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RESUMO

Propõe-se e discute-se em detalhes a técnica de

discretização integ~al para o Método da Coordenada Geradora,

através de argumentação formal e exemplos práticos. Nos exe~

pIos, esta técnica é aplicada aos problemas modelo do Oscil~

dor Harmônico e átomo de Hidrogênio usando como funções gera

doras respectivamente Gaussianas transladadas e orbitais

Gaussianos. Usa-se o último caso para fornecer um exemplo de

integração analltica da equação de Griffin-Hill-Wheeler, dis

cutir a qualidade da função de onda gerada

efeitos de uma perturbação.

e também os

Na seqüência desenvolve-se um método para siste-

mas multieletrônicos com base no modelo de partlculas inde -

pendentes: o método Griffin-Hill-Wheeler-Hartree-Fock. As

equações monoeletrônicas de autovalores são deduzidas e

resolvidas por discretização integral para os átomos de Hé-

lio e Berllio. Com esses fundamentos, constrói-se uma rotina

para átomos maiores, a qual permite a obtenção de uma base

universal de Gaussianas para os átomos da primeira fila da

tabela periódica.

:J&LIOTECA00 INSTlTIJTO OE ~ (~« iIo~ .•fUI<"-
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ABSTRACT

On the basis of formal argumentation an~ practical

examples, the integral discretization technique for the

Generator Coordinate Method is proposed anddiscussed in

detail. In the examples thistechnique is applied to the

model problems of the Harmonic Oscilator and theHydrogen atom

using transladed Gaussíans and Gaussian orbitals as generator

functions, respectively. The last case is used to provide an

example of analytical integration of the Griffin-Hill-Wheeler

equation, to discuss the quality of the generated wave

function and also the effects of a perturbation.

Pursuing further, a method for multieletronic

systems based on the indepenàent particle model is developed:

the Griffin-Hill-Wheeler-Hartree-Fock method. The monoelectro

nic eigenvalue equations are derived and solved by _integral

discretization for the Helium and Berililliilatoms. Based on

these foundations, a routine for larger atoms is built ,

allowing the obtention of an universal Gaussian basis set

for the fist row atoms of the periodic table.
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INTRODUÇÃO

Desde que foram realizadas as primeiras aplica-

ções da Mecânica Quântica a átomos e moléculas,tornou-se cla

ro que, apesar de bem estabelecidos os fundamentos teóricos,

os cálculos com sistemas multieletrônicos em uma abordagem

ab initio estariam sujei tos a enormes obstáculos.

o primeiro desses obstáculos, a não-separabili-

dade da equação de Schrodinger devida à interação eletrônica,

foi evitado com o desenvolvimento de um modelo de particulas

independentes, o método de Hartree e Fock (HF) [11.

As dificuldades passaram a existir a nivel mate

mático. As equações integro-diferenciais de Hartree-Fock são

passiveis de solução numérica para átomos mas não para molé-

culas.

Um grande passo no sentido da concretização de

cálculos

Roothaan

ab initio em sistemas moleculares foi dado

[21, na sua formulação matricial para as

por

-
equaçoes

de Hartree-Fock. Na formulação Hartree-Fock-Roothaan

as funções orbitais são expandidas em termos de um

finito de funções de base, e o problema matemático

à solução de equações matriciais de autovalores.

(HFR )

,
numero

reduzido

Em relação aos cálculos moleculares, o novo

"gargalo" passou a ser o cálculo das integrais de multicen -

- 1 -



tros para os elementos de matriz. Esse problema foi bem re -

solvido [31 com o uso dos chamados orbitais tipo Slater

(Slater type orbitals, STOs) , mas foi após a proposta de

Boys [4], de uso de orbitais tipo Gaussianos

type orbitals, GTOs) que os cálculos moleculares

rapidez.

( Gaussian

ganharam

A partir desse ponto os esforços se dirigiram

para as aplicações a moléculas poliatômicas, que envolvem a

diagonalização de matrizes de grande dimensão ou ainda para

ir além da aproximação orbital, tentando-se obter a energia

de correlação [5J. Para esse último objetivo, desenvolveu -

se, por exemplo, o método de Interação de Configurações, on

de a aproximaçao orbital é usada como um meio de gerar uma

base de funções ortonormais multieletrônicas (as configura

ções) para a expansão da função de onda. Invariavelmente, a

aplicação dessas técnicas se caracteriza por um enorme esfor

ço computacional. Em um simpósio recente [6) noticiou - se

a realização de um cálculo molecular com 28 milhões de confi

gurações~

Evidentemente, quanto maior o caráter de "força

bruta" da solução (como no exemplo acima) menos apropriada

ela é para a visualização das propriedades fisicas do siste

ma estudado.

Em contraposição à rudeza desse tipo de cálculo,

- 2 -



parece razoável que se deva dispender esforços no desenvolvi

mento de métodos novos que sejam conceitualmente mais sofis-

ticados e, em consequência, tecnicamente mais simples. As

tentativas nesse sentido devem passar pela criação de forma-

lismos matemáticos poderosos.

o principal ferramental matemático para os cál-

culos de estrutura eletrônica têm sido os métodos variacio -

nais, com destaque para o método Rayleigh-Ritz (RR), no

qual as funções de onda são tomadas como combinações linea -

res de funções de base mono ou multieletrônicas, com, os coe-

ficientes de expansão determinados pela solução de uma equa-

çao secular. Abrindo mão da ortogonalidade das funções de

base em favor de uma convergência mais rápida, costuma -se

usar expansões nas quais essas funções têm a mesma forma ana

litica, diferindo entre si por valores de parâmetros não-li-

neares. Este tem sido o procedimento na resolução [7] das

equações de Hartree-Fock-Roothaan , onde os parâmetros não -

lineares são em geral expoentes de STOs ou GTOs.

o Método da Coordenada Geradora (MCG) que

surgiu na literatura da Fisica Nuclear inventado por Wheeler

e colaboradores [8,9] , representa um avanço em relação a

essa última técnica. O an.6a:tz MCG é formado por uma su-

perpo~ição linear continua (integral) de funções rotuladas

por uma (ou várias) coordenada geradora (CG). A equação de

- 3 -



--~-------------------- --

autovalores é uma equação integral e sua solução exata deve

fornecer como resultados os limites para o método RR corres-

pondente.

Esta expectativa no entanto diluiu-se com as

primeiras aplicações. Sendo em geral inviável o trabalho ana

litico no MCG, a opção pela discretização não tem se orienta

do pela formulação integral de origem, ao contrário, costu-

ma-se aceitar a equivalência entre o MCG discreto e o método

RR. Os valores discretos da CG têm sido otimizados, isto é ,

escolhidos por critérios variacionais (discretização varia -

cional, DV) ignorando-se qualquer critério de integração

rica.

,
nume

Essa equivalência entre o MCG e o método RR

evidentemente acrescenta muito pouco às técnicas de cálculo

em uso, praticamente só refinamentos formais.

No entanto, muito pouco esforço foi dispendido

no sentido de se apoiar na formulação integral do MCG para

a discretização, provavelmente devido a dificuldades formais

que surgiram em conexão com o método. Indo em sentido contrá

rio à tendência generalizada, isto é, à opção por RR, prete~

de-se no presente trabalho estabelecer as bases de uma dis -

cretização integral (DI) no MCG. Essa pretensão demanda tan

to o estabelecimento de uma base teórica para a DI quanto a

proposição de técnicas para a integração numérica.

- 4 -



o primeiro objetivo é alcançado no Capitulo 11,

onde se mostra que as dificuldades formais inerentes ao méto

do podem ser superadas. Nesse mesmo capitulo se discutem

procedimentos para a efetivação da DI, com aplicação a um

problema clássico simples.

No Capitulo 111, estuda-se a aplicação a um pro

blema modelo que faz a conexão entre os pontos estudados no

capitulo anterior, que são de caráter geral, e os cálculos

atômicos e moleculares na aproximação orbital. Uma nova téc-

nica de integração é proposta, a qual mostra grande

potencial para cálculos de estrutura eletrônica.

Finalmente, no Capitulo IV, propõe-se um método

para sistemas multieletrônicos mantendo-se a aproximação or-

bital através do an.6a:tz do MCG, numa abordagem completa

mente oposta às aplicações anteriores do método. As equações

monoeletrônicas de autovalores são deduzidas e um algoritmo

para a sua solução é implementado, incluindo a DI. As aplic~

ções são feitas a átomos indo do Hélio ao Neônio.

Conclui~se com uma discussão dos resultados ob-

tidos e com propostas para trabalhos futuros, na mesma li-

nha.

- 5 -



CAPíTULO I. INTRODUÇÃO AO MÉ~ODO DA COORDENADA GERADORA

1.1. HISTÓRICO

A maior parte da literatura sobre o Método da

Coordenada Geradora se refere à discussão de aspectos coleti

vos de nuéleos atômicos. Realmente, o método foi introduzido

em 1953 por Hill e Wheeler [81 com o objetivo de relacio -

nar o movimento coletivo com o das particulas individuais

no problema da fissão. A formulação variacional do método e

sua aplicação direta a um problema de estado ligado foram

apresentadas em seguida, respectivamente, por Griffin e

Wheeler [91 e Griffin [10], em 1957. Deve-se citar também

a importante discussão feita por Peierls e Yoccoz [111 no

mesmo ano. As primeiras aplicações envolveram a chamada Apr~

ximaçao do Recobrimento Gaussiano (Gaussian Overlap Approxi

mation, GOA) [9,10] . Mais recentemente, alguma atenção foi

dada à aplicação do MCG a problemas de espalhamento [12] e

reações nucleares [13,14]. Foram publicados Anais de simpó

sios realizados na área nuclear por Mihailovic e Rosina [13]

(1973) e Bouten e van Leuven [141 (1975). Revisões da lite

ratura até então foram publicadas por Giraud, Le Tourneux e

Osnes [151 e por Wong [161 , ambas em 1975.

Wong [17] , em 1970, identificou a aplicação

do MCG com a solução da equação de Schrodinger em um espaço

- 6 -



truncado, tornando assim a sua abrangência bastante maior

isto é, o método deixou de se limitar a problemas de movimen

to coletivo.

As aplicações na área de F1sica Atômica e Mole-

cular sucederam a referência 17 , com destaque para: cá!

culos de estrutura eletrônica em átomos pequenos envolvendo

correlação expl:1.cita ("r .. ") na função de onda, Winkler e
lJ

Porter (18) (1974) e Takkar e Smith (19) (1977); cálcu -

los de estrutura eletrônica em motéculas explorando a cone -

xão MCG-Interação de Configurações, Laskowski e.:t ai. [20)

(1976; 1978); teoria não-adiabática de moléculas, em
,

varios

trabalhos de Lathouwers e Van Leuven [21) (1977-1984) e

cálculos não-adiabáticos, Tostes e Toledo Piza (22) (1983)

e Deumens e.t ai. [23] (1984); finalmente, átomos em cam -

pos elétricos, Chattopadhyay e.;t ai. [24] (1981). Existe

também um trabalho de Mehringer [25] (1970), sobre pia.6-

mon..6 moleculares, no qual o MCG é aplicado no seu contexto

original (oscilações coletivas).

As seguintes aplicações em F:1.sicada Matéria

Condensada foram encontradas na literatura: uma combinação

do MCG com o Método de Orbitais Moleculares Alternantes apl~

cada ao gás de elétrons, visando estados coletivos, por

Laskowski e.;t ai. [26] (1975); a exploração da conexão da

GOA com a Aproximação de Fases Aleatórias (já anteriormente

- 7 -



estudada por Brink e Weiguny [27] , em 1968) aplicada ao

mesmo sistema, por Johansson e da Providência [28] (1978)

e também uma aplicação envolvendo sistemas periódicos mode -

10, por Kauder e.:t a.i. l29] , em 1983.

Foi realizado um seminário sobre aplicações em

Fisica Atômica e Molecular com publicação dos respectivos A-

nais [30] por Lathouwers e van Leuven, em 1980.

Outros trabalhos que tratam principalmente dos

fundamentos do método são citados nos itens seguintes desse

capitulo.

1.2. A FORMULAÇÃO DO MCG

Considere-se o problema de resolver variacional

mente a equação de Schrodinger independente do tempo para

um sistema cujas variáveis dinâmicas são representadas por

x. Seja
+

$(x,o) uma função definida para qualquer valor

real (eventualQente complexo) do rótulo o e que possui

a simetria adequada ao problema. Formam-se as superposiçbes

11f(x» := J f(o)ICP(~,o» do (1)

onde os vetares I~(~,a» e suas combinações lineares

preenchem um espaço linear métrico H , umcg

- 8 -
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espaço de Hilbert completo H • Escolhe-se a função tentati

va para o método variacional na forma (1), onde

coordenada geradora (ou um conjunto delas) e

,
êt e

+
cp(x,a)

a

,
e

chamada função geradora; f(a) é chamada função peso e de-

ve ser determinada de modo a minimizar a energia total do

*
sistema para cada estado .

Escrevendo ó funcional

E[f(a)] =

"
<'l' IH I 'l'>

(2)
<'l'I'l'>

a condição aE/ af = O leva à equação integral de autova-

lores de Griffin-Hill-Wheeler (equação GHW):

f [U(a,S) - E S(a,e)] f(S) dS = O (3)

onde os núcleos ( Q~~n~f~) Hamiltoniano H(â, S) e de reco·-

brimento S(ct,l3) são definidos como:

H(a,e) = <Ql(a) IAIQl(S»

e

*

(4)

Nesse trabalho usa-se indistintamente os termos função ou
vetor de estado com o mesmo significado. A notação veto 

rial é usada por conveniência. A partir desse ponto, o, + ,
simbolo x sera omitido, voltando a ser escrito onde
for necessário.

- 9 -
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S(a,a) : <Q>(a) I q,(a»

e são claramente Hermitianos, isto é,

* *
H (a,a) : H(fí,a) e S (a, a): s(a,a).

(5)

(6)

A equação GHW é uma equação integral não tri -

vial, com dois núcleos, devido à não-ortogonalidade da base.

Suplementada comas condições de contôrno apropriadas, ela

define um problema de autovalores. A condição de contôrno p~

ra problemas de estado ligado é simplesmente a exigência de

que seja de quadrado integrável, o que leva a

*
[J f (a) "S(a,a) f ( a) da 1/2

dl3j < + CX> , (7)

equivalendo a dizer que a função peso deve possuir norma fi-

nita na métrica não-diagonal S(a,I3)~ A solução de (3) produz

os autovalores E, as energias do sistema nos seus estados es

tacionários de mesma simetria de ~(a) , e as autofunções

f(a), com as quais se chega às funções de estado através de

(1) .

A ortogonalidade das funções de estado é expre~

sa por

*
<'l'·I'l'·> =Jf.(a)1 J 1 S(a,a)

- 10 -
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Obviamente, como a base {I$(a»} não é ortogonal, não se

pode interpretar como a probabilidade de encon -

trar o sistema descrito por ~ no estado ~(a). Essa ques-

tão das amplitudes de probabilidade fica esclarecida com a

introdução de uma base ortonormal para

te).

H (item seguin
cg

1.3. SOLUÇÃO DA EQUAÇÃO DE GHW: ABORDAGENS ANALÍTICAS

A equação GHW não é evidentemente acessivel, em

geral, ao trabalho analitico. A não-ortogonalidade da base

faz com que ela se distancie das equações integrais clássi -

cas tratadas nos livros texto.

No entanto, algumas abordagens analiticas
-

sao

de central importância para o MCG, como se mostra em seguida.

1.3.1. A Aproximação do Recobrimento Gaussiano

Na formulação original de Griffin e Wheeler [9]

foi proposto que a função geradora para o movimento coletivo

seria um determinante de Slater formado com as soluções do

- 11 -



problema de um só corpo com um potencial ficticio rotulado

por um "parâmetro de deformação" o. . Para o estudo de

vibrações coletivas considerou-se as seguintes aproximaçoes

para os núcleos:

2
(9)S(o.,a) = exp[-s(S- 0.) )

e 2 2

H(o.,~)

(mw) 1'1 2 2 1 ~+a )

=

+ --- [2s - 4s (a-o.) ) + --- mw ---(10)
S(o.,fS)

16 s 2m 2 2

as conhecidas GOA e Aproximação Quadrática (Quadratic ApprQ

ximation, QA). Nas fórmulas (9) e (10), s é um parâmetro que

controla a largura do núcleo Gaussiano, m é a massa efeti-

va e '1&1 a freqüência, ambas associadas à vibração coletiva.

A forma do núcleo S(~,a) é justifica~a para o

caso de um número grande de partículas com a função gerado-

ra escrita como a função determinantal descrita acima. Argu-

mentou-se também que a razão H(o.,a)/s(o.,a) deve nesse ca-

so ter um ponto de sela para as "coordenadas de deformação"

( 8 -o. ) e (8+0.)/2 iguais a zero. Essa razão foi então expaQ

dida em série de Taylor ew tôrno desse ponto, a ~ foi então

truncada após os termos quactráticos, dando origem a (10).

Com os núcleos (9) e (10) encontrou-se na mesma

referência a primeira solução analitica de (3), usando a

- 12 -



função peso tentativa para o estado fundamental

f (€t) = exp (o

1

2

2a =

mw

1

4s
(11)

Com a constante a aeterminada na solução, que foi feita inse

rindo (11) em (3) e integrando em a . Resolvendo (3) para

os demais estados encontrou-se os niveis de energia igualme~

te espaçados o que levou, devido também à forma de H(a,B) ,

à identificação do sistema com o Oscilador Harmônico.

Posteriormente, foi mostrado em vários trabalhos

(ver, por exemplo, referência 17), que a solução f (a) parao

a GOA era bem mais geral, podendo ser escrita na forma

( ) 2

1 4lís 1/4 +00 À ti 1

f (a) = - -- J exp(-iÀa) exp [ - (- - -)] dLO 211 k -00 L 4 k 2s

•..• (12)

Considerando a constante Y = k/2s, (t = 1), onde k = mw/2 ,

a solução (11) de Griffin e Wheeler corresponde apenas ao

divergeY < 1. Por outro lado, para Y ~ 1, f (a)
O

e esse fato leva a considerações fundamentais sobre o espaço

caso

H , discutidas no item 1.5.
cg

No Capitulo 111 dessa tese será apresentada uma

outra solução analitica da equação GHW análoga à exposta aci

ma. No entanto, esse procedimento não representa uma maneira

- 13 -



sistemática de se resolver (3) pois a forma da solução f(a)

deve ser imaginada. Além disso, pode levar a soluções restri

tas como o caso citado acima.

1.3.2. Construção de uma Base Ortonormal para H
cg

Uma solução sistemática (mas nem por isso de via

bilidade analítica geral) é obtida ao se ortonormalizar a ba

se { 1.1jl ( a ) > } e diagonalizar H na nova base [31,32].

Assume-se que o núcleo S(a,S) seja do tipo Hil -

bert-Schmidt, isto é, de quadrado integrável

2
J I S(a ,S) I da dS < + CX> (13)

(em caso contrário isso pode ser conseguido por renormaliza-

ção da função geradora [31). Resolve-se a equação de Fred -

holm do 22 tipo

u (S) dS = À u (a)n n n (14)

para a qual existem métodos conhecidos de sOlução,Ob-

tendo-se os autovalores À e autovetores u (a). Constróin n -

se então a base ortonormal para

- 14 -
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In> =
1

fdo.u (o.)lill(o.», À 1-0.n n (15)

Finalmente, o Hamiltoniano e diagonalizado nessa base, obten

ao-se àe forma trivial

I H C = E C
nm m n

m

I '1'>= L C I n> ,nn
(16)

onde os representam agora a probabilidade de

encontrar o sistema representado

i n>.

por no estado

A solução de (16) proporciona os autovalores E

e os coeficientes Cn com os quais se obtem f(o.) por

f(o.) =
í
L

n, À 1-0n

C u (o.)n n
(17)

Um exemplo de soluçao analitica usando esse pro-

cedimento aparece na referência 31 para o oS8ilador har-

m~nico com uma Gaussiana transladada como funç~o geradora

Esse problema acaba por ser o mesmo resolvido por Griffin e

Wheeler [9 ] usando a GOA e a QA. Outra aplicação usando

o Qodelo de Lipkin para um sitema de f~rmions pode ser vista

na referencia 32 .

- 15 -



Cedo atentou-~e para a impossibilidade geral de

se realizar soluções analiticas, exatas ou com aproximaçoeE

acuradas, optando-se então pela discretizaçao, tratada em

seguida.

1.4. SOLUÇÃO DA EQUAÇÃO DE GHW: A DISCRETIZAÇÃO

A discretização como opção para se resolver (3)

foi logo introduzida nas aplicações em Fisica Nuclear ( ver

por exemplo, referência 33 ). Já um estudo sistemático àe

Suas caracteristicas em aplicações a problemas modelo foi

feita mais recentemente por Chattopadhyay

vido a algumas propriedades especiais de

e.:t a..t. [34]. De-

H existem pro-
cg

blemas formais envolvidos com o processo de discretização

Nesse item limita-se a descrever esse processo, deixando os

aspectos formais e suas consequências para o próximo item.

O algoritmo descrito em seguida para a discretização de (3)

é o mesmo de [ 34 j :

Considerando inicialmente, por simplicidade,que

os N pontos de discretização {a }k são escolhidos igual-

mente espaçados, com um incremento bu , e redefinindo a

função peso no ponto a,
k come

- 16 -



f(il )---f(o ) bok k (18)

'entao (3) se reduz à equação secular standard para uma

não-ortogonal discreta

N

í [H(ok,oi\) - E S(ok'°R,)] f(ot) = O
R,;:;1

correspondendo à função de onda dada por

N

I~> = I f(ok) I~(ok» .
k=l

base

(19)

(20)

O primeiro passo para a solução de (19) consiste

em resolver a equaçao

N

L S(ok,a~) un(oi\) = Àn
JI,=l

u (a )n k (21)

(onde a barra simplesmente indica que se trata de resultado

obtido pela discretização) por diagonalização trivial da

matriz S. Forma-se então, por ortonormalização

[35], a base de vetores ortonormais

~
canonica

In> =

1 N

L u (ok) I ~ (a, ) > •
k=l n K

(22)

o Hamiltoniano é diagonalizado nessa base, resolvendo-se

- 17 -



NI H C == E C
nm m n

m==l

(23)

e os valores discretos

dos por

f(Ok) da função peso são recupera -

N
f(o. ) - Ik - (24)

Como se vê, o processo é inteiramente análogo ao descrito

no item anterior, isto é, é a sua versão discreta. As equa -

çoes matriciais correspondentes a esse processo podem ser

vistas na referência 34 •

N pontos (ou vetares) devem produzir, em princi-

pio, aproximaçoes para N estados de igual simetria,

existam.

1.4.1. Efeitos da Dependência Linear Aproximada

caso

Um seria problema técnico que se apresenta no

processo de discretização é o da dependência linear aproxim~

da (DLA), o qual sempre surge em maior ou menor grau quando

se aumenta N. Primeiramente deve-se definir o aumento de

- 18 -



N (N +00) não só como o aumento do intervalo de integração

para fixo, mas também da densidade de pontos, o que

se consegue diminuindo bo • À medida que isso é feito, os

vetores .se tornam mais e mais linearmente dependentes (LD)

com S(o,o ) tendendo a 1 (caso ~ seja normalizada)k k+1

A matriz S tende a se tornar singular (det S =0) e esta é a

razao pela qual a equação (19) não é resolvida pelos méto -

dos tradicionais de inversão de matrizes. Esse problema
,
e

evitado ao se usar o procedimento representado pelas

ções (21-24).

equa-

No entanto persistem problemas numéricos na dia-

~
gonalização de H. As propriedades do espectro de autovalores

de S são bem conhecidas: os À

n são positivos, sua soma

e finita e têm um único ponto de acumulação em zero. Esta

última propriedade é concomitante com a dependência linear

e à medida que a malha vai se adensando, podem surgir valo -

res muito pequenos de À

H são obtidos por

. Como os elementos de matriz de

H
mn

=

k, R.

u*(a )m k

/Ç (25)

a origem dos problemas fica clara: os denominadores muito

pequenos de (25). Como conseqüência, a propriedade de aprox~

mação superior para a energia vai se perdendo progressivamen

- 19 -



te.

A solução encontrada, utilizada em varias aplic~

ções anteriores do MCG, tem sido a de truncar a matriz H

pela eliminação dos vetores In > correspondentes a autoval~

res À
n de S que são menores que um limite aceitável À

C

(o índice vem de c.u.:t-066.l. Como se verá adiante o estabele-

cimento desse À
c pode ser de crucial importância para o

cálculo. Se N for o número de vetores removidos no trun
c

camento, então o Hamiltoniano será diagonalizado num espaço

de dimensão N' = N - N , fornecendo aproximações para N'c

estados. Esse procedimento é mais eficiente do que simples -

mente espaçar os pontos ou diminuir o seu número, pois perm~

te aproveitar as componentes linearmente independentes (LI)

de vetores quase LD, o que. pode ser de grande importância

para a solução [36], como se verá no item seguinte.

1.4.2. A escolha dos pontos de discretização

Em conexão com o MCG surgiram na literatura os

seguintes critérios para escolha da malha

a) determinado o ponto o. o que r.1inimiza

E(o.) = H(o.,o.)jS(o.,o.), toma-se a malha de pontos

igualmente espaçados em torno dele (usado, por exem-

- 20 -



plo, na referência 34.

b) seleciona-se {a }k com base em alguma regra de

quadratura (usado na referência 19 );

c) usa-se o método iterativo de Caurier [37 ) após de

terminar a 1' a l' O próximo pontok-
,
e

determinado de modo a minimizar E.

É notável o fato de que apenas o critério b

parece privilegiar a idéia de integração numérica da equação

GHW para qualquer forma possivel de f(a). No presente trab~

lho, será proposto um novo critério para escolha de pontos.

Em cálculos que não fazem mensão explicita ao

MCG e onde se usam expansões do tipo

(26)

por exemplo, cálculos Quimico-Quânticos, normalmente se es-

colhe algum algoritmo para a otimização do conjunto dos

de modo a minimizar a energia total E. Essa otimização

"força-bruta" tem como base o método variacional RR e

considera que não existe relação entre os coeficientes

o:

k

tipo

se

e osllparâmetros não-lineares" a k . O uso desse tipo de

expansão, aparentemente, se deve principalmente ao fato de

- 21 -



que as expansões em bases ortonormais de autovetores de al-

--
gum operador (de certa forma sugeridas pela Mecânica-Quânti-

ca básica) convergem muito lentamente. Uma comparação da con

vergência nos dois tipos de expansão para um modelo simples

pode ser vista na referência 38 .

1.5. PROPRIEDADES ESPECIAIS DE H
9.&

, ,
UMA CRITICA A DISCRE-

TIZAÇÃO

Como se viu no item 1.3, já nas aplicações da

GOA algumas dificuldades foram encontradas em relação ao es-

, a função peso (12)H • Nos casos em quecg

não é uma função regular, não podendo ser obtida por saIu -

paço

ção da equação GHW. Como o vetor I~> correspondente exis-

o espaço preenchido pelos vetores da forma (1) com

ete em , haveria então uma diferença entre H .
cg

f( o: )

regular.

Esse comportamento problemático de f(o:) foi

explicado no caso geral por Toledo Piza e;t at. [32) :

Restringe-se às conclusões aos casos em que

S(o:,~) é um núcleo de Hilbert-Schmidt. Uma importante pro -

priedade desse tipo de núcleo é que se as autofunções de au-

tovalores diferentes de zero preenchem um subespaço (L1) de

- 22 -



dimensão infinita, os autovalores Àn têm um ponto limite

(único) para À = O ( o subespaço complementar, preenchido

pelas autofunções de autovalores iguais a zero, é L ).o

Já foi visto que os vetores In> de (15) for -

mam uma base ortonormal para H , tal que qu~lquer
cg

vetar

I~> desse espaço pode ser escrito como

11f >

co

L

n,À :/=0n
c I n> ,n

co

(27)

Introduzindo a seqüencia de vetares

N
N

11f> = L

n,À :/=0n

é fácil verificar que qualquer

ser gerado através do a.YL.6a.:tz

c 1 n>n

N
Ilf >

(1) por

(28)

dessa seqUência pode

N
14>(a» da (29)1'fI> =Jf (a) ,N

com N

Cnu (a)
nf (a) = I 1(30)

N n, À :/=0
h

n
v'n

~ , 2

as quais tem norma finita (quadrado integravel,La), uma

vez que

- 23 -



N

í
n,).. -#0n

Ic 12n

À n

< + 00 (31)

onde se usou a propriedade de ortonormalidade das u (tr)n

J u*(a) U ,(a) da= o ,.n n nn (32)

Mas quando N + co a convergência da
,

serie

(31) não fica garantida, pois depende do decréscimo relati-

vo de (fator dinâmico) e À (fator geométrico),n

e então f(a) pode ou não ser
2

La . Nos casos negativos, ~

xistirão vetores de H que não poderão ser obtidos pe-
cg

Ia solução direta da equação GHW, ou equivalentemente,
-

nao

pàderão ser escritos na forma (1). Na referência

menta-se também que:

32 co-

1) o espaço preenchido pelos vetores In> , isto é

H , é o fecho do espaço,em geral aberto, dos veto
cg

res que podem ser escritos na forma (1);

ii) nos casos em que
L 1 possui dimensão finita esses

espaços coincidem (ver exemplo na mesma referência)

e

11i) se f(a) é regular ou não é um fato que só pode

ser conhecido com o uso explicito de A, isto é,

se pode saber a pJtiOfLi

J.. ,;"",ijiA-OÕii!iiüiõIlÜISl'A (.AIllIAo CMIII.• ,~ flSICA

- 24 -
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Essas propriedades de

GHW. A primeira se

H
cg

no processo de discretização da equação

têm implicações

refere ao truncamento dos autovalores de S(a ,a) e foi estu

dada por Galetti e Toledo Piza [ 36].Nos casos em
que

2

_ 2

IC I
decresce mais lentamente queÀ(nao- La)a esco

n
n

lha de um valor arbitrário para

Xpode removervetores
c

que são importantes para o problema, cuja existência é conco

mitante com o alto grau de dependência linear dos vetores

correspondentes da base não-ortogonal. Estudou-se na referên

cia 36 como varia o erro na energia para diferentes va

lores de À
C

concluindo pela sua escolha cuidadosa, com o

menor valor possivel compativel com o nivel de ruido numéri-

co.

Corno uma segunda implicação, uma critica mais sé

ria que pôs em dúvida a validade das técnicas de discretiza-

ção foi feita por Broeckhove e Deumens [39): argumentou-se

que para que as fórmulas (19) e (20) fossem aplicáveis

,
seria sempre necessaria urna

2

f(a) do tipo La e que mesmo

essa condição não seria suficiente, necessitando-se também

de urna técnica de integração sofisticada. A impossibilidade

de se conhecer previamente o caráter da função peso certame~

te representava um obstáculo à discretização como foi inici-

almente proposta e os critérios de escolha de pontos já mos-

travam desde as primeiras aplicações uma evidente opção va-

riacional (critérios a e c, sub-item 1.4.2). Na referên-
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cia 39 os autores explicaram o "paradoxo" gerado pelos

bons resultados obtidos com a discretização (ref. 34) usan-

do uma prova de que a expansão em uma base discreta (não únl

ca) dada por (26) converge,e sugerindo então que a equa -

ção que estaria sendo resolvida na re~erência 34 seria a

equação secular trivial

I (H· - ES ) C = Okt kR, Jl,

J!,

(33)

com os coeficientes de expansão funcionalmente independentes

dos ak. O MCG discreto seria então equivalente ao mét~

do RR. Além disso, foi proposta a otimização do conjunto

visando uma convergência mais rápida para E e 'P

tendo sido introduzida a técnica chamada discretização varia-

cional para a escolha de pontos, como uma variaçao da técni-

ca de Caurier [37) , na qual a determinação do k-ésimo

ponto necessitaria da diagonalização de uma matriz secular

2 x 2
-

e nao k x k. A DV foi aplicada ao Oscilador Harmô

nico usando Gaussianas transladadas

Hidrogênio usando orbitais Gaussianos [ 40) •

e ao átomo de

Para os propósitos do presente trabalho
-

serao

consideradas DV todas as aplicações que envolvem otimização

do oonjunto {a } • Deve-se atentar para a diferença funda k

mental entre a convergencia pela base discreta e a técnica

DV de escolha de pontos.
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1.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

o MCG foi desenvolvido com o objetivo de tra-

tar o movimento coletivo em núcleos atômicos, tendo nesse

objetivo, no entanto, sucesso limitado [41J. As suas melho-

res aplicações se referem ao seu uso corno alternativa varia-

cional para a equação de Sohrodinger.

Por outro lado, se na discretização ele corres -

ponde à técnica RR, as vantagens do seu uso são quase que

apenas formais, a não ser no que respeita à introdução do

À (não se têm noticia da utilização de tal controle emc

outros cálculos RR).

Um possível avanço seria a exploração do caráter

continuo do método mesmo na sua versão discreta, após um es-

tudo formal mais aprofundado da discretização no que diz res

peito à convergência dos coeficientes de expansão para f(o).

o restante desse trabalho trata desse objetivo e de aplica -

ções a cálculos atômicos.
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CAPÍTULO II. UMA FUND~mNTAçÃO PARA A DISCRETIZAÇÃO INTEGRAL

NO MCG [42]

Como se viu no capitulo anterior, argumentou

se na literatura, com base em propriedades de

levada ao extremo de se aplicar a DV a um problema que envol

ve sabidamente uma função peso regular (40). No entanto, e-

xistem pelo menos duas razões para que se procure recuperar

a idéia de discretização integral no MCG:

2

1. Em casos Lo.
-

a equaçao (19) é claramente a
-

versao

discreta da equação GHW. O problema de se efetivar a

DI é somente técnico e sua solução deve ser procurada

comparando-se então, na eficiência, DV e DI.

_ 2

2. Nos casos nao-La pode-se apelar para a argumentaçao

[32] de que se
LI possui dimensão finita então f(o.)

é regular. Ora, esse é justamente o caso da discretização,

onde é obviamente finito. Aumentando N a di -

mensao de L aumenta mas permanece finita. Parece en 1
tao que uma aplicação da discretização deve envolver sem-

pre uma função peso
2 __

Lo.: mesmo que a soluçao nao seja

estável para N crescente.

Em vista destes argumentos, um estudo formal da

- 28



discretização, além dos já existentes, se faz necessário,te~

do em vista a possibilidade de se realizar a DI, seja f( a )

regular ou não. Isso é feito nesse capitulo, com

a um problema simples, mas ilustrativo.

2.1. TEORIA

aplicação

No que segue, usa-se o indice superior N para

indicar "discretização com N pontos". Por exemplo, a apro-

ximaçao de I '1'> é escrita como

N
I 'i' >

= (34)

onde os são coeficientes de expansão que podem ou

nao convergir para uma função regular. Evidentemente há uma

grande arbitrariedade nessa definição de
N

I'i' > pois existem

infinitos conjuntos diferentes de N pontos.No entanto, es-

se fato não é relevante para as conclusões a que se pretende

chegar, isto é, não é importante saber qual é o conjunto de

pontos usado em (34).

Passando para a base ortonormal dos

In> de (22), obtem-se

- 29 -
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=

N

L

n=l
c I n >n 1 . (35)

o ponto de partida consiste em verificar que

(14) é uma equação de Fredholm com um núcleo de quadrado in-

tegrável, a qual admite trivialmente uma solução
,

numerica

[431 que pode ser escrita como (21). Em vista disso, pode-

se admitir que os vetares In.> e In> se tornem arbitra -

riamente próximos com o aumento de N, ou, equivalentemente,

que se possa sempre encontrar um número positivo ~ tal que

a condição "forte" (ver Apêndice A) seja satisfeita:

Então,

11 I n > - I n > 11
< e: / 1\12 • (36)

N

1I L
n=l

Cn ( I n> - I n> ) 11 ~

N
L

n=l
I C In I1 in>

N

-ln>II<L
n=l

II I n> - I n> I1 < E: / N

••• (37)

onde usa - se (35) e a desigualdade triangular generalizada.

o resultado acima implica que o primeiro termo da desigulda-

de (37) deve se tornar muito pequeno ao se aumentar N.
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Desenvolvendo esse termo, com o uso de (15) e (22) che-

ga-se a

N

J I
n=l

c u (a)n n

/Ç
... (38)

Tomando agora (24) para definir os coeficientes de expan-

sao,chega-se a

J f (a) I<p(a»N

onde as funções

da :: (39)

NI
n=l

c U (a)n n
(40)

-
sao

2

La . Realmente,

f I fN (a ) I 2 da =

NI
n=l À n

< + co (41)

ja que N é sempre finito. Essa equação é semelhante a

(31) e as conclusões sobre a convergência da série são as

mesmas.

A convergencia das funçoes

não pode ser escrita em geral como

- 31 -
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f(a) = lim fN(a) I
N+oo

mas sim na forma

I'P = lim J f (a) Icp(a» da IN
N+oo

(42)

(43)

onde a tomada do limite e a integral comutam ou não, depen -

dendo do decréscimo relativo de

(41) •

e À n na soma

2.2. ASPECTOS TÉCNICOS; ~1A PROPOSTA PARA A DISCRETIZA-

ÇAO INTEGRAL

A equação (39) é fundamental. Primeiramente,

deve-se observar que o seu lado direito não representa nece~

sariamente a discretização da integral do lado esquerdo mas

que ambos meramente geram aproximações para o mesmo vetor

I 'I'> Se os
N

F convergirem parak fN(a) ter-se-á conse-

guido a DI. Caso contrário, simplesmente RR (base discreta).

Existem dois tipos de situação a se considerar:

i)
Em casosfavoráveis, 2
descres-quando IC In2f( a)

,
La

-
ce mais rapidamentequeÀ

n'
eea equaçao
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GHW tem (19) como sua real versão discreta, com uma solu -

ção estável para a função peso. "No entanto, para uma integr.§:

ção pobre, os coeficientes
N -

Fk podem nao convergir para

f(a) sendo então os resultados piores que os DV, ao menos

para a energia.

Uma boa integração não é determinada somente e

necessariamente por uma técnica sofisticada mas principalmeg

te por um conhecimento qualitativo prévio da forma da função

peso [ 441 , com base em argumentos fisicos. Eventualmente,

uma simples mudança de rótulos (ver capitulo seguinte) na

função geradora pode ser eficiente para tornar a função peso

passível de discretização com pontos igualmente espaçados.

Uma vez atingida a convergencia, um

cálculo deve servir para a visualização da forma da

primeiro

função

peso e consequentemente de um intervalo de integração trunca

do onde ela seja relevante. Pode-se então ajustar a malha

para esse intervalo e realizar um cálculo definitivo para um

dado N.

ii) Nos casos opostos, se decresce mais

rapidamente que
I C 12n

À n

, a norma da função peso deve cres -

cer sem limite com o aumento de N. Aumentando a densidade

de pontos na malha, os vetores vão apresentar DLA, freqüen-

temente irrelevante no caso anterior mas muito importante no
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presente , causando problemas numéricos. Para se evi-

tar tais problemas deve-se usar o procedimento usual de

truncamento, f!xando

passa a ser

À • A versão discreta da equação GHWc

N

L [ H ( ak ' a ~) - E S ( ak ' a ~)] fN I ( a ~) = O
9,=1

(44)

com N' = N - N . De acordo com os argumentos apresentadosc

em [361 ' a malha deve ser a mais densa possivel e À

C

o menor possivél.Preenchendo o intervalo de integração apr~

priado, a solução para a função peso tenderá a se estabili-

zar em alguma de quadrado integrável, concordan

do com a referência 36 , onde se prevê a estabilização

de E em uma aproximação superior, ao se fixar

proximação será tanto pior quanto maior for

À • Essa ac .

À •
C

Um ponto a ser considerado é que devido aos

ruídos numéricos a DV é tão inábil quanto a DI para obter os

estados que podem ser importantes para a solução mas que cor

respondem a um alto grau de DLA.

É conveniente lembrar aqui que, como já foi

citado no final do Capitulo I, a aplicação da DV não impli-

ca necessariamente a expansao em uma base discreta. Eventual

mente, a DV pode levar à função peso, principalmente em ca-

?

sos Lu. A comparação com a DI eô um caso em que isso po
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de acontecer é feita no Capitulo 111. Ainda assim, a conver-

g~ncia para f(a) e conseqüentemente para ~ , deve ser

mais lenta que com a DI , pois é bem conhecido que a otimiza

ção de E não leva necessariamente a uma boa função de onda.

Concluindo a comparação, em ambos os casos i
e ii , um procedimento tipo DV mesmo levado aos últimos

termos (otimização por "força bruta") parece ter a

vantagem de uma possivel converg~ncia mais rápida para

certo estado visado, e.g., o estado fundamental. Já

melhoramentos esperados com a DI são:

,
unica

um

os

1) economia de tempo computacional, ao se evitar a otimiza -

ção de parâmetros não-lineares (ou valores discretos da

CG) ;

2) uma representação adequada de ~ários estados excitados em

uma única diagonalização (obviamente quando eles existi -

rem com a mesma simetria da função geradora), enquanto na

DV os pontos são escolhidos visando um só estado e o pro-

cedimento deve ser repetido para cada um deles;

3) a construção de uma melhor função de onda, ao se preen -

cher de forma Dais efetiva o intervalo de integração, evi

tando a otimização do valor médio de um determinado oper~

dor em detrimento dos demais.
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2.3. APLICAÇÃO DA DISCRETIZAÇÃO INTEGRAL

No exemplo seguinte, assim como nos demais ca-

pitulos dessa tese, será tentada a DI para as aplicações do

MCG, procurando-se usar um critério de integração
,

numerica

para a escolha dos pontos de discretização. A escolha mais

simples consiste em uma malha de pontos igualmente espaça -

dos numa' região onde a função peso tenha maior relevância .

Para se encontrar essa regiao, uma primeira tentativa pOde

ser centrar a malha em a • Mas em certos
o casos

esse procedimento pode ser danoso (ver Capitulo rrr), dei -

xando de fora vários estados relevantes de H . Isso deccC>

ve acontecer, por exemplo, quando a função peso não for

simétrica em relação a a , O que decorre da simetria doo

problema. Nesses casos, deve-se recorrer a argumentos fisi

cos para inferir uma forma aproximada da função peso ( como

na referência

malha adequada.

44c ) como um guia para se encontrar a

2.3.1. Aplicação ao Oscilador Harmônico com Gaussianas

Transladadas

Esse problema é conveniente para ilustrar os re
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sultados do iteQ 2.2 , já que a função peso
,

sera
2

L o.

_ 2

ou nao- Lo. conforme a largura da função gera.d0ra for res -

pectivamente menor ou Qaior (igual) que a da função de onda.'

Ele foi usado na referência 39 para ilustar a DV e pode-

se então COQparar os resultados.

A função geradora é (não norQalizada)

2
~(x,o.) = exp[-2s(x-0.) ] (45)

onde o par&metro s controla a sua largura. COQO é bem sa-

bido, a largura da função de onda do estado fundamental do

oscilador é controlada por k = Qw/2 , onde Q e w são

sua Qassa e freqüência angular respectivamente. Para gerar

'i'(x) através de (1) , deve-se considerar o valor do parâm~

tro y k/2s. Para y < 1, f ( 0.). é dada por (11); para

y = 1 é uma distribuição delta e para Y > 1 uma distri-

buição ainda "pior".

COQ a função geradora dada por (45), esse pro-

blema é totalmente equivalente à aplicação da GOA e da

QA ~1]. Então os n~cleos são (9) e (10) , com t=m=l

e onde k é feito igual a 0,5 para reproduzir o espec-

tro do oscilador.

eA simetria do problema Qostra que o. = O
o

que a função peso deve ser siQétrica eQ relação a ele. Opto~

;i~TtÕ~;oÕ'NSiITUTO OEfiSi('ÃÊÕU1MICÂÕÊ sÃo (AR1.0I·.
FI S I(A



se então por uma malha de pontos igualmente espaçados cen -

trada em

-
sao:

a • Os resultados obtidos para a funçãoo peso

i) Y < 1, os coeficientes convergem rapidamente para f(a);

aumentando Y a função peso se estreita, apresentando

oscilações para a crescente (Figura 1);

ii) Y = 1, os coeficientes caem sobre elementos de uma se-

qüência delta que se estreitam à medida que N cresce

ou À decresce (Figura 2); parac

é estável;

À fixo a soluçãoc

iii) Y > 1 , os coeficientes caem sobre uma função que mos-

tra comportamento similar à anterior (sugerindo uma

singularidade na origem),a qual oscila e se alarga mais

e mais à medida que Y cresce; fixando-se À a soc

lução também tende a se estabilizar, como prevê a equa-

ção (44) .

A Tabela I mostra os resultados para o espectro

do oscilador em varios cálculos. Como se pode ver, a qualid~

de da DI cresce à medida que diminui ,enquanto Y ~ 1 .

Esse fato deve ocorrer também com a DV pois se deve à nature

za do problema e não à técnica. Para y < 1 a DI traba -

lha otimamente. Outra observação é que, como foi previsto no

, -
inicio deste item, a DI fornece aproximaçoes para N' esta -

- 38 -



1,0

( c) (b) (a)

~ 0.5 ~ \ 9.5.0

~\
G
\Q

0,0 I I • ...;.. ~

I .•••. I-~I~

o a

Figura 1 . Funções peso do estado fundamental do Oscilador

Harmônico para vários valores de Y •

(a) Y ::: 0,50 , (b) Y ::: 0,90, (c) Y ::: 0,99. As

funções foram ajustadas de modo que f (0):::1,0.max
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2,4

2,0

1,6

1,2-
tS

- 0,8z
~

0,4

0,0

-04,

-013
-1,0 -0,5 0,0

a
0,5 1,0

Figura 2 •.Duas aproximações para a função delta (y = 1,0)

no problema do Oscilador Harmônico. N = 11,
-7 -8

(a) À = 10 e (b) À = 10 •c c
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.f::>

f-'

TABELAI. Vários cálculos DI para o Oscilador Hannônico. As energias estão em unidades de hv • O conjunto de pontos
inclui a = O e é simétrico em relação a ele. Para todos os cálculos k = 0,5 e N = O exceto para

o -7 .-8 -12 c
c(N = 5, À = 1O ), d (N = 4, À = 10 ) e g (N = 1, À = 10 ) .c c c c c c

Cale.
I

N
Y
6.aEE1E2E3E4o

(a)

75/80,50,50000021,500022,50023,5064,·53

. *

***
(b)

115/80,50,51,52,53,54,500001

(c)

11(N' = 6) 1,00,20,500000081,50000012,50023,5024,54

*
(d)

11(N' = 7) 1, O0,20,51,50000012,50000023,50024,5002

*

*
(e)

115/40,20,51,52,5000023,50034,5004

(f)

115/30,50,5000021,50022,50093,524,5

(g)

15 (N' = 14)3,00,60,50081,5072,573,75,0

Exato

0,51,52,53,54,5

*
Exato até oito decimais.



dos em cada diagonalização.

Pode-se agora comparar o cálculo DV de Broeckho-

ve e Deumens [ 39] e o cálculo (g) da Tabela I, ambos

com r = 3. A energia do estado fund~uental obtida na refe

~
rencia 39 após 8 interações foi E = 0,50008. Embora

não conste explicitamente desta referência, o seguinte pro-

cesso parece ter sido usado: na primeira iteração foi deter

minado a ; nas demais foram determinados, em cada uma,o

dois pontos variacionais simétricos + a
k , de modo que

se pode concluir que a matriz diagonalizada na última itera-

ção tinha dimensão 15 x 15. No cálculo (g) da Tabela I

obteve-se uma energia um pouco pior para o mesmo estado mas

uma boa descrição do espectro do oscilador. Quando ao tempo

computacional, ele é evidentemente muito menor que o do cál-

culo iterativo DV (39). Infelizmente os pontos variacio-

nais não foram listados nessa referência e então não foi pos

sível comparar as funções de onda obtidas.

2.4. CONCLUSÕES

Argumentou-se nesse capítulo que, como a discre-

tização trabalha em espaços truncados de dimensão finita N,

as soluções aproximadas da equação GHW,

- 42 -
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e não existem obstáculos formais ao uso geral da DI, contr~

riamente ao que se tem proposto na literatura [39,40] •

Nas aplicações do método RR, a escolha dos par~

metros não lineares é inde~endente do processo de solução

da equação de autovalores. Em contraposição, a DI pode ser

apresentada cornoa técnica na qual esses processos são aco

plados, através da função peso f(a).

Se f(a) é regular, a DI deve superar ou

tras técnicas existentes. Caso contrário, se f(a) é sing~

lar, ela se mostra competitiva, mesmo que a DV seja mais

efetiva para a energia de um determinado estado.

A representação integral do MCG envolve ele

gância formal e conveniência prática. A possibilidade de

manter tal representação mesmo na aproximação numérica e

certamente a principal conclusão desse capítulo.
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CAPÍTULO 111. APLICAÇÃO A UM PROBLE~tAMODELO: O ÁTOMO DE HI-

DROGtNIO COM UMA FUNÇÃO GERADORA GAUSSIANA.

Um dos objetivos desse trabalho é o de estudar

Como o MCG pode contribuir nos cálculos atômicos e molecula-

res, principalmente no que diz respeito ao refinamento de

técnicas de cálculo que mantêm a aproximação orbital. É in -

teressante testar a DI em um problema simples mas que mante-

nha algumas caracteristicas de problemas mais trabalhosos.

Como se viu no capitulo anterior, o MCG e a DI

devem apresentar sua melhor performance em casos que envol -

vam uma função peso
2

La • Afortunadamente, o problema de

representar os orbitais do Hidrogênio usando Gaussianas esfé

ricas como.funções geradoras mantém essa caracteristica.

Tal problema foi tomado como ponto de partida

nos testes, realizados principalmente na década de 60 [45]

mas que seguem até os dias atuais [ 45d] , para o uso

de orbitais Gaussianos em cálculos que envolvem sistemas mul

tieletrônicos (principalmente moléculas). A idéia em princi-

pio era a de substituir STOs, com os quais se pode gerar

aproximaçoes acuradas de orbitais atômicos, por combinações

lineares de Gaussianas, com base na fórmula (49) •

Explicitamente no contexto do MCG, ele foi a -

plicado como um primeiro teste para a discretização [34] e
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no uso da DV [40). A maioria dos exemplos citados, incluig

do os da referência 45 , corresponde a DV com diferen -

tes algoritmos de otimização de parâmetros não-lineares, sen

do então um caso ótimo para comparação com a DI.

Outro ponto a se destacar é que nesse caso

coincide com H , isto é, a solução exata da equação

GHW deve fornecer resultados exatos. Um exemplo de inte-

graçao analítica é então fornecido no primeiro item. Já a

discretização, tratada nos demais itens, deve ter os resulta

dos exatos como limite.

3 .1. UM EXEMPLO DE INTEGRAÇÃO ANALíTICA DA EQUAÇÃO GHW [46]

Aqui, atenta-se para o estado fundamental do

átomo de Hidrogênio com a função geradora dada por (não nor-

malizada)

<l> (r,a )
2

= exp( - a r ) (46)

Com os correspondentes núcleos

e

- 45 -
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.... (48)

Lathouwers e van Leuven [21c] consideraram o

mesmo problema e verificaram que uma conhecida transformada

integral entre exponenciais e Gaussianas fornecia a

peso exata:

função

o

exp( - ar) =

00

1 2 -3/2 .exp(-ar ) a exp(-G/4a)daO
(49)

isto é, para a = 1

f (a) =
O

1
-3/2 exp(-1/4a).a (50)

Verificaram também que a derivação de (49) relativa a

a com as correspondentes combinações-lineares gera todos

os estados ns do Hidrogênio, através de um an-6a;tz do tipo

(1) ( é interessante observar que os nodos das funções de on

da ficam por conta das funções peso).

No entanto, -'os mesmos autores [21c] jul

garam impossível a integração analítica da equação GHW para

esse caso. Hurley [47] , através da formulação integral

do teorema de Hellmann-Feynman, chegou a uma equação similar

à (3) com os núcleos (47) e (48) mas recorreu a um

esquema numerico para a sua solução.

A integração analltica é efetivamente realiza-
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da agora. Embora a pretensão no caso seja de apenas inte-

grar a equação GHW, pode-se optar por um caminho mais geral

que exemplifique a solução por tentativa da mesma, como se

segue.

Nos seus cálculos baseados em transformadas

Gaussianas para os orbitais de sistemas tipo He, Bishop e

Somarj ai [44G ) empregaram, com base em argumentos físicos

a função peso tentativa

G(a)
2

;::exp(-q /4a) a-(u+1) (51)

onde q e u eram parâmetros variacionais. Como se
,

vera

no próximo capitulo, essa escolha parece boa para qualquer

orbital tipo ls de átomos -multieletrônicos. A familia

de funções (51) inclui a função peso exata e os parâmetros

devem ser determinados na integração.

tem-se:

Usando a forma (51) para a função peso ob-

3TI

2

JOO -u -5/2 2o a (a+a) exp(-q /4a) da

e

1/2 Joo ~-(U+l) (a+~)-l exp(-q2/4~) d~
TI o

j iltUOTECA 00 INSTITUTODE FISlCA E QUIMICA DE SÃO CAILQI.-. FISICAl ""~_..•.•
- 47 -
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'...

,..
11

I s(a,6) f(6) da =

2

. . .. (53)

Com a mudança de variáveis

8 = fi./y

a equação GHW se torna

(54)

2
. exp(-q y/4a)dy (55)

A equação (55) para E pode agora ser re -

solvida com as fórmulas das integrais definidas [48)

(56)

e

.... (57)

largE;. I < TI , Re \.I> O e Re Il > O )

As D (z) são funções parabólico- cilíndricas e obedecem
p

à relação de recorrencia
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D l(z) - z D (z) + pD l(Z)'= op+ . p p-
(58)

Agora, na equação (55) u pode possuir valores diferentes

conforme se use (56) ou (57) , mas só a aplicação, na

..",

sequencia, de (57), (56) e (56) fornece um valor único,

u = 1/2. Prosseguindo encontra-se

(59)

a qual, comparada com (58) , fixa q=l e E = -1/2 (u.a),

isto é, a energia é exata e independente de a como deve

acontecer quando a equação GHW é resolvida exatamente.

Embora tenha sido dispendido pouco esforço

nesse sentido, não parece fácil extender esse procedimento

aos demais estados do Hidrogênio.

3.2. APLICAÇÃO DA DISCRETIZAÇÃO INTEGRAL [42J

Existe UQ grande número de cálculos de E e

para o Hidrogênio com funções Gaussianas

ticamente todos variacionais (DV). O mais trivial

[45] , pra

envolve

um único termo na expansão, coo ot~mização do parâmetro não-

linear, levando a E = -0,4243 (u.a.). Até quatroo

- 49 -
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na expansão a otimização continua trivial (ref. 45a,

E = -0,49901), mas à medida que N aumenta, deve-se inveno

tar um algoritmo computàcional para otimizar os Um

fato a se destacar é que, para diferentes algoritmos, exis -

tem diferentes conjuntos {a }
k fornecendo resultados equ~

valentes de E
o com um mesmo N, como era esperado.

o primeiro cálculo onde foi usado explicitamen

te o MCG foi o de Chattopadhyay e:t ai. l34). Com base

no conhecimento da forma de f(a) é possivel concluir que

a limitação dos resultados desse cálculo (E = -0,4994 parao

N = 50) não deve ser imputada à DI como foi feito na refe-

'"
rencia 39 , mas sim à escolha da malha centrada em

a (método a, sub-item 1.4.2). Esse procedimento restringeo

o intervalo de integração a [0,2a ] , eliminando assim mui. o

tos vetores relevantes de H ' rotulados por
cg

a > 2a
O

Também a escolha de um valor alto para À
C

foi prejudicial ao cálculo. Simplesmente diminuindo À

C

(= 10-15) e, principalmente, aumentando o intervalo de inte

gração com o uso de diferentes /::;ak (a. = 0.01 ,mln

k-3
/::;ak= 10 , Nk = 10, k = 1, 5) foram encontrados excelen-

tes resultados para as energias EO e E1, respectivamente

-0,4999998 e -0,12499996 (u.a.), com N = 50.

Por outro lado, esse procedimento não permite

que se obtenha a função peso discreta. Ao contrário, os coe-
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ficientes oscilam entre valores positivos e negati-

vos, sem um padrão definido. Isso indica que ele co~

responde ao método RR (base discreta), mas sem otimização de

parâmetros não-lineares e conseqüentemente pior que a DV. A

forl'ilade f( a) , que cresce subitamente próxima de a = O

atinge um máximo e cai de l'ilodoextremamente lento para a

crescente, explica a ineficácia do procediQento descrito pa-

ra conseguir a DI.

3.2.1. A troca de rótulos

o tipo de dificuldade citado acima pode ser evi-

tado ao se trocar o rótulo da função geradora ou, equivalen-

temente, de H . Particularmente nesse caso, escolhe -se
CGo

n =
log Cl

A

A > 1 (60)

onde lli~ bom (não ótimo) valor encontrado para A

sar do novo intervalo de integraçao passar a ser

é 8,0. Ap~

a função peso se torna f.1aisestreita e suave, isto é, "dis -

cretizável" COi'il pontos igualoente espaçados. Isso e facilmen

te explicado:a esquerda do pico o intervalo de integraçao

passa de finito a infinito, ~ direita, se an é fixo, o in -
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crelllento 1J.0.

k
= a

k+l
- o.

k
e

(61)

isto e, 1J.0.

k aUlllentajuntal1lenteCOlll
o.

k ~ o que e

muito conveniente em vista de f(o.) ser quase horizontal p~

a grandes. No capitulo seguinte
,

se vera que essas ca-

racteristicas da função peso se mantêm para quaisquer orbi -

tais atômicos Gaussianos.

Com esse procedimento a DI e conseguida. Os

coeficientes de expansão passam a convergir para a função p~

SOa "Isso acontece para vários estados de simetria s obti-

dos em uma mesma diagonalização (ver Figura 3 para os esta-

dos 1s e 2s). Outra vantagem desse procedimento e que

ele praticamente elimina o problema da DLA, devido à propri~

dade (61) . Excelentes resultados são conseguidos com con-

juntos de vetores que apresentam pequeno grau de dependência

linear. O n~mero de pontos N pode então ser aumentado

bem acima do que é usual, mesmo com À

c O.

A Tabela 11 mostra os resultados de varios cal-

culos DI para o Hidrogênio, comparando-os com alguns cálcu-

los DV. Esses resultados form~~ o mais forte argumento em

favor da DI. A descriçao do espectro do Hidrogênio no cálcu-

10 com N = 50 parece não ter precedentes na literatura
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6,0

4,0 r- I\ ( b )
0

2,0 ~ J,0,0 I- Q_e
\ ~.~\ .-2,0 r- I ~. II

- I -0,657-0.2570,142
~ -'to-

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

(o )

- 0,257 0,142 0,512
Q::log a IA

Figura 3. Funcoes peso de alguns estados do átomo de Hidrogê

nio. (a) 1s, (b) 2s.
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TABELA 11. Vários cálculos DV e DI para o átorrode Hidrogênio. As energias estão em u.a •.

Nos cálculos DI: (a) ~min = -0,9, 6~= 0,15; (b) ~min = -0,4 , 6~ = 0,08; (c) ~min = -1,1 ,

6~ = 0,05. Em todos A = 8,0.

DV Ref. 45bDV Ref. 40DIDIDIExato

N = 10

N = 30N = 10aN = 30bN = 50c

-E

0,4999990,499999990,49980,49999999940,49999999890,5o

*
-E

0,123 **0,12490,11970,12499999990,1251

-E

--0,05517-0,05555555550,0555 •••2

-E3

--0,03052-0,031249999980,03125

-E

--0,01974-0,019999999980,024

-E5

----0,013888888850,013888 •••

-E

----0,010204080
0,0102040826

*
Calculado nesse trabalho.

**
Os dados da referência (40) não pennitirarnobter os demais estados.



as energias sao incluiàas até E6 mas a mesma diagonaliz~

ção provê resultados até E12 com no minimo cinco decimais

exatas). Já o cálculo com N = 30 visa somente o estado

fundamental, o que é possivel simplesmente com a escolha a-

propriada de n . '-e não corresponde a qualquer ti}X)de otimizamln -

ção. Ele leva a energia mais baixa encontrada até agora

para esse problema, ultrapassando mesmo o re-

sultado DV de Arickx et ai. [40] com o mesmo número de

pontos. Isso, apesar de algo surpreendente, é facilmente ex-

plicado desde que o último [40 ] não é completamente oti-

mizado. O tempo computacional gasto na DI é obviamente me-

nor do que o que é dispendido em todo o processo de otimiza-

ção e iteração na DV. Infelizmente, a lista de valores

discretos da coordenada geradora na referência 40 pare-

ce em êrro {nem mesmo E
o pode ser reproduzida)

-
e nao foi

possivel consequentemente repetir os cálculos daquele traba-

lho para obter os estados excitados porventura produzidos.

Para este fim, a Tabela 11 inclui também um cálculo de Huzi-

naga [45b) com 10 pontos e otimização completa, onde se

~ode ver que a DV não fornece boas aproximações para os

estados excitados.

3.3. A FUNÇÃO DE ONDA [50}
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É um fato bem conhecido que as expansões em

Gaussianas, obtidas por UQ critério de otiQização de todos

os parâmetros com o objetivo de minimizar E, não levam a

funções de onda acuradas [51). Um teste crucial para a

qualidade dessas funções tem sido o cálculo de
-

aproximaçoes

inferiores para as energias do áto~o de Hidrogênio, usando

fórmulas clássicas que contêm
~2

<H > • Schwartz [52] calc~

lou essas aproximações inferiores para o estado fundamental

do Hidrogênio usando a expansão em 10 termos totalmente o

timizada de Sambe [45cj , com resultados desapontadores. A

razão para isso é a má avaliação de
~2

<H > , que por sua vez

é conseqüência do comportamento pobre da expansão para r~o ,

COwo foi mostrado pelo mesmo autor

Johnson e Poshusta

r 51 j •

l53] introduziram a mini-

mizaçao da quantidade como um critério

para adaptar as expansões ao cálculo de aproximaçoes inferio

res. Os seus resultados são realmente muito bons e a melhora

no cálculo de poderia levar à conclusão de que uma

função de onda muito melhor foi obtida. No entanto, os valo-

res de E são piores, o mesmo acontecendo com os valores mé

dios
-1 -2

<r>, <r > e <r > , o que se conclui repetindo os

cálculos com a função de Sambe [45c] . O defeito parece

estar na otimização da função de onda para o cálculo de alg~

ma quantidade especifica.
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No item 2.2 argumentou-se que o uso de um

critério de integraçao para o MCG discreto poderia levar a

uma melhor função de onda. Essa suposição parece 'ser válida

mesmo no caso atual que envolve uma função peso

2

L o. a

qual pode ser determinada mesmo com a DV. O argumento é de

,.., , -,..
que a integraçao numerica substitui a otimizaçao de parame -

tros para uma quantidade especifica, devendo então a função

de onda ser adequada para quaisquer valores médios.

A formulação do MCG é apropriada para uma vi-

são simples e objetiva dos problemas envolvidos. Seja V

um operador genérico. Com o núcleo V(o.,~) definido por

V(o.,~) = <<<1>(0.)1V I$(~» (62)

o valor médio <V>

,..
<V> =

é calculado por

II do. dS f(o.) f(S) V(o.,s) =

N N - -
í I f(o.k) f(o.~) V(o.k,o.t)·k=l ~=l

(63)

A fórmula (63) mostra que, pelo menos na aproximaçao numé-

rica, <V > depende não só da função peso mas também da for-

ma do núcleo, isto é, da sua dependência com a CG. Lembran-

do a forma de H(o.,~) dada por (47)' e notando que, ain

da para o presente problema,
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e

(64)

2 {( • Y/2 [ 9.a

H (a,~) = 2 ---- 1 +

+

a+~ 2(a+~)

2 2
15 .2a2 ]

2 2

}
9(aa +l3a)·

2(a +.~)

- 3 +

(65)

2(a + ~)2

2(a + 13)3
2

(a + l3)

é fácil concluir que

r.las

lim H( a, a) = lim rn(a,a) = O, n = -2, -1, ...

(66)

+""

isto é, a energia e os
n<r > sio pouco sensiveis a valo -

res grandes de a
-

mas nao o

O exeQplo acir.lamostra porque a otimizaçio dos

pontos para a energia riio é um bOQ critério para a funçio de

onda e tar.lbémsugere que o intervalo de integraçio relevante

deve ser "democraticamente" preenchido.

Com esse último ponto em mente, parece ser con-

veniente escolher a malha de Qodo a calcular a quantidade 10

cal

""

'l'(0) = J f(a) da
O

- 58 -
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usando a seguinte receita: iniciando-se com um " a-
min

baixo do qual a função peso é desprezível (o que so

ser estabelecido após um cálculo prévio para teste e

pode

que

também depende da precisão desejada para os resultados), es-

colhe-se de modo a preencher totalnente o intervalo

(truncado) de integração para um dado N. Isso deve produzir

valores médios com aproximadamente a mesma qualidade para di

ferentes operadores. O aunento de N deve melhorar todos e-

leso

Para o cálculo de aproximações inferiores à ener

gia do estado fundamental, usou-se a fórmula de Temple [54]

E -

<H2 "

T -

<H>
> _ <H>2

E

,.,

1
-<H>

a qual é a melhor entre as fórmulas clássicas

(68)

para

aproximações inferiores, como foi mostrado por Delves l56).

Nessa fórmula, El deve ser o valor exato ou uma aproxima -

ção inferior à energia do proximo estado superior de mesma

simetria. Nas referências [52] e [53] usou-se a ener -

gia exata do estado 2s, um procedimento obviamente
-

nao

realista, pois nas aplicaçoes práticas esse valor exato

não é disponível. Como a DI fornece boas aproximações para

vários estados, a solução para esse problema poderia ser a

seguinte: numa mesma diagonalização calcula-se aproximações

superiores para Eo e E1; calcula-se então uma aproxima -

.i~íoTE(~ 'oõ'iNSTiWTõ' Õ( FÍSICA [0UtMICA OE 5..4.0 'Allil.f.IP
fI S I (A



çao inferior para E1 usando-se a fórmula de Weinstein

l55 j , que não contém E : esse valor é então usado na fórmu2

Ia de Temple ( 68) •

Para efeito de comparação, no entanto, usa - se

aqui também o valor exato de E1, isto é, -0,125 (u.a.)
•

-A Tabela 111 mostra os resultados de vários cálcu

10s com
N crescente para Eo' ET,

-1 -2
<r > , <r > e

~(o) , os quais podem ser comparados com os valores das re-

ferências 45c 52 - - e 53 onde foram usadas a mini-

mizaçao de
,

E (metodo a) ou de 2 , )«H - E) > (metodo- b . In-

clui-se também na tabela os intervalos de variação dos expo-

entes usados nessas referências para efeito de orientação.

Pode-se concluir da Tabela 111 que o método

a não é realmente conveniente para o cálculo de aproxima-

ções inferiores, ou melhor, fornece uma função de onda de

qualidade muito pior que a energia. Já o método b calcula

otimos valores para sem comprometer em

grande extensão os outros valores médios. Pode-se concluir

que ele produz mesmo uma função de onda melhor do que o méto

do a . Realmente a otimização de obriga a que

se use valores grandes de a o que leva a uma melhor inte

gração de (67) •

A aproximaçao presente, no entanto, parece ser

melhor porque fornece valores intermediários (pelo menos) pa
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TABELA 111. Perfonnance de vários tipos de funções de onda expandidas em Gaussianas. Todas as quantidades

estão em u.a. Em todos os cálculos DI, A = 8,O.

N r2. I ór2 I r2 -E-E<r><r-1>-2
'±' (O)

Método/Referência<r >nun rnax
oT

10

-0,35 0,161,250,4998400,5205531,5019151,0001592,0008430,5621327DI/Este trabalho
*

*
a/45c, 5310 -0,377+0,9320,4999990,5358991,5000130,9999951,9997390,5603410

10

-0,249
-

1,5630,4996270,5058011,4890721,0006931,9974130,5654989b/53

20

-0,35 0,132,250,4999900,5003751,5003051,0000062,0000580,5641646DI/Este trabalho

20

---0,499999990,508572--- -a/53

20

---0,499977 0,5002761,4991941,0001962,000539-b/53

30

-0,35 0,112,950,49999960,5000211,5000370,9999981,9999990,5641876DI/Este trabalho

30

---0,499999990,501706--- -a/53

30

---0,49999890,5000161,4999821,000008 '2,000022-b/53

35

-0,400,10 3,00,49999960,5000101,5000031,0000002,0000010,5641889DI/Este trabalho

Ex.

............ 0,5
0,51,51,02,00,5641896...........

Método a: minimização de <H>

Método b: minimização de < di _ E)2 >

não disponivel

+ : não existe

* . calculado neste trabalho



ra todas as quantidades calculadas. Mostra também uma manei-

ra de aumentar N de modo que esses valores médios possam

beirar seus limites exatos.

Essa última consideração conduz a um interessan-

te resultado. Como a otimização de expoentes torna-se logo

impraticável com N crescente, na referência 53 usou-

se os chamados orbitais "bem temperados", cujos

são dados por

expoentes

== a bk-1 k == 1,2, ••• ,N (69)

onde a e b

car que

são constantes arbitrárias. É simples verifi

Comparando (70) com (61) verifica-se uma analogia

(70)

com

a troca de rótulos do presente trabalho, fazendo-se a identi

ficação

log b
(71)

A

Obviamente, como no caso citado não se atentava

para a solução do problema continuo, a escolha dos parâme -

tros a e b de (69) não poderia estar correlacionada

com a atual, sendo na realidade feita por tentativa e, conse

qüentemente, menos efetiva.
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3.4. EFEITOS DE UMA PERTURBAÇÃO

Para avaliar o comportamento da DI com um Hamil

toniano levemente modificado em relação .ao do Hidrogênio, es

colheu-se

'"

H =

1

2

1

r
+ E r (72)

o qual foi tomado na literatura como um modelo algo invero~

símil de um átomo de Hidrogênio perturbado por um campo elé-

trico radial [57] . Em termos mais realistas esse Harnilto

niano tem aparecido recentemente em conexão com o problema

do c.haJtmon-i.u.m (par quark-antiquarK ligado) [ 58] •

Para evitar dúvidas sobre a validade do método

variacional que podem surgir ao se tratar esse tipo de pro-

blema [59] , usou-se somente € > O. Nos cálculos pr~

liminares notou-se que já com valores muito pequenos de

E, a aproximação inferior para a energia El se
torna

indisponivel, invalidando qualquer tentativa do uso da

fórmula de Temple (68) para aproximações inferiores ( ou-

tras fórmulas clássicas ou usam El ou são

[56 ] ) •

pouco exatas

Assim, como um critério para avaliar a qualidade

da função de onda deve-se usar '%'(0). Não existe um "princí

pio variacional" para essa quantidade mas pode-se assunir que
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a integração de (62) pela regra de SiQPson implica a esta-

bilidade (erros decrescentes) para N crescente.

o núcleo H( a, a) é o mesmo de (47) acresci-

do do termo perturbativo

2rr e:

H'(a,a) = (73)

Nos cálculos, inicia-se com os valores da ener-

gia para diferentes valores de E , mostrados na Tabela IV.

Alguns podem ser comparados com os de Austin [57] , exa -

tos até a 6ª casa decimal, o qual usou uma relação recursiva

para a equação de Schrodinger radial. Foi escolhido um con -

junto fixo de parâmetros de discretização: N = 21; n . =-1,0;mln

l'.n = 0,1 e A = 8,0. A concordância com os resultados exa-

tos é muito boa, sendo que o erro parece independer do valor

de E

Por sua vez, a função peso mostra qualitativarnen

te como varia a densidade de probabilidade eletrônica com a

variaçao de E. Isso estã ilustrado na Figura 4. À medida

que E aumenta, a função peso se desloca para a direita e

aumenta a sua área, o que indica que o elétron se aproxima

do núcleo. É claro que essa observação pode ser tirada dire-

tamente dos valores de IJ'(O) e , também na Tabe-

Ia IV. Uma observação mais importante é a que indica a manu-

tenção do caráter
2

Lo. de f (a) •
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(Jl

TABELAIV. O átono de Hidrogênio radialmente perturbado, para diferentes valores de E: •

Todas as quantidades estão em u. a. fln todos os cálculos

D.. = -1,0 , 6~ = 0,1 , N = 21 e A = 8,0."1TIln

E
E

'l' (O)<r >
o

E o ref.57

0,05

-0,4281200,5979751,384802-
0,1

-0,360900 0,6280731,308182-
0,2

-0,235646 0,6776011,204621-0,235647

0,3

-0,118918 0,7187851,133649-0,118923

0,4

-0,008348380,7547661,079942-
0,45

0,04507450,7713201,057370-

0,6

0,1992870,8166751,0012950,199284

0,8

0,3936010,8697590,9445170,393599

1,O

0,5779310,9169100,9004410,577921

2,0

1,4031611,1030500,766486-
3,0

2,1297671,2456210,692392-



0,4- 0,2 0,0 0,2

Q= Ioga IA

-0,4-0,6

1,0

2.0

0,0

6,0

I • , (a)

I I

(b)

5,0 II

(e )

4,0
- tS-••• 3,0

Figura 4. Funções peso do estado fundamental do átomo de

Hidrogênio radialmente perturbado, para vários va-

lares de e:. (a) E = 3,0 , (b) E == 1,0 e

(c) E = 0,05.
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Prosseguindo, realiza-se cálculos para vários N

com um valor fixo para , para se verificar a estabili-

dade dos resultados. Esses estão na Tabela V,onde llE
- o sig

nifica a diferença entre a energia de um cálculo e a do cál-

culo anterior e a mesma diferença em módulo

para ~(O). Os resultados obtidos sugerem a confiabilida-

de da técnica DI.

3.5. CONCLUSÕES

Argumentou-se nesse capitulo favoravelmente
,
a

DI, em um caso no qual a função
,

peso e
2

La. , especifica-

mente na obtenção dos orbitais esféricos do Hidrogênio atra-

vés de Gaussianas. Encontrou-se que a DV é amplamente supera

da tanto no cálculo da energia, quanto no da função de onda.

Felizmente esse parece não ser um caso particu -

lar como mostram as aplicações do último item, isto é, mesmo

que não se tenha uma expressão analitica explicita como (50)

a função peso pode existir e ser obtida na discretização.

Esses últimos resultados merecem outros comentá-

rios. Foi feita uma modificação na dinâmica do problema ao

se introduzir uma perturbação, mas não na geometria pois a
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CX>

-
TABELA V. O átomode Hidrogênio·perturbado radialrtlênte, com .N· .CrêSCênte. Todas as quantidades estão em

li.a. Emtodos os cálculos E: = 0,3 e A = 8,0 • Valor exato da energia: Eo = -0,118923 [57J

parâmetros de discre
tização

-
N

E6 E'l' (O)16 't'(0)I
O o

60O
o o

mm
max

10

-0,50,21,30 -0,116333 -0,724588 -
20

-0,50,121,78 -0,1189120,00260,7225190,0021

30

-0,50,081,82 -0,1189230,0000110,7225460,000027

40

-0,50,061,84 -0,1189230,00,7225660,000020



funç~o geradora permanec~u a mesma. Na fórmula (41)

considerar que modificou-se a taxa de diminuição de

deve-se

mas n~o de
À

n

, ,
Seria sempre possivel escrever um orbital esferi

co qualquer como uma transformada Gaussiana com uma função

peso de quadrado integrável ? Parece não haver prova formal

disso, mas o último item desse capitulo fornece

favorável.

urna pista

Para outras simetrias é fácil verificar que as

conclusões se mantêm. Por exemplo, para o orbital 2p do Hiz

drogênio,

1
=

C"' rcose4~2TI exp(-r/2) =

=
1

<Xl

F:' 1 z exp(-or2) 0-3/216~2 TIo exp(-1/80)do
(74)

onde se usou (49). Basta então escolher convenientemente a

função geradora.

Como se verá no próximo capitulo, todas

conclusões terão importantes conseqüências.
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CAPíTULO IV. UMA FORMULAÇÃO PARA PROBLEMAS MULTIELETRÔNICOS

Nesse último capitulo, procura-se explorar as

caracteristicas da DI, principalmente o que foi estudado -no

capitulo 111, para aplicações a problemas multieletrônicos.

Com esse objetivo, tornou-se conveniente desen-

volver uma formulação baseada no modêlo de particulas inde -

pendentes, as equações monoeletrônicas de autovalores sendo

então discretizadas com o uso da DI.

Esse objetivo é perseguido usando (1) como fun

ção tentativa para os orbitais espaciais, dentro da aproxima

ção Hartree-Fock, o que é feito em seguida.

4.1. O MÉTODOGRIFFIN-HILL~WHEELER-HARTREE-FOCK [60J

Apresenta-se a formulação para um átomo de 2M

elétrons com camadas fechadas. A literatura mostra que essa a

bordagem inclui os pontos fundamentais da aproximação HF e que

extensoes a camadas abertas podem ser facilmente formuladas

[61] . Já para incluir moléculas, basta modificar convenien -

temente o Hamiltoniano.

Escolhe-se as funções espaciais de um

- 70 -
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(orbitais espaciais) como

(75)

onde as $ ,(l,a) , que s~o normalmente 8TOs ou GTOs , de~

pendem da coordenada geradora a e as f, (a)~ são funções

peso desconhecidas. A função tentativa para o método varia -

cional é escrita como um determinante de Slater no qual os

spin-orbitais têm (75) como parte espacial, isto é, em

notação convencional

Escreve-se o funcional

E[ f. (a)] =~
<'i'I'i'>

(77)

minimizando {'77) em relação
,as f.(a) , o que leval

,
as

equaçoes de Griffin-Hill-Wheeler-Hartree-Fock (equações GHW-

HF) :

J [F(a,S) - Ei S(a,S)] fi (6) dS = O; i=l, ••• ,ro1. (78)

Com os operadores

niçoes usuais

~ ~
h(l), J .(1)

J

l62 ) :

e
~
K . (1)

J
mantendo suas defi
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com os super-núcleos

-1
<1>.(2,81) <1>.(1,8»

(87)
V.( o. o. I; 8 I , 8) = < <I>i ( 1 , o. ) <I>j( 2 , o. I ) I r 12 I J 1

e
V(o. a'· 8,8') = <<1>.(1,0.) Q>.(2,al)

-1
,(88)Ir12I<1>i(2,8) Q>j(1,81», , 1 J

4.2. A SOLUÇÃO DAS EQUAÇÕES GHW-HF

As soluções das equações (78) fornecem as e-

nergias orbitais E.1 e as funções peso f.(a). Essas sol

luções são feitas, para cada i , por um procedimento iterati

vo, partindo de uma

o, ou a solução de

f.(a) inicial (por exemplo, f.(a) =1 1

(78) sem os termos de interação eletrb

nica),com um critério numérico arbitrário para
~

convergencia

após várias iterações. Em cada iteração as integrais
-

sao

feitas por discretização. Em contraste com os procedimentos

RR usuais, os quais levam na prática às equações HFR, pro-

põe-se explorar a representação continua do MCG como nos ca-

pitulos anteriores, isto é, tenta-se obter uma integração

numérica acurada de (78) o que, além de refinamentos for-

mais, deve evitar a otimização de parâmetros não-lineares.

Com o uso de STOs, a regra de escolher

- 73 -
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de discretização igualmente espaçados é suficiente para co-

brir a regi~o realmente significativa do intervalo, mas para

GTOs encontra-se um comportamento das funções peso idêntico

ao caso do Hidrogênio, isto é, elas são suficientemente esp~

lhadas para que se necessite a troca de rótulos.

Nas aplicações comuns do método de Roothaan, os

pontos são escolhidos de modo a minimizar a energia total •

Isso força a que eles sejam otimizados praticamente para uma

melhor obtenção do orbital 1s, energeticamente mais impor-

tante, em detrimento dos demais. Com isso, os valores médios

orbitais são prejudicados, com exceção dos 1s. A presente

aproximação sugere a escolha de pontos de modo a preencher

de maneira aproximadamente igual os intervalos de integração

onde as diferentes f. (a)l são importantes.

4.3 A APROXIMAÇÃO NUMÉRICA [ 60]

Evidentemente, as equações ( 78 ) não devem ser

passiveis de solução analitica. Recorre-se então à discreti-

-
zaçao.

A versão discreta das equações GHW-HF

N

I [F(ak,a~) - E:i s(ak,a~)] fi (a~) = O
~
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ções óbvias. Os e são discretiza-

dos nos mesmos pontos:

N N

J . ( ak 'a R,) = L L f. (a ) {. (a ) V (a ,a ; a ,a R, )

(90)
J pq J P J q k P q

e N N

- - (91)K .(ak, a JI,) = t í f. (a ) f. (a ) V (cxk 'a p; a JI,' cx ).
J pq J P J q q

Os super-núcleos V

liticamente.

devem em principio ser calculados ana-

Os elementos de matriz de F são formados e a

diagonalização é feita pelo método descrito no item

A energia total é calculada por ambas as fórmulas

M

E=í(e:.+h .. ). J. J.J.
J.

M M M

E = 2 í h .. + í í (2J .. - K .. ) ,
. J.J. .. J.J J.J
J. J. J

1.4 .

(92)

(93)

sendo os valores encontrados nos cálculos iguais em todos os

digitos, com

N N - -
h .. = í í f. ( cxk) f. (a fi) h (a k' a )J.J. J. J. '" JI,k JI,
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e

J ..1 Jj(ak,a~)~J N N

= ~ ~ fi(ak) fi(a~)

I(95)

K .. J k i
L K .(a ,a )

~J
J k ~

Os valores médios
n

, para o orbitali,
são avaliados<r >

por N N

n
L f. (ak)fi (a)/,)

n
(96)<r. > = L ri (ak, a)/,)J. )/, J.k

onde

rr: ( a, a) = < <1>. (i , a)J. J. Irr:1 <1>. (i, a) > •J. J.
( 97)

4.4. APLICAÇÕES PRELIMINARES [60]

Foi desenvolvido um programa de computador (Apên-

dice B) que implementa a solução de (79) para orbitais de

uma mesma simetria, no caso, simetria s , com aplicação ao

átomo de Hélio usando orbitais de Slater, e ao Hélio e ao

Berl1io com orbitais Gaussianos. Mostra-se agora em detalhes

como esses cálculos foram realizados, incluindo resultados

para a energia total, energias orbitais, raios médios orbi -

tais e funções peso. Os valores obtidos são comparados com
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cálculos prévios.

4.4.1.0 átomo de Hélio com STOs

A funç~o geradora para o orbital

normalizada )

18 é (
-

nao

<1>( r , 0.) = exp (- ar)

com a qual se calculam os núcleos:

h ( a, s) = [ S ( a, S) /2] [a s- Z ( a+ S) ] •

. (98)

(99)

(100)

Os super-'núcleos (87)e(88 )são ambos dados por:

2 96' [1 li + v 1 li + V]

V(a,b;

c,d) = --+ +--+(101)
4 2 2 (u+v) u 3u v 3v

onde u = a + d e v = b + c.

Os resultados estão na Tabela VI. O limite HF

[63J . é atingido com somente um ponto a mais que os cálcu-

los da referência 64 , sendo então o aumento do
,

numero

de pontos obviamente irrelevante. Como à função peso, nesse

, wlLlOTECA 00 INSTitUTO DE fISl(A E QUIMlCA DE SÃO CAlLGI· •••
fISI(A
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.....:J

CX>

il

TABELAVI. cálculos HFRa GHW-HFpara o estado fundamental do átaro de Hélio com S'IDs. Todos os valores
- .d - . od - , 10-13a 6 O d:; - .estao em unl ades atOmicas. Em t os os calculas GHW-HF 1\ = e A = , on e e necessarlO.c

N
CYmi.n0nun/J.a/J.Q -E -s< r >Ref.

-

12

0,4-0,5-2,8616799955960,9179555615170,927273396524Este trabalho

13

0,4-0,5-2,8616799956060,9179555629360,927273403071Este trabalho

15

0,2-0,5-2,8616799956110,9179555627400,927273404093Este trabalho

12

--0,15-0,042,8616799947420,9179555616580,927273405496Este trabalho

13

--0,15-0,042,8616799956120,9179555628630,927273404750Este trabalho

12b

----2,8616799956120,9179555628560,927273404732[64bJ

a. Com esse valor de À nenhum vetar é eliminado em tcx::1osos casos.c

b. Com expoentes assintóticos.



caso, bastante estreita, a troca de rótulos for-

nece resultados pouco melhores que a discretização simples

no espaço a , como mostra a tabela.

No atual nivel de sofisticação, não foi possi -

vel visualizar um comportamento claro da função peso nesse

caso, a qual mostra um comportamento irregular quando sujei

ta a variações na malha. O alto grau de dependência linear

de vetores importantes sugere um poss1vel comportamento não

2 _, ,

La ,mas isto nao esta garantido ate o momento.

4.4.2. Os átomos de Hélio e Ber11io com GTOs

De acôrdo com a representação integral do MCG,

emprega-se a mesma função geradora e os mesmos pontos de

discretização para os orbitais 1s e 2s, deixando para

as funções peso a responsabilidade de gerar diferentes orbi

tais, isto é:

00 2
1j!ls=

~ fi (a) exp (-ar ) da

e

(102)

foo 2

1jJ = o f2(a) exp(-ar ) da.2s
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Os núcleos são

S(a,a) = [n/(a+a)]3/2

e

, ..
e os super-nucleos sao dados por

(103)

(104)

V(a,b;c,d)
5/2. 1/2

= (2n )/[(a+d) (b+c) (a+b+c+d) ].,
(105)

A mesma diagonalização fornece as soluções de

(89) para ambos os orbitais 1s e 2s, no caso do Berl-

lio. Os resultados são mostrados nas Tabelas VII e VIII. Po

de-se ver que mesmo a diagonalização trivial de matrizes

13 x 13 para ambos Hélio e Berl1io, produz valores de

E menores que os de Huzinaga , em cujos cálcu-

los todos os 10 expoentes são otimizados. As funções peso

têm um comportamento claro como mostra a Figura 5 para o

orbi tal 1s do Hélio e a Figura 6 para os orbitais

1s e 2s do Berl1io. É interessante notar a similaridade

entre a função peso tentativa do Bishop e Somorjai

e a obtida nesse trabalho para o Hélio.

o acréscimo de N, nesse caso, é útil

[44c]

sendo

que os melhores resultados para o Berílio se aproximamdos de Da-

vis et at. [64bJ onde se empregou expoentes assintóticos.A Tabe
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TABELAVII. cálculos HFRe GHW-HFpara o estado fundamental do átomo de Hélio com GTOs.
Todos os valores estão em unidades atômicas. Em todos os cálculos GHW-HF

\ = 0,0 e A = 6,0.c

1I

o:>
I-'

N n .t:,n -E-e:<r::>Ref.
nun

13

-0,500,162,861672190,917953970,92728818Este trabalho

14

-0,500,152,861676450,917954830,92727866Este trabalho

16

-0,650,152,861678070,917955610,92727731Este trabalho

24

-0,700,102,861679570,917955420,92727353Este trabalho

10a

*
[ 45bJ

- -2,86166920,9179520,927276

a. com G'IDs otirnizados.

* calculado neste trabalho.



(X)
rv

;i

TABEIAVIII. Cálculos HF e GHW-HFpara o estado fundamental do átono de Berílio can GIDs.
Todos os valores estão em unidades atômicas. Emtodos os cálculos, GHW-HF À = O,O e A = 6, Oc

N n .60,-E
-E1-E2< r1 >< r2 >Ref.

mm

12

-0,60,2014,5714774,7324860,3092940,4152462,651337Este trabalho

13

-0,60,1814,5727144,7326890,3092730,4150302,650027Este trabalho

15

-0,60,1514,5729594,7326510,3092710,4149992,649490Este trabalho

16

-0,750,1514,5729594,7326560,3092720,4149992,649481Este trabalho

18

-0,60,1314,5730054,7326650,3092700,4149952,649434Este trabalho

10a

- **
[45bJ- -14,5725794,732230,309190,4150062,647995

14b

--14,5730234,7326700,3092700,4149942,649414[64bJ

a. com G'IDs otimi zados .

b. com exp:>entes assintóticos.

* calculados neste trabalho.
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2,0

11)

01)

-0,5 0,0
Qalog aI A

0,5 0,9

Figura 5. Função peso do orbital 1s do átomo de Hélio.
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4,0

3,02,01,0

I
40

0,0 I- 0/
-1,0

-ts-'to-

25
2,01.5IP0,50,0

-0,5 0,0 0,5
Q=loga/A

1,0

Figura 6. Funções peso dos orbitais do átomo de Berilio

(a) ls e (b) 2s.
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la VIII ilustra também o fato de que a escolha de

pela DI fornece melhores resultados para o orbital

pontos

2s do

que a otimizaçao de E, como foi previsto no item 4.2.

4.5. ALGUMAS CONCLUSÕES

Os dois exemplos anteriores levam às seguintes

consideraçoes:

A convergência mais rápida dos STOs em relaçao

aos GTOs já era esperada. No entanto, para os primeiros a

função peso não mostra um comportamento claro
2

La.
-

ou nao

"

L~ • Como se argumentou nos últimos capitulos, é justamen-

te pela exploração de um possivel comportamento
2

La. da

função peso que o MCG discreto pode superar amplamente o

método RR.

A desvantagem na convergência dos GTOs tem, no

entanto, a sua contrapartida no cálculo de integrais molecu

lares de vários cen~ros, onde esse tipo de orbitais leva a

grandes vantagens em relaçao aos STOs. Então, tendo em men-

te futuras aplicações a moléculas, resolveu-se restringir

os cálculos seguintes aos orbitais Gaussianos.

Ús resultados até agora são animadores por
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rias razões. Primeiramente, a possibilidade de aumentar qUá

se que indefinidamente o numero de pontos N , pode ser

de utilidade para se evitar os problemas gerados pela "in -

completeza" da base [65J. Esse ponto é deixado para

considerado futuramente.

Por sua vez, a possibilidade de se usar uma mes

ma malha para diferentes orbitais de um mesmo átomo sugere

que isso seja possivel também para diferentes átomos, isto

e, sugere que se retome o conceito de base universal l 66].

Finalmente, deve-se lembrar que existem inume -

ras rotinas compu~acionais para cálculos atomicos e molecu-

lares baseadas no método HRF que podem ser modificadas de

modo a se tornarem equivalentes a uma rotina GHW-HF. As prin-

cipais modificações seriam a introdução de um controle para

os À pequenos, que é caracteritico do MCG, e principal-

mente a eliminação de sub-rotinas (geralmente dispendiosas

de CPU), destinadas à otimização de parâmetros não-lineares

o que traria a vantagem adicional da simplificação dos pro-

gramas.

Esse dois últimos pontos são considerados em

seguida.

4.6. CONSTRUÇÃO DE UMA ROTINA GHW-HF
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Com o objetivo de realizar aplicaçoes a siste -

mas maiores optou-se por modificar o programa ATOMIC, desen

volvido pelo Dr. Enrico Clementi e colaboradores [671 na

IBM. Ele se baseia na forwulação HFR e usa ambos STOs e

GTOs na expansão de orbitais atômicos. Seu objetivo prin-

cipal é a construção de orbitais atômicos adaptados para

cálculos moleculares, fornecendo os coeficientes e expoen -

tes das respectivas expansões, além da energia total, ener-

gia orbital e outros resultados.

As modificações seriam as consideradas no final

do item anterior. No entanto, a introdução do À

C
exigi-

ria modificações estruturais de grande porte no programa, o

que pareceu não ser necessário, pelo menos para os presen -

tes objetivos. De qualquer modo, como a intençao atual é de

usar somente GTOs , pode-se sempre supor que se usa Àc= O

(foi feito um cálculo para o Hélio com N = 56

mas com a DLA).

sem probl~

As modificações fundamentais dizem respeito a

escolha dos expoentes, agora pontos de discretização. Apagou.,-

se do programa original a parte destinada à otimização dos

mesI7los.No Ln-put passou-se a ler, no lugar das primei -

ras tentativas para os expoentes, os parâmetros de discreti

-
zaçao N , r. e u~ • Dara cada orbital. A troca

Ii1in . -
de

rotulos roi feita com a leitura de A e um comando referen-

te a equação (60) para cada orbital (algumas linhas no
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programa principal).

A rotina resultante foi chamada GERATOlfl. ForaQ

feitos cálculos para o Hélio e o Berllio que mostraram a

sua equivalência ao programa anterior. Em seguida, mostra-se

como esse novo programa foi utilizado na última

desse trabalho.

aplicação

4.7. UMA BASE UNIVERSAL PARA ÁTOMOS DA PRIMEIRA FILA [68]

Como uma aplicação mais sofisticada do método

GHW-HF, proc~rou-se construir uma base universal, isto é, um

conjunto único de orbitais, para vários sistemas. Esse concei

to foi introduzido nos trabalhos de 8ilver e:t a.i. [66], com

o objetivo de transferir integrais de um cálculo molecular

para outro. Obviamente esta não é a única vantagem de uma

base universal, devendo ser destacada também a compacidade

do conjunto de dados a ser armazenado no caso do uso de

bases desse tipo.

Como nesse caso a otimização de expoentes se

torna mesmo impraticável, já que não deve existir um conjun-

to único de orbitais que torne
,

minimas as energias de vários

sis~emas, usou-se em l66) 8TOs "bem-temperados". No

entanto, como se comentou no item
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ce de maior fundamento. Já a DI sugere que se use os mes-

mos pontos de integração para diferentes orbitais. Aqui po-

de-se aliar os fatos de que a DI trabalha melhor com

GTOs e de que estes sao apropriados para cálculos molecula-

res. Apostando na melhor qualidade da DI em relação
,
a

técnica de orbitais "bem-temperados", pretende-se então con

seguir uma base universal de Gaussianas que proporcione re-

sultados equivalentes aos da referência 66 com uma relação

n9 GTOs/n9 STOs bem menor que a que se encontra normalmente

na literatura l 69 ).

Apesar das equaç~es GHW-HF terem sido obti-

das para o caso de um sistema de 2M elétrons com cama-

da fechada, a sua extensão para sistemas de camadas abertas

deve ser direta, seguindo as mesmas linhas dos trabalhos de

Roothaan, Huzinaga e outros [ 61) nesse sentido. No

caso presente, considera-se a formulação para apenas uma ca

mada aberta [61a] , procurando incluir os termos espec .....

troscópicos da configuracão de estado fundamental dos áto .....

mos da primeira fila da tabela periódica.

4.7.1. Os cálculos

Buscou-se uma base universal para atomos indo

Qe Berilio até o Neônio, usando
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tipo 2p, base (15s, 9p). As funções peso para os orbitais

2p, não consideraàas no iteo 4.4, são taobém obtidas. Os

resultados para a energia estão na Tabela IX. Pode-se no -

tar que todos ultrapassaD os resultados de Huzinaga l45b],

com bases (10s, 6p) de GTOs,diferentes e otimizadas para

cada átomo e se aproximam dos resultados de Clementi e Roet

ti [ 7 J coo bases [2(ls), 4(2s), 4(2p)J de STOs total

mente otimizadas e também diferentes para cada átomo. Comp~

rando com a base universal (9s,6p) de STOs de Silver e

Nieuwpoort [66b] observa-se praticamente a equivalê~

cia para a energia total, com as diferenças oscilando entre

0,002 e 0,0003%. Adicionando um termo na expánsão para cada

simetria esses resultados são ultrapassados. Para o átomo

de Boro isso acontece mesmo com a base atual enquanto que

para o Litio a base da referência 66 provavelmente

efetiva devido à camada 2s aberta.

-
nao e

Assim, pode-se considerar as seguintes rela -

ções entre os números de GTOs e de STOs para cada simetria:

simetria s: 1,67 simetria p: 1,5

as quais são realmente pequenas, comparando com as que
-

sao

geralmente aceitas [69) , que variam entre 2 e 5.

Os coeficientes de expansão e os parâmetros

de discretização estao listados no Apêndice C.
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TABELA IX. Energia total HF pàra át.atDs'd:1 p::inpirafila·· em wrios cálculos.

Os valores estão em unidades atânicas. Nos cálculos desse trabalho

li I

À = 0,0 e A = 6,0.c

•

Base Gaussiana uni-
Base SlaterBase Gaussiana indi viBase Slater individual

Ataro

Tenrosver sal (15s, 9p)universal·dual otimizadaotimizada

(este trabalho)

(9s, 6p)[66b](10s, 6p)[451iJ[2(1S) ,4(2s) ,4 (2p)]17

Li

2s
-7,4325513

--7,4325033
-7,4327257

Be

.
1S

-14,572967
-14,57301-14,572579-14,573021

B

2

-24,528942
-24,52892-24,528282-24,529057

p
C

3

-37,688406
-37,68854-37,687324-37,688612

p
1D

-37,631122
---37,631325

.

1S

-37,549404
---37,549582

N

4S
-54,400498

-54,40084-54,398909-54,400924

~

-54,295738
---54,296158

2

.
p

-54,227673 ---54,228089

O

3

-74,808613
-74,80933-74,806295-74,809370

p
1D

-74,728482
---74,729223

1S

-74,610242
---74,610978

F

2

-99,407863
-99,40915-99,404870-99,409300

p
N

1S
-128,54417

-128,54681-128,54094-128,54705



são importantes para a realização de cálculos moleculares

com o uso dessa base universal. A realização desse tipo ae

cálculo seria, aliás, uma consequência lógica do presente

trabalho.

4.8. cor~NTÁRloS FINAIS

Apresentou-se nesse capi tulo a formulação GHW-

HF, incluindo um algoritmo para a solução das equações mono

eletrônicas de autovalores,por discretização. Essa formula-

ção, que se fundamenta na versão integral do MCG , serve co

mo base para a introdução da DI a esse tipo de proble -

mas, a qual apresenta novamente vantagens sobre as aplica-

-
çoes RR comuns, levando inclusive à obtencão de uma

base universal para varios á~omos com GTOs.

Não se encontrou na literatura uma tal base que

fosse formada com orbitais Gaussianos. Isso deve ser refle-

xo das dificuldades geradas por funções peso bastante esp~

lhadas no espaço a . A obtenção aqui desta base é conse -

quência direta da DI e e sem dúvida, o melhor resulta-

de prático do presente trabalhe.
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DISCUSSÃO FINAL

Na introdução desse trabalho chamou-se a aten -

ção para a necessidade do desenvolvimento de técnicas mate-

máticas que contribuissem para amenizar o caráter de "força

bruta" dos cálculos de estrutura eletrônica.

A discretização integral para o Método da Coor-

denada Geradora, aqui proposta, representa um passo nesse

sentido, pois, além de refinamentos formais, sugere uma for

ma de se evitar a otimização de parãmetros não-lineares das

funções de onda.

Abordando somente problemas que envolvem a apr~

ximaçao de particulas independentes, mostrou-se que a técni

ca proposta leva a vários avanços como a diminuição de tem-

po computacional dos cálculos, obtenção de estados excita-

dos, de melhores funções de onda e construção de bases uni-

,
versais para atomos.

Nesse ponto, deve-se citar uma outra justific~

tiva para a realização, ainda por dias atuais, de cálculos

Hartree-Fock em átomos: a forte dependência sobre a qualid~

de das bases atômicas, dos resultados de cálculos que visam

a correlação eletrônica nos quais a aproximação ThLrtree-Fock

e tomada como aproximaçao de ordem zero (teoria de perturb~

ções de muitos corpos, por exemplo).
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Para dar continuidade a esse trabalho,

se sugerir as seguintes linhas de pesquisa:

pode-

1. Estender a base universal (usando também STOs) a outros

átomos maiores, usando o ~étodo GHW-HF. Obter expansões

mais compactas individuais para átomos grandes.

essas bases em cálculos moleculares.

Usar

2. Explorar a discretização integral em problemas poliel~

trônicos, incluindo a correlação na função geradora, com

urna ou várias coordenadas geradoras.

3. Desenvolver urna versão molecular do métodoGHW-HF, vi-

sando gerar orbitais adaptados às moléculas e não aos

átomos.

Pretende-se desenvolver essas linhas de pesqu~

sa em colaboração com o grupo de Qulmica Quântica do Insti

tuto de Fisica e Qulmica de são Carlos - uSP.
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APENDICE A. A CONDIÇÃO "FRACA"

A condição (36) implica uma correspondência

direta, um a um, entre os vetores I n> e I n> (condição

"forte"). No entanto, pode-se assumir sem problemas que

uma base esteja rodada em relação à outra, e partir de uma

condição "fraca":

N Ní I n> <nl'!'>
n=l

N:: I
n=l

_ N
In> <nl'!'>

(A.1 )

a qual diz apenas que ambas as bases geram aproximaçoes pa-

ra o mesmo vetor.

Fazendo as identificaçqes

Cn
N

= <nl '!' > e Cn
- N

= <nl'i'> (A.2)

e usando as equações (14) e (21) chega-se~a uma relação

análoga à

N

í
k=l

(37) :

N

J 1
n=l

c u (a)n n
da =

(A.3)

sem modificações nas conclusões principais.

I. -itM.IOTE<ÂÕÕ INST1TUlO DE ftSKA E 8U1MtcADE sAo CAIl.GI- .

fUI( Ao
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"APÊNDICE B. PROGRAMAGHW-HF PARA O ÁTOMO DE HÉLIO COM ORBI-

TAIS GAUSSIANOS.

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-Z)
DIMENSION ALPH(60) ,F(60,60) .A(60,60) ,AA(60,60) ,V(60,60}
DIMENSION H(60,60) ,S(60,60) ,D(60,60) ,C(60) ,RAILI(60,60)
DIMENSION PSI(60,60) ,HI(60,60) ,VJ(60,60) ,VX(60,60) ,T(60,60)
DIMENSION RAIMl(60,60) ,RAIM2(60,60)

* PROGRAMA GHWHF
* ATOMO DE HELIO- QRBITAIS GAUSSIANOS. -

* MODULO 1: LEITURA, DECLARACAO E IMPRESSAO DE DADOS

DATA ONE,TWO,THREE,FOUR,FIVE,SIX,SEVEN,EIGTH,NINE /I.DO,
t..2.DO,3.DO,4..DO,S.DO,6.DO,7.nO,8.DO,9.DO/

* NP E O NUMERO DE PONTOS DE DISCRETIZACAO
* AMIN E O VALOR INICIAL DE ALFA, DELA E O INCREMENTO
* CC E O CRITERIO DE CONVERGENCIA
* N1TR E O NUMERO MAX. DE ITERACOES,NDUMMY E RESERVA

READ(5.*)NP,AN
READ(5,*)AMIN,DELA.CC
READ(5,*)NITR,NDUMMY,SLMT
1T2=1
CONTRL=SOO.DO
AMAX~AM1N+DFLOAT(NP-1)*DELA
WRITE(20.880)
WRITE(20,890)
WRITE(20,900)AMIN,DELA,AMAX,NP

880 FORMAT (I//i///)
890 FORMAT(lH, '***************~********************************~"
900 FORMAT(lH t 'AMIN=',FIO.S,SX,'DELA=',FIO.S,SX,'AMAX=',FIO.S.

s..5X.3HNP=, 15)
PI=3.141S926535897932DO
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* MODULO 2: GERACAO Das FONTOS DE DISCRETIZACAO

DO I=l,NP
ALPH(I)=AMIN+DFLOAT(I-l)*DELA
END DO
DO 1=1. NP
ALPHCI)=DEXP(AN*ALPH(I»
END DO

* MODULO 3: CONSTRUCAO DA FUNCAO PESO PARA ITERACAO 1

DO 3000 J"'l.NP
F(J,l)=O.DO

3000 CONTINUE

* MODULO 4: CONSTRUCAO DOS KERNELS S(ALFA,BETA) E Hl(ALFA,BETA)

DO 1000 II=l,NP
DO 1000 JJ=l,NP
AI=ALPH(II)
AJ=ALPH(JJ)
AT=AI+AJ
S(II,JJ)=(PI/AT)**1.5

1000 Hl(II,JJ)=3.DO*AI*AJ*PI**1.5*AT**-2.5-4.DO*PI/AT
DO 1061 I=l,NP
DO 1061 J=l,NP
CeI)=l.DO/DSQRTeS(I,I»

1061 CONTINUE

DO 1100 I=l,NP
DO 1100 \.1=1,NP

1100 Hl(I,J)=H1(I,J)*C(I)*ceJ)

* MODULO 5: F08MACAO DOS KERNELS DE FOCK E ITERACAO

* LOOP DAS ITERACOES
2600 CONTINUE

DO 5000 II=l,NP
DO 5 O O o J .J: ::.•!.J P

VFJ=O.DO
VFX=O.DO
RALl=O.DO
RAMl=O.DO
RAM2=O.DO

'*

'*
AI.AJ.AT,BI.BJ.B.AP2.AB E BA SAO RESP ..IGUAIS A ALFA,BETh
A=ALFA+BETA.A:~l,· .BETA' .B=ALFA'+BETA',A+B,AA=ALFA+BETA' ~
BB=BETA+ALFA' .
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AI=ALPHCII)
AJ=ALPHCJJ)
AT=AI+AJ
DO 5001 I=L NP
DO 5001 J=l,NP
BI=ALPH (1)
BJ=ALPH(J)
B=BI+BJ
APB=AT+B
AB=AI+BJ
BA=AJ+BI
FACTOR=TWO*PI**2.S*CCI)*CCJ)
FACRLl=FACTOR
FACRMl=FACTOR
FACRM2=1.5DO*PI**3*C(I)*C(J)

,-

* VC E VEX SAO OS KERNELS GRANDES V; VFJ E VFX SAO OS
* KERNELS J(ALFA,BETA) E KCALFA,BETA). VJ E VX SAO OS
* MESMOS NORMALISADOS. H E O KERNEL DE FOCR FCALFA.BETA).

VC=FACTOR/eAT*B*DSQRT(APB»
VEX=FACTOR/(AB*BA*DSQRT(APB»
RLl=FACRLl/(AT*B**1.5)
RMl=FACRMl/(AT**2*B**1.5)
RM2=FACRM2/(AT**2.5*B**I.S)
VFJ=VFJ+FeI,l)*FeJ,l)*VC
VFX=VFX+F(I,I)*FeJ,I)*VEX
RALl=RALl+F{I,I)*F(J,l)*RLl
RAMl=RAMl+FeI,l)*FeJ,l)*RMl
RAM2-RAM2+FCI,1)*F(J,1)*RM2

5001 CONTINUE
RAILICII,JJ)=RALI*C(II)*C(JJ)
RAIMl(II,JJ)=RAMl*C(II)*CeJJ)
RAIM2(II,JJ)=RAM2*C(II)*C(JJ)
VJ(II,JJ)=VFJ*C(II)*C(JJ)
VXeII,JJ)=VFX*C(II)*C(JJ)
V(II,JJ)=TWO*VJ(II,JJ)-VX(II,JJ)

5000 H(II,JJ)=Hl(II;JJ)+VeII,JJ)
WRITE (20,890)

1001 CONTINUE
IF(IT2.GT.l) GO TO 777
DO 7000 I=l,NP
DO 7000 J=l,NP
SCI,J)=S(I,J)*C(I)*C(J)

7000 CONTINUE

* MODULO 6: DIAGONALIZACAO DA MATRIZ S

104

CAL~ DIAG S,D,NP)
WR!~S(20, 04)SLMT
FORMATC' ..///' ,,'AUTOVALORES DE S
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WRITE(20,*) (S(I,I) .I=l,NP)

* .MODULO 7: DISCRETIZACAO DA EQUACAO GHW

DO 770 J=l,NP
IF(S(J,J) .GT.SLMT) GO TO 705
S(J,J)=O.DO
DO 707 I=l,NP

707 D(I,J)=O.DO
GO TO 770

705 CONTINUE
Q=DSQRT(S(J,J»
S(J,J)-l.DO ·1

DO 706 I=l,NP
706 D(I.J)=D{I,J)/Q
770 CONTINUE
777 CONTINUE
303 CONTINUE

DO 720 Jl-l,NP
DO 720 J2=1,NP
A(Jl,J2)-0.DO
DO 720 Il=l,NP
DO 720 12=1,NP
A{Jl,·J2)=A{Jl,J2)+D(Il,Jl)*H{Il.I2)*D{I2,J2)

720 CONTINUE
CALL DIAG (A.AA,NP)
WRITE{20.725)IT2

725 FORMAT(" .//1' ','AUTOVALORES DE ENERGIA PARA A ITERACAO'.IIO)
WRITE(20,*) (A{I,I) ,I=l.NP)
DO 723 J2=1,NP
DO 723 Jl=l,NP
F(Jl,J2)=0.DO
DO 723 I=l.NP
F(Jl,J2)=FeJl.a2)+D(Jl,I)*AA(I,J2)

723 CONTINUE

MODULO 8: CALCULO DA ENERGIA TOTAL DO EST. FUNDAMENTAL

AH=O.DO
A,J=C . DO
AK=O.DO
RAIOLl=O.DO
RAIOMl=O.DO
RAIOM2=O.DO
DO 2620 I=l.NP
DO 2620 L=l,NF
AH=AH+F I.l)*r(:,l:~~l(I,L)
AJ=AJ+F :,l)*F :.l)TVJíI.L)
AK=AK+F I,l)AF L.l)WVX(I.L)
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*F(L.l)*RAILl(I,L)
*F(L,l)~RÀIMl(I,L)
*F(L.l)*RAIM2(I,L)

2620

2605

2610

2630

2640

2657

2658

2659

801

803

*

RAIO~1=RAIOL1+F(I.l
RAIOM1=RAIOM1+FCI.l
RAIOM2=RAIOM2+FeI.1
CONTINUE
CE=AH+A(1,l)
DE=TWO*(AH+AJ)-AK
WRITE (20,2605) AJ
FORMAT(' ,,111' ','A INTEGRAL DE COULOMB E',D20.8)
WRITE (20,2610) AK
FORMAT(' ,,111' ','A INTEGRAL DE TROCA E' ,D20.8) .
WRITE(20,2630)CE
FORMAT(' ,,111' ','ENERGIA EST. FUND. PI ESTA ITERACAO,

~P/Hl+E', D26.13)
WRITE(2C,2640)DE
FORMAT(' ',111' " 'ENERGIA EST. FUND. PI ESTA ITERACAO,

~PI 2(Hl+J)-K', D26.13)
WRITE(20,2657) RAIOL1
FORMAT(' ',111' ',' R**-l MEDIO E' ,D26.13)
WRITE (20,2658) RAIOMl
FORMAT(' ',111' ',' P.**l MEDIO E',D26.13)
WRITE (20,2659) RAIOM2
FORMAT(' ,,I/I' ',' R**2 MEDIO E' ,D26.13)
WRITE (20,801)
FORMAT(' ',/1/, -'FUNCAO PESO PI ESTADO FUNDAMENTAL')
WRITE (20,803) (F(I,I) ,I=l,NP)
FORMAT (' ,,6E20.12)

MODULO 9: CRITERIO DE CONVERGENCIA PARA O MENOR AUTOVALOR

ATEST=CONTRL-A(l,l)
IF(DABS(ATEST) .LT.CC) 00 TO 2500
CONTINUE
IT2=IT2+1
CONTRL=A (l,1)

* MODULO 10: CONTROLE DO NUMERO nr ITERACOES

IF(IT2-NITR) 2600,250:,2501
2501 WRITE(20,890)

WRITE(20,250S)
WRITEC20.890)

2505 FORMAT(' ','NUMERO MAXIMO DE ITERACOES ATINGIDO')
2500 CONTINUE

PSIO=O.DO
DO I=1.NP
PSIO=PSI O+F (I. 1)
EN[, De'
WRITEC2C,5433)P2IC

54.33 FOR~1.'!:~T(Y T //;' " '," ·:-:.3SP= ~ , FIO. 5)
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51

103

* MODULO lI: IMPRESSAO DAS FUNCOES PESO

DO 713 J=I,7
WRITE (2O ,711) J

711 FORMAT(" ,I/I' " , FUNCAO PESO F/ O ESTADO' ,13)
WRITE(20,712) (F(I,J) ,I=I,NP)

712 FORMAT(' ',6E20.8)

* MODULO 12: CALCULO DAS FUNCOES DE ONDA
"ó

713 CONTINUE
WRITE(20,725)IT2
WRITE (20,*) (A(I,I) ,1=1 ,NP)
WRITEC20,2630)CE
WRITE(20,201)
NRMAX=-51
DO 1005 NR=I,NRMAX
RR=DFLOAT(NR-l) *0.100
PSI(NR,I)=O.DO
DO 1005 IP=I,NP
PSICNR,I)=PSI(NR,1)+F(IP,I)*C(IP)*DEXP(-ALPH(IP)*RR**2)

1005 CONTINUE
WR ITE (2O ,*) {PSI (NR ,1) ,NR=1 ,5O)

* MODULO 13: "CHER" PELO TEOREMA DO VIRIAL

WRITE(20,50)
50 FORMAT(' ',111· ','CHER VIRIAL')

ER-O.DO
DO 51 I;2-,NP
DO 51 J;2. ,r-rp
AI=ALPH (1)
AJ=ALPH(J)
AT=AI+AJ
T(I,J)=3.DO*PI**1.5*AI*AJ*C(I)*C(J)/AT~*2.5
EK=EK+T(I,J)*F(I,I)*FeJ,1)
EK=FOUH * EfZ
WRITE(20,103)EI<
FORMAT(' ',1//' " '2T VALUE 18' .020.10)
VTEST-O.DO
DO 52 I=l,NP
DO 52 J=1,NP
AI:ALPH(!
AJ=ALPH(J)
T(I~J)=-FOU~i-P:*~WC'~C\I}~~(J)/(AI+AJ)+V{!,J)

52 uTEST=VTEST+T(I,J)*FeI,l)WF(J.l)
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107

105
106
201
100
102
200

VTEST=-VTEST
WRITEC20,107)VTEST
FORMAT(' ',111' ','-v VALUE IS' ,D20.10)
ADB=EK/VTEST
WRITE(20,105)ADB
AMB=EK-VTEST
WRITE(20,106)AMB
FORMAT(' ',111' ','2T/(-V) IS',D20.10)
FORMA T (' " I I I ' ',' 2T- (-V) IS' •D2O .1O)
FORMATC' ,,111' ·.·WAVE FUNCT. FOR STATE' ,15)
FORMAT( )
FORMAT e. )
FORMAT( )
STOP
END

';

* MODULO 14: SUBROTINA DE DIAGONALIZACAO

SUBROUTINE DIAG(A,P,MAX)
IMPLICIT REAL*8CA-H.O-Z)
DIMENSION AC60.60) ,P(60.60) ,G{60,60) ,Q(60,60)
DO 20 I=I,MAX
DO 20J=l,MAX
P(I,J)=O.DO
IF(I-J) 20,15.20

15 P(I.J)=I.DO
20 CONTINUE
211 BIG=O.DO

DO 220 J=2,MAX
JL=J-1
DO 220 Ie1,JL
IFeDABS(À(I,J»-BIG) 220,215,215

215 BIG=DABSeA(I,J»
M=I
N=J

220 CONTINUE
IFeBIG-1.D-ll) 300,230.230

230 AMU=5.D-l*(A(M.M)-A(N,N»
ALA=-A(l':.N')

Z=A::'A*DSIGNO. DO ,AMU) IDSQRT eALA**2+AMU**2)
SN=Z/DSQRT(2.DO*(1.DO+DSQRTC1.DO-Z**2»)
CS=DSQRT(1.DO-SN**2)

240 GCM.M)=A(M,M)*CS**2+A(N,N)*SN**2-2.DO*A(M,N)*SN*CS
G(N.N)=A(M,M)*SN**2+ACN.N)*CS**2+2.DO*A(M.N)*SN*CS
G(l'l.N)=O.DO
DO 260 .J= 1 ,MAX
IF(CJ.NE.M) .AND. (J.NE.N» GOTO 250
GOTO 260

250 GeM.J)=A(M.3)*CS-A(N.J)*SN
G(N,J)=A(M.J)*SN+ACN.J)*CS

260 CONTINUE
DO 2 7 C J ~1 , !'li\X
Q(J,M)=F(J,M)*CS-P(:,N}~S~
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275

300

170

280

';

180
285

290

270 Q(J,N)=P(J,M)*SN+P(J,~)*CS
A(M,M)=G(!"!,M)
A{N,N}=G(N,N)
AeM,N}=GeM,N)
AeN,M}=A(M,N)
DO 280 J=l,MAX
IF«J.NE.M) .AND. (J.NE.N» GOTO 275
GOTO 280
AeM.J)=G(M,J)
A(N,J)=GCN,J)
A ( ...1,M) =A eM, J)
AeJ,N)=ACN.J)
CONTINUE
DO 290 J=l.MAX
P(J,M) •.•Q(J.M)
P(J,N)"'Q(J.N)
GOTO 211
CONTINUE
DO 285 I=1.MAX
DO 285 ~=I,MAX
IF(ACI.~)-A(J,J» 285.285.170
X=A (I, 1)
A (I , 1) =A (J ,J)
ACJ.J)=X
DO 180 K=1,MAX
Y=P(K.1)
P(K.I)=P(R.J)
P(K.J)=Y
CONTINUE
RETURN
END
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APtNDICE C. COEFICIENTES DE EXPANSÃO

Apresenta-se aqui as energias orbitais e os coe-

ficientes de expansão na base universal para os átomos do Li

até Ne . A primeira linha mostra o simbolo atômico e o esta

do espectroscópico; a segunda linha o simbolo dos orbitais e

a energia orbital; as demais linhas apresentam os coeficien-

tes segundo a ordem crescente dos valores da coordenada ger~

dora, isto é, fl
min fl. + llfl, fl. + 2 llfl , etc.mln mln

Os parâmetros de discretização para ambas as si

rnetrias, s e p, são:

s: N = 15

p: N = 9

n - O
min - - ,55

n. - O
rnln - - ,50

lln = 0,16

lln = 0,16
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Li (2S)

ls

-2,47595 2s-0,19617

-0,000105

-0,758515

0,001449

-0,346226

0,030283

0,043338

0,302350

0,132167

0,413865

0,082695

0,251482

0,044781

0,108611

0,017445

0,037724

0,006156

0,012128

0,001872

0,003684

0,000596

0,001143

0,000174

0,000327

0,000053

0,000115

0,000017

0,000020
0,000003

0,000018

0,000003

Be(lS)

ls

-4,73269 2s-0,30928.

-0,000320

-0,221361
0,001261

-0,625038
-0,003063

-0,298712
0,089462

0,071353
0,386871

0,144083
0,379347

CJ,085648
0,193284

0,038899

0,075210

0,014088

0,024754

0,004624

0,007793

0,001412

0,002377

0,000440

0,000700

0,000126

0,000239

0.000044

0,000043

0,000008

0,000037

0,000007
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B (2p)

18

-7,69534 28-0,49472 2p.-0,30987

0,000770

0,030205-0,147866
-0,002413

0,429063-0,420007
0,005239

0,557981-0,382490
0,005941

0,135900-0,194414
0,239961

-0,144345-0,065705
0,436397

-0,135035-0,018918
0,285634

-0,066805-0,004953
0,122484

-0,026432-0,000962
0,042793

-0,008819-0,000282
0,013600

-0,0027860,000000
0,004227

-0,0008520,000000

0,001232

-0,0002510,000000
0,000427

-0,0000860,000000
0,000075

-0,0000150,000000
0,000066

-0,0000130,000000

C
(3p)

18

-11,21552 28-0,70564 2p-0,43334

0,000262

-0,002465-0,042042

-0,000862
0,212288-0,296894

0,002569
0,584392-0,429813

-0,002378

0,354824-0,298619

0,108727

-0,059709-0,125877

0,405143

-0,168332-0,037695

0,368779

-0,098453-0,010278

0,176489

-0,041633-0,002061

0,066034

-0,014484-0,000623

0,021236

-0,0046350,000000

0,006749

-0,0014310,000000

0,001944

-0,0004200,000000
0,000685

-0,0001440,000000

0,000118
-0,0000260,000000

0,000105
-0,0000220,000000
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C
(lD)

ls

-11,35149 2s-0,71868 2p-0,38134

0,000264

-0,002176-0,063116
-0,000856

0,206546-0,315738
0,002568

0,584435-0,412201
-0,002476

0,360809-0,289789
0,108601

-0,059925-0,124449
0,405225

-0,169378-0,037216
0,368826

-0,099003-0,010121
0,176501

-0,041845-0,002027
0,066039

-0,014559-0,000613
0,021237

-0,0046580,000000
0,006750

-0,0014380,000000

0,001944

-0,0004220,000000
0,00Ó685

-0,0001450,000000
0,000118

-0,0000260,000000
0,000105

-0,0000220,000000

C (18)

ls

-11,39158 2s-0,73968 2p-0,31006

0,000267

-0,001391-0,106613
-0,000846

0,197166-0,331733
0,002559

0,584632-0,386296
-0,002612

0,370192-0,278111
0,108418

-0,060379-0,122057
0,405342

-0,170957-0,036494
0,368895

-0,099862-0,009873
0,176517

-0,042169-0,001978
0,066047

-0,014677-0,000597
0,021239

-0,0046930,000000
0,006750

-0,0014500,000000

0,001944

-0,0004250,000000
0,000685

-0,0001460,000000
0,000118

-0,0000260,000000
O,00010~,

-0,0000230,000000

- 107 -



N (4S)

ls

-15,62904 2s-0,94535 2p-0,56760

-0,000332

-0,0021150,009229
0,001109

0,0833830,181888
-0,001761

0,4901830,406053
0,003987

0,5012390,369641
0,034384

0,0739000,193515
0,320742

-0,1692570,064726
0,423373

-0,1310620,018031
0,235103

-0,0590820,003794
0,093396

-0,0216720,001160
0,030976

-0,0069770,000000
0,009912

-0,0021990,000000

0,002878

-0,0006.370,000000
0,001012

-0,0002230,000000
0,000175

-0,0000390,000000
0,000155

-0,0000340,000000

N (2D)

ls

-15,66637 2s-0,96369 2p-0,50867

-0,000333

-0,0018250,016497
0,001116

0,0803380,205816
-0,001757

0,4858460,399463
0,003939

0,5073220,358319
0,034212

0,0756950,191397
0,320769

-0,1704540,064303
0,423454

-0,1317790,017856
0,235120

-0,0593960,003752

0,093405

-0,0217790,001147
0,030978

-0,0070130,000000

0,009913

-0,0022090,000000

0,002878

-0,0006400,000000

0,001012
-0,0002240,000000

0,000175
-0,0000390,000000

0,00015S

-0,00003~0,000000

- 108 -



N(2p)

18

-15,69157 28-0,97636 2p-0,47131

-0,000333

-0,0015850,023087
0,001121

0,0782960,220410
-0,001755

0,4828080,393846
0,003907

0,5115170,351385
0,034102

0,0768720,189964
0,320785

-0,1712550,064016
0,423507

-0,1322650,017735
0,235131

-0,0596070,003725
0,093411

-0,0218510,001138
0,030979

-0,0070370,000000
0,009913

-0,0022170,000000

0,002878

-0,0006430,000000
0,001012

-0,0002250,000000
0,000175

-0,0000390,000000
0,000155

-0,0000340,000000

o (3p)

18

-20,66864 28-1,24436 2p-0,63191

-0,000452

0,0012680,003364
0,001528

0,0213840,127206
-O ,002911 _

0,3563010,352779
0,006302

0,5708460,391616
0,004583

0,2208490,253349
0,223964

-0,1358430,098477
0,440756

-0,1603850,028420
0,294318

-0,0790000,006196
0,124099

-0,0303850,001927
0,042872

-0,009935
.
0,000000

0,013735
-0,0031720,000000

0,004056

-0,0009160,000000
0,001409

-0,0003230,000000
0,000249

-0,0000560,000000
0,000217

-0,0000490,000000
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o (lD)

18

-20,69315 28-1,25651 2p-0,60070

-0,000453

0,0012980,004997

0,001531
0,0209760,136903

-0,002909
0,3532440,353041

0,006294
0,5728100,386309

0,004508

0,2227440,251729

0,223939

-0,1363110,098268

0,440804

-0,1608190,028328

0,294331

-0,0792050,006172

0,124104
-0,0304570,001918

0,042873
-0,0099600,000000

0,013736
-0,0031790,000000

0,004056

-0,0009190,000000
0,001410

-0,0003240,000000
0,000249

-0,0000560,000000
0,000217

-0,0000500,000000

o (lS)

18

-20,73019 28-1,27515 2p-0,55551

-0,000453

0,0013530,008268
0,001536

0,0204140,151625
-0,002908

0,3485270,352350
0,006282

0,5758270,378672
0,004397

0,2255980,249360

0,223903

-0,1370230,097941

0,440875

-0,1614730,028189

0,294350

-0,0795140,006135

0,124112

-0,0305640,001906
0,042876

-0,0099970,000000

0,013737

-0,0031900,000000

0,004056

-0,0009220,000000
0,001410

-0,0003250,000000
0,000249

-0,0000560,000000
0,000217

-C,0000500,000000
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T"' (2p)
l'

18

-26,38285 28-1,57263 2p-0,73001

-0,000251

0,0021700,000422
0,000859

0,0001720,081876
-0,001685

0,2362150,299985
0,004227

0,5696350,395053
-0,001497

0,3513620,302298
0,139833

-0,0721090,136819
0,423688

-0,1797850,042145
0,348622

-0,1003460,009402
0,157670

-0,0402460,003005
0,056741

-0,0134990,000000
0,018291

-0,0043310,000000

0,005475

-0,0012610,000000
0,001889

-0,0004430,000000
0,000338

-0,0000770,000000
0,000292

-0,0000680,000000

Ne (1S)

ls

-32,77276 2s-1,93060 2p-0,85038

0,000018

0,001520-0,000213
-0,000047

-0,0038030,049013
0,000136

0,1449920,248797
0,000823

0,5248040,385317
0,001114

0,4514840,338970
0,077746

0,0109080,176419
0,381664

-0,1857030,059238
0,392900

-0,1221420,013485
0,193596

-0,0511160,004447
0,072329

-0,0176710,000000
0,023652

-0,0056830,000000

0,007126

-0,0016740,000000
0,002462

-0,0005830,000000
0,000441

-0,0001030,000000
0,000381

-0,0000900,000000
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