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RESUMO

Neste trabalho realizamos um estudo do comportamento do momento magnético e

do deslocamento isomérico de uma impureza intersticial de Fe em hospedeiros metálicos de

valências 4 (Ti, Zr),3 (Sc, Ð. Investigamos também impurezas intersticiais e substitucionais

de Mo e Fe em hospedeiros divalentes. Para rcalizar este estudo fizemos cálculos de

estrutura eletrônica utilizando o RS-LMTO-ASA ("Real Space - Linear Mffin-Tin Orbital

- Atomic Spherical Approximation"), um método de primeiros princípios dentro da

aproximação do funcional densidade local, implementado no espaço real.

Calculamos o momento magnético no sítio da impureza nos sistemas acima e

constatamos que a impureza intersticial de Fe é não magnética nos hospedeiros de valências

4 e 3, e que tanto as impurezas intersticiais como as substifucionais podem apresentar

momento magnético nos hopedeiros divalentes. Mostramos que para os sistemas divalentes

o momento magnético depende fortemente da relaxação. Os nossos resultados são

explicados através de um modelo simples, baseado no modelo de \ilolff.

Investigamos também o comportamento do deslocamento isomérico no sítio da

impureza de Fe nesses vários sistemas, Constatamos que os nossos resultados concordam

razoavelmente bem com os dados eiperimentais e explicam o comportamento das

tendências ob servadas.



ABSTRACT

In the present work, we have studied the magnetic moments and the behavior of

the isomer shift at the interstitial Fe impurity site in Ti, Sc, Zr and Y hosts. We have also

investigated interstitial and substitutional Fe and Mo impurities in Ca, Sr and Yb hosts. To

perform the calculations, we have used the RS-LMTO-ASA scheme, a first principles

method, within the local spin density approximation, implemented in real space.

We calculated the magnetic moments at the impurity site in the above systems and

all the substitucional impurities are found to be magnetic. The results show that interstitial

Fe is non magnetic in the tri- and tetravalent hosts, but interstitial Fe and Mo impurities

could develop local magnetic moment in divalent hosts. 'We show that the magnetic

moment at the impurity site in these divalent hosts is strongly dependent on lattice

relaxation. The results can be explained using simple arguments based on Wolffmodel.

We have investigated in a systernatic way tlre behavior of the isomer shift of Fe

impurities in these systems. We observed that our results are in generally good agreement

with experiment and lead to better understanding of the observed trends in terms of the

volume occupied by the Fe in each host.
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Capítulo I - Introdução

GAPíTULO 1

INTRODUÇAO

O comportamento magnético de impurezas em metais é um problema clássico e

seus mecanismos físicos principais já foram entendidos há algum te*po(l'3). No entanto,

devido à complexidade das interações entre a impureza e o hospedeiro envolvidas e à

ação simultânea de vários mecanismos, se torna difícil aplicar essas idéias básicas para

prever o comportamento de sistemas reais. Ultimamente, devido tanto a avanços nas

técnicas experimentuir(4'5) como no desenvolvimento de modelos teóricos mais precisos

baseados em cálculos de estrutura eletrônic a "ab initio"(6'9), renovou-se o interesse neste

campo.

Em particular, sistemas que não formam ligas podem ser agora investigados,

fornecendo informações a respeito da formação de momento magnético na impureza, à

medida em que se varia o hospedeiro através da tabela periódica(a). I*por"rus de Fe são

particularmente apropriadas para tais estudos, devido tanto ao seu caráter magnético

quanto à sua flexibilidade quando usado como sonda. Em particular, vários sistemas

contendo impurezas de Fe tôm sido investigados pela combinação das técnicas da

distribuição angular perturbada em tempo diferencial (TDPAD) ou espectroscopia

Mössbauer em feixe (IBMS) com a técnica de implantação iônica(a's).



Capítulo I - Introdução

Os dados experimentais freqüentemente mostram que as impurezas de Fe

implantadas ionicamente em metais ocupam mais de um sítio, e que estes sítios podem

possuir propriedades magnéticas e hiperfinas distintas. Cálculos teóricos podem ser muito

úteis no entendimento dessas diferenças, na identificação dos sítios e no esclarecimento

dos mecanismos físicos envolvidos. Para impurezas substitucionais (que preservam a

posição do sítio na rede) vários métodos de primeiros princípios podem ser usados,

dentro da aproximação do funcional densidade, para se obter a estrutura eletrônica e

propriedades correlatas. No caso de impurezas intersticiais, a qual quebra a simetria

estrutural da rede de Bravais e freqüentemente induz mudanças na posição dos átomos

vizinhos, a situação é mais complicada. Estas características são difíceis de se incorporar

em muitos dos métodos devido a problemas práticos ou a limitações intrínsecas das

mesmas e poucas tentativas foram feitas para se calcular tais sistemas. Assim, quando

iniciamos este trabalho, muito pouco era conhecido, mesmo a nível qualitativo, sobre a

estrutura eletrônica e o comportamento magnético de impurezas intersticiais em metais'

Neste contexto, os códigos RS-LMTO-ASA (Real Space - Linear Mffin-Tin

Orbitals - Atomic Spherical Aproximation) desenvolvidos pelo nosso g*po(8'12),

demostraram ser bastante úteis. Como este é implementado inteiramente no espaço real,

ele não requer qualquer simetria e permite a inclusão de relaxação na rede em torno da

impureza. O RS-LMTO-ASA permite que se utilizem aglomerados bastante grandes, de

modo que este faz uma boa descrição da região no entorno do defeito, como também do

resto do material hospedeiro. Neste trabalho utilizamos o RS-LMTO-ASA para estudar o

comportamento magnético e o de propriedades hiperfinas de impurezas intersticiais de Fe

em metais de valência 4 (Ti, Zr) e 3 (Sc, Y) como hospedeiros, e impurezas intersticiais

)



Capítulo I - Introdação

de Fe e Mo em hospedeiros divalentes (Ca, Sr e Yb). Notamos que esse é o primeiro

estudo sistemático do comportamento de impurezas intersticiais. Um primeiro artigo

englobando parte deste trabalho foi publicad o no Physical Review Letters(r1) . Visando

fazer uma análise comparativa entre impurezas substitucionais e intersticiais, vamos

complementar este trabalho fazendo uma investigação em impurezas substitucionais

nestes mesmos sistemas. Note-se que há na literatura um estudo para alguns desses

. (18.19)
srstemas'

Os códigos RS-LTMO-ASA, baseados no formalismo LMTO-ASA, permite que

façamos cálculos de primeiros princípios, autoconsistentes, dentro da aproximação do

funcional densidade local(23), no espaço real. O procedimento é muito similar ao

formalismo LMTO-ASA no espaço recíproco usual, mas a solução do problema de

autovalores é feita no espaço real, com o auxilio do método de recorrência.

Cabe notar que este trabalho surgiu de uma colaboração entre o nosso grupo e os

grupos experimentais do Hahn-Meitner Institut, Berlim - Alemanha. Estes fizeram

primeiramente medidas de TDPAD(I1) para impureza de Fe nos hospedeiros Ti, Zr, Sc e

Y, e constataram que o Fe ocupava dois sítios com características distintas, um magnético

e outro não. Medidas de IBMS(2O) atribuíam ao primeiro sítio um valor positivo para o

deslocamento isomérico (IS) e ao outro um valor negativo. Através de cálculos

(22\
teóricos'-"' e argumentos empíricos o sítio magnético e com IS positivo foi associado a

uma impureza substitucional, mas várias questões foram deixados em aberto. Podemos

associar o segundo sinal a um sítio intersticial? Por que o sítio intersticial é, náo

magnético? Será que o efeito de superposição entre a impureza e seus vizinhos, muito

3



Cøpítulo I - Introdução

maior na cavidade intersticial, é o responsável por este compoftamento? Porque os

valores para o IS são tão diferentes nos dois sítios? Para responder a estas perguntas

fizemos cálculos de estrutura eletrônica no espaço real para estes sistemas. Esses cálculos

são uma parte do trabalho apresentado aqui.

Medidas de TDPAD(") .rn impurezas de Fe implantadas ionicamente em Yb

mostraram que esta impureza é magnética tanto no sítio substitucional como no

intersticial deste hospedeiro. Muito recentemente foram realizadas medidas de TDPAD

para impureza de Fe nos hospedeiros Ca e Sr e, constatou-se que também nestes

hospedeiros a impureza é magnética nos dois sítios ocupados. Então, a partir desta

colaboração com o grupo experimental acima citado, passamos a estudar o

comportamento magnético de impurezas de Fe em hospedeiros divalentes, que é o

assunto central deste trabalho. Como realizaram também medidas em impurezas de Mo

nestes hospedeiros, vamos apresentar um estudo para estes sistemas.

Assim, neste trabalho usamos os códigos RS-LMTO-ASA para determinar a

estrutura eletrônica da impureza de Fe em Ti, Zr, Sc, Y, Ca, Sr e Yb como hospedeiros e

da impureza de Mo nos hospedeiros divalentes. Em todos os casos os cálculos são

autoconsistente e incluímos relaxação dos primeiros vizinhos da impureza.

No próximo capítulo apresentamos o formalismo LMTO-ASA em suas diversas

representações. No capítulo 3 mostramos primeiramente como o formalismo LMTO-

ASA, descrito em termos de uma base ortogonal com parâmetros "tight-binding", pode

ser modificado para tratar sistemas aonde há regiões com uma densidade de átomos

diferente da densidade do resto do material. Em segundo lugar descrevemos o método

4



Cøpítulo I - Intodução

autoconsistente de primeiros princípios no espaço direto utilizado narealização de nossos

cálculos, o RS-LMTO-ASA.

No capítulo 4 apresentamos um resumo das técnicas experimentais relevantes a

este trabalho e introduzimos conceitos que serão utilizados nos cálculos das propriedades

hiperfinas. No capítulo 5 descrevemos de forma sucinta os modelos teóricos utilizados na

análise dos nossos resultados. Mostramos como o modelo de Woffl2), dentro de certas

aproximações, pode ser generalizado para tratar do problema da existência e estabilidade

do momento magnético local em sistemas contendo impurezas intersticiais.

No capítulo 6 apresentamos um estudo sistemático das propriedades magnéticas e

hiperfinas para impurezas substitucionais de Fe e Mo em hospedeiros de valência dois.

Finalmente no capítulo 7 apresentamos e discutimos nossos resultados para impurezas

intersticiais. As conclusões deste trabalho são apresentadas no capítulo 8.

5
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GAP|TULO 2

O METODO LMTO.ASA

Z.L. Introdução

O método LMTO-ASA de cálculos de primeiros princípios de estrutura eletrônica,

como os demais métodos, é uma forma aproximada de se tratar o problema de se

descrever a estrutura eletrônica de um sólido, isto é, é uma forma aproximada de se tentar

resolver um problema de muitos corpos. Dentro da Mecânica Quântica, para

descrevermos o comportamento de um elétron dentro de um sólido, teríamos que resolver

a equação de Schrödinger para a função de onda de N partículas de todos os elétrons no

metal, Y(trt, , r¡sz, ..., r¡s¡):

z& ìñ.).;à
7Ê,lv 2 .2

ri-
HY= V Y= EY (2.r.1)ij

onde a energia potencial negativa representa o potencial eletrostático atrativo entre o

elétronieonúcleoRfixonarededeBravais,eoúltimotermorepresentaainteração

elétron-elétron.

Depois do desenvolvimento da teoria do funcional densidade local, em vez de um

problema de muitos corpos, resolve-se uma equação do tipo Schrödinger para um elétron

para um suposto potencial total v

6



Capítulo 2 - O Método LMTO-ASA

(-o'*v-n¡)v,=o (2.r.2)

e acha-se as energias, E¡, e as funções de onda, Yj, putu um elétron. Então, as funções de

onda para um elétron são ocupadas de acordo com o princípio de Pauli, e um novo

potencial é obtido resolvendo-se a equação de Poisson para um núcleo pontual blindado

por uma nuvem eletrônica de densidade

OCC. .^

n(r)= Ilv¡t'll' (2.1.3)
J

e pela adição do potencial de correlação e troca. Compara-se este novo potencial com o

antigo. Se diferirem mais que um determinado critério de convergência, faz-se uma soma

ponderada entre o novo e o antigo potencial e repete-se o processo até atingir a

convergência.

Existem vários modos de montar e resolver o problema de autovalores, dependen-

do do tipo de base utilizada. Estes podem ser classificados em métodos de base fixa, de

ondas parciais e métodos lineares. O método utilizado por nós, o RS-LMTO-ASA (real

space-Iinear muffin-tin orbital atomic spherical approximation), é um método linear que

usa orbitais Muffin-tin (LMTO) na aproximação da esfera atômica (ASA), desenvolvida e

cedida ao nosso grupo pelo Prof. O.K. Andersen do Max-Planck Instittit de Stuttgarr(24), e

adaptado para resolver a equação de autovalores no espaço real (RS) pelo nosso g*po(2s).

Os métodos lineares foram desenvolvidos para se conjugar as vantagens dos métodos de

base fixa com os de ondas parciais. Para esclarecermos melhor as idéias tomemos um

7



Cûpírutb 2 - 0 Métado I*ITA-&SA

exetrrylo de cada; no itenr i) apresentamos o método Celular e no item. fl o métorrlo

r.ÆAO.

i) O M,ãtotlo,eehtkw

Cqrns exemplo de um método de ondas parcíais temos o método ,c'elular,

de.senvolvido por Wigner e. Seitz@6), alndo observando a propriedade de periodicidade

das funções de Bloch no espaço K, tern so que dada uma solução da equ-ação de

Schrodinger, YK, dentro de uma dada célula primitiva obtém-se a solução sobre todo o

cristal,

vx(i +ñ.) = eïË.rv*(r) e.r.4)

aCIrn acondição adieional de que Vs deve set confíltuo e difenrnciáveL nos c.ontouros das

células prirnitivas.

A gr,ande aproximação do método Celular é a de ap-roximar o potoncial cristalino

dentro de c-ada célula de lViguer'Seitz por um poþncial esférico-sim&rico. Então, dentro

de cada,oélula de Wiger:S'piø te,mos um conjunto comple,to de so-truções da equaç,ão de

Schroünger dado por:

Y*m (î,s) = îy¿- (O q); i ¿.r(t) (2,1.5)

I



Capítulo 2 - o Método LMTO-ASA

onde Y¿*(O,rp) são os harmônicos esféricos e In.,þ) são as soluções da equação

diferencial ordinária

2m

h2 )
¿,s(r) = o (2.1.6)

Como qualquer combinação linear de soluções da equação de Schrödinger com

mesma energia também é uma solução, temos como solução geral

Y(r,e) = IA ¿,,'Y¿,n (e, q)17,r(r) (2.r.7)
(.,m

que é uma solução da equação (2.I.I) para uma dada energia e(k) e para coeficientes

arbitrários A¿-. Os coeficientes A/* são determinados pelas condições de contorno na

célula de 'Wigner-Seitz (ver referôncias 27, 29), cujo modo de obtenção não

descreveremos aqui. Assim, no método celular as autofunções são soluções da equação de

Schrödinger radial com condições de contorno periódicas.

Assim, vemos que no método celular, como em qualquer método de ondas

parciais, as funções de base yrg,g(r), para um dado È fixo, são recalculadas em cada etapa

do processo autoconsistente para o potencial apropriado. A grande desvantagem destes

métodos é que como as autofunções Y¿,*(r,E) dependem da energia, para encontrá-las

temos que solucionar para cada k um problema de autovalores do tipo

M(P)U = O
(2.1.8)

9



Capttuln 2 - O Método LMTO-ASA

que é um sistema não linear na energia e a resolução não é simples, consumindo muito

tempo de computação. Como exemplo de método de base fixa temos o método LCAO.

ä) O Método LCAO (Combinação Linear de Orbitais Atômícos)

Comecemos com a descrição da base utilizada no método LCAoQe'2'). Aidéiu é u

de que conhecemos as energias e as funções de onda para os estados eletrônicos de um

átomo livre (Hot). Se aproximarmos uma coleção de átomos de forma a formarmos um

sólido ou uma molécula, tem-se que no momento em que os átomos começarem a se

superporem a descrição dos estados do sistema pode ser feita pelos estados atômicos mais

uma pequena correção.

Se considerarmos como Hot a hamiltoniana de um único átomo centrado em um

ponto da rede, tem-se que

HurYn = EnYn
(2.1.9)

por

Então, o hamiltoniano do sistema será dado por uma pequena correção a Ho1, dada

H=Hat+ÂU(r) (2.1.10)

onde AU(r) contém todas as correções ao potencial atômico.

Nesta aproximação em cada sítio ñ. t"t"*or n autofunçOes \(î-Ë.) "om 
n

níveis de energia no potencial periódico da rede. Para se preservar as condições

10
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periódicas de contorno impõem-se que a combinação linear das autofunções degeneradas

satisfaçam a condição de Bloch

V" (r * ñ) = ,'* 
-Y,, (i )

A combinação linear ó dada por:

(2.r.tr)

(2.r.13)

(2.r.t4)

(2.1.12)

onde Ktoma valores na primeirazona de Brillouin.

Esta solução possui apenas níveis de energia atômicos que não são o do sistema.

Espera-se que as autofunções LCAO, øi), sejam uma pequona correção a (2.1,.12).

Procura-se autofunções T-B como uma combinação linear de orbitais atômicos (LCAO).

ØÍ) =)u"v"(l)
n

de modo que a solução LCAO seja dada por:

Y,"(i)-¿ r'uuY,(o-*)
R

V(i)=\aRRø(r-R)
À

O método LCAO, como qualquer método de base fixa, usa um conjunto de

vetores de base pré-estabelecidas, com a importante característica de independerem da

energia, de tal forma que o hamiltoniano do sistema caía em um problema de autovalores

simples (2.1.9) do tipo:

11
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(H-EO)b=0

para cada vetor de onda fixa K onde O é a matriz de sobreposição.

Para se montar e resolver o problema de autovalores acima, tem-se que calcular

um conjunto de integrais

Jvå (¡) u 
",y(i) 

di = n*Jvå (i)y( i) dî

ou

(n( r) - e'")Jvå( r)v(i)dr = Jvlti)luy(i)dr

para cada K e para cada orbital m.

A grande desvantagem destes métodos é que em geral necessita-se de muitas

funções de base na expansão das autofunções para que se obtenha solução acurada. Assim

as integrais a serem calculadas são muitas, tomando bastante tempo de computação e

tornando o método ineficiente.

2.2. Conceitos Básicos que Entram na

LMTO.ASA

Construção das Bases

Os métodos lineares se caracterizam por emprogarem funções de base

independentes da energia, mas obtidas a partir de ondas parciais, isto é, elas são

calculadas de acordo com os potenciais obtidos em cada iteração. Assim, elas nos levam a

t2
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a uma hamiltoniana do tipo base fixa, mas não são necessárias tantas funções de base para

se obter a convergência no cálculo autoconsistente.

Como exemplo de método linear temos o LMTO-ASA, o LAPV/ e outros. Vamos

estudar aqui o LMTO-ASA que iremos descrever em detalhe na próxima seção. O

formalismo LMTO-ASA possui várias representações de acordo com a base utilizada. As

representações mais importantes do LMTO-ASA são: 1) Tradicional, onde o formalismo

foi originalmente desenvolvido; 2) Ortogonal, onde os vetores de base são ortogonais

entre si; 3) Tieht-Bindine, onde a maftiz hamiltoniana do sistema possui um caráter

esparso (de curto alcance). Além dessas bases, o formalismo possui uma Igp4qg4Íeglg

denominada qenérica, na qual podemos obter todas as outras. Aqui vamos estudar o

método LMTO-ASA nas suas várias representações.

Antes de passarmos à descrição do formalismo LMTO-ASA, é bom frisarmos

aqui que neste trabalho vamos adaptá-lo de modo que possamos tratar o problema de um

sítio intersticial. Isto é, vamos adaptá-lo para o caso de uma rede cristalina que possui

uma região com uma densidade de átomos diferente da do resto do cristal. Assim, apesar

do formalismo LMTO-ASA estar descrito na literatwaz4), fur-r" necessário que o

apresentemos em detalhes e nas suas várias representações. Só assim poderemos

determinar quais as modificações que devem ser introduzidas neste para podermos tratar

o problema proposto.

O formalismo LMTO-ASA caracteriza-se pelo fato de que seus vetores de base

são construídos de tal forma que eles possuem as seguintes propriedades: i) independem

da energia; ii) eles mudam junto com o potencial a cada iteração do processo de
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autoconsistência; iii) o Hamiltoniano do sistema recai em um problema de autovalores

simples do tipo, (H - EO)Y = 0.

Antes de construirrnos a base LMTO-ASA, vamos descrever algumas grandezas e

aproximações em que ele se baseia. Em primeiro lugar faz-se a aproximação de que os

elétrons estão sujeitos a um potencial do tipo Muffin-Tin (M-T, ref .24).Isto é, aproxima-

se o cristal por um conjunto de esferas de raios iguais (r = s), centrados nos átomos do

cristal, e com regiões intersticiais entre elas. Dentro das esferas toma-se o potencial como

sendo esférico-simétrico (V(Ð) e no intersticio toma-se um potencial constante Vi:

V(r) =
u('E )

vi
dentro de cada esfera centrada em R

nos interstícios (2.2.1)

onde daqui em diante lu¡l= lr- *l

r
rR

Assim, dentro de cada esfera procura-se soluções da equação radial do tipo

Schrödinger:

R
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(-o' * v('*))o*t(s,'*) = rqp¡(r, rp) (2.2.2)

onde L - (l,m) e E são os números-quânticos principais. Nas regiões intersticiais vamos

ter soluções da equação do tipo Schrödinger

(-o' * vi),lnr(n,.R ) = e<pp¡(n, rp ) (2.2.3)

que pode ser escrita como

-v2qru(E, rR ) : eqp¡(e, rp ) (2.2.4)

onde A = þ - Vt é a energia cinética dos elétrons nas regiões intersticiais. Considerando

que as nossas soluções estão dentro de uma faixa de energia limitada, no LMTO-ASA são

feitas as seguintes aproximações: 1) toma-se A = 0 Ry em 2.2.4; e 2) lineariza-se na

energia as soluções (2.2.2), de modo que seja possível construir uma solução

independente da energia dentro e fora das esferas.

Para se construir a base LMTO-ASA procura-se dentro de cada esfera Ë. soluções

independentes da energia e que sejam ao mesmo tempo ortogonais aos estados de caroço.

Se estamos interessados em soluções em torno da energia E-Eu, as soluções procuradas

serão dadas como uma linearizaçãto das soluções qnr-(E,tn) em termos de

ç or(Er, t^ ) " 
de sua derivada em relação a energia

,Þnr(En, rn ) = $**r(s, r* )
(2.2.s)

B-Eu

15
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Para simplificar a notação designamos

qnr-(Eu,rn) = rpB¡(r)

.Þnr.(Eu,tn) = <Þnr(t)

No LMTO-ASA utiliza-se ondas parciais normalizadas, ou seja:

(q*t(", rn )qnr.(E,'o ))1", = t

e

(2.2.6)

(2.2.7)

de modo que rpp¡(r) seja ortogonal a <þp¡(r). O que pode ser verificado derivando-se a

expressão acima em relação a energia. Pode-se ainda mostrar que estas são ortogonais aos

estados d" 
"uroço(31).

O LMTO-ASA utiliza a Aproximação da Esfera Atômica, isto é, suprime-se as

regiões intersticiais de modo que as esferas R superpõem-se ligeiramente. Nessa

aproximação substitui-se as células de Wigner-Seitz por esferas de mesmo volume,

denominadas de esferas de Wigner-Seitz. Esta aproximação é muita boa para tratar

sistemas densamente empacotados como metais. Uma vez que a região intersticial na

aproximação ASA é muito pequena, temos que a aproximação de se tomar a energia

cinética K como sendo nula (K = E - Vi = 0) nos interstícios se torna justificável.
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Com a aproximação ASA o método LMTO despreza as soluções nos interstícios,

de modo que ficamos somente com as soluções linearizadas, dentro das esferas R. Como

em qualquer problema físico, deseja-se que as funções LMTO-ASA sejam contínuas e

diferenciáveis ao longo de todo o sistema (cristal em um sólido qualquer). Existe várias

formas de se tornar uma função contínua e diferenciável. No LMTO-ASA define-se uma

função envelope ao longo de todo o sistema. Como veremos será esta função que vai

determinar ao longo do sistema o casamento entre as soluções dentro das várias esferas

(fis.2.2).

Figura 2.2 - Exemplo pictórico unidimensional de um casamento de soluções centradas
em diversas esferas R.

Existe várias maneiras de se escolher uma função envelope. No LMTO-ASA

toma-se como função envelope uma combinação linear das soluções da equação de

Laplace.

v2iÞ¿,n,(r) = o (2.2.8)

I
t
I
I
I

l

isto é, a solução geral da equação de Laplace é dada por

t7



capítalo 2 - o Métod.o LMTO-ASA

Õ¿,*(r) - Ar(Y ¿,^(î) + gr-l-lYr,*(î) (2.2.e)

Esta é uma combinação linear de um termo que diverge na origem e regular no

infinito (função de Bessel)

r<(r)=[;I Y/,*(î) (2.2.r0)
-l

e de um regular na origem e que diverge no infinito (função de Hankel)

(2.2.11)

Constrói-se a função envelope tomando-se somente a parte regular na origem dá

solução da equação de Laplace, K(r), centrada na esfera R e definidapara todo o espaço, e

faz-se uma expansão em multipolos nas demais esferas em termos de uma combinação

linear de J(r) e K(r).

A escolha da função envelope como uma combinação linear das soluções da

equação de Laplace é muito conveniente, pois como vimos, as soluções para um potencial

M-T nas regiões intersticiais (fora das esferas), quando tomamos A = 0 em 2.2.4, sãLo

dadas justamente por estas soluções. Veremos adiante que de acordo com a escolha da

combinação linear de J(r) e K(r), ou seja da função envelope, estaremos definindo o tipo

de função de base usada no formalismo LMTO-ASA. O parâmetro de escala a foi

introduzido de forma a tornar as soluções da equação de Laplace adimensionais.

r(r) = lz(z¿ +r,-'(;)/ y/m (î)

18



Capitulo 2 - O Mótoilo LMTO-ASA

2.3. O Formalismo LMTO-ASA na Base Tradicional

Comecemos descrevendo a base tradicional do LMTO. Nesta base toma-se como

função envelope somente a função regular no infinito K(r). Para poder-se substituir K(r)

por uma combinação linear de g e <þ centradas em cada esfera, divide-se a função

envelope em duas partes. Uma centrada na esfera R, denominada cabeça da função

envelope (KGÐ) e outra centrada nas demais esferas R', denominada de rabo da função

envelope. Em seguida, faz-se uma expansão em multipolos do rabo da função envelope

em J(rp,) centradas em cada esfera R', dada pela expressão abaixo:

onde

sï'.*r- = ftrt|ql 
('-(-t 

y r*t,^,-^(*-*')

" 
¡ = (/,m)

(2.3.1)

(2.3.2)

e

(.+m+l

)
(z t' +t). (z t + t).(t + [ +m' -m I + /'-m'+m)!

gr', = (- 1

(zt+zt, + l).(/'+m')t (z'-m')t (t +m)t(t- *)!

l9
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frrnção cnrrtloPc

Figura 2.3 - Função envelope

Nestes termos a função envelope fica sendo dada por:

Kfi¡(r) = tr(rn ) - I¡r'(rR,)YL,(îR,)S|'L,,RL

l

(2.3.3)
R'L'

Esta é a função que vai ser substituída por combinação linear de

gp'¡'(r) e tþp,¡'(r) centradas em cada esfera R'. Usamos o índice oo pârÍt indicar que

fñr(t) está definida para todo r e que K(rd está definida somente na esfera R.

Usaremos o índice (0) para denotar a base tradicional, devido a identidade neste caso

enffe Jo(r) e J(r), continuaremos usando J(r) sem índice. A matriz So é o coeficiente da

expansão (2.3.I.) e só depende da geometria do material. No LMTO-ASA ela recebe a

denominação especial de constante de estrutura.

Agora vamos substituir em cada sítio rR do material, a parte da função envelope

que entra aí, por uma combinação linear de g e tÞ, de forma que ela seja contínua e

20
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difereneiável para odo r. A funç,ão âtsim obtida será a nossa função de base LM-TO-

ASA, que terá a forma

xffi (r) = oru. (r) + Edpn,r, (r)h1,",,*
R'L'

(2"3.4)

onde

ipïir,(r) = Qp1,(r) *rpp,1,(r) ft'¡, (2.3"s)

co-m hi¿,g¡ *0. Os parâmetros hn e oo serão dete.rminados a frente e são denominados

de p,æ'âme,tros de potenciais. Para simplificar a notação vamos introduzi¡ a noþção

v,etorial, o.u de braket de Dirae. Nesta notaçäo a função envelope é dadapor:

I 
r(')' )* = | rt')) - lJ(r))s' Q.3.6)

e a função de base é dada por:

I 
x'(o))- = | o(')+ I e")å" @.3.7)

'onde.

lo")= Jo)*lE)no (2.3.s)

Par¿ substituirm.os a função eqvdo¡e por urna combinação linear de q e Q

centrada em cada esfe¡a" v&mos u ar a. propriedade do'Wronskiaao de duas funções que

s'ão contínuas e diferencláveis em um ponto s set nulo. No nos:so caso uma das funções é

2l
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urna conbinação linoar de outras duas (ç e <þ). Se chamarmos f(r) a função gue quefemos

sub,s,tituir e g(l) - a(r) + b(r) a ftrnção final, a relação proeurada é;

f (r) + [a(r)w(r,u) - u(r)w(r, a)]w(a"u)-l Q.3.e)

onde o sinal (+,) indica que a função à esquerda será substituída pela da direita e o

'Wronskiano é definido por:

w(r, g) /r=s = s2 [r(s)g'(s) - f '(s)g{s)] (2"3.10)

ou

w(r,e) /r=$ = sr(s)ek)[D{s} - utt{ (2"3.1r)

onde

D{-f}= 
lf'k)

é a derivada logaríimica da função. A derivada logadunica da funçäo d,e base nos

csntsrnss das esferas é uma grandeaa muito importante, pois esta define a curratura

(slope) dafunção de base dontro de cada es-fera o porta-ntn a sua enetgia.

Comecemos expandindo o rabo da função envelope, JR,L,. Para isto façamos

f(r) = - Jp'¡', a(r) = .Þi.'t ,, b(r) = çR,L, em {2.3.9). Isto é

22
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-ip'¡r -)
tÞfr , r'W( -J R,L,, g.R, t, ) -,pn, r,W1-J n1;,,þft., r, ) (2,3,13)

,Q-RL

,Se oåsewarnos a equação acirna, ou melhor, o seu numerador" constatemos que

tartto o 1o sorno 2' termo dependem de en1 u rirru.((pfi,'t, = (h.,t,*""qR,L,), do modo

que vaûtos impor que o 20 termo soja nulo, de onde obteremos, a expressão para oo" e

dpixar'emos que a deilendê-ncja de J¡'¡' eom QR.L' eQR'u seja dada inteiia¡nentepe,lo 1'

ter,mo,n isto é" iurp.õern-se que:

\M,(-J¡,¡,,ffi,")= o Q3.14)

e,m Q3 "14), No.apêndioo ( [), most¡au,ps que

w(rÞR'r,E¡¡)= r (2,3.15)

de rnodo quo se substituirn. os as duæ identidades acima em @.3.14), resulta que I pode

sersubs-tifuído por:

-J¡,¡, -+ <Þft.r:W{-JRil-,,Qn,u) g5.16)

ncequ¿ção @,3.14)t

W(J*,t,,tÞÈ,r,,) = ly1tRtL,"(pR,L,f g¡,L.otn,u,nr,) = 0
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de,snde seo.þtém que

Q3.17)

Façarnos agora a substituição da cabeça da função envelope K(r). Tomando-se

f(r) = Knr{r) a(r) = iÞ$¿(r) e b(Ð = tpnl(r) na equação (2.3.9) temos:

K*"('u) + tÞ$r, Knr,,9nr-)-

0år,'Enr,

substi'tuindo a identidade (2.3.15) na axpressão æima obtém-se

K p¡(rç ) + OftLw( Knr'Eru) - Enr,w( Kru-,qftr ) (2.3.1$)

substituindo (2,3.18) e (2.3.16) naftiução envelope ternos:

^ W(Jp,L,,(þR,L,)
v=---v - - 

w(Jn'r',eR'L')

Kpã .+ O-flrw{rnl"'qnr ) - qow(Knr., 0$r, } +

- EOft,l,rV{Js,1:, eR,L, )Sfl ,",,*"
R'LI

(23.'19)

Para que, a exllfessão (2.3.19) tenhA a mes,ma fo-tma qtre (2.3.4) temos que impor

que o coefisientc de Ent, seja um (1) em (2.3.19). Logo, a função de base LMTO-ASA

será dadapor (2,3,tgrdjvididap"t W{K*¡,IþåL), isto é,
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Xffi(r)=q¡¡(r)+!.Þfr,r-,(r)hfr,l,,ru=tpp¡(r)_Qnrm-
R,'L'

Existe uula f,o-f,rrta mais conveniente ds se expressar XO e que é mai,s u,sua-l na

Q3,.n)

Q3.zal.

+ ! Aft"r,w( J R' L', 9R' L' ) ns å' L', Rtw(K*", OR" ) 

-t

R'L'

æ,

)

liferatura, No apêrrdice (41) mostrarnos que w(KR¡,JpJ) = alT e a Partir da ide¡tidade

(2.3.L6) temos que:

w(re¡,rs¡.) = w(rru.,.Þii)w(l*,qnr.) = alll (2:3.2t)

Substituindo esta identidade em (2.3.?.0) þtnos :

xffi(r) = eRL -.Þftr, EoRyw(rR11,gR'L')x
Rlt'

xSft ,¡,,p¡\M( J RL, QRL ) 2/a

Em notação vetorial temos:

w(rot,q*) 
.

qK*r*Þftrl'

l*")- = ¡q¡+Jo")
11

,gÞow(J,*){; Q.3.23)

Comparando o lado esquerdo da equação (n.24\ com o direito, ßrnos que a

.o
expressão de h" em termos das condições de contor¡o será dada por:

%
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8324)

Com as equações (2.3.24) e (2.3.17) temos os parâmetros de potenciais ho e oo

comlüetafr-¡entc definidos em teraros das condições de ,eontorno e da colutaute ale

estrqtura Su (no caso de ho). Com ostas definimqs a fr¡¡gão de base LMTO-ASA (equação

2.3,4e2,3.5).

Definamos agora dois pæâme[ros de potenciais m-uito impo.rtaates na literanr¡a

LIvITO-ASAr

v/íK.(D)r . r/ rF

*(*'0") '"u
Co=

e

(2.3.2s)

Q.3.26)6ø12 ,q)

Comesta definição a-expressão de hq fiea sendo dada por.:

no = (n, -"o) * Mt"M

þr'

8.3.27)

Determinemos agofê a expÍess,ão da, lrrp¡lriz de overlap (Ou) e da harniltoniana

@n¡ ern ærulos de on e ho. A definição da matriz overlap é
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o,1 =^ (x" lx')- Q3.78)

,substituindo a função de base Xt) em termos de on e.hÓ, dada por,(2'3.7 em

2.3.8)

l*u)*' = ltp)þ -ooho) +lQ)hÒ (2:3.29)

na exp,ressão'Q.3,28), tÊruos:

o' = [r - u''h")* (el+ ø:" (ç; l[ e)(l - uo hu) +1,¡ln'f -
(2.3.30)

=.1+o*hu +(o.k'l* +(ø"k"1* o'ko

onde us,amos a ortogonalidadc do qetþ, e o f,ato- de'que |tþjt=(qld ser muito

p"qu"no(") e portanto pode ser desprezado.

A matrjz harniltoniana Ho, desprezarrdo tenno da ordem ¿" (OlO) é dada.por:

Hu : (x'l-vu +vlx")* =

= [(t- o'n"f (øll* n'. {{itl](- v' * v[lq) 0- o'h")*l¡i,\n"]-- e3 31)

='H, +hu*ø"hu + ErO"
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onde se usou as identidades

(-o' * v)l.p)= Eulq) (2.3.32)

(-o' *v)lo) = lq)* B"l,Þ) (2.3.33)

Vemos das expressões (2.3.30) e (2.3.31) que a hamiltoniana do sistema está

completamente definida em termos dos parâmetros de potenciais ho e oo, que são dados

em última instância em termos das condições de contorno (derivadas logarítmicas) e da

constante de estrutura So. Da expressão da matriz de overlap (2.3.30) vemos que os

vetores de base tradicional não são ortogonais entre si.

Para finalizar esta seção vamos mostrar que o formalismo LMTO-ASA na basè

tradicional é independente da escolha do parâmetro de escala a, que entra na definição da

constante de estrutura (So) e nas das funções J(r) e K(r). Isto só é importante nos casos

em que se queira mudar de parâmetro da escala, ou no caso em que o material possui duas

regiões com parâmetro de potencial distinto. Isto é, como se usa como parâmetro de

escala o raio de WS médio da região (W), tem-se que no caso de uma impureza

intersticial (que é o tipo de sistema que vamos calcular) tem-se duas regiões com WS

médio distintos.

A matriz Ho é dada por:

Ho = ho +ho+ooho +Enoo (2.3.31)
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onde

oo = 1+ooho'+(ouo")" *þntu)*not o

Lo.go, H" sé depende de o0 eho, Por outro lado-, on é dado por

o'--@
wlJ,q)

_ w(tc;q)

w(no")

(2.3.3,4)

(2"3.36)

ç,.,2.35)

No apêndice (Al) mostr.antos q.ue W(f,tp) possui a rnesma dependência no

parfuetro a Que lill(f,E), aSsim, co-Uclulmos que o parâmetro Ot indepeade ile' ø,

Aexp-ressãb de h" é um po.uco mals co,mplieada. Ela é dadapor:

ho= 2+-
'a

sr(J,qÞoìv(J,q)

Neste mesmo apêndice (^A.1) rnostramos. qu€ W(tfrtþ") po-ssui a me-srna

dependência em a que lM(K,rp) , de., modo que o 1o tems à diieita de hq, t¡rrnbé.m,

independe do parâlnorr.o a. Mostrou.se que 'IV(J,g) o u-t, de modo que eomo

5og u+l+l'*I, t".'re çlue"o 2" tproo à direita deho independe de a. Isto é:

lw1l,q¡s\nr(r, E)o ? u-t . ut 
*t'+r .u-t' - 2

I-ernbre-se {lue,So é dada por:
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(2.3.37)

Conclui-se, então, que a matriz hamiltoniana na base tradicional é independente

do parâmetro de escala.

2.4. Formalismo Geral LMTO-ASA em uma Base Genérica

Nesta seção vamos desenvolver a representação geral do formalismo LMTO-

ASA. Nesta representação utiliza-se funções de base genéricas que definiremos a seguir.

Como na Base Tradicional ($ 2.3), impõe-se que a função de base seja uma combinação

linear de <p e tþ dentro de cada esfera R, centradas em cada átomo, e que sejam contínuas

e diferenciáveis ao longo de todo o 
"ìirtul.

Como vimos na seção anterior, a função envelope na base tradicional é uma

função regular sobre todo o material, e portanto só podia ser expandida em termos de

funções regulares (J(r)) em cada sítio R. Se quisermos generalizâ-la teremos que tomar

uma função envelope irregular, de modo que possamos fazer uma expansão em

multipolos de uma combinação linear de funções regulares (J(r)) e irregulares (K(r))

dentro de cada esfera.

Assim, pelo controle de quanto de função irregular K(r) irá entrar na construção

da função envelope teremos a definição da função de base utilizada. Mostraremos adiante

sR,,*,,, -- ftr,,I*Pl 
(''(-' 

Y t*{,^,*^ (R - R')
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quÞ a função savolope gerÉ.rica nada mais é q.uo uma tra¡.mformação linear da funç{o

envelope da base tradicional.

Começalnos definindo a fuqção envelope denominadu l*")-. Aqui, em vez de

di¡idir a função envelope,em cabeçae rabo" como fisomss no parágrado anterioJ, define'

se a função envelope sobre todo o cristal como uma combinação linear das funções

rggulares J(r) e inegulares K(r) na o-rigem de cada esfer¿ '. Isto é:

onde Sfl.¡:,RL é a constante de, estrutura na base genérica, eolil o detalhe de que

SËi,nr # 0. Introduz-se o vetor:

Jfl'l' = rR't' - K¡'¡'Q$,'t'

já +¡e,agora Kfu é urnafunção inegular:no caûtro de todas as e"sferas R', l-{a notação de

Dirac ternos:

Kfi.i = Kp¡ - I¡$.'r,'sfrrL',RL.
R'L'

l*")* = lK)-lr")"t'

lt")=fl-lr),00

(2,4.2a)

8.4,1e)

g,4.rb)

Q.42b)

onde
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As divergências na origem da esfera R e de cada esfera R', ocasionadas pela

presença do termo r¡l'-t não são importantes, pois, a função envelope Kft¡ só entra na

solução LMTO-ASA para determinar as condições de contorno nas esferas, aonde tanto

J(r) como K(r) são bem comportadas.

A escolha de uma função envelope que seja uma combinação linear de K(r) e J(r)

em todas as esferas é muito importante, porque vai permitir que se construa bases aonde

poderemos controlar o quanto de solução imegular (X(r)a r-'-t) iremos introduzir na

função envelope, através da escolha do parâmetro de potencial Qd.

Para terminarmos a definição da função envelope vamos deduzir a expressão da

constante de estrutura na base genérica So em termos da dada na base tradicional So.

Substituindo a expressão que define uìunçao envelope na base genérica:

| 
*" )* = lr) - lr" ).r"

(2.4.tb)

(2.4.2b)

(2.4.3a)

onde

lr") = lr)- lK).e"
na expressão da função envelope na base tradicional:

)* =lr)-lr).s"KO

temos
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l*")* = lK) - (lt-)" I 44"Þ" = lq(l - e"s")-lt")t"

Multipiicando (2.4.3b) por (l-QoSu¡I tem"s;

l*.)*(t- e*s.)-' = lK):lr")r"(r - e"so)-t

(2,4.3::b)

(2.4.aù"

aC

que co.lqparando eorn (Z.4,Ib)' obtém-se que Ko é dado por ilma trausformação li¡eæ

æ

)de Ko,

*") :l*")*(i-q"s")-'

que é amesma querelaciona a constante de estruûraSoa S'e"

(r
-l

Sd =So -QoSn

Vemos que abase l*")* é eornbinação lineardabase antiga geradapCIr Qn.

Vamos oöter agora a função de base genérica lX'")* " Como na base Eadieional

(seção 2.3), vamos irnpor,que as funções de base genérica po$suam a formal

l*")* = lfl*lo*)n" (2-.4.5a)

onde.
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lo*)=,lo)*lE)o"

EmærnioS de coofd,enadas temos:

xffi (r) = E*(.* )+ IQft,r, (.*, )hË'r,,o
R'L'

Q.a.6ø)

(2A.tu)

onde

øå," h) = q-o,r'(.u)+qur'(t*)øf;t (2"4.6b)

e hË:r,,m, ;e 0. Os p,arâmetros de poûenciais ou, ho e Qs s-orão de-tenninados de f,orlna

conqpletame.nfe análoga a seção anterior. T,emos que tomar cu-idado so-rr!€nte com o trovo

parâmetro de poæncial Qc.

e-ouo na soção anterior, va¡nos substituir a função envelope por combinação

linear de Q* e r{t coatradas eilt oada Esfqra,, com a condição adicional de que [1") ,"¡*

dada por uma combinação linear de g e Q, isto é, impõe-se aqui, também, çlue

w(rß,r¡id)=o (2.-4|la,)

Desta relação tem-se Quê

W(t - KQ0,tþ+ Eo*) = 0
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onde se substitui as expressões do Jd e rþd em Q.4.7t)..Nesta relação se obtém que:

(2"43b)

A relação Q.4.7b) mostra que os parâmetros de potenciais os e Qc são

interdependentes. Dado um define'se o outro.

A deduç.ão das expregsões de ft" e lX")* é completarnente análoga a fe-ita na

base tradieional. Então, vamos sirnplesrnente copiar as expressões destes usands o fndice

ü em nez do fndiee o da base tradicional. A função de base genérica é dada por(31);

_., w(1,,Þ)-w(r,,Þ)e"
v:--- w(J,q)-w(K,a)Q"

d'B]

de modo que hü é dado por:

(2.4.8u)

(2.4,8b)

(2.4.ea)

h0=
w(K,E)t-

I

L w(r,,þo)
* rpw(l o,,n)s ow(l o,,p) E]

ï"J

Em tetmos dos parâmetros de potenc¡u¡ ¡41/2 e Cü, definidos por

ñr2 tP.*{t",*)

e
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Cü=E, (2.4.9b)

ho é dado por:

h" = (c* - Er) -r- 641/254¡al/2 (2.4.8c)

Com fis equações (2.4.7ù e (2.4.8) temos a firn$o de' base genérica

completame¡te definida em tef,ntos das eon ições de contorno e da constante de estrutura

So. Pæa fir¡alizar esta seção achemos a expressão das matrizes de overlap e hamiltoniæa.

Aualogamente a seçäo anterior, substinindo os fnd-ices- (o) por ü. tern-$e:

ou =* (x"lx")* =l+onho +(o"k")* +(o"h")* o"h'
Q.4.eù

rv(Ke)-@l

e

I{o =* (*"|-Ot +vlx")- = hd+hü+"cr+¡c+Euoc
Q.4.9b'

ondo hq é dado por

ho =(co-nn) *6xLt2 5u 4o1/2

onde desprezoü-$o termos da ordem ¿" (OlO).
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Vemos da expressão da matriz de sobreposição (2.4.9a) que os vetores de base

genéricos Xü não são em geral ortogonais entre si. Mostraremos na próxima seção
æ

como podemos construir bases particulares a partir da base genérica. Em particular

desenvolveremos as bases ortogonais e TighrBinding. Como já desenvolvemos a base

tradicional, não iremos refazê-la novamente. Só vamos chamar a atenção para o fato já

discutido no começo desta seção, que a diferença básica entre a base tradicional e a

genérica é que na definição da função envelope desta última entravam funções irregulares

K(r) na expansão de multipolos, através do parâmetro de potencial Qq. Logo, se fizermos

Qo igual a, zero e trocarmos todos os índices ü por (o) na base genérica, recaimos na base

tradicional.

2.5. O Formalismo LMTO-ASA na Base Ortogonal

Como é usual na literatura, a base ortogonal ê caructerizada pela ausência de

índice na sua notação. Para evitar confusão na definição da função envelope neste base,

vamos usar o índice ort somente na definição desta função.

Da equação 2.4.13 vemos que se tomarmos Qo = Q de tal forma a obtermos oo =

o igual a zeto, a base genérica se transforma em uma base ortogonal. O valor de Q em

2.4.10b que torna o = 0 é:
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w{¡,<iù (2.s,ÐQ_
w(r,E)

Assinq a função envelope na'hase ortogonal é dadapor Q,4.2 e2,4.L)

lr*'¡* = lK)-1r""þ (2.5.?Ã)

onde

lr"*) = l¡)- lr)e (2.5"2b)

e o tudice ort foi usado para diferen"iur lfuo)de ll) em Qí.?.b). Ve,mos que a funçäo

e-uvolope na base ortogonal é uma expansão taûto nas funçõ-os regulæ,es J como.nas

irregulares lf) nas origens das esferas.

A constante de estrutura S na base ortogonal é dadapor (2.4.12)

s = so(t - Or")-t e.s.3)

que é u,ma t¡ansfonnação linear da constafte de estrutura S:

As funções de base ortogonais são obtidas fazendo-se o = 0 em (2.4.4), isto é:

lx)- = ld*lo)n Q.5.4a)

onde h é sbtido apartir de h0 Q.A9):
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(LsAb)

A equação Q5"4a) em coordenadas édadapor:

xñi(r) = qRL(rR )+ rþn,1,(t¡,)h*.u,o (2.5.4c)

Das eguações Q.5.4) veûìos que a firnção de base ortogonal é uma expansão em

termos de somente ({r), que é uma propriedade muito importante, que usaremos adiante

na determinação das autofunções LMTO-ASA na bust ortogonul.

CIbtenhamos agora a expressão dæ.rnatrizes O c LI na bæe ortogonal. Faze.ndo

od = o igual a zero em Q.4.9a) e (2.4"9b),tornos:

g =* (XJX)* = 1 (2.55a)

H=- (XFo'*!4* = h*Ev (2.5.sb)

Vejarnos agorâ o protlema de autovalo¡es na base ortogonal. Substi-t¡jndo-s€ a

expressão do parâmetro h na matriz hamiltoniana (Eq. 2.4.9b) temos:

n = -m.,ß*(, "n,e)sw(r 
o.',*hß

lf =Ev -
w(K,E)
\v(K,0)

+ .F*(,*,,e)s w(r'-t,tp),ß (¿5"6a)

Se definirmos os parâmetros depotenciais
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'w(K.(0)t'- kv - sv w(r,o)
(2.5.7e)

e

(2.s.7b)

têrn:s€ que II pode ser escrita como:

H = C+Àllz'Lttz (2.5.6b)

Daequação Q.5.4) temos que hpode ser dadapor:

h= [I-Ev (2.5.8a)

de modo que as funç,ões de b.ase LMTO-ASA podem ser escritas como:

lx)* = l,p) + lr¡')(H - ur) (2.5.8b)

Agora, ao se proeurar soluções LIUTO-ASA estamos tentando resolver um

probleqa dç autoveto¡es (b¡¡¡) e autovalores (E¡) ala hamiltoniana (matrix) H, de modo

que ,as soluções LMTO-ASA (funções de onda) Yj, podern ser expressas eomo uma

combinação liuear de lX)* como:

artz -fi*trt"",*)
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V3(r) = Ix*t(rn)bnr,j = I(q*t +0n,r,hnr-,*,r,)u*r,'v, (2.5,9a)
RL RL,R'L'

que pela equação (2.5.8a) acima, escreve-se como:

(2.s.eb)

Pode-se pensar, assim, que as autofunções (soluções) LMTO-ASA são uma

expansão em série de Taylor de primeira ordem da onda parcial q(E,r) em torno da

energia E = E',. Assim, vemos que apesar da função envelope, e portanto da base LMTO-

ASA, estar expandida sobre todos os sítios do cristal, as autofunções geradas por ela na

representação ortogonal estão projetadas em cada sítio R.

Mostremos agora que, como na base tradicional, o formalismo LMTO-ASA na

base ortogonal independe do parâmetro de escala a. A. matriz hamiltoniana ortogonal é

dada por (2.5.6a):

v¡ (r) = ![v*r. (r) + <þp¡ (r)(", - e,)]u*t,,v,
RL

H = h+Ev = Ev -##.3*(r*,e)sw(r-t,*)

se nos recordamos da seção (2.4), provamos no apêndice (42) que w(K,<p) possui

a mesma dependência que w(r,O) no parâmetro a, de modo que o 2o termo de H

independe de a. Mostramos neste mesmo apêndice que w(Jot',g) é proporcional a

_0
a eSaa t+1.'+I S=So 1-QSO De modo que, a semelhança do que ocorreu na)-')
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base tradicional, o termo (2/a) W(Jott,rp) SW(Jott,rp) também independe do parâmetro a, e

portanto, amatriz H também

(l*(t-',0) s w(1"" ,*) o ?u-t .ut*t'*r .u< - ,)

Conclui-se, assim, que o formalismo LMTO-ASA na representação ortogonal

independe do parâmetro de escala a.

2.6. A Base mais Localizada (Tipo "Tight-Binding')

Iremos agora desenvolver uma base do tipo "tight-binding", isto é, uma base na

qual a maûiz hamiltoniana tenha um caráter esparso. Para podermos ver como se pode

obter uma base T-B, teremos que analisar um pouco melhor os parâmetros de potenciais

oo, Qo, ho e a constante de estrutura So que entram na definição da base genérica.

Como já dissemos os parâmetros oo e Qo são interdependentes e estão

relacionados pela equação (2.4.10b). Desta expressão vemos que estes só dependem dos

wronskianos (ou derivada logarítmica) das funções K(r), J(r), q(r) e <Þ(r) nos contornos

das esferas, e são portanto quantidades localizadas. Das expressões de S (2.4.4b) e S0

(2.3.2) podemos ver que estas constantes de estruturas são grandezas que relacionam os

diversos sítios do cristal. Finalmente, como o parâmetro ho depende de So, temos que

esta é uma grandeza não localizada. Da equação (2.4.9) vemos que a matriz hamiltoniana
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está dada inteirryrente sm termos de oo e ho, de modo que podomos concluir quo o

parâmetro hq é quem determi¡a o "l.toping" entre os vários ter,nros de Ho , através da

constaûte de es-trutura Sd.

'Vcjanoos êgora eomo podenros variar So de modo a controlar a extensão de

influência damatrízun. Da exprossão a" s"þ" =s"(l-Q"s") 
t) 

**uu que So

depende ssrnente du'Qo e So. C,omo So é uma matriz constaRte dada por (2.3,2), t€mos

qÌ¡e a transfor.,uraç,ão linear (2.4.4b) mencionada acima é complet4rqente regida por Q .

Anderse¡ 
" 

Jeprrn€l) mosftaram que a escolha de Qt = Q em torns dos valores

Qs = 0,348500

QB = 0,O5303CI

8d = 0,010714
9.6.1)

faz oom. que as firnções de biase LMTO-AS,A. fiquem localizadas e independentes do

material, Como naliter.atura usaremos o fndice bana ( ,) para denotar a base T-8.

A frrnção envelope nabaso T-B é dadapor:

lK)* =lK)-lÐs (2.6.2.a)

onde

li) = l¡)-lr)a- (2.6.2b)
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e

S =So 1-8So -l (2.6.2c)

As funções de base lX)* sao dadas por:

lX)- = lq)* lrii)n- (2.6.3a)

onde

lq)= lo)+lq)o (2.6.3b)

e õ e h são dados pelas equações (2.4.9) e (2.4.8), trocando-se os fndices cr, por bana (-).

A matriz de overlap e hamiltoniana nesta representação são dadas por:

o- =- (xlx)* = 1+õñ'+(on-)* *(-o[)*-ott (2.6.4a)

F =* (xl-o' + vlx)- = h+ h+o+h+ nno (2.6.4b)

de onde se pode concluir que a base T-B é não ortogonal.

e
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GAPíTULO 3

cÁTcaTo DE ESTRUTURA ELETRÔNICA RS.LMTO-ASA

3.1. O Formalismo LMTO-ASA na Base Ortogonal e com Parâmetros

"Tight-Binding"

Queremos agora adaptar o formalismo LMTO-ASA para se fazer cálculo de

estrutura eletrônica no espaço real (RS). Isto é, vamos resolver o problema de autovalores

no espaço real e não no espaço recíproco 1f,; como é mais usual. Para se resolver o

problema de autovalores no espaço real vamos utilizar o método de recorrência

desenvolvido por Haydock et al.(16) e que descreveremos na seção (3.3). Esse método na

sua versão mais simples e prática exige duas coisas: uma matriz esparsa do tipo T-B e um

conjunto de vetores de base ortogonais.

Aqui tem-se um problema. Temos uma base ortogonal que não nos fornece uma

hamiltoniana T-8, e por outro lado temos uma base T-B cujos vetores de base não são

ortogonais. Vamos mostrar aqui que uma base ortogonal pode ser escrita com parâmetros

T-B em ln ordem 
"rn 

(n-Eu). Esta demonstração é completamente aná,loga e muito

mais simples que demonstrar que uma base T-B em l" ordem em (g - g") é

ortogonal(32).

Amatriz hamiltoniana na base ortogonal é dada por:
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H=h+Ev=c+ Ñtz sLtlz

onde S = So (1 - QSl-l. Primeiramente precisamos aohar a expr.essão que relaciona os

parâmetros h, C, Â e Q com h, C, Ã e Q. Mostramos no apêndice (42) que os

F,arêmç.tros de potenciais C. Å e,Q estão relac.io'na.dos a e- Ã " Q pela expressão abaixo:

-#=['-to-ort']=

c

E- n"
e-8" (3.f -1)

Para obtemos a expressão que eoüscta o parârneUo h a h eserevau.ros a exp,reesão

dos vetores de base nestas duas bases em tetmos de o, h e h (0 * 0). Isto é,

lx)* = lE)+il,Oln

lx)- = ldþ-oÐ+1,il8

Mostrâmos na definição do fonnalismo LMTO-ASA na base genérica que duas

bæes LMTO.ASA e-stão relacjon¿das pela transfo.rmação line.ar, (em particular

lX)- noru lX)*l

lx)* =lX)*.(r-ou-)-l (3,1.2a)

Substituiqdo as enpress es de lX)- " lÐ* eru&,raos ¿r IE) r lQ), þrn-se:
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l.p) * I O)n = [[qX r - õñ) + 
| o)-n]( r - oF) -t = I 

q) + 
| 
q)ñ( r - oñ) -1

eomo lg) c ottugonal a l,p) tem-se q.te

(3.1.2b)

Agora vamos most¡ar qne as hamiltonianas H e E säo igu-ais em ln ordem eul

(n- nJ. Inverte¡do a transformação (3.1.2b) ternos:

ñ=h(l-õh-)

Substituindo ñ na expressão acima o seu valoreûr termos de h, teu.se:

E = n{1- o[n(r - oñ)]] = n - r'ot' + hõhõE

Fazendo isso sucessivamente, obtemos:

ñ = h - hõ'h + rrorro{rr(t - õ) (h(1 - -o) (h(t - õ) qtr - o("....)}

Na seção anterionrimos que h é da ordem oe (n-u") (equaç'ao 2.6.8a,). Assim

ern Ln ordem emh ternos que:

h=h (3.t.2e)

4X



Cøpltula 3 - Cûtcølo de htuúurø El¿.trñnioø Rß-LilITO.ASA

Pr.ovalrtos as im que a hanniltoniana ortogonal pode ser e.serita em tentos de

parâmetros T-B em l" ordem e* (n-q). Nesta formulação temos uma hamiltonia4a

ortogonal. e ao mesrno tsmpo esparsa, obtida por um problema. de autovalores muito

simples:

E=E+Ev =õ+-a1t2íñt2 (3.1.3)

e que pode ser resolvid¿ pelo método de recorrência. Os parâmet-ros de potenciais e, Ã

são dadospor:

Eltz -fttr*t

C=R,-

S =So 1 -8So )

w(K,q)
w(ffi)- (3.1.4a)

(3.1.4b)

(3.1.4c)

e a constallte de,estru-tu¡a é dada¡mr:

-1

Como na base ortogonal (equação 25.8b), as funções de base'Ll-v[TO-ASA podem

ser eseritas como:

ix)* = ld"ld(n-En) (3.1.,5a)
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de modo que o problema de autovetores (b¡¡¡) e autovalores (E¡) da hamiltoniana H será

dado por:

Hbru-,j = Ejbru,j = (H-e,õ)u*t,j = o (3.1.6)

Estas autofunções serão dadas como uma combinação linear de lX)- por:

(3.1.7)

Vê-se, assim, que em ln ordem "- (n-Eu) o formalismo LMTO-ASA em uma

base ortogonal com parâmetros T-B resulta em um problema de autovalores simples do

tipo (H - Eo)b = o.

3.2. Adaptações do Formalismo RS-LMTO-ASA para se fazer uma

Mudança de Parâmetro de Escala

Como já dissemos, o tema central desta tese é o cálculo de estrutura eletrônica de

um sólido cristalino com uma impureza intersticial. Neste caso tem-se que na região em

torno da impureza tem-se mais um átomo, de modo que aí a densidade de átomos é

diferente da do resto do material. Logo, tem-se que na região em torno da impureza (que

delimitamos pelos seus l" vizinhos) um raio de Wigner-Seitz médio (WI) 
" 

no resto do

sólido tem-se o raio de V/igner-Seitz médio do material puro (WS5. Como estamos

usando o V/igner-Seitz médio como parâmetro de escala (a = V/) tem-se desse modo dois

v;(r) = 
ào*r(rn)bnr-,j 

= 
$[o*rfr) 

+rþru(r)(u, - ru)]u*t,,v,
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parâmetros de escala para o sólido. Por outro lado, tem-se que na construção da

hamiltoniana só pode entrar um parâmetro de escala, pois este é uma escala universal.

Assim, vamos determinar aqui um procedimento para se mudar o parâmetro de escala na

região ao redor da impureza, de tal modo que se tenha um único parâmetro de escala para

todo o material.

Se estivessemos trabalhando em uma base ortogonal ou tradicional, pelo fato de

que na expressão final da hamiltoniana não entrar o parâmetro de escala ø, como

demonstramos nos finais das seções (2.4) e (2.6), tem-se que se pode mudar de parâmetro

de escala arbitrariamente. Já no caso de estar-se trabalhando em uma base ortogonal

usando parâmetros T-8, tem-se que o parâmetro de potencial Q é uma matriz constante e

única para todos os materiais (equação 2.6.1) obtida para o raio de WS médio deste. Em

outras palavras, dado um sólido se usarrnos como parâmetro de potencial Q os valores

tabelado na literaturu("), é se obrigado a usar como parâmetro de escala o raio de

'Wigner-Seitz médio do material (a: crl).

Para se entender melhor o que foi dito acima, escrevemos abaixo u 
"*pr"rrào

geral do parâmetro Q:

(3.2.1)

Então, Andersen e Jepsen mostraram que:
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s = 0,3485

P = 0,05303

d = 0,010714

(3.2.2)

é uma constante independente do material (s/rrl). Vê-se assim que 8 possui uma

dependência implícita em or, de modo que H também é independente do parâmetro de

escala co. A demonstração é a mesma que no caso da base ortogonal, ver apôndice (44),

apesar de aparecer o termo cù na sua expressão (equação 3.2.1).

Então, como Q só vale quando usado com o raio de WS médio do material (c¡) ou

da região, vamos determinar o novo parâmetro Q' qu" deve ser usado quando estivermos

usando um parâmetro ú)' diferente de crr. Temos que ter Q com a dependência implícita

t ' t2!.*l
(%)"t*t em (Ð. Mas, ao usarmos ú)' temos a dependência implíci t" (/r,)'o*t, logo,

impomos que

*^(/à'o*t=e=

(åi
(.+I _ rsl2/+r _(/{l,Y(+t

a' IAJ ã Q'= a 6Ja (3.2.3)

Esta é a transformação no parâmetro de potencial Q que faz com que seja

possível mudar de parâmetro de escala sem perdermos a independência de H em ø.

No caso de um sólido com uma impureza intersticial, por exemplo, vamos usar

como parâmetro o raio de IVS médio do "bulk" (co6). Assim, na região da cavidade

intersticial todos os cálculos foram feitos usando o raio de WS médio desta região (crJ).
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Então, para que H tenha um só parâmetro de escala, temos que usar na região intersticiáI,

emYezd" Q, Q' dado por;

(.+l

(3.2.4)

3.3 O CáIculo de Estrutura Eletrônica no Espaço Direto (RS-LMTO-

ASA)

Vamos descrever agora como se efetua o cálculo de estrutura eletrônica LMTO-

ASA no espaço real. Como dissemos na seção anterior, para se efetuar o cálculo de

estrutura no espaço real vamos usar uma base ortogonal com parâmetros T-Il, de modo

que possamos resolver o problema de autovalores usando o método de recorrência.

Vimos que a hamiltoniana na base ortogonal com parâmetros T-B é dada por:

H=c+ñt2sñt2 (3.3.1)

De modo que como S independe de qualquer parâmetro de potencial nesta

representação, podemos dividir o nosso processo de cálculo em três etapas.

Numa parte preliminar calcula-se a constante de estrutura, S, para cada sítio não

equivalente do sólido e uma única vez, jâ que este só depende da geometria (que é fixa).

Q'= Q [+l
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Começa-se, então, a autoconsistência. Esta por sua vez se divide em duas partes. Na

primeira parte se efetua a autoconsistência nas esferas de WS associadas a cada sítio não

equivalente. Nesta se calcula as funções de base LMTO-ASA, q e tþ, e determina-se os

parâmetros de potenciais eeÃ. Esta parte do processo é denominada de "parte

a.tômica".Com os parâmetros de potenciais obtidos monta-se o problema de autovalores

que é, então, resolvido no espaço direto. Esta parte do processo é denominada de

"autoconsistência no sólido", (ver esquema I). Vejamos agora esse processo em detalhes'

i) Cálculo da Constante de Estruturø

O primeiro passo para se calcular a constante de estrutura é o de se construir um

aglomerado ("cluster") que simule o sólido que queremos estudar. Como vamos resolver

o problema de autovalores no espaço real, não podemos usar condições periódicas no

infinito. Tomamos, assim, um cluster de aproximadamente 1500 átomos na simetria

desejada, para se evitar efeitos de superfície no sítio estudado (tomado como o átomo

central).

Assim, se estivermos trabalhando com 9 orbitais (1s, 3p e 5d) teremos que efetuar

-1
uma inversão matricial 1_ QSO de uma matriz 9N x 9N, onde N é o número de

átomos do cluster, com a subsequente multiplicação matricial S =S"(l-aS")
-1

cada sítio não equivalente do sólido.

, Pàtâ'
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Como estamos trabalhando com uma hamiltoniana com parâmetros T-8, que vai

ser resolvida pelo método de recorrên"iu(61), tem-se que o cálculo efetuado considerando

somente 20 átomos em torno do sítio desejado, é o suficientemente acurado, dentro de

uma precisão de milieletrons na densidade de estador(tt).

Parafinalizar esta seção, vamos considerar agora o caso de um sólido com regiões

com raio de V/S médio distintos. Como mostramos na seção (2.6), no cálculo de S

teremos que considerar cada uma dessas regiões em separado. Em cada uma delas

teremos que usar como parâmetro de potencial Q o parâmetro transformado

I+l

que faz com que H seja dada em termos de um único parâmetro de escala.

Q'= Q i,+l
(3.3.2a)

(3.3.2b)S=So I -8So
-l

ä) Autoconsístêncía nøs Esferas Muffin-Tin - "O Problema Atômico"

Nesta etapa começa-se determinando as funções de base LMTO-ASA. Como

vimos, na representação ortogonal com parâmetros T-8, essas podem ser pensadas como

sendo uma expansão em série de Taylor de tp(E,r) em torno da energia Eu (equação 3.I.7),

isto é:
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En¿ (E, r) = En¿ (Eo, r) + rp¡¿ (er, rXE - En ) * qn¿ ( nn, r)( n- nn) 
t *.'. (3"33)

Comega-se,, assirn, para uma dada condição de csntorno (p{qÐ, resolvendo-se a

equação do tþo de Schrödingerpara 9(E,r) e flE"r), dadas abaiNo:

(-o' * vn )Enr(E, r) = EEru,(E,r) (3.3.4a)

(-vn * u* )O*r,(e"4 = EqRL(E, r) (3.3.4b)

Dwido a problemæ de divergências com a derivada'logarÍtmica 
[O*t = *#)

substinri-se essapelo parâme,tro P¿, definido por:

p1, =-l^ut*(ul op])t os

ou

(3.3.5a)

1
Pt =---18 t+(zt+

}-,,'t
rì-1 -Ev

(zt + Cu-Ev-

Corno estarnos trabalhando na aproximação ASÀ o potencial Vg que e-ntra nas

equaç,ões do tþo Scùröd,ingor é dado por uma média esférica do poteneial na esfem de

WS. Dentro da aproximação do funcional densidade local (LSDA), este é dado pela
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cantribrrição o po-tencial eloffostáti:co do núcleo (VN), mais o potencial e.leÛo.stático

(V") e pais opoÞneial de conelação e troca (Vxd:

vn(n(r)) = vN + v*(n(r))+ v¡s(n(r)) (3.3.6)

onde avariável n(r) é a densidade eletrônica na esfera de WS. Es,ta é' definidapor:

(3,3.7d)

onde Np¿(n)¿f C o número de elétrons parê un a dada f¿ixa de,energia ffi, 
" lq*r(E,r)l?

é a probabitri.dade dosses elétro-ns estarem ent¡e r e r + dr. Substituindo a expriessão de

En¿(E,r) (3.3.3) naexpressão den(r) até te'rmos,de 2" orde.m em (E-Ev), obtém-se:

t* = 
!* >$fr, + (r - no,*r)'o,lu'* r(E -'Fu,n¿)Eu¿cþR¿ +(E - 8",,n¿ ),zqn¿,Þur þ*rr"i*

Definihdo-,se- o momento de ord.em 4, calculado emrelação u no.n¿i,mþJ) .orno,.

m[9 = JT (r - ",,*n)q 
N*n (E)# (3.3,8a)

tem-se que n(r), pode sel escrita como:

np(r) =,7nþ*(n,df'Np¿(B)dE
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n(r) = A ; [,nn 
ql.r +^$) zq *,0 *, * -f/ {,Þlz 

+ ç *,q *, }]N R/ (E)dE (3.3.8b)

(3.3.8d)

Como as soluções linearizadas LMTO-ASA fornecem somente uma boa descrição

em torno da energia Eu, escolhe-se esta como sendo o centro da banda ocupada. Isto

(r)
implica que m[i, = g.

Então, no LMTO-ASA a autoconsistência começa com uma estimativa para os

momentos *(o) " *(t) " para as condições de contorno P¿, que vão permanecer fixas

durante esta etapa. Com os momentos e uma escolha inicial para q e <þ acha-se a

densidade eletrônica (3.3.8b). Com esta acha-se o potencial eletrostático resolvendo-se a

equação de Poisson (em unidades de Rydberg):

VV"¿(n(r)) = -8rcn(r) (3.3.8c)

A este soma-se os potenciais V¡ e Vxc (n(r)) e obtém-se o potencial Vn (n(r))

(equação 3.3.6) que será usado na resolução da equação do tipo Schrödinger, de onde se

obtém as novas funções de onda q e O. Com estas calcula-se a nova densidade de carga

n(r). Se a nova densidade de carga diferir da antiga (nu(r)) de uma quantidade maior que

um limite estipulado dizemos que não alcançou-se a convergência. Neste caso, faz-se

uma média ponderada entre a antiga e a nova densidade de carga, com peso F < 1'

n(r) = Þn'(r) + (t - B)nu(r)
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Com esta nova estimativa para a densidade de carga repete-se o processo iterativo

até que a nova e a antiga densidade de carga não difiram mais que um valor estipulado.

Quando isto ocorrer diz-se que atingiu-se a convergôncia.

Com as funções rpn¿(r) e sua derivada <þnz(r) e as condições de contorno P¿,

calcula-se os parâmetros de potenciais C, Â e Q na base ortogonal. Repete-se esse

processo para cada sítio não equivalente do sólido.

Para finalizar esta seção temos que tratar do problema da escolha do potencial de

referência usado no cálculo do potencial Vp (n(Ð). Isto é, estamos fazendo o cálculo

autoconsistente na esfera M-T (R) como se ela estivesse completamente isolada. Como

não sabemos de antemão qual é a contribuição ao potencial Vn (n(r)) na esfera R devido o

potencial nas demais esferas, tomamos como sendo nulo o potencial de referência no

infinito (liberdade de " gauge" ou calibre).

Assim, antes de montar o problema de autovalores, temos que conigir a energia

potencial de referência de modo a se levar em conta a presença dos demais átomos. A

contribuição à energia potencial, V.r, devido a distribuição eletrônica nas demais esferas,

conhecido como potencial de Madelung (Vrr¡u¿), é dada por:

\/ - \rvMad - L
R*R

-lR- 
Rl-

2DQ( ')R
(3.3.e)

A este tem-se que acrescer a contribuição da distribuição eletrônica na própria

esfera, dada por
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2DQ(R)/
,/sn

(3.3.10)

de rnods que a eñergia poteneial eletrostátiea é dada por:

(3.3.11)

o.nd.e S,p é o valor do raio de IVS da esfer¿ R, Desto rnOdO, tem-se .que dar um

desloeamento na energiaE" de V¡s dç uraneira qille o parâmetro de potencial C se¡á dado

C+V¡s+e (3.3.12)

í,ä) Av.to.co-nsistâ:ncia no s6lído

CIttidos os.parâmetros de po.teirciais ortogonais C, A e Q e a. san$ante de e$ruflifa

S, o próximo passo é calcular os parâmetros T-B C eÃ, que são dados em termos dos

ortogonais pela equação (3.1.1). Com estes monta-se o problema de autovalores simples

(tr- n"õJb*r,j = o (3-3.13)

2DQ(R)
VES =VMud +-È

.por:

(
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Dados m(o) , mlJ), mQ) e p¿

(E , definida de forma que

m(Ð = 0)

a^ = ¡frr@ , 
^(2) 

, ont, vru, ,irntf

Calculo de

Resolução da equação de
Poisson obtendo

Uso de "Local Density"
determinando

VR =l'N +Il +

Equação de Schröditrger mais

P¿ (condições de contomo)

Determinação de

?nt, þnt, ,þnt, ?Rno'o

Te ste da autoconsistência

Não Sim

lulistura do qn novo com o
anlrgo Obte de C, Á.

Escolha inicial para

?nt, Qnt e cþn¿

ESQUEMA I: Esquema da parre arômica do formalismo RS-LMTO-ASA.
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para cada esfera não equivalente. Na equação (3.3.13) Es é aenergia conigida

EB=Eu+V65 (3.3.14)

Este problema de autovalores é resolvido no espaço direto através do método de

reconência(61). O método de recorrência fornece a densidade de estados local projetada

(LDOS), como função da energia (Nnl(E)) para cada orbital L=.(,m e para cada esfera

não equivalente do material.

O próximo passo é o de se achar a ocupação no sítio estudado. No caso de um

material puro integra-se Np¡(E) para todos os átomos da célula em estudo, até que a. carga

total na célula seja igual a soma das cargas de valência em cada um dos átomos. Com isto

obtém-se a energia de Fermi Ep do material.

J_"j **(n)an = carga de valência do material

= fcarga de valência nas esferas
(3.3.1s)

No caso de um material com impureza náo sabemos a priori qual será a carga de

valência da impureza. Mas, por outro lado, sabemos que uma impureza isolada não irá

afetar a energia de Fermi do "bulk". Então, antes de se fazer a autoconsistência na

impureza, calcula-se o material puro e sua energia de Fermi. Então, no caso da impureza,

em vez de se integrar a LDOS até a neutralidade de carga, integra-se a DOS até a energia

de Fermi do "bulk". A diferença entre a cafga atual e a sua car1a de valência é a
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transfer.ência de cargþ. (No-ta: É esta trrensfe.rêneia de carga flrc c{rtra no potenc-ial ¿le

Madelung (3.3.9)).

Com a energia de Fermi e as deruidades de estados, projotadas, caleula-se.o

momento das bandas qS tq$}

n$l¿ = J""EqNRL(E)dE

Çorn os valores qg) "qS deærutina.s€.E8" definida como sendo a e.ne¡gia para

qual m$) é nulo, otr seja:

["j'("-"u)n¡¿(n)on =J-] mvR¿(n)dE -i:EBNR¿(E)aE = 0

De onde

qF)
trg =--d

qÈr
(3.3.16)

Csm o valor de Eg obternos å, = En - V", e com este calcula-se os novos

momgntos ffi r -S ¡r.s.8a) ç os Rovos parânettos P7" compara,$e- cour os ant-igos e

testa-se a convergâreia. Se não convergiu volta-se para a pmte atômica, se eouvergiu

påra-se CI proeessCI..
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J- = .Í0(l - 0=So )-t (parte

Cálculo de S

nle do

H= î,1r2* ualz

C onstntção da ham i I tot, i ana :

Uso do mtitodo de reconëncia
para resolução do problema de

autovalores:
(II 'E)u = g

Obtenção da densidade de
estados local - LDOS

Cálculo tle:

E r, momerilos , P¿

Teste ¿la autoconsistência dos

momentos e P¿

Não .Sinr

Mistura de novos e anr momerrlos e

Parte Atômica:
Calculo de

C,

Cálculo de I'sg

Calatlo dc novos e
^

I

Estimativa inicial para e , L

ESQUEMA II: Esquema da parte geral do formalismo RS-LMTO-ASA.
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CAPíTULO 4

BRE,VE RESUMO DE TÉCNICAS EXPERIMENTAIS RELEVANTES A

ESTE TRABALHO

Vamos neste capítulo fazer uma breve descrição das técnicas experimentais

relevantes a este trabalho com o intuito de tornar a nossa análise dos resultados o mais

clara possível. Como os sistemas estudados aqui em geral não formam ligas eles foram

produzidos e analisados por técnicas "In-Beam" (Tempo Real), tais como IBMS (1n-

Beam Mössbauer Spectroscopy), PAD (Perturbed Angular Distributiorz) e TDPAD (Time

Dffirential - Perturbed Angular Distribution).

Técnicas "In-Beam" são técnicas experimentais que surgiram do acoplamento de

técnicas de medidas tradicionais, como o Mössbauer e PAD, com a técnica de

implantação iônica. Comecemos descrevendo esta última.

4.L. Técnica de Implantação Iônica

A grande diferença da técnica In-Beam das suas similares está em como se é

introduzido o átomo radioativo no hospedeiro, que vai funcionar como uma sonda

radioativa("). Irto é, as medidas são realizadas em cima da radiação emitida pela sonda.

Nas técnicas In-Beam o isótopo é introduzido no material hospedeiro através da técnica
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de implantação iônica. Existe várias técnicas de implantação iônica e elas podem ser

divididas de acordo a sua técnica de produção em: separação de massa e implantação

simultânea ("on-Iine") e não simultânea ("off-line").

Nas técnicas "off-Iine" use-se isótopos com meia vida da ordem ou maiores que

micro segundos. A ativação é produzida por reações nucleares em reatores ou

aceleradores "ciclotrons". Depois de um possível tratamento químico o isótopo é

ionizado em uma fonte de íons convencional e separa-se a massa magneticamente. Após

isto, o isótopo é acelerado nas energias típicas de 400 keV e é implantado em um alvo de

material desejado.

Nas técnicas "on-line" de separação de massa e implantação, os isótopos

radioativos são produzidos através de reações nucleares em um alvo, e são transferidos

diretamente para uma fonte de íons. Estes são subseqüentemente acelerados, sofrem

separação de massa e são implantados na amostra que será medida. Essa técnica permite a

implantação de isótopos com meia vida muito curtas, tipicamente da ordem de micro

segundos a nano segundos. No caso particular da técnica IBMS é utilizado um feixe de

ions de Fe que ao sofrer espalhamento Coulombiano é posto em seu estado excitado

ilustrado na figura 4.1. No caso da técnica TDPAD é, :uttlizado um feixe de ions pesados

que ao colidir em um material alvo sofrem reação nuclear com a subsequente implantação

no material hospedeiro desejado. No caso particular dos "probes" estudados aqui as

reações nucleares estão descritas abaixo. A titulo de exemplo colocamos na figura 4.2 as

geometrias mais comuns utilizadas nestes experimentos.
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Tabela 4.1 - Exetnplos de isomeros utilízados em experimentos TDPAD com

"probes" de Fe e Mo.

136.32 keV (8.ó ns)

HI
14.41 keV (98 ns)

I

i

0I
3t

fr
1¡

Fig. 4.1 - Exemplo esquemdtico do nivel excitado do Fe utilizado

experimentos IBMS citado aqui.

tzos

alvo
2pn

bloqueador

20pn

Feixe de ions

Feixe de ions

¡tmostra

lpm

bloqueador

de feixes

Alvo

âmostra

Núcleo E* (keV) I Ttn Reação

26 Fe 54 6528 l0 364 ns Sc(C,2pn)

42 Mo 91 2267

2279

2t/2

t7t2

40 ns

38 ns

Se(O,3n¡

Se(O,4n)

Fig,1,2 - Esquentus tle prepctração (le a,îtostas por irnplurttaçcio iô¡ic4tie'
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Quando íons pesados são implantados em sólidos com energias na ordem de

100 keV, eles podem perder energia através de colisões inelásticas com elétrons orbitais

ou através de colisões elásticas com os núcleos do material. Isto gera uma alta

concentração de vacâncias e deslocamento dos átomos do hospedeiro (alvo). No processo

como um todo, uma fração considerável de energia é perdida na forma de calor

Na física de implantação iônica três são os fatores principais

L Dinâmica de colisão;

2. Interação Defeito-Impùteza;

3. Efeitos químicos.

Dentro do segundo tópico temos o assunto central deste trabalho (tese), que é o

estudo da Interação Hiperfina (HD no sítio da impureza e a sua subseqüente

caructeizaçáo.

A partir de mais de duas dé,cada de estudos de impurezas que sofreram

implantação iônica em hospedeiros metálicos, isolantes ou semicondutores, observou-se

que em muitos casos a impureza ocupa mais de um sítio (substitucional ou intersticial)

e/ou vem acompanhada ("trapped") por um defeito no cristal (por exemplo vacâncias).

Esses sistemas são caracterizados através das técnicas de medidas como IBMS(

Espectroscopia Mössbauer em feixe), TDPAD (Distribuição Angular Perturbada - em

Tempo Diferencial) e TDPAC (Correlação Angular Perturbada - em Tempo Diferencial).

Vamos passar a descrever em um pouco mais de detalhes a técnica "In-Beam"

utilizada na obtenção da maioria dos nossos dados experimentais.

67



Capítulo 4 - Breve Resumo de Técnicøs Experirnentais Relevsntes a este Trøbalho

4.2. Campos Hiperfinos estudados através da Técnica Distribuição

Angular Perturbada - Tempo Diferencial (TDPAD)

O experimento TDPAD requer basicamente três condições(3g): l) Um "ensemble"

de núcleos isoméricos devem ser excitados por um feixe pulsado, cuja reação nuclear

deve ser iniciada no período de bombardeio At << T, T1, onde I é a vida média do

isomero e T1 é o tempo característico da interação; 2) Aradiação de de-excitação deve ser

emitida anisotropicamente; 3) A anisotropia dever ser preservada pelo menos uma boa

parte do período T1.

No método TDPAD mais comum, o método de rotação de Spin, o período de

rotação do feixe T, é escolhido de tal modo que T >> T. Isto faz com que os núcleos

excitados decaiam antes que ocorra nova excitação.

Assim, se observarmos a radiação de de-excitação para um ângulo fixo, na

ausência de qualquer perturbação externa, obteremos a lei de decaimento exponencial

usual do isomero com tempo de vida média. No caso de haver uma interação do momento

nuclear isomérico com um campo de multipolo apropriado do ambiente ao redor, a lei de

decaimento exponencial usual será modulada pela precessão do momento nuclear que se

faz observável pela precessão concorrente da radiação anisotrópica. A distribuição

angular modulada pode ser expressa, nos casos mais simpl*r, ,o-o('n)t

ú)(e, ù = Z B * A *c * (t) r*(cos g) (4.2.r)
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onde o fator Bç.A¡ç é uma medida da anisotropia da radiação e G¡ç(t) contém uma

descrição temporal completa da modulação e portanto todas as informações físicas

procuradas.

Rm

0.1

0

- 0.1

c
-.1
.l
0

-.1
.l
0

-.t

Rlr l

0

Rtil

0.1

5ôFe ¡n K. 295K

0

?t
- 0.1

Fig. 4.2 - Exemplos de padrões típicos de rotações de Spin R(t), obtidos sob um

campo de2T,para os casos de impureza de Fe emZr,Ti, Hf(lt), Sc e K(39'57).

O fator de modulação ou perturbação é caracterizado pela freqüência de Larmor

û)L=-¡r¡¡gB/ñ (4.2.4)

Z¡î atit

StFe ,n Sc,300K
01r

aa
T¡.

a a
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onde-B é o canrpo Inagnétieo, pN o magqe,ton nuelear eg é o fator giromagnétieo nuelear,

Nestes experirnentos o campo magûétieo no nicleo é dado por

I+1 H
H(t) = n(t + aK) + ll---::-.J 3K

1

T

oude AK é, o deslocamenlo de freqtiência- indepandente de temperatura. o Hs¿¡ é o cainpo

.hiperfiuo. Conio (r)L c[, tI(T) pode-se f wer a pammetnaçáo

ûÌL = *u (o .%) (4.2.6J

6 = (1+ÂK) ,(423)

(4.2.s)

(4.2.s)C= I+1tI-.J
grq
3K

onde

ú)g = P¡l gt'tB (4.:2.Ð
h

F= 8[rnJ (42.10)

que é urna lei do tþo Cu¡ie-Weist. Assjm, a freqüêacia de I¿nnor ou o eampo hiporfino

satisfaz uma lei do tipo Curie-V/eiss. Deste modo, nas experiências de PAD, quando a

freqtiência de modulagão variar linearmente com a temperatura (figuras), poderemos

obter o spin efetivo ou o campo hiperfino através da equação (4.2.8).
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Esta equação pode sex escrita na forma mais csnveniente, como será emprsgada

no capftulo 6 e7:

c=äf(serr +1)H

onde Sr¡¡= momonto ûia.gnétiqo.
2

4.3. O Efeito Mössbauer

O efeito Mössb¿ruer surgiu da observaç,ão de que uma r-adi-ação eletromagnética

som espectro bem definido, proveniente de uma desexcitação nucleato poderia ser

utilizado para observar pequenas diferenças em energia no esf,ectro nucleæ da fonfe

emissora. Isto é, utiliza-se um isomero de um dado elemento como sonda radioativa

(probe) em um dado s6lido, aonde so quer estudar o ambiente ao redor do átomo sonda.

Devido a diferenças no ambiente ao redor da sonda, observa-se que o espectro do raios y

emitido está deslocado (shift) ou desdobrado em relação ao espectro no material puro.

As,sim, o fenômeno de emissão elou øbsorçã.o de radiação y sem perda de energìø d,cuído'

eo recuo de nticleo e sem que høja alargømento térmico é conhecido co@ efefto

MössbaoerØr'M).

A. técnica de medida Mössbauer consiste no fato de que raios y provenientes de

uma fonte que possua urna substancial fração de emissão sem recuo, ineidir era um

absorvedor de mesmo material, haverá uma apreciável absorção do feixe e a subsequente
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emissão dentro do ângulo sólido de 4n. Pode-se mortrur(4l) que o decréscimo na

transmissão está relacionado à diferença de energia entre a fonte, Ef, 
" 

o absorvedor,

¡f.O valor efetivo de Ef node ser modificado movendo-se a fonte em relação ao

absorvedor com velocidade v (Efeito Dopler t=(%)1). Variando-se a velocidade v

teremos que para um certo v obteremos o Ef efetivo igual a f f Oor efeito Dopler. Para

esta velocidade teremos um máximo na absorção, como está exemplificado na figura

abaixo
(41)

Abcoção
Rcssonantc

no absorvcdo¡
Rã¡o¡¡¡tg

Trr¡umiglo
como gnvrdr

T(e) Rediaçâo

- qurc dcira

¡ fon¡c

Nto - Rcs¡onutæ

Dcstocamcn¡o Dopplcr Rcluivo c'ttï

Fig.4.2 - Espectro de transmissão Mössbauer produzido por varredura Dopler e os

fatores que o influenciam.
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4.4 Ilnterações HiPerfÏnas

No efeito Mössbauer obtém-se uma alta resolução no processo ressonante de

emissão e absorção de radiação y. Deste modo, torna-se possível a medida de pequenas

diferenças em energia devido ao deslocamento ou desdobramento de níveis nucleares,

causados pela interação do núcleo com campos elétricos e magnéticos' A chave do

problema está na hamiltoniana de interação total para o átomo, que contém termos de

interação entre núcleos por um lado e os elétrons pelo outro lado, e portanto o ambiente

químico. O Hamiltoniano pode ser escrito como:

H=Ho+E6+M1 +E2+... (4.4.r)

onde Hg representa todas as interações para o átomo excluindo-se somente as interações

hiperfinas que nos interessam; Eg refere-se a interação Coulombiana entre os núcleo e os

elétrons; M1 refere-se a interação hiperfina de dipolo magnético; e E2 rcfere-se a

interação de quadrupolo elétrico.

i) Deslocamento Isomérico

A interação Coulombiana E6 altera a separação em energia entre o estado

fundamental e os estados excitado do núcleo causando, portanto, um pequeno

deslocamento na posição da ressonância. Este deslocamento será diferente de acordo com
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ã ambiente qufuiico que o á:tomo e$á embebido, de onde pfovem a denominação de

deslocamento isomérico.

Do poato de vlsta nuelear não podemos simplificaf o núcleo como uma carga

pontual. mas dentro do formalisnro do IS podemos considerá-lo como sendo um4

distribuição esférica de cargas positivas, rodeada e inte,rpenetrada por uma nuvem de

caf,gas negativas, cuja densidade no núcleo é Suposta como sendo constante' Chamando

p¡(r) a densidad.e. eletrônica no núcloo e V(Ð o potencial eletrostático devído a esta

diqtrituiçäo de cargas, Bodemos escreverEg oolno:

re = Jp¡1(i)v(i)di
(4A.2)

No caso não relativfstico, como apenas oS olétron-s s possuem pro'babilidade

2

diforento- de zçro no sltio ouof..at, 
lOlO¡l

, pode-se mostrar (pe o terrno de Eg que

contrib.ui para o IS é:

uo=?*t*tlrtql' (4.4:3)

onde Ze é a cæganuclear. Saber'nos que o raio do núcleo R, é diferente. para cada nível de

energianuclear. C'omo o que se mede é um raio yresultante de uma lransição entrenfveis

nucleares, tem:se ç[re o que serrede é:

L
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*=?*"'lo1o¡l'(*3 -*?)

onde Re e Rr são os raios do núcleo no estado excitado e no fundamental,

respectivamente. O deslocamento isomérico é a diferença de energia da transição nuclear

do absorve*' 
[lotrlli) "' 

,"rueão a da r""t" (þ(o,l:) 'dado 
por:

(4.4.4)

(4.4.s)

ôE

que pode ser escrita como

a
(0)

estrutura eletrônica

AEu - AF, =?*"'(*: -.?) [ P(o)
2

lo

2

Sa, s

õ8",:.r,s _I,ø,,-,(+) 
[l*.,1. - lo,,,l,]

núcleo

onde AR = R" - Rr.

Então o IS pode ser escrito da seguinte forma:

(4.4.6)

onde a constante ¡¿ contém todas as informações nucleares, que não podem ser obtidas

diretamente do cálculo de estrutura eletrônica e Ap(O) é a densidade eletrônica no sítio

nuclear. A constante de calibração cr e pode ser determinada comparando medidas

IS = c,{le(orll - Irr'rll ] 
= oæ(o¡
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experimentais do IS com valores de Ap(O) calculados teoricamente. Nós utilizamos aqui o

valor de g,= -},2|mmlseg, dado na literatura(S3) pu.u cálculos não relativísticos, como os

apresentados nesse trabalho.

ä) Interøção Hiperfinø Magnética

Não iremos tratar aqui o termo de quadrupolo elétrico E2, pois não o calculamos

nesta tese. Então, vamos passar direto ao termo M1 da hamiltoniana (4.4.1), denominado

simplesmente de campo hiperfino, que descreve a interação entre o momento de dipolo

magnético p e o campo magnético H"¡ no sítio nuclear, que também é denominado de

efeito Zeeman Nuclear. Este campo magnético H"¡ pode ser originado dentro do próprio

átomo, ou dentro do cristal via interação de exchange, ou devido a um campo externo

aplicado.

A hamiltoniana que descreve a interação hiperfina de dipolo magnético é dada

por

H=-F.Hef =-pp¡qÏ.H"¡ (4.4.7)

g = -¡r.Hef

onde p¡ é o magneton nuclear
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pñ = #=5;05 x 10-24erg/ Oe

g = fator gfromagnéfico nuç-leôr do estado nueleal considerado.

f = operador de spin do estado nuclear.

¡y'= campo magnético efetivo no núcleo.

Utilizando oálcr¡.los de pelturbaç:ão de 1" ordem obtém-se(a2):

Em=-F lXlttr_ 
= -gtlNHq (4.4.8)

flI = -Io'tr+t "" I

para um G$tado nuelear partic-ular, e Iqr é a projeção do spin nuclear na direção Z. O

cåmpo magnrÉtico desdobra os níveís nucleares de spin I q'rn (2I + 1) nlvsis þalmente

espaçados e não degenerados.

O campo efetivo É4 compõem-se, como já dissemos de um eventual campo

exferno Ê* udevárias contribuições eletrônieæ. Podemos representá-lo cor,no;

+
Hef = tI +Hp +IIr +IIc ,(4.4.9)

0 segrrndo t¡o,ffiro Én é d-evido à interação magnotostátice eutre os dipolos

magnéticos nuclcar e oletrônico, e é 'dada 
por:

I
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O terceiro tstrDo È1 fornece a contribuição orbital para H"¡

Èp=_zp"(På)

ÉL=-2pB(-Jp

fr" = -f ou*fþ.,u,|' - Þur,l'])

(4.4.10)

(4.4.11)

O quatto tÊrlno desereve ainteração de contato de Fermi.

(4.4.r2)

aonde þr(A)t u lO+(O)lt são as densidades de spin dos elérrons s nonúcleo.

Ainteração de coqtato de Fermi em geral é o tenno dominanteem (4.4.9), mas em

sistemas, e¡volvendo metais alcalinos ou alcalinos þüosos o teulo ortital não pode ser

desprezado(t9). Aqui só calculamos a contribuição É" para o campo hiperfino.

l
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GAPíTULO 5

MODELOS TEORICOS RELEVANTES A ESTE TRABALHO

Vamos apresentar neste trabalho um estudo sobre o comportamento magnético de

impurezas intersticiais em sistemas metálicos. Na análise e inteqpretação dos nossos

resultados nos baseamos em dois modelos para o magnetismo; o Modelo de Wolfl2) e o

Critério de Stoner(oo). Ap"rur destes modelos estarem descritos na literatura, vamos

apresentá-los brevemente aqui com o intuito de tornar a nossa discussão dos resultados a

mais clara possível. Começamos este capítulo apresentando o modelo de Wolff (') nu ruu

forma original e em seguida mostramos como este modelo pode ser aplicado no caso de

uma impureza intersticial.

Vamos aplicar neste trabalho o Critério generalizado de Stoner para inferir se os

sistemas aqui estudados serão ou não magnéticos, a partir de cálculos de estrutura

eletrônica sem polarização de spin, dentro da aproximação do funcional densidade local.

Logo, apresentamos um breve resumo das idéias envolvidas na generalizaçáo da

aproximação do funcional densidade local ao caso magnético( ", purumostrar em linhas

(48)gerais como Janack obteve o critério generalizado de Stoner dentro desta

aproxlmaçao.
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5.1. O Modelo de Wolff

O modelo de Wolfl2), assim como o modelo de Anderson(t), foru* propostos

para explicar o aparecimento e a estabilidade do momento magnético local em impurezas

substitucionais em hospedeiros metálicos. No modelo de Wolff, desenvolvido para tratar

impurezas com banda d em metais de transi ção, a interação entre os elétrons de condução

e a impureza é tratada como um problema de espalhamento. O estado localizado, um

estado virtual no sentido de Friedel(o'), upur""" como uma ressonância na função de onda

espalhada como função da energia dos elétrons incidentes. O potencial espalhador'é

tratado dentro do formalismo H-F (Hartree-Fock) e mostra-se que o termo responsável

pelo aparecimento do momento magnético local é a interação Coulombiana de Exchange,

postulada por Anderson. Nestes modelos mostra-se que se a ressonância for o

suficientemente estreita e se esta se localiza perto do nível de Fermi, aparecerá um

momento magnético na impureza.

Apesal do estudo de impurezas magnéticas em hospedeiros metálicos ser

relativamente antigo, ainda existem certas questões que não puderam ser abordadas e que

só agora, depois do desenvolvimento de novas técnicas experimentais, puderam ser

investigadas. Dentre estas temos o problema do aparecimento ou não do momento

magnético em impurezas intersticiais. O estudo de impurezas intersticiais metálicas em

hospedeiros metálicos é muito recente, e só agora estão surgindo os primeiros estudos

experimentais sistemáticos sobre estes sistemas(4'5'20). Por outro lado, não existe até o
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ãomento, ao que saibamos, cálculos ou algum modelo teórico que se aplique a estss

sistemas.

Vamos mostrar aqui que o modelo de Wolff pode ser aplicado para se estudar o

comportamento do momento magnético local em impurezas intersticiais em hospedeiros

metálicos. Assim, começamos expondo o modelo original de Wolff e' em seguida,

mostramos como este pode sef genefalizado e aplicado ao estudo do aparecimento e

estabilidade do momento magnético local em impurezas intersticiais'

Ð O Modelo de Wolff pa.ra Ressonância

O modelo de Wolff trata do problema de espalhamento de funções de onda de

Bloch (elétrons de condução) por uma única impureza substitucional em um cristal

perfeito. A equação de Lippmann e Shwinger que determina o espalhamento das funções

de onda pode ser escrita na forma
(2,s7)

1
vry (s.1.1)

V= 9k,m * (nn'(r<)-Hs+is)

onde <p¡,. são as funções de Bloch, com vetor de onda k e na banda m, tendo energia

En'(k); Ho é a hamiltoniana para um elétron do problema não perturbado; e Vé o potencial

espalhador no sítio da impureza.
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Corno deseja-se a função de onda ospallrada no s-lt-io,da irnB.ureza, exPðflde.so

gk,m e Y em termos de funções de Wannier:

<0r,. ='luikRo A*(¡ - Rl ). (5.1.2a)
R¡

v-Ium(n¡)n*('-&), (5.1.2b)
Ri

Nesûe ruodelo faz-se a suposdão do que o rfnico elefriento de mamiz de V que é

relevanto pära a banda m é o ole¡nen'to diagonal quo oonecta duas ftrnções de Wannier

localizadas na inpureza, isto é:

e

(o,(r-4) vlA'þ- R )) =v*,ô,",(4 -ft,) 0(R, - 4) (s.1.3)

(5"1,4)

onde R6 é a pos.ição da Ímpuroøa-

Dentlo desfa-s aproxirnaç@s pode.se urostrar que:

um
(n -n^(t") + is)

_ ^ilcR

A somatória que apffece em (5.1.4) pode ser escrita como:

1- v',nE
kr

I
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(s.1.5)

onde pm (E) é a densidade de estados nCI sftio da impureza e P indiea o valor principal.

Chamando:

I df,, I I 1- ¡ p*(e)¿e 
=

¡r þ"ff(ee-n;(r')*i').1 
r (s- e+is)

'= rlt9äi -i,cpn,(E)

F*(s)=*l# (5.1.6)

pode-se escrever (5.1..4) couto:

(s.1.7)

Estamo-s interessados no aparecimento de estados virtuais do tipo Friedel, isto é,

nas r.es-sonâncias na amplitude da função de onda, U*(Ro). Esta é delemrinada pelas

rafues de:

I - V*ro F(E) ='.Q
(s.1.8)

onde V*o é o potencial espalhador da impur'ez4 uma constante, e F (E) é uma função

que dependo d" p* @). Nos Rossos casos P^ (E) é uma função suave do ttpo de uma

curva de d'ispersão, de modo que F,n (E) vai a zeto para valores muito,grandes ou uruito

84



Capûtulo 5 - Modelos Teórìcos Relevantes a este Trabalho

pequenos na energia (E), e muda de sinal na região intermediária. Esta curva pode ser

representada pela figura abaixo.

t/v

I
g
LL

A

f 
-->

Fig. 5.1 - Exemplo de uma solução gráfica da equação 5.1.8

Assim, as soluções da equação (5.1.8) são dadas pelas intersecções das curvas

F,n (E) com V[]n, que estão exemplificadas na figura acima.

Note-se que só araiz A (F'(E) < 0) resultará em uma solução magnética. Se E6

cair dentro da banda U, (B) mostra uma ressonância para E = Eo. E esta ressonância na

LDOS da impureza que nos interessa

O modelo de Wolff prossegue introduzindo uma perturbação dependente de spin

no potencial espalhador Vmm e estudando as condições para que este potencial polarize o

estado virtual na impureza. Cabe notar que estas condições são semelhantes às obtidas

pelo modelo de Anderson. Como não vamos usar esta parte do modelo, não vamos repetir

o seu desenvolvimento aqui. Passemos ao caso de uma impureza intersticial
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Capítulo 5 - Modelos Teórtcos Relevøntes ø este Trabalho

ä) O Moiteto de Wolff para Impurezas Intersticíaís

Vamos genenlizar aqui o modelo de V/olff de modo que possamos tratar o

problema do aparecimento e estabilidade do momento magnético em uma impureZa

intersticial(32). Arrirn, tomamos uma impureza intersticial em um cristal perfeito e vamos

considerar o problema de espalhamento de ondas de Bloch. Como agora a impureza

quebra a simetria da rede vamos usar um artifício, previamente usado por Akai(s') puru

tratar impurezas intersticiais, que é o de considerar a rede cristalina (o hospedeiro) como

sendo uma rede de Bravais diatômica (binário), aonde o segundo elemento seria o

interstício, vazio. Então, teríamos um átomo e um vazio. Deste modo, agora podemos

pegar um vazio e substituí-lo por uma impureza e teríamos, do ponto de vista formal, um

problema de impureza substitucional, para o qual o modelo é aplicável'

Fazemos aqui as mesmas aproximações e usamos as mesmas notações que no

modelo de V/olff. Assim, se ek,m são as funções de Bloch que serão espalhadas pelo

potencial espalhador, % no sítio da impureza a equação de Lippmann e Schwinger pode

ser escrita como:

+m9rV f'l
l. [n,"(r)- n6 + is]j

vry (s.1.9)

onde E*(k) é a energia da função de Bloch incidente e Hs é a hamiltoniana do problema

não perturbado. Os elementos de matriz do potencial espalhados serão dados por:
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þ 
" 
(' * *r )¡v1e n, (. - * ¡ )) = vnn'ðnn"(R ¡ - n6')d R: - R¿) (s.1.10)

onde R¿ é a posição daimpurez4(no = n6 +ã)

Agora, vamos expandir Y e g em termos de funções de Wannier. Se Ar (r - &)

são funções de Wannier, então, para uln binário, temos que:

er.,. = Iek'R' I*..(.- R¡ ) +bA*(t - ã - n,)] (5.1.11)

V= Iurn(ni)laa*(r - Ri) + b.do,(r - ã - ni)] (s.1.12)

e

Ri

Dentro das aproximações do modelo, têm-se;

tUo(ni)=böone'ik-Ri +b
exp,ik.(Ri -Ra)

k' (u- no{t) * n} nu

Empanicular

u,,'[n¿)

){

que pode ser eserita eômo:

u*(R¿ l-v,'*E(n-n*(rc')*ift - ^-ik.R¿
kn

(5.1.13)

u^(n¿ ) = uto.*u /fl I - vor*F- (r)l + nvr-p',(n)} (s.1.14)
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Cøpítulo 5 - Modelos Teórtcos Releva.ntes a este Trabalho

onde pm (E) é a densidade de estados do hospedeiro e F* (E) é a parte principal de

E.(E) = PJ
p*(e)de
(s-e) (s.1 .1s)

Note-se que na passagem O" Ja3f' t JOU, não mudou-se nada no caso do

binário, pois, ao mudarmos o volume da célula primitiva, mudamos da mesma forma o

número de vetores no espaço k.

Do mesmo modo que no caso de uma impureza substitucional, tem-se que a

posição do pico ressonante na densidade de estados da impureza intersticial será

determinada pela intersecção das curvas l/V.. com F(E), ver fig. 5.1.

No caso de impurezas intersticiais, aonde se tem uma banda d muito alargada com

um pico ressonante estreito, esperamos poder usar este modelo para prever a posição

deste pico, através do comportamento qualitativo das soluções de 5.1.8, ponto A, com

relação à impureza e ao material hospedeiro. Assim vamos aplicar um modelo qualitativo

, (32\
muito simplest"'baseado nestas idéias. Na equação (5.1.15), vemos que todas as

informações a respeito da LDOS do hospedeiro está contida na função F(E). Por outro

lado, o potencial espalhador no sítio da impureza é dado pela diferença entre o potencial

neste sítio e o potencial nos interstícios. Considerando que este pode ser tomado como

constante (flat) paru todos os hospedeiros, tem-se que Vrn' é o próprio potencial na

impureza. Mas a medida que se aumenta a catga de valência do átomo hospedeiro a

banda deste vai ficando mais profunda, ou seja, vai se afastando do nível de Fermi, E¡..

Assim, se fixarmos a impureza, V¡¡r¡, e variarmos a carga de valência do hospedeiro, tem-
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Capítulo 5 - Modelos Teórícos Relevantes a este Trabalho

se que a medida em que se aumenta a carga de valência do hospedeiro, aumenta-se a

distância entre a raiz A e o nível de Fermi. Na fig. 5.1.2 abaixo fixamos a forma da curva

F(E) e deixamos variar a posição de E¡, para diversas cargas de valência do hospedeiro.

E->

Fig.5.1.2 - Previsão quølitativa do modelo de wolff para impureza fixa e

hospedeiro varíável.

Na figura acima as retas verticais tracejadas representam as diversas posições do

nível de Fermi em função da carga de valência crescente do hospedeiro, I < z <3 < 4.

Do mesmo modo, observa-se que se fixarmos o átomo do hospedeiro e variarmos

a impureza, a sua carga de valência (V,nil, o pico ressonante na LDOS também se

desloca em relação ao nível de Fermi, devido à variação no potencial espalhador.

1

g
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Er

---A
l:

¡ lNz lA/¡ lñ¡.

t
l¡J

;

E*
Figura 5.1..3 - Previsão qualítativa do modelo de Wolff para Hospedeiro fixo e

impureza variáveL

Na figura acima vemos que quanto maior o potencial V* da impureza, maior a

distância do pico ressonante em relação à EF, Våm . Vån., . Vå*.

5.2. O Critério de Stoner dentro do Formalismo de Funcional

Densidade

Ð Generalização do Funcional Susceptibilìdade de Spin de Khon-Sham (K-S)

Com a intenção de mostrar como o Critério de Stoner aparece dentro dos métodos

de cálculo de estrutura eletrônica, vamos expor aqui de forma sucinta os argumentos

usados por Vosko e Perdew (Vp¡{+el simultaneamente por GunnarsonØ') puruobter a

equação integral da magnetizaçio (ru) como função do funcional susceptibilidade de spin
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Capitulo 5 - Mod.elos Teóricos Relevantes a este Trøbølho

(1), obtida a partir da generalizaçáo do formalismo do funcional densidade para o caso

em que interações dependentes de spin são levadas em conta. Apesar deste

desenvolvimento ter sido feito para o caso inteiramente geral (qualquer rn), vamos expor

aqui somente o caso onde a magnetizaçáo (m) tende azeÍo (m-+0), pois é neste limite que

o critério de Stoner está definido.

Seguindo o formalismo de K-S para o funcional densidade local, VP

generalizaram o funcional energia total (Ur,"[n,*]) para o caso magnético do estado

fundamental de elétrons em um potencial escalar externo v(r) e campo magnético B(r) na

direção Z, como:

Eu,s [n, m] = Jorlulr)n(r) - s(r)m(r)] +

"2
2

J¿.¿,'44{P+ G[n, m]
lr-rl

(s.2.r)

onde n(r) e m(r) são, respectivamente, a densidade do número de elétrons e do momento

magnético e G é um funcional universal de n e m.Denotando fl6, O=ll-, como a

densidade do número de spin, temos que m(r)=ps[n*(.)-"-(t)], onde l-rs =

magnetom de Bohr. O funcional G[n,m] contém a energia cinética (T[n,m]) e a energia de

interação de correlação e troca (E*. [n,m]).

Dentro do formalismo do funcional densidade exige-se que Eu,s[n,m] seja um

mínimo em relação a variações nas variáveis n(r) e m(r). V-P mostrou que desmembrando

G em T e E*" e aplicando-se o princípio variacional sobre E*., chega-se ao conjunto de

equações autoconsistentes para uma partícula de Schrödinger:
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Capítulo 5 - Modelos Teóricos Relevøntes a este Trøbalho

no(r) = IlE"t'll' {p - r,o) (5.2.3a)

(s.2.3b)

Vxc [r; n, m] = ôE¡ç [n, m]/An(.) (5.2.4a)

Wxc [r; n, m] = ôE¡ç [n, m]/Om( r) (s.2.4b)

e p é o novo potencial químico definido por N =Ig(U.-Eio) e o termo Wxc aparece

{[#)"' 
+ v(r)+ v¡1 (r)+ v¡ç6 [r; n, m]- ope(n(r)-w¡ç [r; ",rn1¡]v'" 1.) = ,,oYio (s.2.2)

n(r) = n*(r)+ n-(r) , m(r) = p"[n*(r)- n-(r)]

r

aqui devido a dependência do funcional energia total em m(r). As equações (5.2.2) a

(5.2.4) são completamente gerais e valem tanto para o caso magnético como para o

paramagnético, e elas fornecem os valores de E, n e m dado o funcional E*..

Para obter as expressões do momento magnético e da susceptibilidade de spin, VF

começam tratando o problema no limite de m tendendo a zero, o caso paramagnético

(m = 0). Para isso eles expandem as equações (5.2.4) em torno de seus valores parâ. m = 0.

Assim:

Vxc [.; n, m] = Vx [r;n] + Jar'rn(
ô2E".[n,rn]
ôm(r')õn(r)

(5.2.5a)

m=0

wxc[r;n,m] = Jar'-(,
ô2u¡ç[n,m]

(s.2.sb)
ôm(r')õm(r)

m=0

92



eqûruto 5 - Mailelos Te.ffic:os Relevøørtes ø eets Ttøbø&a

onde W¡ç[r;n,m= 0J é nulo por simehia de inv'e,rsão temporal. De.finindo como G¡[n,.ru]

o funcional G [n,m] no limiæ paramagnético e separando-o em seus componentes T, e

Eu", ternos:

Gs[r,m] = Tr[n,m] + E¡c[n] = T*[n] + Ey¿[nJ+ ]fanor'^l¡)c*[r, 
r';nJm(r') (-s-2.6)

(s2.7)

(5.2.8Ð

(5.2.8b)

(s¿,9,

e

Gxclr, rl] = E¡c [n, m] - E o H = ] J arar' *to)G¡ç[r, r' ; nlm(r) + ...

D'e (f2.7) têüt sG ![têì

ðtExc[,n" ml ¡¡m(r)¡n(r) /*=s = o

ô28¡6[n,m]/ôrn(r)ôm(i) lm=o = Gxe [r,r';nl

que impli.ea qu.e.o,se.gundo'termo de (5.2.5a) se anula e a equ-ação 52.2ftça ¡¿ f,,s-¡!!r€:

onde

{-[#J"n 
+Ir(r) +v,(r) +vofr,r';n)+ -ottþ,r(r{v'(r)= q"Y*(i) 

6.z.ea)

B"¡(r) = B(r) - Jar'e*.[r,r';n]m(r')
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Do fonnalí-smo de K-S æm-se que da equação (5.2.1) pode-se escrover â

expressão f,orn¡al para B(r):

l'
n(r) = J dr'G[r, r' ; n]m(r) (5.2.1,0a)

e sua inversão formal

m(r) = Jer' c-t [r, r' ; n]B(r')
(5"2.lo-b)

VP mostraram que as soluções (5.2.9a) e (5.2.9b) são compælveis com (5.2.10a) e

(5.2- 10'b), de modo que se pode escreyer a magnetização comol

m(r) - Jar"c;t ¡r, r' ; n]Bu¡ fu ) =

= Jor' c;t [r, r' ; n]{B( r'¡ - j dr" c¡ç [r', r" ; n] rn(r"!]
(5.2.11)

Do mesmo mod.o, do fornralismo ds funcional densidade temos que o fi¡ncional

susceptibilidade de spin é dado po.r:

¡1n1 = Jorar'c-1 [r, r' ; n] (5.2.12)

demodo que podemÕs escrev€r (5,2.L1) coluo@):

m( r) = f or' x[r'; u]{n{r') - r(r')rn(r')} (5.2,13)
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onde a quantidade K(r) é um núcleo (Kernel) que determina o aumento no campo B

devido a interação de " exchange correlation" oriunda da magnetizaçáo m (eq,.5.2.8b)

(s.2.t4)

A forma de X[n] é muito importante ao considerarrnos soluções aproximadas de

(5.2.13). Para achá-la examina-se variações na magnetização na eq. (5.2.1) devido a uma

hamiltoniana perturbada que contém um campo externo ôH1r';. Usando teoria de

perturbação de 1^ ordem para se achar variações em Ei e Q¡ (funções de onda do problema

paramagnético), V-P encontraram:

X( r, r') = Io(p - r, )loi ('ll2 
lq, 

(.')l' *

o(p-'i)-a(u-'3)
(s.2.1s)

K(r,)ô(r - r') = G¡ç [r, r' ; n] = 
ô2E[n '^X^(r)õ^(t)

I
2 ej -et

qi(r)q;(.)qj{'')Qi t.')

aonde o l" termo contém todas as contribuições provenientes das variações na energia, e a

soma em (5.2.15) contém as contribuições das variações nas funções de onda Yi o .

Devido a complexidade ae X(f,î') procura-se uma solução aproximada para

(5.2.13). Vosko e Perdew(on), " concomitantemente Gunnarsson(ot), ,ug"riram uma

solução formal aproximadaparuum campo uniforme expressa em termos da densidade de

spin y(î) induzida por um desdobramento infinitesimal do tipo Stoner da banda.

Eles definem a densidade de spin como:

+
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y(i)=E -Ei

Ju*rtil = t

rq(pr)= E¡(p"-er)

N(
(5.2.16a)

(s2.16b)

(5.2"16o)

tal que

onde,

1

é a densidade de estados no, nível de Fermi. Com esta definíção deoorre de (5"2.15.) que:

Jx(t,;')or' - J x(i', i)dí'= N(e")Yrl (s.2.17)

onde us.ou-se a ortogonalidade das funçõos de Block (Note-se que os termos inærbandas

não oontribuem Trara estaintegral), Eu'tão, para um,ceÍrpo uniforme a magnetização pode

se¡ escrita comq cq, (5.2,13):

m(i) = n(Ð m( np), - J or x(l,i')K{i)m(i) (5,2, t8)

Agora, seguindo o prooedimento desenvslvido por ¡anacle@Ð tenta.se. ur,na

solução dafor¡na;

m(î)= cy{i} (s.z.re)
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de modo,(1lle a'flEgnetiuação sej,e proporcional a densidade do spin f(Ë) (orignada por

um desdobrarneuto iuftnitesirnal da banda).

'Integra¡rdo (5.2.18) sobre i, têm-se que:

J m(r)¿i = Jc^¡11)ar = c'=

= J nffiu(nr)m - JJd.îdi'x(i,ilK(i)cdr')
,(5.2.20a)

de onde se obtém,qrrc:

(s.2.2ffi)

e onde usou-se a identidade (5.2.1n par¿ se etriminar a inægral dupla e,m 6.2.20Ð.

Assim, a susoeptibilidade uniforme é dad-a por:

m(î) = 
n(r)n(rr)v(î) /

/þ * N(nu ) J ¿r' / (r) K(i)]

X=, (s.221)

(¡¡ota:dî) = XB(î))

Dado que Vosko e F,erdew mostfar4m que lf(î)l< 0, Janack definiu a integral de

exehange, I, cofiIo

r=Jff6)lK(i)l (5'.222a)

de tatr modo que o aümento na sugcepfiöílidade dov-ido a interação de exchange pode ser

escrita na forma uruul(S0)t
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Cøpitulo 5 - Mod.elos Teóricos Relevøntes ø este Trøhølho

"-*("%þ-N(E.)) 4
(s.2.22b)

Da equação (5.2.22b) tem-se que para um campo externo uniforme Ë muito

pequeno, ocorrerá uma magnetização induzida, M = XB, quando houver uma divergôncia

na susceptibilidade (X + "").

lim M= lim XB>0
B-+0 B+0

(5.2.23a)

Isto é, no caso limite I.N (EF) > l, que é o critério do tipo Stoner.

Neste caso 1é a integral de exchange da impureza e N (En) denota a densidade de

estados num cálculo sem polarização de spin.

ä) Critério de Stoner Generalizado

Gunnarsson(ot) *ortrou que para valores pequenos da magn etização relativa

(m(r)/n(r) < I em todos os pontos do espaço) a teoria do funcional densidade local pode

ser aproximada por um formalismo do tipo Stoner. Se, por exemplo, tratarmos a parte

dependente de spin do potencial por teoria de perturbação de lu ordem(47'48), 
"ncont 

u-re

que o desdobramento de exchange em um material ferromagnético, ou em um

paramagnético sujeito a um campo magnético uniforme, é dado por:
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AE=E¿ -Et =2[tg.B+,mL (s.2.24ù

No limite de campo magnético externo nulo (B = 0), tem-se:

ÂE = m.I (s.2.24b)

Gunnarsson usa essa exprcssão e um modelo simples, baseado em um pequeno

destrocamento entre as bandas majoritárias e minoritrir.ias de um metal,^F,, para relacionar

o momento magnético (m = AE/t) com o critério do tipo Stoner (N(EF).Þl). Na figura

abaixo mostramos de forma esquemática a ba¡damajoritária c rninoritária de um sistema

met¡ílico prira pqqueito-s valores de ÂE e rn-

aa
20

t5 4E
ú,o
Elo(¡
Jo
ltCott
É
,t

l¡,1

ã0oo
-5

.t0
4 .3A -1 0

Eno¡gia ern aV

I 2 3

9:9

Fig.5.2,1. - Ex.emplo esquemiitico de um deslocamento de banda rígida-
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Sendo a magnetização igual a diferença entre as ocupações up (nt ) e down (n¿ )

m=nÎ-nJ

tem-se qve m é igual a ârea hachurada abaixo. Isto é, esta área nada mais é que a integral

de N(E) no intervalo u\F. Isso é equivalente a densidade de estados média no intervalo

vezes ÂF.

Se usarrnos a equação generalizada de Stoner (5.2.24a), a condição

autoconsistente para o ferromagnetismo é que a integral da densidade de estados

paramagnética (por spin) sobre a faixa de energia AE seja igual a magnetização m.

N(E)

ÀE

M = N(Er).ÂE

Energia

Fig.5.2.2 - Exemplo esquemático de um momento magnético obtido por um

desdobramento de banda rígida.
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No limite de ÂE tendcndo a zero (magnetizaçôies pequenas), tem-se que essa

integrel N(E) pode ser substituÍda pela ocupação no nÍvel de Fermi, N(Ed, yezes AE, Isto
é,

m = N(Er)ÂE (5,225a)

Mas, da equação (5.2.24b) têm:-so que

(5.2.25b1:

bto é" o sistema ou impureza será magnético se a função nGÐ/AE ctrrzùr à.

função 1/I para algum valor de AE. Esta condiçã,o está exemplificada na fîgura 5.3, e na

equação abaixo:

(5.2.26\:

ltI

t ,.r=l=N(nr)

^E 

\ a/

I.N(EF)ãI =+ Y*r+

t¡

a0

2t

20

13

to

s¡{:
s
=Ëö
T

5

o t
,Uon!!|!bt¡r!ñatF(h,

Fig.5.3 - Exemplo de um sistema que satisfaz o critério generalizado

de Stoner.
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Capítuto 6 - Estados de Impurezas Substitucionøis de Fe e Mo em Hospedeiros d'e VøIênciø 2(Sr' Ca e
Yb)

GAPíTULO 6

ESTUDOS DE IMPUREZAS SUBSTTUCIONAIS DE Fe E Mo

EM HOSPEDEIROS DE VALÊNCIA 2(Sr, Ca E Yb)

O objetivo central deste trabalho é o de se tentar entender melhor o

comportamento das propriedades magnéticas e hiperfinas de impurezas intersticiais. Ern

particular vamos estudar aqui impurezas de Fe em hospedeiros metálicos de valència2,3

e 4; e impurezas de Mo em hospedeiros metálicos de valência 2. Como já dissemos, seção

4.2, loi verificado experimentalmente que ao se produzir estes sistemas pela técnica de

implantação iônica, obtêm-se tanto impurezas intersticiais como substitucionais. Assim,

seria interessante investigarmos estes mesmos sistemas metálicos com impurezas

substitucionais, de modo que possamos efetuar uma análise e comparação completa entre

os nossos resultados e a experiência. Deste modo, vamos neste capítulo estudar o

comportamento de algumas propriedades magnéticas e hiperfinas de impurezas

substitucionais de Fe e Mo em hospedeiros divalentes de Sr, Ca e Yb, que se formam na

estrutura cúbica de face centrada (fcc). Note-se que a impureza substitucional de Fe nos

metais Ti, Zr, Sc e Y(17) foi estudada pelo nosso grupo no trabalho{34), e existe na

literatura estudo teórico para alguns dos sistemas divalentes(18'19).

Como vamos nos referir freqüentemente a um conjunto de sistemas que possuam

aimpureza ou o material hospedeiro em comum, vamos utilizar aqui a seguinte notação.
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Yb)

Vamos denotar um sistema constituído por uma impureza de Fe em hospedeiro de

valência n por FeH(n). Analogamente MoH(n) indica uma impureza de Mo em

hospedeiro de valência r¿. Finalmente usamos a notação I(n)H para indicar impureza de

valência /¿ no hospedeiro fI

6.1. Estudo da Estrutura Eletrônica e das Propriedades Magnéticas

Vamos utilizar aqui o método RS-LMTO-ASA para efetuar cálculo de estrutura

eletrônica de impurezas de Fe e Mo nos metais divalentes Ca e Sr, assim como da tera

rara Yb como hospedeiros. Esses hospedeiros se formam na estrutura fcc. Nos nossos

cálculos usamos a aproximação do funcional densidade local segundo Barth-Heidn(16), e

na resolução do problema de autovalores pelo método de recorrência usamos LL = 2O

como parâmetro de corte. A integração da LDOS é feita pelo método Beer-Pettiffor(sl). .

Para o estudo desses sistemas construímos uma rede com aproximadamente 1.400

átomos na estrutura cúbica de face centrada (fcc). A dimensão desta rede foi escolhida de

forma a se evitar efeitos de superfície nos sítios centrais desta, aonde se efetuará a

autoconsistência. Tomamos como parâmetro de rede "a" dos hospedeiros os valores

experimentais tabelados na referência (10). De acordo com o procedimento descrito ná

seção (3.3), inicialmente calculamos a estrutura eletrônica do hospedeiro puro, obtendo o

nível de Fermi e os parâmetros de potenciais dos mesmos. Apresentamos nas figuras 6.1a,
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Tendo-se obtido o nível de Fermi e os parâmetros de potenciais dos materiais

puros, prosseguimos os cálculos colocando em cada caso a impureza substitucional em

uma posição aproximadamente central no aglomerado. Como estamos usando a

aproximação da esfera atômica, a impureza irá ocupar o volume deixado pelo átomo

substituído pela impureza, e nestes cálculos não estamos considerando relaxação da rede

em torno da impureza. Convergimos primeiramente a impureza isolada, mantendo os

átomos restantes do hospedeiro com os parâmetros fixos nos do material puro. Depois

incluímos a primeira camada de vizinhos na autoconsistência. Nos nossos cálculos, o

potencial da impureza e da primeira camada de vizinhos são obtidos de forma

autoconsistente. O potencial dos demais átomos do aglomerado é definido utilizando

parâmetros de potencial obtidos para o material puro.

Cálculos com mais de uma camada de vizinhos incluídas de forma

autoconsist"nt"(34), mostram que estes últimos não diferem muito dos resultados com

somente a primeira camada de vizinhos incluída na autoconsistência. No caso do

hospedeiro ser o Yb, uma terra rara, como este possui a camada 4f completa e profunda,

tem-se que este se comporta como um elemento de valência dois. Deste modo tratamos os

elétrons 4f como pertencentes ao caroço, deixando as camadas 5d, 6s e 6p na valência.

Devemos chamar a atenção que devido a densidade de estados da impureza de Fe

no hospedeiro Sr apresentat'um pico muito estreito e alto na banda d majoritátria, não foi

possível integrar a LDOS obtida pelo método de Beer-Pettifor tradicional. Assim, em vez

de utilizar o terminador de Beer-Pettifor, adicionamos uma pequena parte imaginária à
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Yb)

energia ao tratar a banda d majoritítria do Fe em Sr. Com este processo foi possível

aumentar a largura da banda e torná-la integrável.

Antes de apresentarrnos os nossos resultados, é interessante notar que devido a

grande diferença de tamanho entre os átomos do hospedeiro com relação à impureza

nestes sistemas é de se esperar que a superposição entre os elétrons do hospedeiro e os da

impureza seja bem menor que em metais de transição como hospedeiros. Para efeito de

uma análise comparativa, mostramos aqui a LDOS sem polarização de spin para

impureza substitucional de Fe em hospedeiros de valência 3 (Sc, Y) e 4 (Ti, Zr), figura

6.2a-d, calculados pelo mesmo método na referência (17). Note-se que os sistemas

FeH(3) e FeH(4) se formam na estrutura hexagonal compacta (hcp), Podemos notar aí que

a medida em que se aumenta o tamanho do átomo do hospedeiro (Ti < Zr < Sc < Y, ver

tabela 6. 1), o pico ressonante na LDOS da impureza se torna mais estreito.

4,2

t:t---.
|"-" tl- ¡

0
0

0.0
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Figura 6.2b - Grafico da |DOS paramagnëttca de uma tn.

ntbsutuctonal de Fe no Sisrema FeZr
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Colocamos nas figuras 6.3a-d os gráficos das densidades de estado local sem

polarização de spin para os sistemas FeH(2) e MoH(2). Para facilitar uma análise

comparativa, colocamos estes gráficos dois a dois. Notamos aí que em todos eles o pico

ressonante é um pico estreito e perto do nível de Fermi, em concordância com o fato dos

átomos dos hospedeiros Ca, Sr e Yb serem bem maiores que os átomos das impurezas de

Fe e Mo. Se compararnos o pico ressonante na LDOS da impureza de Fe em todos os

hospedeiros, notamos que a largura e a altura dos mesmos é diretamente proporcional ao

tamanho dos átomos dos hospedeiros. Este é mais largo no Ti, depois vem o Zr, Sc, Y,

Yb, Ca e Sr, na seqüência inversa do volume ocupado pela impureza de Fe nestes

hospedeiros:

0,24,20,2.{¡¡

a

¡
I

Ti>Zr>Sc>Y>Yb>Ca>Sr
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Vemos na fig. 6.3, que sendo o átomo da impureza de Fe menor que a do Mo, o

pico ressonante na sua LDOS é mais alto e mais estreito que na do Mo para mesmos

hospedeiros. Vemos também que sendo o hospedeiro Sr maior que o Ca, têm-se que os

picos ressonantes das impureza de Fe e Mo são mais altos e estreitos no primeiro

hospedeiro que no segundo. Têm-se, assim, em ordem crescente da altura do pico

ressonante (fig. 6.3): Mo em Ca, Mo em Sr, Fe em Ca e finalmente Fe em Sr. Com a

discussão acima procuramos frisar a importância que a hibridização (sobreposição entre

nuvens eletrônica) entre impurezae seus vizinhos tem sobre a largura do pico ressonante

na LDOS da impureza. Vamos ver agora as suas conseqüências sobre o momento

magnético local no sítio da impureza.

Vimos na seção 5.2 que, dado a LDOS paramagnética de um metal no limite de

pequenos momentos, o critério do tipo Stoner (I.N(EF) > 1) diz que o produto da

densidade de estados por spin no nível de Fermi, N(Ep), pelo parâmetro de Stoner, 1, for

maior que um o sistema será magnético. Colocamos nas tabelas 6.la e b os valores para a

densidade de estados no nível de Fermi no sítio das impurezas de Fe e Mo, assim como o

produto I.N(EF). Vemos aí que todos os sistemas aqui estudados satisfazem o critério do

tipo Stoner. Isto é, as impurezas de Fe e Mo devem apresentar momento magnético local

em todos estes sistemas. Vemos, também, que à medida que se aumenta o raio de V/S do

hospedeiro, aumenta-se o valor da densidade de estados na energia de Fermi. Isto é

conseqüência do aumento da altura do pico ressonante no nível de Fermi, devido a uma

menor hibridização entre a impureza e seus primeiros vizinhos.
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tabela 6.La - Ocupaçõo no nível de Fermi por spin e Critério de Stoner. Parâmetro de

Stoner do Fe; I = 6,8 x 10-2 Fty. (Transferência de Carga = T'C')

Capítulo 6 - Estudos de Impurezas Substitucionøis de Fe e Mo em Hospedeiros de VøIência 2(Sr' Cø e

Yb)

T.C.N(EÐ r.N(EÐHosp WS(u.a)

0.5418 1.3Ti 3.05

1.9 0.81Zr 3.34 27

20 1.3 0.67Sc 3.42

30 2.0 0.86Y 3.76

45 2.7 0.78Yb 4.05

55 3.8 o.7lCa 4.12

71 5.3 0.81Sr 4.49

Tabela 6.Lb - Ocupação no nível de Fermi por spin e critério tipo Stoner. Parâmetro de

Stoner do Mq I = 4,0 x l0-2 Fiy. (Transferência de Carga = T.C.)

N(EÐ LN(Ef) T.C.Hosp WS (u.a)

38.7 1.5 0.68Yb 4.05

4.t2 50.3 2.0 0.57Ca

72.5 2.9 0.74Sr 4.49

Para estudarmos as propriedades magnéticas destes sistemas, colocamos na figura

6.4 os gráficos da LDOS com polarização de spin para impurezas de Fe e Mo tendo Ca,

Sr e Yb como hospedeiros. Constatamos aí que em todos eles o pico na banda majoritária

("up") são picos altos e estreitos e que se encontram no fundo da banda. Os picos na
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banda minoritária ("down") são picos alargados, mais baixos e se encontram no nível de

Fermi. Isto se explica pelo fato da LDOS dos hospedeiros puros (ver figura 6.1) não

possuírem estados suficientes para hibridizar nas regiões profundas da banda. Assim,

têm-se que o pico da banda majoritária é quase um nível, e o pico na minoritária se

encontra alargado.

Para efeito de comparação colocamos na figura 6.5 os gráficos da LDOS com

polarizaçáo de spin para os sistemas FeH(3) e FeH(4), obtidos na referência (34).

Podemos constatar aí que indo do hospedeiro Ti, passando pelo Zr e pelo Sc, têm-se que

os picos das banda majoritária e minoritária vão se estreitando até chegar no hospedeiro

Y, onde observa-se um pico na banda "up" mtJito estreito e que lembra os dos sistemas

FeH(2). Se compararmos as LDOS das impurezas de Fe com as de Mo para mesmo

hospedeiro, constatamos que os picos na LDOS do Fe são mais estreitos que na do Mo

devido ao efeito de tamanho. Constatamos também que devido a banda majoritária estar

quase completa (ver tab. 6.2) e se encontrar no fundo da banda, tem-se que esta é quase

um nível contendo 5 elétrons. Observamos que o pico na banda d minoritária do Mo se

encontra à direita da energia de Fermi, enquanto que esta se encontra quase no meio do

pico na banda minoritária do Fe. Isto é conseqüência do fato da banda d minoritária da

impureza de Mo estar praticamente desocupada, enquanto que a do Fe conter

aproximadamente 2 elétrons. Cabe notar ainda, como a banda majoritária destes sistemas

está praticamente completa, tem-se que em todos eles o pico ressonante na banda

minoritária se encontra no nível de Fermi. Notamos um excesso de elétrons no sítio da

impureza que é explicado pela alta transferência de carga entre a impureza e seus

vizinhos, que é característico de sistemas contendo impurezas substitucionais.
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Tabela 6.2a - Momento Magnético(M) e ocupações no sítio da impureza substitucional

de Fe

dS pM. (p e) splnWS (u.a)Hosp

4.9t4

1.864

0.640

0.592

0.366

0.329

3.13 1

ü

Yb 4.05

o.337

0.292

4.886

r.973

1

J

0.620

0.561

4.72 3.02Ca

0.672

0.612

0.296

0.280

4.95r

1.991

3.03 1

J

Sr 4.49

Tabela 6.2b - Momento magnético(M) e ocupações no sítio da impureza substitucional

de Mo.

S p dM. (¡r e) spinHosp V/S (u.a)

1

J

0.553

0.471

0.353

0.253

4.164

0.779

4.O5 3.56Yb

0.547

0.440

0.349

0.237

4.327

0.549

4.12 3.90 1

J

Ca

1

J

0.6t2

0.480

0.360

0.226

4.586

0.322

4.49 4.52Sr
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vb)

Colocamos na tabela 6.2a os valores para o momento magnético local no sítio das

impurezas de Fe e Mo, e as ocupações majoritárias e minoritárias s, p e d. Para efeito de

comparação, colocamos na tabela 6.3 o momento magnético para o Fe tendo como

hospedeirosTi,Zr,sc, Y 
(*), tr, Ca e Sr.

Tabela 6.3 - Momento magnético (M)de uma impureza substitucionql de Fe, em unidades

de ltø.

Vemos na tabela 6.3 que o momento do Fe cresce com o tamanho do hospedeiro

até atingir a saturação (3 lt u) nos hospedeiros Y, Yb, Ca e Sr. Se olharmos para as

ocupações d do Fe em Yb, Ca e Sr, veremos que ela é ligeiramente menor que 7 nestes.

Como esses sistemas têm a banda d majoritâria quase totalmente ocupada, têm-se que o

Fe apresentará magnetismo forte, saturado em um valor de aproximadamente 3 ¡t u em

todos eles. O fato de que o momento de saturação do Fe é dessa ordem pode ser visto pela

expressão abaixo:

M=5 (elétrons"ttp") - 2 (elétrons"down") -3p".

Se voltarmos a nossa atenção para a tabela 6.2b veremos que o momento

magnético no sítio de impureza de Mo é bem maior que no do Fe. Isto é devido a

FeTi FeZr FeSc FeY FeYb FeCa FeSrHosp.

3.05 3.02 3.032.24 2.80 2.79 3.09M

(*) 
calculados pelo nosso grupo na referência (34)
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ocupação d majoútâria do Mo ser da ordem de 5 elétrons, que implica que o Mo

apresente momento de saturação maior que o do Fe, em torno de 5 ps. Têm-se ainda que

as bandas s e p do Mo são estendidas com ocupações semelhantes as observadas para o

Fe. Cabe notar que Dederichs et al.(18) já tinham notado este comportamento ao estudar

impurezas de metais de transição 4d e 5d em metais simples de valência 1. Eles fizeram

estes cálculos usando o método KKR-GF, assim como pelo método do Jellium-Model.

Através do Jellium-Model eles puderam estudar o comportamento do momento

magnético com a densidade eletrônica no hospedeiro. Através deste estudo eles

mostraram qualitativamente como o momento magnético vai a zero para grandes

densidades eletrônicas do Jellium, e como este satura para a densidade eletrônica

tendendo azero.

Existe na literatura cálculos de estrutura eletrônica para impurezas de Fe e Mo em

Ca e Sr. Na referência (19) usou-se o método variacional discreto (DVM) para se calcular

o momento magnético de impureza de Fe em Ca e Sr como hospedeiros, e na referência

(18) foi usado o método KKR-GF para calcular o momento magnético para impurezas de

Fe e Mo nestes hospedeiros. Colocamos esses resultados junto aos nossos na tabela 6.4.

Vemos aí a excelente concordância entre os nossos resultados, sendo que as diferenças

percentuais entre estes não chegam a 7Vo. Ao que saibamos não existe cálculos para.o

hospedeiro Yb.
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Tabela 6.4a - Momento Magnético Local - Comparação com autros cáIculos teóricos

Tabela 6.4b - Momento Magnético Local - Comparação RS-LMTO-ASA com KKR-GF'

6.2. Estudo do Campo HiperfÏno e Deslocamento Isomérico

Vamos começar esta seção apresentando um estudo sobre a grandeza do campo

hiperfino para impurezas substitucionais de Fe e Mo em Ca, Sr e Yb como hospedeiros.

Os nossos cálculos foram efetuados levando-se em conta somente o termo de contato:

HHr = ) *rlrto)' l' - Intol' l'l

KKR-GFDVMRS-LMTO

3.283.02 2.93FeCa

3.01 3.33FeSr 3.03

KKR-GFRS-LMTO

3.90 3.88MoCa

4.4tMoSr 4.52
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e desprezamos os demais termos (ver capítulo 4). Existe na literatura cálculos de estrutura

eletrônica desta grand ezapataimpureza de Mo em Ca 
" 

Sr(18) e para Fe em Cu(19), aonde

também só foi considerada a contribuição de contato ao campo hiperfino. Como

mostramos no capítulo 6, os dados experimentais quanto ao comportamento magnético

em impurezas implantadas ionicamente em metais são obtidas através da técnica de

implantação ionica. Através dessa técnica são feitas medidas da temperatura de Curie de

uma dada amostra, ver tabela 6.5a, de onde se infere se a amostra será ou não magnética e

o valor do campo hiperfino. Ver a equação abaixo, capítulo 5, que relaciona os valores do

campo hiperfino (HHÐ, do momento magnótico (M) e da temperatura de Curie. Cabe

notar que os valores experimentais para o campo hiperfino(35) colocados nas tabelas 6.5b,

foram obtidos através dos nossos resultados para o momento magnético, ver tabela 6.5a.

T. = *É (s"rr + t). H,rr = 0.4417 (s"¡¡ + 1). H *
J.K g

onde S"¡¡= M / 2 e H¡1¡ é o campo hiperfino.

Tabela 6.5a - Cálculo do Cømpo Hiperfíno (Tesla) através da temperatura de Curie.

FeCa FeSr MoYb MoCa MoSrSistema FeYb

Tc 43 47 62 -28 -20 -36

3.02 3.03 3.56 3.90 4.52Momento (¡.rs) 3.05

s"n (ps) 2.53 2.51 2.51 2.78 2.95 3.26

31.5 42.0 5s.3 -22.5 -15.1 -24.1cp Hip.(T)
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Observamos na tabela 6.5a que medidas experimentais atribuem um valor alto e

negativo para o campo hiperfino do Mo nestes hospedeiros(35). Por outro lado, obtivemos

valores em torno de zero para esta grandeza. Nota-se também que os resultados obtidos

pelo método KKR-GF para a impureza de Mo em Ca e Sr são altos e com sinais

positivos. Para se poder entender esta discrepância entre estes resultados, colocamos na

tabela 6.5b as contribuições de caroço (C) e de valência (val) para esta grandeza. Vemos

aí que os nossos resultados para a contribuição de caroço estão em excelente

concordância com os obtidos pelo KKR-GF. Notamos que esta contribuição ao campo

hiperfino é proporcional à componente d do momento magnético local em ambos os

cálculos, com constante de proporcionalidade da ordem de -10 Tl l-tr. Podemos notar na

tabela 6.5b que as contribuições de valôncia obtidas pelos dois métodos diferem entre si

por menos de 20Vo. Esta contribuição é proporcional ao momento s, com constante de

proporcionalidade da ordem de 650T/pn. Como nestes sistemas o momento s da impureza

é da ordem de décimos de elétrons (ver tabela 6.2) tem-se que a contribuição de valência

é da ordem de grandeza da de caroço. Desse modo pequenas imprecisões na polarização s

leva a grandes variações no valor da contribuição de valência do campo hiperfino, que

por sua vez acarreta grandes variações no valor do campo hiperfino total. Cabe notar que

nos hospedeiros de valência 3 e 4, como o momento s é da ordem de centésimos de

elétrons, a contribuição de valôncia é bem menor que a de caroço, de modo que os valores

para o campo hiperfino concordam razoavelmente bem com a experiência
(11)
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Tabela 6.5b - Campo Hiperfino em unidades de Tesla (T). Comparação com dados

experimentais e com outros cóIculos teóricos.

Tabela 6.5c - Campo Hiperfino em unidades de Tesla (T). Comparação com dados

experimentais e com outros cálculos teóricos.

Vemos na tabela 6.5c que ao contrário dos dados experimentais que atribui um

valor positivo e alto para o campo hiperfino da impureza de Fe para esses sistemas, todos

os cálculos teóricos obtiveram um valor em torno de zero para estes. Isto é atribuído ao

fato de que para estes sistemas a contribuição orbital ao campo hiperfino ser muito

importante, como foi chamado a atenção na referência (19). Isto é, como foi mostrado na

seção (6.1) e na referência (18), nestes sistemas a hibridização entre a impureza e seus

Exp.KKR-GFRS-LMTO-ASACpo. Hip.

Tot.Tot. C Val.C Val

-2349.3 -6.2MoYb -55.5

-59.9 73.0 l3.l -1558.9 -1.5MoCa -60.4

89.s 22.2 -2570.1 4.7 -61.3MoSr -65.4

Exp.RS-LMTO-ASA DVMCpo. Hip.

val Tot.C Val Tot C

-4.7 38FeYb -30.4 25.7

25.8 -t.7 -21.7 30.2 2.5 42FeCa -27.5

0.5 55FeSr -29.5 30.0
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vizinhos é muito pequena, de tal modo que a impureza guarda algumas de suas

características atômicas, tal como o momento orbital. Nesta configuração quase atômica

para a banda r/ o momento orbital do Fe é grande e positivo, levando a valores grandes e

positivos para o campo hiperfino, como os obtidos experimentalmente. É intetessante

notar qlle isto também é verdade para a impureza de Mo nestes sistemas. Mas devido ao

fato da ocupação d de saturação do Mo ser da ordem de 5 elétrons, tem-se que para este

átomo a contribuição orbital deve ser muito pequena, como pode ser verificado nos

valores experimentais negativoÉ para o campo hiperfino deste. Deste modo, além dos

problemas teóricos de não se obter um valor preciso païa a componente de valência, para

os sistemas com impureza de Fe tem-se o agravante destes cálculos não incluírem

contribuição orbital ao campo hiperfino. Assim, como não temos muita precisão para

tratar da grandeza campo hiperfino em sistentas de valência dois, não vamos estudar o

seu conxportamento para sistemas contendo impurezas intersticiais.

Vamos fazer agora um estudo sobre o comportamento do deslocamento isomérico

de uma impureza de Fe em hospedeiros divalentes (Ca, Sr e Yb). Cabe notar que no

trabalho de tese feito dentro do nosso grupot'u), realizou-se uma investigação sistemática

do comportamento da grandeza IS com o volume ocupado pela impureza de Fe. Vamos

aqui completar este estudo colocando os nossos dados neste contexto. Objetivando fazer

uma análise semelhante dos nossos resultados para a impureza intersticial de Fe, damos

aqui as idéias principais desse estudo.
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WS (a.u)

2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8

WS (a.u)

4,O 4,2 4,4 4,6

Figura 6,6 - GráJìco do IS em finção do raio de VS da impureza de Fe. Total, IS,,

contribuição de cøoço, ISç.

Foi observado que à medida em que se aumenta o volume ocupado pela impureza,

aqui representado pelo seu raio de WS, o valor do IS se torna mais positivo. Esse

comportamento também é observado em nossos sistemas, como pode ser visto na figura

6.6. Dada a definição do IS (ver capítulo 4) como sendo proporcional a diferença entre as

densidades eletrônicas no núcleo da impureza de Fe t p! fOl ) com relação ao Fe puro

tp5'tol I'

IS=-a(pl(O)-pF"(0)),

tem-se que este aumento do valor do IS com o volume ocupado pelo Fe, é devido à uma

diminuição da densidade eletrônica no núcleo da impureza em relação ao Fe puro.

Usamos aqui o valor de c = 0.24mmls, normalmente utilizado no contexto de cálculos de

estrutura eletrônica não relativísticos 
(3'). 
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elétrons s de valência como pelos de caroço sobre o comportamento do IS com a pressão,

dividiu-se o IS nas suas contribuições de caroço (ISc) e de valência (ISv)(3ó):

IS=ISc+Isu

Notou-se também, que de acordo com o fato dos elétrons de valência serem mais

externos que os de caroço, que esta contribuição é a responsável pelo comportamento do

IS da impuÍeza com as pressões do seu ambiente externo (o seu volume). Podemos ver na

tabela 6.7 e na figura 6.6 que para os nossos sistemas a contribuição de caroço é

desprezível, de modo que aqui também é a contribuição de valência o termo determinante

do comportamento do IS.

Na figura 6.7 temos uma comparação entre os resultados calculados pelo nosso

grupo para os elementos à direita do Fe na tabela periódica, com os dados experimentais

obtidos pela técnica IBMS, fornecidos na referência (20). Vemos que as tendôncias são

bem descritas pelos cálculos, s que a concordância entre teoria e experiência é em geral

bastante boa. Na tabela 6.6 notamos que os dados experimentais são em geral mais

positivos que os nossos resnltados.

Na análise que se segue sobre o comportamento do IS, vamos nos restringir aos

elétrons de valência do Fe, uma vez que essa é a contribuição dominante, responsável

pelas tendências observadas pela experiência. Dentro do formalismo do LMTO-ASA,

pode-se escrever a densidade eletrônica no núcleo 
"o*o('u),
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ps(0) = r*l.pr(o) It

aonde n, é a ocupação s e lqs (012 é a probabilidade de um elétron s se encontrar no

núcleo. Sendo a ocupação s do Fe puro (ns: 0,663) e o módulo ao quadrado da função s

no núcleo (lq(O)12 : 109,00) constantes, têm-se que podemos estudar o comportamento

do IS da impureza de Fe como função desses seus dois parâmetros. Colocamos na tabela

6.7 os valores para l<ps(o)|2 " par a ocupação 4s, Itr, em função do volume ocupado

pela impureza de Fe. Nas figuras 6.8(36) e 6.9(36) cdlocamos o estudo gráfico de log(o)12

e de n em função do raio de WS, onde completamos esta figura com os nossos dados.

Vemos na figura 6.8 que a ocupação 4s da impureza de Fe cresce com o raio de WS

deste, atingindo um valor maior que um nos sistemas FeH(2). Vemos também que

l,ps(o)|2 diminui dentro de uma curva universal com o aumento do volume ocupado pela

impureza de Fe, sendo este comportamento que fae com que o IS se torne cada vez mais

positivo com o aumento do volume ocupado pela impureza de Fe.
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Comparando os cálculos magnéticos com os não magnéticos (tab. 6.6), vemos que

os últimos são sempre mais positivos que os primeiros. Temos assim que a medida em

que se aumenta o volume do átomo hospedeiro, e concomitantemente o momento

magnético no sítio da impureza os valores para o IS vão ficando mais negativos que os

experimentais. Concluí-se assim que as tendências do IS observadas experimentalmente,

com respeito as pressões que a impureza de Fe está submetida na cavidade substitucional,

podem ser entendidas em termos do comportamento da densidade eletrônica do Fe no

núcleo, e em particular em termos do comportamento da probabilidade dos elétrons s se

encontrarem no núcleo, independendo da simetria do material hospedeiro. Vemos

também que a contribuição de valên cia é a dominante para esta grandeza, já que sendo

esta uma camada externa é quem sofre a,maior influência do ambiente ao redor do Fe,

principalmente das maiores ou menores pressões sobre este.

Tabela 6.6 - 15 (mm/s) ent função do raio de WS para uma impureza substitucional de

Fe.

Sc Y Yb Ca SrHosp Ti Zr

3.421 3.76t 4.054 4.121 4.490WS 3.054 3.347

0.24 o.37 0.38 0.48 0.50IS (n-mag.) 0.05 0.22

0.32 0.330.03 0.16 0.18 0.27 0.24IS (mag.)

0.20 0.29 0.40 0.40IS (Exp.) 0.06 o.t7
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Tabela 6i - eontribuições de earoç.o e d'e vø\.êneia øa IS e probabilidade ao quudrado

dos eátrons I estorewmo nú'cleo (tps (O) )'.

Cøpítølo 6 - Etîudos ik It6prureø3 SubstritiretanaÈs de Fe e Ma smHospeileiros de Vaßncìa2(Sr, Cø e

Yb)

ISc (mrlls) ISr (mm/¡)Iç,@)l' ISv (mil/s)Hosp. VTS

-0.04 0.3r84.O5 44.A o.42Yb

0"50 -o.Q2 048Ca 4.r2 43.1

0.51 -0,01 0,50Sr 4.49 39.2
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GAPíTULO 7

ANÁLISE GERAL DO COMPORTAMENTO DE IMPUREZAS

INTERSTICIAIS E,M HOSPEDEIROS METÁLICOS

Começamos este capítulo fazendo um estudo do comportamento magnético em

sistemas constituídos por impurezas intersticiais em hospedeiros metálicos, aonde ora

variamos o hospedeiro e fixamos a impureza, ov ora fixamos o hospedeiro e variamos a

impureza. Na primeira classe de sistemas estudamos qualitativamente o comportamento

magnético de uma impureza intersticial de Fe em hospedeiros metálicos de valência 4(Ti,

Zr), 3(Sc, Y), Z(Ca, Sr e Yb) e 1(K). Na segunda classe de sistemas estudamos o

comportamento magnético de impurezas 3d nos hospedeiros Sc e Yb. Em seguida

apresentamos os resultados para o momento magnético local de impurezas de Fe e Mo em

Yb, Ca e Sr como hospedeiros. Embora existam na literatura cálculos para impurezas

substitucionais, este é o primeiro estudo realístico de impurezas intersticiais em

hospedeiros metálicos. Assim é interessante estudar de forma sistemática as propriedades

desses sistemas. Completando o estudo acima mencionado, vamos fazer aqui um estudo

do comportamento do momento magnético com relação a variações na relaxação na rede

para um dado sistema fixo. Cabe notar que vamos continuar usando aqui a mesma

notação do capítulo anterior para denotar um conjunto de sistemas com características em

comum (FeH(n), MoH(n), etc. ).
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7.L. Estrutura Eletrônica sem Polarização de Spin e Propriedades

Magnéticas

Vamos inicialmente, usando cálculos RS-LMTO-ASA sem polarizaçáo de spin,

fazer um estudo comparativo da densidade de estados local numa impureza de Fe em

hospedeiros de baixa valência, situados a esquerda na tabela periódica. Usando esses

resultado vamos tentar entender quais as condições que favorecem o aparecimento de

momento magnético local na impureza.

Para se efetuar o cálculo de estrutura eletrônica para os sistemas acima seguimos o

seguinte procedimento. Começamos classificando estes sistemas de acordo com a

simetria em que se forma o material hospedeiro. Têm-se que os metais de transição Ti,

Zr, Sc e Y formam na estrutura hexagonal compacta (hcp), os metais alcalinos terrosos na

estrutura cúbica de face centrada (fcc), assim como a terra rara Yb, e finalmente o metal

alcalino K se forma na estrutura cúbica de corpo centrado (bcc). Para simular estes

sistemas construímos uma rede com aproximadamente 1500 átomos na simetria do

material hospedeiro e com parâmetro de rede experimental deste obtido na referência

(27). Escolhemos um sítio numa posição central (ou átomo) e elegemos um dos sítios

intersticiais adjacente como sendo o sítio intersticial ocupado pela impureza. Tomamos

este sítio como o centro da rede, a posição (0, 0, 0). Constatamos que as dimensões dessa

rede são suficientemente grandes para o sítio da impureza não sinta efeitos de superfície.

A impureza é colocada no sítio octaédrico no caso da simetria da rede ser fcc ou hcp (ver

figura 7.7), de forma que a impureza possuirá 6 primeiros vizinhos. No caso do K
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(simetria bcc) a impureza é colocada em um sítio intersticial com simetria tetraédrica, de

forma que a impureza possuirá 4 primeiros vizinhos (fig. 7.1)

"llz

" 
ll',

I

o

o-Sítios octaédricos

'Ätomos metálicos

ß11

A- Sítio octaédrico em um aglomerado com
sime tria hexagonal compacta.

B- Sítio octaëdrico em um aglomerado com

simetris cúbica de face centrqda.

a

oßlz
C- Sítio tetrqédrico em um aglomerado com

simetria citbica de corpo centrado.

o Sítios tetraédricos
r Átomos metalicos

Figura 7.1 - Figuras ilustrativas da geometria das cavidades intersticiais relevantes

a este trabalho.

Construído o aglomerado calculamos a relaxação dos primeiros vizinhos dà

impureza, usando o equilíbrio de forças entre a impureza e seus vizinhos. para isso

precisamos de um modelo que simule este equilíbrio. A força utilizada foi derivada a

partir de um potencial de pares tipo Lænnard-Jones parametrizado para metais, como

descrito no apêndice (45). Num cálculo que usa a aproximação da esfera atômica é
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necessário atribuir um volume e um raio de WS à cada átomo do sistema. Isto não cria

nenhum problema no caso de um sistema contendo uma impureza substitucional, já que

neste caso existe um volume natural a ser ocupados pela impureza; o volume deixado pôr

um átomo do hospedeiro. No caso de um sistema contendo uma impureza intersticial

tem-se que no volume aonde haviam 6_átomos (no caso de uma rede fcc ou hcp) terá que

conter 7 (6 + impureza). Deste modo tem-se que determinar um método para se dividir

este volume da cavidade intersticial entre a impureza e seus primeiros vizinhos. No

cálculo de sistemas binários utilizam-se em geral dois métodos para se obter o raio de WS

de cada componente. O critério de neutralidade aproximada de carga e o de

proporcionalidade entre os átomos do binário. No critério de neutralidade aproximada de

carga. (critério NC) o raio de WS da impureza é determinado de modo que a transferência

de carga no seu sítio seja menor ou da ordem de 5 x 1õ2 elétrons. No critério de

proporcionalidade o volume ocupado pela impureza é escolhido de forma que a razáo

entre os volumes da impureza e de seus primeiros vizinhos seja a mesma que a razão

entre os seus raios de WS no metal puro. Cabe notar que no caso dos sistemas serem

FeH(4) e FeH(3) estes critérios coincidem razoavelmente bem, mas diferem no caso do

sistema ser FeH(2). Vamos optar por utllizar aqui o critério de NC.

Nos nossos cálculos usamos a aproximação do funcional densidade local segundo

Barth-Heidn{23), e na resolução do problema de autovalores pelo método de recorrência

usamos LL = 20 como parâmetro de corte. Do mesmo modo que para o caso de

impurezas substitucionais, calculamos a estrutura eletrônica do hospedeiro puro para

obtermos os parâmetros de potenciais do material puro ("bulll') e a energia de Fermi do
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sistema. Com esta energia fixa fizemos o cálculo autoconsistente da impureza. Nos

cálculos que apresentamos aqui, fizemos a autoconsistência no potencial somente para a

impureza e seus primeiros vizinhos, utilizando para os demais átomos os parâmetros de

potencial do "bulk"(material puro). No caso do hospedeiro ser o K incluímos as duas

primeiras camadas de vizinhos, no total de 8 átomos no cálculo autoconsistente. Cálculos

incluindo um número maior de camadas de vizinhos de forma autoconsistente, mostram

que a estrutura eletrônica no sítio da impureza fica bem representada com a inclusão de

somente uma camada de vizinhor('o). Note-se que no caso do material hospedeiro ser a

terra rara Yb, ao fazermos o cálculo de estrutura eletrônica colocamos os elétrons 4f no

caroço, como já explicado no capítulo anterior.

Colocamos na tabela 7.1 os valores obtidos para o raio de WS e a relaxação em

torno da impureza de Fe para os sistemas FeH(4), FeH(3) e FeH(2). Para facilitar a leitura

damos a relaxação tanto em A como em por cento da distância de primeiros vizinhos da

impureza. Junto com estes colocamos nesta tabela o raio de V/S do hospedeiro puro e seu

módulo de compressibilidade volumétrica, C.É interessante notar (ver tab. 7.1) que a

medida em que se aumenta o tamanho do átomo do hospedeiro aumenta-se o volume

ocupado pela impureza, representado aqui pelo raio de WS desta (V/SF1, segundo o

critério de neutralidade de carga. Observamos, também, que para estes hospedeiros o

módulo de compressibilidade aumenta com o aumento do tamanho do hospedeiro. Têm-

se assim que quanto maior e mais comprimível for o hospedeiro maior será o volume

ocupado pela impureza. Notamos, também, que a medida em que se aumenta o volume da

cavidade intersticial, menor é a relaxação em torno da impureza. Vemos assim que o

133



Capítulo 7 - AnáIise Geral do Comportantento de Impurezas Intersticiais em Hospedeiros Metálicos

critério de NC e a relaxação L-J descrevem de forma razoâvel o comportamento

qualitativo esperado na vizinhança da impureza. Cabe chamar a atenção aqui, que a terra

rara Yb possui características físicas muito parecidas com o Ca; volume do átomo e

módulo de compressibilidade.

Tabela 7.1- Relaxação L.J. e raio cle WS do Fe em função do mctterial hospedeiro (u.a

= uniclacles cttônüccts )

Com o intuito de se fazer uma análise dos sistemas FeH(3) e FeH(4) apresentamos

aqui os nossos resultados obtidos através de cálculo de estrutura eletrônica sem

polarização de spin para estes sistemas. Mostramos no capítulo 6 que a curva da

densidade de estado no sítio de uma impureza substitucional de Fe nesses sistemas

apresenta um pico próximo ao nível de Fermi. Através da análise da LDOS da impureza

substitucional de Fe constatamos que a medida em que se diminui o tamanho dos átomos

Hosp.

(u.a.)

wsh

qlorrm2nll¡

C Relax. L-J

(vo)

Relax. L-J

rÄl

Wsr6e¡

(u.a)

Ti 3.05 0.95 14.6 0.30 2.530

Zr 3.34 1'20 1 1.6 0.26 2.591

1 1.8Sc 3.42 2.30 0.25 2.656

9.0 0.23Y 3.76 2.13 2.750

Yb 4.05 1.52 9.4 0.26 2900

Ca 4.12 6.58 8.6 0.24 2.950

Sr 4.49 8.62 6.8 0.21 3.1 50
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do hospedeiro, e portanto da sua cavidade substitucional, o pico na LDOS se tornava mais

baixo e mais largo. Baseado neste comportamento, observado em geral em sistemas

contendo impurezas substitucionais, era de se esperff que a curva na LDOS de urna

impurezaintersticial de Fe nesses hospedeiros viesse a apresentar um pico muito alatgado

do nível de Fermi, uma vez que ela se enconÍa mais comprimida em uma cavidade

intersticial.

Colocamos nas figuras J .2a e b o gráfico da densidade de estados local (LDOS)

sem polarizaçáo de spin para os sistemas FeH(4) e FeH(3). Vemos que ao contrário do

que se esperava, a LDOS da impureza Fe nestes sistemas apresenta um pico relativamente

estreito e alto, mas que no entanto se encontra longe do nível de Fermi. Assim os valores

paru aocupação no nível Fermi para spin (N(Er)) para estes sistemas são baixos

(N(EÐ < 8,5 para todos eles). Logo em nenhum deles a impureza de Fe satisfaz o critério

de Stoner estrito (LN(EÐ > 1). Note-se que o parâmetro de Stoner do Fe é igual a

0.068 Ry. Este resultado está de pleno acordo com os dados experimentais(1l) cujas

medidas de TDPAD indicam que impurezas intersticiais de Fe nestes hospedeiros são não

magnéticas. O intrigante nestes sistemas é o fato de que a ocupação no nível de Fermi ser

pequena, não devido ao fato do pico ressonante na LDOS da impureza estar muito

alargada, mas sim por estes estarem longe da energia de Fermi e por serem estreito. Este

fato será objeto de estudo adiante.

Analisando com mais cuidado os gráficos da LDOS do Fe nestes sistemas,

constatamos que o pico ressonante da impureza de Fe se encontra aproximadamente na

mesma posição, em relação ao nível de Fermi, para hospedeiros de mesma valência. Nos
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sistemas FeH(4) este se encontra a aproximadamente -2,2 eY da Ep e nos sistemas FeH(3)

à aproximadamente -1,6 eV da Ep. Notamos, também, que a medida em que se aumenta o

tamanho do átomo do hospedeiro (Ti < Zr < Sc < Y) o pico na LDOS se torna mais

estreito e mais alto, o que está em pleno acordo com a sobreposição relativa entre a

impureza e seus vizinhos (hibridização). Estes fatos nos levam a conjeturar que para estes

sistemas a posição do pico ressonante seja determìnu¿u somente pela cargade valência do

hospedeiro. Se este fato for verdade, observando as posições dos picos na LDOS do Fe

em relação à Ep nos sistemas FeH(4) e FeH(3), nos leva a supor que o pico na LDOS da

impureza nos sistemas FeH(2) devem estar à direita dos picos nos sistemas FeH(3), ou

seja, mais próximos do nível de Fermi. I-evando-se em conta ainda o fato de que os

átomos dos hospedeiros Ca e Sr serem bem maiores que os metais de transição Ti, Zr, Sc

e Y, é de se esperar que estes picos sejam mais altos e estreitos que os anteriores.

para verificarmos essas tendências apresentamos aqui os nossos cálculos de

estrutura eletrônica sem polarização de spin para um impureza intersticial de Fe nos

metais alcalinos terrosos Ca e Sr como hospedeiros. Para facilitar uma análise

comparativa do comportamento da posição do pico ressonante na LDOS entre estes

sistemas e os FeH(3) e FeH(4), fizemos gráficos conjugados da LDOS para hospedeiros

que pertençam a uma mesma linha da tabela periódica, isto é, i) Fe em Ca, Sc e Ti, figura

7.3a e ii) Fe em Sr, Y e Zr, figura 7.3b. Note que (fig.7.3) incluímos também o K, cujo

comportamento será analisado posteriormente.

Analisando as figuras 7.3 constatamos que realmente os picos na LDOS da

impureza de Fe nos sistemas FeH(2) estão mais próximos da Ep, isto é, eles se encontram
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à direita dos picos nos sistemas FeH(4) e FeH(3). Podemos observar, também, que estes

picos são mais estreitos e mais altos que os demais, o que está de acordo com o fato dos

átomos de Ca e Sr serem maio¡es que os metais de transição, isto é, com o fato de haver

menor sobreposição entre a impureza e seus vizinhos (hibridização). Vemos assim que as

tendências com respeito à posição do pico na LDOS da impureza de Fe valem tambérn

em sistemas de valência 2.

Vamos estudar agora se esses sistemas podem ser ou não magnéticos. Se

aplicarmos o critério generalizado de Stoner a estes sistemas, isto é, se fizermos um

pequeno deslocamento rígido da banda paramagnética destes sistemas, vamos obselvar

que devido à presença de picos altos e finos na vizinhança de Ep, o momento magnético

m, criado por uma variação de A E simulando bandas de spin "up" (1 ) e de spin

"down" ( J ), será o suficientemente grande para que a curva m( 
^E 

)/ A,E (onde LE é o

deslocamento nos centros das banda; AE = EJ - B1) cruze areta llIpara algum valor de

AE (ver discussão na seção 5). Esse comportamento é ilustrado na figura 7.4 mostrando

que estes sistemas podem ser magnéticos. Em contraste mostramos na figura 7.5 a curva

m( AE )l LE para o sistema FeTi, aonde claramente a impureza de Fe é não magnética,

devido ao fato do pico ressonante na LDOS ser profundo neste sistema. Note que este

critério só é valido para pequenos deslocamentos das bandas, onde as bandas

permanecem com a mesma forma, "rígidas". Cálculos spin polarizados serão

apresentados mais tarde, elucidando as propriedades magnéticas destes sistemas.
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7.2. O Modelo de Wolff Aplicado a Impurezas Intersticiais

Vamos agora utilizar um modelo qualitativo, baseado no modelo de Wolfl2', puru

entender melhor o comportamento da posição da LDOS com a carga de valência do

átomo do hospedeiro. Vamos fazer também previsões para o comportamento de outras

impurezas nos hospedeiros aqui estudados. Para tornar a nossa análise mais clara, damos

a seguir um resumo das principais idéias desse modelo, apresentada em detalhes no

capítulo 5.

No modelo de V/olff o fenômeno de aparecimento e estabilidade do momento

magnético local é tratado como um problema de espalhamento, aonde os elétrons de

condução são espalhados pelo potencial espalhador da impureza. Se a ressonância é
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estreita e aparece perto o suficiente do nível de Fermi, a impureza desenvolverá momento

magnético. Note-se que esta condição é semelhante ao critério de stoner(4).

A condição ressonante no modelo de Wolff depende da densidade de estados do

hospedeiro, Nil.o(e), e do potencial da impureza, definido como sendo o valor médio

V*r (onde m se refere ao nível d), da diferença entre o potencial da impureza e do

hospedeiro no sítio da impureza. As propriedades do hospedeiro entram no formalismo

através de uma função f(E), definida como sendo a parte principal da seguinte integral:

F,"(E)=PIE
N

m

hosp
(e)de

(E-e)

Colocamos na fîgura 7.6 uma ilustração da forma geral da curva F(E). A posição

do pico ressonante é determinada pela intersecção entre as curvas F(E) e V,n,n, onde nos

interessa a solução denotada por A na figura. Se considerarrnos que nos interstícios do

hospedeiro o potencial é aproximadamente constante, tem-se que o potencial V* no

sítio da impureza será dado pelo próprio potencial da impureza.

Vrm = Vl

l/v

I
g
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Vejamos agora como este modelo se aplica aos sistemas estudados aqui. Em

primeiro lugar temos que nestes sistemas a impureza de Fe é fixa, isto é, o potencial

espalhador, Vr, é constante. Agora se considerarrnos a forma da curva F(E) fixa, fig.7.6,

tem-se que a medida em que se aumenta a cargade valência dos átomos do hospedeiro a

energia de Fermi se torna mais positiva, acarretando em um afastamento relativo entre a

posição do pico ressonante, em A, e o nível de Fermi. Na fig. 7 .7 as retas verticais 1,2,3. e

4 representam a posição do nível de Fermi para hospedeiros de valências I, 2, 3 e 4

respectivamente. Vemos, assim, que se considerarmos que a posição do centro do pico

ressonante nos sistemas de valência 2, FeH(2), estão aproximadamente ao lado do nível

de Fermi, tem-se que por este modelo qualitativo a posição dos picos ressonantes nos

sistemas FeH(3) estariam um pouco mais afastado à esquerda da E¡, e nos sistema5

FeH(a) mais à esquerda ainda, como ilustrado na fig. 7.6. É, interessante notar que de

acordo com essas tendências, a ressonância deveria se encontrar à direita de Ep nos

sistemas de valência 1, FeH(1).

E-

Figura 7.7 'Figtra esquematica das previsões do modeto de Wolff para uma impureza
fixa de Fe e hospedeiros de valência variavel.
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Vemos na fig. 7.3a(a LDOS total paramagnética do Fe nos hospedeiros Ti, Sc, Ca

e K) que a medida em que a carga de valência do hospedeiro diminui a posição do pico

ressonante fica mais próxima da Ep. Mas ao contrário do que o nosso modelo previa, o

pico do Fe em K encontra-se junto à Ep, à direita do pico do Ca. Este fato é explicado

pelo fato do pico ressonante da impureza não poder passar paru a direita da Ep, pois neste

caso este passaria para o lado da banda dos estados não ocupados, acarretando em uma

grande transferência de carga da impureza para os seus vizinhos, que resultaria em um

desbalanceamento das forças Coulombianas no sítio intersticial. Assim, o processo

autoconsistente redistribui o excesso de elétrons para balancear as cargas. Nesse processo

alguns dos estados no pico ressonante são preenchidos, e como resultado obtêm-se que o

pico ressonante fica fixo na energia de Fermi.

Notando-se que os hospedeiros Ti e Sc possuem simetria hcp, o Ca fcc e o K bcc,

pode se concluir que a posição do pico ressonante é determinada predominantemente pela

carga de valência do hospedeiro. A influência da estrutura do hospedeiro sobre a posição

do pico ressonante, se existe, é muito pequena nestes casos. Nota-se, como antes, um

efeito de hibridização sobre a largura dos picos ressonantes.

Agora que determinamos a dependência da posição do pico ressonante com

relação à carga de valência do material hospedeiro, surge uma pergunta natural. Como

varia a posição do pico ressonante no sítio da impureza ao mudarmos a cargade valência

da impureza para um dado hospedeiro fixo? Aqui estudaremos dois exemplos: impurezas

3d em Sc e impurezas 3d em Yb.
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7.3. Impurezas Intersticiais de Cr, Fe e Ni em Sc

Antes de apresentarrnos os nossos resultados para a LDOS sem polarizaçáo de

spin para esses sistemas, vejamos o que o nosso modelo qualitativo prevê para essès

casos. De acordo com esse modelo têm-se que ao fixarmos o material hospedeiro estamos

fixando a função F(E) e o nível de Fermi (E¡). Variando a carga de valência da impureza,

estamos variando o potencial espalhador V¡. Deste modo tem-se que a solução A na

figura 7.8 aproxima-se ou afasta-se da Ep se V¡ aumenta ou diminui em módulo,

respectivamente. Assim esperamos que à medida que V¡ aumente, ou seja, à medida que a

impureza 3d se mova à direita na tabela periódica, o pico de ressonância se afaste da

energia de Fermi.

E.*
Figura 7.8 - Figara esquemøtica das previsões do modelo de Wolffparø um hospedeiro- 

fixo e impurezas com cargøs de valência variáveis
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Fizemos cálculo sem polarização de spin para os sistemas constituídos de

impurezas intersticiais de Cr, Fe e Ni em Sc como hospedeiro. Para este cálculo tomamos

o sistema FeSc já calculado e substituimos a impureza de Fe pela de Cr ou Ni, mantendo

a relaxação na rede e o raio de Wigner-Seitz (ViS) da impureza fixos. Apresentamos na

frg.7 .9 o gráfico conjugado de todos eles. Observamos nesta figura que de acordo com as

previsões, a posição do pico na LDOS da impureza varia com a carga de valência desta'.

Os nossos resultados mostram, tomando o nível de Fermi como referência, que a

ressonância para a impureza de Ni ocorre mais à esquerda que a do Fe, e a do Cr mais à

direita deste último. Analisando as larguras dos picos ressonantes das impurezas, fig.7.9,

pode-se constatar estes estão narazão direta do tamanho do átomo da impureza, enquanto

que a altura está na razão inversa. O átomo de Ni é o menor dos três e portanto o seu pico

é o mais fino e mais alto. Depois vem o do Fe e por último o do Cr.
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Vamos estudar agora um caso particular de sistemas onde tomamos um

hospedeiro de valência dois fixo, no caso a terra rara Yb, e variamos a impureza (a carga

de valência) no sistema I(n)Yb, onde I(n) = Ni, Fe, V e Cr. O interesse nesse sistema está

no fato de como o pico ressonante na LDOS da impureza se encontra próximo do nível de

Fermi, podemos averiguar como este se comporta ao diminuirmos a carga de valência da

impureza (se este pico fica fixo na E). Para facilitar uma análise qualitativa e

comparativa expomos na figura 7.10 o gráfico conjugado para estes 4 sistemas. Vê-se

claramente aí que a forma e a posição do pico ressonante estão de acordo com o nosso

modelo qualitativo e com os tamanhos da impureza. Vê-se aí, que sendo Ni o menor

desses átomo e com a maior carga de valência, têm-se que o seu pico é o mais estreito e

afastado do nível de Fermi. Depois vem o do Fe, e do Cr e finalmente o pico do V é o

mais largo e mais próximo da Ep. Assim, têm-se que para um dado hospedeiro fixo, a

largura do pico ressonante é determinada pelo tamanho do átomo da impureza

(sobreposição entre a impureza e seus vizinhos), e a posição deste é determinada pela

c,arga de valência da impureza. Como para estes sistemas o tamanho da cavidade

intersticial não varia para um dado hospedeiro fixo, tem-se que ao se aumentar o tamanho

da impureza estaremos aumentado a sobreposição entre esta e seus vizinhos.
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Voltando ao nosso modelo qualitativo, tem-se que o pico ressonante do Ni se

encontra afastado à esquerda da E¡, e o pico no Fe está próximo desta, teríamos pelo

nosso modelo qualitativo que os picos das impurezas de Cr e V deveriam se encontrar à

direita da Ep. Mas como já explicamos ao estudar o sistema FeK, o pico ressonante é

impedido de passar para o lado da banda dos estados não ocupados por fortes interações

Coulombianas, que no processo autoconsistente puxam o pico de volta para o lado

esquerdo da Ep, de modo que estes picos também se encontram, presos ao nível de Fermi.

Cabe notar que por ter o pico fixo no nível de Fermi, as impurezas de Cr e V em

Yb satisfazem o critério do tipo Stoner (N(E¡).I > l) e devem apresentar momento

magnético local. Para o parâmetro de Stoner I referente a impureza usamos valores

tabelados na referência (37).Isto também acontece no caso de impurezas intersticiais de

Fe em sistemas de valência l, como o K. Vemos aqui, novamente, que o fator
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determinante do caráter magnético de uma impureza intersticial é a carga de valência

tanto da impureza como do hospedeiro. Essa é uma propriedade que parece independer da

simetria (hcp, bcc ou fcc) do material hospedeiro'

para encerrarmos esta seção, vamos chamar a atenção da importância dos modelos

qualitativos empregados em conjunto com cálculo de estrutura eletrônica. Nesta seção

mostramos o poder de previsão do modelo de Wolff na determinação da posição e da

forma da LDOS de uma impureza ocupando um sítio intersticial. Note-se que o modelo

de Wolff engloba o efeito de hibridização d-d entre vizinhos. Através desse modelo

ganhamos uma compreensão qualitativa do comportamento da LDOS no sítio da

impureza e em conjunto com o critério de Stoner conseguimos prever de forma simples se

um dado sistema poderá apresentar ou não momento magnético local.

7.4. Comportamento Magnético de Impurezas Intersticiais Hospedeiros

de Valência 2(Yb, Ca e Sr) na Relaxação L'J

Fizemos na seção 7.1 um estLldo qualitativo do comportamento magnético de

impurezas intersticiais em hospedeiros metálicos, tendo como base cálculos sem

polarização de spin. Mostramos lá que apesar do átomo da impureza estar comprimida em

uma cavidade intersticial, algumas impurezas podem apresentar momento magnético

local em hospedeiros de valência 2. Deste modo vamos apresentar aqui um estudo das

propriedades magnéticas de uma impureza intersticial de Fe tendo Yb, Ca e Sr como

hospedeiros. Como os sistemas FeH(3) e FeH(4) são não magnéticos não vamos estuda-

los aqui. Os resultados apresentados aquí foram obtidos com o mesmo procedimento que
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descrevemos na seção 7.1, com a única diferença de agora os nossos cálculos são spin

polarizados. Cabe notar que estamos usando relaxação L-J e o raio de WS da impureza

foi obtido impondo-se neutralidade de carga (NC) no sítio da impureza.

Apresentamos na figura 7.1 I os gráficos das LDOS com polarização de spin

para estes sistemas, e na tabela 7.2 colocamos os valores do momento magnético local

no sítio da impureza de Fe. Podemos ver aí que os picos ressonantes na LDOS da

impureza de Fe em Yb como hospedeiro são picos alargados e perto do nível de Fermi.

Por outro lado os sistemas FeSr e FeCa apresentam um pico ressonante estreito e alto no

fundo da banda majoritária e um pico largo, baixo e no nível de Fermi na banda

minoritiária. A pico estreito no fundo da banda majoritária na LDOS do Fe em Ca e Sr é

devido ao fato de haver poucos estados do hospedeiro puro para hibridizar no fundo da

banda.
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Cabe notar que ao contrário do caso substitucional, aonde se tem um nível no

fundo da banda majoritária com aproximadamente 5 elétrons e banda minoritária

parcialmente cheia à direita da E¡, tem-se que no hospedeiro Yb os picos ressonantes

tanto na banda majoritária como na minoritária se encontram à esquerda do nível de

Fermi. À medida em que se aumenta o tamanho do átomo hospedeiro, primeiro Ca e

depois Sr, tem-se que o pico majoritário vai para o fundo da banda, e o da banda

minoritária se move para a direita em direção a Ep. Olhando para os valores para a

ocupação no sítio das impurezas, tabela 7.2, vemos que para todos estes sistemas a

ocupação da banda d majoritária do Fe é menor que 5 elétrons e na minoritária é da

ordem de 2.0 elétrons. O fato do pico da banda majoritária do Fe conter menos que 5

elétrons é devido a esta se prolongar muito além do nível de Fermi, aonde possuí

algumas estruturas. Tem-se assim que ao contrário do caso substitucional, aonde o

valor do momento magnético se encontra saturado, tem-se que o momento magnético da

impureza intersticial de Fe se encontra longe do valor de saturação, que é de 3 ¡r s.

Observando os valores para o momento magnético do Fe, vemos que a medida em que

se aumenta o tamanho do átomo hospedeiro o valor do momento vai aumentando. \o
sistema FeYb este é da ordem de 0.5 p s, no sistema FeCa é da ordem de 1.5 p e e no

sistema FeSr é da ordem de 2.5 ¡t s.
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Tabela 7.2 - Momento magnético (lts) e ocupação por spin no sítio da impureza de Fe.

Devido ao fato de haver dados experimentais para uma impureza intersticial de

Mo, implantada ionicamente, em Yb, Ca e Sr como hospedeiros, vamos apresentar aqui

também um estudo das propriedades magnéticas para estes sistemas. Analogamente aos

sistemas FeH(2), estamos usando o critério de neutralidade de carga (N.C.) e relaxação L-

J para os primeiros vizinhos da impureza. Como não apresentamos ainda estes dados para

a impureza de Mo nestes hospedeiros colocamos estes valores na tabela 7.3. Pode-se ver,

que analogamente ao que ocorre com a impureza de Fe nesses hospedeiros (tabela 7.1),

tem-se que quanto maior for o tamanho e o módulo de compressibilidade volumétrica do

átomo hospedeiro maior o volume (WS) ocupado pela impureza de Mo. Vemos, também,

que quanto menor o tamanho do átomo hospedeiro maior a relaxação L-J. Comparando as

relaxações em torno da impureza de Mo (tab.7.3) com as em torno da de Fe (tab. 7.1),

vemos que de acordo com os tamanhos destes átomos (Fe < Mo) a rede relaxa mais em

spln S p dHosp. M.M

1 0.423 0.141 3.686FeYb o.52

0.136 3.166J 0.416

1.59 1 0.431 0.178 4.114FeCa

J 0.409 0.160 2.624

FeSr 2.50 1 0.461 0.1 84 4.589

0.r53 2.138J 0.444

torno do átomo de Mo que em torno do Fe
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Tabela 7.3 - Relaxação e raio cle W.S. da impureza de Mo em função do material

hospedeiro. o raio de w.s. esta dado em unidade atômicas (u.a)

Colocamos nas figuras 7.12a-c* a LDOS da impureza de Mo nesses hospedeiros.

Ao contrário do caso da impureza intersticial de Fe, a impureza de Mo só apresentà

momento magnético local, para a relaxação L-J., no hospedeiro Sr, sendo não magnética

nos sistemas MoCa e MoYb. Isto é decorrente do fato tanto do átomo da impureza de Mo

ser maior que a de Fe, como do fato do parâmetro de Stoner do Fe ser maior que o do Mo

(IF"=0.068 Ry > IMo=0.040 Ry), que faz com que o átomo de Fe seja mais propenso ao

magnetismo que o do Mo. Olhando para a LDOS do Mo em Sr, vemos que esta é

semelhante a do sistema FeYb, que se reflete no momento magnético no sítio do Mo ser

menor que 1.0 ltn no hospedeiro Sr. De acordo com o menor tamanho dos hospedeiros Yb

e Ca em relação ao Sr, que acarreta em uma maior hibridização entre a impureza de Mo e

os átomos vizinhos destes hospedeiros, tem-se que o Mo é não magnético nestes

hospedeiros.

WS

(u.a)

Relaxação

L-J (7o)

Relaxação

L-J (A)(to-lr-t/N;

CWS

(u.a)

Hosp.

3.2013.2 0.367.52Yb 4.05

0.35 3.356.s8 12.44.12Ca

0.30 3.5010.04.49 8.62Sr

* 
Estas se encontram na página 156
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p dsprn SHosp M.M

0.221 4.985nulo 0.655MoYb

0.142 0.282 4.952nuloMoCa

0.143 2.8150.71 1 0.402MoSr

0.382 0.1 30 2.134J

Tabela 7.4 - Momento magnético (¡ts) e ocupação por spin no sítio da impureza'

Como não fizemos ainda um estudo qualitativo do comportamento do momento

magnético dos sistemas MoH(2), finalizamos esta seção com uma analise comparativa

entre estes sistemas e os sistemas FeH(2). Assim apresentamos na figura l.l3 a LDOS

sem polarizaçáo de spin para estes sistemas, junto com as do FeH(2). Vemos que

analogamente aos sistemas FeH(2), a LDOS da impureza de Mo apresenta um pico

ressonante estreito e alto perto do nível de Fermi (E¡). De acordo com o fato do átomo de

Mo ser maior e possuir menor elétrons de valência que o átomo de Fe, tem-se que o pico

ressonante na LDOS do Mo é mais largo, mais baixo e se encontra à direita do pico

ressonante no Fe. Vemos na figura 7.13 que para uma mesma impureza, o pico ressonante

na LDOS da impureza é sempre mais estreito e mais alto no hospedeiro Sr que nos

hospedeiros Ca e Yb. Estes não diferem muito nestes dois últimos hospedeiros, quanto a

largura e altura, o que está de acordo com o tamanho relativo entre os átomos destes

hospedeiros.
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Observando a forma e a posição do pico ressonante na LDOS da impureza nestes

sistemas, vemos que se a posição do pico ressonante depender da relaxação dos primeiros

vizinhos em torno da impureza, implicará que uma pequena variação no valor da

relaxação fará com que o pico ressonante se afaste ou aproxime do nível de Fermi,

resultando em uma grande variação na clensidade de estados no nível de Fermi, N(Er).

Isto pode fazer com que a impureza deixe ou venha a ser magnética. Tendo-se em vista

que a relaxação L-J usada aqui e obtida através de um modelo simples, não tem precisão

o suficiente para determinar o valor exato da relaxação para estes sistemas, faz-se

necessário um estudo do comportamento magnético destes sistemas com a relaxação,

antes de fazermos qualquer tipo de comparação com a experiência. Deixamos esta análise

para a próxima seção

7.5 Estudo do Comportamento do Momento Magnético Local com a

Relaxação na Rede

Na seção anterior apresentamos os nossos resultados para o momento magnético

de impurezas intersticiais de Fe e Mo em Yb, Ca e Sr como hospedeiros, obtidos para

relaxação L.J. A relaxação L-I é apenas um modelo aproximado para se descrever o

equilíbrio de forças entre a impureza e seus vizinhos. No momento em que se deseja

comparar os nossos resultados com os dados experimentais, seria interessante saber como

os nossos resultados são afetados por pequenas variações no valor da relaxação. Até o

presente momento não há na literatura, ao que saibamos, cálculos de estrutura eletrônica
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de primeiros princípios que levem em conta relaxação na rede em torno de uma impureza

intersticial. Assim, não se sabe até o momento como a estrutura eletrônica, e as grandezas

derivada dela, se comportam ao variarmos a posição dos vizinhos da impureza' Deste

modo é interessante investigarmos como a LDOS no sítio da impureza é afetada pela

relaxação.

No caso particular de impurezas substitucionais observou-se que cálculos de

estrutura eletrônica que não levam em conta relaxação, com possíveis exceçõ"r(37),

concordam razoavelmente bem com a experiência. Em particular como vimos no capítulo

6 os valores teóricos para IS estão em geral em excelente concordância com os dados

experimentais. Por outro lado, ao se tratar de sistemas metálicos com impurezas

intersticiais, tem-se que o volume da cavidade intersticial é bem menor que o volume da

impureza. Devido a esta diferença de volume entre a cavidade intersticial e a impureza,

temos que levar em conta este efeito nos cálculos da LDOS da impureza, para que

resultados obtidos sejam representativos do sistema real que queremos descrever.

Assim, vamos apresentar aqui os resultados dos nossos cálculos de estrutura

eletrônica para os sistemas, FeY, FeYb e MoYb, onde variamos a relaxação dos primeiros

vizinhos da impureza. Escolhemos o sistema FeY como um exemplo de sistema FeH(3) e

FeH(4) por este apresentar um pico afastado da Ep, representativo destes sistemas. E

também por este pico estar mais próximo da Ep Que os demais. Escolhemos os sistemas

FeYb e MoYb pelo fato do pico ressonante nestes sistemas se encontrarem perto do nível

de Fermi, e pelo fato de um ser magnético para relaxação L-J enquanto que o outro não.
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como estes sistemas possuem certas características que os distinguem entre si vamos

analisa-los um a um.

t) Impurezø Intersticíal de Fe em Y

Apresentamos aqui o nosso estudo da dependência da LDOS de uma impureza

intersticial de Fe em Y como hospedeiro em função da relaxação dos primeiros vizinhos

da impureza. Fizemos cálculos para valores da relaxação de JVo,9Vo e l07o da distância

entre impuîeza e seus primeiros vizinhos. Além disso, para verificar se esse sistema

poderia apresentar momento magnético, fizemos como teste o cálculo para a relaxação de

15Vo, qte é muito maior que a relaxação L-J, que é, de 9Vo. Para facilitar uma análise

comparativa, apresentamos na figura 7.14 tm gráfico com as LDOS do Fe para as

relaxações de 7%o, lOVo e l57o dos primeiros vizinhos em torno da impureza. Vemos

nesta figura que a medida em que vamos aumentando a relaxação dos primeiros vizinhos

da impureza, o pico ressonante se desloca em direção a energia de Fermi. Mas como

pode-se observar, o deslocamento na posição deste não é o suficientemente grande para

fazer com que este chegue perto da Ep.

Vemos na figura 7.14 enos valores para N(Ep) que apesar do pico ressonante na

impureza de Fe se deslocar em direção ao nível de Fermi com o aumento da relaxação,

tem-se que para nenhum destes valores considerados para a relaxação a impureza

satisfará o critério do tipo Stoner (mesmo para a relaxação teste de 15Vo).Isto é, apesar do

valor usado para a relaxação da rede ser crucial na determinação exata da posição do pico

ressonante, em relação a energia de Fermi, tem-se que o carâter não magnético da
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impureza de Fe nestes sistemas não é afetada pela relaxação. Cabe notar que que tudo o

que foi dito acima também vale para os sistemas FeH(3) e FeH(4).

FsY 9%

FeY' 7"/o

FeY 15%

5

-2 -1 0 3

Energia em eV

I'igura 7.71'Gráfco da LDOS sem polarização de spin para diversas relaxações para
impureza intersticial de Fe tendo como hospedeiro o y.

Colocamos na tabela 7.5 os valores para o raio de TVS, para o IS e para as

ocupações total no sítio do Fe , calculados para as diversas relaxações no sistema Fey.

Podemos observar nesta tabela que os valores para o IS quase não mudam

substancialmente, ficando apenas ligeiramente mais negativo com o aumento na

relaxação. Se olharmos para os valores da ocupação s e para a defTnição do IS, vemos que

esta pequena variação do IS com a relaxação é devido a um ligeiro aumento na ocupação

s no núcleo. Cabe notar aqui que as variações nos valores do IS são muito menores que a

diferença entre os valores do IS de uma impureza intersticial em relação a uma ocupação

substitucional. Por exemplo, enquanto que a variação do IS com a relaxação é de

0'02 mm/s no Y, a diferença entre os valores do IS do Fe entre os sítios intersticial e o
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substitucioûal no Y é de 0.62 mm/s, sendo a variação com a relaxação desprezível nesse

contexto

Tabela 7.5 - Ocupação por orbital para diversas relcrxaçöes de uma impureza de Fe em

Y, e valores do IS emfunção dø relaxação.

íí) Impurews Intersticíøís de Fe e Mo em Yb

Apresentamos aqui os nossos resultados para as impurezas de Fe e Mo em Yb,

para três valores distintos para a relaxação dos primeiros vizinhos da impureza. O

interesse nesses sistemas é que a impureza de Mo é não magnética para a relaxação L.J.,

enquanto que a impureza de Fe apresenta um pequeno momento magnético. Surge

naturalmente as questões: Se aumentarmos a relÐøção em torno da impureza de Mo fará

com que esta se torne magnética? Se diminuirmos a relaxação em torno da impureza de Fe

vaifazer com que esta perca o momento magnético?

Comecemos com o sistema FeYb. Para podermos responder estas perguntas

apresentamo$ os nossos resultados para a densidade de estados no nível de Fermi, N(E ),

p dRelax.

(u.a.)

\vs N(EF)

(mm/s)

IS s

4.8 -o.32 0.801 0.538 6.7097Yo 2.7s

o.432 6.7459% 2.75 5.7 -0.35 0.819

-0.35 0.826 0.4t2 6.780r0% 2.75 5.7
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em função da relaxação na tabela J .6, e na figura 7.15 colocamos o gráfico da LDOS sem

polarização de spin para a impureza de Fe para três valores distintos da relaxação. Note-

se que o sistema FeYb possuí relaxação L.J. igual a9.4Vo da distância entre a impureza e

seus primeiros vizinhos. Na figura 7.15 vê-se que o pico ressonante do Fe varia de

posição com a relaxação na rede. Quanto maior a relaxação mais perto da Ep este

encontra. Se olharmos os valores do momento magnético local do Fe, tabela 7.6, têm-se

que para pequenas variações na relaxação têm-se uma grande variação no valor do

momento magnético local. Esta variação também é observada nos valores da densidade

de estados no nível de Fermi. Isto é, quanto maior a relaxação maior a N(Ep), ver figura

7.15. Isto é explicado pelo fato do pico ressonante do Fe em Yb ser estreito e se encontrar

próximo à Ep. Logo pequenas variações na posição deste acarreta em variações

apreciáveis na N(E¡), e portanto no valor do momento magnético. Temos neste caso que

para uma variação na relaxação em torno de 47o acaÍreta em uma variação de

aproximadamente de 2,0 [tn no momento magnético local ( 
^ 

Relax=4,4Vo = AM = 2,0p8 ).
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Figura 7.15 - Grafico da LDOS sem polanzação de spin para diversas relaxações para

impureza intersticial de Fe tendo como hospedeiro o Yb.

Tabela 7.6 - Estudo do comportamento do IS (mrn/s) e do momento magnético (¡ts),
M.M., com variações no valor da relaxação da rede. Impureza Intersticial
de Fe em Yb (parâmetro de Stoner, I = 0.06 Ril.

Coloc amos na figura 7.16 o gráfico do comportamento do momento magnético

local em função da relaxação dos primeiros vizinhos da impureza. Podemos constatar aÍ

que o momento magnético local varia de forma abrupta com a relaxação, a menos da

região para valores muito grandes da relaxação, aonde temos um comportamento

Relax. wSF lu.a¡ N(Ee) IS (mm/s) M (tts) s p d

12.4Vo 2.90 24.0 -0.19 2.21 0.8s6 0.249 6.842

l0.ÙVo 2.90 t3.7 -0.t2 0.97 0.846 0.275 6.838

8.OVo 2.90 8.6 -0.08 nulo 0.820 0.292 6.842
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assimptótico do momento, que vai atingindo o seu valor de saturação. Vê-se nesta figura

que o momento magnético não vai a zeÍo abruptamente, mas sim suavemente. Cabe notar

que na referência (19) foi feito um estudo da estabilidade do momento magnético com

relação a relaxação no caso de uma impureza substitucional de Fe tendo o Al como

hospedeiro. Foi observado aí, também, que o momento magnético no sítio do Fe vai a

zero suavemente a medida em que os átomos vizinhos relaxam e se aproximam da

impureza.

3.5

0.0
0.02 0.04 0.06 0.08 0.10

Relaxaçåo (unldades de parametro de rede))

0.12 0.14

Figura 7.16 - Curva aproximada do comportamento do momento magnético com

a relaxação.

Colocamos na figura 7.17 o gráfico da LDOS com polarização de spin para a

impureza de Fe para as relaxações de l2%o e 9,47o (L.J) da distância entre a impureza e

seus primeiros vizinhos. Vemos aí que a medida que se aumenta a relaxação, e portanto o

valor do momento magnético, têm-se que os picos nas bandas majoritárias e minoritárias

3.0

6 z.s
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vão se afastando um relação ao outro. Notamos que a medida que o pico na banda up vai

para o fundo da banda, este se torna mais alto e estreito. Podemos concluir, observando as

figuras 7.15 e 16, que um aumento na relaxação na rede acarreta: /) em uma aproximação

do pico ressonante da LDOS paramagnética da Er;2) em um desdobramento dos picos na

LDOS com polarização de spin e no conseqüente aumento no valor do momento

magnético

Fe intersticial em Yb

relex. 12oh

relax.9,47o

-10

-15
4 -¿
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-j' -1 0

Energia em eV
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Figura 7.17 - Gra/ico da LDOS com polarização de spin para diversas relaxações para

impureza intersticial de Fe tendo como hospedeiro o Yb.

Observando os valores para o IS na tabela 7.6 notamos que, ao contrário do que

ocorria no sistema FeY, no sistema FeYb o IS varia muito com a relaxação. Esta

diferença de comportamento entre estes dois sistemas se deve ao caráter magnético

distintos dos dois sistemas. Enquanto no hospedeiro Y o Fe é não magnético para

qualquer relaxação, no Yb a impureza de Fe tem o seu momento magnético muito afetado
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pelo valor da relaxação. Como foi explicado no capitulo 6, um aumento no momento

magnético ocasiona uma redistribuição nos elétrons s e d da impureza, ocasionando uma

mudança no valor do IS, o que explica o comportamento desse sistemas.

Analisemos o sistema MoYb, cuja relaxação L.J. é igual a 13.2Vo. Mostramos na

seção 7.4 que devido ao seu tamanho e ao seu parâmetro de Stoner, a impureza de Mo é

menos propensa que o Fe ao magnetismo, que se reflete no fato de que para a relaxação

L-J o Mo é não magnético no hospedeiro Yb. Assim, vamos verificar se existe uma

relaxação a partir da qual a impureza de Mo adquira momento magnético. Colocamos na

figura 7.18 o gráfico sem polarização de spin para a impureza de Mo para as relaxações

de 70Vo, l4%o e 167o da distância entre a impureza e seus primeiros vizinhos. Note-se que

estes valores são bem maiores que no caso do Fe, em conseqüência do átomo de Mo ser

maior que o do Fe. Colocamos na tabela J .7 os valores paru a ocupação no nível de Fermi

e os valores do momento magnético local em função da relaxação. Vê-se na tabela 7.J

que somente para relaxações maiores que 16%o a impureza de Mo apresentará momento

magnético local. Pode-se notar que a ocupação no nível de Fermi aumenta abruptamente

com a relaxação, o que explica o aparecimento do momento magnético..

Da figura 7.7 vemos que o pico ressonante na LDOS sem polarização de spin do

sistema MoYb, também, se desloca em direção ao nível de Fermi com o aumento da

relaxação, não apresentando nenhuma grande variação sistemática na sua forma.

Colocamos na figura 7.19 o gráfico com polarizaçáo de spin para a impureza de Mo em

Yb, para a relaxação de 167o. Note-se aí como os picos nas bandas majoritária e

minoritária se encontram próximos, e como estes possuem uma certa semelhança, o que

está de acordo com o pequeno momento magnético da impureza neste sistema.
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Deste modo constatamos que pequenas variações no valor da relaxação L-J podem

mudar drasticamente o caráter magnético destes sistemas. Em particular um aumento de

no máximo ZOYv do valor L.J., faz com que a impureza de Mo adquira momento

magnético em todos os sistemas estudados aqui. Devido ao fato da relaxação L-J não ser

muito precisa" ao compararrnos os nossos resultados para o momento magnético com os

dados experimentais, temos que ter em mente que para impurezas em hospedeiros de

valência 2 ttãro temos precisão suficiente para dizer se estes sistemas são ou não

magnéticos.

Tabela 7.7 - Ocupação no nível de Fermi e momenta magnético emfunção da relæcação

dø rede pørø o sistema MoYb. Impureza Íntersticial de Mo em Yb.

dRelax. WS (u.a) N(Er) M (t¡s) s p

r6% 3.19 29.8 0.87 0.663 0.190 4.960

4.985l4yo 3.24 21.8 nulo 0.655 0.221

1jYo 3.20 9,9 nulo 0.662 0.256 4.987
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7.6 Deslocamentolsomérico

Vamos passar agora a estudar o comportamento do deslocamento isomérico em

função do material hospedeiro no sítio de uma impureza intersticial de Fe. Colocamos na

tabela J .7 os resultados de cálculos sem polarização de spin para esta grandeza tanto no

caso intersticial como substitucional. Vamos fazq aqui uma analise semelhante a que

fizemos no caso substitucional, ver capítulo 6, seguindo a referência (36). Notamos que

também no caso intersticial, a medida em que o volume ocupado pela impureza de Fe,

representado aquí pelo seu raio de WS, vai aumentando, o valor do IS vai se tornando

mais positivo. Os valores começam negativos no hospedeiro Ti e se tornam positivo no

Ca e Sr. Como no caso substitucional, o IS se torna mais negativo quando a impureza

ocupa menor volume, de modo que é interessante fazer uma análise comparativa entre

estes dois sistemas. Vemos na tabela 7.7 qrue o volume ocupado pelo Fe na cavidade

substitucional do hospedeiro Ti é aproximadamente igual ao volume que este ocupa na

cavidade intersticial do hospedeiro Ca, e como o valor do IS passa suavemente por esta

transição: Interstício -+ Substitucional. Colocamos na fig. 7.20 o gráfico do IS em

função do raio de WS, tanto no caso intersticial como no caso substitucional, e como no

caso substitucional, pode-se ver como os valores para o IS da impureza intersticial de Fe

crescem linearmente com o volume ocupado por esta, mas de acordo com uma reta

distinta do caso substitucionul(36).
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2

Tabela 7.7 - Probabitidnde do elétron estctr no nucleo lt5tol e contribuições ao IS,

caroço (c) e valência (v). Cálculos sem polarização de spin.

ISrISv ISclls 7

l*åtor
Hosp WSr"

IMPI JREZA INTERSTICIAL

-0.04 -4.72-0.680.808 134Ti 2.ßA

-0.l3 -0.63123 -0.502.591 0 802Zr

-0.08 -0.4811s -0.402.656 0.795Sc

-0.r2 -0.35r04 -0.232.750 0.797Y

-0.12-a.0291 -0.102.900 0.820Yb

0.030.07 -0.048lCa 2.950 0.784

0.100. l5 -0.0574Sr 3.150 0.875

IMPUREZA SUBSTITUCIONAL

0.050. l8 -0.130.946 75Ti 3.054

0.220.33 -0 110.934 60Zr 3.347

0.240.35 -0 11a.946 58Sc 3,427

0.370.45 -0.081.030 48Y 3.761

0.3844 0.42 -0.044.054 1.078Yb

-0.02 0.4843 0.504.121 T.T4ICa

-0.01 0.5039 051Sr 4.490 781.1
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Como explicamos no cap. 6, a dependência do IS com o volume do Fe é devido ao

fato de que quanto maior o volume (WS) da impureza de Fe, menor a sua densidade

eletrônica (pr(O) ) no núcleo, o que acarreta em valores cadavez mais positivos para o

I

I

i

I

IS

rs = -0.24 rplrol - pPcol I

Vamos agora dividir o IS em suas contribuições de caroço(ISç) e de valência(ISy).

Colocamos na tabela 7.7. esses valores em função do raio de WS do Fe, tanto para o caso

substitucional como intersticial. Vemos aí que a contribuição dos elétrons de caroço varia

deformamais ou menos aleatóriaentre os valores -0,02e -0,13 mm/s nos cálculos sem

polarização de spin, e entre os valorss 0.01 e 0.06 mm/s nos cálculos spin polarizados.

Notamos que estes valores estão muito próximos dos substitucionais, apesar da impureza

de Fe estar comprimida na cavidade intersticial. Colocamos na fig. 7.20 o gráfico da

contribuição de valência em função do raio de WS do Fe, e podemos ver que ela cai

praticamente em cima da reta do IS total, de modo que é este termo quem determina as

tendências observadas no comportamento do IS. Desse modo, analogamente ao casó

substitucional, tem-se que a dependência do IS com o raio de WS é determinada pelos

elétrons de valência, que formam a camada eletrônica externa do átomo, e que portanto

estão mais sujeitos à variações no ambients ao seu redor.

Pelo que foi dito acima, vamos nos restringir a componente de valência ao IS na

analise que se segue, já que as tendências do comportamento do IS ficam bem descrita

por esta. Assim, como no cap. 6, vamos separar a densidade eletrônica no núcleo em
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termos da ocupação 4s, n5 , e da probabilidade dos elétrons s se encontrarem no núcleo,

lq,coll'

IS = -0,24(n.{
)

0) -n Fe
S

Vemos na tabela J .7 e na figura 7 .21 qrue as ocupações 4s nesses sistemas variam

pouco com o tamanho do hospedeiro e de forma aleatória, ficando esta variação em torno

de um décimo de elétron (107o). Por outro lado observamos na tabela 7.7 uma variação de

)
I
S

(p ,p5" roi )

quase lxxäono valor A" 
l,lå,fOll', 

quando se vai do Ti ao Sr, de modo que podemos dizer

que é a probabilidade dos elétrons estarem no núcleo quem determina o comportamento

do IS. Colocamos na fig. 7.22 o gráfico de

Vemos aí que a probabilidade do elétron se encontrar no núcleo segue uma curva

universal, muito próxima e quase paralela à curva do caso substitucional, o que explica o

comportamento muito semelhante destes dois sistemas, com respeito ao comportamento

do IS em função do aumento ou diminuição do volume ocupado pela impureza de Fe no

material hospedeiro.

Comparando os valores obtidos com e sem polarização de spin, ver tabelas 7.8 e

'7.7, notamos novamente que os resultados spin polarizados são sempre mais negativoS

que os sem polarização. Esta diferença de valores é devida tanto a uma redistribuição

entre os elétlons s e d, que ocorre quando o sistema se torna magnético, como devido a

uma variação nos valores ¿" lq|toll'".-

,t2
,pts (0)l em função do raio de V/S do Fe

Logo, quando se tratar de sistemas magnéticos, ao
2
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se comparar os valores teóricos com os valores experimentais devem-se usar os resultados

obtidos através de cálculos spin polarizados.

2
Tabela 7.8 - Probabilidade do elétron se encontrar no ruicleo, , e contribuições

ao IS: csroço ( c ) e valência ( v ). CáIculos spin polarizados.

7.7 Comparação com Dados Experimentais

Vamos nesta seção comparar os nossos resultados para momento magnético e

deslocamento isornérico com os dados experimentais disponíveis na literatura. Como

dissemos no capítulo 4, as informações experimentais quanto ao comportamento

magnético de impurezas implantadas ionicamente são obtidas através da técnica TDPAD.

Através dessa técnica são feitas medidas da temperatura de Curie de uma dada amostra,

l'o[ rol

Vy'Sr" Ils
l'I rol'

Iç IS" ISrHosp

Yb (int) 2 950 0.840 177 -o.24 0.06 -0.18

0.840 159 0.01 0.01 0.02Ca (int) 3.050

3. 150 0.905 752 nulo 0.04 0.04Sr (int)

0.04 0.24Yb (sub) 4.054 1.232 95 0.20

93 0.27 0.05 0.32Ca (sub) 4121 1.181

0.26 0.08 0.34Sr (sub) 4.490 1.284 86
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de onde se infere se a amostra será ou não magnética e o valor do campo hiperfino desta,

como exemplificamos no capítulo 6. Como não há uma medida direta do valor do

momento magnético no sítio da impureza, e nossos valores para o campo hiperfino para os

sistemas de valência 2 sáo, por varias razões, imprecisos, vamos nos restringir a uma

analise puramente qualitativa sobre o caráter magnético dos sistemas abordados aqui.

Como já dissernos na seção 7.1, medidas de TDPAD em amostras de impurezas de

Fe implantadas ionicamente em Ti, Zr, Sc e Y como hospedeiror(ll), mostram que a

impureza de Fe é não magnética quando ocupa um sítio intersticial com simetria

octaédrica nestes hospedeiros. Os cálculos usando relaxação L-J para esses sistemas,

apresentados na seção 7.1, estão de pleno acordo com estas medidas. Na seção 7.5

estudamos a dependência desses resultados com respeito a pequenas variações em torno

da relaxação L-J e verificamos que estes resultados independem de pequenas imprecisões

inerentes a relaxação L-J, de modo que podemos assegurar que a impureza intersticial de

Fe é realmente não magnética nestes hospedeiros, ao contrário do caso substitucional.

Medidas de TDPAD('5) forn.rem o resultado de que o Fe ocupa dois sítios

magnéticos quando implantado ionicamente em Yb, Ca e Sr. Foi determinado

empiricamente que os sítios ocupados são um sítio substitucional e um sítio intersticial

com simetria octaédrica. Na seção 7.4 obtivemos, usando relaxação L-J, que de acordo

com a experiência uma impureza intersticial de Fe é magnética nestes hospedeiros.

Levando-se em conta que a relaxação L-J deve estar subestimando o valor da relaxação

(ver apêndibe A5), podemos assegurar que a impureza intersticial de Fe deve ser

r'75



Capítulo 7 - Anólise Geral do Conportamento de Impurelas Intersticiais em Hospedeiros Metólicos

magnética nestes sistemas, o que é muito razoiweljá que estamos usando parâmetros do

Fe puro no cálculo da relaxação L-J.

Surpreendentemente, ao contrário do Fe, os dados experimentais indicam que a

impureza de Mo ocupa três sítios nestes hospedeiros; dois magnéticos e um não

magnético. .Foi determinado empiricamente que os sítios magnéticos são um sítio

substitucional e outro intersticial com simetria octaédrica. Os nossos cálculos usando

relaxação L-J indicam que o Mo, ocupando uma cavidade intersticial com simetria

octaédrica, só será magnético tendo o Sr como hospedeiro, o que não está de acordo com

a experiência. Na seção 7.5 observamos que o caráter magnético nestes sistemas é

fortemente dependente da relaxação usada no cálculo e que portanto pequenas

imprecisões na relaxação L-I podem afetar drasticamente os nossos resultados. Por

exemplo, se tomarmos em nossos cálculos uma relaxação 20Yo superior à relaxação L-J,

teremos que a impureza de Mo será magnética em todos os sistemas aqui estudados, como

mostrado na tabela 7.9, em concordância com os dados experimentais. Estes resultados

sugerem que a relaxação está sendo subestimada pelo modelo usado aqui para calculá-la.

Analisando os nossos resultados para o comportamento do momento magnético com a

relaxação, ver seção 7.5, tem-se que se usarmos em nossos cálculos uma relaxação

superior à L-J, obteremos momentos para os sistemas FeH(2) e MoH(2) superiores aos

apresentados na seção 7.4. Como exemplo colocamos na tabela abaixo valores para o

momento no sítio do Mo para relaxações da ordem de 20o/o superiores à L-J.
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Tabela 7.9 - Montento mqgnético ent unidodes du 1ru

Hosp MoYb MoCa MoSr

14.4Yo 12.ÙYorelaxação 16.jYo

M.(p") 0.44 0.80 2.r0

Vamos agora comparar os nossos resultados de deslocamento isomérico com os

dados expeiimentais para uma impureza intersticial de Fe nos hospedeiros estudados.

Como já dissemos, medidas de IBMS em impurezas de Fe implantadas ionicamente em

hospedeiros metálicos indicam que esta ocupa dois sítios com valores de IS bem distintos.

Através de argumentos empíricos, o sítio com valor positivo foi identificado como sendo

um sítio substitucional, e o sítio com sinal negativo foi atribuído a um sítio intersticial.

Colocamos na tabela 7.10 e na figura 7.23 os valores teóricos como experimentais para o

IS em função do raio de WS. Podemos notar que tanto no caso substitucional como no

caso intersticial os nossos resultados possuem a mesma dependência com o volume

ocupado pela impureza de Fe que os dados experimentais, de modo que podemos dizer

que os nossos resultados explicam as tendências observadas experimentalmente.

Observando a figura 7.23 vemos que os valores para. a grandeza IS cresce linearmente

com o tamanho do átomo hospedeiro, tanto para o caso substitucional como intersticial,

mas de acordo com retas distintas para estes dois sistemas.
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Tabela 7.10 - Deslocqnrento Isomérico (mmß) em função do raio de WS do
hospedeiro(u.a).

Hosp FeTi FeZr FeSc FeY FeYb FeCa FeSr

Teórico -0,72 -0,60 -0,48 -0,35 -0,18 0,02 0,04

Experim -0,78 -0,58 -0 , 52 -0 ,4I -0.30 -0,10

V/S 2,53 2,59 2,66 2,75 2,95 J ,05 3,15

Do ponto de vista quantitativo, notamos a boa concordância entre teoria e

experiência (tabela 7.10), sendo que a concordância se dá melhor para hospedeiros de

menor tama¡ho. A medida em que se aumenta o tamanho do hospedeiro os valores

teóricos para o IS vão ficando mais positivos que os valores experimentais.

O fato de estarmos usando a aproximação ASA" impõe que temos que escolher um

volume, o raio de WS, para a impureza. Este é um problema técnico do método e não

afeta as outras grandezas fisicas aqui calculadas de forma significativa. Mas, como

mostramos, o valor do IS varia muito com variações na probabilidade dos elétrons s

estarem no núcleo, que por sua vez depende da extensão da base LMTO-ASA usada no

cálculo, ou seja, do seu raio de WS. Quanto menor for o raio de WS mais negativo será o

valor do IS. Como já dissemos, existe duas maneiras usuais de se escolher o raio da

impureza intersticial, um é o método de neutralidade carga (NC) usado aqui e o outro é o

de proporcionalidade entre os volumes da impureza e do hospedeiro. Para efeito de

ilustração colocamos na tabela 7.11 os valores obtidos por estes dois critérios. Optamos
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po, uru, aqui o critério NC, mas não existe uma razáo fisica especial para escolhermos um

em detrimento do outro. No caso dos hospedeiros serem o Ti, Zr e o Sc estes dois

critérios atribuem valores muito próximos para o raio de WS da impureza de Fe. Ao

contrário, nos hospedeiros Y, Yb, Ca e Sr o critério de NC e o de proporcionalidade

diferem entre si (ver tabela 7.ll).

Fizemos o cálculo para o sistema FeCa usando o raio de WS do Fe puro e

constatamos que o valor do IS do Fe nestes hospedeiros é igual a -20 mm/s. Este valor é

próxirno do obtido usando o critério de proporcionalidade e leva a um resultado muito

mais negativo que o experimental. Por outro lado, o critério NC pode servir como um

limite superior para os valores do raio de WS da impureza. Assim, fizemos um cálculo

para o sistema FeYb com uûl raio médio entre o NC e o proporcional,2.77u.a, obtendo o

valor de -0.31 mm/s, que está muito próximo do valor experimental. Em vistq dos

resultaclos, é possível que um melhor u'itërio para a escolha do rsio de't4tS da impureza

intersticial, seja unr raio dado pelo valor médio entre os dois critérios.

Tabela 7,ll - Raio tfte íl'S obtitlos pelos critérios de neutralidade de carga e pelo critério

de proporcionalidade.

SrYb CaSc YTi ZrHosp

3.152.90 2.952.66 2.75NC 2.53 2.59

2.632.62 2.622.60 2.612.57 2.59Propor
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c.apiruro g

CONCLUSOøS

Neste trabalho, utilizamos o método RS-LMTO-ASA para fazer um estudo

sistemático e comparativo de algumas propriedades locais de impurezas em hospedeiros

metálicos. Os sistemas estudados foram de impureza intersticial de Fe em Ti, Zr, Sc, Y; e

impurezas intersticiais e substitucionais de Mo e Fe tendo Ca, Sr e Yb como hospedeiros.

Complementando esta análise, utilizando o modelo de Wolff e o critério de Stoner,

apresentamos um estudo qualitativo das propriedades magnéticas destes sistemas com

respeito ù carga de valência tanto do material hospedeiro como da impureza.

Os nossos resultados para impurezas substitucionais de Fe e Mo tendo Ca, Sr e Yb

como hospedeiros, indicam que estes sistemas devam ser magnéticos, o que está de

acordo com a experiência. Os valores obtidos para o momento magnético local estão em

boa concordância com resultados teóricos obtidos pelos métodos DVM e KKR-GF.

Constatamos que a LDOS das impurezas possuem um nível no fundo da banda

majoritária, guÊ se reflete no fato destas possuírem momento magnético saturado.

Observamos que a LDOS sem polarização de spin nestes sistemas possui um pico estreito

e alto no nível de Fermi, em conformidade com a pouca hibridização entre a impureza e

seus vizinhos. Constatamos, também, que o valor do momento magnético cresce com o

tamanho do átomo do hospedeiro.
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Obtivemos resultados para o campo hiperfino em boa concordância com outros

métodos teóricos, mas que difere, como os obtidos por outros métodos, dos valores

experimentais para os hospedeiros divalentes. Analogamente aos outros métodos teóricos,

como não incluímos a contribuição orbital para o campo hiperfino, obtivemos valores

negativos para esta grandeza no sítio do Fe em discrepância com os dados experimentais,

que atribuem um valor positivo para este. Constatamos que devido ao fato da contribuição

de caroço ao campo hiperfino ser proporcional à polarizaçio d, tem-se que todos os

métodos teóricos estão em excelente concordância com respeito a este valor. Por outro

lado, como a contribuição de valência é proporcional à polarizaçáo s, com constante de

proporcionalidade da ordem de 650 Tllt" , tem-se que os cálculos teóricos estão apenas

em boa concordância. Constatamos que nestes sistemas a contribuição de valência é da

ordem de grandeza da do caroço, de modo que pequenas discrepância na polarização s

levam a grandes diferenças no valor total do campo hiperfino.

Tomando resultados obtidos pelo nosso grupo e seguindo análise feita na

referência (36), constatamos que o IS da impureza de Fe nos hospedeiros divalentes segue

as mesmas tendências observadas para os outros hospedeiros à direita do Fe na tabela

periódica. Isto é, o valor do IS se torna mais positivo com o aumento do volume ocupado

pela impureza de Fe, sendo que essas tendências do comportamento do IS são

determinadas pelos elétrons de valência. Notamos que a ocupação s cresce de forma quase

linear com o tamanho do átomo do material hospedeiro, mas que essa variação em termos

percentuais é pequena em relação âvariaçáo na probabilidade dos elétrons 4s estarem no
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núcleo, lqr(O)12, de modo que essa probabilidade é o fator responsável pelo aumento do

valor do IS com o volume do Fe.

Através dos nossos cálculos RS-LMTO-ASA para sistemas com impurezas

intersticiais, usando relaxação L-J e o critério de neutralidade de carga, obtivemos que a

impureza de Fe nos metais de transição '1i, Zr, Sc e Y é não magnética e tem valor

negativo para o IS, em concordância com os dados experimentais. Notamos que esses

valores são relativamente insensíveis ao valor exato da relaxação.

Neste trabalho constatamos que a descrição teórica em hospedeiros divalentes

apresenta maiores dificuldades que nos sistemas de valência 3 e 4. Devido ao grande

tamanho destes hospedeiros e por serem divalentes, (ver seção 7.2), tem-se que estes

possuem um pico ressonante muito alto, estreito e no nível de Fermi da LDOS sem

polarização de spin da impureza. Como conseqriência, o caraler magnético destes sistemas

depende fortemente do valor usado parc a relaxação. Os nossos cálculos para os

hospedeiros divalentes, usando relaxação L-J e raio de WS obtido pelo critério de

neutralidade de carga, mostram que a impureza intersticial de Fe é magnética em todos

estes hospedeiros, o que está de acordo com os dados experimentais. Por outro lado

achamos que a impureza de Mo só deverá apresentar momento magnético tendo o Sr

como hospedeiro, em contradição colll os dados experimentais que indicam que a

impureza intersticial de Mo também é magnética no Yb e no Ca. Notamos que o nosso

modelo L-J simples para o cálculo do valor da relaxação, por se basear em parâmetros do

metal não córnprirnido, está subestimando o valor da relaxação. Mostramos que o uso de
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um valor um pouco maior para a relaxação de vizinhos em torno do Mo, levaria a

impureza a ser magnética também no Ca e Yb, em concordância com a experiência.

Quanto à grandeza IS, notamos que os nossos resultados atribuem em geral um

valor negativo para o IS para a impureza intersticial de Fe, de acordo com os dados

experimentais, e explicarn muito bem as diferença entre este sistema e o caso

substitucional. Seguindo a mesma análise feita para o caso substitucionul('u), verificamos

que o valor do IS da impureza intersticial de Fe fica mais positiva com o aumento do

tamanho do átomo do hospedeiro, que esse crescimento é também linear, mas com

inclinação diferente da impureza substitucional. Notamos que de novo é a contribuição de

valência ao IS, através da probabilidade dos elétrons s estarem no núcleo, que é o termo

que determina o comportamento do IS em função do volume do átomo da impureza.

Finalmente observamos que a probabilidade dos elétrons s estarem no núcleo segue uma

curva universal, muito semelhante à curva do caso substitucional. Aqui novamente é o

aumento da.probabilidade de encontrar um elétron 4s no núcleo que faz com que o valor

do IS aumente com a compressão.

Concluindo, os nossos cálculos dão uma boa descrição quantitativa do

comportamento de impurezas de Fe em sistemas de valência 4 e 3, e apenas uma descrição

qualitativa de impurezas de Fe e Mo em sistemas de valência 2. Mas principalmente, os

nossos cálculos aliados ao modelo de Wolff fornecem uma descrição qualitativa,

previamente inexistente, para o comportamento de impurezas intersticiais em metais,

levando a uma melhor compreensão das propriedades magnéticas desse sistemas.
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tpÊnntcn h DETERMINAçÃO DOS UALORESDE rv(Q,E) E W(K,I)

O V/ronskiano de duas funções no ponto s é definido por:

w(rft),s('))- = 

" 
(r(')e' (') - r' (ÐgG))

(A.r.1)

w(r(r), g(r))" ='r(*)e(')(n(s) - D(r))

onde D(f) é a dcrivada logarltmica, definida por:

n(r)= *'''%Uf

Comocemos com a determinação do valor de W(KÐ, A definição das funções

K(r) e J(r) é:

ou

t(r)=ÉI-t " r(r)= Íz(zt+r,-tfrl

onde por conveniêucia suprimimos os Índices R e L. Substituindo as definições de J(r) e

K(r) em (4,1.1) temos:
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¿,PÊ¡,WCN T": DETERMINAçAO DOS VALORESDE W(Q,E) E W(K,J)

O rWronskiano de. duas funções no ponto s é definido por:

w(f (r),s(r)), = t' (r(')s' (t) - r' (')e0)

(4.1.1)

w(r(r), g(r)). = sf(s)s(d(p(e) - n(r))

onde D(Ð é a derivada logarftmica, definidapor:

D(f)= tt''Yrr,

eomeceuos com a detetminação do valor de W(K,J). A definição das funções

K(r) e J(r) é:

ou

K(r) =[-"f 
n" , J(r) = lz(zt,+ù1-.'ßÏ

onde por c,o¡ve¡iência suprimimos os índices R e L. Substiu¡indo as definições de J(r) e

K(r) em (4.1.1) temos:
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(a,.-1.2)

= þ(w * t¡l-t 1zt, + r)a = /,

Antes de deduzir,nros o valor de W(rp,q) va¡nos precism demonstrar a identidade

(* l-o' * v-n[ø) -(øltv' +v-nlv)=
(4.1.3)

= s [D(v) - o(ø)þl(s)ø(sl = w(Ø,r¡r)

Da?j identidade de Green ternos:

Ir(,ro'*- wzø)cv = lr{øW- yvØ)os =

=' Þ{v}- n{ø}]v(')ØG) = w(Ø,v)

= l,=,þ # - *#)* =,' 
[r#[=* 

-*#[=,] =

mas

Ju(to'*- yvø)av = (do' l*) - (*4o' lt) =

= (04-o' * v - nlø) - @-o^ * v - nl,r')

de onde se conclui a identidade (4.1..3).

Fara acharmos o valor Oe w(rÞo"e), substituimo, 0o, q u Eu cm (4,1.3), isto é;
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= lz(zt + t\'t (zt + t)a,= fi

Aates de deduzirmos o valor Oe W(,p,ç) v¿ìmos plecisar dernons.trar aidentidado

(*l-on "v-r[ø) -Pl,n' +v-"1*)=

(A.1.2)

(4,1.3)

= s [n(r¡r)-n(ø)þ(s)Ø(s)= w(ø,v)

Da2ê.identid.ade de Green tetnos:

mas

Iu|r'*-rpv2øþv = fr(øvy- r¡rvØ)ds =

= J;=-þ# - *#)u' =,' 
þ#1,=_-*#1,=,] 

=

= ' [ntv]- n{ø}lv(*)ø(4 =w(Ø,r¡r)

Iu(øv'v- r¡ruø)av = (4n'lr)- (nln'Þ) =

= (04-on +v- 
"lp)-(4-r'*v-n[.r,)

de onde se conclui aidentidade (4.1.3).

Fara acharmos o valor ae W(Ou,O), substituimos Qo, e e Eo ern (4.1.3), isto é::
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t-

w(0",0) : (*,1-ot + v - "'lt') - 
(o"l-o' + v - e'þ)

Us¿ndo a identidade

nl,g =(-v2 +v)ld = Eolq)

na equação aci.ma tÊmos:

onde se usou a idenfidade (A.1.4). Da seguinte identidade

(-vz+v-n )|,il=kp)

[å(-o' 
+ v- E,)lç) = -[,p) * (-n' * r, - u"]o) = o]

obtida derivando (A-1.4) em relaç.ão a energia, obtemos;

*(0",p) =.(<plq) = r

que é o vdorprocur.ado.

w(0",E)= (*l-on +Y- u"þ")

Substituindo e expressão de O " (l O " ) = l,Þ) * I 
,l)"" ) 

na equação acima temos:

*(9".r) = (*l-o' + v- t"lO)* (o[-v' + v - t'l*þ" = (*l-n' + v - t"lo)

(A,1.Ð

(A.r"5)

(al"6)
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f

w(o',e) = (*l-o' + v- u"lo") - (o"l-ot + v - u,l*)

Usando a identidade

dE) = (-v, * v)l.p) = n,Jq)

na oquação acima temos:

onde se usou a identidade (,d.1.4). Da seguinte identidade

(-v2+v-Fh)o)=lE)

[åt-" + v- r")d = -lq) + (-o' * u - u,)lo) = o]

oåtidaderivando (4.1.4) em relação a onergia, obtemos:

w(0",+):(Eltp)= r

w(0",e) = (*l-nt + v- 
""lo')

Substituindo a expressão de O" (|0" ) = llþ) * lq)"" ) 
na eçação acima temos:

*(0",*) = (*l-ot + v-",10)*(eþv' * rr-""1e)o" = (ol-v2 +v- 
""lo)

(A.1.4)

(A.1.6)

(a.1.5)

186



que é o valol'procurado.
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¿,pÊI,,IOrcN 2: ßEI.AÇÃO ENTRE OS PARÂ,TT¿ETROS DAS BASES T-

B E ORTOGONAL

Vamos deduzir aqui, confotme referêneia (31), arelação entre os p,arâmetros C, A

e Q d.a- base ortogonal ern- relaçäo aos parâmetros e, Ã e Q Oa base T-8. A relação entre

os parâmeuos h e E já foi obtida na eq. (4.14e). Cornecemos com a r-e-lação entre C, A e

e'Ã.AdefiniçãodeeeÃ é:

-:-f - Iq)

onde se usou aidentidado (3.9)

w(r,ç)w(¡,q)=%

Substituindo W(ld ern e þmos:

e -En =þt*,e)d/2

ou

iP=f-*r*,e)

e= Ev ffi$- Ev-3w1r,.p¡w11,,p¡

-tFr*,.'¡tt| --rpw{r,q¡=

(4.2.1)
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Como as mesmas expressões valem para os parâmetros na base ortogonal, temos:

C- Eo
K,q) (4.2,2)Jt"*ñt2

Comparando 
^.2.1 

cam A2.2 ternos

e -Eu
ñt2

c- P'
ñt2

ou

(A.2.3a)

(4.2.3b)
tlz _c.-Ev
Luz - e _eu

A equação obtida acima relaciona dois parâmetros a outros dois. Precisamos,

então, de mais uma relação. Obtérn-se essarelação substituindo-se a expressão de l¡J t"q.

4.22) na.defiruçiÍo de aT1/2(31), isto é

ñt 2 =-rp"w{r'd = -fu'i*, r, q) - w( r,e)81

Damesma fonna, para abase ortogonal temos:

¡tt2 --f[*rr, ç) - w(c,p)ql

Subtraindo as duas equações acima obternos:
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ñ, -ñtz =la*,*,r¡1o-q)

Substituindo (A.2.2) na equação acima temos:

C_ E,

Lu2
ñt2 _ Lu2 _ (a-q)

ou

(4.2.4)

Esta é a segunda equação relacionando os parâmetros relativos às bases T-B e

ortogonal. Comparando (A.2.4) com (4.2.3b) temos

-#=r-(q-ot-Ãu"

r-(q-OtT"="_q+Lu2

flt2
(A.2.s)
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APÊNDICE 3: ABTENÇÃ,O DA DEPENDÊNCIA DE 8 COM O

penÂ,mnrfua DE ESCAT,AL

No capfnrlo (2) obtivemos que Q nabase ortogonal é dado por:

w(r,o)t¿=Wo)

Por outro lado, temos que:

w(I,o) =þ(zr +t-t*[ß)u, *0,] =

=þ(zl+tl1-"(å) o(s[o(o(s) - r]
L

(4.3.1)

(A3.2)

(^A.3.3)

(A.3.4)

e

que é a exprossão procurada. Destaexprossão conclui-se que

Substituindo estas duas identidades na expressão de Q temos:

flr,,Þ)=-kI-',,0,,,]=

t{ål--'*,)[n(,ot,l +z + r)]

o=el'.'ï"rru*ur-'ffiffi

rs Y¿+l
at;.J
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lpÊworcn 4: RErAçÕns IMnnRTANTES NADEMaNSTßaçÃo ne

t¡,¡onpøwnÊltct¿, Do FonMALIsMo LMTO,,áSA COM O

r¿.nÂ,aøTfuo DE EscAr,A a

BASE TRADICIONAL:

Namattizhamilto¡ianaentrafnossegginteswronskianos:.

ondc se o-mitiu a dependånoia de J nos harmônicos esféricos (2.1.5b) eiûrbutiu-so todos ss

termos que não dependem de a na função g{q,s). Do mesmo modo

-w(r, p) = wfz(zz *,)-' fì)u,,e] =

=þQ.r +r)l-',(Ð*G[D{,p(,)} - r] ='(;) 
t 

ele,tI

-w(K,e) = 
",[(Ð 

'-',*) =

- ,(å)-' 
t,p1,¡[n{,u(;) 

+ (r +Ð}l = ,{;)-'-"(.p,-/ - 1)

-w(K,,o) = '(;)-'-tr'1,p,-/'- 
1¡

(4"4.1)

(4.4.2)

(4.4.3)
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onde se usou arelação Q a obtida no apêndice anterior.

-*(t "* , q) = *[t - qK, 9] = w(l , Q) - Qw(K, rp) =

= , (;)'* q,t) -[å)*.' , (Ð-'-' t' (E,-¿ -Ð " ' (;)

(/,)'*'

¿

*(.,0") = wfr,O +ooe] =

= w(r,Q)+ oow(K,rp) 
" 

r (;)

(A.4.4)

-l-t

onde usamos as relações anteriores (4.2.2), (4.2.3).

BASE ORTOGONAL:

Além das expressões gerais ( 1,2,3,4), precisamos das duas seguìntes rolações:

r,

w(ru't,*)=wF - eK"el "' [t)
e

.,2(.+st
;)

L

s=sO(r-qso)-l

I'lt'*
IuJ

,(u)'u*'= 52{+lMas, Q Sou .soa
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ondeso = Øþr591'.'
t(R - Ë.'), o. modo que scra2/*I, i*to é, s possui a

mesma dependência no parâm etro a que S0
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Apêndìce 5: O Sítio Intersti.cial

APÊNDICE 5: O SÍTTO INTBRSTICIAL

Introdução

Vamos agora tratar do problema de se definir um modelo simples para simular

relaxação em torno de uma impureza. Isto é, vamos descrever de forma sucinta um

modelo que descreva o equilíbrio de forças entre a impureza e seus vizinhos. Como

motivação ao problema, vamos começar analisando o caso mais simples de uma impureza

substitucional. Neste caso trocamos um átomo do hospedeiro pela impureza, assim temos

um lugar natural para ser ocupado por esta. Mas mesmo assim, temos que devido'a

diferença de características físicas, tais como tamanho e módulo de compressibilidade,

entre os átomos do hospedeiro e a impureza teríamos, a princípio, que calcular ou estimar

qual seria a relaxação da rede em torno do sítio da impureza.

Medidas experimentais recentes usando a técnica de espalhamento de luz

sincrotron (XAFS), mostraram que esta relaxação é muito pequena, da ordem de 2%

somente(S7). Alérn do mais, como cálculos de estrutura eletrônica de grandezas hiperfinas

e da DOS(17'18'58), que não levam em conta esta relaxação da rede, concordarem muito

bem com dados experimentais, nos leva a supor que este efeito deva ser pequeno nestes

casos

Vejamos agora o problema de uma impureza intersticial. Neste caso não se está

tirando nenhum átomo do hospedeiro para se acomodar a impureza. Tem-se aqui que no

volume aonde haviam n átomos passará a conter agora n i l. A introdução de um áßomo a
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Apêndice 5: O Sítio Intersticìal

mais, vai lazer com que apareça forças de repulsão Coulombiana entre a nuvem

eletrônica da impureza e seus vizinhos, fazendo com que se quebre o equilíbrio de forças

que existia entre os átomos do hospedeiro na região. O sistema vai procurar uma nova

configuração (geometria) de equilíbrio, acarretando em uma relaxação dos vizinhos em

torno da impureza.

"Aqui definimos relaxação como sendo a diferença em distâncias entre a posição

atual dos primeiros vizinhos da impureza e a posição que eles ocupavam antes da

impureza s er introduzida. "

Precisamos, assim, construir um aglomerado que simule o ambiente físico ao

redor da impureza. Como não existe dados experimentais sobre o valor da relaxação em

torno da impureza intersticial, e nem uma expressão algébrica que represente exatamente

a força entre pares de átomos em um sistema metálico, teremos que construir um modelo

simples que simule o equilíbrio de forças em torno da impureza.

De experiência anterio, 
(65) 

,ub"rnos que um potencial do tipo Iæonard-Jones (L-

J) parametrizado para metais, como o que descrevemos abaixo, simula razoavelmente

bem forças entre pares de átomos em um material amorfo metálico(62'63'64). Por este

motivo, optamos por usá-lo como uma primeira tentativa, como o potencial que irá

simular forças entre pares de átomos, em um modelo simples que tentará descrever o

equilíbrio de forças em um sistema metálico contendo uma impureza intersticial.
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O Potencía,l do Típo Leonørd,-fones Q-f)

'Um potencial. do tipo LJ usado aqui é um potencial com a forma analítica abaixo:

abU(r)=- ,+ ro*cr+d
(45.1a)

aonde temos o potene-íal de LJ usual

U(r)
&b

- 
_--L-

16' rl2
(A.s.1b)

aqui o temo -rt drs"r"rru a força de atração entre dipolos elétricos do tþo Wande,r-

Walls, e o terno r 12 
des"r"vu a força de reprrlsão Coulombiana e o Princípio de Exclusão

de Pauli e o termo cr + dfoi introduzido para que estc potencial tenha alcance finito.

As constantes d, b, e ød sãs obtidas a partir da energia de eoesão do rnaterial, das

distâncias entre 1 vizinhos e das condições de contorno:

V(r*6 ) = e

arv{t 6)=o

que asseguram a contiiuidade do potencial e sua derivada, e que e1e vá a z,e[o a uma

distânciafìnita, escolhida de formaurais oü menos arbitrária.
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Obtidas as. constantes a' b, c e d teremos, então, a fo.rma analltica {a f:o:ça entre

pares de átomos do tipo L-J, dada por:

Flr¡= -Vv(r)

(v=e,a. +êr1¿, *a*{a*)

ou seja

Ë(t) =, þ r
6a l1b

_-I-_n
J'J3 V (45.lc)

Corno varnos paramefrizar â$ oonstantes % b, e e d aul ternoos da energia de

c@säo UO do mate¡ial, teulos naturalmente que obter a expressão desta em terntos do

lro$'$o potencial U(r) (eq" Á.5.1). Andogamente ao caso dc um potencial LJ usual(27'28), u

energia de coesão de um matB-dal, desprezando a energia cinética e coreções quândeas a

energia de ponÍo rero, ê dada pela $oma da contrjbuição para a energia potencial no sfio

'ñ. = 0 devido a todos os átomos no cristal. Isto é"

(A5.2)

É co¡venie¡te expres-sar o Vêtor posição na rede de Bravais, Ë., como um vetor

adimens.i.ona a(R) vezes a constante de separação entre os 1u vizinhos, rs. Então, a

energia de coesão para este potencial ser dada por;

uo =*¿utul
- R?å0
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(A.s.3)
uo =2

onde

A (A.s.4)

As constantes An dependem somente da simetria do cristal (se ele é fcc, bcc etc) e

do expoente n. Os valores de 412 e A6 se encontram tabelados na literatura para um

cristal infinito(27), mas A6 e A-r divergem neste caso. Faz-se necessário, então, que

trunquemos o cristal em algum ponto, para que possamos ter as constantes An finitas e

compatíveis entre si. As constantes Ao usadas por nós estão tabeladas abaixo.

Bcc - 12 vizinhanças

Ao = 12,08 A-t = 396,59

Ao = 168,00An=9,11

Hcp - 16 vizinhanças

A-r = 289,67Aa= 13,17

["^,,(+)" 
- *.[+)' + cA-1 (,0) * 

^,"]

R+o
n

1

"{R)"

Fcc - 10 vizinhanças

Aa= 14,25 A-r = 411,29

Atz= 12,13 Ao = 176,00
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Atz = 10,51 Ao = 134,00

Então, a expressão para a energia potencial e a energia de coesão serão dadas por:

u(r)=-å.å+cr+D (4.5.5a)

(4.5.6a)

(4.5.7a)

(A.s.sb)

(A.s.7b)

2uo
BArz AA6

r. t2 6
+Cr.A-1 +A.D

r

Derivando a expressão (A.5.5a) em relação à r temos:

6A I2B
ç = lr(r)lrr

(A.s.6b)

Impondo as condições de contorno de que tanto U(r) como U'(r) vão a zero para

rn,6* (ou Ç temos:

AB

6AA" l2BA'"

-L-cA-t 
=9,.7 a.t3 ' '

u('m Cr*+D=0

e

/\6A12B
F(t )=-j+ -ß -C=0

tm lm
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$re junto com as equaçõês 4.5"6a e 4.5,6-b formam ulrr eonjunto de quatro equações, que

vãopenrritir que se obtenhaas sonstantosA' B C e D.

A resolução deste sistem a 4 N 4, desprezando termos da ordem de l/rff, fornoce

as seguintes express-öes::

A=4U,l-#.
1

l4Asr5-l3A-1a
.å

(4,5.8a)

(.A.,5.8b)

(A.5:.8c)

B
t3

2Ao,
g
'i

Ao_
aT

A¿

uL3 (ou A-1

;Ãr-t7-TC= +

D=
7 7jF]3 4¿

'i2

Ir6Al- 
"L rir

e

A5

Ð.'

(A.s.8d)

t'g

As,sim, fornecidos os seguintes dados: l) a simetr-ia do material (Ai), 2) ¿

distância entre I vlzinhos r; e 3) a distârrcia a partir da qual tanto U(1) como F(r) vão a

'zqo - consideradapor nós iguat a três vezes a distância entre 1 vizinhos (3rn); obtemos a

expressão analítica da força entre pares de átomos (eq. 4.5.7a).

Com aexpressão da força enffe par-es de áÍomos F(r) e com a gcometria do sftio

intersticial (fig.7.l), podemos calc¡lar'o valor da relaxação na rede nas vizjnhanças da

unpureza. Neste trabalho" para se calcula.- esta relaxação, fixamos a posição da impureza
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e dos seus 2 e 3 vizinhos e deixamos somente o I vizinhos variarem de posição (fig.7.1).

Também, realizamos o cálculo da relaxação dos 2 vizinhos, mas estas se mostraram ser

murto pequenas

Cdlculo da Energia de Coesão de um Materiøl Híbrido

Ao calcularmos o equilíbrio entre as forças que aparecem, por um lado entre a

impureza e seus 1 vizinhos e por outro lado entre I vizinhos e os 2 e 3 vizinhos (ver

exemplo esquemático, fig. ), temos que as forças entre I e 2 (FZ) e 3 (F3) vizinhos estão

bem definidas. Pois nelas só participam átomos do hospedeiro. Mas, já a força entre

impureza e I vizinhos (Fl) não está, pois, nela participam dois átomos distintos.

Para definir a força entre impureza e hospedeiro (F5), temos que criar vm "novo

material híbrido" (Um binário), formado pelo par impureza-hospedeiro. Este material

híbrido terá como distância entre I vizinhos, r', e energia de coesão,U' , ã média entre as

respectivas distâncias entre 1 vizinhos e das energias de coesão.

ùd
) uo=

uå+ub
2

16

Na figura ao lado o I vizinho achará sua posição de equilíbrio quando F1 = F3 +

(2sen45")F2.
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Por outro lado, muitas vezes não podemos usar os parâmetros de rede e a energia

de coesão da impureza, devido ao fato que estes foram medidos ou calculados para o

elemento puro da impureza, que em geral não possui a mesma simetria cristalina do

material hospedeiro. Por exemplo: o Fe é bcc e o utilizamos como impureza em um

sistema com simetria fcc ou hcp. [,ogo, se faz necessário avaliar qual seria a energia de

coesão e o parâmetro de rede de um material fictício com átomos da impureza e com a

simetria do hospedeiro.

Calculamos o parâmetro de rede do material fictício, impondo que a sua distância

entre 1 vizinhos seja a mesma que da rede cristalina da impureza. Em outras palavras, o

volume da esfera de WS deve ser a mesma nos dois casos:

4
Volume ruRfus

-1

Simetria Bcc

Volume

Fcc

1a- l+ ut lz

Hcp

JJ
-ca2

2

A nova energia de coesão Uf é calculada da seguinte maneira. Com a energia de

coesão da impureza e sua distância de I vizinhos, calculam-se as constantes A, B, C e D

na sua simetria natural (eq. 4.5.8) (Por exemplo: para o Fe bcc usa-se as constantes An da

simetria bcc). Com a distância entre I vizinhos, as constantes A, B, C e D calculadas

acima, e as constantes An da simetria fictícia (no nosso exemplo fcc), calculamos a

energia de coesão deste material fictício pela fórmula 4.5.6a:
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^,,f ÞAf z AAr2u6-u-ff*"'.o-r +A.D

Tabela: Nova energia ile caesão dos elemcntos Cr, V, Fe e Mo nas estruturøs fce e hcp.

ûp Uto UncpElemento a fg

4,10 4,?2Cr 2,88 2,494

5,31 5,47Y 3,A2 2,6'15

+28 +rn 4,44Fe 2,9:7 2A8,s

TrDl 7,08Mo 3,15 2,728 6,92
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