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0 estudo espectroscópico de moléculas contendo o átomo de
silício o importante tanto pelas diversas aplicações tecnológicas de
compostos deste átomo (em microeletrõnica, energia solar, etc.) quanto
pelo interesse intrínseco na determinação de suas estruturas
eletrônicas bem menos estudadas do que as de moléculas análogas
contendo o átomo de carbono. Neste trabalho. apresentamos um estudo
espectroscópico do Hexametildissilano, Si2(CH3)6, cuja molécula
apresenta como característica importante a presença da ligação Si-Si.
Foram obtidos espectros de excitaeâo eletrônica na faixa de 5 a 30 eV,
utilisando-se a técnica de perda de energia de elétrons com resolução
angular. 0 espectrômetro utilizado já foi descrito anteriormente!1);
neste aparelho um feixe de elétrons de energia variável entre 500 e
2000 eV colide com um feixe molecular e os elétrons espalhados são,
para determinados valores do ângulo, discriminados em energia e
detectados. Os espectros de Si2((CH3)6 foram obtidos em uma energia
incidente igual a 1000 eV e com resolução em energia de
aproximadamente 0,5 eV.

Na figura 1 apresentamos um espectro obtido a 1,5 graus onde
estão também assinalados os potenciais de ionisação da molécula
determinados recentemente através do emprego de lus sicrotron(2).
Observamos que o espectro da camada de Valencia constitui-se de bandas
largas situadas acima e abaixo do primeiro potencial de ionização e
centradas respectivamente em 6,4; 7,8; 9,0; 10,3 e 13,4 eV.
Determinamos, também, a Seção de Choque Diferencial Elástica (SCDE)
para esta molécula na faixa de 0,5 a 15 graus. Os resultados
experimentais não apresentam boa concordância coro os valores teóricos
obtidos através do Modelo dos Átomos Independentes (MAI), indicando
limitações neste modelo.

Os estados de Valencia apresentados têm participação ativa nos
processos de relaxação subsequentes à ionização de elétrons de camadas
internas; com respeito a isso, foram medidos espectros Auger
relacionados com a ionisação de elétrons Si 2p (LVV) e C 1B (KW). 0
eppfjctrrm^tro Autfer também já foi descrito anteriormente(3). A energia
dos elétrons incidentes era igual a 1800 eV e a resolução igual a 0,5
eV para o espectro LVV e 1,0 eV para o K W . 0 espectro Auger Si LVV
para o Si2(CH3)6 comparado ao espectro análogo para a molécula de
tetraroetilsilano, Si(CH3)4 pode ser visto na figura 2. A bursca de
linhas Coster-Kronig resultou inútil, indicando que oetee processos
sao de pouca importância para a relaxação eletrônica desta molécula.
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FIGURA 2
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