
Attention Microfiche User,

The original document from which this microfiche was made was
found to contain some imperfection or imperfections that reduce
full comprehension of some of the text despite the good technical
quality of the microfiche itself. The imperfections may be:

- missing or illegible pages/figures
- wrong pagination
- poor overall printing quality, etc.

We normally refuse to microfiche such a document and request a
replacement document (or pages) from the National INIS Centre
concerned. However, our experience shows that many months pass
before such documents are replaced. Sometimes the Centre is not
able to supply a better copy or, in some cases, the pages that were
supposed to be missing correspond to a wrong pagination only. He
feel that it is better to proceed with distributing the microfiche
made of these documents than to withhold them till the imperfections
are removed. If the removals are subsequestly made then replacement
microfiche can be issued. In line with this approach then, our
specific practice for microfiching documents with imperfections is
as follows:

1. A microfiche of an imperfect document will be marked with a
special symbol (black circle) on the left of the title. This
symbol will appear on all masters and copies of the document .
(1st fiche and trailer fiches) even if the imperfection is on
one fiche of the report only.

2. If imperfection is not too general the reason will be
specified on a sheet such as this, in the space below.

3» The microfiche will be considered as temporary, "but sold
at the normal price. Replacements, if they can be issued,
will be available for purchase at the regular price.

4. A new document will be requested from the supplying Centre.

5. If the Centre can supply the necessary pages/document a new -
master fiche will be made to permit production of any replace-
ment microfiche that may be requested.

The original document from which this microfiche has been, prepared
has these imperfections: . . .

missing pages/figures numbered: p/i r\n± -^T^-n+.art

I j wrong pagination

j-jqp! poor overall printing quality Page 15 not readable.

j I combinations'of the above

^ ^ INIS Clearinghouse
I I other IAEA

P. 0. Box 100
A-1400, Vienna, Austria



I

PREENCHIMENTO DE DUPLA VACÂNCIA

NA CAMADA ATÔMICA K COM EMISSÃO

DE UM ÚNICO FÕTON

Ginette Jalbert

TESE DE MESTRADO

Dezembro de 1978

DEPARTAMENTO DE FÍSICA

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
DEPARTAMENTO DE FÍSICA



r
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO

PREENCHIMENTO DE DUPLA VACÂNCIA

NA CAMADA ATÔMICA K COM EMISSÃO

DE UM ÚNICO FÕTON

POR

GINETTE JALBERT

Tese submetida como requisito parcial

para a obtenção do grau de

MESTRE EM CIÊNCIAS

em

FÍSICA

Rio de Janeiro, RJ, dezembro de 1978



AGRADECIMENTOS

O trabalho foi realizado sob a orientação do Prof, Gil.

son B. Baptista, a quem agradeço pelo incentivo e pelas proveito

sas discussões.

Sou bastante grata ao Prof, Henrique Lins e Barros pe-

la paciência e interesse demonstrado ao longo de toão c trabalho

e em particular me introduzindo na utilização do programa gera-

dor das funções de onda.

Aos estudantes Maria José Travassos, Dsifis Torres Mes

sias e Dario Francisco G. de Azevedo, bem como ao pessoal do RDC

e Departamento de Informática, agradeço pelo auxílio no âesenvol

vimento dos programas de computador.

A todos os meus colegas, que embora sem participação

direta, me apoiaram em todas as horas e em particular, Maria

Elena Pol, quero deixar meu reconhecimento.

A srta. Isa Maria Ribeiro do Valle, que com sua gran-

de experiência, dedicação e carinho, conseguiu decifrar o manus-

crito e datilografou a tese, quero deixar meu mais profundo ajra

decimento.

Finalmente, a meu marido Nelson, que me incentivou des

de o momento em que, chegando ao Brasil, entrei para a Universi-

dade, após vários anos afastada dos estudos, e que com seu exem-

plo de paciência, de força de vontade, de seriedade no trabalho,

me deu coragem de chegar ao fim desta etapa, agradeço profunda-

mente .

-x-



RESUMO

Desenvolveu-se uni método para o cálculo da tara de e-

missão de um único fóton quando duas vacâncias são produzidas

na camada K de um átomo. 0 método foi aplicado ao caso do ní-

quel. —>

/ ~ ">

<—t>Na obtenção da taxa de transição K (2s 2p •? Is") ,

considera-se o átomo e o campo de radiação formando um ônico sis

tema, originando-se a transição da interação entre as partes

deste sistema. No contexto da teoria de perturbação dependente

do tempo e na aproximação de dipolo elétrico, a taxa de transi-

ção ê então calculada. Verifica-se que somente o tente da 2- ordem

pode explicar a emissão de um único fõton. Na aplicação ao ní-

quel, as funções de onda atômicas do tipo Hartree-Fock-Sl&ter

foram utilizadas.-\
/^\-- —"~~~ O mesmo princípio no qual o método descrito nesta te- .

/ / •" '
/se se baseia já fora anteriormente testado em cálculos de tran- / /I/HO
I
sição Auger-radioativa no argônio, com funções de oíida Thomas- /

Permi.__

y Os valores obtidos para o níquel são comparados aos

resultados experimentais e àqueles provenientes de outros méto-

dos de cálculo.
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ABSTRACT

A method was developed to calculate the transition

rate for two-electron one-photon K transition (2s 2p •+ Is").

The method was tested for Ni with two K-shell vacancies in the

initial state.—s

c"~í> The K rate is calculated within the framework of a

single system formed by the atom and the re.diation.The transition

is originated in the interaction between the parts of that

system. —~>

/_p In the dipcle approximation, the transition rate

is obtained from the second order term of the tiir.e dependente

perturbation theory. Hartree-Fock-Slater wave functions were

used in the calculations for Ni._O

The principle employed in the method Wcis already /

tested' for Auger-radiative transition rates in Ar, with Thom&s

Fermi wave functions. --— • ' ~ '

.p The results are compared with the available theoretical

and experimental information.
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INTRODUÇ&O

Recentemente Wolfli (Wô 75) observou uma linha nc es

pectro de raio X do Ni e do Fe" que correspondia a uma energia ligeiramsn

te superior ao dobro da energia da linha K. do elemento em estudo.

Verificada a impossibilidade experimental de efeitos aspürios

tais como as coincidências-soma, ela foi interpretada como sen-

do o reflexo de um único fóton emitido por átomo da amostra quan

do do preenchimento simultâneo de dupla vacância na cair,aãa K do

elemento por dois elétrons L. Esta interpretação foi sxigerida

pelo fato de um grande número de vacâncias duplas serem cria-

das nas condições da experiência de Wôlfli: feixe de íons pesa-

dos de energia de vários milhões de elétron-Volts colidindo com.

os átomos da amostra.

Posteriormente, Greenberg et ai. (Gr 77) observa-

ram também o mesmo fenômeno em atômos de níquel e vários arti-

gos têm sido então publicados utilizando diferentes modelos no

cálculo das taxas de transição destes eventos.

A produção de uma única vacância na camada K, seja

por captura eletrônica pelo núcleo, por conversão interna, por

colisão com radiação, elétrons ou ions, leva a três tipos de

emissão pelo átomo: raio X, elétrons Auger e Auger-radioativo .

Na emissão Auger-radioativa, ura fõton com energia me-

nor que a energia de transição é emitido, sendo a diferença de

energia transportada por um elétron de camada mais externa. Es-

te fenômeno ê reconhecido nos espectros experimentais de raio

X por um continuo e por linhas satélitas à linha principal. Es-

tas linhas, que, ao contrário das linhas principais, apresentam
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um comportamento irregular com o número atômico, tiveram suar,

probabilidades calculadas por vários modelos.

Em particular, Kostroun e G. Baptista (Ko 76), conside

rando o átomo e o campo de radiação como formando um único siste

ma, propuseram que o efeito Auger-radioativo fosse devido a inte

ração entre as partes do sistema. O processo foi calculado &v& se

gunda ordem na teoria de perturbação dependente do tsmpo para

transições no argônio.

Baseando-se num modelo semelhante, mostrou-se nesta te_

se que em segunda ordem, na aproximação dipolar , pode-se ob-

ter a probabilidade de emissão de um fóton quando uma dupla va-

cância K é preenchida por dois elétrons L.

Outros métodos provenientes de adaptações de cálculos

de transição Auger-radioativa têra sido desenvolvidos, aberg et

ai (ÍJb 76) descrevem o mecanismo ãe transição por analogia com

o "shake-off", ou seja, de expulsão de «in elétron do átomo. O

"shake-off é conseqüência da mudança brusca do potencial médio

que atua nos elétrons quando uma vacância é transferida de uma

camada interna para uma mais externa, dando origem a emissão de.

um fóton. Analogamente, essa mudança poderia ser também responsa

vel pelo "shake-down" de um segundo elétron ocupando assim a se~

gunda vacância existente. Na mesma linha de cálculo pode ser in

cluldo o trabalho de Gavrila e Hansen (Ga 78).

Cálculos envolvendo termos quadrupolares, como os de

Nusabaumer (Nu 76), não tem sido considerados como corretos pela

maioria dos autores. S.V.Khristenko CKh 76) obteve a taxa Kaa

a partir da hipótese que a transição e induzida pela repulsão

eletrostatica e / r^2' considerada como perturbação, e pelo campo



de radiação. Ele utilizou funções de onda hidrcgenoides.

A teoria de perturbação de muitos corpos, na gual são

incluidos todos os termos que correspondem a correções de corre

lações de primeira ordam, seja no estado inicial, seja no esta-

do final, também foi utilizada em alguns cálculos? por exemplo,

Ke 76.

O método apresentado nesta tese não faz hipóteses a

priori sobre os estados virtuais envolvidos na obtenção da taxa

de transição, bem como sobre acoplainentos dos estados. A impor-

tância de cada termo, assim com os possíveis acoplamentos per

mitidos, saem diretamente do desenvolvimento teórico.

No Capítulo I o método geral de cálculo é apresentado.-

incluindo-sé o desenvolvimento para o caso do preachimento de

duas vacâncias na camada K de um átomo , com a eroissão de um único

fóton, dentro da aproximação de dipolo elétrico.

Os Capítulos II e III descrevem os cálculos para o ní

quel, desde a escolha das funções de onda ate a comparação com

outros resultados teóricos e experimentais.
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CAPlTULO I

MÉTODO

Neste capítulo é apresentado o método geral de cálcu-

lo. Inicialmente as noções básicas da teoria de perturbação de

pendente do tempo são recordadas, visando introduzir conceitos e

nomenclaturas.

Em seguida é mostrado o Hamiltoniano utilizado e dis-

cutido suas aproximações. Finalmente obtem-se a taxa de transi,

çio em primeira e segunda ordemr esta última particularizada p_a

ra o caso de um fõton-duas vacâncias.

1.1 - Perturbação dependente do tempo.

O método pode ser utilizado quando o Hamiltoniano é

separãvel em duas partes: H , parte não perturbada e independen
t O —

te do tempo e V, a perturbação. Submetido a um Hamiltoniano H ,

um estado i|i (t) evolui no tempo segundo a equação de SchrcdingerE

= H i|/(t)
a t

Na separação de H, é suposto que H possui um conjun-

to completo ortonormal de auto-funções \ t

' Ho *a - Ea *a

Ê conveniente remover a dependência temporal de if» (fe)

associada a H , pois é trivial. Assim, efetua-se nos vetores

iíi(t) uma transformação unitária, que leva a "representação de

interação", definida como:
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Í H t
(t) = e ° iji(t), na qual fj (t) satisfaz a equa-

ção: 3 *,(t) J. H t -i H
i ti =-,— = VT{t) if-T{t) e onde VT(t) = e*

1 ° V e 'l °.
3t x . x x

Como a equação de rt,.(t) foi obtida ás. equação de

Schrfldinger por meio dè uma transformação unitária, estas equa-

ções são equivalentes do ponto de vista da descrição do fenôme-

no físico.

Ê conveniente introduzir-se o operador linear U(t,t-O)

que leva o estado arbitrário *j(to) ã *j(t). No caso particular

explicitamente do tempo,
x H t -k H(t-t) -ir

,U(t,to) = e* ° e * ° e * ° ° . Esta ex-

pressão permite uma interpretação simples para o operador

U(t,t ), quando aplicado a auto-função xa^

De fato, e descreve a propagação desde t = 0

ã t = t , com o Kamiltoniano não perturbado, Era seguida o esta-

do é levado de t a t,.com o Hamiltoniano total H atra.vês de

"E H(t ~ ^
e e finalmente volta-se de t a t = 0, como se a in-

em que H não depende explicitamente do tempo, tem~se:

x H t -k H(t-t) -ir H fc

L

i H t
teração fosse desligada através de e .

Numa analogia clássica, seria um movimento que se inî

ciaria numa dada direção xa a velocidade constante (sem força

externa) até t = t . Sob a influência de V, a trajetória se en-

curvaria durante um tempo (t - t ) . Finalmente, a partir de tem

po t, tira-se uma tangente S trajetória e volta-se ao eixo t=0,

em movimento uniforme.

No caso geral em que H pode depender explicitamente do

tempo, se o sistema físico se acha num auto estado x^ ãe

H em t = t , com t -> -<° , a probabilidade dele se encon-



trar at t = t,, com t_ •*<*>, nura auto-estado Xf de H , sera da-

do por:

ou utilizando-se propriedades dos operada

Pif = |< ü(t,t2) xf |U(t,to5 x±> , ^>

Pela expressão (I.lb), sendo t>t, verifica~se que

U(t,t ) faz evoluir o estado no sentido crescente do tempo e

U(t,,t), no sentido decrescente no tempo. Por isto, é convenien

te definir dois operadores que fazem evoluir os autc-astados 1-

nicial e final, de uma maneira causai, no sentido crescente ,

U+(t) , e decrescente, ü_(t), no tempo, respectivamente.

Em analogia com a equação integral de:

i ít0(t,to) = i — / Vj.it') U(t*,to) dt
1

fco

verifica-se que (Li 5 0 ) :

,t

t > - «U+(t) = 1 i- I VjCt1) U+(t')dt'

— ao

í fc

U (t) = 1 - -i- / VT(t') D

n y x

(tf) dtf t

Para obter a probabilidade de' encontrar o sistema num

instante t num auto estado xf âe H , sabendc-se que em t = -»

ele estava em x-» deve-se calcular:



V(xit)íf,t) » |<Xf| 0+(t)| Xj_> i (1.2)

Este trataiaento, desenvolvido por Lipmann e Schwinger

(Li 50) para solução de problemas de espalhazrtento,, se adapta pesr

feitamente para análise do decaimento atômico.

De fato, desprezando-se a largura natural e:n relação a

energia do nível inicial excitado, condição em geral s-atisfsita

por sistemas atômicos, probabilidade P(x.j#X£ít) é proporcional

a t para qualquer tempo (He 66). Neste caso, a taxa de transição,

ou seja, a probabilidade de transição por unidade de terapOiS uma

constante para qualquer tempo.

Assim, o fato de no tratamento de Lipmann e Schwinger

se considerar tempos negativos desde menos infinito ou seja, es-

tados estacionafios, não esta em contradição com a condição de

decaimento, que deve ser iniciado num tempo (t = 0} { pois a deri-

vada será sempre constante.

Utilizando-se o conceito aproximado de taxa de transi-

ção u>.-, na aproximação descrita, tera~ses

= dt = c o n s t a n t s

A ligação e o desligamento adiabático da perturbação

V_, que no caso do decaimento atômico ê a interação er.tre os

elétrons e o campo eletromagnético (ver 1.3}, é o mecanismo

formal utilizado por Lipmann e Schwinger para calcular a taxa

de transição. Este artifício corresponde a substituir a perturba
n i. |

- ir 1*1 -
çao Vj por e V T e tomar-se, apôs os cálculos, o limite
n •* 0 .
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Desta forma, obtem-se (Li SO)

"i ="if = TÍ i<xff v | *i > |2 6

onde ij)t (E) é definida pela integral:

/

• (E-H )t - £ !t|
° e h ' U+(t) xL dt

Usando-se a relação:

S-E.H'T^.I'iE) (1,3a) (I. 3a)

tem-se finalmente:

9 = x + i v •'
E1+in-Ho

ÍX.4)

Pelas expressões (1.3) e (I.3a), pode-se chegar a uma

relação simples entre *(t), vetor de estado na representação de

Schrttdinger para t>-«>, e *t :

- X H^t - k E. t
e *• ° U +(t). X i = *(t) - e ft x *+

Através de aproximações em ií>* , chega-se aos valores

da taxa de transição. Assim, em ordem zero na função de onâa
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+ a «*
|i. = x-r obtem-se a 1- ordem da taxa âe transição:

v! x± H
2 «(K.-Ef) (1.5)

Em 1- ordem em i>. ,

- x± + J v x
E+in-H

tem-se, em 2- ordem para a taxa de transição:

ÍÜ , _, = —r- |<Y-Í V!(y.-f * V y .) > ! <$(E.~S.~)
Bi+in-Ho

Ou ainda, quando o processo em 1- ordera é proibido:

" i f " ~ I m < Xfl V | xm> I ^ E - <
TI i m

(1.6)

Quando os estados finais pertencem ao continuo, a ta-

xa de transição deverá ser calculada multipiicando-se a expres-

são (1.5) pela densidade de estados finais e integrando-se:

"if - ̂  Ü <x£|v|xa > I T V < *mivi x± >l" P<Bf)

1.2 - Hamiltoniano

Na aplicação futura ao caso de um fôton-dois elétrons,

o Hamiltoniano será formado pelo átomo livre e o campo de radia-

ção livre. Para resolver formalmente o problema, quando é intro-
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duzida a interação entre as duas partes do sistema, átomo e ra-

diação, ou seja, a perturbação V, liga-se e desliga-se adiabeiti^

camente o campo eletromagnético e segue-se no tempo o comporta-

mento de todo o sistema.

De forma genérica,desprezando-se os termos da intera-

ção spin-õrbita e quadrátices no campo de radiação, o Hamiltoniano de uni

sistema oonstituído por um ãtorro e pelo campo de radiação pode sftr escritos

N fi2 2 Ze2 N e2 N

H = Z (- S- vf - ~~) + X ••—- + H a , + Z H. (A)
i=l *m X ' r i i<j r i j r a d i=l x

onde os dois primeiros termos descrevem o átomo livre cora N ele

trons, sendo N não necessariamente igual ao numero atômico Z ,

H. descreve'a interação dos elétrons do átomo com o campo de

radição e H , é o Hamiltoniano do campo de radição livre.

Caso seja utilizada a aproximação de campo central

(SI 60) com V (r.) sendo o potencial a ser especificado posterl

ormenta, o Hamiltoniano do átomo é escrito como:

B- = ? L *Í v2 ~ £SÍ + VK ir
"átomo i=l u. 2m i r±

 v u i

Logo, pode-se separar H = H + V, onde
o

Ho = Hãtomo + Hrad e

N 2 N • N
V - iij Í^J> " ill **<r±> + ill Hi<*>

com:

Hí (X) = —- (p^.i+Ã.p^) no sistema CGS de unidades.
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0 Hsmiltoniano K-, _„ e a soraa de Hamiltonianos sepa-

ráveis: HâtcfflQ « | h.

onde:

A função de onda total não perturbada pode ser escri-

ta como produto de uma função que descreve o campo de radiação

livre e a função que descreve o estado do ãtomo de. N elétrons.Es-

ta será obtida do determinants de Slater formsdo pelas funções

de onda de um elétron que sao auto estados de h,:

* (r1a1,...,rNaN) - a j Í^ (D... $fc (K) j

onde: a = yjjjy £ (-DPl>

e também:

onde n. ,í. ,m em se referem, respectivamente, ao numero guân-

tico principal, orbital e de spin, de um elétron»

1.3 - Taxa de transição

Utilizando-se as expressões da taxa de transição em

1- ordem e da perturbação V (seção anterior), pode-se descrever

os processos radioativos simples e Auger puro. Ver-se-a gue no

caso em estudo, ou seja,l fõton - 2 el.étrons, a 1- orâem não 5

adequada para descrever a transição.

Em 1- ordem:
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onde Xf e X- são, respectivamente, os estados final e inicial

do sistema formado pelo átomo e o campo de radiação.

Representando o estado inicial j >;, > por :

onde i simboliza o átomo em seu estado inicial e n , o campo de
1.0

radiação com n fõtons de freqüência a e analogamente s

1- ordem:

=jf» n' > / ter-se-a para a taxa de transição em

3 ij i—i- i—x

Os dois primeiros termos só serão diferentes de zero se o núme-

ro de fõtons iniciais for igual ao número de fõtons no estado

final. Como o primeiro operador envolve duas partículas, só da-

rá contribuições diferentes de aero se o estado final diferir

de duas partículas,de uma partícula ou nenhuma. O segundo opera

dor envolve uma partícula e só será diferente de aero se o esta

do final for idêntico ao estado inicial (nenhuma transição) ou

diferir de uma partícula. Caso o estado final difira de duas

partículas, ter-se-a, com o número de fõtons no estado inicial

igual a zero:

N 2 2
rij w o o f f 'r1

w r w o o f f ' r '

envolvendo só as partículas que mudam de estado. Nesta aproxima
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ção, vê-se que os elétrons que não participam da interação per-

manecem nos seus estados individuais. Essa transição é conheci-

da como Auger. O terceiro operador só darã contribuições dife-

rentes de zero se o estado final do ãtorno diferir do estado inx

ciai por uma partícula e se nf = n±l. Assim, se o estado ini-

cial não contiver nenhum fõton o estado final conterá somente

um» Esse processo descreve uma transição radioativa que envolve

uma sõ partícula. Nessa aproximação os (N-l) elétrons que não

participam da interação permanecem nos seus estados individuais,

como anteriormente.

Resumindo: o processo que envolve a e-nissão de um fôton e

mudanças de estado de dois elétrons não poãe ser descrito em l2

ordem.

Em 2- ordem, deve-se calcular:

u =.áJL j x <x.p! V_| x > —=s— <- * i V T ' *l> i i (E.-E^) (1.5)
ti m m i m m I J. í ~

Na mesma linha de raciocínio utilizada em 1- ordem ,

pode-se mostrar que em 2- ordem os processos penai tidos descre-

vem a emissão de dois fõtons, Auger duplo e um sõ fóton quando

dois elétrons modificam seus estados {Auger-radioativo e 1 fõ-

ton-2 elétrons). Somente o terceiro caso será analisado com ínai.

ores detalhes.

Assim, considerar-se-ã processos que envolvem inicial^

mente dois elétrons em estados nl e n'l' e duas vacâncias emes

tados nQ*o e n_n^, a serem preenchidos pelos dois elétrons. Nes

tes processos, n * representa necessariamente uma vacância in-

terna e n£í.f pode representar um estado do continuo ou estado
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ãiscreto (Auger-radioativo). No caso de dois elétrons - um fó-

ton, n£*f representará a segunda vacância.

Os estados iniciais, finais e intermediários serão da.

dos por:

|x±> s ji, 0u> = ajk-^1)... iw{p)... n'l'(q)... k,EJ(N)>| 0u>

|yui> = im,mw > = a|m1(l)... rüp(p)... mq{q)... mN(N)>| m^>

- '- TPWP^leterminação dos elementos de matriz <m,ra|vji,Ou)>i

procede-se como anteriormente. A expressão para o elemento de

matriz se reduz a:
2

JV| i,0w >=;< iP-p(p)
 mg(<í) íj—Í

2
j—

m /n,;, {mp f ní,}

V

desde que se use:

OC 2

^ < m j m P i ^ i m j V « a < r a
P i ^ i k p >

onde m. simboliza os estados ocupados (OC) do átomo (Ko 76).

No cálculo da energia do estado fundamental de un átomo ,

f <mj mP '?-' mj V 4 = <mP|vN| kp >

define o potencial de Hartree-Fock (Br 63).



-15-

Na determinação de <£,1 jv|m,m > obtém-se uma expres-

são do mesmo tipo. A taxa de transição serão então dada por:

*ÍB1-Ef>"if = I* w<Vo'nf*f' \

A soma nos estados intermediários é realizada sobre

os estados não ocupados do átomo. Em »D, os orbitais m e m

não podem ser simultaneamente iguais aos orbitais finais e em

Wc, iguais aos iniciais dos elétrons.

Uma forma de visualizar os processos descritos por W

S desenhar diagramas como os das figuras da página seguinte, on

de foi considerado o termo 1 = 1 , no somatório em H.(X). Os

dois primeiros diagramas (a e b) se referem a (?_. Neste caso, o

elétron no orbital n£ interage coro o campo eletromagnético e

faz uma transição para um orbital intermediário n í, onde inte-

rage com o outro elétron (ainda no estado inicial n'*'), via In

teração couloabiana. Como resultado desta interação, um elétron

ocupa a vacância inicial n Q& o e o outro vai para um estado

nflf *que P° d e s e r d o contínuo ou ligado) e o processo é acompa
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nhado pela emissão de um foton de fiu>. O processo direto é esque

matizado no diagrama (a) e o de troca no (b),

Os dois outros diagramas (c) e (d) representam W^.Nes

ta situação, os elétrons em nü e n'n' interagem primeiramente

via interação coulombiana, um elétron indo para um orbital in-

termediário n í. e o outro para nJí... O elétron no orbital in-

termediário interage então com o campo eletromagnético a preen-

che a vacância n t . O processo ê novamente acompanhado da

emissão de um fõton de energia -ftw, o processo direto ê repre-

sentado em (c) e o de troca em (d).

W
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No cálculo da tar:<\ de transição não deve ser esqueci-

da a densidade de estados disponíveis para o sistema ea integra-

ção em todas as energias iniciais. Finalmente, utilizando-»sse

funções de onda antissiraetrizadas e a base LSJM {Ko 765 , ê

necessário somar sobre todas as projeções possíveis dos momen-

tos .angulares envolvidos.

Assim:

Wfinal = LSJ (2J~fl) M,MO '"fi

1.4 - Um fôton-duas vacâncias

Neste caso, tem-se dois elétrons nos estados finais

(n Í xi_l*) . na camada K, ou seja : n i - nf£« = ls. í>or outro

lado, tem-se apenas uma possibilidade de acoplamento de momento

angular: L = S = 0 {estado S).
«

Assim, os dois elétrons nos estados iniciais terão

necessariamente de se acoplar de tal forma gue o spin total ini

dal seja igual a zero, pois nenhuma interação envolve o spin .

Verifica-se também que os estados iniciais só poderão ser do tipo

^ na aproximação de dipolo elétrico. Para que fiquem explícitos

os pontes acima, serã discutido a seguir a construção de furjçõas

de onda na base LSJM, o que também permitira separar a parte ra

dial da angular nos elementos de matriz.

As funções de onda na representação LSJM são da forma

(Ko 76):
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• a ( V « ' V e ' LSJM) = 17=^~ fOL {S1>

i. +£ -I.+S

X x d / 2 , l / 2 , S M s )

onde T = 1/2 se n a = no£ e T = 1, se diferentes e
a a p p

( 1/2,1/2,SM_) = ZZ (1/2 m 1/2 raJS!| SM̂ >

onde

Y. (&m)*»R. (n£) e x-t̂ -a) representam respectivamente a parte angu

lar,radial e de spin da função de onda do iêsimo elétron.

Para o cálculo âos elementos ãe matriz de radiação na

aproximação de dipolc elétr ico, e>:panàe-se A era série de onâas

esféricas estacionárias tsn torno da origsri, numa esfera de raio r i

<n i m , 1 lH(X) I n «• n ,0 >

,9r_1ic /

1/2 r i

a a Y Y u =

Pode-se ver, por exemplo, na referência De 64, que os

termos de quadrupolo elétr ico e dipoic magnético não contribuem

de maneira significativa para o cálculo dos elementos de matriz ãe radiação.

Fói utilizado o gauge de Coulomb ($.X = 0)
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= e
' o U/2

x (-DMr / i J1 d j * J
^ i 1 I X

S L L'i y \p M1 -M j

1/2

"a1 "6+L+L'+S

a' Y a* Í , A„ S f

+6
+Í, +L« )L V l l (e - e }D (a,6)

\ a ° 6 a

o n d e D ( i , j ) = < n 4 A . || r || n^A^ >< ,it \\ Y, j | £.. i , . >< . 4 . [j Y, j | £,. >

-IP»i*i ( r )

i.>eo elemento deusando a relação P (r) = ^Kn£fr). <*i!l'í"

matriz reduzida do operador Y. e pode ser calculado através da

relação:
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/ f t v

lo 0 0

/ 2e onde: / l * 3 \ e' / 2 3 \ são
m2 m3 / K

respectivamente os símbolos 3J de Wigner e 6J ele Kacab. (Ms 64) <

Para o calculo dos elementos de matriz coulombianas ,-

será utilizada a seguinte expressão para — — :
r .12

1 "> , *
1 2 V ) i vji 1 \»p 2

' (? r l \V 1 "
com Yv (r^,r2) = ^ — ) — r ; i<r2 /

"vp l 2v+l / ~v
e ç — t •*" : v'1

O calculo forneces

LSJM ! ÍT

§ v y («0;YÍ) }«ss, «LL

onde.

cj! *.> <^H cj > f
V
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ti l . vi
*- Y 6 >

onde:

/
o/o na a SB x v v {

: 2 Í ãr.ar 2

assim vê-se que: G Í«6;Y5) = F iaS.-oy) .

Pode-se também ver que F envolve os termos de interação

G os de troca.

Efetuando-se o produto dos dois e tomando P. =

(Mz 65), tem-se:

ireta

W final fT
W (ls l a 6SS.

onde

W (Is Is XS; nl n'i

e

= ' WD

NO

°P!P!P

0 Á

x(-D* )0

+ r
V Í

õ o ôl <c
Q 3

|| c

PP

£>

(1.6)
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NO

VP

HL)*+LoJ° h H

+ (-1)

Ak™

W'" 1S
 n'

)t i' v /

e E é a energia do fõton emitido na transição: E ^ Ê + s^ f í i-

~ 2 Els«

Pelas propriedades dos símbolos 3J e 6J (Me 64) deter-

mina-se os momentos angulares iniciais,l,i' e L e os iiítermediá

rios í . Por exemplo, para a determinação do L . na primeiro

termo de

L +Í +£

ou seja L ss i e i = t1. 0 segundo termo de W fornece L Q ~ 1

e £. = í. Uma analise semelhante nos termos de W fornece
P • \..

Lo = X e *p = 1*

Pelos resultados obtidos vê-se que os poss£%'eis esta-

dos iniciais serão do tipo (n£, n'Jl1 , P), por exemplo i

(ns, nlp, 1P>/ (np, n'd
1?).

Para o níquel cem vacância dupla na camada K, a confi-
O C O £ O *̂

guração inicial do atõmò és 2s 2p 3s 3p 3d 4s . As

veis transições serão:

ls2 XW(2s 2p , W { 3 S , 3p , W(3p, 3d XS)
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W{2s, 3p XP-»-ls2 , W(2p, 3s

W(2p, 4s 1 S ) / W (3pr 4s Vvls
2 1S)

Aplicou-se o método para elétrons iniciais na camada

L (K ). Neste caso, no primeiro tsrmo de W - «.. = 1 e no segun

do t i - 0. Para W_ só ê permitido l^ - I.

Esquematicamente:

np

Is

np rv
L '

t
--é

onde os dois primeiros representam os termos de W_ e os dois ou-

tros de Wp.

Como pela segunda parcela de VI os pô ssíveis estados

intermediários são de tipo ns pelo fato de se ter duas vacân-

cias na camada K, o elétron ers 2p gue efetua a transição poderá

ir diretamente preencher uma das vacâncias emitindo um fõton- EJTI

seguida o elétron em 2s interagirá com̂ jiieie em Is, preenchendo a

segunda vacância.

Uma analise dos termos de Wc onde l - 1 permite pre~

ver o termo provavelmente de maior contribuição para WL. Esse

termo se dã para n = 2. Neste caso, os elétrons em 2s e 2p. inte

ragem entre si, um deles permanecendo em 2p e o outro indo

preencher uma das vacâncias, havendo em seguida o preenchimento

da segunda pelo elétron em 2p.
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conhecidas como Hartree-Fock (HF) e Hartree-Fock-Slater (HFS), e

suas adaptações, principalmente no modo como é tratado o poten-

cial de troca.

II.1.1 - Hartree-Fock

O hamiltoniano que descreve um sistema atômico de N

elétrons com carga nuclear Z, pode ser aproximado por:

'2 _ „ 2
H = z - ( - fer v? |È

ri

onde os termos de interação spin-órbita foram desprezados.

As funções de onda no modelo da partícula independente

para este sistema podem ser determinadas pelo método variacional •

Constroi-se inicialmente uma função ip que descreve o átomo em

termos das orbitais de ura elétron *(£). Usando esta representa-

ção para ip , a energia média do sistema é determinada em fun

ção das <j>(8). Esta energia média ê minimizada com respeite às

<f> (3) e assim dá origem a um conjunto de equações variacionais.

As equações variacionais têm forma de equações acopladas integro

diferenciais. Em princípio, um conjunto de soluções auto-consis-

tentes destas equações pode ser obtido por método iterative.

Na aproximação de Hartree, ip ê um simples produto das

4>(B), isto é, não é levado em consideração a antissimetria ãa i'.

Na aproximação de Hartree-Fock, ip e expressa em termos de fun-

ções de onda determinantais formadas pelas $(3).

Na sua forma mais simples a aproximação de Hartree-

Fock considera uma única configuração. Neste caso $ é representa
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da por uma combinação linear de funções de onda âetermlnaivfcai.s

da configuração considerada. No caso particular de camadas fe-

chadas, i// ê representada por uma única função determinantai.

Na interação de configuração» <j> ê escrita em termos das fun-

ções de onda determinantais com mais da uma configuração (Si 74).

No modelo de Hartree, cada elétron se move indepen-

dente de todos os outros, num carapo médio produzido pelo JJÕ

cleo e os outros elétrons. Como o campo que age eis qualquer

um dos elétrons ê obtido fazendo-se uma média sobre o Tuoviinen-

to dos outros, o modelo de Hartree ignora a correlação espa-

cial no movimento de cada par de elétrons. Esta correlação ê

produzida pelas repulsões coulombianas instantâneas e qua não

podem ser incluídas no campo central,

No modelo ôe Hartree-Foek, as correlações coulorabia-

nas são também ignoradas, mas através do uso de funções deter-

jninantais, uma correlação no movimento entre pares de elétrons

do mesmo spin ê introduzida: e a correlação estatística. As

equações auto-consistentes ds Hartree-Fock conterão assim um

termo de troca que leva em conta a correlação estatística. Na

representação de interação de configuração, a correlação coa-

lombiana entre elétrons de spins opostos pode ser considerada

e também a correlação residual d.e mesmo spin, que ê s diferen-

ça entre a correlação coulombiana instantânea e a ' correlação

estatística.

As equações de auto-consistência podem ser considera

veIntente simplificadas fazendo-se o uso da aproximação de cam

po central. Nesta aproximação as funções de onda $(g) são sepa

rãveis era coordenadas esféricas. Faz-se a nê&ia esférica na energia canas



funções de onde deterniinant&i.s formadas pelas íCí.1) e cüí;<.-.tdera-

se a ortogonalidade das $(£>) atravéü dos multiplicadores de La-

grange. O método variacional ê eatão aplicado nas funções ã<? on

da radiais, para minimizar a energia.

No caso particular de camadas fechadas, a aproxinia-

ção de campo centra.1. ?.• exata, no contexto do esquema de 'íaítrcee

Focls. Para camadas abertas, consi der ando uma ííiica coisfiçuraçãij,

pode-se escolher a função de onda total para calcular a energia

média da configuração ou a energia média de um determinado mui-

tipleto. No primeiro CE S O , usa-se uma única função de onda âe-

terminantal; no outro casof combinações lineares «e funções de~

terminantais compatíveis com o Biultijíleto considerado. Neste ca

so, as funções de onda P . serie diferentes âc um rciultiyltòto p^

ra outro (Si 60).

MinifiiiEando a ancrgia rséãia de ura muitipieto obtem-

se as equações auto-consistentás para determinação da parte ra-

dial da função de onda dos elétrons na camada *V''-j expressas em

unidades atômicas :

L aj.2 r
+
 r2 • eSafe ND r "o >*-j'-j'"j"jA> ^t

onde o potencial de troca (V, 5̂  deve ser sspscificado era ca-

da caso e é diferente para cadp camada. Na expressão acima, K\

representa o número de elétrons na camada j e as funções Y,, po-

dem ser encontradas no trabalho de Slater (SI 60) .Pode-se mostrar que os

* Neste sistema de unidades, a unidade de energia é o Rydberg Í

1 Ryd = 13.6 sV.
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coeficientes X.. representara o potencial de ionização do elétron

da camada n.Z.. Dernonstra~se tamheYd que os termos diagonais X re

presenters senpre,os potenciais tia ionização quando se aplica o

método de Hartree na en&rgia media da configuração. Os termos

não diagonais X. . sõ se aplicam para orbitais de mesmo l, mas de

n. diferentes, Pode-se também mostrar gue nem sempre é pcssíve]

eliminá-los das equações (SI 60).

Quando se minimiza a energia media da configuração, a

expressão para cada camada caracterizada pelos números quanta.cos

n, e í. se apresenta como:

L dr2 r r: uoob -..a i. o a .ij n̂ .;̂

(r)

com o potencial de troca (V }.:

^
N. /22.+1 „ ,

onde os valores dos coeficionres c podem ±>er encontrados no tra

balho de Slater (SI 60). Novamente, pela equação acima, vê-se que

o potencial de troca muda para cada camada.

Como no caso anterior facilmente se demonstra que X.,..

a o potencial de ionização. He's

não são sempre elímináveis das equações.

representa o potencial de ionização. Mesmo neste caso, os \..
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II.1.2 - Hartree-Fock-Slatár

Como mencionado na. seção anterior, o potencial ãc: tro

ca é diferente para caâa camada, o que fax coin que nem sempre

seja possível obter funções de onda ortogonais para o mesmo ?,

Slater em 1951 apontou que embora estes tensos fossem diferen-

tes de um orbital para outro, eram siniilaxes em varies aspec-

tos. Ele sugeriu então substituí-los por ura potencial de troca

universal, fazendo-se uma media adequada nos potenciais Indivi"-

duais. Assim, nas equações auto-consistentes de Hartrde-Foc.k, o

potencial médio foi introduzido utilizando-se urna aproximação

de elétrons livres.

Por outro lado, Kohn e Sham (Kn 65), por exesplo. che

garam a um potencial ligeiramente diferente do de Slater, fazei)

do a aproximação de gás de elétrons livres no termo da energia

de troca-, ou seja, no primeiro estagio para obtenção das equa-

ções auto-consistentes. A relação entre os dois tratamentos e

um fator 2/3 no potencial de troca.

Outras modificações podem ser feitas deixando-se va-

riar o potencial de troca conjuzitamente para todos os orbitais

ou modificando-o de um orbital para outro, como por exemplo ,

Lb 68. Usando ainda a aproximação de slater, Latter

propôs um comportamento diferente para grandes distâncias

do núcleo (He 63).

Ê importante 'ressaltar que o fato de usar um potenci-

al de troca idêntico em todas as equações auto-consisfce/ites

garante a ortogonalidade das funções para o aesmo £.
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Em todas as vex"sões, o átonso de caiviadas fechadas ou

abertas é tratado da iaesma maneira. Usa-se uma única configura-

ção e uma única função de onda determinantal. A forma das equa-

ções auto-oonsistentes a sereis resolvidas é a mesma f modificai!-

do-se apenas o potencial de troca.

No que segue, apresenta-se o caso onde o potencial

de troca ê comum a todos os orbitais e discute-se as possíveis

versões.

As equações auto-consistentes, em unidades atômicas ,

podem ser escritas como:

2

onde Pn£ (0) = 0 , P^ («) = 0 e

i
V (r) ê formado de três termos: de atração coulombiana nuclear,

de repulsão coulombiana dos elétrons e do termo de troca, ou se

/

o(t) dt - 2 fIr
onde c(r) ê a densidade média esférica eletrônica

a *r* * nF
camada ni.

Nn4 Pnil 'r' I e Nnt ® ° Jlumero d e elétrons da

0 potencial de troca 5 proporcional a densidade volu-
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métrica de carga p (r) , ao cubo, ou seja; V....o •' j o(r) {

onde a relação entre j (r) e cr(r) ê ;

p (r) = •—-;:•

Na aproximação de S la te r , V. „._, se escreve como:

Vtroca = "6 [h c j 1 / 3 ' e na de Kühn 6 Sham V 5oc 3 ": ! x

Vs = - 4 " 1 - c~
troca 8TT c
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II.2 - Cálculos numéricos

A aplicação do método apresentado no Capítulo I ao 5-

tomo de níquel com duas vacâncias na camada K, wtili sfirnSo fun

ções de onda radiais numéricas, necessitou do desenvolvimento âe

programas de computador.

Os elementos de matria foram calculado.1? era subi et.i nas

adaptadas a um prograraa HFS já existente, O programa utilixado

ê o denominado "Short Herínan-Shilliaan".. Este program;, e uma ver

são modificada da apresentada originalmente pa.loa autores, cu-

jas idéias básicas foram descritas auscintarnente na seção ante-

rior. Ele difere basicamente no fato de que- permite variar o

potencial de troca conjuntamente para todos os orbitais. Este

procedimento permite que seja mantida a ortogonalidade das

funções de onda radiais. No caso estudado neste trabalho, foi

utilizado o potencial de troca HFS.

Utilizando a expressão ( i. ? 5 e fornecendo as con Sá.

gurações finais e iniciais dos elétrons descritos no acoplamen-

to L-S, o prograraa seleciona os possíveis momentos angulc^ref. in

termediãrios, assim como os termos de expansão do elemento âe

matriz da interação coulornbiana, através de uma sutarotina que

calcula os símbolos 3J e 6J. Quando os coeficientes 3J e ÇCI sao

diferentes de zero, os elementos de matriz G as energias p:re-

viamente obtidos, são lidos e os cálculos realizados?.

Algumas condições devem ser satisfeitas pelos estados

envolvidos na transição. Assim, o conjunto de estados interiierU

ãrios deve ser completo ou seja i \m>< mj = .1. Por outro lado,



-:?. I Í -

O S estados iniciais, finais s intermediários devem se-r orto.jO-

nais entre si: <ij£> = &.f, < i;m > -• &.• e <Í|ÍÍI> ~ >.„ ,

Embora o critério de c ampla tea a não suja ; st I-ÍI.ÚÚ-.CI';.

te satisfeito, pois a soma nos estados virtuais c limi i 'ida, .i «vn

não acarreta problemas, porque o processo ôe soni;\ nos :-;:: !..;;!c.---

intermediários é rapidamente convergente.

Os estados intermediário;:--, na sua in;;.i or.í s ept;;lios .-.;•.-

citados, não podem ser obtidos das coniiguriiçoraM icic:- ;,;-i E e :':;-•

nais, pois se manteve a ionicidade do S tons o consi-.̂ >ntt- 3u; aní -f

o processo e o método Hartree-Fock-Slater não perro.i:t> s. oírto-s!-

ção da função de onda de ocupação nula. Tanto par.;: ;is cs:t;; v.s.i :•;

iniciais, como finais e intermediários, rssolvcü-sc çi<í.ra-lr.s ni;

ma configuração que contivesses pe.lo menes um elc:tron OM c-s-Jía

um dos orbitais. Por exemplo, no termo V.̂- díi tn.:-:.! de t.j.ar,si <;/:<••

onde se deve calcular <ls 4p j-—••! 2s 2o"> e <ls|.H (/ij 1 <íp ,,
ri2'

as funções de onda radiais Is, 2s, 2p, 4p fora» calcnJadaE na

seguinte configuração! Is 2s 2pD 3s'" 3o 3d1' -)s" 4p,. ou se--).-,' ,

tirando dois elétrons na camada L e colocando-osi na car.iada K *=

em 4p, em relação ao estado inicial.

Os elementos de matriz foram calculados utilizando c

programa que gera as funções do conjunto considerado, aprovei-

tando- se assim a subrotina de integração do programa OZÍIJJM.I ,

com suas características particulares: espacai'asnto entre os por.

tos, escala, etc.

Assim, como pode-sa ver, as funções âe onda Is, 2&. •.;

2p, que aparecem nos elementos ãe matrist para cfida estudo inter_

mediãrio, variam, pois o potencial efetivo também varia, fxss-fcí-

modo, em cada um dos cálculos mantém-se a ortogonal.tciadc-: d:is
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funçÕes de onda.

Para os termos de maior contribuição, os elementos de

matriz só envolvem os estados iniciais e finais. Neste caso, fo

ram efetuados os cálculos em três configurações diferentes para

testar-se o efeito da mudança de base. Explicitamente, as con.fi

gurações consideradas foram:

CONFIGURAÇÃO 1 : Is, 2s2 2p5 3s2 3p6 3dS 4s2

CONFIGURAÇÃO 2 : Is, 2s 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2

CONFIGURAÇÃO FINAL: ls2 2s 2p5 3s2 3p6 ~óá& 4B2

Para as energias das orbitais, foram empregadas aque-

las provenientes da configuração correspondente ao estado em

questão.

Como é indicado na expressão ( X.6 ) é necessário c

conhecimento da energia do fõton emitido na transição, t'ara tal,

os estados inicial e final foram gerados, obtendo-se as ener-

gias dos elétrons envolvidos na transiçião, assim como as v.ti&t~

gias totais das duas configurações. *?omo mencionado no Capítulo

I, os (N-2) elétrons gue não participam da interação permaneçam

nos seus estados; neste caso, a energia do fõtors emitido deve

ria ser h u = £2s+e2»'"'''els o u s e 3 a a diferença dos energias do

estado inicial e final das partículas que participam do proces-

so.



-35-

Entretanto, sabe-se que a energia do fóLon emit Ido

calculada COÍH a diferença entre as energia.';- totais do aiôr-ir,

no estado inicial e final é mais próxima do valor füíp-orimeistai,

que a diferença entre as energias individuais dos elétrons.

De fato, a diferença entre as energias totais do ãto

mo no estado iniciai e filial leva em conta ef&itos próprios de

relaxação de outros orbitais. O cálculo por enec-gías de orí.:it«j

só pode ser feito em um estado era que os dois orbitairj envolva-

àos estão ocupados e desta forma efeitos de r^/oxaçãc não estão

corretamente descritos.
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CAPÍTÜLO III

KBSUI/TADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo, os resultados do calculo pare a taxa

de transição de dois elétrons acompanhada da emissão de um fô-

ton,no níquel com vacância dupla na camada X(K ) f são apresen-

tados e comparados com outros cálculos e resultados experimen-

tais.

III.1 - Resultados

As tabelas III.I (a e b) mostram os resultados obti-

dos para o& elementos de matriz eoulornbiancs e dipolares corres

pondentes a. estados intermediários até n = 6. São tsanbétn apre-

sentadas as configurações nas quais esses elementos de matri2

foram-calculados.

Na tabela III.2 além dos fatores de energia qua multi-

plicam cada elemento de matriz da tabela IXI.iré mostrada a so-

ma dos termos para a taxa total e que evidencia a importância

de cada termo no calculo da taxa de transição.

Pode-se observar, como já foi. dito anteriormente, que

um termo domina amplamente o valor da taxa de- transição: este

termo representa o caso onde um elétron era 2p preenche uma c3as

vacâncias na camada K, emitindo um foton e simultaneamente um

elétron em 2s interage com este elétron em lsr através de uma

interação coulctnblana. O elétron em 2s ocupa a segunda vacância,

ficando o outro elétron como espectador.

0 segundo termo em importância, aproximadamente 53. do
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primeiro, corresponde ao caso onde primeiramente os elétron*. 2a

e 2p interagem entre si, o elétron 2? sendo espectador e o >Ü3S«

tron 2s preenchendo uma vacância na camada K, Siffiwltaneamentia o

elétron 2p irá ocupar a outra vacância, emitindo o fõton.

Todos os outros termos são bem menores e co.vj.tribusiv,

com uma parcela negativa,podendo ser desprezados no calculo, o
't

resultado final, com todos os fatores -|- •&• •- foi calculado

utilizando a energia do fõton obtida pelas diferenças das eiser

gias individuais (A) e pela diferença das energias totais (B)

e é mostrado abaixo, assim como os vãlorer:- da energia.

(A)

•„ = *« = e2s+Ê2p-^ls " 1 4 ' 5 7 k e V

(B)

TOT (INICIA -

C«

| a3 •£ W = 9,651 X IO 1 0

É possível observar q\i& a diferença na taxa de transi

ção ê apenas âe 3% entre os dois cálculos,
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TABEIA III.l

(a) Elementos de matriz Coulombianas

ls

ESTADOS ENVOLVIDOS

|ls2s22p5+R . CT<ls,ls;.ls,2s)

ELEMENTO Dl.:
MATR1Z

2p

2p

5s

5p

5p

6p

6p

;ls2s2n6+R Cw(2p,2p;ls,2s)

Íls2s2p°+R

4p

4p

4p

Is2s2p

Is2s2p

Is2s2p

-/+R+4p

5*R+4 P

5+R+4p

er
c°

cl

(ls,

<4p.

(4p,

4p;

2p;

2s?

is,

Is,

Is,

2p)

2s)

2p)

ls2s2p3+R+5s C°(ls,5s;ls,2s)

ls2s2p5+R+5p C 1 (ls, Spr- ls, 2p>

ls2s2p:)+R+5p

ls2s2p 5+R+5p C1 (5p, ,• is, 2p)

Is2s2p 5+Rf6p

ls2s2p"'+R+6p C°(6p,2p;.ls,2s)

ls2s2p5+R+6p C1{6 p ,2s ; l s ,2p)

0.1745

-0,8868

0.1333

0.02.126

-0,03687

0.03426

0.. 06672

0.01056

6s ls2s2p s+R+6s C°(ls,6s;3.sp2s}

-0.01811

0.02185

0.04451

0,007100

-0.01.198

OBS: Notação para a coluna:

(a) "ESTADOS ENVOLVIDOS"

a a
i r 1 •> < "v

W1 L T'cz"2 "" nd'"d'
00

Vr oc

(b) "CONFIGÜRAÇXO"

R : 3s2 3p6 3d8 4s2
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TABELA IJCX.l

(b) Elementos de matriz dipolar

ESTADO
INTERM.

CONFIGURAÇÃO

ls2s2p3+R+5p

ESTADOS ENVOLVIDOS , ELEMENTO DEl
D ína

£
a'

nij-?-b! \ MATRI2 í

D(Isr5p)

ls

2p

4p

4p

5s

5p

Is2s22p5+R

Is2s2p6+R

ls2s2p5+R+4p

ls2s2p5+R+4p

Is2s2p5+R+Ss

Is2s2p +R+5p

D(ls,2p)

D(l£i,2p)

D(4p,2s)

D(ls,4p}

D(5s,2p)

DÍ5p,2s)

•' 0.04299 !

; 0.04291

: 0.02513
j
\ 0.00421

' 0.005769

\ 0.01233

0.002103

Cs

6p

6p

ls2s2pJ+R-i-6s

ls2s2p5+R+6p

ls2s2p~"+R+6p

DÍSs,

D(6p,

D(ls,

2p)

2s)

6p)

1 0.003638

| 0.008158

f 0.00.1.399

OBS: Notação para a coluna "ESTADOS ENVOLVIDOS"

V.(rl r
d r
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TABEIA III. 2

(a) Fatores de energia e soma acumulada

ESTADO I
INTERM. I F E C F E D SOMA ACUMULADA

2s 2p WC -,+VC

: is

2p

4p

4D

5s

5p

5p

6s

€p

. 6P

1

f

1 i
t
t

1 1

1

<

1

.023

.3483

.353

.355

' 0.
1

0.

0.

i

07150

í

í

07232

072258

-1.0782

0.06723

0.06758

0

0

0

0

.006174

, f • • • . - . .

.006115

.006100

.006093

'o

0

0

0

.1216 ,

.1216.

.1215

.1215

ü.

0..

0.

0.

1216

1278

1277

.1276

OBS: Notação das colunas:

cls " ca(a) P E C =
ls + em ~ E2s " e2p

(b) F E D2s
£m

" C2p
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III.2 - Outros raêtodos e comparação

A descrição a seguir de outros métodos de calculo se-

rá restrita aos trabalhos mais importantes e visa realçar os

pontos relevantes dos procedimentos utilizados eai comparação

com os deste trabalho.

S.V. Khristenko (Kh 76), empregando funções de onda

hidrogenoides e teoria de perturbação na interação entre pares

de elétrons, obteve para a amplitude de transição (dois elé-

trons, um fÕton) uma expressão em potências de Z~ , onde 2 ê a

carga do núcleo.

Na primeira aproximação diferente de zero, ele descre

ve a amplitude de transição como definida por diagramas de

Feynman do tipo do esquemafcisado na figura abaixo, para transi

ções ls""2 1S -> (nA)"1 in'i'f1 h t

ls

—•>-

iS

— >

'•—— tit

„'£

IS —

!s —->—

-

!

........>—

— • > —

— n«

.ft'

Já para Sberg (8b 76). o mecanismo que descreve a tran

sição ê baseado no modelo do "shake-down". Ele atribui a transi

ção do tipo 2s 2pn * ls 2s 2pn ao "shake-down" do elétron

2s para uma das vacâncias na camada K. Assim, ele calcula a t.a-

xa de transição como se fosse um processo radioativo comum, le-

vando em conta a relaxaçao do átomo ou seja a não-ortogonalida-

de das funções de onda do átomo nos estados inicial e final. 0
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trabalho só considera o "overlap" doa orbitais 2s e Is, que se-

ria então o termo responsável pelo "shake-down"s

< ls.p i 2s. > = D (lsf 2s). Os cálculos não ievai« esn conta a

estrutura de multipletos.

As funções de onda dos estados final e Iniciai foram

obtidas do modelo de HF, minimizando a energia média de configii

ração.

Xberg relacionou o termo D (Is, 2a) com a mudança no

potencial médio de Hartrea-Fock na transição "shake-down" e en-

controu a relação:

-CO(isls;ls2s)+C°(2p2p;ls2s)- ~ C1(2p2s; I:j2p)

C2s " els

onde Cv tem o mesmo significado da seção anterior. Na expressão.

aparecem termos semelhantes aos termos mais importantes no de-

senvolvimento deste trabalho. Ele associa o primeiro ã mudança

de blindagem devida ao preenchimento de uma vacância K e os

dois outros, a redução dessa blindagem ocasionada pelo apareci-

mento da vacância em 2p. 0 valor de D (ls,2s) por ele encontra-

do é em valor absoluto: 6.68 x 10~ (em unidades atômicas igual

a 2 Ryd). Usando os valores fornecidos na tabela III.2 e asener

gias dos orbitais 2s e ls, sncontrou-se neste trabalho 7.32x10 .

A semelhança entre os dois valores parece reforçar a afirmativa

de Sberg: o "overlap" depende pouco do'numero de elétrons na ca

mada L. Ele também cita.que o termo C (2p 2s; ls 2p) ê cerca

de 30% menor do que C°fls ls; ls 2s), resultado também compatl

vel com o deste trabalho (cerca de 39%).

Como S.V. Khristenko, Sberg calculou a taxa de tranal.
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ção K , ou seja, preenchimento de uraa sõ das duas vacâncias cem antssãt, de
1 fõton (linha hipersatelite).

O trabalho mais completo foi feito recentemente por

Gavrila e Hansen (Ga 78). Gavrila e Hansen usaram basicamente

as mesmas idéias de Sberg, mas se preocuparam reais && comparar

seus cálculos com os valores experimentais, Corno ver-se-a na se

ção III.3, algumas hipóteses novas devem ser introduaidss, £?or

esta razão, ele estuda diversos casos cora vacâncias adicionais

além das vacâncias da camada K, utilizando o esquema LS e fun-

ções de onda obtidas por KF»

Em seu trabalho, Gavrila e Hansen apresentam dois ti-

pos de cálculo: minimizando a energia média da configuração e a

energia média dos multipletos.

A Tabela III.3(a) resume os principais resultados teo

ricos, incluindo-se o cálculo da taxa de transição da linha hi-

persatelite Ka e sua relação com K^.

Uma análise de%'e ser feita para que as resultados dos

diversos autores possam ser comparados. Por exemplo, no traba-

lho de S.V. Khristenko, não há menção da configuração inicial ,

Assim, os resultados apresentados na tabela se referem a urna

transição do tipo ls~2 "S •* 2s"1 2P""1 iP.

Os valores de Sberg et ai. (Ãb 76í foram obtidos de
*5 A *? f f( 0

um gráfico,para uma configuração inicial 2s 2p 3s *3p 3£ 4s .

Já os de Gavrila et ai (Ga 78) correspondem a duas

configurações diferentes: 2s22p63s23p63d84s2 e 2s'í2p43s23p63d84s^ .

Procurou-se desta forma evidenciar a fraca dependência da taxa

de transição reJativa quando zero, ou duas vacâncias existem i-

nicialmente na subcamaãa 2p.
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Para comparar os resultados deste trabalho com o dos

outros autores, deve ser introduzido o numero de elétrons ras

subcaraadas 2p e 2s no valor da taxa ãs transição K . Assim, se

existem m elétrons na subcaiaada 2p e n elétrons via 2s, a taxa

de transição W deve ser multiplicada por *—j~. Como os elétrons

~ ~ h
na subcamada 2s nao participam da transição K', o valor a mui ti
plicar é simplesmente m.

Como pode-se ver pelos resultados apresentados por

Sberg e Gavrila, a adição de vacâncias na subcamada 2p afeta

pouco a taxa de transição relativa. Observa-se também que o re-

sultado deste trabalho, sem vacâncias extras, S comparável ao

desses autores.

No trabalho de Gavrila et ai, observa-se que a tajts.

de transição relativa calculada levando-se em conta a estrutu-

ra de multipleto é menor do que a calculada pela energia média

da configuração. Este fato, mostrado na Tabela I'll.3a para uma

configuração particular,, é uma constância para todas as oonfigu

rações calculadas por Gavrila et ai.

A taxa de transição K foi também calculada neste tra

balho e comparada com K . & comparação visa testar as funções

de onda utilizadas, assim como as energias. Cs resultados aao

encontrados na Tabela III.3b , ao lado do resultados de outros

autores.
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TABELA III.,3a

Taxas ds transição 2 elctrcns-1 fSton para o níquel

REFERÊNCIAS K ^ (s"1)"1

Este
trabalho

tpY.\ w .

5.7B0;:10 11 !l.773xlG1;>

Kh 76

8b 76

Ga 78

, 8.154x1010 Í3.842xlC1/f

(c)

9.219x10
w
,11

(e)

|5.922x10.11 4.444x10'

(fT
li

Kh /K
a a a

JO. 306x10

0.470x10'

JO. 30x10

I0.2123ÜP4

0.304xl04l

Observações

(a) Na configuração inicial 2s"?2p + P. , obtida muitipli
cando-se por 6 a taxa de transição Vi.

(b) Não hã referência sobre a configuração considerada; transi-
ção do tipo ls"2 1S •* 2 s"1 2P"*1 ""£>.

(c) Obtida de gráfico com configuração inici<.l 2s 2p + R .
(d) Na configuração inicial 2s 2p + R e levando

em conta a estrutura dos inultipletos.
(e) Na configuração inicial 2s"2p + Rf minimizando a energia mé

dia das configurações.
(f) Na configuração inicial 23^2? + B , no esquema LS.
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Ti\BELA III.3b

Taxa de transição K e K

: REFERÊNCIA
i

| Este

| Trabalho

) 6a 78

í

!
í

i
í 8
I

1"

K a(s-)

.OS0xl0x4

.981X1014

' 1

1
(O;

l

1.

1.

Ku is"1)

773xlO15

95BX1015

fb) !

1
«|

K

0

0

a' a

.454

.403

!

i
I

t

i

(a) Configuração inicial Is 2s2 2p6 + H .

<b) Configuração inicial 2s2 2p6 + R .

(c) Configuração inicial ls 2s 2p + ft . Cálculos efetuados

minimizando a energia média.

Configur<
fcipleto.

(d) Configuração inicial 2s 2 2p6 + R , com estrutura do mui-
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III.3 - Valores experimenteis

Em colisões do tipo das realizadas por K-ôlfli et ai

(Wo 75 e St 76), em que Ions cois> energias de- cerca de 0,8 MsV;/

uma colidem com átomos, vacâncias múltiplas era cansadas inter-

nas dos átomos são em geral produzidas»

Quando acontece que dois elétrons são retirados da

camada K, as duas vacâncias serão preenchidas por dois e3ê-

trons de camadas superiores. O excesso de energia será ncrmal

mente emitido sob a forma de radiação eletromagnética idoís fo

tone consecutivos) e/ou elétrons Auger, Estes processos concor

rentes têm probabilidades da mesma ordem de grandeza para ato

mos de Z intermediário.

A radiação emitida aa transição do primeiro elétror.

não terá exatamente a mesma energia que quando uma so vacân-

cia é produzida na camada K, pois os níveis de exeitaçãe são

diferentes nos dois casos. No primeiro caso a radiação tea e~

nergia superior a do segundo a é chamada linha hipersatéllte

Embora prevista por Heisenberg era 1925 (Hb 25) a

transição com emissão de um ao fóton quando duas vacância." são

fornadas na camada K, só foi descoberta em 19 75, devido as ai

ficuldaães experimentais.

De fato, como indicado em (III.2), a taxa de transi

çao é 10 vezes menor do que no caao de dois fotons. xnciusi

ve HÔlfli et ai descobriram o efeito de forma casual * 0 efei-

to inverso, ou seja, absorção de vau fôton com excitaçlo cte

dois elétrons, jâ fora anteriormente observado (Ma 65).

Um dos problemas no estudo deste fenômeno estiü em
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se reconhecer quando uma ou varias -vacâncias fora© criadas na

colisão e isto não é simples.

Greenberg et ai (Gr 77} estudou a dependência na e~

nergia da seção de choque de produção de uiaa ou duas vacân-

cias em colisões nlquel-níquel com energias (sistema laborato

rio) de 17,9 MeV a 91,5 MeV. A experiência £oi realizada com

um tandem Vau de Graaff, sen.dc o alvo, de 200 pg/cnt de espea

sura, e o projétil, .ambos monoisótopos cie níquel (A = 58)-.

O esquema da experiência é apresentado abaixo', paire!

ilustrar os tipos de problemas experimentais que podem acairre

tar dificuldades à analise e as comparações com cálculos: teó-

ricos .

imã
analisa -

dor Fero tf ey "Y
•&•

O projétil, níquel ionizado devida a £orraa particu-

lar como são contruidos os "tandem", ê desviado pelo imã ana-

lisaãor e somente um estado de energia e carga é selecionado

(mB/q ). Em situações de vácuo excelente, esta carga se rnanr

terá até o alvo. A travessia do alvo, entretanto, implicará

«m retirada de novos elétrons do níquel devido a colisões com

•litrons do meio (alvo}.
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Este é o primeiro problema para a análise teórica s

a produção de vacância na camada K ísisiipLss ou duplas) será

realizada numa colisão de vim átomo de níquel de uma zoãe (al-

vo) com um íon. de níquel de carga desconhecida no Momento da

colisão. Pelo fato da maioria das vacâncias do projétil, cria-

das em colisões cora elétrons do alvo, serem externas» o pro-

blema não apresenta, em muitos casos, maior gravidade.

Entretanto a Mudança de estado de carga dificulta a.

contagem do número de íon.E que atravessaram o alvo, necessá-

ria para a determinação da seção ds choque. De fato, sendo a

contagem realizada através da carga integrada (total) que a~

tinge o "copo de Faraday", fica difícil relacionar as duas

grandezas. No trabalho de Greenbarg et ai , este e um dos pan

tos mai s izaportantes.

ÜHi outro aspecto fundamental da experiência diz res

peito a produção copiosa de raio X K^ a K em relação a K

Caso* certos cuidados não sejam tomadast será muito grande a

chance de dois raios X- K , ou K, ou K. e Kfi cheetaram si.aulta-
cs (3 o; t>

neamente ao detetor, dando origem a um pulso eletrônico que

corresponda a uma energia igual a duas vezes K , duas veaes

Ko ou a soma das energias de K e Ko, prejudicando seriamente

a análise do espectro de energia. Em geral, absorventes de nú

mero atômico baixo como o alumínio, são colocados entre o al-

vo e o detetor para diminuir o número de raios X K e K que

atingem este último, sem afetar muito as K.(. Isto a possível

porque a seção de choque de efeito fotoeletrtco no caso, do

alumínio, cai. rapidamente com a energia da radiação. Estes àb

eorventes tornam a experiência bastante demorada.

Na experiência de Greenberg et ai foi utiliaado u»
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detetor semicondutor (.Ge - Li) , com resolução de 250 eV para

a energia de 6 keV. Assim, não foi possível separar adequada-

mente a linha Ka da hipersatélite K^ (Tabela ill. 4a). Esta

opção, em relação ao detetor do tipo roonoeristal curvo, ãa me

lhor resolução, está relacionada ao tempo de acúmulo de"dados

para uma contagem aceitável e às dificuldades de análise do es

pectro. Com cristais, o tempo de medida pode ficar proibitiva

mente alto.

Embora a experiência de líSlfli et ai (Wo 75} tenha

sido realizada com uir- cl&tetor semicondutor (Si ~ Li) cie .me-

lhor resolução (160 eV para a energia de 6 kéV), ainda esta

longe de se conhecer o estado de- ionização do átomo no momen-

to da desintegração. Teorias gue permitam o cálculo de produ-

ção de vacâncias múltiplas são complexas, havendo, entretanto,

resultados obtidos em casos particulares (My 77 e Pa 78}, ba-

seadas em modelo de transferência de cargas, bastante promis-

sores .

Neste trabalho foi calculada a taxa de transição ura

fóton dois elétrons L, no caso em que o átomo possuía somente

duas vacâncias na camada K. £ entretanto difícil experimental

mente dizer, como se viu anteriormente., que não existam vacân

cias em outras camadas além da K. Assim a comparação com os

resultados experimentais está sujeita a esta ressalva. Por e-

xemplo, se a probabilidade de criar três ou mais vacâncias foi.?

grande, os cálculos deste trabalho podem não ser diretamente

comparáveis aos valores experimentais-. Entretanto, conto obser

vado por Sberg e Gavrila, vacâncias extras na subcamada 2p o'u

em camadas superiores, não são relevantes para o cálculo «a

taxa de transição relativa. Entretanto vacâncias na subcamada



1
«51-

2s afetam a taxa de transição relativa Kh/Kr , pelo fato da

- h
transição K nac envolver elétrons desta subcamada.

Nas Tabelas III.4 a e b, mostra-se os resultados cb

tidos neste trabalho e os valores experimentais conhecidos pa

ra o níquel.

Na Tabela III.4a são encontradas as energias calcu

ladas e medidas do fôton emitido nas transições K , K e K
e ti c ata

Para verificar o deslocamento dss linhas. K " e R. eni relação

— - h b

a linha K , sao tajnbeis apresentadas as diferenças E(3C )-v: [K'~;

e H (K } •* 2 H~(K } .

Na Tabela Ii"X.'!Io os valores das taxa*' de transição

relativas K^/K medidas são comparadas coic os valorei; cbi'dcs;

neste trabalho e nos de Ga 76 e £b 76.

Ccrao se podo observar., as energias obtidas são bes

próximas dos valores medidos por Wolfli et ai (M& 75). Já a

relação Ka/K expei'inseiita.1 difere bastante dos cálculos teó-

ricos. Esta diferença pode .ser devida tanto a qualidade rlos

resultados experimentais quanto a possibilidade <5e vacâncias

triplas (duas em Ia e uma era 2sf por exemplo). 0 problema se-

rá discutido com mais detalhes na seção seguinte.
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TABELA 111,4a

Energias ( sVJ

WÔ 75
75)

Este

Trabalho

7533x4 7747+25 |'21it26

7468 7666 198

J1522O'.4O 15':

j 3 '506 L l;

(a) Valores observados nas colisões N-- ••• ?« >"•"• ••'''' •IiK-v«

TABELA III,4b

Taxa ds transição relativa

Referenciara

Wfi 75

Este
trabalho

K""/K

5000+600

3060

Ga 78
(b) ,

I
3300

! Ab 76 3000

(a) Valor obtido nas colisões Fe •*• Ni a 40 MeV

(b) Maior valor obtido par Gavrila e flnnsen
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OONCLÜSÕES

Os resultados dos cálculos da taxa de transição

"cieis elétrons L ~ uiín fôton" para o níquel coja âu&& vacâncias

iniciais na camada K, indicam que o método descrito neste tra

balho ê bastante adequado guando comparado cosi» os outrrjí. i-,f-t;o

dos recentemente desenvolvidos, apesar de discrepâneias com

os valores experimentais. E tem a vantagem de ser relativamen

te simples.

De fato, no calculo realizado por Gavi:.i Ia •:':. ..ü

(G& 78) torna-se difícil a obtenção mais coy reta de K",\. pcis.

as funções de onda xxão são sempre adequadas. í'or exemplo, es-

te ê o caso do níquel na configuração inicial 2$2pJ3$*:3t'~'3ã As*.

Mesmo os cálculos de K paxá certas- configurações apresentai:!

dificuldades,- assim, aplicando o método para o cloro cam uma

configuração no estado final Is"*2s2p"*3s 3p"', valores ejctreitia-

mente baixos para o "overlap" são encontrados.

Por outro lado, o cálculo de S.V. Khristenko (Kh76),

embora seja para K equivalente ao nosso, sofre do inconveri-

ente de utilizar funções de onda hidrogenóides. Ele faz os eaL

culos para 2 = 28 e não emprega ura Z efetive.

C problema que o método descrito neste trabalho po

deria apresentar seria quanto ã escolha da configuração ípsgJ

na 33); entretanto, os cálculos nas três configurações pera

os três elementos de matriz mais importantes diferem apenas de

1 a 4%.

A motivação para este trabalho nasceu da possibili

dade de medidas no acelerador Pelletron (USi?) , &« meaâos de
h

1977, da probabilidade relativa K^/K . infelizmente, razoes
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ligadas ãs dificuldades de funcionamento do referido acelera-

dor até o presente momento, não permitiram que a experiência

fosse feita. Entretanto, a realização por um mesmo grupo aa

experiência e dp calculo teórico ê fundamental nesta caso pa-

ra que comparações adequadas possam ser feitas.

Embora estas experiências sejam necessárias., o pro

blema teórico de análise da criação de vacâncias múltiplas é

muito importante, pois os resultados experimentais sempre re-

fletirão uma distribuição estatística de vacâncias e que des-

pende do tipo de colisão.

A continuação natural deste trabalho seria a reali

zação da experiência, seguida de cálculos de vacâncias múlti-

plas ou de medidas que permitissem um melhor conhecimento do

estado de ionização do átomo nc momento da desintegração e fjL

nalmente, a utilização do método nas condições corretas quan-

to as vacâncias em presença das quais é realizada a transição.

Os programas confeccionados permitem o estudo da taxa de tran

•içSo K com qualquer -conjunto de vacâncias no estado ini-

cial, além de poder ser aplicado para vários elementos.
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