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o emprego de simulações em computador para formulação de

modelos de sistemas físicos e$tá atualmente em ascensão devido não só à

complexidade de sistemas de muitos corpos de interesse ( e a consequente

intratabilidade analltica)) como também à disponibilidade de super-

computadores cada vez mais eficientes. Combinando os dois tradicionais

meios de investigação, teórico e experimental, as simulações têm se

mostrado uma valiosa ferramenta nesse estudo, servindo 'as vezes como

teste para modelos teóricos propostos ou 'as vezes complementando e

interpretando informações experimentais.

A Dinâmica Molecular é uma técnica de simulação que consiste da

integração simultânea das 3N equações de movimento para um sistema

clássico de N partículas) para o qual se conheça (ou se proponha) o

potencial de interação entre partículas. Através de médias em diferentes

configurações podemos calcular) em princípio, qualquer grandeza estática

ou dinâmica inerente ao sistema simulado.

Este trabalho é composto de três diferentes investigações tendo

em comum a apllcação da Dinâmica Molecular. Portanto, cada assunto é

tratado de maneira completa em três capítulos. No primeiro capítulo o

potencial de Stillinger e Weber) conforme modificação de Ding e Andersen,

é empregado na simulação de micro-agregados de Ge. São estudadas as

estruturas do estado fundamental, as estruturas a temperaturas finitas e o

processo de fragmentação desses agregados.

Os dois outros capítulos) II e 111,envolvem a simulação do vidro

calcogeneto SiSe2. Apesar de ser o mesmo sistema, as simulações são

distintas porque no II apenas um potencial de interação de pares é

empregado, enquanto que no III uma interação de três corpos é

acrescentada devido a necessidades de ordem topológica) observadas em 11.



Em ambos os capitulos a investigação se concentra em determinar as

estruturas locais e as características da ordem de alcance intermediário,

que se acredita desempenhe um papel relevante no comportamento flsico

de 5i5e2 vítreo e de vidros em geral. .
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We applied the Molecular Oynamics (MO) technlque using

a three-body interaction potential in'order to investigate the

stability and energetics of Ge micro-clusters. The results are

in good agreement with the photo-fragmentation experiment, in

which the "magic numbers" 6 and 10 were found as the most

stab le fragments.

Wealso studied the chalcogenide glass 5i5e2, through the

same technique. Structural correlations ranging from short to

medium-range order were investigated. The calculated static

structure factor ís in excellent agreement with neutron

measurements. The amorphous states consist of distorted

Sí<Se4)112 tetrahedra, 53% of which are edge-sharing (E-S) and

the remaíning share corners. A small fraction (~5%) of the E-S

tetrahedra are the building blocks of chain-l ike fragments that

extended up to 10 Â. From the statistics of rings and

fragments, we found that chain-like fragments occur

predominantly in 9-fold or larger rings.



Neste trabalho, nós aplicamos a técnica de Dinâmica

Molecular usando um potencial' de interação de três corpos na

investigação da estabilidade e energética de micro-agregados

de Ge.Os resultados estão em bom acordo com o experimento de

fotofragmentação, no qual os "números mágicos" 6 e 10 foram

encontrados como os fragmentos mais estáveis.

Nós também estudamos o vidro calcogeneto SiSe2,

através da mesma técnica. Correlações estruturais na faixa de

ordem de curto alcance até alcance intermediário são

investigadas. O fator de estrutura estático total calculado está

em excelente acordo com os resultados obtidos por di fração e

espalhamento de neutrons. As fases amorfas consistem de

tetraedros Si(Se4)1I2 ligeiramente distorcidos, 53fo dos quais

são conectados aos demais pelas arestas e o restante divide

vértices. Uma pequena fração (~5fo) dos tetraedros que dividem

arestas são as entidades formadoras de fragmentos tipo cadeia

unidimensional, que se estende até um máximo de 10 Â. A partir

da estatística de anéis e de fragmentos, nós encontramos que

estes fragmentos tipo cadeia unidimensional ocorrem

predominantemente em anéis de ordem maior que 8.



CAPITULO I

M I CRO- AGREGADOS DE GERMAN IO :

TOPOLOGIAS E ENERGETICA DO

EST ADO FUNDAMENT AL E DE

TEMPERATURAS FINITAS



1. 1 - INTRODUÇÃO

Devido 'as suas aplicações cientlficas e tecnológicas,

micro-agregados de elementos do 'Grupo'lV (particularmente 5i e Ge) tem

sido estudados intensivamente nos últimos tempos. Em um recente estudo

da foto-fragmentação de micro-agregados de Si por Bloomfield, Freeman e

Brown,l um feixe pulsado de agregados neutros (N=2 a 12) foi ionizado e

separado por técnicas de espectrometria de massa. As medidas da
abundância relativa do tamanho dos agregados apontaram que 5i6 e 5ilO são

as espécies dominantes depois da fragmentação. Usando a mesma técnica,

Heath et af2 empregaram lasers de d1ferentes energias em experimentos

de ionização em Si e Ge e observaram que o mecanismo de fragmentação

para os dois elementos são muito semelhantes, mostrando uma tendência

para fragmentar em pequenos agregados de 6 a 11 átomos. Seus resultados

apresentam picos mais intensos para N=6 elO. Em outro experimento,

Martin e Schaber3 produziram agregados por evaporação térmica seguida

por esfriamento em uma atmosfera de gás He e ionizados por espalhamento

de um feixe de eletrons (70 eV). Os agregados foram analizados por um

espectrõmetro de massa quadrupolar e o espectro de massa para Ge

mostrou agregados mais estáveis com 6, 10, 14, 15 e 18 átomos. Mais

recentemente, PhillipS4 apresentou os dados de Bloomfield et ai para Ge,

mostrando também que agregados de 6 e 10 átomos são os mais abundantes

na fragmentação de agregados maiores.

Para explicar a estabilidade relativa de certos tamanhos de

agregados, vários modêlos e cálculos teóricos tem sido propostos.

Bloomfield et al1 construiram um modêlo geométrico no qual as unidades

básicas são o anel de 6 membros em forma de cadeira ("chair") e a

"adamantame cage", formada por uma subunidade cristalina de 10 membros

da rede tetraédrica do diamante. Este modêlo concorda com os dados de

fotofragmentação uma vez que ambas as geometrias são muito coesas e

portanto mais estáveis. As geometrias para outros tamanhos de agregados



podem ser constru1das por adição de átomos à estas estruturas básicas.

Baseados no fato de Quetanto a fase cristal1na Quanto a amorfa de

S1são tetraedricamente ligadas, M~rtin ~ Schaber3 propuseram um modêlo

no Qual as unidades bás1cas são átomos deS1 conectados com outros quatro

(S1 ou H) formando entre si um angulo em torno de lOgo com desv10s de
menos de 1°. Suas unidades estruturais são os anéis de 6 membros em

forma de bote e cadeira, e o anel de 5 membros na forma de um pentágono

plano. As estruturas de agregados maiores são diferentes combinações

desses anéis.

Salto, Ohnlsh1 e SuganoSlntroduzlram um modêlo para o potenclal

de 1nteração entre os átomos no qual o termo repulslvo é um potenc1al de

Yukawa e a parte atratlva é formada por quatro "centros atrativos" em

torno de cada átomo. Estes centros formam um tetraedro com a restr1ção

de que se o 1-és1mo átomo está em um dos centros atrativos do j-ésimo

átomo, este também está em um dos centros atrativos do i-ésimo átomo.

Usando este potenc1al eles calcularam as estruturas estáveis de

m1cro-agregados do Grupo IV contendo de 2 a 20 átomos, m1n1m1zandoa

energla total pelo método de Newton. Eles encontraram que o tr1ângulo

1sósceles, o tetraedro "achatado" e o pentágono regular são as estruturas

estáve1s para N = 3, 4 e 5, respectivamente. Para N ~ 6 eles determ1naram

dols conjuntos de conf1gurações de m1n1maenerg1a : um formado apenas

por ané1s de se1s membros e outro formado pr1ncipalmente por anéis de

quatro e cinco membros. O primeiro conjunto f01 chamado "sér1e cristalina"

em função da semelhança da função de distribuição rad1al (FOR)desta série

com aquela da rede cristalina do d1amante. O último f01 chamado de "série

amorfa" porque, como na FDR experimental do Ge amorf06 a FDR de um

dodecaedro, o qual é a conf1guração estável para N = 20, não apresenta o

terce1ro pico a 4,71 Â, caracterfstico da fase cristal1na. Baseados na

relativa intensidade das energias de ligação por átomo, Salto et aP
determinaram os números mágicos para a série cristalina como sendo N=6,

10, 14 e 18 e para a série amorfa N = 5, 10, 12, 16, 18 e 20. As estruturas

de agregados maiores são formadas basicamente por adição de um átomo



d1v1d1ndo vért1ces ou ad1çao de ané1s d1v1d1ndo arestas do agregado de

c1nco átomos.

A establl1dade de agregados de S1 e Ge contendo de 3 a 7 átomos a
. .

T = O K fol tnvestlgada por Pacchion1 e Koutecky7 usando o método de

pseudo-potenc1al MO-LCAO ("t:1olecular Qrb1tal - L1near ,Comblnation of

Atomlc Q,rbltals") seguido do procedlmento CI ("Conflguration

lnteraction"), interação de configurações. Entre vár1as estruturas

consideradas para cada agregado, eles encontraram Que o triângulo

isósceles e a cadela linear Ge3tem aproxlmadamente a mesma establlidade

e são l1ge1ramente mais estávels do Que o trlãngulo eQul1átero. As

geometrlas planares para Ge4 <losango e Quadrado) são preferldas com

relação às estruturas mais compactas como o tetraedro. Também para a

estrutura Ge4 em forma de cadela fol observado Queela espontâneamente

se dissocia em dois dímeros. A estrutura com energia mais baixa para Ges

foi a bipirâmide trigonal (mas eles não consideram o pentágono regular

como uma possível estrutura). As três estruturas compactas para Ge6:

tripirâmide, octaedro e pirâmide pentagonal são muito mais estáveis do

Que o hexágono plano ou a cadeira hexagonal, a Qual é uma secção da

estrutura cristalina. Como resultado geral eles encontraram que

micro-agregados de Si e Ge têm estrutura eletrônica muito semelhante e

Que, embora algumas estruturas planares possuam considerável

establ1idade, as estruturas compactas são mais favoráve1s do que as

lineares.

Detalhados cálculos Quânt1cos para pequenos agregados de 51

foram real1zados por Raghavachari e Logov1nsky8e Tomanek e 5chlüter.9

Recentes rev1sões por Ph11l1pSl0e Brown et a!.,11 dão uma v1são geral das

mais avançadas técnicas para o estudo de agregados ligados

covalentemente.

Um outro caminho usado no estudo de pequenos agregados é a

simulação por computador através do método de Dinâm1caMolecular (DM),

para o qual é necessário ter-se um potenc1al efetivo para a interação entre



as partlculas. Para s1stemas monoatõm1cos covalentes, como 51 e Ge, o

potencial de Keating12 tem sido usado por aproximadamente duas décadas.

Recentemente vár10s outros potenc1a1s efet1vos tem s1do propostos: o

potenc1al de três corpos de St1111ngere weber,13 o potenc1al de Tersoff,14
o Qual é um potencial t1po Morse com o parâmetro de intensidade da ligação

determ1nado pelo me10, o potenc1al de Pearson et a/15 e o de

B1swas-Hamann,16

Usando o potencial de 5tillinger-Weber, Barojas e LevesQue17

consideraram agregados de Si neutros e positivamente carregados e
através de DM determlnaram as conf1gurações de mín1ma energ1a por um
processo de esfriamento. Usando OM assoc1ada com o método

"steepest-descent quench" (SOa), Feuston et al.18 determinaram as

estruturas do estado fundamental, as configurações de altas temperaturas

e a energética do processo de fragmentaçao de micro-agregados de S1. A

vantagem em se usar OM associada com soa ao 1nvés do s1mples

esfr1amento em OM é a de que o método soa perm1te um esfr1amento

extremamente ráp1do, levando o sistema 'a conf1guraçao ma1s próx1ma

onde tanto a fôrça como a veloc1dadeem cada partfcula é nula. No caso do

esfriamento por OM,algumas vezes é possfvel obter-se um sistema preso

em um mln1mo local, o qual esteja ac1ma do mln1mo global e dev1do 'a

baixa temperatura ou pequenas velocidades das partfculas é 1ncapaz de

fazer a transição para o mínimo global. Aplicando soa ao invés do simples

esfriamento por OMpermite-nos um mapeamento muito mais realtst1co da

hiper-superflcle de energia.

Pequenosagregados de Si (N = 4 e 5) também foram estudados por

Carr, Parrinello e Andreoni19 através da nova técnica denominada

recozimento simulado ("simulated annealing"). Nesta técnica, desenvolvida

por Carr e Parrinello,20 as interações interatômicas são tratadas a nível

da teoria de funcional de densidade2' e uma dependência temporal fictícia

dos orbitais eletrônicos é introduzida para compor uma Langrageana

clássica para o s1stema. Através de um esfr1amento por OM do s1stema

fictício obtém-se sua configuração de equilíbrio, a qual corresponde ao



estado fundamental do sistema real.

Recentemente, Ding e Andersen22 <DA) investigaram as

propriedades de Ge amorfo utilizando o potencial SW, ajustando porém os
. .

parâmetros para reproduzir a energia de coesão, densidade e constantes

elásticas de Ge cristalino. Usando estes parâmetros, eles calcularam as

curvas de dispersão de fonons obtendo uma concordância muito boa com os

resultados experimentais.

O propósito deste trabalho é a investigação do estado fundamental

e das propriedades a temperaturas finitas de agregados de Ge (N = 2 a 14),

considerando a modificação de Ding e Andersen22 do potencial de Stillinger

e Weber.13 O procedimento é o mesmo usado por Feuston et a/18 para obter

resultados para micro-agregados de Si: através de DM estudamos a

evolução temporal dos sistemas e através do método SDa encontramos as

estruturas mecânicas estáveis a temperaturas finitas.
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1.2 - POTENe IAL DE INTERAÇÃO E MtTODOS

1.2.1- Potencial de Interação

A forma funcional do potenc~~lde Ding e Andersen22 é a mesma da

do potencial de Stlllinger-Weberl.{Jara 51. Ele consiste da soma de uma

interação de dois corpos mais um termo de três corpos. O termo de dois

corpos, em unidades reduzidas, tem a forma

I A CB r-P - r-<llexp«r-ar1l

V2 = \0

onde "a" é o alcance do potencial, B é ajustado para corresponder 'a energia

de coes~o do cristal e A é escolhido de tal forma que o valor de V2 seja -1

na posição de mínimo.

O termo de três corpos introduz uma fôrça entre ligações que

favorece ângulos tetraédricos e é dado por

desde que rjí e rkj sejam menores do que "a"; caso contrário h = O. Esta

forma funcional garante que o potencial e suas derivadas aproximem-se de

zero continuamente em torno da distância de corte "a",

Para determinar os vários parâmetros do potencial, Ding e



Andersen22 usaram dados experimentais para Ge cristalino e impuseram

que a estrutura do diamante devesse ter a mínima energia. A profundidade

do potencial de dois corpos. foi callbràda com a energia de coesão do

cristal a OK e a localização do seu mínimo foi determinada pela densidade

do cristal 'a pressão de uma atmosfera. As três constantes elásticas C11,

C12 e C44 do cristal foram usadas na determinação dos. outros parâmetros.

Os demais foram obtidos através da comparação entre a função de

d1stribuição radial do sólido amorfo e resultados experimentais. Com a

melhor escolha dos parâmetros as curvas de dispersão de fonons para Ge
cristalino foram calculadas e foi obtido um bom acordo com os resultados

experimentai s.

Os valores de A, B, p, q, À, 't e "a" bem como as escalas de energ1ae

comprimento, e e a, para Gesão l1stados na Tabela I. Comparando-seestes

valores com aqueles para 51 podemos ver que além das mudanças nas

escalas de energia e comprimento, a principal diferença é na intensidade

da interação de três corpos: À = 21 para Si e À = 31 para Ge.Espera-se que

esta mudança vá afetar aquelas estruturas para as qua1s a interação de

três corpos contribua significativamente.

Tabela I - Parâmetros do potencial para Ge, determ1nados por Dlng e

Andersen22.

p=4

a = 2,181 A

l = 1,2

1\.= 31t = 3,085 x 10-12 ergs



Dinâmica Molecular (DM) é uma técnica de simulação em

computador muito usada no ,estudo de sistemas clássicos para os quais o

potencial de interação entre as part1culas é conhecido (ou proposto). Em

um cálculo convencional de DM, um sistema infinito é simulado

colocando-se N ~ 500 a 5000 partículas em uma cela de volume fixo,

usando-se condições periódicas de contorno para remover os efeitos de

superflcie de uma maneira controlada. A energia total, o número de

partículas e o volume são usualmente as quantidades conservadas

(emsemble E, N, Q). A evolução temporal do sistema é determinada pela

integração das equações de movimento usando-se um algor1tmo apropriado

e a temperatura é dada pela média da energia cinética do sistema.

Como os agregados são sistemas finitos, não é necessário o uso de

condições periódicas de contorno. Para cada agregado de N-átomos, usamos

como ponto de partida uma conflguração com posições e velocidades

distribufdas de tal forma a anular os momentos linear e angular. A

evolução temporal do sistema foi determinada pela integração das

equações de movimento usando-se o algor1tmo de Beeman.23 Neste método

as posições e velocidades no tempo t + l:t.t são dadas por:

x(t+õt) = x(t) + v(t)õt + [4a(t)-a(t-õt)](õt)2/6 ,

v(t+tt,t) = v(t) + (2a(t+l:t.t) + Sa(t) - a(t-l:t.t)]l:t.tl6 ,

onde aU) é a aceleração calculada a partir das fôrças. As integrações

foram efetuadas empregando-se um intervalo de tempo l:t.t = 6.8x 10-16 sego

A precisão do cálculo foi monitorada através da energia total do sistema a

qual é conservada de 1 parte em 10000 sobre milhares de intervalos de

tempo l:t.t.

Como é comum em cálculos por DM, trabalhamos com unidades



reduzidas: c e a sao as unidades de energia e comprimento,

respectivamente. A temperatura reduzida T* é definida por

onde I<e é a constante de Boltzmann. A temperatura ambiente (300 K)

corresponde a TlI
= 0.013 em unIdades reduzIdas,

Sistemas com energias maiores (ou menores) são gerados

aumentando-se (ou diminuindo-se) as velocidades de todas as partículas
por um fator f definido por

onde TR é a nova temperatura desejada e T é a temperatura do sistema

antes da mudança. Seguindo cada escalonamento de velocidades, o sistema

é termallzado por vários milhares de intervalos de tempo e ent~o as

médias das quantidades de Interesse s30 calculadas.

1.2.3 - Método do Esfriamento Pelo Caminho Mais Rápido -

("steepest-Descent Quench Method", (sDQ)).

o movimento de um sistema de N partículas interagindo através de

um potencial V(R), R(t) = [r1(t), r2(t),,,.,rN(t»), pode ser analisado em

termos de vibrações (possivelmente anarmônicas) em torno de mínimos na

superfície 3N-dimensional definida pelo potencial V(R). A partir desse

ponto de vista pode-se associar univocamente, pelo caminho mais

inclinado possível, cada configuração de N partículas a um mínimo naquela

superfície.

Quando o sistema está em equi 1íbrio, a trajetória de DM pode ser

visualizada como um conjunto de sucessivas configurações com a mesma



energia. Para se encontrar o mínimo local em um dado instante é

necessário remover-se toda a energ1a c1nét1ca do s1stema e ao mesmo

tempo levá-lo a uma configuração onde a fôrça resultante em cada
. .

partícula é nula. O método 1deal para se consegu1r 1sto é o método do

esfriamento pelo caminho mais rápido, (Steepest-Oescent auench) (SOa), o

qual corresponde a um esfriamento infinitamente rápido. O método soa

matematicamente resume-se 'a solução da equação diferencial

No llmlte Quandos ~ 00 a solução corresponde a VRV(R) = 0, isto é, 'a

configuração de fôrça zero. Esta equação conecta pelo caminho mais

lncllnado cada ponto R(t) na trajet6r1a de OM com um mfn1mo local na

h1per-superftcle de energ1a potenc1al. A 1mplementação· matemátlca do

método soa f01 fe1ta pelo método do grad1ente conjugado, um ef1clente

método numér1co para achar o mfn1mo de uma função de mUltas var1ávels.

Em temperaturas multo ba1xas o mapeamento por soa lrá dar o

mesmo mlnlmo uma vez Que o s1stema não tem energ1a suflclente para

ultrapassar a barrelra de potenclal entre d01S mlnimos. Mas. quando a

temperatura aumenta, mals e mals mlnlmos locals serão acessfvels. Neste

caso, o mapeamento por soa em tempos d1ferentes fornecerá um conjunto

de mlnlmos locals dlferentes entre s1, Asslm. através de uma pesqulsa

mlnuclosa. é possfvel, em prlncfpl0 determlnar-se o mfnlmo global na

hlper-superffcle de energla potenclal.



Neste capítulo investigaremos a estrutura do estado fundamental

para cada tamanho de agreg~do. Como já' oissemos na secçao anterior] isto

pode ser obtido através de uma detalhada procura dos mínimos no espaço

das configurações. Para se fazer isto eficientemente, temos que ter os

sistemas a temperaturas suficientemente altas para que possamos ter uma

amostragem de (possivelmente) todos os mínimos de energia no espaço de

fase 6N-dimensiona1.

A configuração inicial para cada um desses sistemas foi gerada a

partir de fragmentos da estrutura do diamante. Para pequenos agregados (N

= 2 a 9), estas configurações iniciais são estáveis, embora não sejam as de

menor energia. Para agregados maiores, N > 9, os fragmentos da estrutura

do diamante se mostraram instáveis e agregados com energias menores

foram obtidos pelo método soa, sendo que estes foram usados como

configurações iniciais. A partir destas configurações, depois de gerar

pequenas velocidades aleatórias para as partículas, a temperatura é

aumentada pelo escalonamento dessas velocidades por um fator 1,2 para

sistemas abaixo da temperatura ambiente e 1,1 para aqueles sistemas

aquecidos acima. Depois do escalonamento cada sistema é relaxado por

2000 intervalos de tempo.

Para se achar os diferentes mínimos locais acessíveis para cada

tamanho de agregado, um conjunto de dez sistemas, a temperaturas acima

da temperatura ambiente, foi escolhido e para cada um, realizamos um

cálculo de OMcom 10000 At, no qual um mapeamento por soa era efetuado

a cada 100 At. Com este procedimento, um conjunto de 1000 mínimos no

espaço configuracional foi identificado para cada tamanho de agregado.

Muitos desses mínimos são estruturalmente idênticos e em alguns poucos

casos existem diferentes estruturas degeneradas em energia. Por exemplo,

estruturas cuja energia reduzida é dada por -(N-l )/N formam um caso

especial no qual a contribuição do termo de três corpos é nula (ângulos

l6~P.VIÇO D"["üi à'CtàAÚ=.C:A"É i';'Ú óit;;\ A ê;: 1\ó''':'"i Fo Sêl
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tetraédr1cos) e para cada par de parttculas o termo de dois corpos é -1 (a

distância entre elas é igual 'a distância de vizinhos próximos no cristal).

Ass1m, Qualquer comb1nação de N-1 ligações mantendo entre si o ãngulo

tetraédrico tem aquela energia. Especificamente para N = 5, o tetraedro e

uma cadela llnear têm a mesma energia.

Anallsando o conjunto de estruturas distintas encontramos aquela

com a menor energia e a consideramos como o estado fundamental.

Comparando estas estruturas com aque1as para agregados de Si,

verifica-se que apesar de muitas semelhanças existem algumas

slgnIf1cantes dIferenças, as quais iremos discutir. A Figura 1 mostra as

estruturas do estado fundamental obtidas para vários tamanhos de
"agregados de Ge.

(1) N = 2: O dfmero, como esperado pela construção do potencial, é

um caso tr1v1al no Qual a d1stânc1a entre os d01s átomos é 1.12 a,

correspondendo 'a d1stânc1a de v1z1nhos ma1s próx1mos no germân10

cr1st~ 11no.

(11)N = 3: O tr1ângulo 1sósceles com apenas duas l1gações formando

um ângulo tetraédrico é a estrutura do estado fundamental para Ge3. A

diferença do Si, onde o triângulo equilátero tem a energia mais baixa, pode

ser entendida como uma consequência direta do aumento da intensidade da

ínteração de três corpos. A energia Queseria ganha com uma ligação extra

é perdida por causa das três contribuições positivas do termo de três

corpos. Este resultado está em acordo com o cálculo quântico7 e também é

encontrado no modêlo de Saito et a/!J
(i i i) N = 4: Neste caso a estrutura do estado fundamental é um

quadrado, o qual pode ser formado adicionando-se um átomo com duas

ligações conectadas aos átomos do lado aberto de Ge3. A principal

característica no Quadrado é a existência de fôrças repulsivas devido ao

termo de três corpos. No cálculo Quânt1co,7o losango e o quadrado têm

aproximadamente a mesma estabilidade, enquanto que no modêlo de Salto

et a/!J a configuração do estado fundamental é um tetraedro achatado.



(1v) N = 5: Um pentâgono regular pode ser constru1do a partlr da

relaxaçao de um quadrado no qual adiciona-se mais um átomo em uma das

arestas. O pequeno desvio do ângulo tetraédrico reduz a influência do

termo de três corpos o qu~ torna esta. estrutura a mais abundante na

f ormaçao de agregados.

A estrutura pentagonal é também achada no modelo de Salto et a/J,

mas no trabalho de Pacch10nl et al.7uma b1p1ram1detr1gonal compr1m1da é

a conflguraçao mais estâve 1.

(v) N = 6: A estrutura do estado fundamental para o Ge6 é um

pentágono de face coroada reconstru1do e é a pr1meira configuração
trid1mensional que aparece. Esta estrutura é bastante compacta no sentido

de que as distânc1as de todos os segundos v1z1nhosmais próx1mos são

menores que a faixa de alcance do potencial. Esta estrutura é

s1gn1ficantemente d1ferente daquela do Si, onde o estado fundamental é

const1tuldo de dois tr1ângulos equl1áteros unidos formando uma cunha. No

caso do Ge, a cunha terá uma energia muito alta devido à grande

contr1bu1çãoda interação de três corpos no tr1ângulo equl1átero. Pacch10n1

et aJ.7 encontraram que as configurações preferidas para o Ge6 são as

compactas ("closed-packed") ao invés de fragmentos al1nhados como no

cristal (anel de seis átomos em forma de cadeira). A estrutura prev1sta por

Salto et a/!J é um pentágono coroado em um dos vért1ces. Nós encontramos

que a energia do pentágono de vértice coroado é levemente maior que a

energ1a do pentágono de face coroada, embora aquela seja uma estrutura

muito comum em temperaturas finitas.

(vD N = 7: A configuração do estado fundamental do Ge7 é a

resultante da adição de um átomo a cada aresta da base de uma pirâmide

trigonal. O cálculo quântico considera somente uma bipirâmide pentagonal

para o Ge70Saito et aI? encontraram um quadrado unido a um pentágono

pela aresta. Entretanto, encontramos que a energia desta estrutura é 3%

maior que a da configuração do estado fundamental.

(viD N = 8: A estrutura do estado fundamental é um cubo perfeito.



Este pode ser obtido inserindo-se um átomo ao vértice aberto do Ge7'Nesta

estrutura simétrica todos os átomos contribuem igualmente para a energia

f1nal do sistema. O efeito da interaçao repulsiva de três corpos é

manifestada no pequeno aumento (4%) da distância do vizinho mais próximo

( 1,17a) comparada àquela na configuraçao cristalina.

Até o momento nao foi realizado nenhum cálculo quântico para

agregados de Ge com mais de sete átomos, pois o alto número de posslveis

configurações aumenta enormemente os seus custos. A estrutura prevista

por Saito et aI? consiste de dois pentágonos com uma aresta em comum, a

Qual, no nosso caso, tem uma energia 1O~ acima daquela do cubo.
(v11D N '"' 9: o estado fundamental para o Gegé obtido pela ad1ção

de um átomo a uma das arestas do cubo segu1do de sua relaxação. A

estrutura estável encontrada por Salto et aF é composta de dois

pentágonos e um Quadrado com duas arestas em comum Que formam uma

estrutura aberta com c1ncoátomos duplamente coordenados.

(1x) N = 10: A estrutura com os dols pentágonos untdos pode ser

obtida pelo mesmo processo de inserção de um átomo à aresta de uma

estrutura de ordem N-l seguido de relaxação. Nesta estrutura, embora

todos os átomos contr1buam 19ualmente, como no caso do Gea, a distancia

dos vizinhos mais próximos é mutto próxtma daquela da fase cristal1na.

Isto porque nos pentágonos o termo de três corpos é mUlto pequeno. Saito

et aF encontraram uma estrutura formada de três pentágonos l1gados por

uma aresta em comum, Queé uma configuração multo menos compacta Que

a dos dois pentágonos .llgados.

(x) N = 11: Esta estrutura pode ser constru1da a partir do GelOpela

inserção de um átomo entre os pentágonos. Esta configuração é d1ferente

daQuela do estado fundamental do 51, a Qual foi construfda através da

adição de um átomo à face do pentágono, formando uma estrutura com um

átomo Quadruplamente coordenado. Pode-se expltcar 1sto em termos da

competição entre a tendência do sistema maxlmlzar o número de ligações e

simultâneamente mlnimizar o efe1to da 1nteração de três corpos. Para o 51



é preferfvel formar duas ligações extras e ter um átomo quadruplamente

coordenado, o qual tem uma grande contribuição de três corpos. Uma vez

que o termo de três corpos é mais forte para o Ge, o sistema ganha energia

formando somente uma ligação extra mas reduzindo a energia total com a

presença de um átomo duplamente coordenado.

(xO N = 12: Uma caracter1stica básica de agregados pares com N >

6 é que todos têm átomos triplamente coordenados e, portanto, são ma1s

simétricos. A estrutura para Ge12 pode ser formada pela inserção de um

átomo à face de um dos pentágonos contendo o átomo duplamente

coordenadono Ge11' seguido de re laxação.

(xiO N = 13: A estrutura para Ge13 pode ser construida

adicionando-se a estrutura do Ge3, formada de três átomos unicamente

llgados, à estrutura do GelO' formada pelos dois pentágonos adjacentes.

Esta conflguração é também diferente daquela do estado fundamental do

5i13, o Qual tem um átomo Quadruplamentecoordenado.A explicação acima

para o Ge11 também é apllcada para o Ge13.

(x110 N = 14: Mais uma vez, temos uma estrutura simétrica

composta de seis pentágonos e três Quadrados com todos os átomos

triplamente coordenadosdistr1buídos esfericamente.

Desde Que a contribuição do termo de três corpos é sempre

positiva, aumentando sua intens1dade aumenta-se a energia do sistema.

Isto pode ser observado na Fig. 2, onde comparamos as energias do estado

fundamental do Ge[À = 31, Eq.(3)] com aquelas para o Si (À = 21). Note que:

(a) a menor diferença ocorre para N = 5 visto Quea distorção a partir do

ângulo tetraédrico é muito pequena para um pentágono regular, e (b) a

maior diferença ocorre para N = 8, o cubo perfeito, onde todos os átomos

são triplamente coordenados e todos os ângulos são 90· somando uma

contribuição muito grande para o termo de três corpos.

As estruturas estáveis previstas por Saito et aP em T = O K para

N = 6, 7, 8, e 11 são, em geral, estruturas abertas, entretanto, só



encontramos estas estruturas em temperaturas f1n1tas, ondea entrop1a e a

expansãotérmica lnduz1damod1f1camas estruturas de T = O.

Em trabalhos anteriores sobre agregados, a presença de números

mágicos tem sempre sido as?ociada à energias de ligação relativamente

altas calculadas a partir das estruturas de estado fundamental. Nossos

resultados não indicam urna relação clara entre as energias do estado

fundamental e os esperados números mágicos obtidos no espectro de

fragmentação em alta temperatura.

Resultados experimentais sugerem que a fragmentação ocorre em

temperaturas da ordem da temperatura de fusão do Ge. Em tão altas
temperaturas é improvável Que o sistema permaneça no estado
fundamental. Como veremos, em altas temperaturas existem outras
conf1gurações mais prováve1s Que aquelas correspondentes ao estado
fundamental. Portanto, para entender a dlssoclação de agregados deve-se
invest1gar as estruturas a temperaturas flnltas.



(e)

.. (h) (I)
FIG. 1- Estruturas do estado fundamental para GeN, N = 3 a 14. A energia
por átomo de cada estrutura é dada em unidades de E: (= 1,93 eV) :
(a) E(3)=-0,6667, (b) E(4)=-0,9064, (c) E(5)=-0,9995, (d) E(6)=-1 ,0466,
(e) E(7)=-I, 1265, (f) E(B)=-1,2402, (g) E(9)=-1 ,271 O, (h) E(10)=-1 ,320B,
(j) E(11)=-1 ,3414, (j) E(12)=-1 ,3764, (k) E(13)=-1 ,3894, (1) E(14)=-1,4168.
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FIG. 2 - Comparaçao entre as energIas do estado fundamental para Ge e 51.
A maior d1ferença ocorre para o cubo (N = 8) e a menor para o pentãgono
(N = 5). Lembramos Queem unidades reduzidas a única diferença entre Ge e
5i é na intensidade da interaçao de três corpos.



No processo de procura do estado fundamental observamos, para

cada agregado, um conjunto d.eestruturas básicas com diferentes energias

correspondendo a minimos locais na hipersuperfície de energia potencial. O

número destas estruturas aumenta com o tamanho do agregado; para N = 14

foram identificadas mais que 150 configurações distintas. Uma vez que é
impossível investigar todas as estruturas para cada valor de N, optamos

por analisar aquelas que são estatisticamente mais importantes no

processo de fragmentação.

A fragmentação implica em uma situação em que a distância de

separação de um átomo, ou grupo de átomos, do restante do agregado é

maior que a faixa de interação do potencial. A energia de fragmentação (Ef)

é a mais baixa energia na qual um sistema se fragmenta em uma escala de

tempo macroscópica. Entretanto, em cálculos de DM adotamos uma

definição prática, a saber, Ef é a energia mais alta na qual o sistema

permanece ligado pelo menos por 25000 ~t. A temperatura de

fragmentação, Tf, é então a temperatura do sistema com energia Ef. O

objetivo principal deste estudo é determinar Ef e Tf para cada agregado e

assim investigar a distribuição de estruturas básicas mecanicamente

estáveis visitadas pelos sistema em diferentes temperaturas.

Começando pelas estruturas do estado fundamental aquecemos o

sistema monotonicamente. Após o aquecimento o sistema é termalizado

por 1000 ~t e em seguida um cálculo DMde 11000 ~t é feito para se obter

a temperatura. Geramos cerca de 30 diferentes "ensembles" abaixo da

temperatura de fragmentação para cada tamanho de agregado. A Fig. 3

mostra as curvas E vs T para cada tamanho, obtidas por este processo. A

principal característica nas distribuições é a larga variação da

temperatura em altas energias originária das transformações que um

sistema sofre entre as diferentes estruturas básicas,

Após a determinação de Ef (a ser discutida no ítem VI) executamos
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um cálculo DM de 5000 6t juntamente com SDa a cada 1ntervalo de 5 6t

nos sistemas cujas energias estiverem em torno de 0,25 E, 0,50 E, 0,75 E,

e 0,95 E, onde E é o intervalo de energia entre as energias de fragmentação

e a do estado fundamental. ,Isto nos fornece uma larga distribuição de

estruturas básicas para cada agregado. Em 0,25 E, para muitos dos

agregados, o mapeamento de soa fornece o estado fundamental como a

única estrutura disponível. Entretanto, em altas energias o sistema sofre

mudanças estruturais. Esta é uma característica geral independente da

natureza particular da estrutura de estado fundamental ou do número de

partfculas no agregado. A Figo4 mostra a distribuição de energias para as

estruturas inerentes em 0,95 E para cada tamanho de agregado. Aba1xo

discutimos os resultados para cada um destes cálculos.

(1) N = 3: A consequência direta do aumento da intensidade do

termo de três corpos no potencial SW, de À = 21 para À = 31, é que a

configuração do estado fundamental do Ge3é um triângulo isósceles com

duas ligações que formam um perfeito ângulo tetraédrico [Figo 5(a)]. A

energia de um triângulo equllátero [Figo5(b)] é 12%maior que a do estado

fundamental. Então, o aumento de energia resultante da terceira ligação

torna esta estrutura uma estrutura rara mesmo em altas temperaturas. O

triângulo equilátero ocorre somente 3,5% das vêzes em 0,50 E e perto da

fragmentação sua ocorrência diminui para 1%.

(11)N = 4: Existem quatro estruturas e duas destas são degeneradas

em energia. Em ordem crescente de energias temos: o quadrado [Flg. 1(b)], a

cadeia [Fig. 6(a)], a pirâmide trigonal [Figo 6(b)], e o triângulo de vértice

coroado [Fig. 6(c)]. A cadeia e a pirâmide trlgonal são degenerados em

energia uma vez que ambos têm três ligações e todos os ângulos são

tetraédricos de maneira a não haver contribuição do termo de três corpos.

Mais uma vez, a estrutura com energia mais alta, o triângulo de vértice

coroado, é visitada menos frequentemente que as outras estruturas.

Próximo à temperatura de fragmentação a estrutura básica dominante (~

75%) é a cadeia. Isto explica porque o mais comum canal de fragmentação



para Ge4 é o dfmero ao 1nvés do canal N ~ (N-l ) + 1, o qual é normalmente

o caso para os outros agregados.

A d1str1bu1çao de estruturas básicas pode também explicar a

grande flutuação em temperatura [F1g 3<t»] observada para cada agregado.

Como as duas estruturas mais vis1tadas, a cadeia e o quadrado, diferem

pelo ma10r 1ntervalo de energia [0,15 f: na F1g. 4<b)] entre todos os

tamanhos de agregados, a mudança de uma estrutura para a outra dá origem

à maior flutuação na energia c1nét1ca.

(11) N = 5: Embora existam oito possfve1s conngurações para GeS1

somente cInco delas s30 v1s1tadas frequentemente em temperaturas
flnltas. Em ordem de energlas crescentes, estas sao o pentágono regular

[Flg. 1(c)], o Quadradode vértlce coroado [Flg. 7(a)], a blplramlde trlgonal

comprlmlda [Flg. 7(b»),a cadela [Flg. 7(c»), e a cadela coroada [Flg. 7(d»).As

cadelas têm energlas degeneradasuma vez Queambas têm Quatro l1gações

com anguJos tetraédr1cos. Estas conr1gurações s30 vlsltadas somente

próxlmo da energ1a de fragmentaçao. Mesmo em altas temperaturas o

estado fundamental é a estrutura ma1s comum, perfazendo 50% das

estruturas básicas em 0,95 E [Flg. 4(c»).

(1v) N = 6: Clnco dlferentes estruturas foram observadas para Ge6

em aItas temperaturas. Em ordem de energ1as crescentes estas sao:

pentágono de face coroada reconstruido [Fig. 1(d)], os dois triângulos

isósceles unidos <livro) [F1g.8(a)], o anel de seis membros (cadeira) [Fig.

8(b)], o pentágono de vért1ce coroado [Flg. 8(c)], e o Quadradode vértice

coroado por cadeia [Fig. 8(d». O pentágono de vértice coroado está presente

99% das vêzes em 0,75 E e é comumente achado juntamente com o

pentágono de face coroada em 0,95 E.Na distribuição de estruturas básicas

[Fig. 4(d)] notamos a pequena diferença em energia entre o pentágono de

face coroada e os dois triângulos lsósceles unidos (livro). Também a

cadeira e o pentágono de vértice coroado têm aproximadamente a mesma

energia. A fim de explicar a maior estabilidade do Ge6, a cadeira, a qual é

um fragmento de rêde do d1amante, tem sldo proposta ser a estrutura



estável dominante. Nós, entretanto, encontramos esta estrutura somente

13%das vêzes próximo da temperatura de fragmentação.

(v) N = 7: Entre as 16 estruturas encontradas para o Ge7o estado
. .

fundamental [Fig. 1(e)] não é· a configuração mais comumente visitada em

ba1xas temperaturas. Em baixas energias (0,25 e 0,50 E) a estrutura

predominante, o "livro" de aresta coroada [Fig. 9(a)t tem a energia

ligeiramente mais alta que o estado fundamental. Todas as configurações

acessíveis são visitadas em 0,95 E como mostrado no h1stograma de

estruturas básicas [Fig. 4(e)]. As duas estruturas mais comuns nesta

energ1asão um quadrado un1doa um pentágono por uma aresta [Fig. 9(b)] e
um "livro" de vértice coroado [Fig. 9(c)]. A estrutura na Fig. 9(b) é a

conf1guração ma1sestável de temperatura zero no modelo de Sa1to et affi

(vO N = 8: 23 estruturas bás1casforam encontradas para o Gea.As

três estruturas mostradas na Flg. 10 correspondem aos principais plcos no

hlstograma da Flg. 4(f) e estas perfazem quase 75% das estruturas básicas

em altas energlas. A estrutura mals comum [Flg. 10(a)] é também a mals

estável em T = O na sérle amorfa de Salto et af.'J Uma vez que o cubo, com

todos os seus átomos tr1plamente coordenados, é uma estrutura muito

slmétrlca e compacta, o sistema slmplesmente osclla em torno da

configuração do estado fundamental mesmo em 0,50 E.

(vil) N = 9: Conforme o tamanho do agregado aumenta, o número de

conflgurações dlsponívels também aumenta. Mas o slstema não tem uma

conflguração preferida como pode ser visto na Fig. 4(g) onde, com somente

uma excessão, cada conflguração perfaz menos do que 10%da visltação. Em

balxas temperaturas o estado fundamental, um cubo de aresta coroada [Flg.

1(g)], é a ún1ca estrutura d1sponível; em 0150 E esta é a1ndaa estrutura

dominante (50%), enquanto em 0,95 E ela aparece menos que 5%das vezes.

A Flg. 11 mostra as estruturas correspondentes aos três malores plcos na

dlstrlbuição de estruturas báslcas [Fig. 4(g)].

(vll]) N = 10: 62 diferentes mínlmos locals foram encontrados para

GelO' porém em 0,50 E somente quatro configurações disponíveis são



v1sitadas. A estrutura mostrada na Flg 12(a) é a mais frequente (55~) em

0,50 E, enquanto em 0,75 E esta estrutura aparece somente 35~ do tempo.

Em 0,95 E somente uma conflguraçao aparece mais do que 1O~ do tempo.

As Figs. 12(b) e 12(c) mostram as'. estruturas ma1s comuns que

correspondem aos dois maiores picos no histograma [Fig. 4(h)] em 0,95 E.

Note-se que quebrando uma l1gação no átomo quadruplamente coordenado

da Fig 12(b) obtém-se a estrutura da F1g. 12(c).

(ix) N = 11: 50 diferentes configurações foram identlflcadas para

Ge", embora somente oito delas sejam acesslveis em 0,50 E. No

h1stograma da F1g. 4(1) podemos ver que em energfas próxfmas da

fragmentação mals que 30 dlferentes conflgurações estao presentes, as

mals comuns ocorrem 15~ das vezes. As estruturas correspondentes aos

três maiores picos da Fig. 4(1) sao mostradas na Fig.13. A conflguraçao

13(c) é a configuração estável prevista em T = O no modêlo de Salto et a~
Em nossas slmulações encontramos várlas outras conflguraçOes com menor

energla.

(x) N = 12: Somente 32 estruturas dlstintas foram ldentlflcadas

para Ge12' Como a estrutura do estado fundamental, com todos os seus

átomos triplamente coordenados, é muito compacta, o agregado s6 começa

a sofrer mudanças estruturaIs em energias acima de 0,50 E. Perto da

energia de fragmentaçao as estruturas vlsitadas sao dlstribufdas

uniformemente, cada uma aparecendo menos que 15~ das vezes [Flg. 4(j)].

A Fig. 14 mostra algumas das conflgurações mais frequentemente

visitadas em altas energias. Note que a estrutura na Fig. 14(a) pode ser

construlda coroando-se uma aresta da estrutura do estado fundamental do

Ge 11 [F 1g. l( 1)].

(xi) N = 13: 40 mlnlmos locais distintos foram observados para

Ge13e, como mostrado na distribuiçao de energias [Fig. 4(k»), somente dols

deles estão presentes por mais que 15~ das vezes em altas energias. Estas

duas estruturas são mostradas na Fig. 15. A presença de anéis de seis

membros não é frequente entre as estruturas examinadas. Multas delas



consistem de diferentes arranjos de quadrados e pentágonos, como na Fig.

lS(a).

(xiD N = 14: 76 estruturas foram encontradas para Ge,4, embora em
. .

0,50 E o sistema tenha acesso a somente três destas. As estruturas

mostradas na Fig. 16 perfazem apenas 10% de todas as configurações

visitadas em 0,95 E. Na Fig. 4(1) a distribuição de estruturas básicas

mostra uma marcante tendência na direção de ocupar configurações com

mais altas energias.

Na Tabela II apresentamos uma lista das estruturas

estatlsticamente mais importantes para agregados de Ge, incluindo as

respect1vas energlas obtldas após soa. Para discernir as estruturas com

energias mUlto próximas escolhemos o crltério de ~E ~ 1x 10-4, o qual é

sugerldo pela diferença de energia ~E entre a cadeira e o pentágono de

vértice coroado, que é igual a 5x 10-4. Dentro deste critérl0 o número de

diferentes energias básicas encontradas para cada tamanho de agregadofoi

2 para N = 3, 4 para N = 4, 8 para N = 5, 11 para N = 6, 16 para N = 7, 23

para N = 8, 22 para N = 9, 62 para N = 10, 50 para N = 11, 32 para N = 12, 40

para N = 13, e 76 para N = 14. t importante notar que estes números foram

obtidos aquecendo-se sistematicamente os agregados a partir dos seus

estados fundamentais até temperaturas próximas da fragmentação e em

seguida executando-se o soa em quatro destas trajetórias para determinar

a estrutura básica mecânicamente estável usando o critério acima citado

de ~E para distinguir as estruturas.



TABELA II - As estruturas ma1s comuns para cada tamanho de agregado
com suas respectivas energias obtidas por soa, dadas em unldades de
e= 1,93eV.

Energia

3 Tr1angulo 1sósceles -0,6667
Tr1angulo eQul1átero -0,5893

4 Quadrado -0,9064
Cadeia -0,7500
P1ram1detr1gonal -0,7500
Tr1ângulo de vért1ce coroado -0,6919

5 Pentágono -0,9995
auadrado de vért 1ce coroado -0,9251
B1p1râm1detr1gonal -0,8967
Cade1as -0,8000

6 Pentágono de face coroada reconstrufdo -1,0466
Livro -1,0453
Cade1ra -1,0000
Pentágono de vértice coroado -0,9995

7 Pirâmide trigonal com uma face tricoroada -1,1265
L1vro de aresta coroada -1,1209
QUadrado-~entãgono com aresta comum -1,0899
Livro de v rt1ce coroado -1,0308

8 Cubo -1,2402
Dois pentágonos com aresta comum -1,1243
QUadrado-pentá~ono com aresta comum de v. c. -1,0778
Pentágono de do s vért i ces coroados -0,9997

9 Cubo de face coroada -1,2710

10 Dois pentãgonos unidos -1,3208

11 Dois pentãgonos unidos de aresta coroada -1,3414

12 Estado fundamental [Fig. 1(j)] -1,3764

13 Estado fundamental [Fig. 1(k)] -1,3894

14 Estado fundamental [Fig. 1(1)] -1,4168
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para ser relacionada com a correspondente curva na FIG. 3 para
1dent1f1caçaodo sistema 1nic1al deste cálculo.



(a)

(b)

FIG. 5 - Estruturas a temperaturas f1n1tas de Ge3'(a) Estado fundamental,
triângulo is6sceles com duas 11gaçõesformando um ângulo tetraédr1co, E =
-0,6667; (b) triângulo equllátero, E = -0,5893.



(a) (b)

(c)

FIG. 6 - Estruturas a temperaturas flnltas de Ge4. (a) A cade1a e (b) a
pirâmide trigonal têm a mesma energia, E = -0,7500, uma vez Queelas têm
três l1gações mantendo entre sl o ângulo tetraédr1co; (c) tr1~lngulo de-
vért1ce coroado, a estrutura com ma10r energ1a, E = -0,6919.
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(a)

(c)

(b)

(d)

FIG.7 - Estruturas a temperaturas flnltas de Ges.(a) O quadrado de vértice
coroado, E = -0,9251; (b) a p1ram1detr1gonal, E = -0,8967; (c) a cadeia e
(d) a cadela de vért lce coroado, ambas com a mesma energla, E = -0,8000,
uma vez que elas têm quatro ligações e apenas ângulos tetraédricos.



(b)

(a)

(c) (d)

FIG. 8 - Estruturas a temperaturas flnltas de Ge6' (a) Os doIs trlangulos
lsósceles unidos em forma de livro, E = -1,0453, cujo energia é muito
próxima da do estado fundamental (-1,0466); (b) o anel de seis membros
em forma de cadeira, E = -1,0000, um fragmento da estrutura cristalina do
diamante; (c) o pentãgono de vértice coroado, E = -0,9995, a estrutura
mais comum a altas energias e (d)o Quadradode vértIce coroado por uma
cadela, E = -0,9376. A energia por átomo em cada estrutura é dada em
unidades de t = 1.93 eV.



(a) (b)

(c)

FIG. 9 - Estruturas a temperaturas flnltas de Ge7' (a) O livro de aresta
coroada, E = -1, J 209, a estrutura mais comum a baixas energias; em altas
energias elas são (b) o quadrado de aresta comum a um pentágono, E =
-1,0899 e (c) o livro de vértice coroado, E = -1,0308.



(a) (b)

(c)

FIG. 10 - Estruturas a temperaturas f1n1tas de Gea.As três estruturas maIs
vIsItadas a altas energIas: (a) doIs pentágonos unIdos por uma aresta, E =
-1,1243; (b) o pentágono de vért1ce coroado unIdo com o Quadradopor uma
aresta, E = -1,0778 e (c) o pentágono de do1s vért1ces coroados, E =
-0,9997.



(a)
(b)

(c)

FIG. 11 - Estruturas a temperaturas finitas de Geg. As três configurações
mais visitadas em 0,95 E: (a) E = -1,1956; (b) E = -1,1955 e (c) E =
-I} 1066. As estruturas (a) e (b) diferem apenas na distribuição das 11
ligações.



(a)

(b)

(c)

FIG. 12 - Estruturas a temperaturas finitas de GelO' (a) E = -1,2969, a
estrutura mais comum a energias intermediárias (0,50 e OJ5 E); (b) E =
-1,1230 e (c) E = -1,0623 s~o as mais proeminentes configurações a
energias perto da fragmentaç~o. Note que (b) pode ser transformada em (c)
simplesmente quebrando-se uma ligação do átomo quadruplamente
coordenado.

lb. t1"mrA=~·r'·I;,r:i';;:;'fi:êÃ:""t'NFoT't:~7:çÀÔC:~:J~•
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(a)
(b)

(c)

FIG. 13 - Estruturas a temperaturas flnltas de Ge11. As três configurações
mais frequentemente visitadas a 0,95 E: (a) E = -1,2722, (b) E = -1,2346 e
(c) E = -1,1811.



(a) (b)

(c)

FIG. 14 - Estruturas a temperaturas f1nltas de Ge,2. As estruturas mais
proeminentes a altas energias: (a) E = -1,3338; (b) E = -1,3033 e (c) E =
-1,2263. A energia por átomo em cada estrutura é dada em unidades de
e= 1,93eV.



(a)

(b)

FIG. 15 - Estruturas a temperaturas flnltas para Ge13. Duas das
configurações mais comuns a 0,95 E: (a) E = -1,2474 e (b) E = -1,1503. Os
anéis de 6 membros em (b) não são encontrados frequentemente.



(a)

(b)

FIG. 16 - Estruturas a temperaturas flnitas para Ge14. As unidades básicas,
pentágonos e quadrados, comuns 'a maioria das estruturas mecanicamente
estáveis formam estas configurações mais visitadas: (a) E = -1,3648 e (b)
E = -1,2665.



1.5 - FUNÇÃO DISTRIBUiÇÃO DE PARES, g(r)

Recentemente, com novas técn~cas de produçao, tem-se tornado
. -

possfvel realizar experimentos de difração em pequenos agregados,24-26

Pequenos agregados metálicos de Ag e eu foram estudados por EXAFS

(ltExtended X-ray Absorption Fine Structurelt) em conjunção com a técnica

de agregação de gáS.27,28Também agregados pequenos de gases raros foram

investigados por di fração eletrônica.20-31 Entretanto, não existe nenhuma

invest igação acerca de agregados de Ge ou Si ut 11izando estas técn icaso

Uma Quantidde Que pode ser obtida a partir de espectros de difração é a

função distribuição de pares g(r), a qual pode ser facl1mente calculada a

partir de trajetórias de DM.A função distribuição de pares é definida por

n(r)dr = 4nr2pg(r)dr

onde n(r)dr é o número de partlculas em uma camada de raio r e r + dr, e pé

a densidade de partículas por unidade de volume do s1stema. Usando esta

definição calculamos g(r) para cada tamanho de agregado em temperaturas

de 4 e 300 K, respectivamente. Em baixa temperatura, os agregados ainda

permanecem no estado fundamental, então como já conhecemos estas

estruturas, a interpretação das curvas em T = 4 K nas Fig. 17-19 é direta.

Para pequenos valores de N (N < 6), o número de estruturas distintas é

pequeno e são bem separadas em energia (veja Fig. 4). Em maiores

temperaturas os picos de gCr) se alargam mas o número global de picos

permanece o mesmo como em T = 4 K. Para N > 6 o número de estruturas

começa a aumentar e assumir energias frequentemente muito próximas

(por exemplo, encontramos cerca de 150 estruturas em uma faixa de

energia de 0,15 E: para N = 14). Está claro que quando T aumenta estas

estruturas, que têm energias próximas, podem se transformar de uma para

outra resultando em diferentes alargamentos em gCr) uma vez que cada

pico corresponde a contribuições de diversas estruturas.



Em situações experimentais reais, mesmo que fosse possível gerar

um feixe constituído de somente um tamanho de agregado, o processo de

fragmentação criaria, na realidade, um feixe formado de diversos
. . -'.

tamanhos de agregados. Entretanto, para-obter a função distribuição de

pares correspondendo a um experimento real assumimos que cada agregado

individual contribuirá para g(r) com a distribuição de probabilidade f(N)

obtida no estudo de fotofragmentação em Ge.4 A função distribuição de

pares global, a menos das constantes de normalização, é proporcional a

2: f(N) gN (r)

G(r)=_N_--

2: f(N)

N

onde gN(r) é a função distribuição de pares individual para cada agregado de

N átomos e f(N) é sua distribuição de probabilidade. A Fig. 20 fornece o

resultado destes cálculos feitos em T = 4 K mostrando a predominância de

quadrados (o pico em 1,65 a corresponde 'a diagonal do quadrado),

pentágonos distorcidos (característico do estado fundamental do Ge6) e

pentágonos regulares. Isto era esperado uma vez que a contribuição mais

significante para G(r) vem do Gea e GelO' os quais são construídos

principalmente por aquelas unidades. A 300 K, devido 'a proximidade

daqueles picos o efeito térmico faz com eles se sobreponham dando uma

característica similar a de um líquido ao G(r), com somente o primeiro

pico claramente identifícável.
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Uma vez que é poss1vel superaquecer agregados, a energ1a de
. . .

fragmentação foi determinada por vários aquecimentos ou resfriamentos

de sistemas com energia próximo da fragmentação. Desta maneira, mais

que 50 sistemas foram gerados e cerca de 20 fragmentações foram

observadas para cada tamanho de agregado. A partir de sistemas os quais

permaneceram ligados pelo menos por 25000 ~t tomamos aquele com a

maior energia e definimos esta como a energla de fragmentação. Definimos

também como temperatura de fragmentaçao, Tf, a média da energia

cinética naquele sistema. A Fig. 21 mostra Ef e Tf como funçao do tamanho

dos agregados.Comonossos resultados preliminares indicaram que N = 14

é um número mágico, estudamos também a fragmentação de agregados com

N = 15 e 16 átomos. Foi encontrado que a energia e a temperatura de

fragmentação do Ge14é maior que a dos seus vizinhos.

Pela Fig. 21 é evidente que N = 10 e 14 sao mais estáveis que seus

vizinhos. Para N = 6 isto já nao é evidente porque as diferenças entre as

energias e temperaturas de fragmentação de N = 6 e 7 estão dentro das

flutuações estatísticas. Entretanto, está claro que o Ges se fragmenta

mals facllmente que Ge6.

Se observarmos as estruturas em altas energias <0,95 E) para N = 6

e 10, uma possfvel justificativa para a maior estabilidade destes

agregados pode ser sugeri da, pols as estruturas mais comuns para estes

agregados contém um átomo unicamente llgado ou uma cadeia coroando um

vértice de um pentágono. Neste arranjo particular, o átomo coroador vê

seus vizinhos como se estivesse em uma cadela e cadeias são estruturas

nas quais a possibilidade de vibração é máxima de maneira que podem

permanecer ligados mesmo em temperaturas internas mais altas.

A Tabela III mostra a probabilidade de dissociação calculada para

cada tamanho de agregado, N ~ (N - j) + Hi = 1 a 6), a partir das

fragmentações observadas. Em geral, um agregado com N átomos prefere



d1ssoc1ar-se em um agregado de tamanho N-l ma1s um átomo isolado. A

ún1ca excessao é o Ge4J o Qual prefere d1ssoclar-se em do1s d1meros. Isto

pode ser expllcado pelo fato de que perto de fragmentação do Ge4 sua

estrutura bás1ca ma1s comum (~ 75%) é a cade1a, na qual é mais fácil a

quebra da 11gaçãoma1s r1gida do que das 11gaçõesdas extremidades.

Exlstem duas posslb111dadespara se expl1car a malor estabilidade

de um determinado tamanho de agregado nos exper1mentos de

fotofragmentação. Ou o agregado é ma1s estável e absolutamente não se

fragmenta ou ele é um resultado da fragmentação de agregados ma10res. O

pr1me1ro argumento é útl1 quando se expl1ca que 4, 6, e 10 são agregados

ma1s estáve1s que os outros porque suas taxas de fragmentação em (N - 1)

+ 1 átomos são menores. No caso do Ge4 também a fragmentação do Ges,

Ge6 e Ge7 lndlcam que 4 pode ser um número mágico para o Ge. O

predomlnl0 de Ge,4 pode ser expl1cado pela alta taxa de d1ssoc1ação do

Ge16 em (N - 2) + 2.

Nossos resultados para os números mágicos comparam-se
favoravelmente com os números máglcos experlmentals encontrados por
Bloomfleld et al.l(N = 6 e 10) e Martln e 5chaber3 (6,10,14,15, e 18).

Pelo que fol exposto acIma observamos que os números máglcos
não podem ser InferIdos examlnando somente as energias do estado
fundamental em T = O. Claramente a fragmentação é determInada pela
topologla e energétlca das estruturas as quals são acessfveis ao sistema
perto da temperatura de fragmentação.



TABELA III - Canais de fragmentaçao para agregados individuais.
Agregados de tamanho N fragmentam-se em (N-1) + i, i = 1 a 6.

3 1,00

4 0,35 0,65

5 0,80 0,20

6 0,59 0,41

7 0,65 0,25 0,10

8 0,75 0,20 0,05

9 0,75 0,20 0,00 0,05

10 0,62 0,24 0,09 0,05

11 0,77 0,14 0,09 0,00

12 0,75 0,15 0,00 0,10

13 0,75 0,20 0,05 0,00

14 0,75 0,20 0,00 0,00 0,05

15 0,60 0,25 0,05 0,05 0,00 0,05

16 0,41 0,47 0,06 0,06 0,00 0,00
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1.7 - CONCLUSÕES

Neste trabalho mostramos que as geometrias assumidas pelos

agregados em energias próximas' da fragmentação são muito diferentes

daquelas do estado fundamental e responsáveis pela diferença na

abundância dos diferentes tamanhos de agregados. Os números mágicos,

determinados a partir da energia mais alta na qual o agregado não se

fragmenta, concorda em geral com os experimentos, mostrando que Ge4,

GelO' e Ge14 são mais estávels que os demals agregados. Para o Ge6, a

proximidade entre as energias de fragmentação de Ge6 e Ge7não permite

uma identificação clara, entretanto, é evidente que o Ge6 é multo mais

estável que o Ges<veja Fig. 21).

O canal de fragmentação, observado ser em geral N ~ <N- 1) + 1,

tem somente como excessão o Ge4, o qual prefere dissociar-se em dfmeros

devido a sua estrutura particular em temperaturas flnitas. A evaporação de

um átomo a partir de um agregado N foi também verificado em um trabalho

recente de Car, Parrinello e Andreoni 19, apl icando a técnica de

resfriamento simulado para agregados de Si (N = 4 e 5),

Com a funçao distribuiçao de pares global, G(r), calculada a partir

da funçao distribuiçao de pares individual para cada tamanho de agregado,

foi possível identificar, em baixas temperaturas, pelo menos os principais

blocos de construçao dos agregados de Ge(quadrados e pentágonos), assim

como a distância entre os vizinhos mais próximos.

Comonossos cálculos foram feitos em unidades reduzidas podemos

ainda considerar estes resultados como sendo vál idos para o Si com À = 31.

Deste ponto de vista, podemos qualitativamente afirmar que um aumento

de À no potencial de SW afetará mais profundamente aquelas estruturas

que são formadas por triângulos equiláteros, onde o desvio dos ângulos

tetraédricos é grande. Entao, quandoÀ é aumentado, a tendência normal é o

decréscimo da porcentagem global de triângulos enquanto as estruturas



com componentes pentagona1s aumentam.
Finalmente, quandotivermos disponfveis dados experimentais para

agregados de Ge será possível, através de ajustes destes dados, achar o

conjunto de parâmetros esp~cificos para',os ~gregados. Acreditamos que o

potencial de Stl1linger e Weber, como modificado por Ding e Andersen, é

capaz de dar uma boa descrição qualitativa de sistemas ligados

covalentemente.
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CAPITULO II

INTERAÇÃO DE DOIS CORPOS EM

DI NAM ICA MOLECULAR DE V IDROS

CALCOGENETOS Si Se2



2. 1 - INTRODUÇÃO

Nos últimos anos tem sido grande o interesse em se estudar vidros

calcogenetos, particularmente aqueles ',envolvendo Si ou Ge como

componentes, principalmente pela sua aplicabilidade tecnológica1 como

semicondutores, fotocondutores, eletrólitos sólidos e guias de ondas de

baixa frequência.

Do ponto de vista acadêmico existe uma série de controvérsias a

respeito da estrutura desses vidros2,3 e a sua relação com ordem de

alcance intermediário ("intermediate range order"), A evidência da
existência dessa ordem em vidros calcogenetos é obtida a partir de

experimentos de difração4 (neutrons ou raios-X) onde invariavelmente

ocorre no fator de estrutura estático, S(Q),um pico de difração ao redor de

1 A-I, relacionado portanto a correlações no espaço real da ordem de 4 A

ou mais (numa primeira aproximaçao Q:::::2n/r), as Quais sao muito maiores

do Que as distâncias de primeiros vizinhos nesses sistemas. Este pico,

usualmente denominado FSDP("[irst 5.harp Q.iffraction Peak"), tem sido

objeto de mu1to 1nteresse e estudo, sendo que vários modelos foram

propostos para explicá-lo.

Dentre as possíveis interpretações para o FSDP existem pelo

menos dois candidatos. O primeiro é o modelo no qual o vidro é constituído

de camadas.s-aEm vidros cUJasfases cristalinas têm estrutura em forma

de camadas, tais como AS2S3 e GeSe2, a presença do FSDPem torno do

espaçamento inter-camadas no espaço recíproco tem sido interpretada

como evidência de que elas também existem na fase vítrea. Entretanto, em

recentes trabalhos9-11 tem-se verificado que tais estruturas não estão

presentes nesses vidros.

O segundo caminho no qual o FSDP pode ser associado com um

comprimento relativamente grande é através do empacotamento e



1nterconect1v1dade de un1dades estrutura1s bás1cas no v1dro.4,10,12 Neste

trabalho é nossa intençao explorar as consequênc1as desta idéia no estudo

através de Dinâmica Molecular do sistema vítreo SiSe2.
. .

A completa definição da estrutura{je qualquer sól1do envolve uma

espec1ficaçao quant1tat1va das posições relat1vas dos seus átomos

constituintes. Para um cr1stal s1mples a estrutura pode ser especificada

em termos da s1metr1a translac10nal de uma cela un1tár1a, que

frequentemente envolve poucos átomos e que pode ser determ1nada através

de um único experimento de d1fração, onde sao obt1dos p1cos de Bragg
caracterlstlcos, através dos quals é poss1vel determ1nar-se absolutamente

a estrutura.

No caso de s611dosamorfos a s1tuaçao é completamente diferente

uma vez que a falta de period1cidade requerer1a a espec1f1caçao das

coordenadas de todos os átomos presentes, o que é claramente 1mpossfvel

de ser fe1to para qualquer mater1al real. A d1f1culdade em se obter

1nformações estrutura1s conclusivas em s1stemas que nao possuem a

periodicidade caracterfstica dos cristais através de um único experimento

leva 'a necessidade de se elaborar modelos que, com base em diferentes

Informações experimentais parc1ais, dêem uma descriçao global do

sistema em consideração.

Dentre os sistemas vareos mais estudados, 5102é o que apresenta

o maior número de modelos propostos, indo desde a construção "by hand" de

BelJ e Oean(BO),13que em 1972 montaram um modelo intuitivo consistente

de 188 tetraedros formados por bolas e arame e conectados em uma rede

randõm1ca continua ("continuous random network") de acordo com dados de

difração e densidade. A partir desse modelo, Gaskell e Tarrant, 14 colocando

as coordenadas de BD em computador, relaxaram a estrutura assumindo o

potencial de Keatlng15 como lnteração entre as part1culas. Atualmente

existem vários outros potenclals16-19 propostos que reproduzem e



expllcam os resultados experimentais, sendo Quea descriçao aceita para o

5102 vftreo é a de uma rede de tetraedros 5104 conectados apenas pelos

vért1ces (ou seja, com cada 51 d1vidindo não ma1S do que um O com um

mesmo tetraedro).

5e anal1sarmos as diferentes formas crista11nas tetraédricas de

5102 (a,-cr1stobal ita, ~-cr1stobal1ta, tr1d1m1ta, etc) ver1f1car-se-á Queem

todas elas ex1stem apenas tetraedros d1v1d1ndo vért1ces. Esta

caracterfst1ca parece ser preservada na fase vftrea, sendo d1ferente

apenas a mane1ra como as un1dades loca1s se d1str1buem.

Outro s1stema bastante estudado é o GeSe2, que na fase

cristaJ1na20 exibe 50% dos tetraedros GeSe4dividindo arestas, enquanto o

restante div1de apenas vértices. Estudos espectra1s comparando a fase

cristalina e a fase vftrea comprovam a permanênc1a das frequênc1as

caracterfstfcas daquelas unfdades na segunda.Em recente sfmulaçao desse

sfstema,21 através de Dfnâmica Molecular, obtivemos resultados que

concordam com essa descrfçao, aplfcando o mesmo tipo de potenc1al que

será descrfto neste trabalho.

Nesse contexto, a escolha do sistema SiSe2 se explica pelo fato de

que de todos os sistemas vítreos Queapresentam FSDP,o SiSe2 é o único

Que contém na fase cristal1na apenas tetraedros de arestas em comum.

Como em geral se observa Que a estrutura local da fase cristalina é

preservada na fase vítrea, este sistema seria o candidato natural a ser um

modelo de v1dro com tetraedros conectados por arestas.



2.2 - SiSe2 CRISTALINOE VITREO

A estrutura cristalina de Si5e2, mostrada na Figura 1, foi
. .

determinada por Weiss e Weiss22 e comprovada por Peters e Krebs23

através de difração de raios-X, é constitulda por infinitas cadeias

paralelas formadas por tetraedros com arestas em comum. Cada tetraedro

é formado por um átomo de Si ao centro, cercado por 4 átomos de Se, que

devido ao fato de serem comuns a dois tetraedros produzem ligeiras

distorções. O ângulo Se-Si-Se envolvendo dois Se numa mesma aresta
comum é de 8004 o. As menores d1stânc1as de pr1me1ros v1z1nhos são 2,93,

2,27 e 3,48 A, respectivamente para 51-51, 51-Se e Se-Se. 'A temperatura

ambiente a cela unitária do cristal é ortorrômbica com dimensões a =
9,669 A, b = 5,989 A e c = 5,851 A e composta por 12 átomos (4 Si e 8 Se),

o que equivale a uma densidade de 3,64 g/cm3.

Vale notar que na fase cristalina não só não existem tetraedros

dividindo vértices sendo também que cada tetraedro divide duas arestas

simultaneamente, tornando-se assim uma entidade diferente daquela que

existe em GeSe2' que divide uma única aresta e as demais conecções são

através de vért ices.

A estrutura de SiSe2 vítreo foi estudada por Johnson et a/f4-27

através de dlfração de neutrons e EXAFS("Extended X-ray Absorption Fine

Structure") tendo sido detectado o FSOP no fator de estrutura estático a

1,0 Á-l e determinados os números de coordenação 4 para Si e 2 para Se.

Estudos da função distribuição de pares são compatíveis com a presença de

tetraedros SiSe4 dividindo arestas.

A presença dessas entidades na fase vítrea de SiSe2 foi proposta

pela primeira vez por Tenhover et a/fa-31 com base nas semelhanças entre

o espectro Raman das fases cristalina e vítrea.

Mais recentemente Griffths et aJ.32-34 propuseram que também



tetraedros d1vid1ndovért1ces estar1am presentes e poder1am ser a causa

da maior complexidade do espectro no vidro, O problema básico das

interpretações de espectros Ramané que a correlação dos picos a uma dada

frequência com entidades estruturats, quase sempre é fruto de um modelo

estrutural elaborado previamente e portanto sujeito a muitas

controvérsias.

Um estudo recente por Arai et al.35 determinou através de

espalhamento inelástico de neutrons a densidade de estados vibracionais

para 5i5e2 vftreo, identificando modos de vibração compatfveis com a

presença de tetraedros dividindo arestas, que são caracterfsticos da fase

crlstallna, mas também de tetraedros d1vld1ndo apenas vért1ces,,

1nex1stentesno crlstal.

Baseados nos resultados obt1dos por Johnson et al., Gladden e

Eliott36 geraram modelos em computador nos qua1s eles procuraram

reproduzir todos os detalhes da função distribuição de pares experimental,

empregando dlferentes unldades estruturals e testando as ma1s d1versas

comblnações. O modelo que apresentou o melhor acordo com os resultados

experimentais continha 15~ dos átomos envolvidos em cadelas paralelas

conectadas entre si por tetraedros dividindo vértices ou cadeias paralelas

localmente. Os demals átomos do modelo partlcipam em cadeias

distr1bufdas aleatoriamente, cujo tamanho méd10é de sete unidades. Uma

crítlca a este método é Que a forma e altura dos plcos na função de

distrlbulção de pares, Que é uma transformada de Fourier do fator de

estrutura, pode ser influenciada pela maneira como é feita a truncagem no

espaço recíproco, pelas funções "janela" empregadas na purificação dos

resultados, etc. Portanto a procura de acordo nos menores detalhes pode

levar a uma falsa vlsão do Queseria a estrutura real.

Pelo acima exposto é clara a existência de muitas dúvidas quanto

'a estrutura de SiSe2 e de vidros em geral, sendo Que a causa dessa



s1tuação se deve ao fato de Que não ex1ste uma prova exper1mental ún1ca

Que seja capaz de definir exatamente qual seja a estrutura de um v1dro. O

conjunto de lnformações parclais pode ser colocado nos mals dlferentes

modelos e ainda ass1m em nenhum 'deles' pode-se d1zer com certeza que

aqu110acontece no sistema rea 1.



Fig. 1 - Estrutura cristalina de SiSe21 determinada por Peters e Krebs23 e
cont1tufda de 1nf1n1tas cadeias paralelas de tetraedros com arestas em
comum.



Para simular o sistema 5i5e2 desenvolvemos um potenclal de
. .

interação que envolve a interação coulombiana entre os tons, uma

interação carga-dipolo devido 'a grande polarizabtlidade dos tons de Se e

uma repulsão estérica devido ao tamanho dos átomos. A forma funcional

desse potencial é dada por

~ 2 2)·Z· + rJ,·Z·ZiZ' 2 0I.j J J I - / 1(CJi + CJ ')fJ
tI' = ~ - e r r4s + A' J

J r r4 IJ r

onde Zi' ~ e ai sao respectivamente a carga efetiva, a polarlzab111dade

eletrônica e o raio do i-ésimo íon. A interaçao coulombiana, como é usual

em simulações, é tratada pelo método de Ewald,37 o qual evita problemas

de baixa convergência do termo 1Ir para longas distâncias. A exponencial

de amortecimento na interaçao carga-dipolo é introduzida a fim de cortar

o termo r-4 a uma distância razoável, o que nos permite evitar a aplicação

do método de Ewald para este termo. Os valores dos parâmetros referentes

ao Se foram os mesmos usados em nosso trabalho anterior21 no sistema

GeSe2, uma vez Que já tinhamos obtido excelentes resultados naquele

sistema. Assim adotamos CXsi = 0, CXse = 7 A3, r4s = 4,43 A, 'TlSi-Si = 11, 'TlSí-Se

= 9 e 'Tlse-se = 7 e a intensidade das repulsões estéricas, ~j' foram

determinadas a partir da condição de pressão zero na fase líquida

imediatamente acima da temperatura de fusão. A Figura 2 mostra o

potencial efetivo para as diversas interações no s1stema 515e2, e na

Tabela I são fornecidos todos os parâmetros do potencial de interação.

A simulação na fase vítrea foi realizada para um sistema de 648

partículas (216 Si e 432 Se) em uma caixa cúbica de lados com 27,380 A, a

qual fornece a correta densidade determinada experimentalmente24 'a



temperatura ambiente (p ..•0,0316 particulasl A3). Para a fase liquida, uma

caixa de 28,102 A fornece a densidade p = 0,0292 partfculasl A3, A fim de

verificar a possível influência do tamanho da caixa nos resultados, um

cálculo complementar foi real~zadocontanqo com 5184 partículas em uma

caixa com volume oito vezes maior e não foi constatada nenhuma

discrepancia.

Os cálculos foram reallzados partindo-se de uma configuração

inicial em que as partículas estão dentro da caixa e aquecendo-se

graduaImente este sistema até 2000 K, onde ocorre um processo de

termaltzação suficientemente longo (20000 40 para que o sistema perca

memória da configuração inicial, qualquer que tenha sido ela. O llquido a

2000 K é então esfriado para 1300 K, onde após termalização por 10000

At, a constante de auto-difusão muito pequena(~ 10-6cm2/seg) indica que

o sistema está perto do ponto de solidif1cação. Este l1Quido é então

esfriado para formar sistemas a 1100, 900, 700 ~ 300 K. Cadasistema a

uma dada temperatura é eQul1ibradopor 10000 At e dai são tomadas as

médias das Quantidades de interesse durante outro cálculo por DM de

10000 At. O intervalo de tempo At, usado nestes cálculos equivale a 4 x

10-15 segundos e as lntegrações das equações de movlmento fol felta

usando-se o algoritmo de Beeman38já descrlto no Capitulo I.

Tabela I - Parâmetros do potenclal de lnteração entre as particulas no
sistema SlSe2'

ZSI = 1,60 e
Zs = -o 80 ee ,

ASI-Si = 6,3 Ã2

'I'lSI-SI = 1 1

cP.s1 = O

cP.se = 7,0 Ã3

ASi-Se = 6,3 Ã2

'I'lSI-Se = 9

aSI = 0,62 Ã r4s = 4,43 Ã

aSe = 2,00 Ã

ASe-Se = 6,3 Ã2

'I'lse-se = 7



As quantidades de interesse são basicamente as informações

estruturais obtidas através do cálculo das funções de distribuiçao radial

parciais, g«p(r), definidas por

nJr) dr = 4n r2 p~gJr) dr (2)

onde n~(r) é o número total de particulas tipo ~ situadas entre as

distâncias r e r+dr de uma particula tipo tt, e Pp é a densidade de

partlculas p.
A partir dos 9.Il(r), através de uma transformada de Fourier,

obtém-se os fatores de estrutura estáticos parciais, S«j)(Q),para um

sistema de duas componentesdefinidos27 por

Se usarmos a fração atômica c~ = NiN, o fator (p~pp)ll2 podeser escrito

p(CctCp) 112, onde p é a densidade total do sistema (= N/V), levando 'a

definição operacional de S«j)(q):

A fim de comparar diretamente os nossos resultados com o fator

de estrutura estático obtido experimentalmente por di fração de neutrons,

Sn(q),adotamos a definição deJohnson et al,27



I{s~(q)- s~+ (CctC~)1/2}
Sn(q) =._ClP _

(~~b~r

onde bct é o comprimento de espalhamento coerente de neutrons ("coherent

neutron scatter1ng length") para o átomo lt Os valores desses parâmetros

para Si e Se são bSi = 0,4149 e bSe = 0,7920 x 10-12 em.

A análise estrutural pode ainda ser feita em termos das
distribuições angulares entre as llgações, a qual é feita computando-se a

llsta de vizinhos de uma partlcula ct a uma certa distância de corte,

usualmente dadapelo mlnimo entre o primeiro e o segundopico em ga/l(r), e

calculando-se os diferentes arranjos de ângulos entre essas partlculas. A

distribuiçao desses angulos juntamente com as informações a respeito de

comprimento de ligações fornece uma clara visao da ordem de curto

alcance no sistema.

Umamaneira alternativa de discussao estrutural, muito empregada

no campo de vidros, é o estudo da estatística de anéis no sistema. Um anel

em um sistema de duas componentes é definido como sendo o caminho

fechado mais curto possível de ser feito sobre ligações entre átomos

diferentes. Assim em um sistema composto por tetraedros, como na fase

cristal1na de 5i5e2, o número máximo de anéis por tetraedro é seis.

Entretanto para o cristal esse número é dois, pois as cadeias paralelas

não permitem uma interconectividade maior entre as estruturas locais do

sistema. Portanto, na estatística de anéis, se esse número for perto de

dois é uma indicação da existência de cadeias paralelas infinitas na

estrutura e em caso de em torno de seis o sistema é inteiramente

conectado.

A estatística de anéis é uma ferramenta útil, porque por



conta correlações de alcance intermediário, na faixa de 5 a 20 Â, Queestao

relacionadas com a aparição do FSDP em vidros calcogenetos. t: nosso

intulto estabelecer uma relação entre a estatística de anéis e o

aparecimento desse pico.

A parte dinâmica é analisada em termos da função autocorrelação

de velocidades, Zet(tt definida por

onde vj&(t) é a velocidade da partfcula i de tipo a. no tempo t e < > indicam

uma média sobre todas as partfculas a. e sobre diversas amostragens. A

dens1dadede estados vibracionais, G(co), pode ser obt1da pela transformada

de Fourier de ZU)

o espectro calculado dessa maneira pode ser comparado com aquele obtido

exper1mentalmente por espalhamento 1nelást1co de neutrons. Em nosso

cálculo as Z&(O são obtidas durante a real1zação da evolução temporal da

DMe armazenadas para uso posterior.
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Flg. 2 - Os potenciais de lnteração efetivos entre as diferentes partfculas
no sistema SISe2'



2.4.1 - SiSe2 líquido, T = 1304 K.

o líquido, com densidade de 0,0292 partículas/ A3, foi obtido a

partir do sistema a 2000 K e as médias foram tomadas 'a temperarura de
1304 K.

Na Figura 3 são mostradas as funções de distribuição radial parciais,

g«t)(r), as curvas pontilhadas indicam o número de coordenação, dado pela

área abaixo do correspondente ~(r). A clara existência de uma camada de

coordenação quatro após o primeiro pico em gSI-Se(r)a 2,25 Â, bem como a

posição do primeiro pico em 9se-se(r)a 3,70 Â quando comparados com as

posições que seriam encontradas em um tetraedro perfeito, sugerem

fortemente a existência dessa estrutura local mesmo na fase 1íqulda.

A Figura 4 mostra os fatores de estrutura estático parcials, S«p(q),

que são as transformadas de Fourier dos g«p(r), conforme a Eq.(4). O acesso

a esta informação, possível apenas através da simulação é extremamente

importante na interpretação de resultados experimentais pois permite, em

muitos casos, a identificação de correlações responsáveis pela intensidade

de um dado pico no fator de estrutura estático total. Por exemplo,

analisando-se a Figura 4 conclui-se que para o primeiro pico em Sn(q) a

contribuição mais importante vem da correlação entre átomos de Si.

Na falta de resultados experimentais para a fase líquida de SiSe2,

comparamos na Figura 5, o fator de estrutura estático total para neutrons,

Sn(q), com os dados disponíveis para a fase vftrea27. Pode-se observar que

'a excessão do primeiro pico (FSDP)há um grande acordo entre as posições

dos picos nas duas curvas. Este deslocamento do FSDP será objeto de

atenção nas próximas secções.



Fig. 3 - Funções de distribuiçao radial parciais, g«p(r), para 5i5e2 l1quido a
1304 K. As linhas pontllhadas sao o número de coordenaçao, obtidas por
1ntegração dos g«p(r) correspondentes.
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Fig. 4 - Fatores de estrutura estáticos parciais, 5cj)(q), para 5i5e2 lfquido a
1304 K obtidos pela transformada de Fourier dos correspondentes 9cj)(r) de
acordo com a Eq. (4).

20



168 12
q(À -1)

F1g.5 - Fator de estrutura estát1co total para neutrons, Sn(q), para SlSe2
lfqu1do a 1304 K . A curva contínua é o resultado por DMenquanto os pontos
sao os dados de dlfraçao de neutrons de Johnson et ap7
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2.4.2 - 5i5e2 Vítreo, T = 335 K.

No processo de obtenção da fase v1trea vários sistemas foram
. .

gerados nas temperaturas de 1·100, 900, 700 e 335 K. Aqui, discutiremos

somente os resultados obtidos para a última temperatura 'a densidade

experimental de 0,0316 part1culas/ A3.
A Figura 6 mostra as funções de distribuição radial parciais,

g~(r), definidas pela Eq. (2). Comparando-se estas curvas com aquelas da

Figura 3, para a fase líquida, verifica-se Quea intensidade dos primeiros

picos é aumentada significativamente, refletindo assim o efeito da
reduç30 da temperatura. Pode-se verificar um pico muito agudo em 9si-SeCr)

a 2,25 A e 9se-seCr)tem seu primeiro a 3,75 A, enquanto gSi-SiCr)mostra um

pequeno pico a 3,20 A e o maior a 4,20 A.
A raz30 entre as primeiras distâncias de Se-Se e Si-Se ( = 1,67) é

próxIma daquela que serIa obtida se tivéssemos a estrutura feita de

tetraedros perfeitos C= 1,63) o que é uma indicaç30 de que a estrutura do

vIdro é feita de tetraedros. A fim de esclarecer esta quest30 calculamos

as funções distribuição de ângulos entre as ligações, P«jlyCB),mostradas na

Figura 7. Aqui o termo "1igações" significa que um par de partículas está

"l1gado" se a distância entre elas for menor do que uma distância de corte

previamente escolhida. Para a Figura 7 as distâncias de corte foram

definidas pelos primeiros mínimos em g~Cr) a 4,6, 3,0, e 5,2 Â,

respectivamente para Si-Si, Si-Se e Se-Se. A distribuição dos ângulos

Se-Si-Se em torno de 108°, aliada aos primeiros picos em Se-Se-Si a 36°

e Se-Se-Se a 59°} quando comparadas com aqueles esperados em um

tetraedro perfeito C109,5°, 35,25° e 60°) fazem-nos concluir que temos

uma estrutura composta de tetraedros ligeiramente distorcidos.

A questão da interconectividade desses tetraedros pode ser



anal1sada exam1nando-se as distribuições de ângulos que envolvam dOISou

mais Si, uma vez que cada Si def1ne uma un1dade tetraédr1ca local. O

primeiro pico em 51-51-51 a 60·, mostra a existênc1a de ané1s de três

membros, isto é, caminhos fechados compostos por três tetraedros, cada

um dividindo Se pertencentes aos outros dois. O prIncipal ângulo a ser
t

lnvest1gado é o 51-Se-51, que nos permIte aval1ar a proporção de

tetraedros que dividem arestas, ou seja, que têm dois Se em comum com

outro tetraedro e a de tetraedros que são lIgados aos outros apenas

dividindo um Se nos vértices. No primelro caso o ângulo será em torno de

90· e no segundo deverá ser maior do que 100·. Assim os dois picos em

Si-Se-Si da Figura 7 nos indicam Que a proporção de tetraedros com

arestas em comum é muito menor do que a daqueles com vértices em

comum.

o fator de estrutura estátIco total para neutrons é mostrado na

FIgura 8, onde a curva continua é o nosso resultado e os pontos são os

dados de dlfração de neutrons para SISe2 vftreo 'a temperatura ambiente.27

O acordo geral entre a simulação e o experimento Quanto 'a forma e

IntensIdade dos pIcos é Quase perfeIto com exceção da posIção do FSDP,

Que no experimento é verificado a 1 A-l e na simulação a 1,35 A-t, Esta

discordância parece ser Inerente ao modelo de potencial empregado, uma

vez Que o mesmo deslocamento foi observado em uma simulação anterior

do sistema vltreo GeSe2por Vashishta et a/J9 e mais tarde confirmado em

um cálculo de HNC("Hypernetted Chain Aproximation") por Iyetomi et aI.40

para o mesmo sistema. O acordo para grandes Q's em Sn(Q),relacionado com

a ordem de curto alcance no espaço real, nos garante Quea estrutura local

do vidro, descrita em termos de tetraedros ligeiramente distorcidos, é

correta.

O comportamento a pequenos Q's em Sn(q), que no espaço real está

relacionado a correlações da ordem de 6,3 A (= 21&/1) ou mais, portanto



ma10r do Que Qualquer d1stanc1a de pr1me1ros vizinhos no sistema (ver

Figura 6), mostra que para estudarmos o FSDPé necessário uma maneira de

podermos influenciar a 1nterconect1vidade das un1dades estruturais, o que

com um potencial de interação.de pares é 'impossível de ser feito. A opção

mais favorável que poderá implementar a qualidade de nossos resultados é

a inclusão de uma interação de três corpos, a qual será discutida no

Capftulo lI.b deste trabalho. Por agora continuamos a discussão dos

resultados obt1dos ut111zando-se apenas o potencial de pares definido pela

EQ.(1). Apesar da discrepancia na posição do FSDP, o seu comportamento

flSiCO na simulação reproduz o que é verificado experimentalmente em

vidros calcogenetos: a 1ntensidade do FSDPé ma10r na fase lfquida do que

na fase vftrea, caracterizando assim um comportamento que requer uma

exp11caçãopois é 1ntu1çãogeral que quando diminufmos a temperatura, a

intens1dade de todos os picos em S(q) deveria aumentar. Este não é o caso

do FSDP,que tem um comportamento oposto (comparar figuras 5 e 8).

Na F1gura9, mostramos os fatores de estrutura estát1co parciais,

dos qua1s pode-se obter os princ1pais contr1bu1ntes· para o fator de

estrutura estático total. Para o FSDP a principal contribuição vem da

correlação entre Si e em menor intensidade de Si-Se; praticamente não

existe contribuição de Se-Se. O segundo pico, a 2 A-l, deve-se

principalmente 'as correlações entre Se, uma vez que as contribuições de

51-Se e 51-51 têm sina1s opostos e quase a mesma 1ntensidade, enquanto

que para o terceiro pico, a 3,75 A-l, todas as correlações se somam

significativamente.

A estatfstica de anéis, obtida para 20 configurações e para anéis
de tamanho 2 a 9 é mostrada na Tabela 11. Conforme já dissemos, um anel é

definido como sendo o caminho fechado mais curto possfvel de ser feito

partindo-se de um 51 e a ele retornando por uma sucessão de ligações

Si-Se.



Em termos de anéis a estrutura cr1stalina de S1Se2 é composta

apenas de ané1s de tamanho 2, ou seja, do1s tetraedros com aresta em
,

comum. Podemos verificar na tabela Que apenas O,5~ dos tetraedros no

sistema vftreo particlpam desses anélS, 'enquanto que a maior população

(35%) é de tamanho 6. Esta escassez de tetraedros com aresta em comum

na simulação, em contraste com resultados experimentais de espalhamento

Raman28-34 Que têm ident1f1cado linhas no espectro de S1Se2 vítreo

semelhantes 'aquelas encontradas no cr1stal (ind1cando a presença no vidro

de unidades locais cr1stalinas), nos levou a incorporar uma interação de

três corpos que propiciasse a obtençao de mais entidades desse t1po.

Na Tabela II verifica-se que o número total de anéis por Si (ou por

tetraedro) é 5,83, mu1to próximo portanto do número máximo possível que

é 6. Isto demonstra que o sistema é inteiramente conectado, não existindo

as cadeias paralelas, características da fase cristalina.

Conforme vimos acima, através da análise de S.p(q), o

aparecimento do FSDP está relacionado principalmente com correlações

entre Si. Se analisarmos o integrando da Eq. (4), observamos que o termo

r2sin(qr)/qr tem os três primeiros máximos para qr= 2,03, 7,98 e 14,21 e

mínimos a 4,91 e 11,09. Se associarmos a estes máximos a posiçao do

FSDPde q = 1,35 A-I, veremos que para contribuir significativamente os

g.p(r) devem ter picos a distâncias de 1,5, 5,9 e 10,5 A. A primeira

distância não ocorre no sistema, e as outras duas aparecem na função de

distribuição radial gSi-Si(r) (Figura 6), explicando portanto porque as

correlações Si-SI dão a maior contribuição.

Uma maneira de relacionar a estatística de anéis com o

aparecimento do FSDP é através da anál ise da distribuição de distâncias

nos anéis, ou seja, da verificação das distâncias entre partículas

pertencentes a um dado tamanho de anel. Como as mais importantes

correlações são Si-Si, calculamos essa distribuição para os anéis da



Tabela li, a qual é mostrada na Figura 10. Pode-se verificar que \a

excessão do anel de tamanho 2, todos os primeiros picos aparecem a 4,2 A,
que é o pico mais alto em 9s1-sl(r) (Figura 6), No caso de N=2 a única

distância envolvida é um pico, a 3,2' Ã, dessa maneira definindo o pequeno

pré-pico que aparece em 9s1-SI(r)como uma medida direta da existência de

tetraedros dividindo arestas no sistema.

Tabela II - Estatística de anéis para 5i5e2 vítreo a 335 K. Os números
foram obt1dos a partlr de 20 conf1gurações.
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Fig. 6 - Funçõesde distribuiç~o radial parciais, g~(r), para 515e2v1treo a
335 K. Os primeiros picos fornecem a distância de primeiros vizinhos a
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Fig. 8 - Fator de estrutura estático total para neutronsJ 5n(q)J para 515e2
vítreo a 335 K . A curva contínua é o resultado por DMenquanto os pontos
são os dados de di fração de neutrons de Johnson et alP 'a temperatura
ambiente.
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Fig. 9 - Fatores de estrutura estático parcia1s, 54(q), para 515e2 v1treo a
335 K obtidos pela transformada de Fourier dos correspondentes 9up(r) de
acordo com a Eq. (4).
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A densldade de estados vibracionals, 6(00), para o SlSe2 vítreo é

obtida pela transformada de Fourier das funções auto-correlação de

velocidades, Z&(t), de acordo com a Eq. (6). A forma dessas funções para os

diferentes ions do slstema é mostrada nas flguras 11 e 12 e os

correspondentes espectros de frequência sao mostrados nas figuras 13 e

14. Da comparação entre os dois espectros depreende-se que os 10nsde 51,

mais leves, sao os responsáveis pelas frequênc1as ma10res enquanto que

para baixas frequências são os Se os mais significativos contribulntes.
Estes resultados foram obtidos através de médias temporais de 600 At
durante um cálculo DMde 6000 ât, nos qua1sforam tomadas 91 d1ferentes

origens de tempo distanciadas entre si de 60 ât.

Vale notar que nestas figuras já estao 1ncorporados as respectivas

secçOes de choque para neutrons, que nos perm1t1rá a obtençao de G(c.a)

como observado exper1mentalmente por espalhamento inelástico de

neutrons por Arai et aP5 Neste exper1mento, rea11zadocom dois tipos de

resoluçao (LRMECSe HRMECS,respectivamente "Low and H1gh Resolution

Medium-Energy Chopper Spectrometer") o espectro de LRMECS é

caracterizado por um largo pico na regiao de 12 meV seguido de três picos

a maiores energias centrados aproximadamente a 29, 47 e 58,S meV.

Adicionalmente existe a sugestao de um pequeno pico a 64 meV. Com a

maior resoluçao do HRMECS(3 meV na largura do pico a meia altura, ao

invés de 6 meV no LRMECS)foi possível resolver outras características do

espectro. O largo pico a 12 meV revela considerável estrutura, com pelo

menos dois picos, centrados a 6 e 14 meV, e possivelmente um terceiro a

um valor intermediário em torno de 10 meV. O pico a 29 meV aparece como

um dubleto com energias de 27 e 30 meV e o pico de 47 meV é resolvido

por um dubleto de energias 45,S e 49,5 meV. Também uma nova entidade



aparece com energia de 37,5 meV, a qual não é ver1ficada no experimento

de baixa resolução.

Na Figura 15, a densidade de.estados v1brac1ona1s,G(CD), para SíSe2

vftreo a 335 K é mostrada. Os prlnclpais plcos em ordem crescente de

energias estão a 6,2, 10, 13,4, 20, 23,6, 45, 49,6/ 51A/53 e 54,8 meV,

Adicionalmente existem características mais fracas a 8,2, 15,2, 32,8,

34,8 e 37 meV. Na Tabela III são listadas as energias obtidas nos

espalhamentos de neutrons e os resultados da simulação. Podemos

verif1car que 'a excessão do pico a 20 meV na simulação, a

correspondência entre as energias é apreciável. t certo que devemos levar
em conta, nesta comparação, não s6 as flutuações inerentes ao cálculo

estatístico e a resolução dos experimentos como também a não existência,

na simulação, dos tetraedros com aresta em comum numa proporção mais

elevada, o Quecertamente alteraria as características do espectro.

Tabela 111 - Picos da densidade de estados obtidos por espalhamento de
neutrons e através da simulação por Dinâmica Molecular para 5i5e2 vítreo.
Energias em meV.
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2.6 - CONCLUSÃO

Neste trabalho verificamos que a utilização de um potencial de

interação de dois corpos, envolvendo' intera~ão coulombiana, carga-dipolo e

repulsão estérica, leva a uma descrição do sistema vítreo SiSe2 em termos

de unidades locais feitas por tetraedros 5i5e4 conectados entre si por

vértices.

A confirmação dessa descrição é baseada na boa concordância

obtida entre a simulação e o experimento de di fração de neutrons, onde se
verfffca que os pfcos no fator de estrutura estátfco, para q maiores do Que

2 A-l, são reproduzidos fielmente. Como grandes q no espaço reciproco

estão correlacfonados com curtas dfstâncias no espaço real, podemos

concluir que as unidades locais em 5i5e2 v1treo são tetraedros.

Por outro lado, a discordância encontrada quanto 'a posição do

F50P (1,35 A-l na simulação e 1 A-l no experimento) é extremamente

significativa quando se leva em conta que a resolução no experimento de

dUração de neutrons é da ordem de 0,01 A-l e que vários experimentos

independentes confirmam esta posição. Analisando-se as distâncias de

primeiros vizinhos no sistema verifica-se que nenhuma delas pode ser

relacionada com as causas do aparecimento do FSDP, o qual requer

correlações maiores do que 4 A.
A comparação do espectro vibracional obtido pela simulação e

através de espa1hamento ine1ástico de neutrons mostra que os principais

picos estão em posições corretas, embora existam energias que aparecem

na simulação e não no experimento.

Pe10 acima exposto vemos que temos as unidades locais corretas

mas o efeito de correlação entre estas necessita ser alterado, a fim de

obter um completo acordo entre a simulação e a parte experimental. Uma

maneira de influir na interconectividade dos tetraedros é a inclusão no



potencial de interação de um termo de três corpos que coordene

principalmente a distribuição de ângulos 51-5e-5i.

Por ora temos uma descrição parcialmente correta do sistema

SlSe2 e desenvolvemos várias 'maneiras de descrever e analisar

estruturalmente o sistema através do cálculo de funções de distribuição

radial e de ângulos, número de coordenação, estatfstica de ané1se do fator

de estrutura estático total e parcial. Com a inclusão da interação de três

corpos poderemos ter uma descrição mais completa do sistema v1treo

5i5e2, conforme veremos no próximo cap1tulo.
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3. 1 - INTRODUÇÃO

Conforme vimos no capitulo anterior, a simples ex1stênc1a de

unidades tetraédricas em 5i5e2 vítreo não' é suficiente para reproduzir em

todos os detalhes o fator de estrutura estático total, 5n(q), obtido através

de difração de neutrons. Embora haja acordo para q maiores do que 2 A-l,

evidenciando que a ordem de curto alcance no espaço real é correta, a

díscordâncía quanto 'a posição do primeiro pico (FSDP = "First Sharp

Diffraction Peak") é significativa na medida em Quedemonstra Quea ordem

de alcance intermediário não é reproduzi da corretamente na simulação.
Também a quase inexistência de anéis de ordem 2 encontrada na

estatistica de anéis é um fato Que merece atenção, uma vez Que
esperar-se-ia a preservação na fase vítrea de unidades locais
caracteristicas da fase cristal ina, como acontece em geral nos demais
vidros calcogenetos. Como vimos, a fase cristalina é composta por
infinitas cadeias paralelas de tetraedros conectados entre si por arestas,
sendo que cada um deles divide duas arestas.

Constatando que para podermos influenciar correlações no espaço
real da ordem de 4 Ã ou mais, responsáveis pelo aparecimento do FSOP,
seria necessária a inclusão de termos de ordem maior ou mesmo uma
reformulação completa do potencial de dois corpos. Resolvemos introduzir
naquele mesmo potencial um termo de interação de três corpos que
preservasse as unidades tetraédricas e nos permitisse o controle da
ínterconectívidade das mesmas. No que se segue, discutiremos a forma
funcional desse termo e as implicações estruturais resultantes da sua
utllização na simulação de SiSe2 vitreo.



o potencial de interação empregado nesta simulação de 5i5e2

vítreo pode ser escrito como ..

onde V2 é o mesmo potencial desenvolvido no Capítulo lia com exatamente

os mesmos parãmetros. O termo V3 tem a mesma forma funcional do termo

de três corpos do potencial de Stillinger e Weber, desenvolvido para Si

amorfo, e é dado por

onde 8jik é o ângulo formado por rij e rik e 8*jik é um ângulo fixo escolhido

previamente a partir de considerações de ordem topo16gica, "I é um fator de

atenuação, "a" é a distância de corte do potencial e Bjik é a intensidade da

interação, a qual é função do tipo das partículas envolvidas no trio

formador do ângulo. Nos casos em que uma das distâncias rij ou rik for

maior do que a distância de corte "a", o termo de três corpos é nulo. A

convenção empregada é a de que "jik" indica o ângulo cujo vértice se situa

sobre a partícula i e formado pelas ligações desta com as partículas j e k.

A idéia básica nesse potencial é a de favorecer para um dado trio

de partículas um ângulo preferencial, 8*jik' de maneira que qualquer

configuração que se desvie desse ângulo contribua para aumentar a energia

total do sistema.

Estudos pre I iminares mostraram que dentre as seis possibil idades



de interação de três corpos, aquelas que eram as mais importantes para os

nossos propósitos são S\-Se-S\ e Se-S\-Se, que controlam

respectivamente a interconectividade dos tetraedros e a manutenção dos

mesmos. Lembremos que, comparativament~e, a distância Si-Se, envolvida

nessas interações, é a mais claramente definida no sistema, o que é

evidenciado nas funções de distribuição radial parciais, por um pico muito

agudo a 2,25 A.
O processo de simulação seguiu as mesmas linhas descritas no

capitulo anterior, quanto 'a caracterização do sistema: 648 partículas em

uma caixa cúbica sujeitas a condições periódicas de contorno. As

dimensões da caixa são fixadas de modo a se obter a densidade

experimental da fase sendo estudada.

Devido 'a introdução da interação de três corpos uma providência

que se tornou necessária foi a redução do intervalo de tempo, ât, utllizado

na integração das equações de movimento de 4x 10-15 para 3x 10-15 S. Isto

aliado ao fato de que a relaxação do sistema pelo fato de envolver

interações entre três partículas é muito mais vagarosa, contribui para um

aumento significativo do número de intervalos de tempo necessários para

se obter resultados confláveis. Assim é que os cálculos de equilibração

nesta etapa envolvem pelo menos 100000 ât e a etapa de cálculo de

médias é feita em duas séries de 30000 ât cada uma, nas quais se

comprova a confiabilidade do método pela obtenção dos mesmos resultados

em ambas.

O ajuste dos parâmetros do termo de três corpos, como

anteriormente, foi feito na fase líquida, sendo a intensidade das

interações calibrada de maneira a obter o FSDP na posição observada

experimenta Imente.

Dadaa nossa intenção de desenvolver um potencial que fosse geral

o suficiente para ser aplicável a uma série de sistemas diferentes entre



s1, ta1s como 515e2, Ge5e2, Ge02 e 5102' que embora reconhec1damente

compostos por unidades tetraédr1cas, têm diferentes ordens de alcance

intermediário, foi estabelecido o critério de fixar o ângulo preferencial

8*jik como sendo a média dos ângulos equivalentes encontrados na fase

cristalina do material. Este critério mostrou-se eficaz em simulações dos

vidros Ge5e2(8* Ge-Se-Ge = 94°) e 5102(8* Si-Q-SI = 142°) e conforme veremos,

também para SiSe2'

Seguindo-se esse critério e anallsando-se a estrutura cristalina

de SiSe2, verifica-se que o ângulo Si-Se-Si vale 80,4°, sendo portanto este

o valor adotado para o ângulo preferencial 8*Si-Se-Si' Para a interação

Se-Si-Se, 9* Se-51-Se foi fixado em 109,5°, Quecorresponde ao ângulo em um

tetraedro perfeito. t importante notar Que as unidades tetraédricas já

tinham sido obtidas com o potencial de dois corpos e a necessidade da

inclusão deste termo surge do fato de Que se aplicarmos apenas a

interação Si-Se-Si para deslocar o FSDP, somos obrigados a aumentar

multo a intensidade da interação e a conseQuência disso é a destruição das

unidades tetraédricas. t lógico imaginar Que as duas interações de três

corpos acima descritas devam ser complementares, uma vez Queos pares

envolvidos são os mesmos. Quanto 'as intensidades dessas interações a

razão BSe-SI-S/BSi-Se-Si = 1/4 foi a Que se mostrou ideal, depois de uma

série de cálculos preliminares em Quetais parâmetros foram variados.

O alcance da interação de três corpos foi fixado em 3 A, a qual é

uma distância intermediária entre o primeiro e o segundo pico em 9si-Se(r),

o que assegura a não inclusão de segundos vizinhos nesse termo do

potencial. NaTabela I são fornecidos OS valores dos parâmetros envolvidos

na interação de três corpos.

O processo de análise estrutural das configurações seguiu os

mesmos métodos descritos no capítulo anterior, em termos de funções de



distribuição radial parciais, funções distribuição de ângulos, fator de

estrutura estático total e parcial e estatística de anéis. Devido 'a

particular estrutura cristalina do 5i5e2, a estatística de anéis foi
. .

modificada no sentido de identificar fragmentos na fase vítrea que

correspondam 'as cadeias de tetraedros conectados por arestas,

característicos da fase cristalina, e determinar o comprimento e a forma

como elas estão conectadas no vidro. Os detalhes dessa caracterização

serão discutidos nas próximas secções.

BSi-Se-Si = 1,6x 10-18 J 8*Si-Se-Si = 80,4· "'/ = 10000 A

BSe-Si-Se = 4,Ox 10-19 J 8*Se-Si-Se = 109,5·



3.3 - ESTRUTURA DE SiSe2 NA FASE VITREA, T = 300 K.

Para ilustrarmos o fato de que as unidades locais em nossa
. .

simulação de 5i5e2 vftreo são tetraedros, mostramos na Figura 1 uma

"fotografia" da configuração final obtida para o sistema empregando-se o

potencial de interação discutido na secção anterior, A figura representa

as coordenadas dos átomos de 5i encontrados dentro de uma faixa de 9 Â

paralela ao plano XZ da caixa de simulação. Os átomos de Se foram

adicionados obedecendo-se 'a lista de vizinhos dos Si. Nas situações em

Quea condição periódica de contorno teve de ser aplicada, tanto a partícula

original como a sua imagem foram desenhadas. Por exemplo, os dois Se do

canto inferior esquerdo são imagens daqueles no canto superior esquerdo.

Dentre os inúmeros detalhes da figura vale notar no canto inferior direito

um fragmento cristalino composto de três anéis de ordem dois, bem como a

existência de anéis de várias ordens. A existência de tetraedros isolados

se explica pelo fato de que os Si aos quais estão conectados estão fora da

faixa escolhida. Também é clara a coordenação 4 para Si e 2 para Se, em

acordo com o observado experimentalmente na difração de neutrons.

A grandeza experimental mais relevante no que concerne 'a

determinação da estrutura de vidros é o fator de estrutura estático, Sn(q),

obtido através de difração de neutrons. Por isso neste trabalho o nosso

principal interesse é obter um bom acordo entre simulação e experimento

para essa grandeza. Uma vez obtido torna-se um trabalho simples

descrever e interpretar as correlações atômicas com base em informações

exclusivamente acessíveis através da simulação por Dinâmica Molecular.

Na Figura 2, os fatores de estrutura estático total obtido através

da simulação e experimentalmente são comparados. Como se pode notar, o

acordo quanto 'a posição do FSDPé conseguido sem que haja destruição da

ordem de curto alcance no espaço real, o que é evidenciado pelo
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ajustamento das duas curvas para grandes Q.

A partir das funções de distribuição radial parciais, g«{)(r),

mostradas na Flgura 3, podemos obter as distâncias características do

sistema.

Em gSi-Si(r)os dois primeiros picos, a 3 e 3,8 Â, fazem a distinção

entre distâncias 51-Si referentes a tetraedros Que dividem vértices (3,8

Ã) e aos que dlvldem arestas (3 Ã); estes, por envolverem uma larga

distorção angular (aSe-SI-Se = 80°) são obrigados a se aproxlmar um do

outro. Esta distância é compativel com a encontrada na fase cristalina, que

é de 2,93 Â.

o primeiro pico em gSI-se(r), a 2,25 A, é a distância mais

claramente def1n1dado s1stema, não s6 pela intensidade do pico como

também pelo fato de que a função vai a zero em uma larga fa1xa de

distâncias (2,5 a 3,5 A), o que equivale a dizer que não existem átomos de

Se nessa região. Devido a isto é incontestável a obtenção de coordenação 4

na primeira camada de vizinhos dos Si, caracterizada pelo patamar na

curva pontllhada da flgura, que é resultado da integração do respectivo

9«j)(r).

A distribuIção de dIstâncias Se-Se mostra um pequenopico a 3,3 A
e o principal a 3,8 A. Neste caso há a distinção entre dois Se pertencentes

a uma aresta que seja comum a dois tetraedros e aqueles Quenão o são. No

crIstal tais dIstâncIas são respectivamente 3,4 e 3,8 A.
A função distribuição radial total, g(r), pode ser obtida pela

composição dos 9«j)(r) de acordo com

onde Cu. e c~são as frações atômicas das espécies «e p. O resultado dessa



composição é mostrado na Figura 4. Como as contribuições para o g<r)

envolvem diferentes' fatores de proporcional idade, a identiflcação dos

picos característicos de tetraedros com arestas em comum, conforme

discutido acima, fica difícil de ser feita éom base apenas nesse resultado.

Experimentalmente além dessa dificuldade, os g<r) são obtidos através da

transformada de Fourier do fator de estrutura estático, o que acarreta em

efeitos na forma da curva em função da disponibil idade de dados para

grandes q, sendo que detalhes em g<r) a curtas d1stâncias podem ser

mascarados por esses efeitos. De qualquer forma os principais picos são

sempre obtidos e o primeiro evidentemente pode ser caracterizado como

sendo dev1doa correlações S1-Se.

A d1str1bu1çaode angulos mostrada na F1gura5, f01 calculada para

50 conf1gurações geradas em um cálculo de 1000 .àt separadas entre s1 por

20 .àt a part1r da conf1guraçao final do SISe2 vftreo. As d1stanc1asde corte

fixadas foram 4,25, 2,90 e 5,0 A que correspondem respect1vamente ao

segundo mfnimo em gSI-sICr)e aos prime1ros em 9s1-seCr)e gSe-seCr).Na

dlstrlbu1çao SI-Se-S1 note-se o aparec1mento de dois picos, um centrado

em 88· e o outro a 115., o que demonstra que embora a 1nteraçao de três

corpos flxe um ângulo preferenc1al de ao· o s1stema relaxa para uma

s1tuação energeticamente favorável que não contém esse angulo. Para a

d1stribuiçao Se-S1-Se a situaçao é semelhante, há o surg1mento de do1s

p1cos, um centrado a 91· e o outro em 110·, embora o angulo preferenc1al

fixado seja 109,5°. Dessa forma o pr1me1rop1coé consequênc1aindireta da

apl1cação da 1nteração SI-Se-S1, a qual leva 'a ex1stênc1a de tetraedros

dlv1dlndo arestas no sistema. As distr1buições Se-S1-Se, Se-Se-S1 e

Se-Se-Se corroboram a 1nformação de que a estrutura é composta por

tetraedros 11geiramente distorc1dos quando comparadas com os ângulos em

um tetraedro perfeito (l 09,5°, 35,25· e 60·).

A questão da interconectiv1dade desses tetraedros pode ser



estudada analisando-se as distribuições de ângulos que envolvam dois ou

mais Si. Antes disso! relembremos que em gSI-SI(r) existem dois picos

abaixo de 4 A e que para a Figura 5 o corte usado foi de 4,2 A, portanto
. .

envolvendo ambos os picos. Uma curiosidaae lógica é investigarmos o que

acontece com a distribuição de ângulos se cortarmos na posição do

primeiro mínimo. O resultado deste cálculo é mostrado na Figura 6, onde a

única diferença quanto 'a anter10r é o corte em 51-Si a 3,3 Ã.

Comparando-se as duas figuras verifica-se Que apenas as

distribuições Si-Si-Si, Si-Si-Se e se-si-5i são afetadas pela mudança do

corte na distância entre Si. As duas últimas, Que são diferentes apenas
para propósitos computaclonals, mostram a eliminação completa do pico a
30° e a preservação completa do pico a 45° (note que a escala nas duas
figuras não é a mesma), quando se considera apenas o primeiro pico em

gSi-Si(r). Isto associado 'a presença do pico a 91° em Se-Si-Se comprova a

afirmação de que o primeiro pico em gSi-Si(r)é uma assinatura da presença

de tetredros com arestas em comum na estrutura. Quanto 'a distribuição
Si-Si-Si, ela é praticamente eliminada, mostrando que não existe a
possibilidade de se colocarem juntos na estrutura de 5i5e2 vitreo três 51

tendo entre si distâncias menores do que 3,3 Â. A pequena distribuição
encontrada na Figura 6 para essa distribuição é consequência de um único
defeito estrutural e é estatisticamente desprezível.

A análise do fator de estrutura estático através de Dinâmica
Molecular, pode ser feita com maiores informações e no sentido inverso do
que é feito no experimento. Experimentalmente a partir do fator de
estrutura que é obtido por difração, as informações do espaço real são
obtidas através de uma transformada de Fourier dessa curva que fornece a
função distribuição radial. No caso da Dinâmica Molecular conhece-se a
cada instante as posições de todas as partículas e pode-se calcular
diretamente a função dístribuição radial e o mais importante, pode-se



calcular funções distribuição radial parciais, a partir das quais se obtém

. os fatores de estrutura estático parciais.

Na Figura 7, são mostrados os fatores de estrutura estático

parciais para o 5i5e2 vftreo a.300 K. Da gua análise pode-se concluir Que
I

as correlações entre 51 são as ma1s 1mportantes para o aparec1mento do

FSDP,ficando as entre SI e Se em segundo"plano,enquanto que as entre Se

praticamente não contribuem para aquele pico. O segundo pico a 2 A-l
recebe contribuições das três interações sendo a mais importante a

correlação entre Se devido 'a intensidade desse pico em Se-Se e ao Quase

cancelamento entre as contribuições Si-Si e Si-Se. Para o terceiro pico a
3,75 A-l todas as correlações contr1buem 19ualmente.

O fato do F5DP ser devido a correlações entre 51, é o mesmo que
d1zer que o F5DPé devido a corre lações entre tetraedros, uma vez que cada
51 deve estar sempre no centro de um tetraedro formado por 4 Se.



F1g. 1 - IFotograf1a" de uma fa1xa de 9 Â paralela ao plano XZ da ca1xa de
simulação da configuração final obtida para SiSe2 vftreo. Cfrculos grandes
representam Se e pequenos Si.
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Flg. 2 - Fator de estrutura estático total para neutrons, 5n(q), para 515e2
vftreo a 300 K. A curva contfnua é o resultado obtldo por DMenquanto que
os pontos são os dados de di fração de neutrons de Johnson et aI 'a mesma
temperatura.



F1g.3 - Funções de d1str1bu1ç~o rad1al parc1a1s, g«l!(r), para S1Se2 vttreo a
300 K. O primeiro pico em gSI-SI(r) em torno de 3 A é uma assinatura da
presença de tetradros dividindo arestas na estrutura.
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F1g.4 - Funçao d1str1bu1çao rad1al total, g(r), obt1da pela compos1çao dos
g«j)(r). O primeiro pico, claramente define a distância de primeiros vizinhos
entre Si e Se a 2,25 Ã.



3000

110

SE-SI-SI 4000

2000
1000

3000
2000

1000

4000 SI-SI-SE SE-SI-SE 8000
3000 6000
2000 4000
1000 2000

SI-SE-SI SE-SE-S 16000
2000 12000

1000 8000

4000

16000 SI-SE-SE SE-SE-SE 52000
12000 39000
8000 26000
4000 13000

60 120 180
e

60 120

Fig. 5 - Funções distribuição de ângulos entre ligações. Uma "I igação" é
definida quando a distância entre duas partículas é menor do que uma
distância de corte arbitrariamente escolhida. Nesta figura os cortes são
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F1g. 6 - Funções d1str1bu1ç~o de tlngulos entre 11gações. Nesta figura os
cortes são 3,3, 2,9 e 5 A respect1vamente para 51-Si, Si-Se e Se-Se.
Quando comparada com a F1gura 5 veriflca-se qual p1COé característ1co
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Fig. 7 - Fatores de estrutura estático parciais, Setj)(q),para SlSe2 vítreo a
300 K obtidos pela transformada de Fourier dos correspondentes getj)(r).
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o aparecimento do FSDPno fator de estrutura estático de SiSe2
. .

vítreo a 1 A-l deixa claro que os comprimentos de correlação no espaço

real que lhe dão origem devem ser certamente maiores do que qualquer

distância de primeiros vizinhos do sistema.

Conforme vimos nas secções anteriores, a estrutura local do 5i5e2

vítreo é composta por unidades tetraédricas 5i5e4 e que as correlações

mais importantes que dão origem ao F5DP são as entre 51. Como cada Si

representa uma unidade tetraédr1ca,seria o empacotamento espac1al
dessas unidades que possibilitaria o aparecimento desse pico de di fração.

Uma vez que por definição um vidro é um sólido não cristalino que

não possui ordem de longo alcance como os cristais, a pergunta natural a

ser respondida é: qual deve ser o tamanho dessas correlações que dão

origem ao FSDP?

Numa tentativa de elucidar esta questão, foi realizado um

exercfcio matemático no qual ao invés de tomarmos as funções de

distribuição radial parciais até o limite de 20 Á no cálculo da

transformada de Fourier para obter os fatores de estrutura parciais e

finalmente compô-los no fator de estrutura total, nós variamos aquele

limite e observamos os efeitos causados em Sn(q),

A Figura 8 mostra o resultado desses cálculos onde os cortes em

g~(r) foram respectivamente (a) 12 Á, (b) 8 Á e (c) 4 A. Na escolha dos

cortes foram considerados os g~(r) da Figura 3, para que pudessem ser

identificados pontos em que as funções fossem iguais a 1.

Comparando-se a altura dos picos do Sn(q) mostrado na Figura 2,

que foi calculado incluindo g(r) até 20 Á, e a Figura 8(a) verifica-se que

ocorre uma diminuição da intensidade dos dois primeiros picos e os demais



permanecem lnalterados. O FSOPque tinha uma altura de 0,71 fol reduzido

para 0,52, portanto a inclusão das correlações entre 12 e 20 Â é

responsável por um aumento da ordem de 5b~ na altura do FSOP.Na Figura

8(b) há apenas um indício do FSOPcausado por um decréscimo do segundo

pico e uma elevação do mfnimo entre eles. Os demais picos, relacionados

com a ordem de curto alcance no espaço real, permanecem lnalterados.

A curva da Figura 8(c) representa a mais drástica simplificação no

cálculo de Sn(q) pois considera apenas os primeiros vizinhos e como era

esperado o FSDP desaparece completamente e o segundo pico é muito

afetado, no entanto a estrutura bás1ca dos dema1s p1cos permanece,

embora suav1zados.

Pelo acima exposto conclui-se que a ordem de alcance

1ntermed1ár10 em 515e2 certamente va1 até d1stânc1as de 20 Â.

Infel1zmente dev1do ao tamanho do s1stema s1mulado, somos 11m1tadosno

cálculo de g(r) aos 20 A (= 1,4 L/2, L = lado da caixa de simulação), para

não 1ncorrer em efeitos espúr10s causados pelas cond1ções per1ód1cas de

contorno.



(a)

(b)

(c)
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Flg. 8 - Fator de estrutura total para neutrons, Sn(q), calculado usando-se
diferentes cortes nos ~(r) : (a) 12 A, (b) 8 A e (c) 4 A. Observe-se a
ellmlnação completa do FSOPem (c) quando apenas os prlmelros vlzlnhos
são considerados para o cálculo da transformada de Fourler de g(r).



Ultimamente tem-se verificado experimentalmente em vidros
. .

calcogenetos o fato de que quando o sistema na fase sólida é aquecido, o

FSOP aumenta, o que implicaria em aumento da ordem de alcance

intermediário, responsável pelo aparecimento desse pico, Normalmente o

que se esperaria era que ao se aquecer um sólido houvesse um aumento da

desordem e o consequente decréscimo de todos os picos em 5(q).

Para 515e2, não há nenhuma constatação experimental desse efeito
que seja de nosso conhecimento, mas como há muitas s1mllaridades entre

esses sistemas não é ilógico pensar-se que esse efeito possa ser

observado futuramente.

Em nossa simulação, o efeito é constatado pelo fato de que quando

se calcula o fator de estrutura para a fase líquida a 1300 K, a altura do

FSDPé praticamente a mesma daquela observada na fase vítrea (Figura 2)

enquanto que os demais picos têm o comportamento esperado e diminuem.

Na Figura 9, é mostrado o fator de estrutura total 1 Sn(q), calculado na fase

líquida a 1300 K e com a densidade de 0,0292 partículas/ A3. Por falta de

resultados experimentais na fase líquida a curva é comparada com os

dados de difração de neutrons 'a temperatura ambiente.

Procurando esclarecer os motivos desse comportamento,

efetuamos duas séries de simulações nas quais em uma se manteve a

densidade fixa e aumentou-se a temperatura e na outra se manteve a

temperatura fixa e variou-se a densidade.

Observou-se então que na primeira série, o FSDPdiminui quando a

temperatura é aumentada 'a mesma densidade, o que é um comportamento

normal pois as correlações de alcance intermediário são as mais afetadas

pela desordem introduzida pelo efeito térmico.

Na segunda série, o FSDPaumenta quando a densidade é diminuida
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'a uma temperatura fixa, o Quetambém é um comportamento normal pois,

ao se aumentar o volume as unidades estruturais locais têm oportunidade
de melhor se correlacionarem" implicando 'no aumento da ordem de alcance

intermediário.

Das observações acima, concluf-se Queo comportamento anômalo

do FSDPem vidros calcogenetos é completamente normal, na medida em

Queao se aumentar a temperatura sob pressão constante, o Queocorre é

Que o efeito da diminuição de densidade, aumentando o FSDP, se impõe
sobre o efe1to da temperatura, que o d1m1nu1.O comportamento resultante

é aparentemente anômalo.
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Fig. 9 - Fator de estrutura total estático total para neutrons, Sn(q), para
5i5e2 líquido a 1300 K. A curva cont1nua é o resultado obtido por DM
enquanto que os pontos são os dados de di fração de neutrons de Johnson et
aI. 'a temperatura ambiente.
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3.6 - ESTATISTICA DE ANÉIS EM SiSe2

A opção de se estudar estruturalmente os vidros em termos da
. .

estatística de anéis advém do 'fato de que há confirmação experimental de

que a ordem de curto alcance da estrutura cri sta li na é preservada na fase

vítrea, e que portanto o vidro, embora não exibindo ordem de longo alcance,

deva ter uma estrutura composta dessas unidades conectadas de maneira a

conter correlações na faixa de 8 a 20 A, responsáveis pelo aparecimento do

f5DP.

A estatística de anéis permite uma anál ise Quantitativa das
d1ferentes maneIras posslvels de se conectar as unIdades locaIs no vidro,

ou seja, uma análise quantitativa da ordem de alcance intermedIário no

sistema.

Uma outra questão relevante para o caso do SiSe2 se refere ao

carater unidimensional da sua estrutura cristalina, formada por cadeias

paralelas de tetraedros dividindo duas arestas simultaneamente. Seria o

SíSe2 vítreo um modelo de vidro composto de cadeias unidlmenslonais ?

Tentando solucIonar essa questao, desenvolvemos dentro da

estatlstica de anéis, um procedimento para identificar se exIstem esses

fragmentos cristal inos e se existirem determinar o seu tamanho na fase

vltrea. Isto foi feito através da caracterlzaçao dos Si quanto 'a sua

maneira de conexao com os demais tetraedros da seguInte maneIra: 51(0)

são os Si que identificam tetraedros conectados aos demais apenas pelos

vértices, S1(1) são os conectados por uma aresta e S1(2) são aqueles que

dIvIdem duas arestas simultaneamente.

Como já vimos no Capítulo li-a, um anel é definido como sendo o

caminho fechado mais curto que pode ser formado por ligações Si-Se,

partIndo-se de um átomo de Si e dois de seus vIzInhos Se. Dessa forma

para cada tetraedro o máximo número de anéis é seis, um para cada



diferente par de seus Se.

Ao contrário do que ocorre no cristal, onde apenas anéis de ordem

2 estão presentes, na fase vltrea eX,istem,praticamente todos os tamanhos
,. .

de anéis indo de ordem 2 até 12 (até ordem 12, por causa de li mltações

computaclonals). Um anel de ordem 12 equivale a dizer Queé composto por

24 átomos (12 Si e 12 Se) ou 12 tetraedros que se agrupam em um circuito

fechado conectados por vértices ou arestas mas Que deixam um espaço

vazio entre sl, Na Figura 10, são mostrados alguns ané1s de d1ferentes

ordens em Queas unidades tetraédricas são completamente representadas.

A Figura 11 exibe um anel de ordem 10 no qual um dos tetraedros divide

duas arestas simultaneamente. As coordenadas para essas figuras foram

obtidas da configuração final da simulação.

Na Tabela 11é apresentada a estatfstica de anéis para 5i5e2 vftreo

a 300 K para 10 configurações (normalizadas para uma configuração), onde

se verifica Que há uma clara tendência do sistema de formar anéis de

ordem 3 e 8. A separação entre 51(0), 5i( 1) e 51(2) deve ser entend1da como

a distribuição dos anéis obtidos para cada tipo de tetraedro, o que apenas

divide vértices, o que divide uma aresta e o que divide duas arestas,

respectivamente.

A Tabela 111,mostra o resultado equivalente para o 5i5e2 llquido a

1300 K com densidade de 2,92 partfculas/cm3. Comparando-se as duas

tabelas verifica-se claramente o efeito do aumento de ordem de alcance

intermediário, discutido na secção anterior, como um efeito do aumento da

temperatura acompanhado da diminuição da densidade. Há um acentuado

acréscimo do número de anéis de ordem maior do Que8 na fase lfquida do

sistema.

A distinção entre os diferentes tipos de tetraedros nos permite

localizar dentro dos anéis as entidades 51(2), caracterfsticas da fase

cristalina, e analisar os tetraedros ao seu redor na tentativa de localizar



sequências dessas entidades formando cadelas unidlmenslonals. Na Tabela

IV) a estatística de fragmentos dentro dos anéls é mostrada para o 5l5e2

vítreo. Um fragmento é caracterizado por. um 51(2) e seus dois vizinhos
. .

mais próximos dentro de um anel. Analisando-se a tabela constata-se que

não existem fragmentos 2-2-2) ou seja) SH2)-SH2)-SH2)) o que lmplica na

não existência de cadeias envolvendo cInco tetraedros. Os maiores

fragmentos encontrados são os 1-2-2, envolvendo quatro unldades) que se

concentram em grandes anéis.

Portanto a hipótese de que o 5i5e2 poderia ser um modelo de vidro

composto por cadeias unidimensionais não é comprovada pela simulação,

embora haja na estrutura simulada uma boa porcentagem de unidades 51(2)

elas não se coordenam como no cristal.

Tabela II - Distribuição de anéis em 5i5e2 v1treo a 300 K para 216 51. 5HO)
lnd1ca tetraedros que apenas d1v1demvért1ces, Si( 1) os Quedlv1dem apenas
uma aresta e 51(2) os que dlv1dem duas arestas s1multaneamente.



Tabela II1 - Distribuição de anéis em 5iSe2 lfquldo a 1300 K para 216 S1.
51(0) 1nd1catetraedros que apenas dividem vértices, SH 1) os que d1videm
apenas uma aresta e 51(2) os Quedividem duas arestas simultaneamente.

51(1) 92 46 25 27 23 45 46 62 72 46 21

Tabela IV - Distribuição de fragmentos envolvendo 51(2) dentro dos anéls
obtidos 'a temperatura amb1ente.

Anel 0-2-0 0-2-2 1-2-0 1-2-1 1-2-2 2-2-2

3 O O O O O

4 O O O O O O

5 O O 2 O O O

6 O O 5 O O

7 O O 3 O O

8 O O 2 13 O O

9 O O 3 4 O O

10 O O 3 4 O

1 1 O O 2 7 3 O

12 O O O O 1 O



N=3

N=2

N=4

N=6

Fig. 10 - Anéis de diferentes ordens tirados da configuração flnal para
5i5e2 vítreo. Notar a existência de anéis de ordem 2 fazendo parte de anéis
de ordem maior.



Fig. 11 - Anel de ordem 10, no qual ocorre a presença de um tetraedro
dividindo duas arestas simultaneamente. Esta entidade é característica da
fase cristalina de SiSe2'



Em conclusão, o potencial de interação proposto para o sistema
. .

vítreo 5i5e2 foi capaz de reproduzir todas- as características do fator de

estrutura experimental, especialmente o F5DP. Baseados nesse fato a

análise estrutural apresentada é uma descrição válida do sistema, que não

parte de nenhuma idéia pré-concebida quanto a qual devesse ser a

estrutura. O que existe na simulação é simplesmente um conjunto de

partículas que interagem segundo o potencial proposto e se coordenam de

maneira a fornecer um fator de estrutura estático que está de acordo com

o obtido experimentalmente.

Na análise estrutural desse sistema constata-se que 5i5e2 vítreo é

composto por unidades tetraédricas 5i5e4 que se conectam entre si tanto

por vértices como por arestas, sendo que apenas 5% dos tetraedros dividem

duas arestas simultaneamente. Estas unidades, que são típicas da

estrutura cristalina, não se conectam formando longas cadeias

unidimensionais, como alguns modelos propõem, mas se restringem a

fragmentos não maiores do que 10 A envolvendo no máximo quatro

unidades.

Os potenciais e métodos desenvo lvidos neste trabalho são supostos

serem gerais o suficiente para poderem ser aplicados a outros sistemas,

particularmente vidros calcogenetos com unidades locais tetraédricas,

tendo já sido aplicados com sucesso em GeSe2 vítreo e ao condutor

superiônico Ag2Se. Um extensão natural será a sua aplicação a sistemas

vftreos não tetraédricos, e que exibem as mesmas propriedades dos já

estudados, como por exemplo o comportamento anômalo do FSDP, que

correlacionado com ordem de alcance intermediário, aumenta a sua

intensidade quando a temperatura é aumentada.


