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APRESENTAÇ~O

"Não devemos discutir no
intuito de glorificar no
mes e teorias, mas sõ de
aprender"

Galileu Galllei

Este trdbalho se refere a estudos que realizamos 50

bre o perfil de Compton e distribuição de momentum no ãtomo

de hélio, focalizando principalmente as discrepâncias que sur

gem quando são comparados os cãlculos teâricos com os resulta

dos experimentais. Apesar de ser o ãtomo de helio um sistema

relativamente simples, o ponto aqui enfatizado passou desper

cebido de pesquisadores do campo e o consid~ramos extremamen

te relevante, pois a sua negligência poderã levar muitos a te

cerem considerações errôneas sôbre a comparação de dados ex

perimentais e cãlculos teóricos relativos ao perfil de 'comp

tono Assim, alem de novos cãlculos e da tentativa de explic~

ção das discrepâncias observadas esperamos, prfncipalmentet~e

esse nosso esforço, cujos resultados são aqui expressos, pos

sa servir como um alerta em futuros estudos sôbre esse assun-

to.

Notamos ainda, que a motivação de~te trabalho se d!

ve 3 Internat10nal Union of Crystallography, comissão espec1-
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a1 sôbre densidade de carga e densidade de momentum que estabe

leceu um projeto sôbre exatidão de funções de onda e se d1r1 

g1ndo aos teóricos sugeriu a estes que calculassem distribui 

ções de momentum e perfis de Compton para diversos sistemas.
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I - INTRODUÇ~O

o crescente interesse em estudos. dê Espa1hamento

Compton' t motivados principalmente pelas informações que pode

fornecer a respeito da distribuição de momentum do elétron em

um ãtomo ou molecula. ou mesmo como um teste para a qualidade

das funções de onda empregadas nos cálculos tem se tornado o

assunto de recentes pesquisas.

1 - O Espalhamento Compton

No processo de colisão de raios-X com elétrons sabe

mos que devido ã transferência de momentum e energia da radia

çao eletromagnética ao elétron. há um aumento no comprimenm de

onda da radiação espalhada. Este efeito, cuja descoberta e

primeira explicação são atribuidas a Compton remonta ao ano de

1922. No caso especial de um elétron em um estado estacioná ~

rio. o efeito Compton. como assim ficou sendo chamado, nos pe!

m1te obter a familiar expressão para o aumento no comprimento

de onda da radiação.

= 2h sen2~/2me
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onde. Àl e Ào sao respectivamente os comprimentos de onda das

radiações espalhada e incidente, h a constante de Plantk. i a

.massa do elétron, c a velocidade da luz e ~ o ângulo de espa 

lh ment". A expressão m~ = 0.02426 A e conhecida como o co~

primento de onda de Compton do e etron. Entreta~to, se levar

mos em consfderação o fato de que o elétron se encontra em mo

vimento. haverã um a1argamento da linha acima.

Observamos que nesse tratamento. apesar de o elétron

e a radiação serem tratados como dois corpos em colisão. cha

maremos tal aproximação de semi-clãssica, pelo fato de nas eq~

ções de conservação ter aparecido a constante de Planck, que e
caracte~'stica de fenômenos quânticos. Notamos ainda que a coo

dição de Compton deve ser satisfeita, ou seja Ào cc rOi onde

to e o parâmetro de impacto.

2 - Perfil de Compton e Função de Onda no Espaço de Momen

tum

Seja a interação representada na Figura 1.

Figu a 1

raio-X
incidente

vetor de
espalhamento
(eixo-Z)

--
j(,

raio-X
espalhado



Do par de equaçoes de conservação
-+ -+ -+ -+

momentum hk 1 - hk o = Po P I

-+ -+ 1
-1- 2 +2

energia . hck 1 hck o (Po Pd. - • 2'ii'1

-I- -I-

-5-

e definindo o vetor de espalhamento S .. k1 - ko e assumindo que
-I-

ISI»jkol - Ik 1 1, obtemos a expressão

2h
me

2À o se
me

Nessa expressa0 observamos que o alargamento no compr"mento de

onda da radiação espalhada e proporcional ã projeção do momen

tum do elétron na direção do eixo z de coordenadas. Na Figura

apresentamos uma representação esquemática do perfi de linha

que se observa em experiências tipicas de colisões ilustradas

acima.

Figura 2

mc
en$/2 . Pz
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Esse perfil e comumente chamado de perfil de Compton

(Comp~(nprof;le). Note-se que num ponto qualquer do perfi ,p~

ra uma dada componente Pz' a intensidade serã proporcional a

probabi idade de se observar aquela componente do momentum, e

essa probabilidade e dependente da função distribuição de pro

babilidade, que por conveniência ê expressa em termos da fun

ção de onda no espaço de momentum.

3 - Considerações Gerais

Dessas considerações iniciais observamos portanto,que

o cãlculo do perfil de Compton tem ligação intima com a função

de onda no espaço de momentum do sistema com o qual a radiação

irã colidir, e duas formas alternativas existem para se obte

essa função. A primeira e escrever a equação de- Schr~dinger

- 2-5 - l dna representaçao de momentum e resolve- a para o sistema e

sejado. Esse procedimento mostrou-se muito dificil e somente

soluções para sistemas muito simples foram obtidas. A segunda

alternativa ê baseada no fato de as representações de coordena

da e momentum serem equivalentes, isto e, o estado de um siste

ma quântico pode ser descrito tanto por funções escritas numa

ou noutra representação, sendo elas entre si relacionadas por

uma transformaçio unitiria 6 • Este tem sido e i procedimento

aqui adotado, visto que muitas funções de onda relativamente

boas sao disponíveis hoje em dia.

Antes porém de detalharmos o estudo por nos realiza

do convem salientar o relativo interesse atual em cálculos sô-
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bre espalhamento de Compton.

Primeiramente. como para o cãlculo do perfil de Com~

ton empregamos funções de onda. as comparações de dados teõri-

cos e experimentais nos fornecem mais elementos para julgar

mos a qualidade de uma função de onda. Essa comparação tem si

do extremamente valiosa principalmente nos estudos com metais

e sõlidos cristalinos.'a Alem disso. como serã abordado post!

riormente. o perfil de Compton e bastante sensivel aos ele

trons mais fracamente ligados lb • por exemplo, os elétrons li

vres nos metais ou os elétrons de valência. dai O interesse res

sas pesquisas, pois de considerações sôbre distribuição de mo

mentum e de energia cinetica novas luzes poderão ser lançadas

na elucidação do que seja uma ligação quimica. As revisões

de Copper la e Epstein lb dão boas informações sõbre as potenei!

lidades de tais estudos.

Ate agora procuramos, em linhas gerais. mostrar oque

se entende por perfil de Compton e sua correlação com funções

de onda no espaço de momentum. A seguir desenvolveremos de

uma forma mais rigorosa a teoria do perfil de Compton. assim ~

mo teceremos considerações sõbre as funções de onda empregadas,

para depois nos determos mais demoradamente na apresentação e

anâlise de nossos cãlculos realizados para o átomo de hélio e

as conclusões deles provenientes.

A menos que seja exp 1c1tamente indicado. traba har!

mos com unidades atômicas de Hartree ou seja, a unidade de mas

sa e a massa do eletron, a unidade de carga e a earga do ele-

tron, ~ l,a unidade de distância é o raio de Bohr e a unida

de de energia ê o Hartree ou 27.2 eV
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11 - PERFIL DE COMPTON

A primeira explicação quantitativa do perfil de ComE

ton foi dada por DuMond 7 em 1929 em termos de efeito Doppler

e em 1965 Ki 1by8 obteve o resul tado de DuMond de uma forma qua,!!.

t~mecãnica. Em sua abordagem ao problema Kilby fez uso da cha

mada aproximação impulso 9 - as energias de ligação dos elétrons

sao assumidas como pequenas quando comparadas com a transferê~

cia de energia do fõton - e dentro dessa aproximação o perfil

de Compton e dado por

J (q) =
2

I
(q )

- 1P I (p)dp ( 1)

Na equaçao (1) I(p)dp ê a probabilidade de se achar o elétron

entre p e p+dp e q. a gumas vezes chamado de com~r;mento de on

da reduzido ê dado por

q 11:

2
mcO'1-),o-(2h se" ~/2)/mc}

2Àosen~/2

1 - A Intensidade de raios-X espalhados por N-eletrons

Procuraremos agora desenvolver um dos metodos pelo

ual podemos obter a expressão acima.
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EssenClalmente, para o cãlculo da intensidade de

raios-X espalhados por um sistema de N-eletrons o procedimen

to mais simples é considerar a radiação incidente como uma p~

turbação no campo produzido pelos elétrons e núcleos; com a

função de onda perturbada a densidade dG corrente perturbada

e obtida e desta a intensidade. Uma boa apresentação deste

assunto ê achada em James lO • Este procedimento foi desenvolvi

do por Waller e em um de seus artigos ll ele mostra que sob cer

tas condições a intensidade da radiação espalhada na direção

5, de um sistema de elétrons inicialmente no estado ~n e de;

xados no estado ~m e dado por

..
I (~)2 lo [2
cl \/0 nm ( 2)

onde, Icl e a intensidade da radiação espalhada calculada se

gundo a fõrmula clássica dada por J.J.Thomson; "1 e "O são as

frequências das radiações espalhadas e incidente respectiva -

mente t e

N
Dnm • !d~ ~~(X)~m(X) L

j =1

(3 )

onde, 51 e So são vetores unitãrios nas direções das radiaçõ·

espalhada e incidente respectivamente; os ~s são funções de

onda normalizadas das coordenadas espaciais e de spin dos N

elétrons.

Assumindo v, ~ vo ' isto e, que a perda de energia ~

lo fôton e pequena e pondo

c

então, a equaçao (2) pode ser reescrita como



=
~ * ~ -+- N ~

rdx~n(X)~m(X) t exp i ~
j -,
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( 4 )

2 - A Intensidade de raios-X espalhados por 1 elétron

Tomaremos agora ~n como a função de onda do estado

fundamental e aproximaremos 'm por uma onda plana

",1/2 '+k -+
ljIm O/. H e xp 1 • r

normalisada segundo as condições periõdicas de contorno,e mul

tipl;cada pela função de spin apropriada. Esta aproximação é

justificada se a transferência de energia do fôton para o ele

tron e suficientemente grande quando comparada com sua energia

de ligação. Isto e, o elétron após a colisão pode ser consi

derado como livre. Esta aproximação ê normalmente referida co

mo aproximação impulso. Assim, para um sistema com· 1 elê-

tron temos

-+ -+
Irdrljl(r) exp {i(k + K).t} 1

2 (5 )

-+
onde, ljI(r) e a parte espacial da função de onda no estado fun

damental.
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3 - A Expressão para o perfil de Compton

Nosso objetivo agora é mostrar que sob certas condi

çoes podemos obter da equação (5) a equação (1) cuja for~atu

almente empregada e devida a Duncanson e Coulson 12 •

eescrevendo a equação (5) numa forma mais conveni-

ente temos

_1 ~ ~ ~ ~ ~ ~

ri J / Ij! * (r ) Ij! ( r ) exp '{ 1(k+K) • (r - r I ) }

~ ~

drdr ' ( 6 )

~ ~

Fixando k e K no sistema de laborat5rio e fazendo-~

uma m~dia sSbre um conjunto de sistemas de espalhamento inde

pende nte s e alJ! a t or i ame nt e or i enta dos I o Va1or me d i o de f k'
denotado por 1; I se torna

_1 .... ~

n J/'l'*(r)'l'{r)
~.... .... ....

~Ll!:.:1:JJ.
-+ -+ ~ ....

Ik+Ki 11"'-1"'11

.... .... _1"" ....
drdr l

• A p(lk+ICI) (7)

Visto que a energia de um fõton espalhado ê indeper.-
-~

dente da direção de k, podemos então integrar em relação às co

ordenadas angulares de (7) obtendo

-
1(k}dk de d41

~ t
(8 )

on e. (ln)-3 Q ê a densid de de estados no espaço dos k.

A equaçao (8) agora se torna



-f (k)dk 11
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( 9 )

...
Escolhendo-se ~ como eixo polar e fazendo-se a

substituição p E Ik+lC J t a equação (9) se reduz 11

... ...
~ 1 IIC:+k I
J (k)dk = (2n)-2 ~- kdk f P(p)pdp

... ... {1 O}

A energia do elétron espalhado ê 1 2'
E = -Z-k , porta~

to dE=kdk e a equação (10) pode ser reescrita como

-
1(E)dE = (2'IT) - 2 ~ -1 dE f

lK+/2EI
. P(p)pdp

IK -/2E I
( 11 )

Em (1) a intensidade da radiação espalhada ê expre~

sa como uma função de q. portanto nosso próximo passo ê o ex

pressar q como uma função de E.

Assumindo agora que a energia do elétron recuado e

aptoximadamente igual ã energia perdida pelo foton. h (v
o
- \l

1
)e

2
substituindo-se ÀIÀO por h e usando-se as expressoes

o

{>'1-).o-(2h sen2~/2)/mc}
q = me

2 Àosen ~/2

E h(vo-vl) ""
he (ÀI- ÀO)~

À2
o

41T sen ~/2IC r;

1.0
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a energia do elétron espalhado fica sendo dada por

( 12)

As aproximações acima implicam que K-
1q«1. Agora ~

pandindo o termo entre parênteses em (12) numa serie binomial

obtemos

12E= 1< + q, Ili: + 12E I 2 K + q, j I( - 12 EI c Iq I

tal que (11) pode ser colocada na seguinte forma

2" + q
l(q)dq = (2n)-2 dq ! P(p)pdp

Iq I

Agora, usando-se a relação

( 3)

onde I (p) ê da rt o pe 1a equa ç ao (17) e de pe nde nte de X (p ), a f un

ção de onda no espaço de momentum, segue-se que

f(q)dq = 1-
2

2 IC + q
! p.l (p)dp

Iq I
( 15)

A expressa0 (15) para ser igual i expressio (1) de

ve ter seu imite superior substituido por infinito. Esta

substituiçao e justificada pe o seguinte raciocínio. Numa ex

periência tTp1ca de espalhamento Compton 'com "o ~ lA, ~ '" 1S0o



e IC = 4'11'
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sen ~/2 = 6 u.a., a transferencia de energia e cer
Ào

ca de ~O u.a •• Considerando um ãtomo do tipo hidrogêniQ com

uma energia de ligação de cerca de 4 u.a. e uma raiz quadrãt1

ca média do momentum de cerca de 3 u.a. espera-se que i(p) s!

j a ne91 i 9enc i ã ve1 a1êm de 2~ '" 12 u. a.; ass1m 1sso i mp 1ca que

em (15) o limite superior seja substituido por infinito, red~

zindo-se assim ã forma deséjada. Este metodo e essencialmen

te devido a Kilby8.

o uso de expressa0

J(q) = 1

2
(16 )

e limitado a ãtomos leves e aos elétrons mais fracamente lig~

dos em sistemas mais complexos. Para sistemas com mais de um

elétron o perfil de Compton total ê tomado como a soma dos pe!

fis de Compton de cada elétron individualmente.

Uma apresentação mais rigorosa derivada de t1 pr imei

ros principios ll ê apresentada por Eisenberger e Platzman. 9

4 - A Di tribuição Radial de Momentum

o termo I{p) que aparece em (16) ê conhecido como a

dis ribui âo radial de momentum e quando expresso em coordena

a e firicas olares i dado por

I{p)dp
TI" 2 -+.... 2

J r TI" x*(p)x{p) sen 0* da~ d~* p dp
o o P t'" ,..

('7)
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-lo-

onde. x(p) ê a função de onda no esp~ço de momentum.

Frizamos anteriormente que o espaço de coordenadas e

o espaço de momentum são equivalentes é que elementos nos dois

espaços podem ser relacionados por uma transformação unitãria,

n.este .. identificada transformação de Fouque caso e como uma -
rier6•

+ .. -lo-

Portanto. If {rol' rn} - função de onda nose r 2 , ... e a

espaço de coordenadas, a correspondente função de onda no Sp!

ço de momentum serã dada por

-lo- -+ -lo-

x{p ,P2'·· .. Pn)
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Antes de descrevermos em detalhes as funções de on

da aqui empregadas faremos algumas considerações gerais.

r de interesse para o estudioso das estruturas dos

átomos e moléculas que as funções de onda empregadas possam

lhe f rnecer valores de energia o mais correto possivel. Es

sa af'rmação um tanto õbvia e feita para enfatizar o fato de

u e a aproximação ã função de onda xat não e muito boa~

perguntas de interesse quimico relacionada ã energia de ig~

çao ou mesmo sôbre potenciais de ionização ficam sem sentido,

pois o erro na energia chega a superar os valores correspon 

dentes a essas grandezas.

Dos metodos de cãlculo de função de onda. o metodo

do ampo auto-consist nte de Hartree-Fock 13 (HF-SCF) tem sido

tomado como um limite superior para cálculos mais exatos de

energia.

Dado o hamiltoniano abaixo para um 5 stema atômico

2
r. 1:7 1
i

+ E
i ;j

a diferença entre o auto-valor da equação H~ = E~ e o auto-va

lor obtido pelo metodo Hartree-Fock é chamada energia de cor

relãçüo 14 • Os metodos mais exatos de obtenção de funções de
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onda süo referidos como metodos que incluem correlação. As

funções de onda aqui empregadas 1S - l7 são correlacionadas e de

um tipo especial chamada superposição de configurações ou in

teração de configurações 13 . O metodo de obtenção dessas fun

ções e um metodo de variação linear. A função de onda exata

é aproximada por uma combinação linear de configurações, sen

do cada configuração uma função apropriadamente anti-simetri

zada construida como produtos de funções de onda de um elé

tron ou orbitais. Em nosso caso particular a função de onda

contem um parâmetro não linear como um fator de escala.

No caso de um sistema como o átomo de hélio, a par

te dependente de spin pode ser fatorada resultando com isso

muitas simplificaç~es nos cãlculos. Em particular. para o es

tado fundamental ('5) do ãtomo de hélio, a função de onda po

de ser escrita como

+ +
~. ,(rl.r2) {a162 - Q261}/12

~ + + +
onde. ~(rl,r2) deve ser simétrica nas coordenadas r l e r 2 pa-

ra que seja satisfeito o princrpio de exclusão de Paul;. Ex-
+ ....

pl1citamente~ l!'(r,.r2} e dada por

t
mm'

+ +

~ml(rl) 'ml(r2) +
(1)

+ t
m<n, ,

+ ~

t (It' (r1)1t' (r 2 ) +
mnl rol n1

+ +
'l ( r 1) IJ' •- (r2)) 112n' ml

+
Na expressão (1) a parte radial de ,(r) são funções

normalizadas 1S ,11 e representadas por po1inômios dê Laguerre
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associados de ordem (21 + 2) com um Gnico expoente orbital e

a parte angular ê representada por harmônicos esfericos.

Em particular, a parte radial e dada por

o/n1 (r) = (2Z)3/2 {(n + 1 + 1)~}-3/2 {(n - 1 - 1)!}1/2 x

21 + 2
x (2Zr) 1 L (2Zr) exp (-Zr)

n+1+1

1 - A Função de Onda com Correlação Radial e Angular

(2)

Quando na expansao da função de onda (1) 1 ê tornado

igual a zero, a função de onde resultante, agora dependente de

r e1
di a 1•

2' e referida como uma função de onda com correlação ra

Na Tabela I reproduzimos dados de Shull e L6wdin 17 re-

fe entes a funções de onda com correlação radial.

TABELA r - Energia do estado fundamental do ãtomo de hélio co

mo uma função do fator de escala e do numero de con

figurações radiais simetricas incluídas.

Numero e tipo de confi- Energia pa ra Energia para
guraçoes 2=1.6875 Z = 2,0

6 2 2 -2.877266 -2.878116<15 > ,<15 ,2 s> <3s>

10 <ls> 2 2 -2.878368 -2.878597<4s>

5 <1s> 2
< 5s>

2 -2.878742 -2.878868

21 < ls> 2 <6s>
2 -2.878871 -2.878939...
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Para ~ e to de comparaçao lembramos que a energia pa~a o áto

mo de helio alculada pelo metodo HF-SCF é igual a -2.8617u.a.

Quando 1 assume valores diferentes de zero dizemos

que a função de onda inclui correlação angular. Nas funções

de onda aqui empregadas os termos angulares introduzidos fo

ram tddos os possiveis até o numero quântico principal n=4.

2 - Os oefientes da função de onda

Partindo-se da função de onda

do produto 1jI*1lI

com a condição de normalizaçã

e definindo-se os coeficientes

,

obtem·se a matriz densidade de primeira ordem 17 ,18



onde, • 0=

k
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As considerações acima foram feitas visto que os c~

flcientes na literatura são apresentados sem a barra. Not.- _

que ao calcularmos a funçio distribuição de proba51l1dade es

taremos trabalhando com os coeficientes Ykl da matriz dens1da

de de primeira ordem. Nas Tab 1as 19 que se seguem são apresen

ta dos os C,J e f i c i nte 5 Ck1 da expansão da f unção, as 5 ;.m como os

coeficientes Yk •

TABELA 11 - Coeficientes Ck1 rara a função de onda

com 6 termos e Z ~ 1.6875

.9929438E+00

simetrica

-.4252629E-Ol

-.6442591E-01

.5579363E-01

-.3480297E-02

- •.67O3731 E- 02

TABELA lI! - Coeficientes Ykl para os coeficientes da

Tabela 11

.9908587E+00

simetrica

-.3968060E-01

.5971296E-02

.5517392E-01

.2125144E-02

.3169982E.-02



2".l.-

TABELA IV - Coeficientes Ck1 para a função de onda

om 6 termos e Z = 2.0

.963175E+00

simetrica

-.17735E+0

-.326130E-Ol

.652030E+Ol

-.219203E-03

-.669200E-02

TABELA V - Coeficientes Yk para os coeficientes da

Tabela IV

,963299E+00

simetrica

-.164757E+00

.324052E-01

.624044E-01

-.115346E-01

.429627 -02

TABELA VI - oeficientes Ck1 para a função de onda

com 10 termo e Z = , .6875

.994 r240E+00 .3997389E-0.

-.6380435E-Ol

.4491054E-01

-.5738252E-02

.1195737[-01

.3058327E-02

-.5288120E-02 ·.1926664E-02

simetrica. -.3297097E-02

TABELA VII -Coeficientes Yk para o coeficientes da
Tabela VI

simétrica

.5711188E-02 . 1404671E-02

.2081560E-02

.9920403E+00 -.3740963E~01 .4461549E-01 .1163890E-01

.6721451 [··03

.5360033E-03

,1669149E-03



TABELA lI! - Coeficientes CK para a função de onda com 5 termos e Z = 687L

.994 241E+00 -.3981476E-01

.6377568E-01

simet ;c

.4574633E-01

-.5868396E-02

-.5431354E-02

.6933915E-02

.6499436E-02

.2140318E-02

-.2125303E-02

.5141361°- ,..

3568166E-02

.6861474E-03

-.1101640E-02

-.1784836E-02

T~BE~A IX - Coeficlentes YKl para os coeficientes da Tabaia VIII

.9920353E+00 -.3728720E-01

.5700144E-02

simétrica

.4545140E-01

-.1414189E-02

.2161715E-02

.6748982E-02

-.3102746E-03

.3288048E-03

.5881308E-04

.4983659E-02

.4433754E-03

.2116656E-03

.4080786E- 1

.4403545E-04



TABELA Coeficientes CK1 para a função de onda com 15 termos e Z = ~ (

9617097E+0 -.1782121E+00

-.3291985E-01

slmêtrica

.7151465E-01

-.2615175E-02

-.5145651E-02

-.9510820E-02

.2103129[-02

-.1357620E-02

-.1611616E-02

.3936480E-02

• 238706E..: -02

.8513134E-03

-.6850811E-03

-.1372570E-02

TABELA Xl Coeficientes YK1 para os coeficientes da Tabela X

.9618654E+00 -.1657192E+00

.3286023[-01

simêtrica

.6889067E-01

- .1264605E-01

.5150230E-02

-.9605909E-02

.1624234E-02

-.6770724E-03

.9978861E-04

.3422340E-02

.7870533E-03

.2706544[-03

-.315 019E-04

.2427199E-04

I
N
W



TABELA XII - Coeficientes CK1 para a função de onda com 15 termos e Z = 2.2

simétrica

.9266572E+00 -.2462803E+00

.1019969E-02

.9671306E-01

-.7381261E-03

-.4469667E-02

-.2281627E-01

.4296570E-02

-.1114874E-02

-.1440516E-02

.5990420E-02

1323277E-02

.9392747E-03

-.4959039E-03

-. 1186596E~02

'tABELA XIII - Coeficiente YK1 para os coeficientes da Tabela !I

simétrica

.9292575E+OO -.2286301E+00

.6067577E-01

.9103650E-01

-.2382630E-01

.9430001E-02

-.2227895E-01

.5617558E-02

-.2232222E-02

.5426068E-03

.5320215E-02

-.14 _.167E-02

.5648244E-03

-.13.07379E-03

.4017236E-04

I

N
~,



oef ~._ te Kl para a funçio de onaa com 2 termos e Z - • J/

9"14 5E+00 -.397 734E-01 .4572510E-01 .7204011E-02 .3722394E-02 .1328~6 ?

-.6 7 790E-01 -.5912042E-02 .4753242E-03 2200542E-02 .2 95753--

-.5528434E-02 -.2333902E-02 .8317414 -04 .1272544E-02

-.2167640E-02 -.9713632E-03 .9441 48E-04

-.10242 4 9[-02 -.6850535:-03

::a -.1087904E- 2

A __ A X - Co fl~lentes YKl para os coeficientes da abela XIV

9~O 71E+00 -.3720876E-01 .4542452E-01 .7017118E-02 .3605277E-02 .129223E-i2

.5685674E-02 -.1404774E-02 -.3055969E-03 -.2927666E-03 -.1976330E- 3

Simetrica

.2163374E-02 .3445952E-03

.6322193E-04

.1580474E-03

.3070382E-04

.21 6745E-04

.3966189E-04

.7955274E-05

.1101833 -04

.9438395E-05

N
U1
I



TABELA X 1 Coefic entes CK1 para a função e onda com 21 termos e Z = 2.0

.96 7'l42E+00 -.1781728E+00 .7153489E-01 -.9636363E-02 .4472810E-02 -.5088079E-0

-.3292428E-01 .2646756E-02 .1984548E-02 .1727274E-02 • 1069635E- ... ~

-.5222471E-02 -.1521290E-02 .3521455E-03 .1013783E-02

-.1692358E-02 -.6603338E-03 .2370208E-03

-.7592910E-03 -.4383475E-03

simêtric -.8204640[-03

TABELA X 11 - Coeficientes yK1 para os coeficiente da Tabela XVI

.96 8702E+00 -.1656864E+00

.3284462E-01

simetrica

.6890983E-01 -.9716611 E-O .4022192E-02 -.6112141E-03

-.1264593E-01 .1651379E-02 -.8578251E-03 .5159114E-04

.5154985E-02 -.6840615E-03 .3138440E-03 -.4586974E-04

.1024685E-03 -.3869446E- 4 .5177407E-05

.2431822E-04 .4647206E-06

.3352251E-05

I
N
O'l
!



..

ABEU X'IIT - Coeficientes CK1 para a função de onda com 21 termos e Z 2

.S265694E+OO -.2462698E+0 .9686231E-01 -.2340053E-01 .7936536E-02 -. 1705180E~t')~

H' 5289E-02 -.7423912E-02 4258451E-02 79330S0E-03 .7873900E-0

-.4527825 -02 ~.1247g32E-02 -.S001390E-03 .8529910E

-.1528947E-02 -.5338370E-03 .2901560E-0

-.6566660E-03 -.3313780E-0

~imetl'"ica -.7019570E-03

TABELA XIX - Coeficientes YK1 para os coeficientes da Tabela XVIII

• 2 17~5E+OQ -.2292499E+00 .9117108E-01 -.2282077E-01 .7214675E-02 699478E-O,

.6072435E-01 -.2383243E-01 .5769726E-02 -.1960492E-02 .4148213E-03

.9460458E-02 -,2290705E-02 .7606523E-03 -.1760020E-03

.5699833E-0 -.1818944E-03 .4172029E-04

.6469408E-04 -.1218665E-04

simetr ta .4941961E-05

'-J
I
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j ~ A XX r.~ef1c1entes Ck1 par s funções de onda com 20 t rmos

a de escal
_:lia (u.a.)

2.0
-2.900992

2. 2.2
-2.901157 .. 2.901231

2.3
.. 2.901180

1 ;. 2

<ls><2s>

. <2s>2

<ls><3s>

~2s><3s>

<35> 2

<ls><4s>

<25><4s>

<3s><4s>

< 45> 2

<2p> 2

2p><3p>

< 3p> 2

<2p><4p>

<3p><4p>

<4p>2

3d ..

<3d><4d>

.- 4d> 2

4f> 2

0.96 608

.. 0.247404

-0.0306 3

0.094018

-0.003767

-0.004447

-0.005762

0.004448

-0.001617

-0.002333

-0.060501

-0.014088

-0.010614

0.000719

0.006204

-0.005113

Ú 089

-0.001454

-0.005926

~O.002969

0.945537

0.298360

-0.014801

0.110595

-0.006042

-0.004111

-0.013210

0.005157

-0.001344

-0.002178

-0.061400

-0.010207

-0.010276

0.001682

-0.005273

-0.004719

-O. 10243

-0.006962

-0.0057 9

-0.003256

0.921621

-0.343830

0.002684

0.128300

-0.010247

-0.003587

-0.020701

0.006268

-0.001170

-0.002039

-0.061986

-0.006390

-0.010163

0.002288

-0.004409

-0.004395

-0.010745

-0.00 400

-0.005517

-0.003524

0.908409

"'0.384019

0.021222

0 .. 46507

-0.016242

-0.002652

-0.028180

0.007785

-0.001143

-0.001906

0.062297

0.002687

-0.010252

0.002587

-0.003586

-0.004132

-o.on 92

-0.005788

-0.005329

-0.003769



TABELA XXI

.9 4752E+OO

-.196728E+OO

.745321E-Ol

-.965738E-02

~o fi ientes Y kl para os eoefiC"ientes da Tahc

---------

u'47600E-Ol

-. 4212E-Ol .615168E-02

• 9 266E-O~ -.740122E-03 .106263E-03

xx e Z ~ 2.1

oi étl"Íea

o.
o.
o
o.
o.
o.

.382347E-02

o512883E-03

.517281E-04

o.
o.

o

171590E-03

o473259E-04 0375858E-04

• 129154E-03

.785790E-04 .569417E-04

O. .106015E-0

TABELA XXII - C eficientes Y kl A os coeficientes da Tabela XX e Z = 2.0

.. 959731 E-t-OO

-.163059E+00

.641108E-01

-.453466E-02

.315585E-01

-.1l5407E-Ol

0612194E-03

.444620E-02

-.271617E-03 .332429E-04
8i étrica

O. o. O. 00 .375987E-02

O. O. o. O. .706197E-03 .231l::58E-04

O. .. 0 0 o. .103422E-04 .639280E-04 .456461E,-04

O. O. o. O" O. O. o. .121658E-O:S

0" • o. O. O. O. O. .823031E-04 .628985 1 -04-

o. O.. O. O.. O. O. 0" O. C1 .881496E-OS

I
N
1.0
I



TABELA XXII Coefieientes Y kl para 08 eoeficientes d tahel X e

uimétrie

• 268494E-O-l

O. ~142011E-03

O. .676161E-04 .451487E-04

• 910094-E+OO

-.253773E.OO

.969788E-Ol

-.196420E-Ol

o.
o.
0&

o.
o.
o.

TABELA XXI I

.743?09E-Ol

-~283558E-Ol .108729E-Ol

.552729E-02 -.212279E-02 .4'31645E-03

o. O. O. ..388787E-02

o. o. O. .133204E-03 .115143E-03

G", o. 0 0 -.116700E-03 .329977E-04-

G. o. o. O.. O

o. O. O" o. o.
o. O. O" O. o.

Coeficientes Ykl para os coe ic ieates da Tabela XX e Z;: 2.2

o. o. .142054E-O/l

o928046E+OO

-.226904E+00 .591889E-Ol

.856043E-01 -.220538E-Ol .829650E-02

-.147012E-Ol .356767E-02 -.135543E-02 .238752E-03

sím"trica

o.
O.

o.
o.
O.

O.

o. O. O.. .386530&-02

o. O" O. .320955E-03 .133422E-03
.

o. o. O. -.933084E-04 .380764E-04 .316531E-04

Oe O O O" O. O.. • 135935E-03

o. o. O. O. o. O. •735934E-04

O~ Oc> O. 0" O. o. o.
.509173E-04

O. .124186E-04

I
W
o
I
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IV • O C~LCU O DO PERFIL DE COMPTON. UM EXEMPLO.

Para ilustrarmos os passos dados no câ1cul0 do per

fil de Compton daremo a seguir um e emplo com a função de on

da l6 com 6 termos e Z = 2.0 .

a Cunstr çao dessa função somente orbitais do tipo

ls, 25 e 35 foram empregados e desses orbitais seis configu !

ções simetricas normalizadas podem ser obtidas. Servindo-se

.. do metodo variacional a seguinte função de onda foi calculada.

'fI(l,2) = 0,963175 2<1s> 0,250366 <ls,2s>

-0,032613 <2 >2 + 0,09221' <15,35>

-0,000310 <25,35>

onde,

0,006692 3s>2

lO

~1(2)a(2) ~1(2)B(2)

(aS - Sa)

21/ 2
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..

<15,25> = x

e de maneira anãloga são obtidas as outras configurações.

Explic'tamente, os ~IS são dados por

Z3/2
112 exp(-Zr)

'Ir

Z3/2 1
'IT'/2 3T7! (3 - 2Zr) exp(-Zr)

= Z3/2 2 Z2 r 2 _ 4Zr + 3) exp (-Zr)
'IT'

72 6TTZ

o passo seguinte e obter a função de onda no espaço

de momentum. Para tal, embramos que se a função de onda no

espaço de configuração e dada como uma combinação linear de

determinantes de Slater construidos com um dado conjunto de ar

bitais {~j(r)}, então a função de onda no espaço de momentum

terã a mesma forma e mesmos coeficientes que no espaço de con

figuração, sendo que o conjunto de orbitais {~j(~)} e agora

substituído pelo nov conjunto {~j(p)}, onde ~j(p)e definido

por

I e
-+ -+- ip.r



No caso, como o exemplo, em que

esferica. então

+
~j(r) tem imetria

Mas como

=
-1prcose

le ~j( ) 2dr eneded~

então,

'IT

I e-iprcoS0senede _ 2senpr
o pr

=
co

senpr
pr'

Explicitamente. os 41 (p) sao dados por

+ 23/2
Z5/2 141,(p) =

(Z2 + pZ)2.".

+ 23/2 Z5/2 (-3Z 2 + Sp2)
4I 2 (p) =

31/2 (Z2 + p2)3'IT

4l 3 (p) 4 Z5/2 ( 3Z 4 - 14Z 2p2 + 7p4)
:=

31/ 2 (Z 2 + p2)41T

Para o cãlcu o das funções acima as seguintes inte

grai3 foram empregadas

co

e-Zrsenprrdr 2ZpI 1II

o (Z2 + p2)2

co

Zrsenpr 2d
2p(3Z2 _ 'p2~r =

o (Z2 + p2)
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De um modo geral

DO

! e- zr senprr"dr
o

III

Precisamos obter agora a distribuição radial de mo

mentum total

=

Após laboriosa manipulação chegamos a expressa0

= 321T 2 · {O,963299

Notamos que

Yll l:I 0.963299

-2"(12 11: 0.329514

2Y13 "" 0.124809

"(22 '" 0.0324052

- 2Y 23 = 0.0230592

= 0.004296333



onde os

me'ra o,..dem.
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ao os coef cientes da atr] d nsidade de pri -

F1nalmonte, o perfil de Compton serâ dado pela in·

tegral

J(q) 1

2

que, novamente após laborioso cãlculo se reduz a

J(q) =

- 0,2935446 + 0,5207576

+ O,2517294}

Observamos que dos casos estudados o exemplo acima

e dos mai simples e que m smo assim um considerável esforço

de calculo fo' mpregado, tendo-nos se vida para tal de um c~

putador 66700,

No e xemp1o ac i ma ana1; s ado os or bita i s l!l; t i nham s;
J -

metria esferica simplificando razoavelmente cãlculo de trans

formada. Quando, entretanto os orbitais têm dependencia ang~

lar um trabalho adicional ê exigido.

Seja a xpressão



t ta 'ntegra1 2 pode se calculada ançado-se

da expttnsão de uma onda plana

-36-

mao

.~ + ~,

e-, . r = 4". . r I; i

1=0 m=-l

-+ -+onde, r = (r,e,~)>> P = (p,ep'~p) e j,(pr) e a 1unção de Ses

sel esferica.

Para um orbital do tipo

=

onde, N; e a onstante de normal'zaçâo. 41 j (p) ê dado por

onde.

-+
~nl (p) = .-1 (~1T)1/2. <J, (p» (0 11-.)1m .p''''p

Empregando-se a fórmula de recorrencia

e as relaçõe

j-l (x) =

sen x
)(

cos
x
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a integral acima pode ser facilmente calculada fazendo-se uso

das integrais 20

s (a)
00

== r r n e-Zrsen a rdr • (_1)n
o

QIl

• r r n e- Zr cosardr
o

No apêndice A apresentamos os orbitais aqui empreg!

dos e as respectivas transformadas.
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v - RESULTADOS

Escolhemos para o estudo do perfil de Compton e da

distribuição radial de momentum do ãtomo de hé io o conjunto

de funções de onda do tipo interaçao de configurações devi

das a Shull e L8wdin'5-17. Primeiramente t usamos um conjunto

de funções de onda com correlação radial e investigamos o ef ~

to do nfimero de configurações no perfil de Compton total cal-

culado. Os valores de J(O) obtidos com diferentes

de escala são apresentados na Tabela I.

TABELA I - Valores de J(O) para o helio

fatores

Numero de f tal'" de escala

configurações 1.6875 2.0 2.2

6 1.0932 1.0642 -----
10 1.0748 ----- --- --
1 5 1 .0809 1.0788 1.0759

21 1.0793 1.0794 1 .0789

Notamos que as funções de onda empregadas nos fo n~

cem aproximadamente 40% da ne 91a de rre a a e que os

lares das ene 9iaS eletrônicas dife· m nt~~ si O mãxim e

0.05% nos tres casos, enquanto que o per i1 d Comp on em O

difere na maioria dos casoS de aproxim damente 1 de valor ex
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perimenta1 21 (1.066), exceto para a função de onda 5 com 6 ter

mos e fator de escala 2.0, cujo cãlculo nos fornece um valo

bastante concordante com O valor experimental.

Em segundo lugar, usamos um conjunto de quatro fun 

çoes de onda 17 do tipo interação de conf1gu eç5es com 20 ter

mos cada que incluem todos os tipos de correlação radial an

gular 'possfveis at~ o nGmero quint1co princ1pa1 4. Estas un

ções de onda nos fornecem cerca de 94% de energia de correla 

çoes e seus correspondentes valores de energia eletrônica dif!

rem entre si no mãximo de 0.008%. Na Tabela 11 aprese tamos

os perfis de Compton calculados com estas quat o funções e tam

bem o correspondente ã função de onda com 6 termos e fator de

escala igual a 2.0 e suas respectivas energias.
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TABELA II - Valores de J(q) e E, em unidades atômicas, para o

itomo de helio calculados com diferentes funçõe~

de onda

Fator de escala 2.0 2.0 2. 1 2.2 2.3

-E (ref. 17) 2.878116 2.900992 2.90 157 2.901231 2.901180

q J(q)

0.0 1.0642 1.0651 1.0628 1.0595 , .0551

O. 1 1.0512 1.0518 1.0498 1.0467 1.0426

0.2 1.0134 1. 0134 1.0118 1.0094 1 .0062

0.3 0.9544 0.9535 0.9526 0.9512 0.9491

0.4 0.8793 0.8775 0.8773 0.8769 0.8761

0.5 0.7940 0.7915 0.7919 0.7924 0.7928

0.6 0.7042 0.7014 0.7022 0.7034 0.7047

0.7 0.6151 0.6122 0.6133 0.6148 0.6167

0.8 0.5303 0.5278 0.5289 0.5305 0.5326

0.9 0.4526 0.4506 0.4515 0.4530 0.4551

• O 0.3832 0.3819 0.3826 0.3839 0.3857

1.2 0.2706 0.2706 0.2710 0.2716 0.2726

1.4 O. 1896 0.1905 0.1906 0.1907 0.1910

1.6 0.1331 0.1344 n. 1343 O•1343 0.1342

1.8 0.0941 0.0956 0.0955 0.0953 0.0951

2.0 0.0674 0.0686 0.0686 0.0684 0.0682

2.5 0.0308 0.0314 0.0314 0.0314 0.0314

3.0 0.0151 0.0154 0,0154 0.0154 0.0154



Nas Tabelas 111 e IV apre entamos 18spectivamente as

distribuiç3es radiais nos espaços de coordenadas e momentum p!

ra a função de onda com 6 termos e fator de escala 2.0 e para

o conjunto de funções de nda com 20 termos.

TABELA lI! - Distribuição radial no espaço de configuração

r

6 termos
2.0 2.0

20 termos
2.1 2.2 2.3

0.00000 0.00000

0.15465 0.1525

0.41736 0.41466

0.63977 0.63916

0.78234 0.78448

0.84867 0.85273

0.85599 0.86062

0.82290 0.82693

0.76500 0.76771

0.69398 0.69511

0.61800 0.61763

0.47051 0.46815

0.34429 0.34145

0.24455 0.24225

0.16952 0.16816

0.11504 0.11456

0.04024 O 04089

0.0127~ 0.01335

0.00000 0.00000

0.15251 .15249

0.41490 0.41526

0.93962 0.64036

0.78497 0.78575

0.85308 0.85359

0.86079 0.86095

0.82695 0.82685

0.76768 0.76748

0.69512 0.69501

0.61776 0.61786

0.46857 0.46915

0.34203 0.34288

0.24279 0.24358

0.16852 0.16902

0.11470 0.11484

0.04063 0.040 9

0.01306 0.01261

0.0

O. 1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.5

3.0

4.0 0.00100 0.00114 0.00 5 0.00094

0.00000

O. 5247

0.41582

0.64142

0.78678

0.85421

0.86106

0.82663

0.76720

0.69491

0.61808

0.47005

0.34408

0.24461

0.16958

O. "487

0.03947

0.01198

0.00081



TABELA IV Distribuição radial no espaço de momentum
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6 termos 20 termos
r 2.0 2.0 2. 1 2.2 2.3

0.0 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

O. 1 0.02581 0.02623 0.02585 0.02532 0.02468

0.2 0.09830 0.09974 0.09841 0.09657 0.09428

0.3 0.20407 0.20659 0.20421 0.20086 0.19663

0.4 0.32491 0.32792 0.32490 0.32054 0.31491

0.5 0.44228 0.44480 0.44183 0.43742 0.43149

0.6 0.541 8 0.54219 0.53998 0.53650 0.53153

O. 7 0.61234 0.61114 0.61009 0.60825 0.60521

0.8 0.65252 0.64892 0.64909 0.64908 0.64841

0.9 0.66340 0.65773 0.65888 0.66046 0.66199

1.0 0.64988 0.64283 0.6445 0.64717 0.65033

1.2 0.57472 0.56743 0.56912 0.57203 0.57617

1.4 0.47279 0.46777 0.46866 0.47040 0.47330

1.6 0.37326 0.37127 0.37143 0.37188 0.37300

1.8 0.28864 0.28917 0.28892 .28859 0.28844

2.0 0.22145 0.22350 0.22310 0.22248 0.22176

2.5 0.11483 0.11743 0.11706 0.11653 0.11585

3.0 0.0 163 0.06322 0-.06299 0.06265 0.06221

4.0 0.01990 0.02024 0.02028 0.02027 0.02018
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VI - DISCUSSOES

Os dados obtidos experimentalmente e os cãlculos rea

lizados por Henneker 23 são apresentados na Tabela V para comp!

ração com os nossos.

TABELA V - Perfis de Compton teóricos e experimentais para o
helio

( i q • )
q ref.2l

(L i q •
ref.21

(Gas)
ref.21

(Media)
re f. 21

(Gas)
ref.22

(HF-SC ) (Me-SeF)
ref.23 ref.23

0.059 0.067 0.071 0.068

0.026 O.027!10% 0.033!S% 0.03

1.058 1.066!O.7% 1.070!8% .0705 1.068

.0568 1.055

1.017 1.015

0.955 0.954

0.0 1.071

.1 1.057

0.2 1.017

0.3 0.955

0.4 0.877

0.5 0.789

0.6 0.697

0.7 0.608

0.8 0.524

0.9 0.448

1.0 0.381

1.2 0.273

1.4 0.196

1.6 0.141

18 0.102

2.0 0.074

2.5 0.030

3.0 0.010

1.068

1• 053

1. 01

0.951

0.872

0.786

0.696

0.608

0.524

0.447

0.383

0.281

0.200

O. 144

0.100

0.069

0.025

0.007

1• 047 1 • 052

1.009 1.012

0.956 0.954

0.879 0.876

0.803 0.789

0.710 0.700

0.620 0.612

0.532 O.527!1%

.449 0.448

0.381 0.382

.272 0.275

0.190 0.195

0.127 0.137

0.092 0.098

0.007 0.008

1 .05 o

1.014

0.949

0.873

0.785

0.703

0.6l6:!:U~

0.530

0.454

0.388

0.280

0.197

O. 142

o.102

0.014

0.878

0.791

0.700

0.6 1

0.527

0.450

0.382

0.271

O. 190

0.13

0.095

O. 15

0.876

0.788

0.698

0.609

0.525

0.449

0.381

0.271

O. 191

0.135

0.096

0.069

0.031

0.015



r aparente, inspecionando-se as tabelas rr
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V, que

os cãlculos realizados com a função de onda com 20 termo~ e

fator de escala igual a 2.0 estão em melhor concordância com

os resultados experimentais relatados por Eisenberger do que

os cãlculos de Henneker, tomados como os melhores, exceto pa

ra valores de q > 1.0 onde ambos os esultados são concordan

tes. r também claro dessas tabelas que unções de onda igual

mente Ilboas" para o cã1culo da energia podem não ecessaria ~

mente dar funções de on a igualmente Ilboas ' para o cãlculo do

perfi 1 de Compton. E isto ê de certo modo razoável se lembrar

mos que essas funções de onda foram obtidas pelo metodo vari~

c;onal minimizando-se a energia. Podemos também concluir ba-

seados nos dados de distribuição radial da Tabela rrr, que o

efeito dessas funções de onda nos cãlculos de energia para va

lores grandes de r é negligenciãvel t visto que para esses va

lores as discrepâncias entre as distribuições radiais para e

sas funções se eleva a aproximadamente 10%, enquanto que as

energias permanecem praticamente inalteradas. A figura 1 ilus

tra essa sítU3Ção.

Fig.l
z=.2.0

-l(-- z::2.'
- .. - Z=2.2
--- Z=2.3

80

&0

4Q

2

4
lCr) x10

r
3.6 3.% 4.0
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Essas discrepâncias embora não importantes pêra o cãlcuio de

energia, pode cau ar de:>v'ios senslveis nos cãlculos do pe.-

fil de Compton. A justificação para essa conclusão repousa

o fato de que obtivemos a unção de nda no espaço de mornen

tum fazendo a transformação de Fourier da função de onda no

espaço coordenadas sendo esta uma transformação in-

tegral t as funções de onda no espaço do momentum serão certa

mente afetadas de maneiras diferentes pelos valores das fun-

ções de onda no espaço de configuração para grandes alores

de r. Raciocinando agora em termos de f1sica, podemos dizer

que sendo as contribuições para a ener ia de elétrons bem afas

tados do núcleo muito pequena e tendo esses elet on um momen

tum ão muito alto, espera-se que a descrição nadequada 'do

comportamento desses elétrons nessa região se a com certeza

marcante na região de baixo momentum do perfil de Compto co

mo se procura mostrar com este trabalho. A Figura'2 nos mos

tra os perfis de Compton para pequenos valores de qt para os

dados da Tabe a 11 da seção RESULTADOS.

1.070

toso

1010

'010

J(q)

0.0 0.1

riCJ· 2

-x-

--

0.2

z == 2. O
z::. 2.1
z= 2.2
z= 2.3

q
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Analisando ainda as Tabelas 11 e V (Seção: RE ULTA

DCS) também observamos que o cálculos feitos com a fun ;0 ~_

onda com 20 termos e fator de escala igual a 2.2 estão em ex

celente concordância com os dados obtidos na experiência de

Eisenberger no estado gasoso para valores d q ate 0.5 cai

dentro do erro experimental para valores maiores de q. E n

teressante otar que neste caso a função de onda corresponde

a menor energia no conjunto mencionado.

Referindo-se agora aos dados da Tabela I (Seção: Rf

SULTADOS), podemos dizer que embora as funções de onda usadas

sejam "piores ll no sentido de energia, acrerlitamos que as dis

c epân ias obser adas ejam em sua maior parte explicada pe

las razões expostas acima. Note-se que enfatiza-se muito a

parte radial dessas funções e que um aumento no numero de ter

mos adiais, que no ãlculo das energias conduziram a um pe

queno decrescimo nestas. não dã uma indicação positiva de uma

melhor concordância com os dados experimentais relativos ao

perfil de Compton.

Agora. a concordância observada entre o cãlculo rea

lizado com a função de onda com 6 termos e fator de escala

igual a .0, com os dados experimentais. uma explicação ê da·

da se notarmos que essa função subestimando a distribuição de

robabilidade em torno do ponto de mãximo e sobrest1mando es

ta distribuição para valore pequenos de r t aumenta a ener ia

do sistema dando assim um va o mais pobre para a energia. Es

te comportamento e agora efletido na distribuição radia d

1V . li t umt h ve í I doumas obr es t 1ma ç ão da di s t r 1bu1ç ão m t or no

do ponto de max1mo e uma subes imação para pontos afastados

dessQ região. O resultado final ê que existe uma compensação
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de er os e o perfil de Compton se aproxima do valor correto.

A Figura 3 ilustra as considerações acima.

ler)

0.0 Q.ó

F'ig. 3

furrdo dl" orlda com 6 termo

e 1l.;:2.0

função de onda com 20ferm
t Z;: 2.0

~-,

3.0

Para à boa concordância entre os cálculos HF - SCF

Hartree~Fock Self - Consis ent Field) e os dados experitmen 

tais. uma justificação tentativa pode ser dada dizendo-se sim

plesmente que houvp. um cancelamento de erros que fez com que

~5 cãlculos se aproximassem do valor experimental ~ sendo es-

es erros uma con equência da transformação integral na fun

çao de onda no espaço de configuração. Lembramos. novamente,
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que o valor da energia obtida usando-se uma função de onda do

tipo HF-SCF ê -2.8617 u.a., portanto, um valor bem mais pobre

que os aqui empregados. Por outro lado, salientamos que emb~

a o p rfi1 de Compton determinado experimentalmente possa

servir como um teste para a qualidade de uma função d onda,

como ê discutido por Cooper~ a simples concordância entre V!

lares calculados e dados experimentais somente, não ê uma me

dida justa da qualidade da funçio de onda. Se a energ~a ~ ta!

bem levada em consideração, então um criterio mais judicioso

pod ser efetuado
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VIr - CONCLUSOES

Em vista dos resultados aqui apresentados enfatiza

mos o cuidado que se deve ter qua do são comparados os cãlcu

los t eÕr i cos e os dados de e xpe r i ê nc i a em le t e r mi na ções do pe!.

fil de Compton, visto que para esses cãlculos o comportamento

impróprio da função de onda no espaço de configuraçio, para

valores grandes de r, apresenta discrepãncias relevantes no

perfil de Compton na região de baixo momentum, sendo essas di!.

crepâncias principalmente devidas ao carãter íntegral da ~ans

formada de Fourier.

Para finalizar, sugerimos que uma extensão do racio

cinio aqui empregado pode ser aplicado para explicar as dis

crepâncias observadas entre dados teóricos e experimentais r~

lativos ao perfil de Compton para a molecula de hidrOgên10. 24
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RESUMO

Em vista de recentes determinações experimentais do

perfil de Campton (Eisenberger, Phys. Rev., A2, 1678(1970);

Wellenstein e Banham Phys. Rev., ft7, 1568(1973), procuramos

efetuarum estudo comparativo de calculas teóricos do pe fil

d~ Compton para o atamo de helio (l S). Para tal, o conjunto

de funções de onda elabor das por Shu1 e L~wdin (J.Chem.Phy~,

23, 1362(1955); 23, 1565(1955); 30, 617(1959) mostrou-se bas

tante ~dequado, visto que permitiu observar a influência da

função de onda no calculo de perfil de Compton. Nossos resul

ta dos mostram em contraste a ideia geralmente aceita, que me~

mo funções d onda igualmente boas para o calculo da energia

podem fornecer perfis de Compton com um êrro maio que o exp~

imental. Alem disso, apresentamos um conjunto de novos da

os para o perfi de Compton e para a distribuição radial de

momentum. Procuramos, tambem explicar essas discrepâncias re

lacionando-as COffi a transformada de Fourier da função de onda

no espaço de configuração.
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ABSTRACT

In view of the recent experimental determination of

he Compton profi1e (Eisenberger, Phys., Rev., A2,1678(197~;

We11enstei and Bonham, Phys, Rev., A7, 1568(1973). we have

performed a comparative study of theoretica1 calcu1ation of

the Compton profi1e for the helium atam (1 S). For such, the

set of wave functions e1aborated by Shu11 and Lawdin (J.Chem.

Phys., 23, 1362(1955); 23, 1565(1955); 30, 617(1959) show

itself special1y suitab1e since it was possibl~ to observe

the influence af the wave functions on the calculated profile.

Our results show in contrast to general accepted idea, that

even equal1y good wave functions in the energy sense may give

theoretical prof; es in errar greater than the experimental

one. Besides, we have presented a set of new data for the

Compton profile and radial momentum distribution. Also we

have tried to explain the source of these discrepancies

relating them to the Fourier transformation of the wave

function in the configuration space.
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Orbitais empregados e suas resp~ctivas transformadas

-+ z3/2
exp(-Zr)~lO(r) :: 1/2

11'

-+ 23/ 2 z5/2 1
~10(P) =

(Z2 + pZ)211'

~20(~)
1 z3/2

(3 - 2Zr) exp(-Zr)= 3TT2" 1/2
ir

20 (I))
23/ 2 Z5/2

{ -3Z 2 + 5~2 }::

31/2 (Z2 +11 p ) 3

~30(r)
2 Z3/2

(Z2 r 2 - 4Zr + 3) exp (- Zr)= 6f72 1/2
7T

~30(P}
4 Z5/2 3Z 4 _ 14Z 2p2 + 7p4

= --
31/ 2 (Z2 + p2)4ir

21/ 2 3/2
~40 (tt) Z (_2Z 3r 3 + 15Z2r2 _ 30Zr + 15)exp(-Zr)I:

3xS'/2 1/2
"If

~40(p)
.1 Z5/2
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1/2
11'
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