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RESUMO

A primeira parte deste trabalho refere-se ao estudo do

processo de fotoionização do orbital 30g da molécula de N2• Utili

zando a Técnica de Stieltjes-Tchebycheff (TST) calculamos a seção

de choque de fotoionização para a formação do Ion N;(X2r;) nos ni

veis vibracionais v' = O, 1 e 2. Os resultados das seções de cho

que relativas, definidas como Rx = (O'v"=O~v'/O'v"=O~v'=O)·lOO, obti

dos neste trabalho, são comparados com os resultados experimentais

disponíveis, bem como com outros teóricos. A boa concordância com

a experiência mostra a potencialidade da TST para estudos

natureza.

desta

Na segunda parte calculamos seções de choque e parâmetros

de assimetria para a fotoionização da molécula de CO, utilizando o

Método Variacional de Schwinger e a Aproximação de Hartree-Fock de

Caroço Congelado (FCHF). Diferentemente da TST a função de onda

do elétron contínuo (ejetado) é calculada explicitamente. A vanta

gem de explicitar a função de onda do elétron ejetado reside na

possibilidade de se obter a seção de choque diferencial de foto

ionização (parâmetro de assimetria), o que não é possível utilizan

do-se a TST. Os resultados obtidos para a fotoionização dos orbi

tais de valência externos (5a, ln, 4a) apresentaram urna boa concor

dância com os resultados experimentais disponíveis. Entretanto, pa

ra o orbital de valência interno (3a) e para os orbitais da cama

da-K (2a e Ia), a posição do máximo da curva de seção de choque, o

qual corresponde à ressonância de forma (shape resonance), apresen

tou-se deslocada para a região de menor energia em alguns eV. Este

deslocamento da posição de máximo da curva deveu-se, provavelmente,

à não consideração do efeito de relaxação da densidade de

eletrônica do íon molecular.

carga
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As estruturas observadas nos valores experimentais das

seçoes de choque de fotoionização, nas regiões próximas do limiar

de ionização, são devidas aos elétrons resultantes do processo de

autoionização .. Todavia tais processos não foram incluídos no pr~

sente estudo.
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ABSTRACT

In the first part of this thesis we report the study of

photoionization for the orbi tal 30g of the N2 rrolecule.

Stieltjes-Tchebycheff Momentum Theory (STMT), we have

Using the

calculated

the cross sections for the ionization process which leads to the

formation of the N;(X2r;) molecular ion in the vibrational levels

v' = 0, 1 and 2. The calculated vibrational branching ratios,

which are defined as Rx = (ov"=O+v,/ov"=O+v'=O) ·100, are compared

with the experimental data and also with the results obtained by

other theoretieal studies. The good agreement between our results

and experimental data shows the potentiality of the STMT for this

sort of studies.

In the seeond part we report the study of photoionization

of the CO rroleculein the Frozen-Core Hartree-Foek Approximation (FCHF)

eombined with the Sehwinger Variational Method. In this study the

seattering wave funetion of the ejeeted eleetron in the CO+ mole

eular ion potential field is explieitly ealeulated, so that the

differential photoionization eross seetions (asymmetry parameters)

ean be straightforwardly obtained. These parameters eannot be

ealeulated in the STMT. Our results of eross seetions for photo

ionization of the external valenee shells (5a, ln, 4a) agree quite

well with the experimental data. However the maximum of the photo

ionization eross seetion curve (shape resonanee) for the inner-

-valenee shell (3a) and the K-shell (2a and Ia) is shifted by a

few eV in relation to the experimental data. The shift of the

resonanee peak is probably eaused by the negligenee of the

xation of eleetronie eharge density in the moleeular ion.

At the photon energies elosed to the threshold,

rela

there

has been observed struetures in the measured photoionization eross



x

sections. Nevertheless these structures are attributed to the

autoionization processes, which are not included in this study.
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1

CAPITULO I

INTRODUÇÃO

A interação entre a matéria e radiações eletromagnéticas

tem sido, com frequência, o objetivo de intensos estudos realiza

dos em física e química. A matéria e a radiação podem interagir

de vários modos. Nas regiões de radiação infravermelha visível e

até o UV próximo, o processo de interação se caracteriza pela ab

sorção de um fóton de determinada frequência, com a consequente

formação de um estado excitado do átomo ou da molécula, que retor

nam imediatamente para o seu estado fundamental, reemitindo um fó

ton de mesma energia. Entretanto, quando o comprimento de onda

da radiação eletromagnética for menor que 1.000 ~(l) ,

de interação geralmente se caracteriza por uma ionizaçao, isto é,

pela absorção de um fóton de frequência v pelo átomo, ou molécula,

seguida da emissão de um elétron, cuja energia cinética é determi

nada por:

E o = hv - EloC1n 19

onde h é a constante de Planck e Elo é a energia de19

sistema (átomo ou molécula) .

(1.1)

ligação do

Nos últimos dez anos tem-se observado um interesse cres

(1-17,60) d d o o - d ~cente em estu os de processos e foto10n1zaçao e atomos

e moléculas. O conhecimento das seções de choque totais de foto

ionização de moléculas é muito importante para diversas

o o - (1,2,15,18) o 1pesqu1sas e apl1caçoes . Em part1cu ar as

áreas

seçoes

de

de
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choque parciais de fotonionização, isto é, as seções de choque de

fotoionização para a produção do íon mo1ecu1ar de um estado especí

fico de moléculas comoN2, CO e CO2' é de grande importância para o

estudo de efeitos da radiação UV afastada solar em atmosferas p1~

netárias.

Do ponto-de-vista de aplicações astrofísicas e atmosféri

cas, as regiões de maior interesse para o estudo da fotoionização

mo1ecu1ar são as correspondentes ao limiar de ionização e as próxi

mas do mesmo. Nestas regiões são geralmente observadas as

nâncias de forma(6,7,10,12) (shape resonances) nas seções de

resso

cho

que parciais de fotoionização. ° aparecimento dessas ressonâncias

de forma tem sido uma fonte de interesses teóricos que visam inter

pretar e analisar os seus efeitos no processo de fotoionização •

.. (15-17,19) .. i dNos u1timos anos , com o advento das tecn cas e

radiação sincrotrônica na espectroscopia fotoe1etrônica foi possí

ve1 medir experimentalmente as seções de choque parciais resolvi

das de fotoionização até um determinado nível vibraciona1 do íon

mo1ecu1ar formado, bem como a distribuição angular dos

trons.

fotoe1é

Nos estudos teóricos os métodos tradicionais utilizados

na análise da fotoionização de átomos e moléculas consistem na

obtenção da função de onda do estado final, que envolve o orbita1

contínuo. Esse orbita1 é geralmente descrito por uma função de

onda de espa1hamento de um elétron por um campo de potencial do

íon resultante do processo de fotoionização. Entretanto, no estu

do de fotoionização de moléculas, a ausência de simetria esférica

do potencial de interação entre o elétron ejetado e o íon mo1ecu

lar é a causa de dificuldades computacionais no processo de obten

çao dessa função de onda de espa1hamento, além de tornar o cálculo

dispendioso. Por outro lado é sabido que, em mecânica quântica,

a condição de contorno de espa1hamento não precisa ser, necessaria
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mente explícita(20-23) para os processos que não afetam efetivamen

te a região assintótica. Do ponto-de-vista prático esta

ção implica que tais processos podem ser descritos apenas no espa

ço de Hilbert evitando, desta forma, inúmeras dificuldades comput~

cionais relacionadas com cálculos de funções de onda contínuas de

espalhamento. Para processos moleculares envolvendo estados ele

t ...., t~ 't' d d t (24) d" ,ronlCOS con lnuos eX1S em aln a uas van agens a lClonalS com

a descrição no espaço de Hilbert. Em primeiro lugar as integrais

que envolvem operadores de dois elétrons, que aparecem em cálculos

desta natureza, podem ser expressas em termos de funções-base de

quadrado integrável (L2), em cuja solução são usadas as mesmas téc

nicas conhecidas em estudos de estados ligados. Além disto, dife

rentemente dos cálculos de espalhamento, onde a energia do orbital

contínuo é determinada a p~io~i, as energias dos orbitais são de

terminadas (indiretamente) pelas funções-base tipo L2, podendo ser

obtidas informações sobre uma larga faixa de energia através de

urna única diagonalização da matriz hamiltoniana de dimensão finita.

d .. h f(23,25-27) .... ~Dentro este esplrlto Lang of propos uma tec

nica para a obtenção de seções de choque de fotoionização, que con

siste na obtenção de momentos de transição acumulados e é conheci

da como T~CNICA DE STIELTJES-TCHEBYCHEFF (TST). Os detalhes dessa

técnica serão discutidos no momento oportuno.

A TST foi utilizada em larga escala(9,24,29,33) para a

obtenção de seções de choque parciais e totais de fotoionização,

apresentando resultados satisfatórios comparados aos resultados

experimentais disponiveis. Essa técnica foi estendida por O'neil

. (24) d ~
e Relnhardt para o estudo as moleculas H2 e D2, tendo calcula

do, via aproximação adiabática dos movimentos nucleares, as seçoes

de choque parciais para determinados niveis vibracionais dos ions

moleculares H; e D;, resultantes do processo de fotoionização. Es

tes autores compararam seus resultados das seções de choque relati
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vas (branching ratios), definidas como

(OV"=O+V,/OV"=O+V'-lJ

com os resultados experimentais de Berkowitz e Spohr(34) , bem como

com os obtidos pela aproximação de Franck-Condon. Os resultados

teóricos concordaram bem entre si e com os experimentais. Na ex

pressão (1.2) v' é um determinado estado vibracional do Ion molecu

lar resultante.

Neste trabalho vamos abordar o estudo da fotoionização

do orbital 30g da molécula de N2, incluindo cálculos de seções de

choque parciais para os nIveis vibracionais v'=O,l e 2 do Ion

+( 2 +) 1 -
N2 X rg , resu tantes do processo de fotoionizaçao a partir da mo

lécula de N2 nos seus estados eletrônicos fundamental (X Ir;) e vi

bracional (v"=O), utilizando a TST. Apresentaremos também as se

ções de choque relativas (branching ratios), definidas neste caso,

como:

v'Rx
= O[N2(V"=0)

o[N (v"-O)2 -

+ N~ (v' )] x 100%

+ Ni(v'=O)]

(1.3)

••

O processo de fotoionização da molécula de N2 tem sido
(1-17) ~ ~

largamente estudado nos ultimos 13 anos. Ja em 1970 Tuck

(2) ~ - -
well efetuou calculos de seçoes de choque de fotóionizaçao de

N2, numa faixa de energia do fóton do limiar de ionização até apro

ximadamente 500 R. Nesses cálculos Tuckwell utilizou a função de

onda do tipo determinantal de Slater para representar o estado ele

trônico fundamental, e uma função coulombiana bicêntrica para re

presentar a função continua, onde o deslocamento de fase (phase

shift) é determinado pelo método do defeito quântico e que é extra

polado a partir dos estados de Rydberg da molécula de N2• Seus re

sultados, entretanto, não foram satisfatórios, comparados aos expe

rimentais. Em 1974 Rabelais e colo (3) utilizaram a aproximação de
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onda plana para descrever o estado contínuo final, mas cujos resul

tados só foram razoáveis na faixa de altas energias. Mais recente

mente Hirota(4) empregou urna função coulombiana monocêntrica para

descrever o orbital contínuo do elétron ejetado no campo do íon mo

lecular. Em todos estes casos, contudo, a consideração do efeito

do campo molecular foi pouco rigorosa. Em 1976 Duzy e Berry(S)

efetuaram o primeiro estudo ab-~n~t~o da seção de choque de foto

ionização de N2• A fim de interpretar a dependência da distribui

ção angular dos estados vibracionais do íon molecular resultante,

os autores empregaram a aproximação adiabática nuclear, onde os

elementos de matriz de transição dipolar foram obtidos para

três distâncias internucleares. A função de onda contínua foi ex

pandida em ondas parciais e os deslocamentos de fase (phase shifts)

foram calculados num campo Hartree-Fock (HF) do íon molecular, com

o potencial de troca aproximado por um potencial local, como pr2

(35) ~ -
posto por Slater . Os resultados de Duzy e Berry tambem nao fo

ram satisfatórios, principalmente por não terem previsto a resso

nância de forma (shape resonance) no canal 3a +Ka , que aparece nag u

fotoionização de N2. A ressonância de forma no canal au foi in!

cialmente prevista por Dehmer e Dill (6) em 1975. Davenport(8), que

calculou a função de onda continua num campo estático-troca aproxi

mado do tipo MS-Xa, teve êxito

a na fotoionização dos canaisu

na obtenção da ressonância de forma

-1 -1 -1
3a , lrr e 2a , tendo seus resulg u u

tados concordado relativamente bem com os experimentais. Numa for

mulação completamente diferente Rescigno e colo (9) representaram

os momentos de transição dos orbitais ligados para os contínuos

através das transições dos orbitais ligados para os orbitais vir

tuais, utilizando a técnica de Stieltjes-Tchebycheff (TST).

7 (10) ~ ~Em 19 9 Dehmer e colo ,atraves de calculos de seçoes

de choque parciais de fotoionização de 3ag da molécula de N2, para

a formação do íon N; (X 2L~) nos estados vibracionais VI = O, 1 e 2,
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Franck-

proce,!

Dehmer e Dill(lO) explisos de fotoionização verticalde moléculas.

demonstraram pela primeira vez a falha da aproximação de

-condon(36) a qual foi sempre considerada como válida nos

caram essa falha pela captura temporária do fotoelétron por uma

barreira centrIfuga de potencial, causando assim o fortalecimento

e nucleares. No ca

N2 trata-se de uma

Em 1980(17) esta

do acoplamento entre os movimentos eletrônicos

- -1
so particular do canal de fotoionizaçao 3cr de9
ressonância de forma na onda f, de simetria cr •u
previsão de Dehmer e Dill foi confirmada pelos resultados experi

mentais de West e col., que efetuaram medidas de seções de choque

de fotoionização relativas (branching ratios) para a formação do

+ 2 +
Ion N2(X Lg) nos estados vibracionais v' = 1 e v' = O utilizando

radiação sincrotrônica. Vale ressaltar que os cálculos efetuados

por Dehmer e Dill são semelhantes aos de Davenport(8), isto é, a

função de onda contInua é também representada pela onda de espalh~

mento num campo estático-troca aproximado tipo MS-Xa do Ion molecu

lar. Apesar de os experimentos de West e colo (17) confirmarem a

quebra de validade da aproximação de Franck-Condon no processo de

fotoionização do canal 3cr+Kcr da molécula de N2, os valores numé9 u

ricos da seção de choque relativa entre v" = O e v' = 1 obtida por

(10) -
Dehmer e Dill sao bastante diferentes dos resultados experimen

tais.

Em 1980 Raseev e colo (11) realizaram um estudo ab-~n~t~o

- -1
da fotoionizaçao do canal 3crg de N2• Estes autores empregaram o

método de expansão monocêntrica da função de onda contInua num cam

po de potencial estático-troca do ion molecular, também expandido

monocentricamente. Como no trabalho de Dehmer e Dill(lO) as se

çoes de choque de fotoionização foram calculadas para três distân

cias internucleares e os movimentos dos núcleos das moléculas fo

ram levados em conta. As seções de choque relativas obtidas por

Raseev e col. concordaram relativamente bem com os resultados
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experimentais.

o cálculo de Raseev e colo foi repetido em 1981 por

Lucchese e MCKoy(l2) , que também utilizaram um potencial estático-

-troca incluindo, entretanto, mais ondas parciais na expansão mono

cêntrica. Outra modificação introduzida por Lucchese e McKoy foi

a de calcular seções de choque para 5 distâncias internucleares,

em vez de 3, por terem observado que os elementos de matriz de

transição variam rapidamente com a variação da distância internu

clear R. A abordagem utilizada para o cálculo da função de onda

contínua foi o Método Variacional de schwinger(37,66). Os resultados

numéricos das seções de choque relativas obtidos por estes autores

concordaram muito bem com os resultados experimentais(l?) de West

e colo

Considerando as vantagens já mencionadas da TST, é indis

cutivelmente importante a estenção da Técnica de Stieltjes-Tcheby

cheff para o cálculo de seções de choque de fotoionização vibracio

nalmente resolvidas.

O objetivo da primeira parte deste trabalho é calcular

as seçoes de choque relativas de fotoionização do canal 30-1 da mog

lécula de nitrogênio N2, para a formação do íon molecular N~ nos

estados vibracionais finais VI = O, 1 e 2, constituindo um teste

para a TST e visando a sua generalização para o caso de moléculas

mais complexas.

No capítulo 11 apresentaremos, de forma reduzida, as teo

rias utilizadas. Os detalhes de cálculos computacionais serao

apresentados no capitulo 111. No capitulo IV, destinado às anãli

ses e conclusões, faremos uma comparação dos nossos resultados com

outros disponíveis, teóricos e experimentais.
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CAPíTULO 11

A FOTOIONIZAÇAO MOLECULAR

2.1- SEÇÃO VE CHOQUE VE FOTOI0NIZAÇÃO

Na aproximação usual da interação da radiação com a maté

ria a molécula é tratada quanticamente, enquanto a radiação é vis

ta como uma onda eletromagnética, caracterizada por um vetar inten

sidade do campo elétrico E e por outro do campo magnético R, mutua

mente ortogonais. Desta forma a seção de choque de

. (38 39) -18
pode ser escrIta ' , em Megabarns (1 Mb = 10

fotoionização

2
cm ), como:

(2.1)

na aproximação de dipolo elétrico. Nesta expressão o é a seção de

choque de fotoionizaçãoi C é a velocidade da lUZi ~E é a função de

onda molecular no estado continuo, descrevendo o ion molecular e o

elétron ejetado no campo do íon resultante; ~ é a função de ondao

inicial do sistema ligado, que indica o estado fundamental da mo
+

lécula, tanto nos estados eletrônicos como nos vibracionais; ~ é o

operador momento de dipolo elétrico, definido como:

N
L:

i=l

+
e. r.1 1 (2.2)

+
onde r. é a coordenada espacial do i-mo elétron da molécula.1

w é definido como (E-E )/h, que é a frequência angularo

do fóton incidente, sendo E a energia total da molécula no estado
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~E e E a energia da molécula no estado ~ •o o

A partir da expressão (2.1) podemos observar que a chave

para a obtenção das seções de choque de fotoionização reside na de

terminação das funções de onda ~o e ~E'

A seção de choque de fotoionização pode ser relacionada

facilmente com a força de oscilador da transição dipolar,

(39-41)da como:

defini

para uma transição discreta, onde ~i corresponde a um estado exci

tado discreto da molécula, e

(2.4)

para urna transição a um estado continuo da molécula. Portanto, a

seçao de choque de fotoionização pode ser escrita da seguinte for

ma:

a (Mb) = (2.5)

2.2- OBTENÇÃO VAS FUNçõES VE ONVA MOLECULARES

(a) A Ap~ox~mação de Bo~~-Oppe~he~me~

De urnamaneira geral as propriedades moleculares de inte

resse sao estacionárias, isto é, independem da evolução temporal.

Por esta razão o formalismo de Schrodinger independente do tempo

pode ser utilizado para descrever tais propriedades moleculares.

A equação de Schrodinger

sistema molecular é dada por:

independente do tempo para um

H 'P(X ,x,) = E 'P(X ,x.)a 1 a 1 (2.6)
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onde H é o operador hamiltoniano total do sistema, que inclui movi

mentos eletrônicos e nucleares e também as interações eletrostáti

cas entre os componentes do sistema, ou seja:

(2.7)

Na expressão (2.6)~(X ,XI) é a função de ondatotal,a ~
eletrônica e nuclear, do sistema; E é o autovalor de H, que corres

ponde à energia total do sistemaiX e x. são as coordenadas coleti

a ~
vas, espaciais e de spin, respectivamente dos núcleos e dos

elé

trons. Os dois primeiros termos do lado direito da expressão (2.7)

correspondem aos operadores de energia cinética dos núcleos e dos

elétrons, respectivamente; V(X ,x.) representa a energia de interaa ~

ção elétron-elétron, elétron-núcleo e núcleo-núcleo, i.e.:

V(X ,x.) = V (x.) + V (X ,x.) + V (X)
a 1 ee 1 en a 1 nn a

Uma solução exata da equação (2.6) é obviamente

(2.8)

...
lmposs.!.

vel, pelo menos por enquanto. Visando a simplificação deste pr~

blema a Ap~ox~mação de Bo~~_Oppe~he~me~(42,43) ou do~ Núefeo~ Ad~a

bât~eo~ é largamente empregada, e cujo objetivo é a separação dos

movimentos nucleares dos eletrônicos. Essa aproximação consiste

em considerar que os núcleos, sendo milhares de vezes mais pesados
.-

que os elétrons, movimentam-se muito mais lentamente em relação

aos elétrons. Portanto, para efeito de cálculo de funções de onda

em moléculas, os termos que correspondem à energia cinética dos nú

cleos podem ser desprezados. Aplicando então a aproximação de

Born-Oppenheimer a função de onda molecular pode ser escrita como:

IjI(X ,x.) = U(X.iX ) 'X(X )a 1 1 a a

onde U(X.iX ) descreve o movimento dos elétrons e depende1 a

(2.9)

param~

tricamente de X i X(X ) descreve o movimento dos núcleos. A equaa a -



11

ção de Schrodinger, que corresponde apenas à parte eletrônica, tem

então a seguinte forma:

H 1 U(X.iX ) = E 1 U(X.iX )e 1 a e 1 a (2.10)

onde o operador hamiltoniano, que corresponde apenas à parte ele .

.•. .-

tronica, e dado por:

1'12 N

Z
2

2~~ - í í
e

a +íeH =-- í -
e1 2m. 1 1a iriai,j rije 1=

(i>j)
(2.11)

o autovalor de HeI' Eel' corresponde à energia puramente eletrôni

ca do sistema. Acrescentando-se Eel às repulsões nucleares obtém-

-se:

U = Eel + E
a,b

(a>b)

(2.12)

que é conhecida como a energia eletrônica.

A equação (2.10) deve ser resolvida para todas as posi

çoes possíveis de todos os átomos que constituem a molécula. As

energias eletrônicas formam uma superfície de energia potencial

V{Xl, X2, ..., Xn), sendo então a função de onda que corresponde à

parte nuclear obtida pela resolução da seguinte equação:

(2.13)

onde Etotal é a energia total do sistema, visto que tanto a parte

eletrônica como a nuclear estão incluídas.

A aproximação de Born-Oppenheimer é fundamental em Quími

ca Quântica e Física Atômica e Molecular. Como mostraram Born e

Oppenheimer em seus cálculos (V. (43), pág. 289), a aproximação é

válida se

1/4
(m 1m ) «1e a (2.14)
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Para moléculas diatômicas a aproximação de Born-Oppenheimer intro

duz pequenos erros no cálculo do estado fundamental da molécula.

Os erros introduzidos no cálculo dos estados excitados são

maiores. Entretanto, ainda assim, eles são muito pequenos.

ainda

Nas seções seguintes concentraremos esforços na solução

da equação de Schrodinger para a parte eletrônica.

(b) O Método do Onb~tal Molecutan pon Comb~ijação L~ijean do~ Onb~

ta~~ Atôm~co~ (OM-CLOA) - A Equação de Hantnee-Fock-Roothaan

A equação de Schrodinger (2.10), que corresponde apenas

à parte eletrônica da molécula, ainda reune termos que não podem

ser separados. Desta forma a solução dessa equação ainda não
..
e

exata, devendo ser introduzidas novas aproximações. O M~todo do~

O~b~ta~~ Mote~uta~e~ (44,45) é uma delas, e que é muito utilizada

em quimica quântica. Nesta aproximação a função de onda para uma

molécula dê camadas fêchadas pOdê Sêr aproximada por um único dê

terminante, conhecido como dete~m~nante de Sfate~(46,47}, isto é,

I ul (l)a (l)ul (1)B (l) •••uN/2 (l)B (l)

1 I ul (2)a (2)

u1 (2)B ( 2) •.•uN/2 (2)B (2)(2.l5)
u(x.·X } = - I

l' a
/NT 1---------

--------------------

ul (N}a(N)

ul (N) B (N) ••• uN/2 (N) B (N)

Em funções de onda deste tipo o P~~n~Zp~o de Exefu~ão de

Pauf~(38,48) é automaticamente satisfeito.

Em (2.15) u. representam os orbitais moleculares espa1 -
ciaisi os argumentos 1,2, ...,N indicam os elétrons da molécula e

os subíndices simbolizam os diferentes orbitais moleculares, que

são normalizados e ortogonais entre si, ou seja:

< u. lu. > = 6 ..1 J lJ
(2.l6)
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onde ô .. é o delta de Kronecker. Na descrição de sistemas molecu1J

lares de camadas abertas torna-se necessário fazer uma combinação

linear de determinantes de Slater,que depende do estado espectro~

cópico da molécula.

Os orbitais moleculares são obtidos através da aplicação

do pnln~lplo vanla~lonal. Neste caso o funcional variacional é

expresso por:

(2.17)

Pode ser demonstrado que esse funcional é estável em relação à va

riação dos orbitais moleculares, 8Ui. Expandindo a expressão 2.17

obtém-se:

[J 1 ~ ~+ E u~(l) u~(2) --- u. (1) u. (2) dr dr2-
i~j 1 J r12 1 J 1

1 f 1 ~ ~]- -2 u~(l) u~(2) --- u. (2) u. (1) drl dr2 (2.18)1 J r12 1 J .

o primeiro termo do lado direito desta expressao repre

senta a soma da energia cinética do elétron no i-mo orbital molecu

lar e da energia potencial desse elétron, devida às interações cou

lombianas com os núcleos. O segundo termo expressa a energia mé

dia de repulsão entre esse elétron e a distribuição eletrônica de

carga completa, e é conhecido como ~»teg~ai de Couiomb. Com rela

ção ao terceiro termo não existe uma analogia clássica, e ele sur

ge devido à indistingüibilidade entre os elétrons. Esse termo
.•e

conhecido como ~»teg~ai de t~oea, sendo que o potencial de troca é

um potencial não-local.

Variando-se os orbitais moleculares U.I porém mantendo1
-se os mesmos ortonormais, através do método dos multiplicadoresde



Lagrange(49,50), obtemos a equação de Hartree-Fock para o i-mo

bital molecular:

14

or

onde:

[ f 1 + E (2J. - K.)] u. (1) = E. U. (1). J J 1 1 1
J

1 2 Za

f =--'i/ -L:- e
1 2 1 a rIa (2.19)

J .u. (1) = f u~ (2) _1_ u. (2) u. (1) d~2J 1 J r12 J 1

sendo J. conhecido como operador de Cou1omb, expressando a energia
J

potencial média de repulsão do elétron num orbita1 Di' pela distri

buição de carga de um elétron no orbita1 D ..
J

r 1 +

K. u. (1) = j u~ (2) - u. (1) u. (2) dr2J 1 J r12 J 1

sendo K. conhecido como operador de troca. E. é o pseudo-autova
J 1-

lar da equação (2.19), interpretado como a energia total de um elé

tron no i-mo orbital molecular, ou energia do orbital.

Diferentemente dos sistemas atômicos este conjunto de

~ t d'f '. - 't d'f~ '1 d 1 'd (50)equaçoes ln egro- 1 erenclals e mUl o 1 lCl e ser reso Vl o

matematicamente devido à ausência de simetria esférica nos siste

mas moleculares, a não ser para os sistemas mais simples. A apr~

. - (50) 1 -xlmaçao proposta por Roothaan para a so uçao destas
-

equaçoes

consiste em expandir os orbitais moleculares em um conjunto de fu~

ções-base e em determinar os coeficientes da expansão e a energia

do orbital através do método do campo auto-consistente, conhecido

como o método dos orbitais moleculares por expansao em uma combina

çao linear de orbitais atômicos (OM-CLOA).

utilizando esta aproximação, segue que:

u. =1 1: Xv Cviv
(2.20)

onde X são orbitais atômicos normalizados, i.e.v
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Aplicando-se um tratamento variacional ao funcional Eel' definido

em (2.17), relativamente aos coeficientes orbitais C., chega-sev~

às equações de Hartree-Fock-Roothaan:

(2.22)

onde F é o elemento de matriz de Fock, que pode ser escrito co
1..1 v

mo F = H + G ,com
1..1 v 1..1 v 1..1 v

H = <x 1-JJV jJ Z I
2 a >-Lv - E - Xv

2 a rIa
(2.23)

que é o elemento de matriz que representa a parte do hamiltoniano

de um-elétron, e:

G =
JJV E PÀ «jJvIÀp> - ~ <jJplvÀ»

À,p p

(2.24)

que representa a parte de dois-elétrons. s é o elemento de
JJV

ma

triz de interpenetração (overlap) definido como:

e a matriz de população:

s = <X Ix >
JJV jJ v

(2.25)

occ
= 2 E

i C~À C.1 1p
(2.26)

o termo E., em (2.22) é a energia do i-mo orbital molecular e os1
C . sao os coeficientes da expansão.V1

Numa forma matricial a equação (2.22) pode ser

da seguinte forma:

11'«:. =S«:. E.111

escrita

(2.27)

Esta equaçao é resolvida através de um processo iterativo, que

consiste em escolher inicialmente um conjunto de vetores «:. e, a1

partir dos orbitais moleculares construidos com eles e com o con
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junto-base pré-selecionado, calcula-se as matrizes F e S. Com es

sas pode-se resolver a equação (2.27), obtendo-se os autovalores

E. e os autovetores correspondentes c .. O processo é repetido,1 1
até que seja alcançada a auto-consistência, i.e.

e

(2.28)

(2.29)

dentro de um critério de convergência pré-determinado. O número

de soluções da equação (2.27) depende diretamente da dimensão do

conjunto de funções-base. Entretanto, os primeiros N/2 orbitais

moleculares (i.e. i = 1, 2, ••., N/2, onde N é o número de elé

trons da molécula), de menor energia orbital, são os orbitais ocu

pados. Este conjunto de orbitais moleculares constituem a função

de onda do estado fundamental da molécula.

Os autovalores restantes (i > N/2) são chamados de

tais virtuais. Em 1964 Kelly(Sl) mostrou que esses orbitais

orbi

nao

representam bem os orbitais de um estado excitado da molécula.

Para

mado

representar os estados moleculares Kelly(Sl) construiu o

potencial vN-l que consiste num campo de potencial do íon

cha

mo
••

lecular com uma vacância num dos orbitais ocupados, de onde o elé

tron foi removido.

A solução da Equação de Hartree-Fock-Roothaan com o po

tencial vN-l fornece um conjunto de funções de onda monoeletIOnicas

que sao conhecidas como ohb~~a~~ v~h~ua~~ apeh6e~çoado~ (Improved

Virtual Orbitals - IVO's), os quais descrevem um elétron no campo

do íon molecular. Os IVO's com E. < O podem ser interpretados co1
mo os orbitais excitados da mOlécula, representando uma excitação

discreta da molécula. Os IVO's com energia positiva (E. > O)1 es

tão relacionados com os processos de ionização.

O conjunto de orbitais virtuais aperfeiçoados com E. < O1
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e E. > O é chamado de p~eudo-e~peetno do sistema para o dado con1
junto de orbitais atômicos.

2.3- A TtCNICA VE STIELTJES-TCHEBYCHEFF (TST)

(a) Relação eijtne Fonça~ de O~e~ladon, Polan~zab~l~dade e a Seção

de Choque de Fotoioijização

o cálculo de funções de onda contínuas de um elétron no

campo de potencial não-esférico do íon molecular, feito através da

TST, consiste em construir perfis de fotoionização usando-se for

ças de oscilador discretas obtidas a partir de cálculos variacio

nais no espaço de Hilbert. A TST admite, portanto, a obtenção de

seções de choque equivalentes às obtidas usando-se funções contí

nuas, evitando-se contudo a sua construção explícita. Langhoff e

colo (52), usando a teoria de perturbações dependente do tempo e

o princípio variacional, estabeleceram a relação existente entre

as forças de oscilador e a polarizabilidade dependente da frequên

cia. Seguindo o tratamento apresentado por estes autores procur~

remos apresentar os resultados principais que levam a tal relação.

A equaçao de Schrodinger dependente do tempo, que descre

ve o efeito da radiação monocromática sobre um átomo ou molécula,

tem a seguinte forma:

[H(O) (r) + H(l) (r,t) - ih a~J 'i'(r,t)= O
(2.25)

onde H(o) (r) é o hamiltoniano não-perturbado e H(l) (r,t) é o hamil

toniano da perturbação dependente do tempo.

no espaço vetorial de H(o) (r). O vetor r =

Ambos são operadores

+
(r, o) representa to

das as coordenadas espaciais e de spin do sistema.

Assume-se que, originalmente (t + -(0), o sistema se encon

tra em um estado particular, não-degenerado, e normalizado
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~ (o) (r) do hamiltoniano H{o) (r), representando o estado fundamenO

tal da molécula, de energia E (O) = E. O hamiltoniano da perturo o -

bação H(1) (r,t) deve satisfazer a condição geral:

(1)
H (r,t ~ -oo)~O (2.26)

Então (em unidades atômicas):

'l'(r,t+-oo)
= ~o(o)(r) exp(-i Eo t)

(2.27)

Assume-se ainda que H(l) (r,t) seja suficientemente suave

~ -
e cont~nuo no tempo, de forma a assegurar que a funçao de onda

perturbada 'l'(r,t)e sua derivada primeira sejam funções contínuas

do tempo. A função de onda não-perturbada ~(o)(r,t) é normaliza

da, i.e.

de modo que 'l'(r,t)é, também, normalizada:

<'1'1'1'> = 1

para todos os valores de t.

o operador da perturbação dependente do tempo é:

(2.28)

(2.29)

ou

H{l) (r,t) = -

N
L:

i=l
~"E(W)1 cos wt, (2.30)

(2.31)

e N

L:

i=l

+ -r. ·E1 (2.32)

Nestas expressões N é o número de elétrons do sistema;

E(W) = IE(w) I é a amplitude (constante) do campo elétrico; Ê é um

vetor unitário na direção da polarização.

Utilizando-se urna expansão perturbativa para a função de

onda completa, da forma:
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(2.33)'i'(n) (r,t)
00

'i'(r,t) = L

n=o

e truncando-a em primeira ordem, Langhoff e colo (52) mostraram que:

\f(O) (r,t) = ~(O)exp(-i Eo t)o (2.34)

(2.35)

(2.36)

onde ~~i)(r) é urna solução particular da equação

[H(O) (r) - E ±) <1>(1)- W' 4>(0)(r) = ao J ±l E o

com <I>(11)(r) ortogonal a <I>(o)(r)•± o

Sendo H(l) (r,t) um operador hermitiano no espaço veto

rial de H(o) (r), que descreve a molécula isolada, as soluções da

equaçao (2.36) podem ser determinadas em termos do espectro de so

luções independentes do tempo {<I>iO)(r)

<I>~O)(r) : E > a}, proporcionando:

E. < O (i = 1,2, ••••• );1

(1)
<I>±l(r) =

( ) (o) (o) I I<I>(o)>

00 <<I>.o IllÊ I<1>0 > (o) Joo <<I>E llÊ o <I>(o)(r)dEL 1 <I>i (r) + E±W E
i=l E.±W o1

(2.37)

onde E. = E~o) - E110
e E = E - E .o

Langhoff e colo (52) mostram então, que a polarizabilida

de dependente do tempo e da frequência é dada, em primeira ordem,

por:

D (w, t)

(2.38)

onde (2.39)

é a polarizabilidade dependente da frequência, <1>(0)o é o estado
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fundamental da molécula e ~~i)(r) são as funções perturbativas já

definidas acima.

Considerando a expansão (2.37), a expressão para a(w) fi

ca:

cdw) =

00

L:

i=l
(2.40)

A partir das expressões para as forças de oscilador dadas em (2.3)

e (2.4) e tendo em vista o fato de que as moléculas podem estar

igualmente orientadas no espaço, a expressão para a(w) adquire a

forma:

cdw) =

00

l:

i=l

f.1
2 2

E,-W1
~ dE
2 2

E -W

di (E:)

2 2
E -W

(2.41)

onde wlé a frequência do limiar de fotoionização e El é a prime!

ra frequência de transição discreta, sendo que a expressão para a

polarizabilidade a(w) foi colocada na forma consisa de urna inte

gral de Stieltjes(27), com uma distribuição f(r) tal, que:

(2.42)

A seguir podemos escrever:
00

L- l: f, ô(r,-d + g(d] dr 00

Joo, 1 1 f
(Z) - 1=1 = df(r)a - 2 2 2 2

r r - Z Jr r - Z1 1
(2.43)

admitindo-se a estensão de w ao plano complexo. Esta équaçao defi

ne uma função analítica no plano complexo Z, tendo polos simples

em Z = ±r., isto é, para os valores das energias discretas de1

excitação r. do sistema, e uma descontinuidade imaginária no eixo1

real, começando no limiar de ionização, isto é, no intervalo
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As conclusões a respeito do comportamento de a(Z) no

eixo real poderão ser tiradas a partir de urna análise de seu com

portamento em Z = w±iô, com ô + O. Deste modo

lim a(w±iô) =
ô+o {OO df(E)+ iTI g(w)P 2 2 - 2w

E E -w1
(2.44)

Onde a(w±io) = Rea(w)±ilma(w) (2.45)

escre

(2.46)
TI

Ima(z)= 2w g(w)
e

= P Joo df(E)2 ' 2
€i e: -w

Considerando as expressões (2.1) e (2.4) podemos

Rea (Z)com

ver:

47TW Imo. (w)C (2.47)

Desta forma, um conhecimento da parte imaginária da pola

rizabilidade nos é suficiente para a determinação da seção de cho

que. Mas como não dispomos da solução exata do conjunto completo

{~~o), ~~o)}, não podemos fechar o problema, o que poderia ser fei

to através de (2.41) e (2.47), e das expressões para as forças de

oscilador f. e g(w). Objetivando contornar este problema Langhoff1
e colo (52) propuseram um procedimento, que passamos a expor.

(b) Uma Abo~dagem Atte~nativa

Urna avaliação das equações (2.43) e (2.47) exige um co

nhecimento prévio das porções discretas e continuas do perfil apro

priado da força de oscilador. Entretanto, uma abordagem computa

cional alternativa pode ser usada, considerando-se a distribuição

cumulativa da força de oscilador:



f(E:)
f. 8(E.-EI) + g(EI)Jl dEI1 1

= J: df (E')
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(2.48)

a qual é determinada unicamente pelos seus momentos espectrais.

Como não é possível fechar o problema pelo motivo acima

exposto, Langhoff e colo (52) mostraram ser possível estabelecer um

conjunto de n pseudo-estados ~~o) que, embora separadamente1

tenham relação com os ~iO)ou com os ~~O)corretos, constituem

conjunto ortonormal tal, que

nao

um

-(1) _
~±l -

n
}:

j=l

-(±) -(o)
a. ~.

J J
(2.49)

seja urna boa aproximação às funções ~~i~
variacional Langhoff e colo (53) mostram

Através de urna abordagem

que:

- (±)
a. =-

J
-
E:.±w

J

(2.50)

e, portanto, a função de onda nesta aproximação é, Em primeira or

dem

n
L:

j=l
(2.51)

Comparada com a expressão exata (2.37) esta fórmula nos

mostra que a aproximação usada é urna aproximação de quadratura

- - . d - 2 - I - (o) I I (o) ,2aquela expressao e, num certo sentl o, as f.= -3 €. <~. ~ ~ >J J J o

poderiam ser consideradas corno as forças de oscilador efetivas.

Neste caso teríamos, corno urna boa aproximação à a(w), que:

ã (Z)

n f.
=

L: ]

j=l €

2
_ z2

(2.52)

Entretanto, quando se usou esta fórmula para através de continua

ção analítica obter-se Ima(w±i8), o processo mostrou-se instá
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vel (9,29,53,54) e, portanto inviável. A alternativa foi encontra

da no método de Stieltjes(55), que consiste em usar momentos espe~

trais que especificam completamente a força de oscilador cumulati

va (2.48), os quais são definidos como:

5 (-K)

00

E

i=l -K 100E, f, +1 1
f.

(2.53)

com K = O, 1, 2, ... e Ef. sendo a energia do limiar de fotoioniza

-
çao.

A idéia consiste em usar f. e ~. não diretamente em ~(w),
J J

mas sim para calcular momentos espectrais aproximados (pseudomome~

tos), dados por:

N
S(-K) = E

j=l

--K -
E. f.

J J
(2.54)

os quais são uma aproximação convergente dos S(-K) exatos, isto é:

s (-K) = S (-K), quando N +00

Os pseudomomentos S(-K) são quadraturas de N pontos aos

(2.55)

momentos

espectrais S(-K), isto é, à integral de Stieltjes da equação (2.53).

Langhoff(28) mostra que são os momentos de ordem mais baUm (~K~2n,

n<N) e as grandezas determinadas a partir deles que convergem mais

rapidamente em um conjunto-base de quadrado integrável L2 de N ter

mos. Isto é:

S(-K) + S(-K); o ~ K ~ 2ni n < N (2.56)

Dados os momentos espectrais S(-K), O~K~2n, é possível então cons

truir frequências de transição discretas e forças de oscilador que

satisfazem a:

n
S(-K) = ~

a=l

-K
E f,a a

f'Ü"-"---' ..- ..--- ..I B:EUC:. v!'..•_-.~.~'..•.•. _ .• __ ..._, ~.---.

o ~ K ( 2n-l (2.57)

············-····--t.·.·. U.._,;~- UoP I
~..-•._._ ...•. -~----_.~-'""",
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Os E e f assim obtidos são pontos e pesos da quadratura general ia a _

zada de Gauss, que proporcionam a chamada nepne~e»tação pni»eipal

dos momentos espectrais {f(n), E(n); a=l, ...,n}.a a

A obtenção de um pseudoespectro a partir dos momentos es

pectrais convergidos é, na realidade, o chamado "problema dos mo

mentos" discutidos por Stieltjes(55). A partir da teoria de

Stieltjes os parâmetros {E ,f } podem ser usados para construir umaa a

aproximação histogramática de n termos à força de oscilador cumula

tiva na forma

(n)
~ f (s) (2.58)

definida em todo o eixo O < E < 00.

O sistema (2.57) tem n incógnitas f(n) e n €(n) e, pora a -

tanto, é um sistema de 2n equações a 2n incógnitas, matematicamen

te solúvel. Várias propriedades de suas soluções podem ser prov~

das em bases gerais(56) , entre elas a de que o pseudoespectro priQ

cipal satisfaz a €t ~ Ea ~ 00 e fa~ O; a = l, ...,n, para um n qual

quer. Contudo, a alta não-linearidade do sistema, que ocorre para

valores de n grandes, traz problemas de ordem numérica à solução

direta do mesmo. Para solucionar este problema Langhoff(25-27)

propos o uso dos aproximantes de padé(26), conseguindo assim desa

copIar o sistema de equações.

Quando a sequência dos 2n momentos empregados em (2.57)

e a mesma da equação (2.53), os n pares de parâmetros (os pontos e

os pesos de quadratura associados) E e f que fornecem a represena a -

tação principal dos momentos, têm a propriedade de assegurar que o

histograma da equação (2.58) limita, rigorosamente, a distribuição

correta através das desigualdades de Tchebycheff(56)

(2.59)

convergindo para f(E), quando n + 00 o "valor de Stieltjes" f(n)(E)



no seu ponto de incremento é dado pela média dos valores
-

à esquerda e à direita nos pontos E., como:
J
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limites

j-l
L f +

K=l K

1 - .
2 fji J=l, ..• ,n

(2.60)

que corresponde ao ponto médio da porção vertical do histograma de

Stieltjes (eq. 2.58).

Para se obter uma aproximação à densidade de força de

oscilador exata no contínuo g(E) é necessário diferenciar o momen

to espectral obtido de alguma maneira, já que f(E) se relaciona

com g(E) da seguinte forma: g(E) = df/dEi (E>Ef)'

Prova-se (56) igualmente, que os valores de g(E) imediaa

tamente à esquerda e à direita de um ponto de incremento, represen

tam limites ao valor da função densidade exata g(E) naquele ponto:

(2.61)

Pode ser provado também(56), que esses limites convergem

para zero, no sentido de que qualquer representação principal de

ordem n', maior que n oferece limites à função exata que estão,

por sua vez, limitados pela representação principal de orden n. 1s

to é:

f(n) (E -O) <f(n+l)(E_O)~ f(E )~ f (n+l) (E +0)< f(n) (E +0)a
aa aa

e

(2.62)

g(n) (E -O)

(n+l) ( O)~ g(E )~ g (n+1) (E +O)
< g(n) (E -+i0)< g E - a
aa aa

(2.63)

Estes resultados asseguram que, para um n suficientemen-

te grande, as distribuições e densidades de Stieltjes realmente

convergem para os valores exatos f(E) e g(E), pelo menos nos pog

tos de incremento dos histogramas. Desta forma, os limites da
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equação (2.60) sugerem que as aproximações convergentes para g(E)

podem ser obtidas em pontos sucessivos

(2.64)

das inclinações dos segmentos da reta, que ligam os valores adjª

centes de Stieltjes do histograma cumulativo i(n) (E), na forma da

derivada de Stieltjes

g(w ) =a
1
2

(2.65)

~ este o caminho para se obter uma aproximação histogr~

mática convergente para a densidade de forças de oscilador de foto

ionização em todo o intervalo continuo do espectro (Et,OO). Além

disto o histograma de Stieltjes na região discreta do espectro dá

informações a partir das quais são obtidas aproximações para as

forças de oscilador discretas, se as correspondentes energias de

transição exatas forem conhecidas.

Em resumo, a força de oscilador cumulativa (2.48), que

nos leva à obtenção da força de oscilador da parte continua do es

pectro g(w) e, consequentemente, da seção de choque de fotoioniza

çao o(Mb), é determinada seguindo-se o seguinte esquema: A partir

d -(o) - b 'd ' 1 - ~d dos~, e E, o tl os varlaciona mente, sao construl os os pseu o
J J -

momentos S(-K), os quais convergem para os S(-K) exatos segundo

(2.55). Isto nos dará um conjunto de 2n equações que podem ser

invertidas para a extração de E e f. Estas f são levadas ema a a

(2.58) e, finalmente, da relação

(2.66)

obtemos g(w), resultando conhecida a seção de choque o(Mb) dada em

(2.5) •

o subprograma PRop0l, de um conjunto da série POLYATOM,
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op~

rador momento de dipolo elétrico <~I~I~ > sobre as funções de ondao

obtidas através de cálculos autoconsistentes (CAC) pelo terceiro

programa da mesma série, o SCFIOO, e que está relacionado com as

pseudoforças de oscilador. A partir das energias de excitação/ion!

zação conhecidas e das correspondentes pseudoforças de oscilador o

subprograma MTCHEB efetua a análise espectral e a consequente sua

vização via a Técnica de Stieltjes-Tchebycheff (TST).
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CAPITULO III

VETALHE VOS CÃLCULOS

3.1- O ESTAVa FUNVAMENTAL VE NZ

1 + d ~ 1 d .•
o estado fundamental X ~g a molecu a e n1trogenio N2

apresenta a seguinte configuração eletrônica:

(3.1)

No presente cálculo será considerada a fotoionização ap~

~ - ~
nas de um eletron do orb1tal 30 , conduz1ndo a formaçao do 10n mog

lêcular N; no SêU êstado fundamêntal X2I;.O potêncial dê ioniza

ção do orbital 30 (2,15,19) é da ordem de 15,6 eV.g

Para o processo de fotoionização do orbital 30 são dipog -

larmente permitidos apenas dois canais de reação, respectivamente:

-1
(1L:+)30 Ko
:g

u u

-1

(ln )e
30 Kn:

g
u u

A determinação das seções de choque de fotoionização do

(3.2)

(3.3)

orbital

30g de N2 consiste então em calcular os momentos de transição dip~

lar para os dois canais (3.2) e (3.3).

A molécula de nitrogênio N2 pertence ao grupo de ponto

Dooh. A distância internuclear na posição de equilíbrio é Re=2,068

u.a. (1 u.a. = 0,529172 ~). A esquematização da molécula de N2

nas coordenadas cartesianas é apresentada na Figura 1.
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x

N

y

N

z

Fig. 1- A molécula de N2 representada nas

coordenadas cartesianas: R =2,068 u.a.e

A função de onda do estado fundamental de N2 é represen

tada por um único determinante de Slater. Os orbitais moleculares

de N2 são representados pela combinação linear de orbitais atômi

cos (CLOA)i os coeficientes da expansão e as energias dos orbitais

sao obtidos via um cálculo autoconsistente, através das

de Hartree-Fock-Roothaan. No presente cálculo foram

equaçoes

escolhidas

funções-base tipo Gaussianas Cartesianas (CGTO), otimizadas por

Dunning(58), e que consiste de um conjunto de (9s5p) funções primi

tivas, contraidas para uma base de (4s3p) para cada centro, totali

zando 26 orbitais atômicos. O cálculo foi efetuado pelo conjunto

de programas(57) da série POLYATOM.

Com essas funções-base, a energia total da molécula de

N2 é -108,88769 u.a., bem próximo do limite de Hartree-Fock, que é
(59)

de -108,9928 u.a.

3.2- OBTENÇÃO VOS IVO'S

Objetivando determinar as seçoes de choque de fotoioniza

çao, o passo seguinte consiste em determinar um pseudo-espectro
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suficientemente denso, acima dos limites de ionização, de tal for

ma que torne possível uma análise dos momentos de Stieltjes com re

sultados estáveis, via a Técnica de Stieltjes-Tchebycheff (TST).

Este objetivo é atingido a partir de urna expansão da base incluin

do, nesta base aumentada, funções difusas centradas no centro de

massa. Para evitar as dependências lineares das funções-base, os

expoentes destas novas funções não devem ser próximos dos

tes das funções-base originais.

expoe~

gaussianas

Para a transição 30 ~ Ko foram acrescentadas 3 funções
g u

gaussianas do tipo s, 4 funções do tipo p e 4 do tipo d nos cenz zz

tros atômicos e 11 funções do tipo p , localizadas no centrode masz

sa da molécula.

Para a transição 30 + Kn foram acrescentadas 4 funçõesg u

do tipo p e 4 do tipo d nos centros atômicos e 11 dox xz

tipo Px no centro de massa do sistema.

Estas funções-base acrescidas são mostradas na Tabela

I . Nessa tabela colocamos apenas o domínio dos expoentes uti

0,4;1izados que, para o caso 30 + K0 foram: N{s): 2,0; 1,2 eg u
N(p ): 2,0; 1,0; 0,28 e 0,11; N(d ): 0,6; 0,32; 0,2 e 0,1; CM(p ):z zz z

1,5; 1,0; 0,5; 0,25; 0,125; 0,05; 0,025; 0,01; 0,005; 0,0025 e

0,001. E para 30 + Kn : N{p ): 1,20; 0,75; 0,28 e 0,1; N{d ):
g U x xz

1,0; 0,5; 0,25 e 0,1; CM(p ): 1,2; 0,75; 0,5; 0,25; 0,125; 0,062;x

0,031; 0,015; 0,005; 0,0025 e 0,001.

Para a obtenção dos orbitais virtuais aperfeiçoados

(IVO's) será necessário construir uma matriz hamiltoniana apropri~

da de uma partícula. Isto é feito a partir da Aproximação do Car~

ço Congelado (Frozen-Core Approximation), que consiste em congelar

os orbitais moleculares previamente determinados pelo cálculo CAC,

removendo, entretanto, um elétron do orbital 30 , resultando o íong

molecular N; (X2~;). Desta forma, o operador hamiltoniano de

elétron é, neste caso:

um



Tabela 1- O conjunto-base utilizado na expansão.

Localização

TipoNúmeroDomínio dos expoentes

30-

-+ KO-

g
u

N/N
s/s3/32,0-0,4/2,0-0,4

N/N

p/pz
4/42,0-0,11/2,0-0,11

N/N

d/d 4/40,6-0,1/0,6-0,1zz
zz

eM
Pz

11 1,5-0,001

30-

-+ K1T
g

u

N/N

px/px
4/41,20-0,1/1,20-0,1

N/N

d /d4/41,0-0,1/1, 0-0,1xz xz
CM

Px
11 1,2-0,001

w
•....
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(3.4)

onde T é o operador da energia cinética do elétron. o operador

VN-l representa o potencial médio sofrido pelo elétron num orbital

discreto, excitado ou ionizado.

o operador VN-l pode ser escrito como:

L:12J.. 11
(3.5)

sendo J e R, respectivamente, os operadores de Coulomb e de troca .

A soma em i percorre todos os orbitais duplamente ocupados do

+
N2•

.•.

lon

As energias dos orbitais e os coeficientes da
-

expansao

são determinados através de uma única diagonalização para cada si

Des

repr~

E: ••
1.

metria. Consequentemente pode-se calcular as forças de oscilador

para a respectiva transição dipolar f. (30 + ~.), onde ~.1 g 1 1
senta o i-mo orbital virtual aperfeiçoado, cuja energia é

ta forma pode-se constituir um pseudo-espectro (E., f.).1 1 Através

desse pseudo-espectro pode-se obter os pseudo-momentos de Stieltjes

conforme a expressão (2.54). Em seguida então, através da análise

de Stieltjes-Tchebycheff, pode-se obter a distribuição de forças

de oscilador cumulativas f(s} e, consequentemente, a força de osci

lador no contínuo g(s), de acordo com a equação (2.66).

A construção da matriz hamiltoniana e a diagonalização

da mesma, bem como o cálculo subsequente das forças de oscilador,

- -. d (57)sao tambem efetuados pela serle e programas POLYATOM.

Na Figura 2 mostramos as curvas de seções de choque de

fotoionização de 30 + Ko e de 30 + Kn , bem como 30 +(Ko +Kn ),g u g u g u u

para a distância internuclear de equilíbrio R = 2,068 u.a. Nestae

mesma figura mostramos também os pontos de seções de choque obti

dos via a TST. Observe-se que as curvas traçadas representam uma
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melhor interpolação desses pontos.

Na Tabela 11 apresentamos os pseudo-espectros de frequêg

cias de transição e de forças de oscilador para o processo ~w +

N2(Xlí;) + N;(X2í;) + e para a distância internuclear de equi1i

brio R = 2,068 u.a., para os canais 30 + Ko e 30 + Kn •
e g u g u

3.3- OBTENÇÃO VÁS SEÇÕES VE CHOQUE VE FOTOIONIZAÇÃO RELATIVAS

IBRANCHING RATIOSI

A molécula de nitrogênio N2 absorve radiações de compr!

mento de onda igualou menor (60) que 759,9 R (aproximadamente

15,58 eV), para produzir o íon molecu1ar N~ em seu estado e1etrôni

co fundamental X2L;. O processo de fotoionização pode ser repr~

sentado como:

(3.6)

correspondendo à remoção de um elétron do orbital 30 •g

Na Figura 3 mostramos as curvas de potencial (61) dos

versos estados eletrônicos da molécula N2, de N; e de N;.

Nosso interesse é a obtenção das seçoes de choque

di

0v"=O + Vi (hw,v",v')
(3.7)

por EN~(R),

esboço é

para o processo de fotoionização (3.6), como função da energia do

fôton incidente fiw e dos niveis vibracionais inicial v"=O e final

Vi da molécula neutra e do ion residual, respectivamente. Com este

objetivo fizemos um esboço das curvas de potencial que envolvem

~ ( 1 +)
apenas o estado fundamental da molecula N2 X Lg , representado por

EN2(R), e o estado final do ion N;(X2L;), representado

de onde é formulado o problema da fotoionização. Esse

apresentado na Figura 4. R é a distância internuclear. O pote~

cial de ionização, que depende de R, é definido pela diferença
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Tabela 11- Pseudoespectro de frequências de transição e de forças de oscilador

~ (1~+) N+(2~+) - . A •• ~
para o processo uW + N2 X ~ + 2 X ~ +e na dlstancla de equ111g g -

brio R = 2,068 u.a.e

(30 )1L+ + (Ko )1L+ (30 )1L+ + (Kn )1rr
g g u u

g g u u

W

fwf
on

ononon

0,4841

0,0356900,47760,029193

0,5316

0,0155890,52760,009849

0,5677

0,0250780,54650,004439

0,6491

0,0758150,55570,002372

0,6980

0,0552410,57760,018793

0,8356

0,1889460,67540,052078

0,9991

0,3502400,70860,053786

1,1355

0,2140520,89530,088048

1,1677

0,0370981,06800,231019

1,3100

0,0657721,31540,135296

1,4799

0,0335121,55560,241176

1,7743

0,0163891,78940,049772

2,0942

0,0069612,10630,107837

2,3837

0,0002832,53550,140914

2,7388

0,0608873,41320,011738

3,4585

0,0076913,66650,024468

4,1548

0,0514865,29150,014346

4,3973

0,0206756,13790,035479

5,1149

0,00022996,66370,000490

6,6283

0,03310577,49530,0000714

8,0366

0,00097013,73490,009626

8,1093

0,006949

11 ,3128

0,004086

15,0267

0,002922

20,2827

0,009712

49,8047

0,0000310
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IP = EN+(R) - EN (R)
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(3.8)

E E é a energia cinética do elétron emitido. A diferença de ener

gia total no processo de fotoionização é dada pela expressão

~E(R) = hw = EN+(R) - EN (R) + E
2 2

Considerando-se a igualdade (3.8), podemos escrever

hw = ~E(R) = IP + E

(3.9)

(3.10)

ut'l' , - d h' (42,43)1 lzamos a aproXlmaçao e Born-Oppen elmer para

a descrição do processo de fotoionização molecular, a qual analisa

o processo como se ele ocorresse inteiramente no referencial mole

~
cular. Designando as coordenadas eletrônicas por r (num referen

cial fixo) e chamando de R a distância internuclear, o estado ini

cial será definido por

-+

1jJ(r,Riall,VIl) (3.11)

onde a" designa o estado eletrônico e v"o vibracional.A energia

total da molécula é dada·por EN (a",v"). O estado final do proce~

2so, que envolve o íon e o elétron (N~ + e ), será definido como

~
\)J(r,Ria' ,Vi ,E) (3.12)

onde a' especifica o estado eletrônico do íon residual e Vi o seu

estado vibracionali E é a energia cinética do elétron emitido. A

energia total do íon é EN+(al ,v').
2

A energia total do sistema no seu estado final é dada

por

EN+ (a' , V ') + E
2

(3.13)

Então, pela conservação de energia, teremos, no processo em que um

fluxo de luz de energia hw incide sobre a molécula, que:



EN (etl,V") + bw =
2
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(3.14)

Em termos destes estados mo1ecu1ares a seção de

de transição dipolar para a fotoionização é definida por:

choque

0'(0." v"oa' v' w·e:), , , " -
O'v"=O-+v'

=

onde

(3.15)

(3.16)

é o operador momento de dipolo elétrico na forma de

w é a frequência do fóton e c a velocidade da luz.

comprimento;

-+ •
Podemos escrever M como uma soma de um componente eletro

-+ 1 -+ • ~
nico M 1 e um nuc ear M l' 1stO e,e • nuc .

(3.l7)

Além disto, a aproximação de Born-Oppenheimer nos permite fatorar

a função de onda molecular em uma parte eletrônica ~ (r,R) e outraa

que descreve o estado vibracional Xa{R,V). O estado inicial fica:

e o final

-+ -+
l/J{r,Ria",O)= <p,,{r,R)X ,,(R,O)a a

+ +
l/J{r,Ria' ,v',d = <p ,(r,Ridx ,(R,v')a a

(3.18)

(3.19)

xa" (R,v") +

v")
Xa" {R, (3.20)

A integral em 3.15 pode então ser colocada na forma

= fdRfd3t:<P*,(t:,Rid X*,(R,V')(Ml+M 1) <P,,(t:,R)X ,,(R,v") =
J J a a e nuc. a a

f (3+ * + * ,+ += dR \d r <P ,(r,Rid X ,(R,v) M 1 <P,,(r,R)J a a e a

f f 3+ * -+ * ,+ ++ dR dr<P ,(r,Rid X,(R,v)M 1 <P,,{r,R)
J a a nuc. a
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Como M 1 não depende das coordenadas dos elétrons e as funçõesnuc •

de onda ~ , e ~ " pertencendo a estados eletrônicos diferentes sao'a a

ortogonais entre si, i.e. J~ ,~ " d3~ = O, a segunda integral ema a
(3.20) se anula. Deste modo (3.15) fica:

,°v"=O-+v (3.21)

-+.". - ..•.
onde M " ,(R,€) e o momento de transiçao eletronica, quea a

de R e da energia cinética do elétron emitido €:

-+ - J 3-+ * -+ • -+ -+M " ,(R, €) - d r ~ ,(r ,R I €) Me 1 ~ ,,(r,R)a a a a

depende

(3.22)

A determinação da seção de choque vibracional de estado

a estado, de acordo com a aproximação adiabática, é descrita pela

equaçao (3.21), desde que se disponha de M " ,(R,€) e das funçõesa a

de onda vibracionais relevantes. Esta equação proporciona uma for

ma que é conveniente do ponto de vista computacional, na medidaque

exige uma integração numérica em apenas uma dimensão para

Ias diatômicas.

Por outro lado a força de oscilador diferencial é

por (24) :

molécu

dada

df(E) _
dE - 13.23)

onde 9 é o fator de degenerescência, com

para M ~ O, correspondendo às transições

respectivamente.

9 = 1 para

xl~+ -+ l~
9 u

9 = 2
1

-+ rru'

Diferentemente de outros métodos teóricos que incluem e~

plicitamente as condições de contorno do elétron no orbital contí

nuo, na TST os elementos de matriz de transição M " ,(R,€) nao poa a -

dem ser obtidos diretamente através de integração, como já discuti
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mos anteriormente. Um artifício é então utilizado, visando a de

terminação de tais elementos de matriz. A partir da expressão que

relaciona a seção de choque de fotoionização com as forças de osci

lador

a (Mb) = 4 033 df(E), dE

obtemos, considerando a expressão (3.23):

(3.24)

(3.25 )

Desta forma podemos escrever os momentos de transição p~

ra os canais específicos 30 +Ko e 30 +KTI , respectivamente como:g u g u

o+
== MO(R,~E)

_ I o (R,~E)M " I (3a +Ko )
\ 2,689'~E

a a g u

e +

== MTI(R,~E)- f? (R,IlE)M " I (30 +KTI )
a a g u - \ 2•2,689•~E

Em nosso trabalho oO(R,~E)

e oTI(R,~E)sao
(3.26)

(3.27)

calculados

através da TST para 5 distâncias internucleares, que sao:1,868;

1,968;

2,068;2,168 e2,268 u.a.Os resultados destasseçoesde

choque para a série

30 +(Ko +KTI )em relação à energia do fóton ing u u
cidente estão mostrados na Figura 5.

Na mesma figura mostramos os

resultados das seções de choque de Lucchese e McKoy (comunicação

privada) para R = 1,868; 2,068 e 2,268 u.a. A partir dessa figura

pode-se notar que as seções de choque de fotoionização variam sen

sivelmente com a distância internuclear da molécula. A posição da

ressonância de forma é deslocada para a esquerda (i.e., para a re

gião de menor energia do fóton) e torna-se mais acentuada com o

aumento da distância internuclear.

As seçoes de choque parciais de fotoionização para a for

maçao do íon N; num determinado nível vibracional VI são então ob

tidas através da integração numérica da equação (3.21), onde os
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~

momentos de transição dipolar Ma"a' utilizados na integração sao

obtidos através da técnica de interpolação manual e a partir das
- ~

equaçoes (3.26) e (3.27). Os valores estimados de Mil. para dia a

versas energias do fóton e para as cinco distâncias internucleares

estão representados na Tabela III.

As funções de onda vibracionais utilizadas em nosso cál

culo foram obtidas pela aproximação do oscilador harmônico. As

constantes de equilíbrio, tanto para o estado fundamental da molé

, +
cula de N2, como para o íon molecular N2 foram fornecidas pelas ta

belas de dados espectroscópicos

Herzberg(36), com wN2 = 2359,61

cionando os valores

que constam da monografia

-1 -1
cm e wN+ = 2207,19 cm ,2

de

propoE

- ao
e

= 138,168 u.a. (3.28a)

nas expressoes para as funções de onda vibracionais de

harmônico.

Os valores das distâncias internucleares de

Re(N2) e Re(N~) são(36) respectivamente:

e

(3.28b)

oscilador

equilíbrio

(3.29a)

(3.29b)

utilizamos a regra de Simpson para efetuar a integração

numérica de (3.21). Obtivemos av"=0~v'=0,1,2 para todos os valo

res escolhidos de E, usando uma grade que, após vários testes, fi

cou definida em 0,025, num domínio de R entre 1,768 u.a. e 2,368

u.a., proporcionando 25 pontos na regra de Simpson.

Os resultados dos momentos de transição aos níveis vibra

cionais específicos Mil_O '-0 1 2 e definidos como:v - ~v - , ,



Tabela 111- Momentos de transição eletrônica para os canais específicos 30 +Ka e 30 +K~ para 5 distâncias internuc1ea
g u g ures.

M°'íR,E)

MO/TI(R=1,868,E)

MO/TI(R=1,968;E)MO/TI(R=2,068;E)MO/~(R=2,168;e:)MO/TI (R=2,268; E)
~E(R)

(eV)

20,0

1,210,841,370,861,490,831,730,83 2,020,83

25,0

1,260,791,410,821,700,801,810,82 1,920,82

30,0

1,180,741,290,751,400,771,330,76 1,180,75

35,0

1,030,651,060,661,020,660,880,67 0,850,65

40,0

0,780,550,780,550,620,550,570,54 0,620,53

45,0

0,300,420,260,410,210,420,260,37 0,340,40

,.

•

~
~ .
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Tabela IV- Valores de a "-O ,e Mv"-O-'- , para os níveis vibracionais especÍfiV - -+v - "Tv -

cos (simetria Lu) de NZ e N;.

e:(eV)
000(Mb)001 (Mb)002(Mb)MOOMOIMOZ

4,4

3,8820,2240,00151,402-0,3340,027

6,4

4,8520,2710,00111,494-0,3510,022

7,4

5,5170,3040,00091,558-0,3640,020

8,4

6,0340,3380,00091,595-0,3760,020

9,4

6,6230,380~O,O1,637-0,3900,004

10,4

7,1030,458~O,O1,663-0,420-0,003

11 ,4

7,3380,541~O,O1,658-0,448-0,004

12,4

7,3970,7140,00031,635-0,506-0,010

13 ,4

7,0540,8950,00081,569-0,5560,017

14,4

6,0040,8750,00751,423-0,5410,050

15,4

4,8530,7920,0221,259-0,5060,084

16,4

3,8750,6760,0321,107-0,4600,100

19,4

2,4480,4990,0270,841-0,3780,088

24,4

1,4920,2490,0130,614-0,2500,056

29,4

1,1500,1640,0150,509-0,1910,058
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Tabela V- Valores de a ,,_~ , e M ,,_~ , para os níveis vibracionais especÍfiV -v'V V -v'V -

cos (simetria ITu) de NZ e N;.

E: (ev)
aOO(Mb)a01(Mb)°OZ(Mb)MOOM01MOZ

4,4

2,0380,2250,0100,718-0,2370,050

6,4

2,2770,2250,0080,724-0,2260,041

7,4

2,3910,2400,0090,725-0,2280,043

8,4

2,5930,2630,0070,739-0,2340,039

9,4

2,7940,3040,0080,752-0,2470,041

10,4

2,9830,3360,0080,762-0,2550,040

11 ,4

3,1250,3660,0100,765-0,2610,043

12,4

3,1690,3820,0130,757-0,2610,049

13,4

3,1800,3840,0150,745-0,2580,050

14,4

3,1150,3700,0130,725-0,2490,047

15,4

3,0880,3670,0130,710-0,2440,045

16,4

2,9860,3470,0110,687-0,2330,042

19,4

2,7150,3080,0100,626-0,2100,037

24,4

2,2900,2390,0070,538-0,1730,030

29,4

2,0370,2460,0080,479-0,1660,029
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(3.30)

e de aO ,para os níveis vibracionais específicos definidos em+v

(3.21), para as simetrias ~ e TI , são mostrados nas Tabelas IV eu u
v.

Considerando

obtemos então, através

que a[N2 (v"=O) +N; (v')] = aO-+v' = O, 1,

de (1.3), os valores para as seções de

2,

cho

1
de

que relativas a(v"=O-+v' = 0,1, 2)/a(v"=Q-+v'=Q), que correspondem

à formação do íon N;(X2~;; VI) nos estados vibracionais VI = O,

e 2, a partir do estado fundamental (Xl~+; v" = O) da moléculag

N2 no estado vibracional v" = O.

O TRAMOM (Momento de Transição), programa de integração

numérica de (3.21) foi rodado no computador VAX-ll do Instituto de

Física e Química de são Carlos (IFQSC-USP).
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CAPiTULO IV

RESULTAVOS E VISCUSSDES

4.1- ANÁLISE VOS RESULTAVOS

Na Figura 6 nostram::>sos resultadosdas seçõesde ciDque parciais

de fotoionizaçãoda no1écula de nitrogênioN2 que oorrespondem,respectivamente,

às transições30 -+Ko e 30 -+K7T, obtidos pela Técnica de Stie1tjes-Tc:hebycheffg u g u
(TST)na aproximaçãodos núcleos fixos, cx:ma distânciainternuc1earde equi1!

brio Re = 2,068 u.a•• Observe-seque, para o canal de fotoionização30 -+KO ag u
curva da seção de ciDque apresentaum máx:i.norelativamentelargo em torno dos

28 eV, aproxi.rradanente,e que oorrespondea uma ressonânciade forma (shape re

sonanoe). Essa ressonância tem sido amplamente estudada para as cama

. (6 7 62 63 64) .•.. (1 8 9 15 19)
das 1nternas " , , , para as de va1enc1a ' ", e p~

ra as moléculas orientadas(8,63), e é sabido que ela resulta do

aprisionamento momentâneo do elétron por um poço de potencial re

sultante do campo atrativo de interação e--íon molecu1ar e do cam

po repulsivo da barreira centrífuga.

'"

Ainda na Figura 6 estão representadas as seções de cho

que totais de fotoionização obtidas pelas aproximações de núcleos

porém vibra

evidente,

semelhança
t t t

=°00+001+(02). A

de choque é bastanteentre estas duas curvas de seçoes

fixos (30 -+KO+K7T ) e pela dos núcleos adiabáticos,
g u u

ciona1mente não-resolvidos (O~"VI

estando apenas a posição do pico de máximo na curva obtida pela

aproximação dos núcleos adiabáticos ligeiramente deslocada para a

esquerda. Isto demonstra que a aproximação dos núcleos fixos é
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dos núcleos adiabaticos (---) , para o canal
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bastante útil para a obtenção da seção de choque de fotoionização,

por ser mais simples e econômica.

Na Figura 7 compara-se nosso resultado da seção de cho

que total de fotoionização na aproximação dos núcleos fixos com os

resultados experimentais dePlummer e colo (15), Woodruff e Marr(16)

e de Hamnett e colo (13). Os resultados de Plummer e colo e de

Woodruff e Marr foram obtidos através da espectroscopia fotoeletrô

nica utilizando-se radiações sincrotrônicas, enquanto que os de

Hamnett e colo pelo processo de coincidência elétron-elétron. A

concordância entre nossa curva de seção de choque, obtida via a TST

na aproximação dos núcleos fixos, e os resultados experimentais é

boa para a faixa de energia do fóton acima de 30 eV. Na região de

máximo nosso resultado apresenta valores da ordem de 20% maiores

que os experimentais. Esta discrepância pode ser explicada pelo

fato de não termos levado em consideração, no nosso cálculo, os

efeitos de correlação eletrônica.

Esta hipótese pode ser confirmada pelo cálculo recente

de Lucchese e colo (65), no qual obtiveram seções de choque de foto

ionização da molécula de N2 via o Método Variacional de Schwinger

(66) utilizando-se funções de onda de Hartree-Fock (HF) e CI (Int~

ração de Configurações) para descrever o estado fundamental da mo

lécula. Observe-se, na mesma figura, que a concordância entre nos

so resultado e o destes autores é boa se comparada com a curva de

seção de choque HFL - aproximação de comprimento de dipolo ~sando

a função de onda de HF. Entretanto a curva CIL - aproximação de

comprimento de dipolo usando a função de onda CI - encontra-se sen

sivelmente mais baixa (~20%) e, portanto, mais próxima da curva

experimental. Além desses resultados de Lucchese e colo (65) há

também outros, teóricos, para o canal de fotoionização 3a-lna Figug -
ra 7.

Os de Rescigno e colo (9) são obtidos também pela TST com
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a mesma aproximação dos núcleos fixos e de Hartree-Fock de Caroço

Congelado (FCHF). Entretanto eles concordam apenas qualitativame~

te com os nossos resultados e, em geral, estão aproximadamente 20%

inferioresem grandeza. Considerando que os seus cálculos foram efe

tuados com o mesmo potencial de HF que no nosso caso, acreditamos

que a diferença seja decorrência de diferentes funções-base utili

zadas para descrever os orbitais virtuais aperfeiçoados (IVO' s) •

Rescigno e colo (9) utilizaram 4 funções do tipo s e 4 do tipo

no centro de massa do sistema para descrever os orbitais virtuais

na transição 30 ~Ko. Estes autores observaram que as seções deg u

choque são relativamente insensíveis à escolha dos ~tes (-10%),

não tendo sido efetuado, contudo, nenhum estudo relativamente aos

diferentes tipos de funções-base. Como já mencionamos no capítulo

anterior, para descrever os orbitais virtuais para a mesma transi

ção utilizamos em nossos cálculos 3 funções do tipo s, 4 do tipo

p e 4 do tipo d nos centros atômicos e 11 funções do tipo Pz noz zz

centro de massa do sistema. Além de utilizarmos uma base mais ex

tensa, a presença de orbitais do tipo dzz deve ter contribuído pa

ra melhorar o resultado.

Os cálculos de Davenport(8) foram efetuados via o Modelo

"

do Espalhamento Múltiplo Contínuo (Continuum Multiple Scattering

Model - CMSM). Seus resultados para as seções de choque sao em ge

ral mais baixos que os nossos e a posição de ressonância encontra-

-se deslocada em 3 eV para a direita. Esta diferença foi devida,

principalmente, à utilização de um potencial de interação aproxima

do.

(11) . ~ - d hRaseev e colo reallzaram calculos de seçoes e c o

que através do método de acoplamento próximo (close-coupling), uti

lizando-se uma expansão monocêntrica do potencial estático - troca

(static-exchange) dentro do formalismo do caroço congelado. Os

seus resultados concordam relativamente bem com os nossos, entre



----~------------------.-------------~

53

tanto a posição de máximo da curva encontra-se deslocada para a di

reita em aproximadamente 2 eV.

Nas Figuras 8 a 10 mostramos as seções de choque relati

vas de fotoionização (Branching Ratios) do orbital 30g de N2 para

a formação do íon molecular N~ nos seus níveis vibracionais v' = 1

e Vi = 2, respectivamente, com relação à formação de N~ no seu ní

vel vibracional fundamental Vi = O. Na Figura 8 mostramos também

os resultados experimentais de West e colo (17), bem como os resul

tados de Lucchese e MCKoy(12), que utilizaram um método baseado no

princípio variacional de Schwinger, os de Raseev e colo (11), que

usaram o método de canais acopla~os com expansão monocêntrica do

potencial estático-troca, e os de Dehmer e colo (10), que utiliza

ram o método de espalhamento múltiplo contínuo. Observe-se que os

nossos resultados concordam muito bem com os resultados experime~

tais, bem como com os de Lucchese e McKoy, tanto na forma, como em

grandeza. Na região do máximo da curva (33-36 eV na energia do fó

ton), nosso resultado ficou aproximadamente 10% abaixo do experi

mental. Acreditamos, entretanto, que esta pequena discrepância se

ja devida, principalmente, à precisão alcançada na interpolação ma

nual que efetuamos e não propriamente ao método. Esta boa concor

dância mostra, claramente, a potencialidade da TST em estudos de

efeitos vibracionais na fotoionização de moléculas. Observe-se que,

se a aproximação de Franck-Condon fosse válida, esta seção de cho

que relativa seria uma constante, por volta de 11%.

Os resultados de Raseev e colo (11) concordam qualitativ~

mente com os nossos ficando, contudo, 25% abaixo em grandeza. Como

foi apontado por Lucchese e MCKoy(12) esta discrepância é devida,

principalmente, à convergência das expansões em ondas parciais das

- ~ -
funçoes de onda contlnuas, bem como dos parametros do potencial

que, nos seus cálculos, não foi atingida. Essa discrepância pode

também ter sido causada pelo fato de que Raseev e colo (11) efetua
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ram o seu cálculo para apenas 3 distâncias internucleares, sendo
+

que os elementos de matriz de transição eletrônica M " ,(R,E) e,a a

portanto, as seções de choque cr " " variam sensivelmente com R.v v

Os resultados de Dehmer e colo (10) também concordam com os nossos

quanto à forma da curva, alcançando porém mais que o dobro em gra~

deza nas regiões de máximo.

! interessante notar que, apesar de os efeitos de corre

lação eletrônica influirem sensivelmente nas seções de choque de

fotoionização, eles aparentemente não afetam as seções de choque

relativas entre os diversos n!veis vibracionais. Isto é devido ao

fato de que o efeito de correlação eletrônica influi, igualmente,

para todos os canais vibracionais. Desta forma a discrepância

apresentada nos resultados de Dehmer e colo (10) relativamente aos

dados experimentais e a outros resultados teóricos, só pode ser

explicada pelo próprio potencial de interação aproximado utilizado

nos seus cálculos.

Considerando-se que não existe nenhuma medida experimen

tal dispon!vel das seções de choque relativas para a formação de

N; no seu n!vel vibracional v' = 2, com relação a N~ no seun!vel

vibracional fundamental v' = O comparamos, na Figura 9, nossos re

sultados com os cálculos de Raseev e colo (11) e de Dehmer e colo

(10)
Como esperado, os resultados de Dehmer e col., obtidos via

o CMSM, apesar de concordar qualitativamente com os nos~os, mos

tram uma grandeza 10 vezes maior. Os de Raseev e colo são da mes

ma ordem de grandeza que os nossos. Entretanto, para as regiões

de energia do fóton acima de 35 eV os seus resultados mostram uma

tendência a crescer, enquanto que os nossos apresentam um decrésci

mo, saturando-se para um valor em torno de 0,5%. Observe-se que,

para este caso, a seção de choque relativa na aproximação de

Franck-Condon é de 0,67%.

Mostramos, na Figura 11 os resultados das seçoes de
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choque parciais para a formação do íon ·molecular N; nos níveis vi

bracionais v' = 0, 1 e 2 em diversas escalas. Fazemos, na mesma

figura, uma comparação com os resultados de Lucchese e MCKoy(12) e

de Raseev e colo (11).

4.2- CONCLUSÃO

Realizamos, neste trabalho, um estudo sistemático dos

efeitos de vibração molecular nos processos de fotoionização da

molécula de N2• Confirmamos, através do mesmo, que a aproximação

de Franck-condon, apesar de ser utilizada com frequência no estudo

de interações entre fótons e moléculas, falha drasticamente quando

da existência da ressonância de forma (que ocorre para a onda f,

que tem simetria ou),

Por outro lado este efeito-não-Franck-Condon pode ser

adequadamente estudado pela TST, a qual mostrou resultados com uma

boa concordância com os dados experimentais tanto qualitativa, co

mo quantitativamente. A importância dos resultados obtidos atra

vés do presente estudo reside, como já mencionamos, na vantagem da

TST que, além de apresentar um pequeno grau de complexidade, pode

proporcionar seções de choque para diversas energias do fóton atra

vés de uma diagonalização relativamente simples"tornando, conse

quentemente menos custosa a análise dos efeitos de vibração QOs nú

cleos da molécula em processos de fotoionização de sistemas molecu

lares, principalmente no caso de canais que apresentam as ressonân

cias de forma.
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escolha das funções de onda vibracionais. Particularmente a dis

crepincia entre as seções de choque parciais av"=O+v'=2 ã devida ã

diferentes aproximações para as funções de onda vibracionais. Pud~

mos observar que a aproximação de Morse(67) (a02(Morse» ã muito

superior ã do oscilador harmônico (a02(O.H.».

o que podemos observar a partir da Figura 11 ã que

transições de v" = O para v' = O e v' = 1 concordam bem com os

sultados de Lucchese e MCKoy(12). Entretanto para av"=O+v'=2

as

re

nos

so resultado concorda apenas qualitativamente com os destes auto

res. Quantitativamente ele apresenta um resultado aproximadamente

igual a um terço em grandeza. Suspeitamos que esta discrepincia

seja causada pela utilização de funções de onda de oscilador harmô

nico para representar o estado vibracional v" = 2. Corno se sabe,

a aproximação harmônica para vibrações moleculares ã aceitável ape

nas para os níveis vibracionais mais baixos.

Na tentativa de obter resultados mais confiáveis repeti

mos os mesmos cálculos para as seções de choque vibracionalmente

resolvidas, como descrito na seção anterior, utilizando as funções

de onda de Morse(67) para descrever os estados vibracionais da mo

lécula, tanto no estado fundamental, quanto no iônico.

A função de onda de Morse ã obtida resolvendo-se a equa

çao de Schrodinger exatamente, utilizando-se um campo de potencial

empírico, o qual é chamado de potencial de Morse, e pode ser escri

to corno

VeR) = De[l _ e-B(R-Re)]2

onde D é a energia de dissociação da molécula, R ã ae e

(4.1)

distincia

internuclear de equilíbrio e B ã um parimetro empírico. O poten

cial de Morse é uma boa aproximação ã curva de potencial exata da

molãcula. E os parimetros De e B podem ser calculados a partir de

dados espectroscópicos. A energia de dissociação é dada(36) por
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(4.2)

onde os valores da frequência de vibração w e da constante vibrae

cional wexe podem ser obtidos na monografia de Herzberg(36) •

E B ê dado(36) por:

1,2177xI07.w ~A
e De

(4.3)

onde ~A é a massa reduzida em unidades de peso atômico e De é dada

em unidades de cm-l, c é a velocidade da luz, h é a constante de

Planck e ~ = mlm2/(ml+m2) é a massa reduzida (ml e m2 sao as mas

sas nucleares).

Em nosso trabalho obtivemos os valores de D e de B parae

os estados fundamentais da molécula N2 e do íon molecular N~ utili

zando os dados espectroscópicos que constam da monografia de

Herzberg(36). Os valores obtidos foram:

e

(4.4)

B(N2) = 1,29674 U.a.i
+

B(N2) = 1,370021 u.a.
(4.5)

A função de onda de Morse pode ser escrita como:

-B(R-R )

X(R) = (2d.a)1/2. -d.e e [ -B(R-R )] (K-2n-l)/2
N e . 2d.e enn

x

onde a constante de normalização é:

e

Nnn = [r (K-n) lJ 2. ~s=O
r (K-2n+s-l)

r (8+1) (4.7)

(4.8)
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com

e
K(N~) = 137,336 (4.9)

Desta forma as funções de onda de Morse para os

vibracionais específicos têm a forma:

I j 1/2 -8 (R-R ) [ ]
X (R) = K8 o (K-1)/2 -doe e -S(R-Re) (K-!)/2

O r (K-1) K °e e (4.10)

X (R) = [ K8 ll/2 o (K-3)/2 -d •e-a (R-Re)[ -8 (R-Rel(K-3) /21 r (K-3) +r (K-2)J K °e e J (y-Kt2)

(4.11)

e

[ J 1/2 -e (R-R )
_ Ke (K-S)/2 -doe e

X2(R) - r(K-s)+r(K-4)+r(K-3) °K °e •

[ -(3 (R-R )] (K-S) /2 [ ]
• e e • y2-2 (K-3)y+ (K-3) (K-4)

onde

(4.12)

(4.13)

Na Tabela VI mostramos os valores de 000' 001 e 002 obti

dos com estas funções.

A seção de choque relativa (00+1/00+0) para o canal

de N2 obtida com as funções de onda de Morse está representada

-1
30g
na

Figura 8. Da mesma forma que para o caso das funções de onda de

oscilador harmônico ela apresenta uma concordância muito boa com o

resultado de Lucchese e MCKoy(12). Na Figura 10 apresentamos os

resultados para (00+2/00+0) determinados com as funções de onda de

Morse, juntamente com os de Raseev e colo (11) e com os de Dehmer e

colo (10). Para valores da energia do fóton hw acima de 40 eV esta

seção de choque relativa tende a estabilizar coincidindo com o com

portamento da curva de Raseev e col .. Já o resultado de Dehmer e

col., que concorda qualitativamente com o nosso, embora quantitat!

vamente tenha um valor quase 5 vezes maior, decresce com o acrésci
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Tabela VI- Valores de 0\)"=0-+\)'=01 2 para os níveis vibracionais específicos de
+. ' , -

N2 e N2 obtldos com a funçao de onda de Morse.

~E(eV)

°°° TITITI

°oo(Mb)
001 (Mb)°02(Mb)°OO(Mb)°Ol(Mb)°02(Mb)

20

3,9700,2230,01022,0390,2140,0214

22

4,9710,2720,01062,2850,2170,0171

23

5,6530,3070,01152,4000,2310,0195

24

6,1810,3430,01222,5990,2560,0193

25

6,7620,3940,00752,7930,2960,0232

26

7,2220,4860,00672,9790,3290,0250

27

7,4310,5780,00763,1150,3570,0287

28

7,4120,7680,01073,1560,3690,0334

29

6,9900,9390,02823,1670,3690,0345

30

5,9150,8930,04373,1030,3570,0321

31

4,7520,7810,06183,0760,3540,0315

32

3,7850,6510,06672,9780,3360,0288

35

2,3680,4740,05472,7110,2980,0251

40

1,4600,2370,02522,2940,2320,0181

45

1,1350,1500,02082,0280,2390,0208
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resultado

tende a saturar-se em torno de 1%, concordando numericamente com o

nosso e com o de Raseev e colo

Finalmente, na Figura 12 fazemos uma comparação dos nos

sos resultados das seções de choque para os níveis vibracionais es

pecíficos obtidas com funções de onda de Morse, com os de Lucchese

e MCKOy(12). Observe-se que as seções de choque parciais para as

transições de Vil = O para VI = O e VI = 1 concordam mui~o bem en

tre si, como nos casos obtidos com funções de onda de osciladorhar

mônico. Entretanto a seção de choque O'v"=O+v'=2' obtida com fun

çao de onda de Morse, mostra uma concordância boa com os resulta

dos destes autores tanto qualitativa, quanto quantitativamente,

apresentando uma discrepância da ordem de 30% nas regiões de ener

gia mais alta.

Desta forma mostramos, a partir do presente cálculo, que

a discrepância que surge nos valores das seções de choque resolvi

das O'v"=O+v'=2 ~ devida a diferentes aproximações para as funções

de onda vibracionais para o nível v' = 2. Mostramos ainda, do mes

mo modo, que as seções de choque vibracionais são bastante

veis à escolha das funções de onda, especialmente para os

mais altos.

.•.
senSl

níveis
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CAP!TULO V

INTROVUÇAO

Na primeira parte deste trabalho de tese mostramos, atra

vés de cálculos de seções de choque de fotoionização do orbital

30g da molécula de NZ' que a Técnica de Stieltjes-Tchebycheff (TST)

é um método bastante interessante para a realização de estudos que

envolvem estados contInuos de sistemas moleculares. Urna das pri~

cipais caracterIsticas do método reside em que ele é bastante eco

nômico, permitindo a obtenção de seções de choque para diversas

energias através de urna única diagonalização da matriz hamiltonia

na.

Entretanto, apesar destas vantagens, a TST não fornece

as seçoes de choque diferenciais de fotoionização, não se conse

guindo obter informações mais completas sobre a dinâmica do proces

SOe Sabe-se que a determinação de seções de choque diferenciais

de fotoionização de moléculas só é possIvel quando a função de on

da do elétron no contInuo, sob a ação de um campo do Ion mol7cular,

for explicitada. Desta forma o cálculo do momento de transição en

tre um orbital ocupado da molécula e o orbital contInuo pode ser

efetuado diretamente, através de integração numérica.

Nesta segunda parte do nosso trabalho vamos aplicar o Mé

todo Variacional de Schwinger(37,66} ao estudo de seções de choque de

fotoionização da molécula de monóxido de carbono (CO), bem corno ao

da dependência, com a energia, da distribuição angular de fotoelé

trons das camadas internas e de valência dessa molécula.
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Corno já foi exposto na primeira parte, apenas nos anos

mais recentes é que foram desenvolvidos modelos teóricos quantita

tivos capazes de proporcionar resultados confiáveis de seções de

choque de fotoionização molecular para canais parciais de transi

ção, devido, fundamentalmente, às dificuldades técnicas que envol

vem a construção de funções de onda contInuas que descrevem os elé

trons emergentes (out) no processo de 10nização, movendo-se no cam

po não-central e não-local dos Ions moleculares formados. E muito

poucas foram as aplicações à molécula de CO.

Rabelais e colo (3) e Hirota(4) também efetuaram cálculos

para a molécula de monóxido de carbono. E corno já tivemos a opoE

tunidade de comentar, para o caso de N2, a consideração pouco rigo

rosa do campo molecular por estes autores não proporcionou

resultados para a seção de choque de fotoionização, também

caso.

bons

neste

J. Davenport(8) utilizou o método de ondas espalhadas-Xa

(Scattered-wave-Xa) no cálculo de seções de choque de fotoioniza·

ção parciais dos niveis de valência das moléculas de CO e de N2

orientadas, na região ultravioleta do espectro. O método SW-Xa

produz potenciais de ionização construidos autoconsisten~te pro

porcionando resultados que, à época (1976), melhor concordavam com

os dados experimentais.

N. Padial e colo (29) efetuaram cálculos de seções de cho

que de fotoionização para a molécula de monóxido de carbono atra

vés da Técnica dos Momentos de Stieltjes-Tchebycheff (TST), sobre

o qual já foi feita uma discussão detalhada na primeira parte do

presente trabalho. Eles realizaram estudos teóricos de seções de

choque na aproximação Estático-Troca em canais desacoplados', para

a remoçao de elétrons de cada um dos seis orbitais moleculares ocu

pados da molécula de CO. Foram utilizados conjuntos-base gaussia

nos com urna dimensão de N~40, 30 e 25 para as simetrias a, TI e ô,

to
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respectivamente, na construção do pseudo-espectro {EJ,~; i=l, •.•,N}

das equações

(5.1)

(5.2)= 1,2, ••• , N<~II~J>= ôij; i,j

Dehmer e Dill(68) e Dill e colo (69) realizaram estudos

e

de seções de choque e de parâmetros de assimetria para o monóxido

de carbono, utilizando o método Xa de espalhamento múltiplo. F.

(70) d ~ AGrimm usan o o mesmo metodo obteve resultados para os par ame

tros de assimetria dos orbitais 10 e 20 da mesma molécula.

Ritchie e Tambe(7l) também realizaram cálculos de foto

ionização de CO através de um método monocêntrico de ondas paE

ciais acopladas, no qual o potencial foi considerado como a soma

do potencial estático e do potencial-de-troca-local para o elétron

no campo do íon CO+. O cálculo do campo molecular estático para o

sistema (e, Co+) foi efetuado assumindo-se uma aproximação de caro

ço-sem-relaxação (unrelaxed core approximation). Ela teria sido a

responsável, na opinião dos autores, pelo resultado ruim obtido pa

ra a fotoionização do orbital 40, refletindo assim um erro devido

à consideração de um campo sem-relaxação.

A não consideração do efeito de relaxação certamente de

ve se refletir, de alguma forma, nos resultados das seções de cho

que e dos parâmetros de assimetria calculados por Ritchie e Tambe.

Todavia, como veremos no capítulo dedicado às conclusões, os resul

tados que eles obtiveram para os orbitais ln e 50 permitem-nosaf~

mar, à luz dos nossos resultados e frente a outros cálculos teóri

cos, que não deve ser o campo sem-relaxação o responsável princi

paI pela concordância apenas razoável, ou mesmo ruim, dos seus re

sultados, comparativamente com os dados experimentais.

Calculamos, nesta parte, as seções de choque parciais e
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totais, bem como os parâmetros de assimetria, para a fotoionização

a partir dos orbitais da camada interna (camada-R): 10 e 20; e de

valência (camada-L): 30, 40, lTIe 50 da molécula de ca, utilizand~

-se a Aproximação de Hartree-Fock de Caroço Congelado (FCHF). Nes

te cálculo foi utilizada uma função determinantal de HF para a des

crição do estado fundamental xlL+ do monóxido de carbono, obtido

para a distância internuclear de equillbrio R = 2,132 u.a.e

(1 u.a. = 0,529172 g), através de um cálculo autoconsistente, com

funções gaussianas cartesianas primitivas [9s5p]contraídas para um

conjunto-base [4s3p]. O orbital contInuo, que descreve o fotoelé

tron ejetado no processo de fotoionização, no campo do Ion molecu

lar co+, é obtido através de um procedimento interativo do Método

Variacional de schwinger(66).

Realizamos também estudos sobre a influência de funções

-base do orbital ligado no cálculo de seções de choque de fotoioni

zaçao. Demonstramos que os resultados obtidos para a fotoioniza

ção da camada de valência externa são relativamente sensíveis à

escolha do tipo de funções-base utilizadas para descrever os orbi

tais moleculares.

A aproximação FCHF tem como consequência a não considera

çao do efeito de relaxação do orbital, ocasionando um deslocamento

da posição do pico da ressonância de forma (shape resonance), em

alguns eletronvolts, para as seções de choque dos orbitais da cama

da-K, para os quais deve existir uma considerável reorgani.zaçãO da

densidade de carga durante o intervalo de tempo em que o fotoelé

tron está sendo ejetado da região molecular, quando passa a atuar

sobre ele um potencial diferente. E esse potencial deve determi

nar mudanças na função de onda do orbital contínuo e, consequent~

mente, nos valores das seções de choque de fotoionização e dos p~

râmetros de assimetria.

Para os orbitais de valência o processo de ionizaçao nao
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é acompanhado de uma organização considerável na estrutura eletrô

nica do íon residual, podendo ser desprezada a reorganização da

densidade de carga, sendo então viável a aproximação FCHF, o que

pode ser comprovado pela comparação dos nossos resultados com os

dados experimentais disponíveis.

As medidas experimentais das seções de choque de foto

ionização a(Mb) e dos parâmetros de assimetria
~ ,

para os var10S or

bitais da molécula de CO foram efetuadas por diferentes autores

através de diferentes técnicas.

plummer e colo (15) e Marr e colo (19), utilizando as téc

, d d' - , ..., t 1 (13) t .. dnlcas e ra laçoes slncrotronlcas, Harnnet e co. , a raves e

medidas de coincidência elétron-elétron (e, 2e), Samson e colo (72),

com uma técnica de espectroscopia fotoeletrônica, com fontes de

luz de descarga incandescente De e, finalmente, Hancock e colo (73),

com polarizadores de reflexão com uma lâmpada de He De, realizaram

medidas para os orbitais

(64 ) W'ht 1 (14 )e 19 e co. ,

de valência 50, ln, 40 e 30. Kaye

através de medidas de coincidência

cal.

elé

tron-ion, Truesdale e colo (74), com técnicas de radiação

nica e Barrus e cal. (75), com técnicas de fotoabsorção,

sincrotrô

efetuaram

medidas para os orbitais internos, 20 e 10, principalmente.

Apresentaremos, no Capitulo VI, a parte teórica do Méto

do Variacional de Schwinger. Alguns detalhes relacionados com o

cálculo das seções de choque de fotoionização da molécula de CO,

juntamente com a análise e discussão dos nossos resultados, comp~

rando-os com outros disponiveis, tanto teóricos como experimentais,

serão apresentados no Capitulo VII.

lI< 111;I 'I~,;,;l~"i ,I ,li Iltj "j; I ,,,,.~Ij..,,""",.1 li
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CAPíTULO VI

TEORIA

6.1- A SEÇÃO VE CHOQUE VE FOTOIONIZAÇÃO PARA A MOLtCULA VE

MONDxrvO VE CARBONO (COI

Na representação orbital molecular a estrutura eletrôni

ca da molécula de monóxido de carbono (CO) pode ser

da seguinte forma:

representada

(6.1)

o processo de fotoionização com energia de limiar mais baixa é re

presentado por:

(6.2)

que começa a ocorrer para uma energia de 14,0 eV, correspondente ao

potencial de ionização do orbital de valência 50. Os valores dos

potenciais de ionização dos demais orbitais, de valência e inter

nos, sao, para o ln: 16,9 eV; para o 40: 19,7 eV; para o 30: 38,3

eV; para o 20: 296,2 eV e para o 10: 542,6 eV.

A seção de choque diferencial de fotoionização é defini

da como:

onde:

2
- ~.E- c

L VI 2
1-+'
K,n

(6.3)



Nesta expressao

I~'~= ~L,V <~(-;IDL,VI~i>K,n f,K

é o elemento de matriz de transi~ão dipolar.

~ -
e a funçao de onda do estado fundamental do alvo

de onda final do alvo, com um elétron no orbital

e ~~~ké
contInuo
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(6.4)

~.1
a função

no campo

do íon CO+; E = h~ é a energia do fõton, fi é a direção da polariz~

~ + ~ ~ - -
çao da luz e K e o momentum do fotoeletron. Entao nfi e nK sao os

ângulos sólidos nas direções de fi e de R, respectivamente, referin

do-se aos sentidos de incidência do feixe e de emissão do

trono

fotoelé

Para as representações de dipolo nas formas de comprime~

to (dipole length) e de velocidade (dipole velocity) temos, respe~

tivamente:

~L = /K;
L -+ .•.

(6.5)
D = r.n

e V li<
V -T ••• (6.6)~ = Ti D = V.n

Os elementos de matriz de dipolo são expandidos em

ter

mos de harmônicos esféricos com o objetivo de tratar a dependência

angular da seção de choque da orientação do alvo:

L,V -1f'TT L,V *1* - - --3 L 10 Yo (~K-)Yl (~-)K,n o ~m~ ~m ~ n~m~

onde os elementos de matriz de onda parcial sao dados por:

(6.7)

1L,V = ~L,V<~(-) IDL'VI~.>
(6.8)~m~ f,k~m ~ 1

onde:
:j:(x±iy)/12

para ~ =
±l

D~ ~ r~ ~ 1

(6.9)z

para ~ = O
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+[ (~)±i(~)]/12para jJ = ±13x 3y

D~ = \7fl = 1

(6.10 )
a

para fl = Ol,

dZ

Tomando-se uma média sobre todas as direções de polarizª

ção e do fotoelétron, a seção de choque total de fotoionização

dada(65) por:

.•.e

onde

L,V
O

2

-~E
- 3c

(G.ll)

~m = m(~i) - m(caroço iônico) = fl+m(fotoelétron)

6.2- O PARÃMETRO VE ASSIMETRIA

(6.12)

Considerando-se que o alvo molecular encontra-se no esta

do gasoso, devemos tomar uma média sobre todas as orientações do

alvo. A expressão para a seção de choque diferencial (6.3) adqu!

re a forma:

L,Va
4TI

L,V
e ...• p (cos1< 2 (6.13)

que corresponde a uma distribuição angular integrada do alvo

(ITAD: Integrated Target Angular Distribution), na qual a orienta

çao do mesmo não é resolvida. Em (6.13) e é o ângulo entre a dire

çao de polarização da luz e o momento do elétron e P2 (cose)
..e o

po1inômio de Legendre de 29 grau. O parâmetro de assimetria SK de

pende só da energia do fóton e o indice K implica que BK descreve

a distribuição angular dos fotoe1étrons(76) no processo de foto

ionização:
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• (1100120) Ce..€.'00120) (11-].1].1' 12].111)(.€..€.'-m-m' 12-].111)

6.3- O PRINC!PI0 VARIACIONAL VE SCHWINGER

(6.14 )

o estudo de processos relacionados com a fotoionização

molecular, como por exemplo a distribuição angular de fotoelétrons

e as seções de choque de fotoionização, exige um conhecimento deta

lhado da função de onda dos orbitais contínuos. Em nosso

da fotoionização da molécula de CO, a função de onda do

estudo

elétron

contínuo no campo de potencial do íon molecular CO+ é obtida atra

vés de urna versão iterativa do Método Variacional de schwinger(66) ,

o qual é baseado na equação integral de Lippman-Schwinger.

o Método Variacional de Schwinger para o funcional [KJ

tem a forma:

<1jJ(-) Ivls><slvlljJ(+»

- <1jJ(-) IV-VGV IIjJ (+) >

(6.15)

onde 1jJ(-) e 1jJ(+) são as soluções tentativas da equação de Lippman-

-Schwinger, que obedecem, respectivamente, as condições de contor

no do elétron emergente (out) e imergente (in); S são as soluções

regulares e irregulares da equação homogênea; G é a função de Green

do problema e V é o potencial de interação.

Observe-se que a forma fracionária do funcional (6.15),

faz com que a condição de normalização das funções de onda nao pr~

cise ser explicitada. Outra vantagem desse método reside em que

as condições assintóticas são introduzidas pelas funções S e G, de
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modo que, mesmo para problemas que envolvem elétrons contInuos, p~

dem ser utilizadas apenas funções de quadrado integrável para re

presentar a função tentativa ~.

Admite-se em nosso cálculo, a aproximação de Hartree-Fock

de caroço congelado (FCHF), que significa que o estado final no

processo de fotoionização é descrito por uma configuração de um

elétron na qual os orbitais do caroço iônico são mantidos inaltera

dos relativamente aos orbitais HF da molécula neutra CO. Podemos

então escrever para o orbital contInuo a equação de Schrodinger:

(6.16)

+ + + -
onde U(r) = 2V(r), sendo V(r) a interaçao efetiva entre o alvo e o

fóton incidente, isto é, é a parte de curto alcance do potenciale~

tático-troca e K é o momentum do elétron contInuo. Ao invés de re

solver a equação (6.16) diretamente, utiliza-se a equação de

Lippman-schwinger(77) equivalente para a função de onda:

ou

(6.17)

".1±) 'f'K -
(6.18)

onde GC(±) é a função de Green Coulombiana, definida por:

A função ~~(±) é uma função coulombiana de espalhamento

pura, que pode ser expressa em termos de uma expansão em

parciais, como:

ondas

=Jf E i i ~c (±) (~) y* (Q- )
o kim im K.{..,m

(6.20)

onde ~~i~)é a função coulombiana de onda parcial, definida da
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seguinte forma:

(6.21)

sendo Ft(Y;Kr) uma função coulombiana regular, com Y = -l/K e crt

o deslocamento de fase coulombiano, definido como:

(6.22)

~ +
Um eletron de momentum R, emergente (out) no processo de

fotoioni2ação, é representado pela função de onda ~~-) , que pode

ser expandida em uma série de ondas parciais:

=1 (6.23)

onde uma soma infinita em i foi truncada em i = i .
P

A equação de Lippman-Schwinger para o estado de

parciais g dada por!

ondas

Objetivando a obtenção de soluções de espalhamento exis

te uma abordagem equivalente à resolução direta deste problema,

que consiste em buscar uma solução para a matriz-T devida apenas

à componente de curto alcance do potencial, a qual satisfaz à equ~

ção de Lippman-Schwinger

T = U + UGc(-)T

Fazendo uso da identidade:

e de (6.24), as soluções de ondas parciais são obtidas de:

(6.25)

(6.26 )
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(6.27)

A solução de (6.24) é obtida a partir de uma abordagem

.t t' b d .•. o o, 1 d S h o (66)1 era 1va asea a no pr1nc1p1o var1aC1ona e c w1nger , que

começa por aproximar o potencial de curto alcance por um potencial

separável.

Para a introdução da Aproximação do Potencial Separável

admite-se a existência de um conjunto-base completo, que pertence

ao espaço de Hilbert de quadrado integrável L2• Admitindo-se que

{ao} é o conjunto-base, a relação de completeza é:1

l:la.><ao/ =1,111
(6.28)

o método baseia-se na solução de uma representação matri

cial truncada (isto é, aproximada) de (6.25). Escolhendo-se então

uma base finita {a.} conveniente e que seja completa na região do1
espaço em que o potencial U é importante, a equação matricial que

corresponde a (6.25) pode ser resolvida para a matriz-T truncada:

onde os elementos de matriz de uSo sao:

o potencial U pode ser expandido como:

u = l: la><aluIB><BI
a,B

(6.30)

(6.31)

e como é impossível calcular um conjunto completo, temos que trun

car o potencial:

N

l: la><aluIB><BI
a,B=l

So f' -A expressao para T lca, entao:

(6.32)
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T o = L \a><aluIS><slu-uGc(-)Uly>-l<ylulô><ôl
a,S,y,ô=l

ou
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(6.33)

+ S +
<rlT °lr'> =

onde

(6.35)

TSO possui elementos de matriz não-nulos só no subespaço

2 d f' .d So '" ,'" .•. t' t .1 . d -L e 1n1 o por U • Entao a aprox1maçao a ma r1z-T u 1 1za a e a

solução exata nesse subespaço.

A forma (6.34) para o potencial separável apresenta um

interesse particular devido à sua relação com o principio variaciQ

nal de Schwinger. Isto é, esta forma para a matriz-T é equivaleQ

te à obtida na determinação dos valores estacionários da expressão

variacional de Schwinger:

S
o c(-) c(+)

Ttt'm = <~ktm ITI~kt'm> =

c(-) -(+) -(-) I I c(+»
<~ktm lul~kt'm><~ktm u ~kt'm (6.36)

= -(-) c(-) 1-(+)<~ktmIU-UG U ~kt'm>

através de um procedimento variacional das funções de onda pa~

ciais tentativas, que são combinações lineares das funções de ex

pansao:

(6.37)

Realmente, a expressão para a amplitude de espalhamento

pode ser escrita(77) como

2 (-) I I c(+»f = -2n <~kl'm U ~klm (6.38)

Considerando a equação de Lippman-Schwinger (6.24), podemos escrever
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de forma que o princípio variacional para a amplitude de

mento f pode ser expressa por:

(6.39)

espalh~

(6.40)

ondaque dá a amplitude exata de espalhamento quando funções de

exatas ~~~~ e ~~l~m são usadas. E como a solução da equação

Lippman-Schwinger (6.25) para a matriz-T satisfaz à identidade:

de

(6.41)

temos que:

(6.42)

e, portanto, de (6.38), (6.39) e (6.41) podemos escrever:

_ c(-) I I (+) (-) I c(+) (-) c(-) (+)Tkl'm - <~kl'm U ~klm>+<~kl'mIU ~klm >-<~kl'mIU-UG UI~klm>

(6.43)

que é a expressão para a matriz-T idêntica à correspondente para a

expressão variaciona1 de Schwinger (6.40). Isto pode ser demons

trado utilizando-se as funções de onda parciais tentativas (6.37)

em (6.36) e variando-a com respeito aos coeficientes ck(;) .. Fa~m,l

zendo:

(+) I -(-)= L:ck o . a.> e <~k o, I =0'.. ~m,l 1 ~ m1
(-)

L: < f\ I cklin, iS.1
(6.44)

a expressao (6.36) fica:



\' C(-) I I (+) (-) I I C(+)L < <Pk ° U Ck ° , . a. > < 8 . Ck ° . U <Pk o, >
a 8 ~m ~ m,1 1 1 ~m,1 ~ mi' i

I <B .~(-) --.IU-UGc(-) U I~+~ a. >
0..,8. 1 klm,l kl rn, 11 1
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(6.45)

Aplicando o princípio variacional ÔT~f'm = 0, obtemos:

2

a. ,S.1 1

•

\' (-) I I c(+) c(-) I I (+)+ L <B.cko . U $kol ><$ko U a,>ôckol . -
B 1 ~m,l ~ m ~m 1 ~ m,la., .1 1

So [ \' ô ( - ) I c (- ) I ( + )- TooI L Cko .<S. U-UG U Ckol .a.> +~~ m a.,S. ~m,l 1 ~ m,l 11 1

\' (-) I C(-) I (+)]+ L <8.cko . U-UG U a.>ôckol .
Q 1 ~m,l 1 ~ m,la. , j.J.1 1

Então podemos fazer:

e

= o (6.46 )

(6.47)

So I c (- ) I ] ( +)- TooI <8. U-UG U a.> oCkol .~~ m 1 1 ~ m,1

Donde obtemos:

= O (6.48)

L
a. , S.1 1

ou seja:

(6.49)

(6.50 )
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onde

(6.51)= <aiIU-UGC(-)uISi>

Fica portanto demonstrado que a expressão (6.50) é equivalente
..
a

utilização de urna expansão separável do tipo de (6.34) na

de Lippman-Schwinger para a matriz-To

-
equaçao

~ contudo mais conveniente trabalhar com a matriz-K, ao

invés de com a matriz-To A matriz-K é obtida através da utiliza

ção do valor principal da função de Green G(±)p, por assegurar a

unitariedade e por evitar o manuseio de elementos complexos. O

princípio variacional de Schwinger para a matriz-K pode ser escri

to corno:

<<j>c(-) IKI<j>c(+» =kfm kf'm (6.52)

onde ~~~~p é a função de onda de espalhamento, com a condição de

contorno de onda estacionária. Esta expressão para a matriz-K é

estacionária com respeito a pequenas variações do vetor de estado

exato ~~~~p em torno deste valor.

De uma forma análoga à descrita acima para a matriz-T,ex

pandimos ~~~~p em um conjunto de funções-base Ia>:

(6.53)

e exigimos que a equação (6.52) seja estacionária relativamente à

variação dos coeficientes a (K). Com isto obtemos a expressão vaa

riacional de Schwinger para a matriz-K:

com

A expressão (6.54) pode ser também obtida

(6.54 )

(6.55)

assumindo-se

uma expansão separável do potencial, semelhante a (6.31), inserin
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do-a depois na equação de Lippman-Schwinger para KSO:

(6.56)

A seguir definimos(37) a expansão em ondas parciais do

valor principal da função de onda coulombiana ~~(p) como:

~c(p)K (6.57)

em ondas parciais foram feitas reais. nao

Essa expansão é se

as funções radiais

tio!
Isto é, o fator e

+ +
ela seja normalizada em õ(K-K').

~i(±) dada em (6.20), exceto que
melhante à de

de modo a que

aparece mais.

Os elementos de matriz-K5o em ondas parciais são defini

dos como:

So
Kll'm

(6.58)

e a expansao em ondas parciais de w~p) (~) é definida como:

(6.59)

Substituindo (6.54) em (6.58), obtemos:

(6.60)

Os elementos de matriz do tipo <aluSO!S> são avaliados a

partir de programas padrões de integração para estados ligados mo

leculares. E os do tipo:

sao avaliados numericamente através de um esquema que depende da

I nj 111,;1 ~1l'"lIj,~I-'~'ll,fl'i- " H,I· j .i.lli\-II - "'*' 11; ,
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utilização de funções-base cartesianas gaussianas, tanto na expa~

são da função de espalhamento, como na inserção da relação de com

pleteza para a avaliação dos elementos de matriz de UGc(-) (p)U.

A forma da matriz-K dada em (6.58) é, portanto, utiliza

da para a obtenção de resultados relacionados com problemas de es

palhamento de fótons por mol~culas, em particular para a de monóxi

do de carbono. Os erros que ocorrem nesta matriz variacional de

Schwinger são devidos à diferença entre o potencial separável apro

ximado uSo e o potencial exato U. A forma de eliminar esses erros

é utilizar um procedimento iterativo, que consiste em aumentar o

conjunto de expansão R da equação

com o conjunto de

-+ [( -) -lJ -+
L <r IU I a· > (o) <a· IU Ir' >

R 1 .. Ja·,a·€ 1J1 J

funções:

(6.61)

(6.62)

que é composto de soluções de espalhamento que correspondem à ma

triz-K, dada por uma expressão equivalente a (6.34) para a matriz-T.

Usando este novo conjunto; a primeira iteração é compl~

tada pelo cálculo de uma nova matriz-K dada por:

S
-+ 1-+
<rlK Ir'> = I <r IU I [( ( -) -ll

Xi,XjERUSo Xi> O ) Jij<xjIU1r'>

(6.63)

As funções de expansão contidas em RUS incluem o conjuno -

to inicial de funções de expansão R = {a.} e as soluções contínuas1
dadas por:

(6.64a)

E considerando-se a expressao (6.61), as soluções (6.64a) ficam:

= </lc(-)-+kim (r) + I <~IGc(-)u\a.>r (o(-»-lJ <a. \U\</lc(-»R 1 L .. J kim
ai,aj€ 1J

(6.64b)
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que é a expressão para a função de onda em termos da matriz-K, que

obtemos de (6.24) considerQndo-se Q identidade;

(6.65)

Uma segunda iteração é iniciada através da construção de

um conjunto de soluções:

(6.66)
•

associadas à matriz-K dada em (6.63). O conjunto SI combinado com

o conjunto R de funções tentativas inicial, leva a uma nova ma

triz-KS2• Em geral temos:

(6.67)

com

Ir> = ljJ(-)Sn(r)= ~c(-) (~) + <~IGC(-) (P)KSnl~c(-» (6.68)ki.m ki.m klim 1 1
e

{ S S S }
n n n (6.69)Sn = ~kt m' ~kt m' •••, ~kt m

1 2 P

Este procedimento iterativo é repetido até que as fun

çoes ae onda convirjam. E quando esse procedimento iterativo atin

-. d d (66) Sn ' -ge a convergencla, po e ser prova o que ~ e a soluçao da

equação de Lippman-Schwinger com o potencial exato U.

6.4- O POTENCIAL ESTÃTICO-TROCA VE HARTREE-FOCK VE

CAROÇO CONGELAVO (FCHFl

o potencial estático-troca (static-exchange) descreve a

interação do elétron ionizado com o caroço iônico de camada aberta.

A função de onda de Hartree-Fock do estado inicial da molécula de

monóxido de carbono é dada pelo determinante de Slater:
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(6.70)

onda há n orbitais ocupados. A função de onda do estado final,ne~

ta aproximação, é dada pela soma de dois determinantes de

construidos com os orbitais iônicos e com a função de onda

Slater,

..
contl

nua ~K' Assumindo que o elétron ionizado foi removido do orbital

~ , a função de onda será dada por:n

A função ~Kf satisfaz à equação de Schrõdinger:

(6.71)

Fazendo:

ou (H-E)l/JK = Of
(6.72)

e admitindo-se uma variação ol/JKfem torno de l/JKf,isto é:

a
obteremos, em 1- ordem em ol/JK' que:f

o<l/JKIH-EIl/JK> = O + <ol/JKIH-EIl/JK> = O
f f f f

Nesta expressao ol/JK significa:f

(6.73)

(6.74)

(6.75)

(6. 76)

e a equaçao (6.75) satisfaz para todos os possíveis o~K' A equ~f
çao correta de partícula única para o elétron contínuo é obtida a

partir de (6.75).

o hamiltoniano eletrônico pode ser escrito da seguinte

forma: N
H = I f(i) +

i=l

NI l/rij
i<j=l

(6.77)
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onde

f (i) =
za.I íJ2 _ ~ _

2" i a. ria.

(6.78)

em que za. são as cargas nucleares e N = 2n o número de elétrons.

o operador de uma partícula f(i) representa a energia cinética

imo elétron e a potencial de interação entre esse elétron e os

do

..
nu

cleos da mOlécula, e l/r .. representa a energia potencial de inte1J

ração entre o elétron i e o elétron j.

o hamiltoniano de HF de um-elétron é dado por

t

HHF = f + ~ [2J. - Ki]. I l.1=
(6.79)

onde f é o operador de uma-partícula definido em (6.78) e J. e K.1 1
são os operadores de Coulomb e de troca, respectivamente, já defi

nidos na primeira parte desta tese. Então os orbitais de HF satis

fazem

HHF~ = E ~ (6.80)
n n n

Expandindo a equação (6.75), assumindo-se que os orbi

tais ~K e o~K não são necessariamente ortogonais entre si, nem ao

conjunto ortonormal de orbitais ocupados de HF, obtém-se

+ 2<o~~KI~ ><~ IH+J Ip~~K>+2«Po~~K) IH+J I~ ><~ I~~K> = On n n n n n

onde

n-l
H = f + L: (2J.-K.). 1 1 1

1=

n
e

P = 1 - L: I~.><~.I
. 1 1 1

1=

A energia do elétron continuo é dada por

E: = E _ Ecaroço

(6.81 )

(6.82)

(6.83)

(6.84 )
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Ecaroço ~ 'd K d ,- .em que e a energla e oopman o caroço 10nlco:

Ecaroço = EHF_E n (6.85)

Como ~ é autofunção de HHF a equação (6.81) pode ser reduzida a:n

(6.86)

que satisfaz para qualquer o~K.

Considerando o caso em que o~K = ~n segue que, se E ~ En

então <~KI~n> = o. Portanto, se ~K satisfaz à equação:

(6.87)

para qualquer o~*e com a condição de que E ~ En' então ~K = P~~

satisfaz à equação (6.86). Deste modo, a solução da equação (6.87)

nos proporciona a função de onda contínua correta na

FCHF.

aproximação

Com relação à esta equação há que notar, em primeiro lu

gar, que ela força a solução P~~ a ser ortogona1 aos orbitais ocu

pados. Em segundo lugar, a solução contínua deve ser forçada a

ser ortogona1 aos orbitais duplamente ocupados, visto que o orbi

tal contínuo e os ocupados não são autofunções do mesmo hami1tonia

no de l-partícula.

Finalmente, o problema geral de espa1hamento em sistemas

de camada aberta exige a solução da equação (6.81); porém, em se.
tratando da aproximação de FCHF, as equações de espa1hamento podem

ser simp1ificadas para (6.87).

Fazendo:

onde

(6.88)

n-1

L
i=l

(2J,-K,)+J +K -LQ-QL+J +K1 1 n n n n (6.89 )
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em que

e

1 2 n-l
L = - -- V -E+ E (2J.-K.)+J +K

2 i=l 1 1 n n
(6.90)

Q =

n
í I~.><~.I

. 1 1 11=
(6.91)

obtemos, de (6.87) a equação de espalhamento:

(6.92)

o potencial VORT é utilizado para tratar a interação es-

tático-troca e os efeitos que consistem em forçar a solução

nua a ser ortogonal aos orbitais ligados ocupados.

~
contl
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CAPITULO VII

VETALHE~ VO~ CÃLCULO~.

AN~LISE E OISCusSAO OOS RESULTAOOS

7.1- O ESTAVO FUNVAMENTAL VE CO

o estado fundamental X1E+ do monóxido de carbono aprese~

ta a configuração eletrônica (6.1) com 5 orbitais o e 1 orbita1 TI.

De acordo com as regr:ts de seleção para a radiação de dipo10
-

sao

oticamente permitidas :3 séries de transição de dipo10, que corre!

pondem a excitações individuais a partir dos orbitais mo1ecu1ares

ocupados. Isto é, para o processo de fotoionização dos seis orbi

tais da molécula de CO os canais de reação são os seguintes:

-1 1 +-1 1
(10 -+ Ko: E );

(10 -+ KTI: rI)

-1 1 +

-1 1
(2 o -+ Ko: E ) i

(20 -+ Kn: TI)

-1 1 +

-1 1
(3 o -+ Ko: E ) i (30 -+ Kn: TI)

-1 1 +

-1 1 (7.1)

(4 o -+ Ko: E ) i
(40 -+ Kn: TI)

-1 1

-1 1 +-1 1
(1n -+ Ko: TI) i (ln -+ Kn: E)i(ln -+ Ko: TI)

-1 1 +

-1 1
(50 -+ Ko: E ) i

(50 -+ Kn: TI)

Efetuamos cálculos de seções de choque parciais e totais

de fotoionização, bem como de parâmetros de assimetria para todos

os orbitais, internos (camada-K) e de va1ência (camada-L) da mo1é

cu1a de monóxido de carbono, utilizando a Aproximação de Hartree-

-Fock de Caroço Congelado (FCHF).

A molécula de CO pertence ao grupo de ponto C , e suaoov
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u.a.

(1 u.a. = 0,529172 R). Na Figura 13 apresentamos um esboço de CO

nas coordenadas cartesianas.

x

-1.2181 0.9139

c

y

o
z

Figura 13 - A molécula de CO representada nas coordena

das cartesianas: R = 2,132 u.a.e

Em nosso cálculo utilizamos, para essa distância R , umae
função determinantal de HF para a descrição do estado fundamental

1 + b' ... "'1 1 - bX L , o t1da atraves de um ca cu o autoconsistente, com funçoes- a

se gaussianas cartesianas primitivas [9s5p], otimizadas por Dun

ning(58), e contraídas para um conjunto-base [4s3p], da mesma for

ma que no caso de N2.

A energia total obtida para a molécula de monóxido de

carbono utilizando esse conjunto-base é de -112.6869 u.a., próximo

do limite de HF de -112.7860 u.a. (78).

7.2- AS FUNÇVES VE ONVA VO ESTAVO FINAL

As funções deonda do estado final usadas neste estudo da

fotoionização de CO são construídas através da Aproximação FCHF,

isto é, os orbitais ocupados são os mesmos descritos pela função

de onda de HF da molécula neutra. O cálculo da função de onda
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emergente

(out) no processo de fotoionização, no campo do ion molecular,

efetuado via a avaliação dos vários elementos de matriz dados

~e

em

(6.67), através de uma expansão monocêntrica da base. O procedi

mento utilizado é a abordagem iterativa do método variacional de

schwinger(66), descrita no Capitulo VI.

A utilização de técnicas monocêntricas de expansão impli

ca em que todas as funções sejam expandidas em torno de uma origem

comum, como uma soma de harmônicos esféricos vezes as funções ra

diais. As funções radiais são calculadas numericamente e as inte

grais angulares podem ser avaliadas analiticamente. Como já havia

mos alertado no caso da molécula de N2, as dependências lineares

das funções-base podem ser evitadas fazendo com que os expoentes

das funções expandidas não tenham valores próximos dos expoentes

das funções originais.

Para os canais de transição no ~ Ko foram utilizadas, na

expansao, 5 funções gaussianas do tipo s, 4 do tipo p e 3 do tipoz

dzz nos respectivos centros atômicos, além de 5 funções gaussianas

esféricas centradas na origem. Um total de 29 funções-base, pOE

tanto.

Para os canais no ~ Krr foram as seguintes: 5 funçõesgaus

sianas do tipo p e 3 do tipo d nos centros atômicos e mais 4x xz

gaussianas esféricas na origem, perfazendo um total de 20 funções-

-base utilizadas nesta expansão.

E para a transição lrr~ Ko utilizamos 4 funções-base do

tipo d e 3 do tipo d em cada centro, e mais 2 esféricas na orixx xy

gem, perfazendo 16 funções na expansão.

Na Tabela VIr apresentamos o conjunto-base de espalhame~

to que corresponde ao conjunto R da equação (6.64b), utilizado na

expressão variacional de Schwinger para a obtenção das soluções de

espalhamento para as várias simetrias possíveis.
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Tabela VII- O conjunto-base de espa1hamento utilizado para a obtenção das solu

ções de espa1hamento para as simetrias a, TI e Ô.

Simetria da Tipo da Função

- ~
Gaussiana

Expoentes

Soluçao Continua

CJ

C: Cartesiana - s8,0; 4,0; 2,0; 1,0; 0,5

x

4,0; 2,0; 1,0; 0,5

zz

2,0; 1,0; 0,5

o: Cartesiana - s

8,0; 4,0; 2,0; 1,0; 0,5

x

4,0; 2,0; 1,0; 0,5

zz

2,0; 1,0; 0,5

Esférica

- l=o2,0; 1,0; 0,5

l=l

1,0; 0,5

1f

C: Cartesiana - x4,0; 2,0; 1,0; 0,5; 0,2

xz

2,0;1,0; 0,5

o: Cartesiana - x

5,0; 2,5; 1,2; 0,6; 0,3

xz

2,0; 1,0; 0,5

Esferica

- l=l1,5; 0,5

l=2

0,5
l=3

0,5

Ô

c: Cartesiana - xx4,0; 2,0; 1,0; 0,5

xy

2,0; 1,0; 0,5

o: Cartesiana - xx

5,0; 2,0; 1,0; 0,5

xy

2,0; 1,0; 0,5

Esferica

- l=21,0; 0,5



Os conjuntos-base são construidos a partir de

gaussianas cartesianas dadas por:
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funções

(7.2)

centradas no núcleo, e de funções gaussianas esféricas da forma:

(7.3)

centradas na origem.

Em (7.2) e (7.3) o vetor Ã indica o centro da função-b~

se e N é um fator de normalização.

Há vários parâmetros que descrevem o valor máximo de

i, (i ~ ), utilizado nas expansões dos harmônicos esféricos e que,max.

para a maior parte das transições estudadas, consideramos os se

guintes valores: i ~ nas ondas calculadas (LMAX = 19); i ~ namax. max

expansão dos orbitais ortonormais (LCUT = 19); i ~ na expansaomax

das funções de espalhamento (LNINO = 19); i ~ nas funções de espamax -

lhamento nas integrais de troca (NLINSE = 19); i ~ na expansão domax

potencial direto, vezes a função de espalhamento (NLINPD = 19);

i ~ na expansão do potencial de troca, vezes a função de espalhamax -

mento (NLINPE = 19); valor máximo de À,(À ~ ), usado no potencialmax

direto (NLINID = 38); À ~ no potencial'de troca (NLINIE = 19);max

l ~ na matriz-K (LKMAX = 9).max

Os valores máximos de l incluidos na expansão dos orbi

tais ocupados nos termos de troca foram os seguintes: 19 (Ia);

19 (2a); 16 (3a); 16 (4a); 10 (ln) e 10 (5a), fazendo com que as

expansoes dos vários orbitais tivessem uma normalização acima de

0,99.

7.3- A SEÇÃO VE CHOQUE VE FOTOIONIZAÇÃO

A determinação das seções de choque de fotoionização pode
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ser concretizada através do cálculo dos chamados coeficientes dinâ

micos, dados pelos elementos de matrizes:

(7.4)

na representação de dipolo na forma de comprimento (dipole length)

e

(Kl1/2<1/J(-) Iv~l1/Ji>= f,ktm
(7.5)

estado

deonde W, é a função1

é a função de onda do

na forma de velocidade (dipole velocity) ,

onda do estado fundamental e Wi~~lm

final ou do estado ionizado. Essa função é normalizada, de forma

que

~(-~ =
f,K

sendo ~i~knormalizada por:

(7.6)

3 -+ -+
8 (K-K') (7.7)

A função ~. é construída com um único de terminante de1

Slater, composto de um conjunto ortonormal de n orbitais ocupados:

(7.8)

de modo que

(7.9)

o estado final é uma função de onda de HF de caroço con

gelado (FCHF), composta dos orbitais:

(7.10)

onde ~l' ~2' ..., ~n são os mesmos que em (7.9), satisfazendo a

mesma condição de ortonormalidade e ~K é o orbital continuo, orto

gonal aos orbitais de HF, de modo que

(7.11)
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Desta forma os elementos de matriz de transição dipolar

(7.4) e (7.5) podem ser reduzidos a uma integral em ondas parciais

(7.12)

que pode ser determinada numericamente.

o P~og~ama Ge~al de E~palhamento de S~hw~nge~, que foi

originalmente escrito por D. Watson e por R.R. Lucchese no Institu

to de Tecnologia da Califórnia (CALTECH), realiza o cálculo comp~

tacional das funções de onda de espalhamento na Aproximação Estáti

co-Troca para moléculas homonucleares e heteronucleares através do

Método Variacional de schwinger(66)e está adaptado ao sistema

VAX-ll do Instituto de Fisica Gleb Wathagin da UNICAMP e ao VAX-ll

do Instituto de Fisica e Quimica da USP de são Carlos (IFQSC-USP).

A maior parte dos nossos cálculos foi realizada na UNICAMP e ores

tante no IFQSC-USP.

7.4- ANÃLISE E VISCUSSÃO VOS RESULTAVOS

Faremos, nesta seçao, uma análise dos nossos resultados

das seçoes de choque de fotoionização a (Mb) e dos parâmetros de

assimetria B para todos os orbitais de valência (camada-K) e inter

nos (camada-L) da molécula de CO, frente a outros resultados teóri

cos e aos experimentais disponiveis.

Como dispomos dos resultados para 0SUM (Eigenphase Sum)

e considerando a sua importância na análise de a(Mb) e de S, fare

mos uma pequena introdução sobre o significado deste parâmetro.

1: - d f' 'd (7)uSUM e e 1n1 o como:

0SUM = ~ tg-1W+KU) ,'1 11
(7.13)

onde U é uma matriz real, ortogonal, que diagonaliza a matriz-K si

métrica real, correspondendo, portanto, à soma dos autovalores da
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matriz-6 (matriz do deslocamento de fase). Qualquer mudança brus

ca no comportamento da curva de 0SUMXhw, onde hw é a energia do fó

ton incidente, norrra1rrentedetermina a existência de UIParessonância nesta re

gião. A importância deste parâmetro reside também no fato de que

ele pode definir, através da sua convergência, o valor máximo de

I, (I ~ ), a ser utilizado no cálculo da matriz-K, o que pode si~max

nificar uma razoável economia de tempo de computador. Por outro

lado, um desvio no comportamento suave da curva de ôSUM' como por

exemplo um ponto fora da curva, deve significar que o valor da se

ção de choque naquele ponto não é confiável, indicando que um novo

cálculo deve ser feito para aquele ponto com uma modificação na ba

se, nos valores de 1 ~ ou no número de iterações, etc.max

a) O otb{ta{ 50 IP.r, = 14,0 eVl

t

Para o orbital 5cr são oticamente permitidas duas
~ ,

serles

de transições, 5cr ~ Kcr e Scr ~ KTI, respectivamente, resultando

•. 1 + d -, 2+lon mo ecular CO no esta o eletronlco X L. Este processo

ser esquematizado por

o

pode

(7.14 )

Na Figura 14, mostramos os resultados de 0SUM para a si

tuação em que o elétron está sendo ejetado aos orbitais contínuos

Ko e Kn, em função da energia do fõton hw. Observe-se que a curva

de 0SUM para a transição 50 ~ Ko apresenta uma variação brusca no

intervalo de energia entre 25-32 eV, evidenciando uma ressonância

de forma (shape resonance) nesta região. Por outro lado, para a

transição 50 ~ Kn 0SUM varia suavemente com a energia do fõton,

não se apresentando, portanto, uma característica de ressonância.

Nessa mesma figura mostramos também os valores de 0SUM obtidos

por Lucchese e colo (79) que também utilizaram o Método Iterativo



:E
::>
CJ)

c.D 2,0

50'-+Ka
---- 50 -+ K'It
--- 50' -+Ka(LUCCHESE)

-,,-,,-50' -+K1l(LUCCHESE)

1,5

1,0

,.,•....'"".~,
". ,'.',.'. "'---'"..-....----'-.-

~~.=- ..
~.

-------------

0,5 15 20 25 30 35 40 45 50
'hw(eV)

Figura 14 - Curvas de 0SUMpara a fotoionização do orbital 50 da molecula de CO, em comparação com os resultados
. (79)

obt~dos por Lucchese e McKoy .

\.O
-..J



-~

4035301

2

3

9
o~=af+<1r~ sl t ~ 1'[

----ov= v+CYvo
o .....--.-.....ot (N. PADIAL ecolo)

'_0_. o~ (DAVENPORT)
/ . -~v

O"'\- ..- ..- ot (LUCCHESE)
7~

.; "" o',~

I
---I .of"'~-~, \\ \ ----o~~r- k·........~\. _6

/ 7--- \vi~\ ~5~

o
.. -_ .. - .. - .. _ .. - -- -

'/ /0\ 0\\\ •SAMSON e cal.
.......0,- o ___ o ,...-,~ \ \ []

HAMNETT e col.
I

.-
t:> --,~.~... 4

;;:

~

i

1

."!:i
•.

J!

.,

J
li!I

--1
A

Figura 15 - Curvas de seções de choque de fotoionização e resultados experimentais para a transi
ção 50~(K0+KTI)da molécula de CO.

\.D
CD



99

do Principio Variacional de Schwinger(66). Entretanto as funções

de onda dos orbitais contínuos KO e Krr foram calculadas num campo

de potencial do íon co+, gerado pela função de onda da molécula de

co neutra (Aproximação FCHF), sendo que esta foi calculada por

McLean e Yoshimine(80) utilizando um conjunto-base do tipo de

Slater (STO). Apesar desta diferença e da do conjunto das funçõe!

-base para o orbital contínuo, as curvas de ôSUM obtidas por nós e
(79) -

por Lucchese e colo sao muito parecidas, tanto na forma quanto

no valor numérico, para todo o intervalo de energia.

As seções de choque de fotoionização do orbital

(50 + KO + KTI) tanto para a transição de dipolo na forma de compr!
t TI ° t TI ° -

mento, 0L = 0L + 0L corno na de velocidade 0v = 0v + 0v' estao r!

presentadas na Figura 15. Mostramos aI também os resultados exp!

rimentais de Plurnrnere colo (15), de Samson e colo (72) e de Harnnett

e colo (13). Verifique-se, inicialmente, que a ressonância de for

- t t f i
ma (shape resonance) tanto na representaçao 0L' corno na av, o

confirmada em torno de 25 eV. Os resultados experimentais mostram

a posição do pico de ressonância ligeiramente deslocado para a es

querda (em aproximadamente 1 eV). Por outro lado existe uma dia

-. ~ d t t
crepanc1a razoavel entre os nossos resulta os de 0L e 0v' princi

palmente na região de ressonância. E como os resultados das se

ções de choque calculadas via as transições dipolares na forma de

comprimento e de velocidade deveriam ser idênticas se as funções

de onda utilizadas fossem autofunções exatas do hamiltoniano ele

trônico, a diferença entre oi e o~ pode ser considerada para se fa

zer uma.estimativa sobre a margem de incerteza do cálculo. Lucchese

e colo (65) verificaram, através de cálculos de seções de choque p~

ra a molécula de N2, que a principal causa desta disparidade está

relacionada com o efeito de correlação eletrônica. Eles observa

raro que, quando a função de onda CI (interação de configurações) é

utilizada para representar o estado fundamental da molécula de N2,
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a diferença entre crie cr~diminui significativarrente,serrloque o efeito de cor

relação afeta mais sensivel.nenteos valores de crick, que os de cr~,principalnen

te para valores mais baixos da energia,orne crioonoordanelOOr oan a experi~

cia. Swanson e Annstrong(81) obtiveramresultadossenelhantesem estu:iosde sis

temas atânicos. Ci>serve-seque os nossos resultados para crie cr~conco!,

dam qualitativamente com os dados experimentais. Entretanto, no

que se refere aos valores numéricos nossos resultados para cri mos

tr~ uma boa concordância com os experimentais nas regiões de ener

gia menor que 25 eV e maior que 32 eV. Na região entre 25 e 32 eV

t
crLapresenta valores maiores que os experimentais em cerca de 20% •

. t - -
Por outro lado crvmostra uma boa concordancia com a experiencia na

região acima de 25 eV. Contudo na região de ressonância os nossos

resultados para cr~ são aproximadamente 20% menores que os dados ex

perimentais.

Verifica-se, nas medidas experimentais, dois picos de má

ximo nos valores das seções de choque localizados logo acima do li

miar de ionização, os quais são causados pelos elétrons autoioniza

dos. Os processos de autoionização envolvem estados de excitações

duplas, que não foram levados em consideração nos nossos cálculos.

Na Figura 15 comparamos também os nossos resultados com

outros teóricos. Pode-se observar que os resultados de cri e cr~

obtidos por Lucchese e colo (79) apresentam as mesmas formas quali

tativas, principalmente a ressonância de forma, que se encontra 10

calizada na mesma posição. Com relação aos valores numéricos, en

tretanto, nossos resultados para cri

os de Lucchese e colo (79) na região

é significativamente maior que

de ressonância. E quanto aos

valores de cr~não há uma diferença significativa entre os nossos

resultados os de Lucchese e colo (79) em toda a região de energia

do fóton. Como os seus resultados foram obtidos pelo mesmo método

(Método Variacional de Schwinger), aquela discrepância só pode ser

explicada ou pelas diferentes funções de onda do orbital continuo
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ou do orbital ocupado 50, utilizadas na determinação dos elementos

de matriz de transição (os coeficientes dinâmicos) I~'V.~m~

A fim de avaliar melhor essa discrepância comparamos,

nas Figuras 16 e 17, as seções de choque parciais de fotoionização

de 0L e 0v para as transições 50 + KO e 50 + KTI, respectivamente.

Observe-se que, em ambos os casos, as diferenças entre os valores

N

de 0L sao maiores que as entre os valores de oVo E corno já foi

dito acima, a utilização de diferentes conjuntos-base para os orbi

tais continuos não influi no resultado desses orbitais, pois se a

convergência do processo iterativo é alcançada, o orbital contínuo

resultante deverá ser urna solução exata da Equação de Lippman-

-Schwinger com o potencial exato do íon molecular. Pode-se então,

deduzir que, se existe urna discrepância entre os orbitais contl.

nuos, ela pode ser devida aos diferentes potenciais gerados por di~

ferentes funções de onda moleculares.

Sabe-se que o termo de maior importância do potencial de

interação (e--co+) é o termo de interação dipolar, e os valore$

dos momentos dipolares para o íon molecular CO+(X2t+) obtidos com

as funções de onda expandidas em termos de bases STO e GTO

respectivamente, 1,83 u.a. e 1,848 u.a .. Isto nos permite

foram

então

afirmar que a influência de diferentes campos de potencial não de

ve ser o principal responsável pelas discrepâncias. A comparaçap

entre as curvas de ôSUM' na Figura 14, confirma esta expectativa.

Então a discrepância nas seções de choque deve ter sidp

causada pela diferença entre os orbitais ligados 50, expandidos em

termos de STO e GTO, utilizados no cálculo dos coeficientes dinâmi

cos

(7.4)e(7.5). De fato,se lembrarmos que

+ 2

L,V ~ I r -ar 12 (7.15)°GTO - <1/1KI {v} 1e >

+
L,V ~

r -Br 2 (7.16)e °STO -1<1/1K!{V}!e >1
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observamos que, para distâncias longas o termo exp{-ar2) deve con

vergir mais rapidamente que o exp(-Br), acarretando, desta forma,

uma diferença nas distribuições de densidades de carga nestas re

giões, devida à diferença no comportamento das funções tipo STO e

GTO. Essa diferença nas densidades de carga não é importante para

a obtenção da energia do orbital, por ser pequena a sua contribui

çao, mas ela se acentua no cálculo de I~ , devido à presença do~m~
~

operador multiplicativo r. Isto poderia então explicar porque a

diferença entre os aL são maiores que entre os av' quando se usa

diferentes funções-base.

Visando a confirmação desta assertiva realizamos um tes

N cr cr

te, que consistiu em calcular as seçoes de choque 0L e 0v para a

transição 50 ~ Ka, à uma energia do fóton igual a 28 eV, de três

formas diferentes!

12) utilizando-se funções-base do tipo STO para gerar~

to o orbital contínuo, como o ligado. Obtivemos cr~ = 3,87 Mb, idê~

tico ao resultado de Lucchese e colo (79)•

a
2-) Utilizando-se uma base do tipo GTO para gerar ambos

orbitais. Obtivemos a~ = 5,13 Mb.

3~) Utilizando-se uma base do tipo STO para gerar

tal ligado e um do tipo GTO para o contínuo. Obtivemos a~= 4,3 Mb,

cujo resultado está bem mais próximo de a~ = 3,87 Mb, confirmando

que a distribuição de carga do orbita1 ligado é o principal respo~

sável por aquela discrepância entre os valores de a~, não afetando

de forma sensível os a~.

Entretanto, apesar dessa discrepância, ambos resultados

de ai e a~ concordam relativamente bem com os dados experimentais.

.1

Na Figura 15 podemos observar que os resultados para

obtidos por N. padial e cal. (29), que utilizaram a Teoria dos

mentos de Stieltjes-Tchebycheff (TST) concordam bem com os resulta

dos experimentais e relativamente bem com os nossos.
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A curva de Davenport(8) , que utilizou o método de ondas

espalhadas-Xa, apresenta resultados qualitativamente semelhantes

aos nossos. Entretanto a posição do pico de ressonância encontra-

-se significativamente deslocado para a direita. Quantitativamente

a concordância dos seus resultados com os dados experimentais
.•.
e

boa acima dos 30 eV. Abaixo deste valor a concordância com as me

didas experimentais e com outras teorias é pobre.

Finalmente a curva de Ritchie e Tambe(71) , que utiliza

raro o método monocêntrico de ondas parciais acopladas, apresen-

ta um comportamento bem diferente das demais, tanto na forma, quag

to no que se refere aos valores numéricos. A ressonância de forma,

que deveria aparecer em torno dos 25 eV, ficou reduzida a urna p~

quena protuberância em torno dos 28 eV, aproximadamente, sendo ain

da que estes autore's não consideraram essa protuberância como uma

ressonância de forma.

Cabe ainda ressaltar que não anexamos os resultados de

0L obtidos por Hirota(4) , por discordarem consideravelmente dos ex

perimentais e de todos os demais teóricos, ficando,

mente, bem acima dos valores numéricos.

quantitativ~

Por último chamamos a atenção para o fato de que os erros

das medidas experimentais não foram cotados nas respectivas publi

caçoes o que constitui uma barreira para uma avaliação mais quant!

tativa dos nossos resultados. Contudo, estima-se que, nos piores

casos eles desviam-se dos valores experimentais em cerca de 20%.

Na Figura 18 comparamos nossos resultados para o parâm~

tro de assimetria do canal 50-I, obtidos tanto na representação de

dipolo na forma de comprimento (dipole length) BL(50), como na de

velocidade (dipole velocity) Bv(50), com as medidas de Marr e

1 (19) (73) b - - .co • e de Hancock e colo , em como os calculos teorlCOS de

. (4) (8) (79)
Hlrota , Davenport e de Lucchese e cal ..

Nossas curvas de BL e de Bv encontram-se
dentro das
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incertezas experimentais, apresentando um mínimo em torno dos 30

eV. Este caráter de minimo no comportamento do parâmetro de assi

metria é mais uma evidência da existência da ressonância de forma.

Observe-se, por outro lado, que os 8 experimentais apresentam uma

diminuição nos seus valores na região da energia do fóton

de 23 eV. Este comportamento evidencia a existência de possIveis

mínimos nessa região, indicando a presença de ressonâncias de for

ma. Entretanto já comentamos que essas ressonâncias são, na reali

dade, os picos de autoionização que aparecem logo acima do limiar.

Os resultados de 8L obtidos por Lucchese e colo (79) con

cordam muito bem com os nossos, tanto na forma, como em grandeza.

Diferentemente do comportamento das seções de choque 0L e 0v' as

curvas dos parâmetros de assimetria 8L e 8v apresentam diferenças

menores. A curva teórica de Davenport(8) também concorda relativ~

mente bem com os nossos resultados, apesar de que a posição de

nimo encontra-se ligeiramente deslocada para a direita. Ritchie

Tambe(71) obteve resultados bem acima dos nossos e das medidas

•m1

e

ex

perimentais. Em sua curva existem dois pequenos mínimos em torno

de 28 eV, evidenciando a existência de ressonância nesta região.

Entretanto não entendemos porque estes autores não a consideraram.

Já os resultados de Hirota(4) apresentam um comportamento suave no

intervalo calculado, encontrando-se bem abaixo de todos os resulta

dos teóricos e mesmo experimentais.

Ressalvamos, finalmente, que apesar de N. padial e

colo (29) terem obtido resultados para 0L que concordam relativamen

te com as medidas experimentais, o método de Stieltjes-Tchebycheff

não oferece meios de obter seções de choque diferenciais, não

vendo, portanto, condições de apresentarem resultados para o

metro de assimetria 8.

ha

parâ
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bl O OJtb-itaR. 1rr IP. r. = 16,9 eV)

Para o orbital lrr são oticamente permitidas três
.- .

serles

de transições: lrr~ RO, lrr~ Rrr e lrr~ RÔ, resultando o !on rnolecu

lar CO+ no estado eletrônico A2rr, num processo que pode ser esqu~

matizado por

(7.17)

Na Figura 19 estão representadas as curvas de 0SUM' que

correspondem à situação em que o elétron está sendo ejetado aos or

bitais RO, Rrr e Ro, em função da energia do fóton incidente.

Como já foi apontado anteriormente por Rescigno e colo(82) I

por N. Padial e colo (93) e por Lucchese e colo (65) I a utilização

da Aproximaç~o de Hartree-Fock de Caroço Congelado (FCHF) faz com

que o orbital antiligante 2rr*da molécula de ca, que normalmente

situa-se abaixo do limiar de ionização, seja deslocado para cima

do mesmo. Desta forma, o cálculo da seç~o de choque de fotolonlza

çao para o canal lrr~ Rrr fica afetado para a transição discreta

lrr~ 2rr*, aparecendo ressonâncias agudas, tipicamente, nos casos

de transições discretas oticamente permitidas nas proximidades do

limiar de ionização. Obviamente essas ressonâncias sao "falsas

ressonâncias", não-flsicas, e como tais t~m que ser eliminadas.

Mostramos também na Figura 19 os resultados de 0SUM para

a transição ln + Kn com a "falsa ressonância". A outra curva de

0SUM para o mesmo canal é obtida quando se eliminou a falsa resso

nância. Pode-se observar que os resultados de 0SUM para o canal

lrr+ Ko apresenta uma variação brusca, entre 22 e 30 eV, indicando

a presença, nesta região, de uma ressonância de forma (shape reso

nance). Para a transição ln + Ko temos uma curva suave, sem varia

çoes bruscas.

Na Figura 20 mostramos as seçoes de choque parciais de
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pequena

e 0v para os canais de transição o~,v (l~ + KO),

O~,v (l~ + Kô), inclusive com a falsa ressonânci~

de choque total para a transição, oi,v (l~ + KO +

Ô' o
K~ + K ). Observe-se que as curvas 0L,V apresentam uma

ressonância de forma (shape ressonance) na região entre 24 e 34 eV,

fotoionização 0L
~
0L,V (1~ + K~) e

bem como a seçao

coerente com o comportamento apresentado pela curva de ôSUM; entre

tanto a contribuição de O~,V à seção de choque total é pequena, de

- ... t (1
forma que nao se caracteriza uma ressonancia na curva de 0L,V ~ +

~ ~ -
Ko + K~ + Kô). Ja os resultados para 0L,V nao apresentam nenhuma

ressonância e os para O~,V mostram um máximo suave próximo ao li

miar de ionização, o qual, considerando-se o comportamento de ôSUM

para o canal 1~ + Ko, não foi caracterizado por nós como uma resso. -
nância de forma. Com relação à falsa ressonância presente no ca

nal de transição l~ + K~, e que ficou caracterizada pelo comporta

mento de ôSUM para esse canal, já vimos que ela está associada à

utilização da aproximação FCHF, na qual o potencial do íon molecu

lar (A2m para a transição oticamente permitida (potencial single

to) é dado por:

E(2J -K ) + 2J _ + J + + K + - K _ + 2S' - S"o o ~ TI ~ TI TI ~o
(7.18)

o que faz com que a transição lTI+ 2~* seja deslocada para regiões

acima do limiar de ionização. Na expressão (7.18) J e K são os

operadores de Coulomb e de troca, respectivamente, e S' e S" sao

definidos como:

S' <1>+(+

- +(+
[~-(r2)J*<I>-(r)

~ rI)

- TI r)
Jd3+

2

1

r2
r12

e

S" <1>+(+
I 3~ [ii(~2)J·n+(i~)- +

~ rI) = <I>(rI)
d r • 2

2
r12

(7.19)

(7.20)

Esta mesma ressonância não física foi observada nas tran

. - d ~ .. ~ 1 1 (82)slçoes a serle V~ + K~ na molecu a de N2 por Rescigno e co.



112

(65) . (83)
e por Lucchese e col.· ,e na de cO2 por N. Padlal e colo ,

tendo sido atribuída à presença de transições intravalência for

tes(65,82,83) do tipo a~a* e TI~TI*. Entretanto, ao invés de in

cluir este efeito de correlação explicitamente na função de onda

do estado final, estes autores mostraram que esta falsa
..

ressonan

cia pode ser eliminada construindo-se a função de onda contínua or

togonal ao orbital de valência TI*. Lucchese e colo (65) mostraram

que esta ortogonalidade pode ser obtida simplesmente calculando-se

a função de onda contínua num potencial de interação de HF modifi

cado - o potencial tripleto:

E(2J -K ) + 2J _ + J + - K + - K _ - S"
a a a TI TI TI TI TI

(7.21)

Esta equação representa o potencial de interação entre

o elétron ejetado e o ion molecular, quando o spin total S do sis

- ~ ~
tema (e + lon) e igual a 1.

Este mesmo método foi utilizado por Lynch e colo (84) e

por L.E. Machado e colo (32) para eliminar a falsa ressonância ob

servada na seção de choque de fotoionização do canal lTIn~ KTIg(TI*)

da molécula de acetileno (C2H2).

Desta forma é posslvel remover a força de oscilador cor

respondente à transição n+n* da parte contínua do espectro e obter

o resultado a~,v (ln + Kn) sem a falsa ressonância.

Os nossos resultados para a seção de choque de fotoioni

-1 -
zaçao do orbital ln (ln + Ka+Kn+K6), tanto para a transiçao de

dipolo na forma de comprimento (dipole length), ai

como na de velocidade (dipole velocity), a~ = a~ +

representados na Figura 21, ao lado dos resultados experimentais

de Plummer e cal. (15) e de Hamnett e cal. (13) e dos teóricos de N.

Padial e cal. (29) e de Ritchie e Tambe(7l).

(15) (13) .Tanto Plummer e cal. como Hamnett e cal. aflrmam

que os pequenos picos de máximo que aparecem nas medidas experime~
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tais sejam devidos a efeitos de autoionização. Em nossos cálculos

não consideramos os efeitos de autoionização e os nossos

dos apresentam urna boa concordância qualitativa, com os dados expe

rimentais. Observe-se que, nas medidas experimentais, o máximo~

ve também apareceu na região próxima do limiar de ionização. Entre

tanto esse máximo não foi considerado pelos autores(13,lS) das me

didas, corno urna ressonância. Os resultados de N. Padial e col.(29)

parecem confirmar a existência de uma ressonância de forma na re

gião entre os 18 e 23 eV, aproximadamente. Nossos resultados para

cri (ITI) apresentam uma boa concordância numérica com a experiência

·nas regiões de energia mais baixa e nas de mais alta. Já cr~(ITI)

concorda bem na região intermediária de energia. A discrepância

existente entre os nossos valores de cri(ITI) e de cr~(ITI) poderia

ser minorada com a consideração dos efeitos de correlação eletrôni

ca, como já comentamos no item ~ desta seção, na análise dos resul

t
tados de crL,v(Scr).

A curva de seção de choque obtida por N. Padial e 001. (29)

através da Técnica dos Momentos de Stieltjes-Tchebycheff (TST)apr~

senta um comportamento qualitativo semelhante ao nosso, com uma

boa concordância, relativamente aos dados experimentais, para vaIo

res da energia do fóton incidente abaixo dos 30 eV, caindo muito

para energias mais altas.

Os resultados de Ritchie e Tambe(71), que começam a par

tir de, aproximadamente, 21 eV, têm um comportamento qualitativo

semelhante aos nossos e aos de N. padial e colo (29). Todavia eles

divergem bastante, em grandeza, dos valores experimentais, princ!

palmente na região de energias mais altas, indicando que, aparent~

mente, o método monocêntrico de ondas parciais acopladas, com o

tratamento proposto pelos autores, não representa bem as seções de

choque de fotoionização.

Os nossos resultados para o parâmetro de assimetria do

~ 3:6~,,,
- 'c' ".v'~· ;:'): I ; ' .•' ; "~'
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canal lrr-l, tanto na representação de dipolo na forma de comprimen

to, BL(l7T},como na de velocidade,Bv (l7T),estão representadosna

Figura 22 ao lado das medidas experimentais de Marr e colo

(l9)
e

de Hancock e colo

(73)
e das curvas teóricas de Hirota(4},Daven

port(8} e de Ritchie e Tambe(71}.

Nossos resultados para os parâmetros de assimetria, tan

to na representação BL(l7T} como na Bv(l7T}, apresentaram um compo~

tamento monotonicamente ascendente, descaracterizando a existência

de uma ressonância. Os dados experimentais de Marr e colo (19) ~~

sentam um comportamento que também sugere uma curva suave, ascen

dente, dentro dos desvios experimentais. '

Os resultados de Hirota(4}, Davenport(8} e os nossos

ressonâncias

mostram um comportamento qualitativo semelhante entre si. Já os

resultados de Ritchie e Tambe(71}, diferentemente de todos os teó

ricos, apresenta um mínimo em, aproximadamente, 33 eV. Por outro

lado, nossas curvas de 0SUM indicam a existência de

de forma no canal parcial 17T+Ko, embora pequena, como se despreen

de d~ Figura 19. Entretanto a contribuição desse canal à seção de

choque total é muito pequena, não sendo suficiente para o apareci

mento de um mínimo na curva de BL,v(l7T}.

e) O~ Onb~ta~~ 40 (P.l. = 19,7 eV) e 30 (P.l. = 38,3 eV!

Os orbitais 40 e 30, tendo a mesma simetria que o 50, ad

mite também duas séries de transições óticas: (40+Ko e 40+K7T) e

(30+Ko e 30+K7T), respectivamente, resultando um íon molecular CO+

nos estados eletrônicos B2E+ e C2E+, respectivamente.

As curvas de 0SUM para esses dois orbitais, que corres

pondem à ejeção do elétron aos orbitais contínuos Ko e K7T, estão

representadas nas Figuras 23 e 24. Podemos observar que a varia

ção nos valores de 0SUM ocorrem, para o canal 40+Ko e para o 30+Ko,
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nas regiões entre 27-38 eV e 44-53 eV, respectivamente, caracteri

zando a existência de ressonânciasde forma (shape resonances) nes

sas regiões. Observe-se que, também para os orbitais 40 e 30 os

resultados de 0SUM para as transições 40, 3a~KTI apresentam uma va

riação suave.

Na Figura 25 mostramos as seções de choque parciais de

as transições 0~,V(40~KO} e 0~,V(40~KTI),
a TI

Os resultados de aL,V(3a~Ka}, aL,V

estão na Figura 26. Todos eles confir

mam a expectativa relacionada com a existência de ressonâncias de

forma, previstas pelo comportamento das curvas de ôSUM para estes

canais. Observe-se que para ambos orbitais, para o 40-1 e para o

-1 . ~ t d t
30 ,ocorre uma d1ferença razoavel entre os valores de 0L e e o~

que é devida à não consideração dos efeitos de correlação eletrôni

ca na definição da função de onda do estado fundamental.

Representamos, na Figura 27, os nossos resultados para a

seção de choque de fotoionização do orbital 40-1, (40~40+KTI), nas

- t o TI t o TI

representaçoes 0L = 0L + 0L e 0v = 0v + 0V' ao lado das medidas

experimentais de Plummer e colo (15), de Hamnett e colo (13) e de

Samson e colo (72) e das curvas teóricas de N. padial e colo (29),

de Davenport(8) e de Ritchie e Tambe(7l).

Observe-se que os nossos resultados e os de N. padial e

colo (29) concordam bem entre si, qualitativa e quantitativamente,

e com os experimentais. A posição de máximo da nossa curva encon

tra-se um pouco deslocada para a direita, em cerca de 1-2 eV. Nas

regiões de energia mais baixa a discordância entre os dados experi

mentais e os nossos, para 0i(40), fica em aproximadamente 20%. Aci

ma de 39 eV, aproximadamente, a concordância é boa. 0~(40) fica

mais abaixo, em grandeza, em toda a faixa de energia.

Davenport(8) realizou os seus cálculos através do modelo

SW-Xa, obtendo um resultado que, qualitativamente, reproduz a forma
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da seção de choque para o canal 40+Ko+Kn, mas que quantitativamen

te difere bastante dos valores experimentais. A posição de resso

nância encontra-se deslocada para a direita em cerca de 4-5 eV, d~

vendo ser o tipo de potencial de interação aproximado, utilizado

no método Xa de espalhamento múltiplo, o principal responsável por

tais discrepâncias.

Ritchie e Tambe(7l), que utilizaram o método monocêntri

co de ondas parciais acopladas, onde o potencial é considerado co

mo uma soma dos potenciais estático e o de troca-local para o elé

tron no campo do íon molecular, obtiveram, no intervalo entre 30 e

45 eV, uma curva achatada para a seção de choque de fotoionização

-1 ... -
do orbital 40 da molecula de CO, que nao concorda, nemqualitati

va, nem quantitativamente, com os resultados experimentais. Estes

autores atribuiram à utilização da aproximação do caroço-sem-rela

xação (unrelaxed core approximation) a principal causa desta di§

crepância. Entretanto, no cálculo efetuado por N. Padial e 001. (29)

com o método TST, bem como no método variacional de Schwinger(66) ,

realizado por nós, foi utilizada a aproximação FCHF, que não leva

em conta os efeitos de relaxação do caroço, tendo os nossos resul

tados apresentado uma boa concordância com os experimentais. Desta

forma a discordância apresentada pelos cálculos de Ritchie e Tam

be(7l) deverá ter sido por outros motivos. Um deles poderia ser a

aproximação de troca-local, em substituição à não-local, que eles

consideraram, e outro seria o truncamento drástico efetuado na ex

pansão em ondas parciais do potencial nuclear e das funções de on

da contínuas.

Os nossos resultados para a seção de choque de fotoion!

. -1 - t o n
zaçao do orb1tal 30 (30+Ko+Kn), nas representaçoes 0L = 0L + 0L

e o~ = o~ + o;, estão na Figura 28, ao lado das medidas experimen

tais de Wight e col. (14) e de Hamnett e col. (13) e da curva teóri

ca de N. Padial e col. (29).



-----

50 55
hw(eV)

45

t -D 1t0L = 0L +O'"Lt a :rr
---- Oy- C1y +O'"y

.-.-. CJt =a~ +crr: (N. PAOIAL e cal.>

- ..-.- at = a~ +cr~ (DAVENPORT)
t

••••..•••••.•• C1 L CRITCH IE E TAM SE)
o PLUMMER e cal.

• HAMNETT e cal.
O SAMSON. col.

403530

•

o

2520

3

1

5

2

4

6

o

-
.o
~-

Figura 27 - Curvas de seções de choque de fotoionização e resultados experimentais para a transiçao
4o~(Ka+KTI)da molecula de CO.

~N
W



-4

70 75
nw(eV)

65

o WIGHT e cal.

6055

t a Tt
O"L -aL +OL
at - aO +aTtV- v \I

a~=a~ +a~ (N. PADIAL e col.)

5045

__ o "

o--~ -......::"~ • HAMNETT e col.//' "
o( ~ .• -.....__ . _

/~ ----"---
,,~" ---"---~ ---------

o•
o

40
-o

1

2

..c
~-
b

Figura 28 - Curvas de seções de choque de fotoionização e resultados experimentais para a transição
30+(Ko+Kn)da molécula de eo.

I..I
t

,

jI!I

..
t

111i
-1l~!-
1

II1~..l •.......•N
~

."



125

Existe uma discordância de mais de 30% entre a nossa cur

va de

tados

t
0L(30) e os

t
para 0v (30)

valores obtidos por Wight e colo (14). Os resu1

estão concordando melhor. Entretanto, mesmo en

tre os dados experimentais existe uma discordância considerável na

região de máximo da seção de choque.

Comparando nossos resultados com os de N. Padial e

(29) .•....
colo ,observe-se que ha urna boa concordanc1a entre ambos, tan

to qualitativa, como quantitativamente, na região acima dos 52 eV.

Entretanto, na regiio de ressonância, o nosso resultado para 0~(30~

além de estar mais de 20% acima, encontra-se deslocado para a es

querda em cerca de 3 eV.

Considerando-se que o orbital 30 é o orbital de valência

mais interno e, portanto, de maior energia, deve existir uma redis

tribuição da densidade de carga do íon residual durante o processo

de ionização, que não é tão grande como para os orbitais da camada

R, mas não tão pequena para que possa ser desprezada. E, como ve

remos na análise dos resultados dos orbitais 10 e 20, a utilização

da aproximação FCRF deve então acarretar um deslocamento da posi

ção do pico da ressonância de forma para a região de energia mais

baixa, com uma alteração na largura e, consequentemente, na altura

do pico de ressonância. Por outro lado, a consideração dos efei

tos de correlação eletrônica no cálculo das funções de onda pode

também contribuir para diminuir o valor do máximo de 0i(30) melho

rando a concordância com o resultado experimental.

Nossos valores para os parâmetros de assimetria nas re

presentações de dipolo na forma de comprimento (dipole length) BL

(40) e na de velocidade (dipole velocity) Bv(40) para o canal de

transição 40+ (Ro+Rn) estão representados na Figura 29, juntamente

com os experimentais de Marr e colo (19) e com os teóricos de Riro

ta(4), de Davenport(8) e de Ritchie e Tambe(71).

Todos os resultados teóricos apresentam uma discordância



2,0

Figura 29 - Comparação dos parâmetros de assimetria obtidos por diversas teorias e resultados experimen
. 1+ + 2+ - -

ta1.S para o processo CO(XI ) + hw -+ CO (B L :4a) + e •

50 55
hw(eV)

----~~

45

,...---.--- .-.

"' ./··_'0_·'''''·'

40

...••..•.•...

i

3530

"'
............-t-!."""- ..."- ..-. --....

t + 'f, '00"
+ t +

~L (40)
---- Sv(40)
-.- SL(40): DAVENPORT
- ..- ..- ~L(RITCHIE e TAMBE)
••••••• n ••••••• ~L (HIROTA)

f MARR e col.

~~ ./
~~_ /'--........... ~-

.... '''. ~ . .---..... ,...•::::::,:-.~~-..

25

t

,....
......,

20

1,2

0,8

1,6

0,4

C!l.

!
'"

i

i..
..

f

~

I

I
:I11I~~!
1

•
"I
••..

1
I-'N
0"1

,"'61



2,0

C!l

1,6

1,2

0,8

0,4

"""
" "" 

...•.•... ---
J3v(3a)-------------------- .~.

f3L (30)

40 45 50 55 60 65 70 75
hw (eV)

. o - ., ( 1",+) +(2~+ )F~gura 3 - Parametros de ass~metr~a para o processo CO X L, + nw -+ CO C L.. :30 + e •

f--'
"-l
-.J



128

significativa, em magnitude, com a experiência, principalmente na

região de energia mais baixa até, aproximadamente, os 36 eV. Ap~

sar disto pode-se verificar que os resultados experimentais de 8

apresentam um mínimo em torno dos 30 eV, coincidentemente, do po~

to de vista qualitativo, com os nossos resultados. Na região de

energia mais alta as nossas curvas, principalmente a de eL(40),

apresentam uma melhor concordância com as medidas de Marr e 001.(19)•

Da mesma forma que o comportamento de ~SUM' o mínimo que aparece

no valor de 8 experimental em 31,5 eV, aproximadamente, reafirma a

existência de uma ressonância de forma nesta mesma região para
t

Outro possível mínimo no valor experimental de
e

°L,v(40) .
em

torno dos 27 eV, deve ser devido aos efeitos de autoionização, que

deve corresponder aos picos de autoionização que aparecem perto do

limiar nos valores experimentais de ot(40), e que não foram leva

dos em consideração pelas teorias. Nossos resultados e o de Daven

port(8) apresentam uma boa concordância entre si.

A curva de Hirota(4) não reproduz o mínimo que aparece

nos demais resultados e a de Ritchie e Tambe(71) apresenta um com

portamento inverso do experimental, coincidindo, qualitativamente,

e na faixa de energia mais baixa, com os demais teóricos,

de, quantitativamente, estar bem mais abaixo.

apesar

Os resultados de eL(30) e de 8v(30) para o orbital
30-1

estão na Figura 30. Não encontramos nenhuma referência teórica ou

experimental de parâmetros de assimetria para o canal de transição

30~(Ko+Kn). Observaremos apenas que os mínimos de 8L(30) e de

8v(30) encontram-se deslocados e que eles determinam a existência

de ressonâncias de forma nesta região, como se depreende dos

ficos das seções de choque oi,v(30).

d) O~ O~b~~a~~ 20 (P.r. = 296,2 eV) e 10 (P.r. = 542,6 eV)

.•.

gra

Os orbitais mais internos da molécula de CO - o 20 e o
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10 - sendo também de simetria sigma admitem duas séries óticas de

transições: (20+KO e 20+Kn) e (lo+KO e 10+Kn), respectivamente, re

sultando o ion molecular CO+ no estado eletrônico 2r+.

Mostramos nas Figuras 31 e 32 as curvas de ôSUM para es

ses orbitais, que correspondem à ejeção do elétron aos orbitais
-1

continuos Ko e Kn. Pode-se observar, para o orbital 20 ,um mini
-1

mo acentuado em torno de 297,5 eY. Para o orbital 10 existe

também uma variação brusca no comportamento de ôSUM• Estas mudan

ças correspondem à presença de ressonâncias de forma (shape reso

nances) nestas respectivas regiões. Já as curvas de ôSUM para as

transições aos orbitais continuos Kn apresentam um comportamento

suave em função da energia hw do fóton incidente, não se caracteri

zando nenhuma ressonância de forma.

As seções de choque parciais de fotoionização nas repr~

sentações de dipolo na forma de comprimento (dipole lenght) 0L e

na de velocidade (dipole velocity) 0Y' para as transições 0~,y(20+

Ko) e 0~,y(20+Kn), juntamente com 0i,y(20+Ko+Kn), estão representa

das na Figura 33.

o
Os resultados para 0L,y(lo+KO),

Ko+Kn), estão representados na Figura 34.

O~,y(lo+Kn) e Oi,y(lO+

As expectativas relacio

nadas com a existência de ressonâncias de forma, previstas pelos

comportamentos de ôSUM para estes canais, estão confirmadas em tor

no dos 300 eY para as representações 0L(20) e oy(20), e em aproxi

madamente 544 eY para 0L(lo) e 0y(lo).

Na Figura 35 comparamos nossos resultados para a seçao

de choque total de fotoionização do canal 20+(Ko+Kn) nas represen

- t o n t o n
taçoes 0L = 0L+oL e 0y = Oy+OY' com as medidas experimentais de

(74) (64) ~
Truesdale e colo e de Kay e colo e com as curvas teoricas

de N. Padial e colo (29) e de Dill e colo (69)•

-1
Os resultados correspondentes para o orbital 10 encon

tram-se na Figura 36, juntamente com os experimentais de Truesdale
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(74) (75) ,
e colo e de Barrus e colo e as curvas de N. Pad~al

colo (29) •
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e

Com relação ao orbital 20-1 podemos observar que os nos

sos resultados apresentam a posição do pico de ressonância desloca

do para a esquerda, relativamente aos dados de Kay e colo (64), em

cerca de 5 eV. As medidas de Truesdale e colo (74) mostram uma dis

persão maior nos valores obtidos. Quanto aos valores numéricosnos

sa curva encontra-se de 20 a 25% acima das medidas experimentais.

A consideração de efeitos de correlação eletrônica certamente de

ve melhorar estes resultados.

Observe-se que também para o orbital 10-1 na Figura 36

ocorre uma situação semelhante, com a posição de máximo da nossa

curva deslocada para a esquerda em 5-6 eV, aproximadamente •

Com o objetivo de verificar se um dos fatores
.•.

respons~

veis por semelhante comportamento das seções de choque de fotoioni

zaçao para a camada interna (camada-K) da molécula de CO é o tipo

de função de onda utilizada, efetuamos um cálculo para 3 valores

de energia utilizando funçõeS-base tipo STO para ambos orbitais.

-1
Observe-se que os resultados para o orbital 10 caem exatamente

em cima da curva obtida com funções-base tipo GTO e para 20-1 a di

ferença é muito pequena. Desta forma a natureza da função de onda

utilizada no cálculo das seções de choque não influi na definição

da posição do máximo.

Uma outra possível causa desse deslocamento da posição

do pico da ressonância pode estar relacionada com o efeito de rel~

xação dos orbitais moleculares. Williams e Shirley(85) , bem como

. (86) ....t' h d d d - . -Amusla Ja ln am emonstra o em estu os com o neonlO e o arg~

nio, respectivamente, que a consideração dos efeitos de relaxação

é de fundamental importância em estudos de processos de ioniza

çao da camada-K. Isto é, torna-se necessário considerar os orbi

tais do íon resultante com-relaxação, ao invés de orbitaiscongelados
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da molécula. neutra, para que se possa representar, apropriadament~,

a forma da seção de choque de fotoionização a partir da camada-K.

Na aproximação FCHF, utilizada por nós, a função de onda do estado

finál é construIda com os orbitais moleculares da molécula neutra,

não se considerando, portanto, o efeito de relaxação do orbital.

Lynch e MCKoy(87) fizeram urna análise para a molécula de

CO2, tendo calculado a carga atômica lIquida, para alguns estados

neutros e iônicos, dos átomos de carbono e oxigênio, bem corno da

função de onda obtida via a aproximação FCHF. Seus resultados mos

tram que, para as camadas de valência cada átomo sustenta cerca de

um terço da carga. Porém, para a camada-K (ls) do carbono, onde o

elétron encontra-se inicialmente ligado em um orbital essencialmen

te atômico, a redistribuição é significativamente maior. A função

de onda sem-relaxação coloca uma carga igual a +1 no carbono e uma

carga nula nos átomos de oxigênio, ao passo que a função de onda

com-relaxação coloca apenas +0,12 no carbono e +0,44 em cada oxigê

nio. Desta forma o fotoelétron emergente (out) no processo de

fotoionização vai sentir a presença não de um buraco +1 localizado,

mas sim de um buraco redistribuIdo sobre a molécula. Ocorre, por

tanto, uma reorganização considerável da densidade de carga duran

te o processo em que o elétron está sendo ejetado, atuando sobre

ele um potencial de curto alcance substancialmente diferente, o

qual é usado para calcular a função de onda de espalhamento. Neste

caso, então o potencial torna-se menos atrativo e a posição de má

ximo da ressonância de forma (shape resonance) move-se para a re

gião de maior energia cinética.

~ .. - ~ ~l (87)Para o monoxldo de carbono CO a sltuaçao e ana oga ,

de modo que fica explicada a discrepância de 5-6 eV na posição d~

máximo da seção de choque de fotoionização dos orbitais Ia e 2a

apresentada pelos nossos resultados, relativamente aos dados expe

rimentais. E, por outro lado, quando essa posição de máximo se
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largura

do pico da ressonância, acarretando urna modificação na altura do

mesmo. Desta forma a diferença em grandeza que aparece nos nossos

resultados para as seções de choque Oi,v(lO) e oi,V(20), relativa

mente aos dados experimentais, poderá ser minorada com a considera

ção do efeito de relaxação no cálculo dos orbitais moleculares.

Os cálculos de N. padial e colo (29) foram efetuados atra

vés da Técnica de Stieltjes-Tchebycheff (TST) considerando-se tam

bém a Aproximação FCHF. Os seus resultados, tanto para o orbital

. -1 -1 -
10 corno para o 20 apresentam uma concordancia muito boa com os

experimentais, tanto qualitativa, corno quantitativamente, não se

configurando o deslocamento da posição de máximo das ressonâncias

de forma (shape resonances), o que era de se esperar, visto que

eles usaram também, em seus cálculos, orbitais moleculares sem-re

- (88)
laxaçao. Entretanto, corno observaram Daasch e colo recenteme~

te, a concordância dos resultados de N. padial e colo (29) pode ter

sido decorrência da característica "um tanto arbitráriél'da técnica

de imagens de Stieltjes, usada na TST. Ocorre que a posição e a

largura da ressonância de forma são fortemente dependentes da esco

lha das imagens de stieltjes, que levam à obtenção das forças de

oscilador, podendo ter sido casual a boa concordância com os dados

experimentais obtida nos seus cálculos.

••

A curva de seção de choque de fotoionização

obtida por Dill e colo (69) apresenta uma concordância

t
0L (20+~0+K1T)

qualitativa

com as medidas experimentais, estando deslocada para a direita em

cerca de 1-2 eV e, em grandeza, tendo aproximadamente a mesma or

dem que a nossa.

Mostramos na Figura 37 os nossos resultados para os parâ

metros de assimetria BL(2a) e Bv(2a) para o canal de transição

20+ (Ka+K1T) da molécula de CO, ao lado das medidas experimentais de

Truesdale e colo (74) e das curvas teóricas de Grirnrn(70)e de Dehmer
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e colo (68) •

Nossas curvas de 8L(20) e de 8v(20) apresentam um mínimo

mais profundo que as de Grimm e de Dehmer e col., em torno de

299,6 eV, evidenciando a existência da ressonância de forma nesta

região. As medidas experimentais confirmam a existência de um mI

nimo em aproximadamente 301,5 eV, o que indica que de fato as res

sonâncias de forma (shape resonances) devem estar presentes, como

já se depreendia do comportamento da curva de óSUM para este c~

nal de transição. Na região de energias mais altas a concordância

entre nossos resultados e os experimentais é boa, apesar de haver

uma dispersão nas medidas experimentais de Truesdale e colo (

Os resultados de Grimm(70) apresentam uma boa concordân

cia com os nossos e os de Dehmer(68) estão um pouco deslocados p~

ra a direita e menores em grandeza. Os nossos resultados de SL(lcr)

e de Bv(lcr) para o canal de transição lcr~(Kcr+KTI)da molécula de CO

estão na Figura 38, juntamente com os experimentais de Truesdale e

colo (74) e os teóricos de Grimm(70).

O comportamento dos valores experimentais de S(lcr), emb2

ra dispersos parece mostrar uma diminuição na região de energias

mais baixas, próximo do limiar, devendo significar a confirmaçãq

da existência de um minimo, evidenciando a presença de uma resso

nância que deve representar o pico de autoionização na região de

energia perto do limiar, em torno dos 547 eV. Os nossos resultâ

dos e os de Grimm(70) concordam entre si, qualitativamente, e apr~

sentam o minimo em posições diferentes.

Para valores mais altos da energia do fóton incidente há

uma concordância melhor entre as teorias e a experiência.

7.5- CONCLUSÃO

Nesta segunda parte do nosso trabalho de tese realizamos
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um estudo completo das seções de choque de fotoionização e das di~

tribuições angulares da molécula dê CO, através do Método Variacio

nal de Schwinger. Um dos aspectos mais importantes deste estudo

foi a confirmação de que a não consideração do efeito de relaxação

na construção dos orbitais iônicos, inerente à Aproximação de

Hartree-Fock de Caroço Congelado (FCHF), deve provocar um desloca

mênto da posição do pico de ressonância de forma (shape resonance)

para a região de energias mais baixas do fóton incidente, para os

orbitais da camada-K (os orbitais 10 e 20).

o orbital 30 também, sendo o orbital de valência mais in

terno, deve apresentar uma redistribuição da densidade de carga do

ion residual, no processo de fotoionização, que não deve ser des

prezada, acarretando um deslocamento na posição do pico de resso

nância, com alterações na altura e na largura do mesmo.

A utilização de orbitais ligados do íon resultante com-

- ~ ,..., *fi' -

-relaxaçao, no calculo de funçoes de onda cont1nuas e nas funçoes

de onda do estado final para a fotoionização da camada-K da molécu

Ia de CO, deve resolver a discrepância de aproximadamente 5 eV na

posição do máximo da ressonância relativamente aos dados experimen

tais. Lynch e MCKoy(87) propõem que estes cálculos sejam feitos

com a utilização de funções-base biortogonalizadas, que represe,!!

tam uma série de transformações unitárias, de modo que os orbitais

com relaxação possam ser utilizados na construção do potencial

,..., *f' ~. ~

VN-I, com o qual a funçao de espalhamento de part1cula un1ca e g~

rada. Estes cálculos devem refletir os efeitos da reorganização

eletrônica sob a ação desses potenciais VN-I sentidos pelo fotoelé

tron, devendo a ressonância de forma aparecer para valores mais

altos da energia cinética, eliminando a discrepância de 5-6 eV na

posição do pico de máximo entre a teoria e a experiência.

A investigação destas questões deverão ser temas para fu

turas pesquisas que pretendemos realizar.
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Observamos ainda, relativamente à fotoionização 50 da m~

lécula de CO, que os resultados das seções de choque de fotoioniz!

ção desta camada de valência mais externa são relativamente sens!

veis à escolha do tipo de funções-base utilizadas para descrever

os orbitais moleculares. Verificamos, de fato, que existe urna dis

crepância nos valores das seções de choque, resultante da diferen-
ça entre os orbitais ligados 50 expandidos em termos de funções-b!

se tipo STO e GTO.
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