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e CCSD(T). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

3.4 Contribuição pv para βzxx(−2ω;ω, ω) calculada nos ńıveis SCF
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3.10 Contribuição pv para a polarizabilidade e a hiperpolarizabili-
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Resumo

Neste trabalho apresentamos os resultados de nossos cálculos para as polari-
zabilidades e hiperpolarizabilidades dinâmicas das moléculas NaF e LiF, no
ńıvel CPHF (do inglês coupled perturbed Hartree-Fock), incluindo correções
vibracionais. O método de soma sobre estados foi empregado no cálculo des-
tas correções. A faixa de freqüência do campo elétrico aplicado varia de 0
até 0,12 hartree, incluindo neste intervalo muitas transições vibracionais e a
faixa do espectro viśıvel. Para a molécula NaF foi empregado o método de
Numerov-Cooley a fim de se obter as energias vibracionais e as corresponden-
tes funções de onda. Os resultados mostram que as contribuições da média
vibracional de ponto zero (zpva) (do inglês zero-point vibrational averaging)
são pequenas em comparação com os valores eletrônicos correspondentes. As
contribuições vibracionais puras (pv) (do inglês pure vibrational) são impor-
tantes em freqüências baixas mas muito pequenas na região viśıvel, exceto para
as componentes βxxz(−ω;ω, 0) e βzzz(−ω;ω, 0). Fizemos um estudo detalhado
das contribuições pv na faixa de freqüências vibracionais e calculamos o efeito
da correlação eletrônica sobre esta contribuição no ńıvel CCSD(T) (Coupled
Cluster com substituições simples, duplas e com as triplas inclúıdas de forma
perturbativa). Para a molécula LiF, a inclusão das correções vibracionais foi
feita de duas maneiras: através do método de Numerov-Cooley e por meio da
aproximação de perturbação teórica de Bishop e Kirtman. Uma comparação
entre os resultados obtidos pelos dois métodos mostra que a primeira ordem
na teoria de perturbação é uma boa aproximação para a contribuição zpva. A
aproximação duplo-harmônica é conveniente para as contribuições pv das com-
ponentes αzz, βxxz e βzxx, enquanto que [µα]0 + [α]I é uma boa aproximação
para βzzz. Os efeitos de correlação se mostraram pequenos para a polarizabi-
lidade, mas significativos para a primeira hiperpolarizabilidade de ambos os
sistemas.
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Abstract

In this work we present results of our calculations for the dynamic polari-
zabilities and hyperpolarizabilities of the NaF e LiF molecules at the CPHF
level, including vibrational corrections. The sum-over-states method was em-
ployed on the calculations of these corrections. The range of frequencies for
the applied electric field varies from 0 to 0,12 hartree, including in this region
many vibrational transitions and the visible spectra. For the NaF molecule
the Numerov-Cooley method was employed in order to obtain the vibratio-
nal energies and the corresponding wave functions. The results show that the
zero-point vibrational averaging (zpva) contributions are small in comparison
with the corresponding electronic values. The pure vibrational (pv) contribu-
tions are important for low frequencies but very small in the visible region,
except for the βxxz(−ω;ω, 0) and βzzz(−ω;ω, 0) components. We have per-
formed a detailed study of the pv contributions on the range of vibrational
frequencies and computed the electron correlation effect for this contribution
at the CCSD(T) level. For the LiF molecule, the inclusion of vibrational cor-
rections was performed by two methodologies: Numerov-Cooley method and
perturbation-theoretic approximation. A comparison between results obtained
by these two methodologies shows that first-order perturbation theory is a good
approximation for the zpva contribution. The double-harmonic approximation
is reliable for the pv contributions of the αzz, βxxz and βzxx components, while
[µα]0 + [α]I is a good approximation for βzzz. The electron correlation effects
are small for the polarizability but important for the first hyperpolarizability
of both sistems.
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Introdução

Polarizabilidades e Hiperpolarizabilidades dinâmicas são propriedades im-

portantes na descrição de vários fenômenos ópticos lineares e não lineares e o

papel desempenhado por elas em aplicações tecnológicas é discutido em vários

textos [1–6]. A importância destas propriedades, aliada à escassez de medi-

das experimentais, gera uma grande motivação para a realização de cálculos

teóricos de alto ńıvel.

Sabe-se que a utilização de um conjunto base de alta qualidade e o trata-

mento apropriado dos efeitos de correlação eletrônica são condições essenci-

ais colocadas a fim de se obter resultados teóricos precisos para propriedades

elétricas de sistemas moleculares. Um aspecto adicional que chama muita

atenção é a inclusão de correções vibracionais no cálculo destas propriedades.

Freqüentemente as correções vibracionais são tão importantes, e em alguns

casos até mais importantes, que as contribuições eletrônicas corresponden-

tes [7–12].

Moléculas formadas de metais alcalinos e halogênios, em particular, pos-

suem uma forte caracteŕıstica iônica, que é responsável por grandes valores

para o momento de dipolo e para a primeira hiperpolarizabilidade [13]. Estu-

dos recentes [14, 15] mostram que, também em virtude de suas caracteŕısticas

iônicas, estes sistemas apresentam grandes correções vibracionais para a pola-

rizabilidade e a primeira hiperpolarizabilidade no limite estático. As moléculas

NaF e LiF foram estudadas nestes trabalhos anteriores, servindo assim como

1
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motivação para a escolha dos sistemas tratados aqui. Neste trabalho investi-

gamos a importância das correções vibracionais em cálculos de propriedades

elétricas dependentes da freqüência para as moléculas NaF e LiF. A inves-

tigação foi feita desde o limite estático até uma freqüência igual a 0, 12 hartree,

incluindo neste intervalo muitas transições vibracionais e a faixa do espectro

viśıvel.

As contribuições eletrônicas para as propriedades foram calculadas através

do método Hartree-Fock acoplado perturbado (CPHF) [16–19] usando o pro-

grama Gaussian 03 [20]. As correções vibracionais foram inclúıdas utilizando

o formalismo de soma sobre estados desenvolvido por Bishop [21,22], baseado

em um trabalho anterior de Orr e Ward [23]. Pode-se aplicar diretamente este

método para moléculas diatômicas, uma vez que as energias vibracionais e

suas respectivas funções de onda podem ser obtidas numericamente através do

método Numerov-Cooley [24,25]. O cálculo das correções vibracionais também

foi feito utilizando o método de perturbação teórica desenvolvido por Bishop

e Kirtman [26–28] com o intuito de estabelecer uma comparação.

Trabalhos anteriores [14,15] mostraram que os efeitos da correlação eletrônica

são muito importantes para as contribuições vibracionais puras para as polari-

zabilidades e hiperpolarizabilidades das moléculas LiF e NaF no limite estático.

Neste trabalho estudamos o papel desempenhado pelos efeitos de correlação so-

bre estas contribuições para as propriedades dependentes da freqüência. Nossa

investigação sobre estes efeitos foi feita no ńıvel CCSD(T) [29].

No primeiro caṕıtulo deste trabalho vamos apresentar a metodologia uti-

lizada nos cálculos das contribuições eletrônicas para propriedades elétricas

dinâmicas. Na primeira seção apresentaremos as definições destas proprie-

dades e nas seções seguintes trataremos dos métodos de estrutura eletrônica

usados em nossos cálculos. O segundo caṕıtulo será dedicado à metodologia
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utilizada nos cálculos das correções vibracionais e o terceiro à apresentação dos

resultados obtidos para as moléculas NaF e LiF.



Caṕıtulo 1

Contribuições eletrônicas

1.1 Propriedades elétricas

Esta seção apresenta, de forma concisa, a definição de momentos de mul-

tipolo e polarizabilidades, analisando a interação de uma distribuição cont́ınua

de cargas com um campo elétrico externo F. A energia de interação ε de uma

distribuição de cargas descrita pela densidade de carga ρ(r) na presença do

campo elétrico é

ε =

∫
ρ(r)φ(r)dV, (1.1)

onde ρ(r)dV é a quantidade de carga no elemento de volume dV localizado

pelo vetor r e φ(r) é o potencial associado ao campo elétrico externo no mesmo

ponto, com a integração sendo feita sobre todo o volume da distribuição de

carga.

O potencial associado ao campo elétrico externo em qualquer ponto dentro

da distribuição de carga pode ser expandido em uma série de Taylor da forma

φ(r) = φ(0) +
∑

α

rαφ
′
α(0) + (2!)−1

∑

αβ

rαrβφ
′′
αβ + (3!)−1

∑

αβγ

rαrβrγφ
′′′
αβγ + · · · ,

(1.2)

onde os ı́ndices representados por letras gregas indicam as coordenadas espa-

ciais x, y e z. As linhas denotam a ordem das derivadas parciais do potencial

4
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em relação às coordenadas. Por exemplo,

φ′α(0) =

(
∂φ

∂rα

)

0
, φ′′αβ(0) =

(
∂2φ

∂rα∂rβ

)

0
, (1.3)

onde o ı́ndice 0 significa que as derivadas são tomadas na origem de um sistema

de coordenadas situado na distribuição de cargas.

Substituindo a expansão do potencial (1.2) na expressão (1.1) podemos

escrever

ε = qφ(0)−
∑

α

µT
αFα − (2!)−1

∑

αβ

QT
αβF

′
αβ − (3!)−1

∑

αβγ

RT
αβγF

′′
αβγ − . . . , (1.4)

onde as derivadas do potencial são associadas com as componentes e as deri-

vadas das componentes do campo elétrico, da seguinte maneira:

Fα = −
(
∂φ

∂rα

)

0
, F ′

αβ = −
(

∂2φ

∂rα∂rβ

)

0
, F ′′

αβγ = −
(

∂3φ

∂rα∂rβ∂rγ

)

0
.

Ainda na expressão (1.4), temos

q =

∫
ρ(r)dV, (1.5)

µT
α =

∫
rαρ(r)dV, (1.6)

QT
αβ =

∫
rαrβρ(r)dV, (1.7)

RT
αβγ =

∫
rαrβrγρ(r)dV, (1.8)

onde q é a carga total do sistema, µT
α é a componente α do momento de

dipolo total, QT
αβ é uma das componentes do tensor que está relacionado com

o momento de quadrupolo e RT
αβγ está diretamente relacionado com o momento

de octupolo.

Uma vez que o campo elétrico aplicado é gerado por uma distribuição ex-

terna de cargas, o potencial φ(r) satisfaz a equação de Laplace, de forma que

∑
α

F ′
αα =

∑
α

F ′′
βαα = . . . = 0. (1.9)
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Para moléculas neutras (q = 0) é convenção escrever a expansão da energia

em termos dos momentos de multipolo totais como

ε = −
∑

α

µT
αFα − 1

3

∑

αβ

ΘT
αβF

′
αβ −

1

15

∑

αβγ

ΩT
αβγF

′′
αβγ + . . . , (1.10)

onde ΘT e ΩT são chamados momento de quadrupolo e momento de octupolo,

respectivamente. A relação entre os tensores QT e ΘT é dada por

−1

3
ΘT

αβF
′
αβ = − (2!)−1 (

QT
αβF

′
αβ + fF ′

ααδαβ

)
(1.11)

e a relação entre RT e ΩT é

− 1

15
ΩT

αβγF
′′
αβγ = − (3!)−1 (

RT
αβγF

′′
αβγ + fαF

′′
αββδβγ

)
. (1.12)

Os coeficientes f e fα são arbitrários e podem ser escolhidos de forma que

∑
α

ΘT
αα = 0, (1.13)

∑

β

ΩT
αββ = 0 (1.14)

também conhecida como condição de traço nulo. Com essa condição pode-se

mostrar que [30]

ΘT
αβ =

1

2

∫ (
3rαrβ − δαβr

2) ρ(r)dv, (1.15)

ΩT
αβγ =

1

2

∫ [
5rαrβrγ − r2 (δαβrγ + δαγrβ + δβγrα)

]
ρ(r)dv. (1.16)

Existe um incoveniente em trabalhar com (1.10) que está no fato que µT ,

ΘT , ΩT e os outros momentos de multipolo, dependem da densidade de carga,

ρ(r), que por sua vez depende do campo aplicado. É interessante escrever a

energia como uma expansão que possui coeficientes que dependem somente da

distribuição de cargas sem a presença do campo elétrico. Para introduzir estes

novos coeficientes, escreve-se a energia de interação como uma expansão em

série de Taylor no campo. Em outras palavras, trata-se a energia ε como

ε = ε
(
Fx, Fy, Fz, F

′
xx, F

′
yy, F

′
zz, . . .

)
(1.17)
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e faz-se uma expansão em torno do ponto [0, 0, 0, . . .] no espaço destas variáveis

ε = ε0 +
∑
α

(
∂ε

∂Fα

)

0

Fα +
∑

αβ

1
dαβ

(
∂ε

∂F ′
αβ

)

0

F ′
αβ +

∑

αβγ

1
dαβγ

(
∂ε

∂F ′′
αβγ

)

0

F ′′
αβγ + . . .

+ (2!)−1


∑

αβ

(
∂2ε

∂Fα∂Fβ

)

0

FαFβ +
∑

αβγ

1
dβγ

(
∂2ε

∂Fα∂Fβγ

)

0

FαFβγ + . . .


 (1.18)

+ (3!)−1


∑

αβγ

(
∂3ε

∂Fα∂Fβ∂Fγ

)

0

FαFβFγ + . . .


 ,

onde os fatores dαβ, dαβγ, . . . são iguais ao número de permutações distintas

dos ı́ndices α, β, . . .. Por exemplo, dxx = 1, dxy = 2, dxyz = 6. O termo ε0 é a

energia do sistema na ausência do campo.

É comum escrever a equação acima [30] na forma

ε = ε0 −
∑

α

µαFα − 1

3

∑

αβ

ΘαβF
′
αβ −

1

2

∑

αβ

ααβFαFβ

−1

6

∑

αβγ

βαβγFαFβFγ − . . . , (1.19)

onde µ é o momento de dipolo permanente, Θ o momento de quadrupolo per-

manente, α é a polarizabilidade de dipolo e β a primeira hiperpolarizabilidade

de dipolo. Nestes termos, tem-se que cada um dos coeficientes é escrito como

µα = −
(
∂ε

∂Fα

)

0
, (1.20)

ααβ = −
(

∂2ε

∂Fα∂Fβ

)

0
, (1.21)

βαβγ = −
(

∂3ε

∂Fα∂Fβ∂Fγ

)

0
, (1.22)

Θαβ = −3

2

(
∂ε

∂Fαβ

)

0
, α 6= β. (1.23)

Para os termos diagonais do momento de quadrupolo pode-se mostrar [30],

fazendo uso da equação de Laplace, que

Θαα = −2
∂ε

Fαα
+

∑

β 6=α

∂ε

∂Fββ
. (1.24)
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Quando o sistema submetido à ação de um campo elétrico uniforme se trata

de uma molécula diatômica, como estas estudadas neste trabalho, a expressão

(1.19) pode ser simplificada. Tais moléculas apresentam simetria de rotação

em torno do eixo principal que será denotado aqui como eixo z. Os outros dois

eixos são perpendiculares ao eixo z e serão denotados como eixos x e y, sendo

equivalentes devido à simetria. Sendo assim, pode-se escrever

ε (Fx, Fz) = ε0 − µzFz − 1

2
αzzF

2
z −

1

2
αxxF

2
x −

1

2
βxxzF

2
xFz

−1

6
βzzzF

3
z − . . . , (1.25)

onde Fx e Fz representam as componentes perpendicular e paralela do campo

elétrico.

O momento de dipolo total do sistema µT , que depende de F, pode também

ser escrito [30] como uma expansão em série de Taylor no campo elétrico apli-

cado. Os coeficientes na série de potências são os parâmentros independentes

do campo: momento de dipolo permanente e polarizabilidades. O resultado é

µT
α = µα + ααβFβ +

1

2!
βαβγFβFγ + . . .

= 〈Ψ (F, t) |µ̂α|Ψ (F, t)〉, (1.26)

onde Ψ (F, t) é a função de onda que descreve a molécula e µ̂α é o operador

que representa a componente α do momento de dipolo, definido como

µ̂α =
N∑

i=1

qiriα, (1.27)

sendo a soma feita sobre todas as cargas do sistema (elétrons e núcleos).

A equação (1.25) é geralmente usada no cálculo das contribuições eletrônicas

para propriedades elétricas estáticas através do esquema de campo finito [31,

32]. De acordo com este esquema, a energia molecular é calculada na ausência

de campo elétrico e depois na presença de vários valores de campo elétrico
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e as propriedades elétricas de interesse são obtidas por meio de diferenciação

numérica da energia em relação ao campo. Neste trabalho utilizamos o es-

quema de campo finito para determinar as contribuições eletrônicas das pro-

priedades elétricas estáticas das moléculas NaF e LiF através dos métodos

Hartree-Fock (HF) e Coupled Cluster (CCSD(T)). Estes métodos serão dis-

cutidos nas próximas seções. Pode-se também utilizar métodos anaĺıticos

na determinação destas propriedades, e neste caso, α e β são encontrados

conhecendo-se a função de onda de primeira ordem, seguindo as regras usuais

de teoria de perturbação. Tal função de onda é obtida resolvendo as equações

de Hartree-Fock acopladas de primeira ordem (CPHF) que serão estudadas na

seção 1.4.

Este trabalho trata do caso onde o campo elétrico externo aplicado possui

uma dependência temporal e pode-se escrevê-lo como

F = F0 + Fωcos (ωt) , (1.28)

onde ω é a freqüência do campo. Sendo assim, o momento de dipolo induzido é

uma função de ω, de forma que a expansão (1.26) é reescrita como [1–3,18,19]

µα = µ0
α +

∑

β

ααβ(0; 0)F0β +
∑

β

ααβ(−ω;ω)Fωβcos(ωt)

+
∑

βγ

1

2
βαβγ(0; 0, 0)F0βF0γ +

1

4

∑

βγ

βαβγ(0;ω,−ω)FωβFωγ

+
∑

βγ

βαβγ(−ω; 0, ω)F0βFωγcos(ωt) (1.29)

+
∑

βγ

1

4
βαβγ(−2ω;ω, ω)FωβFωγcos(2ωt) + . . . ,

onde α, β, γ, . . . são os ı́ndices que representam as coordenadas cartesianas x,

y ou z e µ0
α é o momento de dipolo na ausência do campo elétrico. O termo

α(−ω;ω) é a polarizabilidade dependente da freqüência. Nesta notação para
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β(−a; b, c), b e c são as freqüências dos campos que chegam na molécula e

a = b + c é a freqüência que sai e deve ser medida: β(−ω;ω, 0) é a hiperpo-

larizabilidade dependente da freqüência que é relevante para o efeito eletro-

óptico Pockels, β(−2ω;ω, ω) está associado ao processo de geração do segundo

harmônico e β(0;ω,−ω) tem relevância no processo de retificação óptica. Es-

tudos mais detalhados sobre propriedades elétricas dependentes da freqüência

podem ser encontrados nas referências [1–3,17–19]

1.2 O método de Hartree-Fock

Com o surgimento da Mecânica Quântica foi posśıvel obter as proprieda-

des f́ısicas de átomos e moleculas através da solução da equação de Schrödinger

eletrônica associada. Porém, a solução exata desta equação é posśıvel somente

para sistemas que possuem um único elétron, ou seja, sistemas hidrogenóides

(H, He+, Li+2, etc). Conseqüentemente, faz-se necessário o uso de apro-

ximações para tratar sistemas com vários elétrons. O método de Hartree-Fock

(HF) é muito utilizado na obtenção de soluções aproximadas para a equação

de Schrödinger.

A aproximação de Hartree-Fock é de fundamental importância porque uti-

liza a idéia de elétrons ocupando orbitais, aproximando-se assim da maioria dos

modelos qúımicos. Além disso, esta aproximação fornece resultados bastante

satisfatórios com uma metodologia relativamente simples, servindo ainda como

ponto de partida para aproximações mais sofisticadas utilizadas em cálculos

de estrutura eletrônica molecular como interação de configurações (CI), teoria

de perturbação de muitos corpos (MBPT) e coupled cluster (CC) [33–37].

A energia e muitas outras propriedades de estados estacionários de uma

molécula podem ser obtidas pela solução da equação de Schrödinger não-
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relativ́ıstica independente do tempo

ĤΨ(r,R) = EΨ(r,R), (1.30)

onde Ĥ é o Hamiltoniano do sistema, E é o valor numérico da energia do

estado e Ψ é a função de onda dependente das coordenadas espaciais e de spin

de todas as part́ıculas do sistema. Em unidades atômicas, o Hamiltoniano não

relativ́ıstico de N elétrons e M núcleos é

Ĥ = −1

2

N∑

i=1

∇2
i −

M∑

A=1

1

2MA
∇2

A +
N∑

i=1

N∑

j>i

1

rij

−
N∑

i=1

M∑

A=1

ZA

riA
+

M∑

A=1

M∑

B>A

ZAZB

RAB
. (1.31)

Na equação acima, MA é a razão entre a massa do núcleo A e a massa

eletrônica, ZA é o número atômico do núcleo A, riA representa a distância

entre o elétron i e o núcleo A, rij é a distância entre o elétron i e o elétron

j e RAB a distância entre os núcleos A e B. Os operadores Laplacianos ∇2
i

e ∇2
A envolvem diferenciação com respeito às coordenadas do elétron i e do

núcleo A, respectivamente. Podemos interpretar o primeiro termo do Hamil-

toniano como sendo a energia cinética dos elétrons e o segundo como a energia

cinética dos núcleos. Os demais termos correspondem às energias potenciais

eletrostáticas elétron-elétron, elétron-núcleo e núcleo-núcleo respectivamente.

Em geral, a primeira etapa na simplificação de um problema molecular em

mecânica quântica é a separação dos movimentos nuclear e eletrônico. Isto é

posśıvel porque as massas nucleares são muito maiores do que as eletrônicas,

conseqüentemente, os núcleos movem-se muito mais lentamente. Classica-

mente falando, durante o tempo de um ciclo do movimento eletrônico, a

mudança na configuração nuclear é insignificante. Com isso, é razoável su-

por que a distribuição eletrônica depende somente das posições instantâneas
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dos núcleos. Em outras palavras, devemos resolver primeiro o problema dos

elétrons movendo-se num campo elétrico gerado por núcleos fixos.

A solução do problema eletrônico leva a uma energia eletrônica efetiva

Eef
el (R), que depende das coordenadas dos núcleos. Esta energia efetiva é então

usada como energia potencial para um estudo subseqüente do movimento nu-

clear, o que é de fundamental importância no nosso trabalho que trata das

contribuições deste movimento nos valores das propriedades elétricas. Para

uma molécula diatômica, em particular, precisamos somente da distância R

entre os núcleos, e Eef
el (R) é a curva de energia potencial para o sistema.

Esta separação do problema geral em duas partes é conhecida como apro-

ximação de Born-Oppenheimer e foi examinada quantitativamente pela pri-

meira vez em 1927 [38]. Tratamos aqui apenas os aspectos qualitativos desta

aproximação, uma vez que os detalhes matemáticos envolvidos [37–39] são

exaustivos e fogem ao propósito deste trabalho. Assim sendo, podemos des-

prezar o termo da energia cinética dos núcleos e considerar constante a repulsão

entre eles em (1.31). Feito isso, podemos separar (1.30) em uma equação que

descreve os núcleos e outra puramente eletrônica. A primeira contribui com

um fator constante para a energia por causa dos núcleos fixos, e a segunda é

ĤelΨel(r,R) = Eel(R)Ψel(r,R), (1.32)

onde Eel é a energia eletrônica do sistema e Ĥel é um operador Hamiltoniano

puramente eletrônico dado por

Ĥel = −1

2

N∑
i=1

∇2
i −

N∑
i=1

M∑

A=1

ZA

riA
+

N∑
i=1

N∑
j>i

1

rij
, (1.33)

Ψel(r,R) é a função de onda eletrônica que depende explicitamente das coor-

denadas r dos elétrons e parametricamente das coordenadas R dos núcleos. A
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energia total do sistema é

E = Eel(R) +
M∑

A=1

M∑

B>A

ZAZB

RAB
. (1.34)

Vamos, a partir deste ponto, omitir os ı́ndices el e tratar o problema

eletrônico de forma a escrever

ĤΨ = EΨ, (1.35)

onde E é a energia eletrônica do sistema. O próximo passo é escrever uma

forma funcional de Ψ.

A teoria do orbital molecular afirma que existe uma função de estado para

cada elétron e a composição destas forma a função de estado total dos N

elétrons. Uma maneira bastante conveniente de escrever a função de onda que

descreve todo sistema é através de um determinante de Slater do tipo

Ψ(x1,x2, ...,xN) = (N !)−1/2

∣∣∣∣∣∣∣∣∣

χ1(x1) χ2(x1) · · · χN(x1)
χ1(x2) χ2(x2) · · · χN(x2)

...
... . . . ...

χ1(xN) χ2(xN) · · · χN(xN)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
≡ |χ1(x1)χ2(x2)...χN(xN)〉, (1.36)

onde os χ′s são funções das coordenadas espaciais e de spin de um único

elétron, chamadas spin-orbitais atômicos ou moleculares. As coordenadas xa

representam as coordenadas espaciais e de spin do elétron a e o fator (N !)−1/2

é uma constante de normalização. Cada linha do determinante se refere a um

único elétron e cada coluna a um único spin-orbital.

É interessante observar que a função de onda, definida em termos de um

determinante de Slater, é anti-simétrica ante uma troca de coordenadas de

dois elétrons, obedecendo assim ao prinćıpio de exclusão de Pauli enunciado

na sua forma forte. O determinante obedece também ao prinćıpio de exclusão
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de Pauli na forma fraca, uma vez que ele sempre se anula no caso de dois

spin-orbitais serem iguais.

Os sistemas de interesse neste trabalho possuem camadas fechadas, ou seja,

todos os orbitais moleculares são duplamente ocupados, de tal maneira que o

número de elétrons com spin α (para cima ou up) é igual ao número de elétrons

com spin β (para baixo ou down). Com isso podemos escrever

χa(x1) =




ψp(r1)α(ω1) ≡ ψp

ou

ψp(r1)β(ω1) ≡ ψp

, (1.37)

onde os ψ′s são funções das coordenadas espaciais dos elétrons, chamadas

orbitais espaciais, e α(ω) e β(ω) são duas funções ortonormais que formam um

conjunto completo.

A filosofia do método de Hartree-Fock é tomar um único determinante de

Slater como sendo uma função de onda anti-simétrica e verificar via prinćıpio

variacional qual determinante melhor descreve o sistema de N elétrons. Este

prinćıpio afirma que dada uma função de onda normalizada Ψ, o valor esperado

da energia é um limite superior para a energia exata do estado fundamental.

Sendo assim, deve-se encontrar a função de onda que minimiza o valor da

energia da molécula

E = 〈Ψ|H|Ψ〉, (1.38)

onde H é a Hamiltoniana eletrônica. A flexibilidade da função de onda (1.36)

está na escolha dos spin-orbitais.

A aproximação de Hartree-Fock substitui o problema de se encontrar uma

função de onda que depende das coordenadas de N elétrons pelo problema de

se encontrar N funções de onda de um único elétron, de tal maneira que a

repulsão elétron-elétron é tratada como uma média. Mostra-se [33,34,40] que
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os spin-orbitais satisfazem a equação de autovalor

f̂(x1)χa(x1) = εaχa(x1) (1.39)

chamada equação de Hartree-Fock, onde os autovalores ε são as energias or-

bitais e f̂(x1) é um operador de um elétron, chamado operador de Fock, da

forma

f̂(x1) = −1

2
∇2

1 −
M∑

A=1

ZA

riA
+ νHF (x1), (1.40)

onde νHF (x1) é o potencial médio experimentado pelo elétron 1 devido à pre-

sença dos demais elétrons, conhecido como potencial de Hartree-Fock. Neste

ponto é interessante destacar que νHF (x1) depende dos spin-orbitais dos ou-

tros elétrons, ou seja, o operador de Fock depende de suas autofunções. Sendo

assim, a equação (1.39) é não linear e deve ser resolvida iterativamente. Este

procedimento é chamado de método do campo autoconsistente (SCF).

As moléculas NaF e LiF são singletos de camadas fechadas, neste caso,

o método de HF é chamado de Hartree-Fock restrito (RHF). Se tomarmos a

equação (1.39), substitúırmos os spin-orbitais dados por (1.37), multiplicarmos

à esquerda por α∗(ω1) ou β∗(ω1) e integrarmos em ω1, obtemos a equação

f̂(r1)ψp(r1) = εpψp(r1) (1.41)

conhecida como equação de Hartree-Fock espacial para camadas fechadas. Os

detalhes matemáticos envolvidos na obtenção de (1.41) foram omitidos mas

podem ser vistos nas referências [33, 34,40].

Na equação (1.41) temos que f̂(r1) é o operador de Fock de camadas fecha-

das, que é hermitiano e possui apenas dependência espacial, definido como

f̂(r1) = ĥ(r1) +

N/2∑
q=1

[2Jq(r1)−Kq(r1)] , (1.42)
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onde o termo ĥ(r1) é conhecido como operador Hamiltoniano de caroço e é

dado por

ĥ(r1) = −1

2
∇2

1 −
M∑

A=1

ZA

riA
(1.43)

que descreve a energia cinética do elétron 1 e sua energia potencial devido às

cargas nucleares. Veja que este operador omite as interações com os demais

elétrons. Os outros dois termos, Jq(r1) e Kq(r1) são os chamados operadores

de Coulomb e de troca, respectivamente, e são definidos de tal maneira que

Jq(r1)ψp(r1) =

∫
ψ∗q(r2)

1

r12
ψq(r2)dr2ψp(r1) (1.44)

e

Kq(r1)ψp(r1) =

∫
ψ∗q(r2)

1

r12
ψp(r2)dr2ψq(r1). (1.45)

O primeiro operador representa um potencial local em r1 proveniente da

interação do elétron 1 e a nuvem eletrônica de densidade |ψq(r2)|2. O segundo

é um operador não-local, que não possui análogo clássico, e é proveniente da

natureza antissimétrica do determinante de Slater.

Para obter a expressão para as energias orbitais εp, deve-se multiplicar a

equação (1.41) à esquerda por ψ∗p(r1) e integrar em todo o espaço utilizando a

definição (1.42). Usando o fato de que ψp(r1) é normalizada, obtemos

εp = 2hpp +

N/2∑
q=1

[2Jpq −Kpq] . (1.46)

Os termos Jpq e Kpq são as respectivas integrais de Coulomb e de troca, defi-

nidas a partir dos operados correspondentes como:

Jpq = 〈ψp|Jq|ψp〉 = 〈pq|pq〉 (1.47)

Kpq = 〈ψp|Kq|ψp〉 = 〈pq|qp〉. (1.48)



17

Uma vez que o determinante de Slater neste caso é

|Ψ〉 = |ψ1ψ1...ψpψp...ψN/2ψN/2〉, (1.49)

a energia eletrônica Hartree-Fock para um sistema de camadas fechadas, pode

ser obtida da equação (1.38) como

EHF = 2

N/2∑
p

〈p|h|p〉+

N/2∑
p

N/2∑
q

[2〈pq|pq〉 − 〈pq|qp〉]

= 2

N/2∑
p

hpp +

N/2∑
p

N/2∑
q

[2Jpq −Kpq]

= 2

N/2∑
p=1

εp −
N/2∑
p=1

N/2∑
q=1

[2Jpq −Kpq] . (1.50)

Como existem dois elétrons em cada orbital, a quantidade 2
∑N/2

p=1 εp é a

soma das energias orbitais. O duplo somatório na última equação acima evita

que se conte duas vezes cada interação de repulsão entre pares de elétrons

[33,34,40].

Ao resolver a equação de HF chega-se a um conjunto de spin-orbitais or-

tonormais {χi} com energias orbitais {εi}. Os N spin-orbitais com energias

mais baixas são os orbitais ocupados e o determinante de Slater formado por

eles é a função de onda HF para o estado fundamental do sistema. Os demais

spin-orbitais são desocupados e chamados de virtuais.

Soluções numéricas para (1.41) são comuns para sistemas atômicos. No

caso de moléculas a situação é mais complexa uma vez que tais sistemas não

apresentam simetria esférica. Para moléculas relativamente grandes a solução

numérica é, na maioria das vezes, inviável. Vamos recorrer à proposta feita

por Slater [41] e depois formalizada por Roothaan [40] que mostra como, pela

introdução de um conjunto de funções base conhecido {φµ|µ = 1, ..., K}, a
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equação diferencial (1.41) pode ser convertida em um conjunto de equações

algébricas e resolvida através de técnicas matriciais.

A idéia é escrever os orbitais moleculares como uma expansão do tipo

ψp(r) =
K∑
µ

Cµpφµ(r), (1.51)

onde os C ′s são coeficientes a serem determinados. Se o conjunto base {φµ}
fosse completo, esta expansão seria exata e qualquer conjunto completo po-

deria ser usado para descrever os orbitais espaciais. Infelizmente isto não é

posśıvel computacionalmente, visto que precisaŕıamos de um número infinito

de funções. Na prática, usa-se um conjunto finito com K funções base. A

escolha de um conjunto apropriado é muito importante para a obtenção de

resultados confiáveis, pois, se este for muito limitado, pode levar a resulta-

dos incorretos e por outro lado, se utilizarmos um conjunto muito extenso, o

cálculo computacional torna-se inviável.

A equação (1.51) transforma o problema de calcular os orbitais molecula-

res no problema de se encontrar o conjunto de coeficientes Cµp. Substituindo

esta expressão na equação (1.41), chega-se, após algumas manipulações ma-

temáticas [33, 34,40], na expressão

∑
ν

FµνCνp = εp
∑

ν

SµνCνp, p = 1, 2, ..., K, (1.52)

que são as equações de Roothaan. O termo Fµν é um elemento da matriz de

Fock F, que é uma matriz Hermitiana K × K, geralmente simétrica, escrito

como

Fµν =

∫
φ∗µ(r1)f(r1)φν(r1)dr1. (1.53)

Conseqüentemente, a matriz de Fock é a representação matricial do operador

de Fock na base {φµ}. Pode-se ainda definir a matriz sobreposição S, cujos
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elementos são dados por

Sµν =

∫
φ∗µ(r1)φν(r1)dr1 (1.54)

que é também uma matriz Hermitiana K ×K, geralmente simétrica.

As equações de Roothaan podem ainda ser escritas como uma equação

matricial, conhecida como equação de Hartree-Fock-Roothaan

FC = SCε, (1.55)

onde C é uma matriz quadrada K ×K cujos elementos são os coeficientes da

expansão (1.51) Cµp

C =




C11 C12 · · · C1K

C21 C22 · · · C2K
...

... . . . ...
CK1 CK2 · · · CKK


 . (1.56)

Na matriz acima, cada coluna descreve um orbital molecular. Na equação

(1.55) ε é uma matriz diagonal onde os elementos são as energias orbitais εp:

ε =




ε1 0 · · · 0
0 ε2 · · · 0
...

... . . . ...
0 0 · · · εK


 . (1.57)

Para resolver a equação (1.55), é necessário escrever uma expressão expĺıcita

para a matriz de Fock. Partindo do fato que esta é a representação matricial

do operador de Fock na base {φµ}, pode-se mostrar [33,34,40] que

Fµν = Hcore
µν +Gµν = Hcore

µν +
∑

λσ

Pσλ

[
(µλ|νσ)− 1

2
(µλ|σν)

]
, (1.58)

onde o termo Hcore
µν é o elemento da representação matricial do operador ĥ(r),

conhecida como matriz Hamiltoniana de caroço. Por sua vez, Gµν é a parte
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que envolve as interações de dois elétrons, que depende de Pσλ definido como

um elemento de matriz densidade, dado por

Pσλ = 2

N/2∑
p

CσpC
∗
λp (1.59)

e também do conjunto de integrais

(µλ|νσ) =

∫
φ∗µ(r1)φλ(r1)r

−1
12 φ

∗
ν(r2)φσ(r2)dr1dr2. (1.60)

A equação (1.58) mostra que os elementos da matriz de Fock Fµν dependem

dos orbitais a serem determinados via os coeficientes da matriz C. Por este

motivo, deve-se resolver o problema de forma iterativa, ou seja, autoconsisten-

temente.

Devido à não ortogonalidade das funções base, a equação matricial de

Hartree-Fock-Roothaan (1.55) não assume a forma de uma equação de au-

tovalor. Pode-se, no entanto, usar o fato da matriz de sobreposição S ser

Hermitiana, o que torna posśıvel diagonalizá-la através de uma transformação

unitária. Tomando uma matriz X, definida de tal maneira que

X†SX = 1, (1.61)

fica posśıvel escrever as equações de Roothaan transformadas

F′C′ = C′ε′, (1.62)

que podem ser resolvidas para C′ diagonalizando F′. Na equação (1.62) temos

que:

F′ = X†FX (1.63)

C′ = X−1C. (1.64)

Desta maneira, dado C′, então C pode ser obtido. Conseqüentemente, dado

F pode-se usar (1.63), (1.64) e (1.62) para resolver as equações de Roothaan

FC = SCε para C e ε.
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Um dos pontos mais importantes em um cálculo Hartree-Fock é a escolha

do conjunto de funções base. Dentre os mais utilizados estão os tipo Slater e

os tipo Gaussianos. As funções tipo Slater são definidas [25,33,42,43] como

φlmn(r, θ, ϕ) = Crn−1e−ξrYlm(θ, ϕ), (1.65)

onde os Ylm(θ, ϕ) são os harmônicos esféricos e C é uma constante de norma-

lização.

As funções mais utilizadas em cálculos HF são as funções tipo gaussianas

cartesianas [25,33,42,43], definidas como

φlmn(x, y, z) = Cxlymzne−ζr2

, (1.66)

onde l, m e n são números inteiros, ζ é o chamado expoente e C é uma

constante de normalização. A regra usada para definir o tipo de função é dada

no esquema abaixo:

l +m+ n Função tipo
0 s
1 p
2 d
3 f

Pode-se associar a um mesmo expoente ζ uma função gaussiana tipo s, três

funções tipo p , cinco tipo d e sete tipo f .

As principais diferenças entre funções tipo Slater e tipo gaussianas ocorrem

nos limites r → 0 e r → ∞. Funções tipo gaussianas possuem derivadas

nulas em r = 0, enquanto funções tipo Slater possuem derivadas não nulas.

Por outro lado, quando r cresce muito, (1.66) decai muito mais rápido do

que (1.65). Todas estas propriedades fazem com que as funções tipo Slater

descrevam melhor as caracteŕısticas qualitativas dos orbitais moleculares ψp.

Conseqüentemente, na expansão (1.51) seria necessário um número de funções
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Slater menor do que o de funções gaussianas para descrever corretamente os

orbitais.

Infelizmente, a solução de integrais de dois elétrons envolvendo mais de um

centro atômico é muito dif́ıcil quando se usa funções tipo Slater, consumindo

muito tempo de computação. Este problema não acontece quando utiliza-se

funções gaussianas, pois o produto de duas gaussianas centradas em pontos

distintos, é sempre uma outra gaussiana [33]. Esta caracteŕıstica torna bas-

tante conveniente o uso de funções tipo gaussianas para representar os orbitais

moleculares.

As funções base utilizadas neste trabalho são do tipo gaussianas cartesianas.

Foram utilizadas funções tipo s, p e d otimizadas em um trabalho prévio [14,15].

Os expoentes ζ são tomados de tal maneira que obedecem à relação

ζk = αβk−1, k = 1, 2, 3, . . . ,M, (1.67)

sendo M o número de expoentes, β uma razão fixa e α o expoente mı́nimo.

Conjuntos de funções base que seguem esta receita são chamados conjuntos de

funções base temperados [43,44].

1.3 O método de Coupled Cluster

A principal deficiência da teoria de HF é sua descrição incompleta da cor-

relação entre os movimentos dos elétrons. Mesmo usando um conjunto base

grande e completamente flex́ıvel, a solução exata da equação de Schrödinger

não pode ser encontrada utilizando um único determinante de Slater para re-

presentar a função de onda do sistema. O método HF considera ainda que cada

elétron interage com um campo médio gerado pelos demais e pelos núcleos. Co-

seqüentemente, a energia obtida carrega implicitamente o erro de correlação,

de forma que faz-se necessário somar a esta a chamada energia de correlação,
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definida como [45]

Ecorr = Eex − EHF , (1.68)

onde Eex é a energia exata não-relativ́ıstica do sistema. É interessante resaltar

que uma vez que EHF é um limite superior para a energia exata, a energia de

correlação é negativa.

Para corrigir as deficiências mencionadas anteriormente e obter a energia

de correlação, é necessário usar funções de onda que vão além do ńıvel HF,

isto é, que representam mais do que uma única configuração eletrônica.

Como sabemos, ao resolver as equações de Roothaan com um conjunto

base finito, obtém-se um conjunto de 2K spin-orbitais χi. O determinante

formado dos N mais baixos spin-orbitais é a função de onda HF no estado fun-

damental, |Ψ0〉. Pode-se construir um grande número de outros determinantes

N -eletrônicos trocando os orbitais presentes em |Ψ0〉 por outros orbitais do

conjunto. Estas funções de onda podem ser usadas como uma base na qual

expandimos a função de onda exata do sitema, |Φ0〉, de forma que

|Φ0〉 = C0|Ψ0〉+
∑
ar

Cr
a|Ψr

a〉+
∑

a<b,r<s

Crs
ab |Ψrs

ab〉+ · · · , (1.69)

onde |Ψ0〉 é o determinante HF, |Ψr
a〉 é o chamado determinante simplesmente

substitúıdo ou mono-excitado; nele o spin orbital ocupado χa é trocado pelo

spin orbital virtual χr. |Ψrs
ab〉 é o determinante duplamente substitúıdo que é

obtido quando promovemos dois elétrons dos spin-orbitais ocupados χa e χb

para χr e χs virtuais respectivamente. Constrúımos de maneira análoga os

determinantes com excitações triplas, quádruplas, etc. Os termos C0, C
r
a e Crs

ab

são os parâmetros a serem determinados.

A expansão (1.69) é identificada como sendo a função de estado completa do

método de interação de configurações (CI), chamada também de função FCI

(Full CI). É importante destacar que ao trabalhar com sistemas de camadas
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fechadas, como as moléculas de NaF e LiF, o número total de determinantes

excitados é [33] (2K!)/ [N !(2K −N)!], que é muito grande mesmo para bases

modestas, exceto se N for 0 ou 1.

O método CC é muito eficaz na obtenção da energia de correlação eletrônica.

A idéia do método é escrever a função de onda como

|Ψ〉 = eT̂ |Ψ0〉, (1.70)

onde o operador de cluster T̂ =
∑n

i=1 Ti é definido de tal maneira que ele

cria excitações independentes de uma part́ıcula. As aplicações de T1, T2,. . .

significam que

T1|Ψ0〉 =
∑

a

∑
r

Cr
a|Ψr

a〉, (1.71)

T2|Ψ0〉 =
1

4

∑

ab

∑
rs

Crs
ab |Ψrs

ab〉 (1.72)

e assim por diante, de forma que obtêm-se configurações simplesmente, du-

plamente excitadas, etc. Os coeficientes Cr
a e Crs

ab são reais e chamados de

amplitudes de cluster.

Olhando para as expressões (1.71) e (1.72), percebe-se que os operadores

que geram as configurações podem ser escritos como

T1 =
∑
ra

Cr
aa
†
raa, (1.73)

T2 =
1

4

∑

abrs

Crs
aba

†
ra
†
sabaa, (1.74)

onde a†r é o operador que cria um elétron no orbital χr e aa é o operador que

destroi um elétron no orbital χa.

A forma de cluster da função de onda (1.70) pode ainda ser reescrita como

|Ψ〉 = (1 + T1 + T2 +
1

2
T 2

1 +
1

2
T 2

2 + T1T2 + · · ·)|Ψ0〉, (1.75)
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onde os termos T1, T2,. . ., Tn são os chamados termos conexos e os demais

são os termos desconexos, obtidos a partir do produto de dois ou mais ope-

radores de cluster. A expressão (1.75) mostra que o efeito do operador eT̂ na

expressão (1.70) é a possibilidade de expressar |Ψ〉 como uma combinação li-

near de determinantes de Slater que inclui o estado fundamental e as posśıveis

configurações excitadas, como é feito no FCI. Se T̂ incluir todas as posśıveis

excitações, podemos obter a solução exata não-relativ́ıstica otimizando as am-

plitudes de cluster. Infelizmente isto não é posśıvel na prática. Para aplicar o

método CC são feitas duas aproximações. A primeira é feita no conjunto base,

onde usa-se um conjunto finito de funções. A segunda aproximação é truncar

o operador T̂ incluindo apenas alguns de seus termos, dentre os quais T2 é o

mais importante [46].

A aproximação mais simples dentro do método Coupled Cluster é aquela

que faz T̂ = T2 chamada CCD (Coupled Cluster com substituições duplas) ou

CPMET (Teoria de muitos elétrons par-acoplados) [47–51]. Uma vez que

eT2 = 1 + T2 +
1

2
T 2

2 +
1

6
T 3

2 + . . . , (1.76)

a função de onda do sistema nesta aproximação ΨCCD, contém determinantes

com substituições duplas, quádruplas, héxtuplas, e assim por diante. Entre-

tanto, o tratamento das substituições quádruplas, héxtuplas, etc. no método

CCD é somente aproximado, visto que os coeficientes dos determinantes qua-

druplamente, . . .. substitúıdos são obtidos como um produto dos duplamente

substitúıdos.

A energia do sistema obtida via CCD pode ser encontrada a partir da

equação de Schrödinger

Ĥ|ΨCCD〉 = ECCD|ΨCCD〉, (1.77)
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onde

|ΨCCD〉 = eT2|Ψ0〉 (1.78)

de forma que

ECCD = 〈Ψ0|e−T2ĤeT2|Ψ0〉 (1.79)

= EHF +
∑
r<s

∑

a<b

〈rs||ab〉Crs
ab , (1.80)

onde EHF é a energia calculada no ńıvel HF. Da equação (1.80) pode-se verificar

que a energia de correlação é

Ecorr =
∑
r<s

∑

a<b

〈rs||ab〉Crs
ab (1.81)

que pode ser determinada conhecendo-se as amplitudes de cluster. Para deter-

minar as amplitudes, multiplicamos a equação de Schrödinger por 〈Ψrs
ab| para

obter

(εi + εj − εa − εb)C
rs
ab = 〈ab||rs〉 −

∑

c<d

Crs
cd〈ab||cd〉 −

∑

k<l

Ctu
ab〈tu||rs〉

+
∑
tc

[Crt
ac〈tb||sc〉 − Crt

bc〈ta||sc〉 − Cst
ac〈tb||rc〉

+Cst
bc〈ta||rc〉] +

∑
t<u

∑

c<d

〈tu||cd〉[Crs
cdC

tu
ab

−2(Crs
acC

tu
bd + Crs

bdC
tu
ac)− 2(Crt

abC
su
cd + Crt

cdC
su
ab )

+4(Crt
acC

su
bd + Crt

bdC
su
ac ), (1.82)

onde os ε′s são as energias orbitais. Esta equação deve ser resolvida iterativa-

mente, começando com valores estimados para os coeficientes Crs
ab .

Apesar das substituições duplas desepenharem um papel dominante no

método CC, a inclusão de substituições simples e triplas é de fundamental

importância. Um modelo CC levando em consideração as substituições sim-

ples e duplas (CCSD) foi formulado e implementado computacionalmente por
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Purvis e Bartlett [52]. A função de onda agora é escrita como

|ΨCCSD〉 = eT1+T2|Ψ0〉. (1.83)

É interessante destacar que o CCSD incorpora substituições triplas, quádruplas

e outras, provenientes de termos desconexos envolvendo T1 e T2.

Uma próxima etapa do método CC seria incluir as substituições triplas to-

mando T = T1 +T2 + T3, dando origem ao chamado CCSDT (Coupled Cluster

com substituições simples, duplas e triplas) [53]. Este ńıvel de cálculo fornece

bons resultados para a energia de correlação, mas é muito caro computaci-

onalmente. Uma opção mais barata é fazer o chamado CCSD(T) onde as

substituições triplas são inclúıdas de forma perturbativa [29]. Este método

normalmente leva a resultados muito próximos aos obtidos via CCSDT e será

utilizado neste trabalho na análise dos efeitos de correlação eletrônica sobre as

propriedades elétricas das moléculas NaF e LiF.

1.4 Hartree-Fock acoplado perturbado

Para lidar com o problema de uma molécula na presença de um campo

elétrico que oscila com uma freqüência ω, é necessário resolver a equação de

Schrödinger dependente do tempo, escrita como [16–19,54]
[
Ĥ(x) + Ĥ ′(x, t)− i

∂

∂t

]
Ψ(x, t) = 0, (1.84)

onde Ĥ é o operador hamiltoniano para a molécula não-perturbada (1.33) e Ĥ ′

é o operador perturbação que surge por causa da interação dos elétrons com o

campo elétrico externo

Ĥ ′(x, t) = 2µ̂F0cos(ωt). (1.85)

Aqui µ̂ é o operador momento de dipolo elétrico definido por (1.27) e o fator

2 é incluido por conveniência.
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Admitindo que a função de onda em (1.84) possa ser escrita como um único

determinante de Slater (1.36) e levando em conta o prinćıpio de Frenkel dado

por

δ〈Ψ(x, t)|Ĥ(x) + Ĥ ′(x, t)− i
∂

∂t
|Ψ(x, t)〉 = 0, (1.86)

podemos obter [54, 55] as equações de Hartree-Fock dependentes do tempo

para os orbitais moleculares ψi(r, t)

[
f̂(ri, t) + ĥ′(ri, t)− i

(
∂

∂t

)]
ψi(ri, t) +

N∑
j=1

λij(t)ψj(ri, t) = 0, (1.87)

onde f̂ é o operador de Fock e ĥ′ é um operador perturbação de um único

elétron definido de forma que

Ĥ ′(r, t) =
N∑

i=1

ĥ′(ri, t). (1.88)

A escolha dos muliplicadores de Lagrange λij(t) deve respeitar a condição de

ortonormalidade dos spin-orbitais que compõem Ψ(r, t). A opção mais simples

é tomá-los iguais a zero, o que resulta nas equações canônicas
[
f̂(ri, t) + ĥ′(ri, t)− i

(
∂

∂t

)]
ψi(ri, t) = 0 (1.89)

e conseqüentemente
∂

∂t
〈ψj(ri, t)|ψi(ri, t)〉 = 0. (1.90)

De maneira similar ao que ocorre no método Hartree-Fock, o problema de se

resolver a equação de Schrödinger dependente do tempo para N elétrons (1.84)

é transformado no problema de se resolver as N equações de um único elétron

(1.89).

A equação (1.89) pode ser resolvida [54] escrevendo os orbitais moleculares

como

ψi(ri, t) = φi(ri, t)〈φi|φi〉−1/2 × exp

[
i−1

∫ t

−∞
Re εi(t

′)dt′
]
, (1.91)
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onde introduzimos a função φ(ri, t) que satisfaz a condição de normalização

intermediária

〈φ(0)|φ〉 = 〈φ(0)|φ(0)〉 = 1 (1.92)

com φ(0) sendo os autoestados não-perturbados do sistema. Com isso chegamos

em
[
f̂(ri, t)− ε

(0)
i − i

(
∂

∂t

)]
φi(ri, t) +

[
ĥ′(ri, t)−∆εi(t)

]
φi(ri, t) = 0, (1.93)

onde

εi(t) = 〈φ(0)
i |f̂ + ĥ′|φi〉 ≡ ε

(0)
i + ∆εi(t). (1.94)

Para obter as equações do método de Hartree-Fock acoplado perturbado (CPHF),

vamos introduzir as seguintes expansões

φi(ri, t) =
∞∑

n=0

φ
(n)
i (ri, t), (1.95)

∆εi(t) =
∞∑

n=1

ε
(n)
i (t). (1.96)

Substituindo as expressões anteriores na equação (1.93) podemos igualar os

termos de mesma ordem na perturbação. Obtemos, até a primeira ordem, as

expressões: [
f̂(ri)− ε

(0)
i

]
φ

(0)
i (ri) = 0, (1.97)

[
f̂(ri)− ε

(0)
i − i(∂/∂t)

]
φ

(1)
i (ri, t) +

[
ĥ′(ri, t) + ν(1)(ri, t)− ε

(1)
i (t)

]
φ

(0)
i (ri) = 0,

(1.98)

onde

ν(1)(ri, t) =
N∑

j=1

[
〈φ(1)

j |
(

1− Pij

rij

)
|φ(0)

j 〉+ 〈φ(0)
j |

(
1− Pij

rij

)
|φ(1)

j 〉
]
, (1.99)

ε
(1)
i (t) = 〈φ(0)

i |ν(1) + ĥ′|φ(0)
i 〉, (1.100)

sendo Pij o operador que permuta os ı́ndices i e j.
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Identificamos a equação (1.97) como sendo a equação de Hartree-Fock não-

perturbada em sua forma canônica, que já nos é familiar. A expressão (1.98) é a

primeira ordem da equação de Hartree-Fock acoplado dependente do tempo. É

interessante destacar que existem termos de acoplamento em (1.98) por causa

da presença de ν(1)(ri, t) e a equação deve ser resolvida de forma autoconsis-

tente. As equações de ordem mais alta não estão inclúıdas aqui, mas podem

ser obtidas incluindo mais termos das expansões de φi e ∆εi em (1.93). Estas

expressões podem ser encontradas na literatura [56, 57]. Equações acopladas

podem também ser obtidas considerando uma condição de ortonormalização

que não seja somente a intermediária [55].

Uma vez que o campo elétrico aparece explicitamente no operador per-

turbação (1.85), pode-se obter expressões para as propriedades elétricas como

derivadas anaĺıticas da energia em relação ao campo [17–19]. Esta idéia está

implementada no programa Gaussian 03 [20] que foi utilizado por nós nos

cálculos das contribuições eletrônicas para propriedades elétricas dependentes

da freqüência das moléculas NaF e LiF, estudadas neste trabalho.



Caṕıtulo 2

Correções vibracionais

Ao investigar o efeito de campos elétricos oscilantes sobre sistemas molecu-

lares é muito importante levar em conta o movimento nuclear da molécula. As

contribuições para as propriedades elétricas devidas a este movimento podem

ser muito importantes, especialmente para as hiperpolarizabilidades [4,5,7–12].

De acordo com a metodologia empregada neste trabalho as correções vi-

bracionais são divididas em contribuição da média vibracional de ponto zero

(zpva) e contribuição vibracional pura (pv). Assim, o valor total (tot) da

propriedade elétrica pode ser escrito como

ptot = pel(Req) + pzpva + ppv, (2.1)

onde p representa a propriedade elétrica de interesse: polarizabilidade (α)

ou primeira hiperpolarizabilidade (β) dependentes da freqüência. O termo

pel(Req) indica a contribuição eletrônica calculada na geometria de equiĺıbrio.

A contribuição zpva é dada pela diferença entre a média da contribuição

eletrônica correspondente, calculada usando a função de onda vibracional do

estado fundamental, e o valor eletrônico no equiĺıbrio:

pzpva = 〈0|pel|0〉 − pel(Req). (2.2)

A contribuição vibracional pura é calculada neste trabalho usando o for-

malismo desenvolvido por Bishop [21, 22] baseado em um trabalho anterior

31
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de Orr e Ward [23]. Na primeira seção deste caṕıtulo vamos apresentar as

principais idéias desta metodologia. Na segunda seção vamos apresentar um

método numérico para calcular as funções de onda e as energias vibracionais

necessárias à implementação deste formalismo. Na terceira seção apresentare-

mos uma formulação alternativa, baseada na teoria de perturbação, que pode

ser utilizada em cálculos de correções vibracionais para moléculas poliatômicas.

Uma comparação entre os dois métodos será feita no Caṕıtulo 3.

2.1 O método de soma sobre estados

Vamos considerar um sistema molecular sob a ação de um campo elétrico

externo dependente do tempo. O valor esperado do vetor momento de dipolo

total (permanente + induzido) pode ser escrito como

µ(t) =
〈Ψ(t)|µ̂|Ψ(t)〉
〈Ψ(t)|Ψ(t)〉 , (2.3)

onde µ̂ é o operador momento de dipolo, definido na equação (1.27), e |Ψ(t)〉 é

a função de onda que satisfaz a equação de Schrödinger dependente do tempo

(1.84).

O operador hamiltoniano para uma molécula perturbada por um campo

elétrico oscilante de freqüência ω pode ser escrito como

Ĥ(t) = Ĥ0 + λĤ ′(t), (2.4)

onde a perturbação é dada por

λĤ ′(t) = 2µ̂F cos(ωt). (2.5)

O próximo passo é tomar |Ψ(t)〉 e fazer sobre ela uma transformação canônica

para a representação de interação. Adotamos então

|Φ(t)〉 = exp

[
iĤ0t

~

]
exp

[
i

∫ t

0
dt′〈Ĥ ′(t′)〉00/~

]
|Ψ(t)〉, (2.6)
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onde o termo 〈Ĥ ′(t′)〉00 representa o elemento de matriz 〈Ψ0|Ĥ ′(t′)|Ψ0〉 com o

ı́ndice 0 indicando o estado fundamental do sistema.

A equação de Schrödinger dependente do tempo na representação de in-

teração torna-se
∂

∂t
|Φ(t)〉 = λH̄(t)|Φ(t)〉, (2.7)

onde

H̄(t) = (i~)−1exp
[
iĤ0t/~

]
Ĥ ′(t)exp

[
−iĤ0t/~

]
− (i~)−1〈Ĥ ′〉00. (2.8)

Nosso objetivo agora é resolver a equação (2.7). Admitimos que a variação

temporal do vetor |Φ(t)〉 ocorre em duas escalas de tempo distintas, de sorte

que podemos levar em conta a seguinte expansão

|Φ(t)〉 =

[
1 +

∞∑
α=1

λαR(α)(t)

]
|ξ(t)〉, (2.9)

onde |ξ(t)〉 é uma parte de |Φ(t)〉 que varia lentamente com o tempo e a parte

que varia rapidamente está contida em R(α)(t). A evolução temporal de |ξ(t)〉
é dada por

∂

∂t
|ξ(t)〉 =

∞∑
α=1

λαS(α)(t)|ξ(t)〉. (2.10)

Substituindo (2.9) e (2.10) em (2.7) e expandindo os dois lados em potências

de λ, obtemos uma relação do tipo

S(α)(t) +
dR(α)(t)

dt
= D(α)(t). (2.11)

Nosso problema agora passa a ser identificar quais termos 〈D(α)(t)〉mn va-

riam rapidamente, contribuindo para dR(α)(t)/dt, e quais variam lentamente

de forma a serem designados para S(α)(t). Em geral

〈D(α)(t)〉mn ∝ exp [it (Ωmn − ω1 − ω2 − . . .)] , (2.12)
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onde Ωmn = Ωm−Ωn é a diferença entre as freqüências que correspondem aos

estados não-perturbados de energias Em e En e os termos ω1, ω2, . . . repre-

sentam as freqüências do campo elétrico aplicado. A interação que leva ao

decaimento espontâneo do sistema está inclúıda em Ωm através de um termo

complexo

Ωm = ωm − iΓm

2
, (2.13)

com Γm sendo o inverso do tempo de vida do estado |Ψm〉; ωm e Γm são todos

reais. Neste trabalho estes efeitos de damping são desconsiderados porque são

extremamente pequenos exceto nas freqüências de ressonância. Desta forma,

faremos Ωm = ωm.

Expandindo |ξ(t)〉 em termos do conjunto completo formado pelas auto-

funções |Ψm〉 de Ĥ0 e impondo as condições de contorno adequadas para os

elementos 〈D(α)(t)〉mn [23], a equação (2.9) torna-se

|Φ(t)〉 = ξ0

[
1 +

∞∑
α=1

λαR(α)(t)

]
|Ψ0〉, (2.14)

onde

ξ0 = 〈Ψ0|ξ〉. (2.15)

Encontrada a função |Φ(t)〉, estamos prontos para determinar o valor espe-

rado do vetor momento de dipolo. Da equação (2.3) temos

µ(t) =
〈Φ(t)|η̄|Φ(t)〉
〈Φ(t)|Φ(t)〉 + 〈µ̂〉00. (2.16)

onde

η̄ = η̂ − 〈η̂〉00 (2.17)

e

η̂ = exp
(
iĤ†

0t/~
)
µ̂ exp

(
−iĤ0t/~

)
. (2.18)
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O momento de dipolo resultante e o hamiltoniano perturbativo podem ser

escritos em termos das componentes de Fourier como

Ĥ ′(t) = Ĥ ′0 +
1

2

∑

j

[
Ĥ ′ωjexp (−iωjt) + Ĥ ′−ωjexp (+iωjt)

]
, (2.19)

Ĥ ′−ωj =
(
Ĥ ′ωj

)∗
,

µ(t) = µ0 +
1

2

∑
σ

[
µωσexp (−iωσt) + µ−ωσexp (+iωσt)

]
, (2.20)

µ−ωσ = (µωσ)∗ .

Sendo assim, o processo de interesse pode ser definido pela indicação das

freqüências envolvidas e pela dependência do momento com a perturbação.

Para um processo de segunda ordem, por exemplo, temos

µωσ ∝ Ĥ ′ω1 × Ĥ ′ω2, (2.21)

ωσ = ω1 + ω2.

Tomando agora a expressão (2.16) e promovendo uma expansão de µ(t)

em potências de λ até a terceira ordem, obtemos as equações gerais para o

momento de dipolo em processos de diferentes ordens. Desconsiderando os

efeitos de damping, podemos escrever as fórmulas do chamado método de soma

sobre estados

µω = −2

~
∑

m 6=0

〈µ̂〉0m〈Ĥ ′ω〉m0

{
1

ωm0 − ω
+

1

ωm0 + ω

}
, (2.22)

µωσ = −3

~
K(−ωσ;ω1, ω2)

∑
P−σ,1,2

∑

m,n 6=0

{
〈µ̂〉0n〈H̄ ′ω1〉nm〈Ĥ ′ω2〉m0

(ωn0 − ωσ)(ωm0 − ω1)

}
, (2.23)

onde ΣP−σ,1,2 representa o somatório sobre todos os distintos termos obtidos

permutando as freqüências −ωσ, ω1 e ω2. O coeficiente K(−ωσ;ω1, ω2) é sim-

plesmente um fator numérico cujo valor dependerá do processo estudado. Por
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exemplo, para o efeito eletro-óptico Pockels, K(−ω;ω, 0) = 2, e para o processo

de geração do segundo harmônico, K(−2ω;ω, ω) = 1/2.

As equações anteriores podem ser usadas para calcular as contribuições

eletrônicas para a polarizabilidade e a primeira hiperpolarizabilidade quando

os ı́ndices m e n representam os estados eletrônicos do sistema. Uma outra

possibilidade, realizada por Bishop [21], é supor que solucionamos o problema

eletrônico de forma que conhecemos os valores que correspondem às contri-

buições eletrônicas para as propriedades elétricas dinâmicas e os ı́ndices m e n

indicam estados vibracionais. Neste caso as expressões (2.22) e (2.23) fornecem

as contribuições vibracionais puras (pv) para as propriedades correspondentes.

A fórmula geral obtida por Bishop [21] para a contribuição pv da polariza-

bilidade é dada por

αpv
αβ(−ω;ω) = 2

∑

v 6=0

εv0
〈0|µel

α |v〉〈v|µel
β |0〉

ε2v0 − ω2 , (2.24)

onde |0〉 denota o estado fundamental vibracional enquanto que |v〉 simboliza

os estados excitados. O termo εv0 = εv − ε0 representa a diferença entre

as energias dos estados |v〉 e |0〉 respectivamente. Na notação de Bishop, a

correção pv para a primeira hiperpolarizabilidade é escrita como

β = [µα] + [µ3], (2.25)

onde

[µα]αβγ (−ωσ;ω1, ω2) =
∑

P−σ,1,2

∑

v 6=0

εv0

〈
0
∣∣µel

α

∣∣ v〉 〈
v

∣∣αel
βγ

∣∣ 0
〉

ε2v0 − ω2
σ

, (2.26)

[µ3]αβγ (−ωσ;ω1, ω2) =
∑

P−σ,1,2

∑

v 6=0

∑

u6=0

〈
0
∣∣µel

α

∣∣ v〉 〈
v

∣∣µel
γ

∣∣u〉 〈
u

∣∣µel
β

∣∣ 0
〉

(εv0 − ωσ) (εu0 − ω1)
,

(2.27)

sendo

µel
γ = µel

γ − 〈0|µel
γ |0〉. (2.28)
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No caso espećıfico de moléculas diatômicas, as componentes não nulas da

contribuição pv para a polarizabilidade e a hiperpolarizabilidade dinâmicas são

αpv
zz(−ω;ω) = 2

∑

v 6=0

εv0
|〈0|µel

z |v〉|2
ε2v0 − ω2 , (2.29)

βzzz(−ωσ;ω1, ω2) = 2
∑

P−σ,1,2

∑
εv0
〈0|µel

z |v〉〈0|αel
zz|v〉

ε2v0 − ω2
σ

+
∑

P−σ,1,2

{∑
v

∑
u

〈0|µel
z |v〉〈0|µel

z |u〉〈v|µel
z |u〉

(εv0 − ωσ)(εu0 − ω1)
(2.30)

−
∑

v

|〈0|µel
z |v〉|2〈0|µel

z |0〉
(εv0 − ωσ)(εu0 − ω1)

}
,

βpv
zxx(−ωσ;ω1, ω2) =

∑
v

εv0
〈0|µel

z |v〉〈0|αel
xx|v〉

ε2v0 − ω2
σ

, (2.31)

βpv
xzx(−ωσ;ω1, ω2) =

∑
v

εv0
〈0|µel

z |v〉〈0|αel
xx|v〉

ε2v0 − ω2
1

, (2.32)

βpv
xxz(−ωσ;ω1, ω2) =

∑
v

εv0
〈0|µel

z |v〉〈0|αel
xx|v〉

ε2v0 − ω2
2

. (2.33)

Embora os somatórios das equações (2.29)-(2.33) envolvam todos os estados

vibracionais, somente alguns deles (três ou quatro) são necessários na prática

para se obter valores convergidos para as contribuições vibracionais puras.

As hiperpolarizabilidades calculadas neste trabalho para as moléculas NaF

e LiF são β(−ω;ω, 0), que é relacionada ao efeito eletro-óptico Pockels, e

β(−2ω;ω, ω) que corresponde à geração de segundo harmônico. Pode-se notar,

das fórmulas acima, que βpv
xzx(−ω;ω, 0) = βpv

zxx(−ω;ω, 0) e βpv
xzx(−2ω;ω, ω) =

βpv
xxz(−2ω;ω, ω), de forma que as componentes βpv

xzx não serão apresentadas

neste trabalho. É interessante observar também que βpv
xxz(−ω;ω, 0) não de-

pende da freqüência, βpv
zzz(−ω;ω, 0) tende para o valor 2

∑
v (〈0|µz|v〉〈0|αzz|v〉) /εv0

quando ω tende para o infinito, enquanto que as outras componentes de β(−ω;ω, 0)

e β(−2ω;ω, ω) tendem para zero para ω grande.
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Para utilizar as equações (2.29)-(2.33), é necessário determinar as energias

vibracionais e suas respectivas funções de onda. Neste trabalho isto é feito

empregando um método numérico que será apresentado na próxima seção.

De acordo com Bishop [5], as propriedades elétricas que aparecem nos nu-

meradores das fórmulas (2.29)-(2.33) tomam seus valores estáticos, implicando

que a dependência com a freqüência das contribuições vibracionais puras é

restrita aos termos nos denominadores destas equações. Então, os efeitos de

correlação eletrônica para as contribuições pv podem ser obtidos pelo uso de

energias vibracionais correlacionadas, funções de onda vibracionais corelacio-

nadas e propriedades elétricas estáticas correlacionadas. Neste trabalho, in-

troduzimos as correções de correlação eletrônica nos cálculos das contribuições

pv das moléculas NaF e LiF através do método CCSD(T).

Ao contrário do que acontece no cálculo das contribuições pv, a dependência

com a freqüência das contribuições zpva estão contidas nas propriedades eletrô-

nicas. Sendo assim, a propriedade eletrônica foi calculada para cada valor de

freqüência, para várias geometrias nucleares, e a contribuição zpva foi deter-

minada utilizando a equação (2.2). Como as contribuições eletrônicas para

as propriedades elétricas dinâmicas foram obtidas somente no ńıvel CPHF, as

contribuições zpva foram também calculadas somente neste ńıvel.

2.2 O método de Numerov-Cooley

As funções de onda vibracionais dos sistemas moleculares estudados neste

trabalho, bem como suas respectivas energias, podem ser determinadas com

grande precisão utilizando um método numérico, chamado método de Numerov-

Cooley [24,25]. Esta técnica é válida para qualquer problema onde o potencial

depende de uma única variável e será usada para solucionar a equação de
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Schrödinger nuclear
(
−1

2

d2

dr2 + V (r)

)
Ψ(r) = EΨ(r), (2.34)

onde V (r) representa a curva de energia potencial para uma molécula diatômica,

sendo r a distância internuclear.

Vamos admitir, inicialmente, que a solução Ψ(r) de (2.34) é uma função

bem comportada do ponto de vista matemático, de forma que suas derivadas

múltiplas sejam bem definidas. Nestes termos, é posśıvel expandir a função

em uma série de Taylor em torno do ponto rn

Ψ(rn) =
∞∑

k=0

(r − rn)
kΨ(k)(rn)

k!
, (2.35)

onde Ψ(k) representa a derivada k-ésima de Ψ em relação a r.

A expansão (2.35) é muito boa para pontos próximos de rn. O próximo passo

é considerar pontos sobre o eixo r separados por uma distância p. Tomando a

função em um ponto imediatamente à direita de rn e em outro imediatamente

à esquerda, e somando os dois valores encontramos

Ψ(rn + p) + Ψ(rn − p) =
∞∑

k=0

[
1 + (−1)k

] pkΨ(k)(rn)

k!
. (2.36)

Note que todos os termos que envolvem k ı́mpar são nulos e, se p for pequeno,

o somatório converge rapidamente tal que não é necessário considerar termos

de ordem muito alta. Para k = 5 a equação (2.36) torna-se

Ψn+1 ≈ −Ψn−1 + 2Ψn + p2Ψ(2)
n +

p4

12
Ψ(4)

n , (2.37)

onde adotamos a notação: Ψn+1 ≡ Ψ(rn + p); Ψn−1 ≡ Ψ(rn − p); Ψn ≡ Ψ(rn).

A equação anterior mostra que o valor da função, em um determinado ponto,

pode ser determinado a partir do seu valor nos dois pontos antecessores.

Como nosso problema se trata da resolução da equação de Schrödinger

nuclear, a fim de obter as derivadas segunda e quarta da função de onda que
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aparecem em (2.37), definimos uma função Gn como

Gn = 2 [V (rn)− E] (2.38)

de forma que

Ψ(2)
n = GnΨn (2.39)

e

Ψ
(2)
n±1 = Gn±1Ψn±1. (2.40)

Derivando duas vezes a expressão (2.37) em relação a r, obtemos

p2Ψ(4)
n ≈ Ψ

(2)
n−1 + Ψ

(2)
n+1 − 2Ψ(2)

n , (2.41)

onde ignoramos o termo que envolve uma derivada de sexta ordem. Substi-

tuindo (2.39), (2.40) e (2.41) em (2.37) encontramos uma expressão para a

função de onda que não necessita do valor de sua derivada

Ψn+1 ≈ (10p2Gn + 24)Ψn + (p2Gn−1 − 12)Ψn−1

12− p2Gn+1
. (2.42)

Obtendo a função V (r) podemos determinar as energias e autofunções vibra-

cionais da molécula numericamente utilizando (2.42).

O procedimento utilizado neste trabalho para ajustar a curva que descreve

V (r) foi o seguinte. Primeiro calculamos o valor da energia da molécula para

sete diferentes distâncias internucleares (via programa Gaussian 03 [20]), es-

tes pontos separados por uma distância de 0, 06Å de seus respectivos vizinhos.

Vale ressaltar que neste intervalo de diferentes distâncias o ponto médio é um

valor próximo ao da distância de equiĺıbrio otimizada. O segundo passo é fazer

um ajuste polinomial destes sete pontos e obter a curva de potencial.

Podemos agora encontrar o valor da função Gn em qualquer ponto. O in-

tervalo que escolhemos vai de um ponto r0, localizado na região classicamente

proibida (V (r) > E), à esquerda da posição de equiĺıbrio, até um rmax que
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estará na região classicamente proibida, à direita da posição de equiĺıbrio. Os

pontos são igualmente espaçados pela distância p e se E estiver correto, tere-

mos Ψ(r0) = Ψ(rmax) = 0. Admitimos então Ψ0 = 0 e atribúımos um valor

arbitrário (escolhemos Ψ1 = 1) para Ψ1. Esta escolha não influencia no resul-

tado final para a energia e para a função de onda (exceto por uma constante

multiplicativa). Em seguida, calculamos Ψ2 através da equação (2.42) e re-

petimos o procedimento para Ψ3, Ψ4 e assim sucessivamente até chegar em

Ψ(rmax). Se E for um valor diferente do correto, Ψ(rmax) vai divergir e deve-

mos escolher uma outra energia. Quando Ψ(rmax) for bem próximo de zero, a

energia E será bem próxima a um autovalor.

Quando o sistema estiver no seu estado fundamental, a função de onda

não apresentará nenhum nó no intervalo entre r0 e rmax. O primeiro estado

excitado apresenta um único nó na função de onda, o segundo tem dois nós

e assim por diante. Para verificar a presença de um nó devemos examinar se

houve mudança de sinal na função de onda na região classicamente permitida.

2.3 A aproximação de perturbação teórica

O método apresentado na seção anterior é aplicado somente para moléculas

diatômicas. Quando tratamos moléculas poliatômicas, o uso deste procedi-

mento numérico para a obtenção das energias e funções de onda vibracionais

não é viável. Neste caso, as correções vibracionais são geralmente calcula-

das utilizando uma aproximação perturbativa, chamada aproximação de per-

turbação teórica (pt), que será apresentada nesta seção. Apesar de tratarmos

neste trabalho somente moléculas diatômicas, utilizamos as duas metodologias

com o objetivo de avaliar o desempenho do método perturbativo, uma vez que

para estes sistemas podemos ter como referência o método numérico.

A idéia do método pt é considerar que as propriedades elétricas e a energia
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potencial podem ser expandidas como séries de potências nas coordenadas

normais Qm. Para o momento de dipolo, por exemplo,

µα = µ0
α +

∑
m

(
∂µα

∂Qm

)
Qm +

1

2

∑
mn

(
∂2µα

∂Qm∂Qn

)
QmQn + . . . (2.43)

Aqui o termo envolvendo derivadas de segunda ordem é considerado como

sendo a primeira ordem na anarmonicidade elétrica, o termo cúbico a segunda

ordem, e assim por diante [26–28]. O potencial, V , pode ser expandido de uma

maneira análoga

V = V 0 +
1

2

∑
m

ωmQ
2
m +

1

6

∑
m,n,o

(
∂3V

∂Qm∂Qn∂Qp

)
QmQnQp + . . . , (2.44)

com o termo cúbico sendo a primeira ordem na anarmonicidade mecânica e

assim sucessivamente.

Se inclúırmos somente o termo harmônico no potencial, a função de onda

vibracional total será o produto de funções harmônicas de uma variável (co-

ordenadas normais). Quando as anarmonicidades mecânicas são inclúıdas, a

função de onda pode ser corrigida por teoria de perturbação dando origem a

correções de ordens mais altas para as contribuições vibracionais calculadas.

As expressões para as contribuições vibracionais, via método pt, foram obtidas

por Bishop e Kirtman [26–28] e denotadas por [p]m,n onde os ı́ndices m e n

indicam as ordens das anarmonicidades elétrica e mecânica, respectivamente.

De acordo com esta notação, as contribuições pv para a polarizabilidade e

a primeira hiperpolarizabilidade de dipolo são escritas, incluindo termos até

segunda ordem, como

αpv = [µ2]0,0 + [µ2]2,0 + [µ2]1,1 + [µ2]0,2, (2.45)

βpv = [µα]0,0 + [µ3]0,1 + [µ3]1,0 + [µα]2,0 + [µα]1,1 + [µα]0,2. (2.46)

Estes termos podem ser agrupados de acordo com a ordem geral da perturbação
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(m+ n) como

[ ]0 = [ ]0,0, (2.47)

[ ]I = [ ]1,0 + [ ]0,1, (2.48)

[ ]II = [ ]2,0 + [ ]1,1 + [ ]0,2. (2.49)

A obtenção de todos estes termos tornaria muito cansativo este texto, de forma

que vamos obter apenas alguns deles com o objetivo de mostrar a idéia do

método. Por simplicidade, vamos considerar somente o termo harmônico na

expansão do potencial, tal que a função de onda pode ser escrita como um

produto de funções harmônicas para os modos normais.

Inicialmente vamos obter o termo [µ2]0,0 e uma parte do termo [µ2]2,0 para a

polarizabilidade. Nosso ponto de partida será a expressão (2.24), onde aparece

o elemento de matriz 〈0|µα|v〉 que pode ser escrito como

〈0|µα|v〉 = 〈0|
∑
m

(
∂µα

∂Qm

)
Qm +

1

2

∑
mn

(
∂2µα

∂Qm∂Qn

)
QmQn|v〉. (2.50)

Note que o termo µ0
α não contribui, uma vez que |v〉 6= |0〉.

Nesta expressão o termo linear em Q só não será nulo se |v〉 for um estado

vibracional do tipo |v〉 ≡ |a1〉, onde |a1〉 significa que o modo normal a é

simplesmente excitado com os outros modos normais no estado fundamental.

O termo quadrático em Q não será nulo se |v〉 ≡ |a2〉 (o modo a é duplamente

excitado) ou se |v〉 ≡ |a1b1〉 (os modos a e b são simplesmente excitados).

Devemos então analisar os três casos separadamente.

Quando |v〉 ≡ |a1〉 não teremos contribuição vinda do somatório duplo em

(2.50) e o único termo diferente de zero no primeiro somatório será aquele em

que m = a. Sendo assim, temos

〈0|µα|a1〉 =

(
∂µα

∂Qa

)
〈a0|Qa|a1〉, (2.51)
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com

〈a0|Qa|a1〉 =

∫
ϕ0(Qa)Qaϕ1(Qa)dQa, (2.52)

onde ϕ representa as funções de onda para o problema do oscilador harmônico.

Soluções para as integrais envolvendo elementos de matriz do oscilador harmônico

podem ser encontradas nas referências [58,59]. Substituindo o resultado da in-

tegral na equação (2.51), obtemos

〈0|µα|a1〉 =
1√
2ωa

(
∂µα

∂Qa

)
. (2.53)

Com este resultado podemos verificar como fica agora a equação (2.24). O

somatório que era em v passa a ser em a e o termo do denominador é dado

por ωa1
− ω0 = ωa (freqüência vibracional do modo normal a). A expressão

fica reduzida a

αpv
αβ(−ω;ω) =

∑
a

(
∂µα

∂Qa

)(
∂µβ

∂Qa

)

ω2
a − ω2 , (2.54)

que é o resultado obtido por Bishop e Kirtman [26–28] para o termo designado

por
[
µ2

]0,0
.

No caso em que |v〉 ≡ |a2〉 a contribuição do somatório simples será nula

em (2.50) e no somatório duplo o único termo que não se anula é aquele onde

m = n = a. Com estas condições, a expressão fica então reduzida a

〈0|µα|a2〉 =
1

2

(
∂2µα

∂Q2
a

)
〈a0|Q2

a|a2〉 =
1

2
√

2ωa

(
∂2µα

∂Q2
a

)
. (2.55)

Este resultado substituido na expressão (2.24) fornece

[ααβ(−ω;ω)]a2 =
∑

a

1

2ωa

(
∂2µα

∂Q2
a

)(
∂2µβ

∂Q2
a

)

4ω2
a − ω2 , (2.56)

com o termo εv0 dado por ωa2
− ω0 = 2ωa.

Tratando finalmente do caso onde |v〉 ≡ |a1b1〉 devemos ter m = a, n = b

ou m = b, n = a. Estas duas situações levam ao mesmo resultado, de forma
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que temos

〈0|µα|a1b1〉 =

(
∂2µα

∂Qa∂Qb

)
〈a0|Qa|a1〉〈b0|Qb|b1〉 =

1

2
√
ωaωb

(
∂2µα

∂Qa∂Qb

)
.

(2.57)

Com este resultado, o somatório em v da equação (2.24) se transforma em um

somatório duplo em a e b com a 6= b; devemos dividir o somatório por dois

para evitar contar o mesmo estado duas vezes e o resultado obtido é

[ααβ(−ω;ω)]a1b1 =
1

4

∑

a6=b

ωa + ωb

ωaωb

(
∂2µα

∂Qa∂Qb

)(
∂2µα

∂Qa∂Qb

)

(ωa + ωb)2 − ω2 , (2.58)

onde aparece no demoninador ωa1b1
− ω0 = ωa + ωb.

Fazendo a = b na expressão (2.58) obtemos exatamente (2.56). Sendo assim,

é posśıvel reunir estas duas equações eliminando a restrição a 6= b na equação

(2.58) para obter

ααβ(−ω;ω) =
1

4

∑

ab

(
1

ωa
+

1

ωb

) (
∂2µα

∂Qa∂Qb

)(
∂2µα

∂Qa∂Qb

)

(ωa + ωb)2 − ω2 , (2.59)

que é uma parte do termo chamado por Bishop e Kirtman de
[
µ2

]2,0
[26–28].

Para obter as partes restantes deste termo seria necessário incluir termos de

ordem cúbica na expansão do momento de dipolo.

Para a hiperpolarizabilidade vamos obter apenas o termo [µα]0,0. Para

isto é bastante considerar a expansão de α em potências de Q até a primeira

ordem. Como no cálculo de [µ2]0,0, o termo em α0
βγ é zero porque |v〉 6= |0〉. O

somatório só não será nulo se |v〉 for do tipo |a1〉 e

〈a1|αβγ|0〉 =
1√
2ωa

(
∂αβγ

∂Qa

)
. (2.60)

Com este resultado, e considerando que εv0 = ωa1
− ω0 = ωa, obtemos

[µα]0,0
αβγ(−ωσ;ω1, ω2) =

1

2

∑
P−σ,1,2

∑
a

(
∂µα

∂Qa

)(
∂αβγ

∂Qa

)

ω2
a − ω2

σ

. (2.61)
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Os termos de ordem mais alta podem ser obtidos de maneira análoga e encon-

trados nas referências [26–28].

No caso de moléculas diatômicas, a única componente da polarizabilidade

que possui contribuição pv é αzz e as fórmulas que fornecem os termos pertur-

bativos para esta contribuição são

[
µ2]0,0

zz
=

(µ′z)
2

ω2
0 − ω2 , (2.62)

[
µ2]2,0

zz
=

1

2ω0

[
(µ′′z)

2

4ω2
0 − ω2 +

µ′zµ
′′′
z

ω2
0 − ω2

]
, (2.63)

[
µ2]1,1

zz
=

V ′′′µ′zµ
′′
z

ω0(ω2
0 − ω2)

[
1

4ω2
0 − ω2 +

1

2ω2
0

]
, (2.64)

[
µ2]0,2

zz
=

(µ′z)
2

4ω0(ω2
0 − ω2)2

{
−V ′′′′ + (V ′′′)2

[
1

ω2
0

+
2

4ω2
0 − ω2

]}
, (2.65)

onde os ı́ndices linha indicam as derivadas com respeito à coordenada normal

(distância internuclear vezes raiz quadrada da massa reduzida), calculadas na

geometria de equiĺıbrio, ω0 é a freqüência vibracional harmônica e V representa

a energia potencial.

Para a primeira hiperpolarizabilidade de moléculas diatômicas temos três

componentes a serem determinadas: βxxz, βzxx e βzzz. Neste caso, para evitar

a proliferação de fórmulas, vamos apresentar os termos perturbativos usando

ı́ndices genéricos α, β e γ. Os termos, até segunda ordem, são

[µα]0,0
αβγ =

1

2

∑
Pαβγ

µ′αα
′
βγ

ω2
0 − ω2

σ

, (2.66)

[µ3]1,0
αβγ =

1

2

∑
Pαβγ

µ′αµ
′′
βµ

′
γ

(ω2
0 − ω2

σ)(ω
2
0 − ω2

2)
, (2.67)

[µ3]0,1
αβγ = −1

6

∑
Pαβγ

V ′′′µ′αµ
′
βµ

′
γ

(ω2
0 − ω2

σ)(ω
2
0 − ω2

1)(ω
2
0 − ω2

2)
, (2.68)

[µα]2,0
αβγ =

1

8

∑
Pαβγ

[
2µ′′αα

′′
βγ

ω0(4ω2
0 − ω2

σ)
+
µ′′′αα

′
βγ + µ′αα

′′′
βγ

ω0(ω2
0 − ω2

σ)

]
, (2.69)
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[µα]1,1
αβγ = −1

8

∑
Pαβγ

V ′′′(6ω2
0 − ω2

σ)(µ
′′
αα

′
βγ + µ′αα

′′
βγ)

ω3
0(4ω

2
0 − ω2

σ)(ω
2
0 − ω2

σ)
, (2.70)

[µα]0,2
αβγ = −1

8

∑
Pαβγ

[
V ′′′′µ′αα

′
βγ

ω0(ω2
0 − ω2

σ)
2 −

(V ′′′)2µ′αα
′
βγ(6ω

2
0 − ω2

σ)

ω3
0(4ω

2
0 − ω2

σ)(ω
2
0 − ω2

σ)

]
, (2.71)

onde o śımbolo
∑
Pαβγ indica a soma sobre todos os termos distintos obtidos

pela permutação dos pares (α, −ωσ), (β, ω1) e (γ, ω2). Quando impomos

αpv = [µ2]0 e βpv = [µα]0, estamos fazendo a chamada aproximação duplo-

harmônica cuja eficácia será estudada neste trabalho.

Para obter a contribuição zpva o procedimento é semelhante ao feito para a

contribuição pv. Argumentos de simetria impõem que os termos perturbativos

de ordem par são todos nulos. Desta forma, somente os termos de primeira

ordem são inclúıdos aqui e podemos escrever [4]

pzpva = [p]1,0 + [p]0,1, (2.72)

com

[p]1,0 =
p′′

4ω0
(2.73)

e

[p]0,1 = −V
′′′p′

4ω3
0
. (2.74)



Caṕıtulo 3

Resultados e Discussões

Os sistemas estudados neste trabalho são as moléculas do fluoreto de sódio

(NaF) e fluoreto de ĺıtio (LiF). A presença de uma forte caracteŕıstica iônica

em moléculas formadas de metais alcalinos e halogênios é responsável por gran-

des valores para o momento de dipolo e para a primeira hiperpolarizabilidade.

Recentes estudos [14, 15] mostram que em conseqüência deste caráter iônico

estes sistemas apresentam grandes correções vibracionais para a polarizabili-

dade e a hiperpolarizabilidade no limite estático. Neste trabalho investigamos

a importância das correções vibracionais nos cálculos das propriedades elétricas

dependentes da freqüência.

As contribuições eletrônicas para as propriedades elétricas dinâmicas fo-

ram calculadas através do método CPHF. Em seguida, empregamos o método

de soma sobre estados, com energias e funções de onda vibracionais obtidas

através do método de Numerov-Cooley, para calcular as contribuições vibra-

cionais para ambos os sistemas. Para a molécula LiF, as contribuições vi-

bracionais foram calculadas usando também a aproximação de perturbação

teórica desenvolvida por Bishop e Kirtman [26–28]. Para este sistema, uma

comparação entre os dois métodos é feita com o objetivo de estabelecer uma

discussão do papel desempenhado por cada termo na expansão perturbativa.

Os cálculos das propriedades elétricas estudadas neste trabalho foram feitos

48
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para freqüências do campo variando de 0 até 0, 12 hartree. Este intervalo inclui

valores que estão na faixa de freqüências de transição vibracional e também

na faixa do espectro viśıvel (entre 0, 06 e 0, 12 hartree). Fizemos um estudo

mais detalhado do comportamento das contribuições pv para freqüências na

faixa das primeiras transições vibracionais e verificamos os efeitos de correlação

eletrônica sobre estas contribuições através do método CCSD(T).

3.1 Fluoreto de Sódio

Para a molécula NaF, utilizamos o mesmo conjunto de funções base tipo

gaussianas cartesianas temperadas [43, 44] usado previamente por Andrade et

al. [15] no cálculo das propriedades elétricas no limite estático. Este conjunto

base consiste de um total de 119 funções tipo gaussianas não-contráıdas e

pode ser denotado por 14s10p6d para o Na e 13s9p5d para o F. O conjunto foi

cuidadosamente preparado com o objetivo de fornecer valores estáticos para as

contribuições eletrônicas para todas as componentes da hiperpolarizabilidade

com erros menores do que 1%.

O método de soma sobre estados apresentado na seção 2.1 foi empregado

para obter as contribuições vibracionais. Sendo assim, os valores totais das

propriedades (ptot, p = α ou β) podem ser escritos como

ptot = pel + pzpva + ppv, (3.1)

onde o sobrescrito el indica a contribuição eletrônica calculada na geometria

de equiĺıbrio.

Inicialmente obtivemos as energias e funções de onda para o estado fun-

damental vibracional e para os quatro mais baixos estados excitados usando

o procedimento de Numerov-Cooley, conforme apresentado na seção 2.2. Nós

computamos separadamente as contribuições destes estados e observamos a
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boa convergência dos resultados com respeito a inclusão dos estados vibraci-

onais excitados. Foi mostrado em um trabalho anterior [15] que a inclusão

do terceiro estado excitado faz com que os valores da contribuição pv para a

polarizabilidade estática modifiquem menos que 0, 001 a.u.. As modificações

correspondentes sobre a primeira hiperpolarizabilidade são menores do que

0, 1 a.u.. Neste trabalho, tomamos o cuidado de incluir um estado vibracional

a mais.

Com o intuito de construir a curva de energia potencial e as curvas para as

propriedades elétricas usadas em nossos cálculos, calculamos estas proprieda-

des para algumas distâncias internucleares próximas à distância de equiĺıbrio

e fizemos um ajuste polinomial destes pontos. Nós usamos a massa reduzida

de 10, 40546 a.u. para a molécula NaF, que corresponde a escolha dos isótopos

mais abundantes 19F e 23Na.

Os resultados obtidos para as contribuições eletrônicas estão dispostos nas

Tabelas 3.1-3.3. Escolhemos o sentido positivo do eixo z indo do F para o

Na, o que faz com que tenhamos um momento de dipolo positivo. Uma olhada

rápida nestas tabelas mostra que, em geral, as contribuições eletrônicas variam

suavemente com a freqüência.

As Tabelas 3.4-3.6 apresentam os resultados obtidos para as contribuições

zpva que são muito menores do que as correspondentes contribuições eletrônicas.

Podemos ver também que a importância relativa da contribuição zpva é pra-

ticamente independente da freqüência para todas as propriedades estudadas.

Esta contribuição representa menos que 0, 5% da contribuição eletrônica corres-

pondente para as duas componentes de α. Excluindo as duas freqüências mais

altas nas colunas que correspondem às componentes do tensor β(−2ω;ω, ω),

podemos notar que a razão entre as contribuições zpva e eletrônica varia de

1% a 1, 6% para βxxz e de 2, 5% a 3% para βzzz. Assim como a contribuição
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eletrônica, a contribuição zpva geralmente varia suavemente com a freqüência.

ω αel
xx(ω;ω) αel

zz(ω;ω)
0,00 8,9988 9,1476
0,0045 8,9997 9,1485
0,02 9,0151 9,1634
0,04 9,0648 9,2114
0,06 9,1500 9,2938
0,08 9,2749 9,4145
0,10 9,4461 9,5797
0,12 9,6741 9,7993

Tabela 3.1: Contribuição eletrônica para a polarizabilidade dinâmica da molécula NaF (em
unidades atômicas)

ω βel
xxz(−ω;ω, 0) βel

zxx(−ω;ω, 0) βel
zzz(−ω;ω, 0)

0,00 -15,553 -15,553 -32,722
0,0045 -15,563 -15,561 -32,742
0,02 -15,724 -15,697 -33,072
0,04 -16,258 -16,141 -34,158
0,06 -17,214 -16,923 -36,088
0,08 -18,716 -18,116 -39,076
0,10 -20,986 -19,843 -43,491
0,12 -24,430 -22,308 -49,973

Tabela 3.2: Contribuição eletrônica para a hiperpolarizabilidade dinâmica relacionada ao efeito
eletro-óptico Pockels da molécula NaF (em unidades atômicas)

ω βel
xxz(−2ω;ω, ω) βel

zxx(−2ω;ω, ω) βel
zzz(−2ω;ω, ω)

0,00 -15,553 -15,553 -32,722
0,0045 -15,576 -15,581 -32,782
0,02 -15,963 -16,048 -33,790
0,04 -17,293 -17,691 -37,327
0,06 -19,903 -21,100 -44,597
0,08 -24,692 -28,052 -59,066
0,10 -34,096 -45,012 -91,893
0,12 -57,864 -123,409 -202,408

Tabela 3.3: Contribuição eletrônica para a hiperpolarizabilidade dinâmica que corresponde à
geração de segundo harmônico da molécula NaF (em unidades atômicas)
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ω αzpva
xx (ω;ω) αzpva

zz (ω;ω)
0,00 0,0136 0,0367
0,0045 0,0136 0,0367
0,02 0,0137 0,0368
0,04 0,0139 0,0375
0,06 0,0144 0,0387
0,08 0,0151 0,0405
0,10 0,0162 0,0431
0,12 0,0177 0,0466

Tabela 3.4: Contribuição da média vibracional de ponto zero para a polarizabilidade dinâmica
da molécula NaF (em unidades atômicas)

ω βzpva
xxz (−ω;ω, 0) βzpva

zxx (−ω;ω, 0) βzpva
zzz (−ω;ω, 0)

0,00 -0,177 -0,177 -0,814
0,0045 -0,177 -0,177 -0,814
0,02 -0,180 -0,179 -0,825
0,04 -0,188 -0,187 -0,858
0,06 -0,205 -0,201 -0,920
0,08 -0,233 -0,233 -1,019
0,10 -0,276 -0,256 -1,172
0,12 -0,350 -0,307 -1,411

Tabela 3.5: Contribuição zpva para a hiperpolarizabilidade dinâmica relacionada ao efeito
eletro-óptico Pockels da molécula NaF (em unidades atômicas)

ω βzpva
xxz (−2ω;ω, ω) βzpva

zxx (−2ω;ω, ω) βzpva
zzz (−2ω;ω, ω)

0,00 -0,177 -0,177 -0,814
0,0045 -0,177 -0,177 -0,816
0,02 -0,184 -0,185 -0,847
0,04 -0,208 -0,214 -0,931
0,06 -0,260 -0,279 -1,212
0,08 -0,369 -0,439 -1,783
0,10 -0,652 -1,012 -3,459
0,12 -2,051 -10,067 -14,071

Tabela 3.6: Contribuição zpva para a hiperpolarizabilidade dinâmica que corresponde à
geração de segundo harmônico da molécula NaF (em unidades atômicas)
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Um fato interessante é que as contribuições listadas nas Tabelas 3.1-3.6

podem ser representadas por meio de polinômios quárticos. Tomando αzz por

exemplo, podemos escrever

αzz(−ω;ω) = αzz(0; 0)
(
1 + aω2 + bω4) , (3.2)

onde αzz(0; 0) é o valor da componente no limite estático. Podemos escrever

expressões análogas a (3.2) para as outras propriedades. Os valores de a e b

obtidos através do método dos mı́nimos quadrados estão dispostos nas Tabelas

3.7 e 3.8. Uma estimativa da precisão do ajuste feito através de (3.2) é dada

pelo desvio padrão relativo δ, que é definido como sendo a raiz do desvio médio

quadrático dividida pelo valor estático da propriedade.

αxx(−ω;ω) αzz(−ω;ω) βxxz(−ω;ω, 0) βzxx(−ω;ω, 0) βzzz(−ω;ω, 0)
a 4,462 4,429 25,52 22,24 25,35

el b 51,87 48,34 973,8 547,7 777,8
δ 0,00004 0,00004 0,002 0,0007 0,001

a 14,50 14,05 33,65 32,06 30,05
zpva b 448,7 328,1 2354 1306 1440

δ 0,001 0,001 0,006 0,002 0,002

Tabela 3.7: Coeficientes da expansão quártica e desvio padrão relativo para as contribuições
eletrônica e zpva de α(−ω;ω) e β(−ω;ω, 0) da molécula NaF (em unidades atômicas)

βxxz(−2ω;ω, ω) βzxx(−2ω;ω, ω) βzzz(−2ω;ω, ω)
a 60,86 68,30 71,53

el b 4825 8920 8453
δ 0,001 0,003 0,003

a 83,93 80,52 67,17
zpva b 13333 23453 18597

δ 0,004 0,01 0,007

Tabela 3.8: Coeficientes da expansão quártica e desvio padrão relativo para as contribuições
eletrônica e zpva de β(−2ω;ω, ω) da molécula NaF (em unidades atômicas)

Os pequenos valores de δ listados nas Tabelas 3.7 e 3.8 certificam a boa qua-

lidade dos ajustes. Vale a pena mencionar que se todos os valores de freqüência
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dispostos na Tabela 3.6 fossem inclúıdos nos ajustes das componentes do ten-

sor β(−2ω;ω, ω), os resultados não seriam tão bons. Este desacordo ocorre

porque a expansão quártica falha para freqüências altas. Diante disto, os va-

lores de δ dispostos na Tabela 3.8 foram obtidos excluindo as duas freqüências

mais altas.

Resultados prévios para as contribuições eletrônicas, calculados através do

método TDHF (do inglês time dependent Hartree-Fock), foram obtidos por

Pluta [13] para as freqüências 0, 0345, 0, 0428, 0, 0656 e 0, 0886 hartree. Dois

diferentes conjuntos base foram utilizados nestes cálculos, denominados Pol e

HyPol, respectivamente. Ao utilizar (3.2) para estas freqüências e os valores

de a e b das Tabelas 3.7 e 3.8, nossos resultados mostram um bom acordo

com os obtidos por Pluta usando o conjunto base HyPol, apesar dele ter usado

a geometria de equiĺıbrio experimental em seus cálculos, enquanto que nós

usamos a geometria otimizada. A Tabela 3.9 mostra esta comparação para as

componentes αxx e αzz da polarizabilidade.

ref. [13] Este trabalho
αel

xx(−ω;ω) αel
zz(−ω;ω) αel

xx(−ω;ω) αel
zz(−ω;ω)

ω Pol HyPol Pol HyPol

0, 0345 8, 77 8, 95 8, 83 9, 11 9, 05 9, 20
0, 0428 8, 80 8, 98 8, 85 9, 13 9, 07 9, 22
0, 0656 8, 90 9, 09 8, 95 9, 24 9, 18 9, 33
0, 0886 9, 05 9, 25 9, 10 9, 39 9, 34 9, 49

Tabela 3.9: Contribuição eletrônica para a polarizabilidade dinâmica da molécula NaF obtidas
via expansão quártica (em unidades atômicas)

Os valores encontrados para as contribuições pv estão relacionados na Ta-

bela 3.10. Como mencionado na seção 2.1, βpv
xxz(−ω;ω, 0) não depende da

freqüência e βpv
zxx(−ω;ω, 0) = βpv

xxz(−2ω;ω, ω). Sendo assim, as colunas corres-

pondentes a βpv
xxz(−ω;ω, 0) e βpv

zxx(−ω;ω, 0) não estão inclúıdas nesta tabela.
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ω αpv
zz(ω; ω) βpv

zzz(−ω;ω, 0) βzpva
xxz (−2ω;ω, ω) βzpva

zxx (−2ω; ω, ω) βzpva
zzz (−2ω; ω, ω)

0,00 7,2989 230,171 8,288 8,288 230,171
0,0045 -2,3010 212,592 -2,486 -1,090 -14,615
0,02 -0,1126 17,777 -0,128 -0,032 -0,639
0,04 -0,0278 18,358 -0,032 -0,008 -0,159
0,06 -0,0123 18,468 -0,014 -0,003 -0,070
0,08 -0,0069 18,507 -0,008 -0,002 -0,040
0,10 -0,0044 18,526 -0,005 -0,001 -0,025
0,12 -0,0031 18,535 -0,003 -0,001 -0,018

Tabela 3.10: Contribuição pv para a polarizabilidade e a hiperpolarizabilidade dinâmicas da
molécula NaF (em unidades atômicas)

Podemos observar que as contribuições pv não são importantes para freqüências

na região do espectro viśıvel (de 0,06 até 0,12 hartree), exceto para βpv
xxz(−ω;ω, 0)

e βpv
zzz(−ω;ω, 0). A primeira indepente da freqüência, de forma que seu valor

é igual ao do limite estático, 8, 288 a.u., e a última converge para 18, 53 a.u..

É importante observar que estes valores não são despreźıveis em comparação

com as contribuições eletrônicas correspondentes.

A Tabela 3.10 mostra que as contribuições vibracionais puras são muito

importantes na faixa de freqüências próximas às freqüências de vibração da

molécula. As Figuras 3.1-3.5 fazem uma análise detalhada das contribuições

pv neste caso. Nestas figuras, ω varia de 0 até 0, 0045 hartree que corres-

ponde a 2ε10 aproximadamente. Ressonâncias são observadas nos locais onde

as contribuições pv apresentam comportamentos divergentes.

Fizemos ainda um cálculo com a finalidade de testar a incorporação dos

efeitos de damping simulados pelo inverso do tempo de vida do estado |v〉 e os

resultados obtidos mostraram que os valores extremos de α e β são icompara-

velmente maiores do que os correspondentes valores estáticos. Sendo assim, a

fim de manter uma escala razoável para visualizar a contribuição pv longe das

ressonâncias, nós omitimos os trechos das curvas perto dos pólos.

As freqüências de ressonância podem ser prontamente obtidas das fórmulas
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(2.29)-(2.33). As propriedades mostradas nas Figuras 3.1-3.3 apresentam res-

sonância em ω = ε10 que corresponde à freqüência de 0, 002459 hartree no ńıvel

SCF e 0, 002371 hartree no ńıvel CCSD(T). As Figuras 3.4 e 3.5 apresentam

três ressonâncias que ocorrem para ω = 1
2ε10,

1
2ε20 e 1

2ε30, que correspon-

dem às freqüências de 0, 001230, 0, 002443 e 0, 003640 hartree no ńıvel SCF,

e 0, 001185, 0, 002355 e 0, 003509 hartree no ńıvel CCSD(T). As outras res-

sonâncias, que ocorrem para freqüências mais altas, não são mostradas nas

figuras.

É interessante notar, em todos os gráficos, a semelhança entre as curvas

obtidas nos ńıveis SCF e CCSD(T). As curvas correlacionadas tendem a ser

deslocadas para a esquerda em relação às curvas SCF porque a inclusão de efei-

tos de correlação diminui os valores calculados das freqüências de ressonância.
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Figura 3.1: Contribuição pv para αzz(−ω;ω) calculada nos ńıveis
SCF e CCSD(T).
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Figura 3.2: Contribuição pv para βzzz(−ω;ω, 0) calculada nos
ńıveis SCF e CCSD(T).
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Figura 3.3: Contribuição pv para βxxz(−2ω;ω, ω) calculada nos
ńıveis SCF e CCSD(T).
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Figura 3.4: Contribuição pv para βzxx(−2ω;ω, ω) calculada nos
ńıveis SCF e CCSD(T).
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Figura 3.5: Contribuição pv para βzzz(−2ω;ω, ω) calculada nos
ńıveis SCF e CCSD(T).

A Figura 3.1 mostra o resultado obtido para a contribuição pv da polari-

zabilidade de dipolo. Podemos ver que os efeitos de correlação são pequenos.

Para freqüências variando de 0 até 0, 0018 hartree, a diferença entre os valo-

res correlacionados e SCF são menores do que 6%. Esta diferença aumenta

quando ω se aproxima da ressonância. Os resultados para as contribuições pv

da hiperpolarizabilidade são apresentados nas Figuras 3.2-3.5. A semelhança

entre as curvas CCSD(T) e SCF também é observada e neste caso os efeitos

de correlação eletrônica são mais importantes.

3.2 Fluoreto de Ĺıtio

De maneira análoga ao que fizemos para a molécula NaF, os cálculos das

contribuições eletrônicas para as propriedades elétricas dinâmicas da molécula

LiF foram feitos através do método CPHF usando o programa Gaussian

03 [20] e o conjunto de funções base otimizado previamente por Andrade et
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al. [14]. Nós usamos a massa reduzida de 5, 12543 a.u. para a molécula LiF,

que corresponde a escolha dos isótopos mais abundantes 19F e 7Li.

Para a molécula LiF as contribuições vibracionais foram obtidas através

do método de Numerov-Cooley e também utilizando a aproximação de per-

turbação teórica. Uma vez obtidos os ajustes polinomiais para V , µ, α e β, as

derivadas destas propriedades, usadas para calcular os colchetes que aparecem

nas equações (2.62)-(2.71), podem ser prontamente calculadas por procedi-

mentos numéricos. É importante mencionar que para calcular a contribuição

pv nós usamos as derivadas das propriedades elétricas estáticas, enquanto que

para calcular a contribuição zpva nós usamos as derivadas das propriedades

elétricas dependentes da freqüência.

Os resultados para a contribuição eletrônica para a polarizabilidade e pri-

meira hiperpolarizabilidade dinâmicas da molécula LiF, obtidas pelo método

CPHF, estão dispostos nas Tabelas 3.11-3.13. Outros resultados para esta

contribuição foram obtidos por Pluta [13] usando o método TDHF, que como

no caso do NaF, estão em bom acordo com nossos resultados.

Os resultados para a contribuição zpva da polarizabilidade obtidos pelos

procedimentos numérico (num) e perturbativo (pt) no ńıvel CPHF estão apre-

sentados na Tabela 3.14. As Tabelas 3.15 e 3.16 dispõem os valores encontrados

para a contribuição zpva de β(−ω;ω, 0) e β(−2ω;ω, ω), respectivamente.

Os valores pt mostrados nestas tabelas correspodem à aproximação [p]I =

[p]0,1 + [p]1,0. Uma comparação entre os resultados obtidos usando os dois

métodos mostra que [p]I é uma boa aproximação para a contribuição zpva de

todas as propriedades elétricas estudadas aqui. Excluindo as duas freqüências

mais altas nas colunas que correspondem a βzpva(−2ω;ω, ω), pode-se ver que

as diferenças são menores do que 2% para αzpva
xx , αzpva

zz , βzpva
xxz e βzpva

zxx e menores

do que 5% para βzpva
zzz .
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Os coeficientes da expansão (3.2) e os desvios padrões relativos para as con-

tribuições eletrônica e zpva para a molécula LiF são apresentados nas Tabelas

3.17-3.21.

ω αel
xx(ω;ω) αel

zz(ω;ω)
0,00 7,5879 7,3752
0,01 7,5909 7,3774
0,02 7,6001 7,3843
0,04 7,6370 7,4119
0,06 7,6999 7,4587
0,08 7,7913 7,5259
0,10 7,9146 7,6153
0,12 8,0754 7,7295

Tabela 3.11: Contribuição eletrônica para a polarizabilidade dinâmica da molécula LiF (em
unidades atômicas)

ω βel
xxz(−ω;ω, 0) βel

zxx(−ω;ω, 0) βel
zzz(−ω;ω, 0)

0,00 -12,583 -12,583 -10,181
0,01 -12,610 -12,605 -10,195
0,02 -12,692 -12,672 -10,237
0,04 -13,028 -12,945 -10,409
0,06 -13,620 -13,419 -10,706
0,08 -14,523 -14,129 -11,146
0,10 -15,832 -15,128 -11,756
0,12 -17,702 -16,503 -12,579

Tabela 3.12: Contribuição eletrônica para a hiperpolarizabilidade dinâmica relacionada ao
efeito eletro-óptico Pockels da molécula LiF (em unidades atômicas)



62

ω βel
xxz(−2ω;ω, ω) βel

zxx(−2ω;ω, ω) βel
zzz(−2ω;ω, ω)

0,00 -12,583 -12,583 -10,181
0,01 -12,645 -12,660 -10,223
0,02 -12,832 -12,672 -10,351
0,04 -13,625 -12,945 -10,891
0,06 -15,115 -13,419 -11,900
0,08 -17,645 -14,129 -13,592
0,10 -21,949 -15,128 -16,434
0,12 -29,812 -16,503 -21,551

Tabela 3.13: Contribuição eletrônica para a hiperpolarizabilidade dinâmica que corresponde
à geração de segundo harmônico da molécula LiF (em unidades atômicas)

ω αzpva
xx (−ω;ω) αzpva

zz (−ω;ω)
num pt num pt

0,00 0,0202 0,0202 0,0406 0,0403
0,01 0,0203 0,0202 0,0407 0,0403
0,02 0,0203 0,0203 0,0408 0,0404
0,04 0,0207 0,0206 0,0413 0,0409
0,06 0,0212 0,0212 0,0421 0,0417
0,08 0,0221 0,0220 0,0433 0,0428
0,10 0,0233 0,0232 0,0449 0,0444
0,12 0,0250 0,0249 0,0471 0,0465

Tabela 3.14: Contribuição da média vibracional de ponto zero para a polarizabilidade dinâmica
da molécula LiF (em unidades atômicas)

ω βzpva
xxz (−ω;ω, 0) βzpva

zxx (−ω;ω, 0) βzpva
zzz (−ω;ω, 0)

num pt num pt num pt
0,00 -0,196 -0,194 -0,196 -0,194 -0,348 -0,335
0,01 -0,197 -0,195 -0,197 -0,194 -0,349 -0,335
0,02 -0,199 -0,196 -0,199 -0,196 -0,351 -0,337
0,04 -0,207 -0,204 -0,205 -0,202 -0,360 -0,346
0,06 -0,222 -0,219 -0,217 -0,214 -0,375 -0,360
0,08 -0,245 -0,241 -0,235 -0,231 -0,399 -0,383
0,10 -0,280 -0,275 -0,261 -0,257 -0,433 -0,415
0,12 -0,333 -0,327 -0,299 -0,294 -0,482 -0,461

Tabela 3.15: Contribuição zpva para a hiperpolarizabilidade dinâmica relacionada ao efeito
eletro-óptico Pockels da molécula LiF (em unidades atômicas)
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ω βzpva
xxz (−2ω;ω, ω) βzpva

zxx (−2ω;ω, ω) βzpva
zzz (−2ω;ω, ω)

num pt num pt num pt
0,00 -0,196 -0,194 -0,196 -0,194 -0,348 -0,335
0,01 -0,198 -0,195 -0,198 -0,196 -0,351 -0,337
0,02 -0,202 -0,200 -0,204 -0,201 -0,357 -0,343
0,04 -0,222 -0,219 -0,229 -0,225 -0,385 -0,370
0,06 -0,261 -0,257 -0,281 -0,277 -0,442 -0,423
0,08 -0,334 -0,328 -0,391 -0,383 -0,547 -0,522
0,10 -0,480 -0,469 -0,661 -0,644 -0,758 -0,718
0,12 -0,826 -0,799 -1,707 -1,628 -1,275 -1,184

Tabela 3.16: Contribuição zpva para a hiperpolarizabilidade dinâmica que corresponde à
geração de segundo harmônico da molécula LiF (em unidades atômicas)

αxx(−ω;ω) αzz(−ω;ω) βxxz(−ω;ω, 0) βzxx(−ω;ω, 0) βzzz(−ω;ω, 0)
a 3.971 3.079 20.782 17.250 13.585
b 34.0 17.9 516.3 303.1 192.0
δ 0.00003 0.00001 0.0007 0.0003 0.0002

Tabela 3.17: Coeficientes da expansão quártica e desvio padrão relativo para as contribuições
eletrônicas de α(−ω;ω) e β(−ω;ω, 0) da molécula LiF (em unidades atômicas)

βxxz(−2ω;ω, ω) βzxx(−2ω;ω, ω) βzzz(−2ω;ω, ω)
a 47.429 17.520 40.235
b 2405.8 261.2 1890.7
δ 0.0005 0.00002 0.0004

Tabela 3.18: Coeficientes da expansão quártica e desvio padrão relativo para as contribuições
eletrônicas de β(−2ω;ω, ω) da molécula LiF (em unidades atômicas)

αxx(−ω;ω) αzz(−ω;ω)
num pt num pt

a 12.911 12.848 9.789 9.165
b 243.6 239.9 85.3 109.1
δ 0.0005 0.0002 0.0009 0.0002

Tabela 3.19: Coeficientes da expansão quártica e desvio padrão relativo para as contribuições
zpva de α(−ω;ω) da molécula LiF (em unidades atômicas)

βxxz(−ω;ω, 0) βzxx(−ω;ω, 0) βzzz(−ω;ω, 0)
num pt num pt num pt

a 30.451 30.255 25.684 25.541 19.656 19.438
b 1234.0 1212.0 724.8 709.8 483.5 466.2
δ 0.002 0.002 0.001 0.001 0.0007 0.0006

Tabela 3.20: Coeficientes da expansão quártica e desvio padrão relativo para as contribuições
zpva de β(−ω;ω, 0) da molécula LiF (em unidades atômicas)
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βxxz(−2ω;ω, ω) βzxx(−2ω;ω, ω) βzzz(−2ω;ω, ω)
num pt num pt num pt

a 69.450 69.014 79.889 79.382 56.855 56.256
b 6206.7 6064.4 11626.0 11414.5 5021.9 4849.7
δ 0.002 0.002 0.005 0.004 0.002 0.001

Tabela 3.21: Coeficientes da expansão quártica e desvio padrão relativo para as contribuições
zpva de β(−2ω;ω, ω) da molécula LiF (em unidades atômicas)

Os resultados para as contribuições pv obtidos por meio dos métodos numérico

e perturbativo no ńıvel SCF estão dispostos nas Tabelas 3.22 e 3.23. Os va-

lores pt correspondem à aproximação [µ2]0 + [µ2]II para αpv
zz, [µα]0 + [µα]II

para βpv
xxz e βpv

zxx, e [µα]0 + [µ3]I + [µα]II para βpv
zzz. Como βpv

xxz é independente

da freqüência e βpv
zxx(−ω;ω, 0) = βpv

xxz(−2ω;ω, ω), estas propriedades não são

inclúıdas. A comparação entre os resultados obtidos usando os dois métodos

mostra um acordo muito bom.

ω αpv
xx(−ω;ω) βpv

zzz(−ω;ω, 0)
num pt num pt

0,00 5, 2503 5, 2479 116, 695 111, 850
0,01 -1,1638 -1,1691 10, 165 9, 376
0,02 -0,2469 -0,2469 9, 680 9, 675
0,04 -0,0596 -0,0596 10, 357 10, 349
0,06 -0,0263 -0,0263 10, 499 10, 491
0,08 -0,0148 -0,0148 10, 551 10, 542
0,10 -0,0094 -0,0094 10, 574 10, 565
0,12 -0,0065 -0,0065 10, 587 10, 578

Tabela 3.22: Contribuição pv para a polarizabilidade dinâmica e hiperpolarizabilidade relaci-
onada ao efeito eletro-óptico Pockels da molécula LiF (em unidades atômicas)

Podemos ver também que as contribuições pv são pequenas para freqüências

mais altas que 0, 01 hartree, exceto para βpv
xxz(−ω;ω, 0) que é independente da

freqüência (não inclúıdo na Tabela 3.22) e βpv
zzz(−ω;ω, 0) que converge para

10, 6 a.u. Uma análise mais detalhada da dependência das propriedades com

a freqüência, para ω variando de 0 até 0, 01 hartree, é mostrada nas Figuras

3.6-3.10. Cada figura inclui o resultado numérico e duas aproximações pertur-
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ω βpv
xxz(−2ω;ω, ω) βpv

zxx(−2ω;ω, ω) βpv
zzz(−2ω;ω, ω)

num pt num pt num pt
0,00 6, 994 6, 992 6, 994 6, 992 116,695 111,850
0,01 -1,559 -1,568 -0,330 -0,330 −5, 245 −5, 225
0,02 -0,330 -0,330 -0,079 -0,079 −1, 109 −1, 109
0,04 -0,079 -0,079 -0,020 -0,020 −0, 269 −0, 269
0,06 -0,035 -0,035 -0,009 -0,009 −0, 119 −0, 119
0,08 -0,020 -0,020 -0,005 -0,005 −0, 067 −0, 067
0,10 -0,013 -0,013 -0,003 -0,003 −0, 043 −0, 043
0,12 -0,009 -0,009 -0,002 -0,002 −0, 030 −0, 030

Tabela 3.23: Contribuição pv para a hiperpolarizabilidade dinâmica que corresponde à geração
de segundo harmônico da molécula LiF (em unidades atômicas)

bativas no ńıvel SCF, bem como o resultado numérico no ńıvel CCSD(T).

A Figura 3.6 mostra a contribuição pv para a componente αzz da polariza-

bilidade. Comparando os resultados SCF, podemos ver que, exceto nas res-

sonâncias,
[
µ2

]0
é uma boa aproximação para o resultado numérico. Quando o

termo
[
µ2

]II
é inclúıdo, a curva perturbativa torna-se praticamente idêntica à

curva numérica. Vale a pena destacar que nem todas as transições vibracionais

aparecem nas curvas perturbadas. A curva
[
µ2

]0
, por exemplo, mostra somente

uma transição que ocorre para ω = ω0, como pode inferido da equação (2.62).

Já que ω0 é uma boa aproximação para a freqüência da primeira transição

vibracional, a freqüência de ressonância mostrada sobre a curva
[
µ2

]0
é muito

próxima da primeira freqüência de transição numérica. A inclusão do termo
[
µ2

]II
faz com que apareça uma transição adicional que ocorre em ω = 2ω0,

como pode ser deduzido das equações (2.63)-(2.65). Podemos ver na Figura

3.6 que esta freqüência é ligeiramente maior do que a da segunda ressonância

mostrada sobre a curva numérica. Para observarmos transições de ordens mais

altas seria necessário incluir termos extras na expansão perturbativa. Entre-

tanto, como mencionamos, a inclusão destes outros termos não modifica muito

os resultados longe das ressonâncias.
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Figura 3.6: Contribuição pv para αzz(−ω;ω) calculada nos
ńıveis SCF - numérico (¥), SCF - [µ2]0 (©), SCF - [µ2]0 +
[µ2]II (4) e CCSD(T) - numérico (F).
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Figura 3.7: Contribuição pv para βzzz(−ω;ω, 0) calculada nos
ńıveis SCF - numérico (¥), SCF - [µα]0 + [µ3]I (©), SCF -
[µα]0 + [µ3]I + [µα]II (4) e CCSD(T) - numérico (F).
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Figura 3.8: Contribuição pv para βxxz(−2ω;ω, ω) calculada
nos ńıveis SCF - numérico (¥), SCF - [µα]0 (©), SCF -
[µα]0 + [µα]II (4) e CCSD(T) - numérico (F).
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Figura 3.9: Contribuição pv para βzxx(−2ω;ω, ω) calculada
nos ńıveis SCF - numérico (¥), SCF - [µα]0 (©), SCF -
[µα]0 + [µα]II (4) e CCSD(T) - numérico (F).



68

0,000 0,002 0,004 0,006 0,008 0,010
-1000

-750

-500

-250

0

250

500

750

1000

H
ip

er
po

la
riz

ab
ili

da
de

 (a
.u

.)

Freqüência (hartree)

Figura 3.10: Contribuição pv para βzzz(−2ω;ω, ω) calculada
nos ńıveis SCF - numérico (¥), SCF - [µα]0 +[µ3]I (©), SCF
- [µα]0 + [µ3]I + [µα]II (4) e CCSD(T) - numérico (F).

Os resultados para βpv
zzz(−ω;ω, 0) são apresentados na Figura 3.7. Para esta

propriedade, a aproximação [µα]0 é grosseira porque ela não inclui os termos

do tipo
[
µ3

]
que são importantes. Uma boa aproximação é dada por [µα]0 +

[
µ3

]I
. Longe das ressonâncias, as curvas SCF [µα]0 +

[
µ3

]I
e [µα]0 +

[
µ3

]I
+

[µα]II são praticamente idênticas, idicando que a inclusão do termo [µα]II não

melhora o acordo com o resultado numérico. A curva [µα]0+
[
µ3

]I
mostra uma

ressonância em ω = ω0 enquanto que a curva [µα]0 +
[
µ3

]I
+ [µα]II apresenta

uma transição extra em ω = 2ω0, como pode ser deduzido das equações 2.66-

2.71.

A Figura 3.8 mostra os resultados obtidos para βpv
xxz(−2ω;ω, ω). O padrão

observado nesta figura é muito parecido com o da Figura 3.6: no ńıvel SCF,

[µα]0 é uma boa aproximação e [µα]0 + [µα]II é praticamente idêntico ao

resultado numérico. A curva [µα]0 mostra uma ressonância que ocorre em

ω = ω0 enquanto que a curva [µα]0 + [µα]II apresenta uma transição a mais
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em ω = 2ω0.

A Figura 3.9 mostra os resultados obtidos para βzxx(−2ω;ω, ω). Podemos

ver que, longe das ressonâcias, as três curvas SCF são muito parecidas, indi-

cando que [µα]0 é suficiente para dar uma boa aproximação para o resultado

numérico e que [µα]II é praticamente insignificante. A curva [µα]0 mostra

somente uma transição que ocorre em ω = 1
2ω0 enquanto que a inclusão do

termo [µα]II fornece uma transição a mais em ω = ω0.

Os resultados para βpv
zzz(−2ω;ω, ω) estão dispostos na Figura 3.10. Como

observado para βpv
zzz(−ω;ω, 0), o termo [µα]0 sozinho não fornece uma boa

representação para esta propriedade porque os termos do tipo
[
µ3

]
não podem

ser desconsiderados. Tomando os resultados SCF, podemos observar que uma

boa aproximação para o resultado numérico é dada por [µα]0 +
[
µ3

]I
. Esta

aproximação mostra duas transições que ocorrem para ω = 1
2ω0 e ω = ω0.

A inclusão do termo [µα]II não promove nenhuma mudança significativa na

curva perturbada nem induz o aparecimento de qualquer transição adicional.

Fizemos também cálculos correlacionados para as contribuições pv da pola-

rizabilidade e hiperpolarizabilidade da molécula LiF através do método CCSD(T)

empregando os procedimentos numérico e perturbativo. Uma vez que a com-

paração entre os resultados numérico e perturbativo no ńıvel CCSD(T) leva

às mesmas conclusões chegadas para o ńıvel SCF, nós não inclúımos os resul-

tados perturbativos em ńıvel CCSD(T) nas figuras. Uma comparação entre

os resultados numéricos SCF e CCSD(T) mostra que em geral, o aspecto das

curvas correlacionadas é similar ao das curvas SCF correspondentes. Como ob-

servado para molécula NaF, as curvas CCSD(T) tendem a ser deslocadas para

a esquerda em relação às curvas Hartree-Fock, uma vez que as freqüências de

transição correlacionadas são menores do que as correspondentes freqüências

de transição SCF. Para freqüências distantes das ressonâncias, podemos obser-
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var que a importância relativa do efeito de correlação eletrônica é praticamente

independente da freqüência. Neste domı́nio de freqüências, os efeitos de cor-

relação alteram os valores calculados da polarizabilidade em menos que 5%.

Os valores correlacionados para βpv
zzz são aproximadamente 30% maiores do que

os valores SCF correspondentes enquanto que para βpv
xxz e βpv

zxx os resultados

CCSD(T) são aproximadamente duas vezes os resultados SCF.



Conclusões e Perspectivas

Nossos resultados mostram que a importância relativa da contribuição

zpva é pequena e praticamente não depende da freqüência. As contribuições

eletrônica e zpva apresentam uma dependência com a freqüência parecida e

são praticamente constantes na faixa de freqüências vibracionais.

A contribuição vibracional pura desempenha um papel importante nos va-

lores das propriedades elétricas dinâmicas na faixa de freqüências vibracionais.

Esta importância havia sido verificada, para o limite estático, em trabalhos

prévios [14, 15]. Por outro lado, a contribuição pv é muito pequena para

freqüências na região do viśıvel, exceto para βxxz(−ω;ω, 0) e βzzz(−ω;ω, 0).

Podemos observar que, próximo das ressonâncias, esta contribuição é bem

mais relevante nas propriedades dinâmicas quando comparada com o limite

estático.

Cálculos correlacionados feitos no ńıvel CCSD(T) mostram que os efeitos de

correlação eletrônica têm um impacto menor sobre a contribuição pv para a po-

larizabilidade. Estes efeitos são mais expressivos para a hiperpolarizabilidade,

mas a semelhança existente entre as curvas SCF e CCSD(T) é mantida.

Os efeitos de correlação não foram inclúıdos nos cálculos das contribuições

eletrônica e zpva. Como estes efeitos são significantes no limite estático [14,15],

espera-se que eles também sejam importantes para as propriedades dinâmicas.

Tem sido sugerido [60] que se as propriedades apresentam um dependência

regular com a freqüência, se a freqüência óptica é bem menor que a da pri-

71
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meira transição eletrônica e se os efeitos de correlação eletrônica estáticos são

pequenos, as contribuições da correlação dinâmica podem ser inferidas das

correspondentes contribuições estáticas por escalonamento e/ou procedimen-

tos de soma. Tomando a polarizabilidade de dipolo, podemos ver que todas

as condições mencionadas acima são satisfeitas na faixa de freqüências consi-

derada aqui. Por outro lado, como os efeitos de correlação eletrônica estáticos

são grandes para a hiperpolarizabilidade, espera-se que os procedimentos ci-

tados anteriormente não forneçam boas estimativas para os valores dinâmicos

correlacionados desta propriedade.

A comparação entre os métodos numérico e perturbativo mostra que o termo

[p]I é uma boa aproximação aos resultados numéricos para as contribuições

zpva de todas as propriedades elétricas estudadas aqui. Os resultados obtidos

para a contribuição pv mostram que a aproximação duplo-harmônica é ade-

quada para αpv
zz, β

pv
xxz e βpv

zxx. Para βpv
zzz o acordo com o resultado numérico

é obtido através da aproximação [µα]0 +
[
µ3

]I
. Os resultados correlaciona-

dos, obtidos para esta contribuição no ńıvel CCSD(T), mostram que os efeitos

de correlação eletrônica são pouco importantes para a polarizabilidade mas

significantes para a primeira hiperpolarizabilidade.

Apesar de nossos resultados se limitarem às moléculas NaF e LiF, é sabido

que moléculas diatômicas iônicas apresentam comportamentos muito parecidos

com relação a suas propriedades elétricas [13–15, 61]. Isto nos permite inferir

que muitas das conclusões apresentadas aqui podem ser estendidas para outros

sistemas iônicos.

Por fim, destacamos que existe como perspectiva para trabalhos futuros,

a inclusão de correlação eletrônica nas contribuições el e zpva e o cálculo de

contribuições vibracionais para sistemas maiores (como o H2O2, por exemplo).
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