as seções de hoque diferen ial (SCD), seções

hoque integral (SCI) e seções de

hoque de transferên ia de momento (SCTM)

todas na aproximação estáti o-tro a (ET).
No geral, as seções de
ula

hoque diferen iais (SCD)

al uladas para

ada molé-

om a geometria optimizada para SnBr4 e SnI4 , ou para o valor experimental

do SnCl4 , apresentam o mesmo número de máximos e mínimos e estão sendo aqui
apresentadas na gura 6.4 para as energias de 10, 15, 20 e 30 eV. Estas SCD mos-

6.2 Resultados e Dis ussão

Ângulo
0Æ
10Æ
20Æ
30Æ
40Æ
50Æ
60Æ
70Æ
80Æ
90Æ
100Æ
110Æ
120Æ
130Æ
140Æ
150Æ
160Æ
170Æ
180Æ
SCI
SCTM
Tabela 6.6: Seções de
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10 eV
173,78
131,33
53,86
12,12
8,07
9,67
6,12
2,72
1,98
2,21
2,17
2,20
2,46
2,73
3,46
4,98
7,22
9,62
10,73
100,80
45,47

15 eV
227,75
156,54
46,64
10,36
12,38
7,68
2,70
1,56
1,40
1,99
2,31
2,04
1,71
1,38
1,53
2,54
4,22
5,84
6,55
92,39
29,46

20 eV
190,68
122,05
30,01
10,67
10,54
3,92
1,85
1,40
1,38
1,81
1,86
1,67
1,37
1,12
1,30
1,94
2,87
3,52
3,77
70,55
21,93

30 eV
95,95
53,37
9,84
8,77
6,03
1,99
1,03
0,48
0,64
0,99
1,57
1,61
1,18
0,73
0,55
0,82
1,43
1,90
2,10
36,29
12,26

hoque estáti o-tro a (ET): Seção de

hoque diferen ial (gu-

ra 6.4), seção de hoque integral (SCI) e seção de hoque de transferên ia de momento
(SCTM) para

tram um

olisão elásti a elétron-SnI4 (10

omportamento

16

2

m ).

om o mesmo número de máximos e mínimos que estão

lo alizados nos mesmos ângulos de espalhamento. Isto o orre
a oplamento de altos momentos angulares.
seqüentemente a SCD) mostra um

omo

onseqüên ia do

A amplitude de espalhamento (e

on-

omportamento os ilatório, que o orre devido a

dependên ia destas amplitudes de espalhamento por polinmios de Legendre e que
por 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 inuên ia dos
átomos periféri os Y, e a segunda a inuên ia dos átomos
mostra as seções de

entrais X. A gura 6.5

hoque integral para XY4 (X = C, Si, Ge, Sn; Y = Cl, Br, I).

6.2 Resultados e Dis ussão
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Figura 6.3: Comparação entre as molé ulas SnCl4 , SnBr4 e SnI4 para a seção de
hoque de transferên ia de momento para

olisão elásti a elétron-SnY4 (Y = Cl, Br,

I). SnCl4 : Geometria experimental optimizada. SnBr4 e SnI4 : Geometria optimizada
om pseudopoten iais SBKJC. Linha
pontilhada: SnI4 .

heia: SnCl4 ; Linha tra ejada: SnBr4 ; Linha

6.2 Resultados e Dis ussão

Figura 6.4: Seções de

hoque diferen ial para
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olisão elásti a elétron-SnY4 (Y = Cl,

Br, I) para as energias de impa to do elétron de 10 eV (a), 15 eV (b), 20 eV ( )
e 30 eV (d). Linha

heia: SnCl4 ; Linha pontilhada: SnBr4 ; Linha tra ejada: SnI4 .

6.2 Resultados e Dis ussão
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Cada grá o nesta gura apresenta seções de

hoque para o átomo X xo e para

átomos Y diferentes, no geral eles diferem em magnitude, mas apresentam, para o
mesmo átomo Y, o mesmo padrão. De 5 eV até próximo a 23 eV, a magnitude das
seções de

hoque tem a seguinta relação:

XI4 > XBr4 > XCl4 .

Neste intervalo de

energia a magnitude das seções de hoque seguem o tamanho dos átomos periféri o e o
tamanho das molé ulas representado pelos
a ima de 23 eV existe

omprimentos de ligação. Para energias

ruzamento entre as

de 23 eV a ordem destas seções de

hoque é invertida:

Ex eto para as molé ulas CY4 , outro
logenados é que suas seções de

XCl4

omportamento

>

XBr4

>

XI4 .

omum a estes tetraha-

hoque apresentam um pi o próximo a 5 eV. Este

omportamento já foi visto nas seções de
Boro, Aluminío e Gálio [60℄.

urvas e para energias também a ima

hoque para tetrahalogenados a base de

Para analisar os padrões observados na gura 6.5,

obtivemos as de omposições das SCI por simetrias para as molé ulas de XY4 de
a ordo

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
nas referên ias [9, 10℄. As seções de
seções de

ál ulos prévios obtidos

hoque para CCl4 e SiY4 não

orrespondem as

hoque integrais mostradas na gura 6.5. De fato, as estruturas nas que

apare em nas seções de hoque da representação T2 da gura 6.6 para as molé ulas de
CCl4 (grá o a), SiCl4 (grá o d) e SiBr4 (grá o e) são espúrias e foram dis utidas
nas referên ias [9, 10℄

om sendo devido a dependên ia linear das funções de base.

Das guras 6.6 e 6.7 podemos inferir que as seções de
simetria do grupo Td apresenta o mesmo

hoque para uma dada

omportamento de subidas e des idas para

todas as molé ulas de XY4 estudadas. As seções de

hoque para a representação A1

de res em e têm a menor magnitude entre todas as representações dentro do intervalo
de energia
seções de

onsiderado (prin ipalmente a ima de 10 eV). Os pi os e vales visto nas
hoque integral na gura 6.5 agora podem ser atribuídos às representações

E, T1 e T2 . As seções de

hoque para a representação E apresentam um pi o entre as

energias de 5 eV e 10 eV. Na gura 6.7, para o SnI4 , o pi o está posi ionado em 5 eV e
para a representação T1 , as seções de

hoque apresentam um pi o bem pronun iado.
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Figura 6.5: Seção de
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olisão elásti a 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 tra ejada: CBr4 ; Linha pontilhada: CI4 .

Grá o (b):

Linha

heia: GeCl4 ; Linha tra ejada: GeBr4 ; Linha pontilhada: GeI4 . Grá o ( ): Linha
heia: SiCl4 ; Linha tra ejada: SiBr4 ; Linha pontilhada: SiI4 .

Grá o (d): Linha

heia: SnCl4 ; Linha tra ejada: SnBr4 ; Linha pontilhada: SnI4 . Pi os de ressonân ia
próximos a 7,5 eV.
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Figura 6.6: De omposição por simetrias A1 , E, T1 e T2 das seções de
do grupo Td para a

hoque integral

olisão elásti a elétron-CY4 - grá os (a), (b) e ( ) - e para a

olisão elásti a elétron-SiY4 (Y = Cl, Br, I) - grá os (d), (e) e (f ). Linha
simetria A1 ; Linha tra ejada:
traço-ponto-ponto: simetria T2 .

simetria E; Linha pontilhada:

heia:

simetria T1 ; Linha
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Finalmente, para todas as molé ulas XY4 , a representação T2 das seções de

hoque

de res em até 20 eV, apresentam uma subida (ex eto para CCl4 , CBr4 e SiCl4 ) e
volta a de res er. Entre todas as representações, T2 apresenta a seção de

hoque de

maior magnitude.
Nas guras 6.8 até 6.10 e na gura 6.4, apresentamos as seções de

hoque

diferen ial (SCD) para estas molé ulas nas energias de 10, 15, 20 e 30 eV. Novamente, 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 lo alizados nos mesmos ângulos de espalhamento.

Como

onseqüên ia do a oplamento

de altos momentos angulares, a amplitude de espalhamento (e
SCD) mostra um

onseqüentemente a

omportamento os ilatório, que o orre devido a dependên ia destas

amplitudes de espalhamento por polinmios de Legendre e que por sua vez dependem
dos 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 os
átomos X. Esta
mesma forma.

omparação mostra que as seções de

hoque integral apresentam a

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 as endên ia em

torno de 7,5 eV e então de res em - a molé ula CCl4 está em torno de 10 eV. Este
omportamento do deslo amento de pi o também é visto nos demais grá os da
gura 6.11 para as molé ulas que possuem o

arbono (C). O pi o está deslo ado

para 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 in rementa a
seção de
de

hoque de uma pequena quantidade. A mudança no átomo Y muda a seção

hoque mais do que a mudança no átomo X. As guras 6.12 até 6.14 mostram a

seções de

hoque diferen ial (SCD) para XCl4 , XBr4 e XI4 .

Os mesmos padrões de os ilação 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.

6.2 Resultados e Dis ussão

90

Figura 6.7: De omposição por simetrias A1 , E, T1 e T2 das seções de
do grupo Td para a

hoque integral

olisão elásti a elétron-GeY4 - grá os (a), (b) e ( ) - e para a

olisão elásti a elétron-SnY4 (Y = Cl, Br, I) - grá os (d), (e) e (f ). Linha
simetria A1 ; Linha tra ejada:
traço-ponto-ponto: simetria T2 .

simetria E; Linha pontilhada:

heia:

simetria T1 ; Linha
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hoque diferen ial para
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olisão elásti a elétron-CY4 (Y = Cl,

Br, I) para as energias de impa to do elétron de 10 eV (a), 15 eV (b), 20 eV ( )
e 30 eV (d). Linha

heia: CCl4 ; Linha pontilhada: CBr4 ; Linha tra ejada: CI4 .
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Figura 6.9: Seções de

hoque diferen ial para
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olisão elásti a elétron-SiY4 (Y = Cl,

Br, I) para as energias de impa to do elétron de 10 eV (a), 15 eV (b), 20 eV ( )
e 30 eV (d). Linha

heia: SiCl4 ; Linha pontilhada: SiBr4 ; Linha tra ejada: SiI4 .
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Figura 6.10: Seções de

hoque diferen ial para
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olisão elásti a elétron-GeY4 (Y = Cl,

Br, I) para as energias de impa to do elétron de 10 eV (a), 15 eV (b), 20 eV ( )
e 30 eV (d). Linha

heia: GeCl4 ; Linha pontilhada: GeBr4 ; Linha tra ejada: GeI4 .
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Figura 6.11: Seção de

hoque integral para
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olisão elásti a elétron-XY4 (X = C, Si,

Ge, Sn; Y = Cl, Br, I) - Átomo Y xo. Grá o (a): Linha

heia: CCl4 ; Linha tra e-

jada: SiCl4 ; Linha pontilhada: GeCl4 ; Linha traço-ponto-ponto: SnCl4 . Grá o (b):
Linha

heia: CBr4 ; Linha tra ejada: SiBr4 ; Linha pontilhada: GeBr4 ; Linha traço-

ponto-ponto: SnBr4 .

Grá o ( ): Linha

heia: CI4 ; Linha tra ejada: SiI4 ; Linha

pontilhada: GeI4 ; Linha traço-ponto-ponto: SnI4 .
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Figura 6.12: Seções de

hoque diferen ial para
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olisão elásti a elétron-XCl4 (X = C,

Si, Ge, Sn) para as energias de impa to do elétron de 10 eV (a), 15 eV (b), 20 eV ( )
e 30 eV (d). Linha

heia: CCl4 ; Linha tra ejada: SiCl4 ; Linha pontilhada: GeCl4 ;

Linha traço-ponto-ponto: SnCl4 .
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Figura 6.13: Seções de

hoque diferen ial para
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olisão elásti a elétron-XBr4 (X = C,

Si, Ge, Sn) para as energias de impa to do elétron de 10 eV (a), 15 eV (b), 20 eV ( )
e 30 eV (d). Linha

heia: CBr4 ; Linha tra ejada: SiBr4 ; Linha pontilhada: GeBr4 ;

Linha traço-ponto-ponto: SnBr4 .

6.2 Resultados e Dis ussão

Figura 6.14: Seções de

hoque diferen ial para
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olisão elásti a elétron-XI4 (X = C,

Si, Ge, Sn) para as energias de impa to do elétron de 10 eV (a), 15 eV (b), 20 eV ( )
e 30 eV (d). Linha

heia: CI4 ; Linha tra ejada: SiI4 ; Linha pontilhada: GeI4 ; Linha

traço-ponto-ponto: SnI4 .
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Sumário
No presente

apítulo apresentamos os resultados dos

hoque para espalhamentos de molé ulas tetrahalogenadas
Silí io, Germânio e Estanho. Apresentamos o estudo
para a seção de
experimental no

ál ulos das seções de
ompostas por Carbono,

omparativo de nossos

ál ulos

hoque integral das molé ulas de SnY4 (Y=Cl, Br, I). Usamos o valor
omprimento da ligação SnCl para o SnCl4 e os

ligação optimizados

omprimentos de

om os pseudopoten iais SBKJC para o SnBr (SnBr4 ) e SnI

(SnI4 ). Estes nossos resultados foram usados no estudo

omparativo das seções de

hoque integral e diferen ial para as molé ulas XY4 (X=C, Ge, Si, Sn; Y=Br, I, Cl).
En ontramos que todas as seções de

hoque integral diferem em magnitude

mas apresentam o mesmo padrão. Através da de omposição por simetrias da seção
de

hoque integral de a ordo

om o grupo Td , en ontramos que a seção de

hoque

integral, para uma dada representação deste grupo, apresenta o mesmo padrão para
todas as molé ulas XY4 em estudo. Também en ontramos similitudes nas seções de
hoque diferen ial para estas molé ulas em 10, 15, 20 e 30 eV.

Capítulo 7
Con lusões e Perspe tivas Futuras
O presente trabalho apresentou os resultados dos
lhamento de elétrons por molé ulas de NF3

ál ulos relativos ao espa-

om e sem a in lusão dos efeitos de

polarização. Observamos que a in lusão dos efeitos de polarização sobre as simetrias
A1 e a duplamente degenerada E (Ex e Ey ) mudou a posição dos pi os das ressonân ias para valores mais

on ordantes

om as medidas experimentais. A simetria

A1 sofreu modi ação na posição da ressonân ia mas o seu deslo amento não foi
equivalente a modi ação da posição do pi o
uma

or ova,

omo na simetria E e isto produziu

omo podemos observar no grá o (b) da SCI da gura 5.13. Ainda

não temos expli ação porque a simetria A1 não está na posição
Em a ordo

orreta.

om a análise feita por Boesten et al. [1℄ obtivemos uma ressonân ia

de forma de disso iação bem pronun iada para a simetria E do NF3 . Conseguimos
prever, desta forma, para qual simetria esta quebra o orre para que se dê a formação
dos íons predominantes F . Como próximo passo, melhoraremos o efeito de polarização para o NF3 in rementando a quadratura numéri a. Desta forma esperamos
que a posição do pi o da ressonân ia (posição e intensidade) de todas as simetrias
se ajuste melhor
o método SMC
quando

om os dados experimentais de Boesten et al..

A reditamos que

om pseudopoten iais, aqui empregado, apresenta bons resultados

omparado ao método de Kohn usado por Res igno [2℄ e

99

om os resultados
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experimentais de Boesten et al. [1℄.
As seções de

hoque diferen ial, integral e de transferên ia de momento para

as molé ulas de SnY4 (Y=Br, I, Cl) foram apresentadas pela primeira vez. Nossos
resultados para as seções de
apresentam

onformidade

hoque integral e diferen ial para as molé ulas de SnY4

om os padrões de

urvas já obtidos na literatura para as

molé ulas de XY4 (X=C, Ge, Si; Y=Br, I, Cl). O que nos motiva a
lhando no estudo das molé ulas SnY4 para melhorar o

ontinuar traba-

ál ulo das seções de

hoque.

Como forma de propi iar mais informações para estas SnY4 estamos realizando um
estudo das energias de ionização e anidade eletrni a no pro esso de fragmentação
para as
parar

+

ondições de plasmas frios (abaixo de 50 eV). Desta forma poderemos

om os dados da literatura para

+

+

+

+

om-

omo se dá, e se o orrem, a formação dos íons

SnY4 , SnY3 , SnY2 , SnY , Sn , SnY4 , SnY3 , SnY2 , SnY , Sn , Y , Y2 , Y

+ e Y+ .
2

A formação dos estados estáveis (ou não estáveis) SnY3 , SnY2 , SnY, I3 ou I2 , que
também são resultados da quebra da molé ula SnY4 no pro esso de espalhamento
e SnY4 , será analisado.
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