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RESUMO 

Neste trabalho apresentamos um procedimento para o cálculo 

da contribuição eletrônica para o gradiente de campo elétrico no 

núcleo (GCE), baseado no método de recorrência e no método de ar-

bitais "muffin-tin" linearizados (LMTO) na representação forteme~ 

te ligada ("tlght-binding"). Este esquema é desenvolvido no esp~ 

ço real e pode ser aplicado em sistemas sem simetria, tais como 

metais amorfos, onde métodos de espaço-k não podem ser utilizados. 

A contribuição eletrônica é a dominante em sistemas metálicos e 

requer para sua avaliação o conhecimento das funções de onda ele-

trônicas do sistema. 

O esquema sugerido aqui, possui duas etapas principais: a es 

colha da Hamiltoniana do sistema, que neste caso foi a LMTO na a

proximação de esfera atômica fortemente ligada (LMTO-ASA-TB), e o 

desenvolvimento dos termos do tensor GCE em uma abordagem de orbl 

tais fortemente ligados. Para o cálculo deste último, sugerimos 

a utilização do método de recorrência na obtenção dos elementos 

diagonais e não diagonais da função de Green, que compõem as ex

pressões dos termos do tensor GGE em cada sitio. 

Como teste para nosso procedimento de espaço real, calcula-

mos o GCE para o 

ao longo do eixo 

Zr hcp com o eixo 
/1. 
z do sistema de 

/1. 
c do cristal e também ao longo de 

coordenadas 

uma direção 

arbitrária. Os resultados se mostraram independentes da escolha 

do sistema, mostrando que o procedimento funciona na ausência de 

simetria. 

' ' 
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FinaJ.mente, como iLustração, calcuLamos a distribuição de

GCE's para um agJ.omerado de Zt amorfo construído segundo o mode-

Io de empacotamento denso e aleatório de esferas rígidas (DRPHS).
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ABSTRACT

We present here a new method to cal-culate the el-ectronic

contrlbution to the electric field gradient (GCE), which is based

on the recursion method and in the recently developed tight-binding
representation of the LMI0 method. This is a real-space scheme

and can be applied to systems which lack symmetry, as amorphous

metal.s where R-space methods can not be used. The electronic con-

tribution is dominant Ín metalLÍc systems and requÍres for its
evaluation the knowledge of the electronic wave functions of the

system.

The scheme I¡/e suggest here has two main steps: the choice of

the Hamiltonian which in this case was the tight-binding LMT0 i'n

the atomÍc sþhere approxÍmation ( t-Uf O-ASA-TB ) and the deveJ.opment

of the GCE tensor's components in a tight-binding approach.

In the last step we suggest to use the recursion method to

caLculate the diagonal and the off-diagonal Greenrs function eLe-

ments which build the GCE tensot's components in each site.
As a test of our real space method we calculate the GCE for

hcp zr with the c axis parall-eL to the crystaI' s z axis and

also in an arbitrary direction. The resuLts have shown to be in-
dependent of the choice of the system, showing that the procedure

works in the abcense ofl symmetry.

FinaJ.ly, as an iliustration we cal-cuLate the GCErs distribu-
tion for an amorphous Zr cluster buÍ1t in the model of dense

random packing of hard spheres (DRPHS).
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CAPlTULO

INTRODU

I
Ão

CálcuIos de estrutura de bandas baseados na aproximação de

densidade loca.I (t-OR) do método de funcional da densidade podem,

hoje em dla, descrever em bastante detalhe a estrutura eletrônlca

de metals puros e compostos simples. Entretanto, a metalurgia mo

derna tem se voltado primordialmente nos últimos tempos para o de

senvolvimento de novos materlais, com proprledades lnteressantes

do ponto de vlsta tanto tecnológico quanto acadêmico. Estes mate

riais, entretanto, raramente apre'sentam composição estrutural sim

ples, quer sejam eles possuidores de celas primÍtivas grandes e

complicadas, quer sejam eles originados através da introdução de

desordem locàI, como o caso de tmpurezas, QUÊr seja por ausência

total de ordenamento como o caso de sistemas amorfos.

Em sistemas não periódicos, propriedades locais geradas por

interações hiperfinas (núcleo atômico com suas vizinhanças) tem si

do objeto de grande interesse nos úttimos anos, como parte do es-

forço devotado à elucidação de propriedades estruturais, tais co-

ffio, ordem quÍmica e distribuição espacial dos átomos, a curto e

méd1o alcance. Em sistemas desordenados, medidas experimentaÍs

que utllizam técnicas de espalhamento e que são usualmente empre-

gadas na determinação.:strutural de sistemas cristalinos não são

tão eficientes. Por exemplo, no caso de sistemas amorfos elas nos

fornecem informações somente sobre as distribuições radiaÍs dos

átomos, o que não é sufÍciente para descrever a estrutura. Sendo
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assim, medidas indiretas que nos permitam extralr lnformações su-

pJ-ementares sobre as caracterÍsticas adicionais das coordenações

atômicas de curto alcance em sistemas não periódicos, são bastan

te úteis. uma grandeza que em princípio contém este tipo de in-
flormação, e tem sido frequentemente mencionada neste contexto, é

a interação hiperfina de quadrupoJ.o elétrico nucLear. Por ser a

interação entre o momento de quadrupolo eIétrico do núcIeo atômi-

co e o gradiente de campo etétrico no sÍtio nuclear (GCE) origina
do peJ.a dÍstribuição de cargas e1étricas em torno do núcleo, ela

é sensÍvel ao arranjo loca1. No entanto, apesar da intensa ativi
dade, experimental e teórica, este problema em metais ainda perma

nece um desafio lCzjzek et a1 1981, Czjzek 1995, pânlssod

1es5l.

Técnicas experimentais como ressonância magnética nuclear,

correlação angular perturbada, espectroscopia Mössbauer, êtC, nos

fornecem informações sobre a distribuição eletrônica em um sólido

através da medida do GCE. Mas, uma boa avaliação teórica do GCE

é importante tanto na interpretação de resultados experimentais,

como na estimativa da adequação dos modelos estruturais para sÍs-
temas desordenados. AIém disso, o GCE é bastante útil na investi
gação do comportamento dos próprios e1étrons em ligas, uma vez que

é uma propriedade característica de cada sítio e espécie atômica

do materiaL separadamente.

Se por um lado, u'ñ grande número de experimentos tem sido fei
tos para estudar o GCE em Iigas de metais de transição, incluindo

sistemas amorfos, por outro lado, o progresso teórico no que diz

respeito ao GCE tem sido l-ento. Só recentemente foram efetuados
I
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cálculos precisos de GCE em sólidos periódicos simples Ielana et

al 19881 e no caso de sistemas não periódicos a situação é ainda

rudimentar. Em sistemas amorfos e mesmo ligas complexas, a lite-
ratura explora lntensamente a chamada f'contrlbuição da rede" para

o GCE, baseada no modelo de "cargas pontuais" ICzjzek et a] 1981l

sendo este modelo frequentemente usado na interpretação de experi

mentos It¡ichaelsen et a] 1986, Aubertin et al 19851. No caso de

metaÍs, porém, a contribuição da rede é pequena e o GCE é domina-

do pela contribuição proveniente da quebra de esfericidade da dis

tribuição dos eLétrons de valência próximos ao núcleo considera-

do, provocada pela presença dos átomos vizinhos. Essa contribui-

Ção, conhecida como contribuição eletrônica ao GCE é totalmente

ignorada no modelo de cargas pontuais IDas e Schmidt 1986)]. Como

os elétrons .de vaIência estão envolvidos, para entender o compor-

tamento do GCE, necessitamos de uma boa descrição da esCtrtùra e-

letrônica e, apesar dos progressos neste campo IGuenzburger e E]-

lis 1987, EIJ.is e Guenzburger 1985), para sistemas não periódicos

esta tarefa não é simples IYeyati et aI 1988].

Se por um lado estruturàs periódicas com um pequeno número

de átomos por cela (aL/cela) permitem a utilização de métodos no

espaço recÍproco, extensivamente desenvolvidos, sistemas desorde-

nados e mesmo estruturas periódicas com um grande número de aL/ce

la se tornam intratáveis. Por este motivo, tem havido nos úLtimos

anos um grande esforço, no sentido do desenvolvimento de um método

teórico qUe permita tratar, ainda que com menos ri9or, sistemas

complexos. Os principais métodos de cálculo de estrutura eletrô-
nica, voltados para sistemas compJ.exos, existentes na literatura,
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ou tentam simular as propriedades do material através de um peque

no aglomerado, ou desenvolvem o cá1cu1o no espaço-* usando 'rsuper

-ceIas" (quando isto é possÍveI) ou utllizam o espaço dlreto re-

correndo, Êffi geral, a abordagens parametrizadas semi-empíricas,

de confiabilidade dúbia e de aplicação limitada. Embora para sis-
temas com um grande nÚmero de átomos não equivalentes, os métodos

no espaço direto sejam muito mais rápidos computacional-mente e

mais transparentes fÍsicamente que os métodos no espaço-*, o seu

problema básico era, até recentemente, o da parametrização efetua

da de maneira semi-empírica.

Com o advento do método LMTO-ASA de primeiros princípios na

formulação fortemente ligada, LMTO-ASA-TB lAndersen e Jepsen 19851,

temos pela primeira vez, uma base teórÍca só1ida que possibilita
o desenvolvlmento de cálculos de estrutura eletrônica de grande

precisão no espaço direto.
No presente trabalho, desenvolvemos um procedimento implemen

tado no espaço direto, que não requer sÍmetria translacional, pâ-

ra o cálculo do GCE em sistemas metálicos coqplexos, utilizando o

lormalismo LMTO-ASA-TB, juntämente com o método de recorrência

Inaydock et a1 1972]. 0 procedimento aqui apresentado é o resul-
tado de um processo evol-utivo. Um cálcuIo de espaço real similar,
porém com uma Hamiltoniana muito mais simples, parametrizada de

forma semi-empÍrica e Íncluindo somente as contribuições d , floi

utilLzada anteríormenle para estimar o GCE em uma lmputeza de Fe

em hcp Zr IpetrillieFrota-Pessôa 1985]. Neste cálculo inicia],
utilizamos as propriedades de simetria axial do sistema, para ga-

rantlr que o tensor GCE fosse diagonal, o que evitou o cá1culo,
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mais difíci1, dos termos não diagonais.

Neste trabalho, desenvolvemos um esquema de espaço direto que

se l-ocaliza entre os cáLculos de GCE extremamente caros e modelos

simples não realÍsticos.0 esquema tem a vantagem de poder ser fa

cilmente apJ.icado na ausência de periodicidade e de ter um custo

computacional que cresce linearmente com o número de sítios não

equivalentes a serem estudados. Assim ele pode, effi pr.Íncípio, vir
a ser aplicado não só para o estudo de sistemas não periódicos co

mo os metais amorfos, mas também no estudo de sistemas cristalÍ-
nos complexos com um grande número de aL/ce1a

No próximo capÍtulo, localizamos o problema no contexto atual

da Literatura. No capÍtulo III, descrevemos o método de recorrên

cia utilizado nos cáLcuLos de espaço direto, discutimos as aproxi

mações inerentes ao método e descrevemos as condições Ímpostas à

Hamiltoniana do sistema para que esses cáIculos sejam viáveis. No

capítuLo IV, dividido em quatro partes, apresentamos em detalhe o

esquema de espaço direto, proposto por nós, para o cálculo da con

tribuição eletrônica para o GCE. Na seção .IV-1 generalizamos o

procedimento de cá1cu1o dos termos do tensor GCE em um esquema for

temente l-igado para tratar elétrons s, p e d em um sistema qual

quer, não requerendo simetria; na seção IV-2, mostramos que o mé-

todo de recorrência pode ser utilizado para obter tanto os termos

diagonais, como os não diagonais da função de Green, necessários

para o cálculo dos elementos do tensor GCE. Na seção IV-3, discu

timos alguns dos esquemas semi-empÍricos, comumente empregados pa

ra a obtenção de uma Hamiltoniana fortemente ligada, a ser usada

no contexto de cálculos de estrutura eletrônica no espaço direto;
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na seção IV-4 mostramos como a Hamiltoniana,LMT0-ASA-TB na aproxi

mação de prlmeira ordem se encaixa perfeitamente neste tipo de es

quema, tratando, de forma geral, orbitais s, p B d, livrando os

métodos de espaço direto do estigma das parametrizações semi-empl

ricas.
No capítulo V aplicamos o método de espaço direto proposto,

para o cálculo do GCE em hcp Zr, em duas situações: com o eixo z

do sistema de coordenadas coincidente com a direção do eixo c do

cristal, e com o eixo z ao Iongo de uma direção arbitrária. Exa-

minando o GCE nas duas situações, verificamos a precisão do méto-

do e sua efliciência em reproduzir os resultados na ausência de si

metria. Discutimos também, as vantagens e Iimitações do método

proposto, através da comparação sistemática de resultados de GCE

em metais hqp obtidas por este método e por outros mais precisos

existentes na literatura. Na seção Y-2, ilustramos a abrangêncÍa

do método desenvolvido, calculando a distribuição de GCEs no 7r

amorfo com um aglomerado construído segundo o modelo de empacota-

mento denso e al-eatório de esferas rígidas.
Finalmente, no capftulo VI apresentamos nossas conclusões.
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- cAPfrulo rr
O GRADIENTE DE CAMPO ELÉTRICO NA LITERATURA

0 termo devido à interação de quadrupolo eLétrico nuclear
ê ê

HQ = Q: V, dâ Hamiltoniana hiperfÍna, é o produto de duas quan-

tidades tensoriais: o momento de quadrupoJ.o e1étrico nucLear î ,

que é uma medida do desvio da distribuição de carga nuclear da for
ma esférica, e do tensor gradiente de campo elétrico no núcl-eo
êV As técnÍcas experimentais, objetivando o estudo da interação

de quadrupol-o eLétrico nuclear, buscam, em geraJ,, medir a constan

te de acopLamento quadrupoJ-ar dada pelo produto do momento de qua

drupoJ.o e1étrico nucLear peJ.a componente máxima do gradiente de

campo elétrico no núcl-eo, V r, ICohen e Reif 1957). O momento de

quadrupolo el.étrico nuclear é uma constante para um dado isótopo.
Assim, supondo-o conhecido previamente através de outras medidas,

podemos determinar experimental.mente, em princÍpio , v zz , Neste

trabalho, vamos tratar somente do gradiente de campo e1étrico no

núcIeo (GCE) e toda vez que nos referirmos a resultados experimen

ta is assumimos conhecido o momento de quadrupoJ-o eIétrico nuclear,

embora isto nem sempre seja verdade de maneira precisa.

Em 1986, Das e schmidt IDas e Schmidt 1996) apresentaram

uma revisão da teoria de interação de quadrupolo e1étrico nucl.ear

em sist-emas metál-ico s cáIcuLos discutidos nessa revisão as-

sumem que a componente máxima do tensor GCE, no sistema de eixos

onde o tensor é diagonaJ- (eixos principais), Vzz, é dada por:
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ì)
e (l

zz

2
e p(i) ( r

( lcos r)
dT (rr.1)

Aquí ps é a carga no íon designado peJ.o índice s, O. é o ân-

gulo entre o vetor que liga esse Íon ao íon central (contendo o

núcleo sob consideração) e o eixo-z, e r, é o módulo deste ve-

tor. No segundo termo, p(Ì) é a densidade eletrônica devida aos

e1étrons de condução situados em pontos descritos peJ-o vetor i
com relação ao núcLeo considerado, r e o são os módulo e ãngulo

de i com relação ao eixo z A quantidade y- é o fator de anti

-blindagem de Sternheimer IXaufmann e Vianden 1979 ] dado pela po-

Larização do: .létrons de caroço associada à uma combinação ao GCE

devido à presença de cargas externas (isto é, que não as do íon

em consideração ) e y( r ) é a função de anti-bfindagem Iro]ey et

aL l954l que depende da distância e dá uma contribuição semelhan-

te com relação aos eIétrons de valência. Traduzindo a expressão

(II.l) de Y= para uma ling'uagem simples vemos que, neste tipo
de abordagem, o GCE é composto basicamente de três contribuições:

1 ) Contribuição de cargas externas ao átomo (cargas iônicas

da rede) à qual chamamos Yzzíon, normalmente tomadas como car-

gas pontuaÍs nos sítios da rede;

2) Contribuição dos e1étrons pertencentes ao próprio átomo,

denominada V zz vaI , calculada para alguns casos, através de pro-

cedimentos 0PW e APW;

3) Contribuição devida à distorção (poLarização) dos orbitais

( lcor".
Y

3

I

I

p^
5

)

y(r) )

3
S

I
æ

T

t
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das camadas cheias internas associadas ao átomo considerado ( elé-

trons de caroço) sob infl-uência das cargas externas (iônicas ou e

Ietrônicas ) , incl-uída através dos fatores de Sternheimer.

Esta última contribuição, segundo Sternheimer, é proporcio-

nal ao próprio GCE das cargas externas. No caso da resposta aos

elétrons de valência, do átomo considerado, a constante de propor

cionalidade é derivada utiLizando as funções de onda destes elé-

trons de vaLência e o fator de Sternheimer é denotado por R Se

a carga externa considerada estiver longe do átomo em estudo, a

constante de proporcional-idade assume o vaLor constante y_ Des

ta flolma, uma outra maneira de escrever a expressão (Ir.1), fre-
quentemente encontrada na Literatura, é:

zz
val

zz + (l Y-)
ton

zz
(1-R) v (r_r.2)

. val .. iononde V__-- e V_- são expLicitados na expressão ( II. 1 ) de V__zz zz 'zz

As constantes R I y_ representam o quanto os e1étrons de caro-

ço são poJ-arizados pelas outras cargas do sóIido. 0s efeitos são

assim chamados de bl.indagem, .quando a constante é positiva e de

anti-blindagem quando é negativa.

Este procedimento de dividir o GCE em di ferentes contribui-

ções caLcuLadas separadamente, é uma maneira de contornar o di fí-

ciL problema de calcul-ar o GCE, diretamente, através da distribuj.

ção total das cargas no sóLido em questão. Na ausência de cálcu-

los mais precisos, a g;rnOe maioria dos esforços realizados para

a determinação teórica do GCE, constantes na literatura revisada

por Das e Schmidt ( 1986), se concentra no aprimoramento dos cálcu
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tos das diferentes contribuições, u::", ,::'e dos fatores de

blindagem, acima citados.

A contribuição da rede para o GCE , v rí:n, é usuar.mente cai-cu

lada assumindo-se que os Íons positivos são colocados em uma dis

tribuição uni forme de um gás de eLétrons I ivres e executa-se uma

soma sobre os s Íons do primeiro termo da expressão (II..l ). Este

modeJ.o, denominado model-o de cargas pontua is é f requentemente ut i
lizado na literatura para interpretação de resultados experimen-

tais, pÊla sua simpJ.icidade. 0s esforços nos cálcul-os com este mo

deLo têm sido no sentido de otimízar a execução da soma sobre os

íons, Que nem sempre é rapidamente convergente. Neste sentido,

muitas vezes não é necessário repetir o processo de soma para to-
dos os casos, já que para uma dada estrutura, a dependência de

Vz, íon com os parâmetros da rede é bastante suave e pode ser apro

ximada por uma florma funcional simpJ-es. Por exemplo, para estrutu
ras hcp , Das e Pomerantz (1961), calcuLaram a expressão:

10n
zz 1.633) (rr.l)0.0065 4.3584 (c/a

onde c e a são as constantes da rede, e Ze são as cargas iôni-
cas pontuais nos sÍtios da rede. Note-se que, como Z, e e a são

positivos, o sinaL dessa contribuição, associada a cargas exter-
nas ao Íon em consideração, é determinado peJ.a razão c/a Em um

metaI, o vaLor de Z é usualmente tomado como a vaIência nominal

do íon metálico. rmOora este procedimento possa até ser justifi-

cado na descrição de compostos i.ônicos ( e embora aJ-gumas pequenas

modificações tenham sido introduzidas no vaLor de Ze para Levar
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em conta a presença da carga eletrônica não uniforme na região dos

íons IPomerantz e Das 1960, para uma revisão Faufman e Vianden

(197 9) I ) r Pâra sistemas metálicos a grande mobilidade eletrônica
torna muito pouco confliável- a representação do GCE neste contex-

to. É por esta razão, QUe as medidas experimentais de GCE dife-
rem substanciaLmente da predição através da soma de íons pontuais

na rede, fato este Qu€, já há muito tempo, foi tomado como evidên

cia da presença e importância da contribuição eletrônica.
A contribuição eletrônica, Vl-tl , por outro Lado, requer u-'zz'

ma avaliação teórica da densidade eLetrônica p (i ) através das

funções de onda nos metais. Devido à dificuldade do probl.ema, vá

rios procedimentos aproximados têm sido desenvolvidos. A maneira

mais simpJ.es, e mais rudimentar, de avaliar esta contribuição
,::t , U subtrair do valor experimental a contribuição da rede.

Este procedimento, entretanto, tem a única função, conf'orme já men

cionamos, de estabelecer a predominância sistemática da contribui
ção eLetrônica. Na ausência de qualquer outra aLternativa, muitas

vezes a contribuição eletrônica foi descrita através de uma corre

lação empírica, que previa uma proporcionalidade entre as contri-
buições da rede e eletrônicas, na forma

(tton
zz Y )( | - K)'ó K = +3 (rr,4)

é normal.mente

correJ.ação em

para siste-

coLetados por

zz

proposta por Raghavan et al (1g75). Aquí, ,::"
cal-culada usando o moOeto de cargas pontuais. Esta

pírica, entretanto, se mostrou cLaramente não váIida

mas metáIicos em geraJ., conforme dados experimentais
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Vianden (198J), onde a avaJ-iação da contribuição eletrônica foi

feita usando o modeLo rudimentar descrito acima.

Finalmente, para o cáLcuIo da terceira contribuição para o

GCE, anteriormente citada, devida à polarização das camadas inter
nas ao átomo, é essencial um bom conhecimento dos fatores de blin
dagem y_ e R Muitos trabalhos têm sido dedicados, também, ao

cálcuLo dos fatores de Sternheimel util.izando várias aproximações

0 problema fundamental destes cálculos, entretanto, é que estes

fatores precisam ser importados de cálculos atômicos para o metal.

Conforme aludimos anteriormente, os e1étrons se comportam basica-

mente de forma diferente no átomo e no metaJ., o que torna questio

nável a transferibilidade desta inflormação.

Com o estabelecimento empírico da predominância da contribui

ção eletrônica para o GCE, vários esforços foram concentrados no

seu cálcu1o. Na revisão de Das e schmidt (1986), é feita uma mi-

nuciosa descrição dos métodos de cátculo de estrutura de bandas e

funções de onda, até então, aplicados para a obtenção da densida-

de el.etrônica p(i) A maior parte deLes é baseada em cálcuLos

OPW e pseudo-potencial. Mesmo para o caso de metais puros com es

t¡uturas periódicas, onde podemos aplicar métodos de estrutura de

bandas no espaço-R, Das e schmldt (1986) chamam a atenção para a

necessidade de cá1cu1os de GCE mais precisos. Com relação ä situa

ção de ligas, impurezas e sistemas desordenados metá1icos, o pro-

blema do GCE é tremendamente mais complicado, já que p(i) não

pode ser caLculado através de métodos no espaço-R pois a simetria
do sistema foi destruída.

Em 1985 [Petrilti e F.pessôal, rea]izamos um cálculo de v::L
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para uma i.mpureza de Fe em hcp 7r, utilizando uma HamiLtoniana

LCA0 parametrizada de forma semi-empírica IHarrison 19BO] e o mé-

todo de recorrência IHaydock 1 980] . Neste trabaJ-ho, utilizamos a-

penas cinco orbitaj.s d, como base, Êffi cada sítio e sugerimos um

procedimento de cál-cuIo de Vl-t1 no espaço direto, em um esquemazz

LCA0 usando, porém, a simetria axial da estrutura hcp Neste cál_

cuLo, não l-evamos em conta reLaxações estruturais ocasionadas pe-

La diferença de tamanho entre os átomos e supusemos que a contri-
buição eLetrônica dominante fosse proveniente de estados d . As-

sim, embora por coincidência o vaLor de , ::' encontrado concor-

dasse bastante bem com o experj.mental, consideramos que o resulta
do só é representativo da ordem de grandeza do efeito, mostrando

mais uma vez a predominâncÍa da contribuição dos eIétrons de va-

lência para o GCE. Vale também notar, que obtivemos concordância

somente em móduIo, já que o sinaL do GCE neste caso não foi medi-

do. No entanto, já nesse trabatho, fica claro que o GCE depende

de uma diferença da ordem de centésimos de eIétron nas ocupações

dos orbitais, o que requer uma extrema precisão no cálculo execu-

tado. A determinação das funções de onda, dentro de um esquema

que requer taI precisão, refl-ete a complexidade do cálculo de uma

grandeza como o GCE. Por outro lado, este cálcuLo se apresenta

como um probl.ema profundamente interessante, mesmo como teste pa-

ra o al-cance dos métodos de estrutura eletrônica.
0 problema fundamental dos procedimentos anteriormente cita-

dos, baseados na partição de Y, em contribuições segundo a ex-

pressão (II.1), é o fato do GCE não ser obtido a partir da resolu

ção direta da equação de Poisson, para o potencial no sólido. Re

\
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centemente, entretanto, um formalismo mais exato, onde a equação

de Poisson é resolvida exatamente foi apticado ao LilN IHerzig
1985, Blaha et al- 19851. Mais recentemente ainda, Bl_aha et al
( lgAg) efletuaram cálcuLos de estrutura de bandas autoconsÍstentes

"furl-potentj.al LAPW" (FP-LAPW, daquí para a flrente), para toda a

série de metais com estrutura hcÞ (Be, Mg, Sc, Ti, 0, Zt¡, y, Zr,

Tc, Ru, cd). Neste cálculo, a densidade de carga total- (eIetrôni
ca mais nucLea¡ mais caroço) é calcutada e de forma autoconsisten

tB, dentro da aproximação de densidade LocaJ., LDA. Esta abordagem

é fundamentalmente diferente da descrita anteriormente já QUe, le
vando em conta expi-icitamente os estados de caroço na construção

da densidade de carga, não necessita de nenhum fator de Sternhei-
mer. De posse da distribuição de cargas, podemos utilizar a com-

ponente l, = ? do potencial gerado na vizinhança do núcleo, para

determinarmo, v, diretamente. para um sistema qualquer,'é ne-

cessárj.o diagonalizar uma matriz 7 x 1 para obtenção da componen-

te Y * do tensor GcE. para sistemas com sÍmetria axial, é sufi
ciente considerarmos o termo principaJ. da componente com g, = 2 e

rTì = O do potencial etetrostático

V A lim
l+0

p(i)A V r( ) df ( r r . 5 )zz 20 ---7-
r

Aquí a integral. é sobre o espaço todo, excluindo o núcleo em con-

sideraçã0, p(Ì) é a d,gnsidade de carga tota1, vZO é a parte

radial da componente com 9, = 2 I rrì = Q do potencial eletrostáti-
co sentido pelo núcleo e A é uma constante (unidades atômicas).
No método LAPW IA]aha e Schwarz 1983), a cel_a unitária é dividida
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em esferas que não se sobrepõem e regÍão intersticial-. Na região

dentro das esferas as funções de onda são expressas como flunções

do tipo atômicas e na região intersticial em ondas planas. 0 po-

tencial é então obt ido de maneira autoconsistente.

Não é nossa intenção aquí, descrevermos em detalhe o FP-LAPf./,

mas somente estabelece¡ os resultados significativos que del-e

se originaram. Seus cáJ-culos, que concordam bastante bem em módu

Io e sinaL com os resul-tados exper j.mentais existentes, evidenciam

as falhas das premissas usadas pelos métodos semi-empÍricos e res

saLtam a necessidade de cálcul-os de estrutura eletrônica de pri-

meiros princÍpios para a descrição do GCE. Sua anál.ise sugere for

temente, que o GCE é determinado peJ-a distribuição não esférica

da densidade eletrônica proveniente dos eIétrons de vaLência per-

to do núcJ.eo, ressaltando a predominância dos eLétrons p, mesmo

nos metais de transição. 0s resuLtados de Bl-aha et al (IgAA) le-
vam a uma crítica a todo o procedimento descrito anteriormente:

1 ) o modeLo de cargas pontuais pode não dar uma boa descri-

ção da contribuição da rede, uma vez que a contribulção calculada

por BLaha et âI, tem em alguns casos o sinal contrário do previs-

to por Das e Pomerantz (Eq. (ff.¡));

2) os fatores de Sternheimer sugerem uma significativa con-

tribuição devida aos estados de caroço, bem maiores que as atri-

buídas às cargas externas; por outro lado, ños cáLcuLos de Blaha

et â1, a polarização d.o caroço apresenta contribuições extremamen

te pequenas, d€sprezíveis em relação às demaÍs;

3) a validade de cál-culos do tipo 0Pltl e pseudo-potencial pa-

ra descrever o GCE é posta em dúvida, uma vez que estes métodos
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não descrevem bem regiões próximas ao núcJ.eo, de onde provém a

maior contribuição para o GCE.

Dentro da proposta deste capítu1o, nosso trabalho não esta-
ria completo sem que mencionássemos um procedimento aLternativo
para o cálculo do GCE, que tem se mostrado útit e preciso. Trata-

se do esquema de agJ.omerado moLecular embebido, no qual entre 15

e l0 átomos são tratados de maneira expJ,Ícita peJ.o método varia-
cional. discreto, DVM IEllis 1968, E]lis e painter 197o, Rosén et

al 1976f, e o restante do sólido é representado por um campo de

potenciaJ. IBenesh e Ellis 198 l]. Aquí também, o cálcul-o dispensa

o uso de fatores de Sternheimer e resultados bastante precj-sos são

obtidos. No entanto, como o aglomerado é pequeno, principalmente

no caso de metai.s, a qual.idade dos resuLtados dependem de uma boa

descrição do. resto do cristal. através de um meio efetivo.
Recentemente, Methfessel e Frota-pessôa (a ser publicado) a-

pJ.icaram o método LMT0-ASA IRnOersen lt975] para o cáLculo do GCE

nos oito metais hcp calcul.ados por Blaha et aI ( 1988) acima cita
dos. 0 procedimento utirizado explora o fato de QUÊ, como a con-

tribuição da rede é pequena, dentro de uma boa aproximaÇão, a in-
tegraJ. sobre o espaço todo da expressão (II.5) pode ser substituí
da por uma integral sobre uma esfera razoavelmente grande em tor-
no do núcleo estudado. Isto traduz, simplesmente, o fato ressal-
tado por Blaha et al ( lgBB), de que a contribuição da rede, QU€

neste caso possuÍ o si,gnificado de "tudo aquilo que está fora da

esfera considerada", é pequena. Lembramos que, conforme já aludi
mos, uma vez que o processo de Blaha et aI é autoconsistente, es-

ta contribuição da rede provém de uma distribuição de cargas rea-
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lística e tem um contexto totalmente di ferente do abordado ante-

riormente, peJ.o modelo de cargas pontuais ( onde os íons estavam

embebidos em uma densidade uniforme de elétrons livres). A função

de onda U no LMT0-ASA, é expressa como uma expansão de um centro

em torno do núcleo e a densidade de carga p = lVl2 pode ser ava

Liada. E a partir de regras de seJ.eção dos coef icientes de Cl-ebsh

-Gordan, que entram na construção da densj-dade de carga at¡avés

da função de onda, QU€ o GCE pode ser decomposto em termos p-p,
d-d e s-d É também baseado no fato de que as contribuições pa-

ra o GCE dependem somente de maneira fraca, da escol-ha do raio da

esfera que os resuLtados LMT0-ASAt obtidos para esferas de Wigner

-Seitz, podem ser comparados diretamente aos cáLculos de Blaha et

a1 ( 1988) utilizando esferas rrmuf f in-tin" [¡¡ethfessel e Frota-pes

sôa, a ser pybricadol . Esta comparação é interessante, uma vez

que o método de espaço direto sugerido neste trabalho é equivalen

te ao LMT0-ASA e possui as limitações inerentes a esse método. As

sim, as vantagens e desvantagens do procedimento que aquí apresen

tamos, serão discutidas tomando o LAPW como controLe para avaliar
nossos resul-tados.

conforme dissemos no capítulo I, apesar de todos os progres-

sos acima enunciados, o probl-ema de ligas com celas unitárias gran

des, materiais amorfos e sistemas complexos ainda não está resol-
vido e mesmo uma compreensão qualitativa do problema apresenta um

desafio. É com o intui;.to de preencher esta Iacuna que apresenta-

mos neste trabaLho um método de espaço direto para o cátcuIo do

GCE que não requer o uso de propriedades de simetria do sistema.

Conforme veremos na seção IV-4, devido às propriedades convenien-

I

)

\
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tes da Hamiltoniana LMT0-ASA-TB de primeira otdem, o esquema aquí

proposto para o cál-cuLo da contribuição eletrônica pa¡a o GCE se

enquadra nos tipos de abordagens que não necessitam de fatores de

Sternheimer, abrindo assim uma nova perspectiva. Nosso método se

loca Iiza entre os cálculos semi-empíricos, que até recentemente

dominavam a literatura, e os cáLculos exatos e sofisticados tipo

LAPW QUe, devi.do ao seu custo, são di f icil-mente apJ.icáveis a sis-

temas compLexos. Nosso intuito é possibilitar uma descrição, ain

da que semi-quantitativa, das tendências esperadas para o GCE em

sistemas compLexos como por exemplo metais amorfos, sobre os quais

muito pouco é sabido do ponto de vista teórico.
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. CAPfTUIO III

ESTRUTURA ELETRONICA NO ESPAçO DIRETO

rrr-1. rrurnoouçÃo

Perfeita periodicidade tem

me desenvoÌvÍmento da Física do

A Mecânica QuântÍca tradicionaL

ção de Schroedinger na forma

ü n n

sido a pedra fundamental. do enor-

Estado Sólido nos úItimos 6O anos

gira em torno da resoJ.ução da equa

(III.1)üE
n

H

Fazendo uso das propriedades de simetria transLacional da rede,

no cristal- perfeito, e colocando condições de contorno periódicas

para que a simetria não seja perdida na superfície do só]ido, po-

demos simplificar o probLema utilizando o teorema de BLoch. 0s

conceitos de vetor R e zona de Brillouin, podem então ser usados

para descrever não só e1étrons, ffiâs excitações em geral. Entretan

to, nos últimos anos, devido.ao grande interesse em problemas en-

volvendo sistemas não periódicos como propriedades de superfície

e estudo de materiais amorfos, novos pontos de vlsta se fizeram

necessários. Para utllizar métodos de espaço reclproco em siste-
mas não periódicos, é necessárÍo aproxfmar o sistema por um cris-
taL perfeito com uma cela unitária grande, porém finita. Celas

grandes, porém, não po'iur, n. mafor parte dos casos práticos, ser

tratadas por métodos de espaço-È devido a limitações computacio-

nais.
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Neste capítuLo nos dedicaremos, dc forma breve, a al_guns as-

pectos da Física do Estado Sólido onde o modelo da periodicidade

perfeita da rede não é apropriado. 5e por um lado os assim chama

dos "métodos de espaço-Ê" são bastante adequados para calcular
propriedades relacionadas ao sóLido como um todo (propriedades de

"bulk"), eles não são tão úteis quando o sóLido possui uma estru-

tura definida em uma escaLa muito maior que a distância interatô-
mica ou quando ele é estruturalmente desordenado em escal-a micros

cópica. Nestes casos, uma formulação do mecanismo quântico rel.e-

vante no espaço direto se faz necessária. Uma revisão detalhada

deste tipo de procedimento pode ser encontrada no voLume 35 do

"Solid State Physics" IHeine 1980, Bullett 1980, Haydock 1980, KeJ.

ly leBOl.

Uma vez que devemos nos afastar do espaço-R, necessitamos de

novas ferramentas; na realidade, precisamos utilizar uma foi"mula-

ção aLternativa da Mecânica Quântica. Neste sentido, o primeiro

passo importante foi o método dos momentos Irriede]. 1969, Ducas-

tel-l.e e Cyrot-Lackmann 197O) que sugeriu a descrição das excita-
-1ções'no sólido através da densidade LocaI de estados ao invés de

relações de dispersão.

A densidade local de estados, LD0S Ifriede] 1954), para cada

direção de "spin" é dada como uma soma sobre os autoestados da e-

quação de Schroedinger (III. l) por:

Neste trabalho tratamos somente de eLétrons; o fo¡maLismo descri
to neste capítu1o, entretanto, se aplica a excitações em gera1.
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p(E,i) (III.2)
n

A densidade de estados total do sistema, p(E) é dada por:

p(E) (III.])

Portanto, a densidade l-ocal- de estados pode ser vista como a den-

sidade total, modulada por l,ll2 para uma dada energia E . Quan

do integrada até a energia de Fermi, a LD0S fornece a densidade

eletrônica total- e em um composto ela distingue quais bandas pos-

suem maior ou menor pesos em quais átomos. A densidade de estados

local para um átomo na superflície de um sólido, dÍferirá daqueJ.a

do "bu.l-k" por causa dos estados de superf Ície. Em um composto mag

nético, a diferença entre as LD0S com rrspinrr para cima e para bai

Xo, descreve a distribuição de momentos magnéticos. Podemos adqui

rir um signi ficado intuitivo da densidade totaL de estados dada

por (ttt.l¡, considerando um sistema finito; neste caso, p(E) é

um conjunto de funções delta nos autovalores En, e cada vez que

integramos em energia através de uma deIas, "contamos" mais um e-

létron. Para um sistema macroscópico, os autoval-ores estão dis-
postos muito próximos uns dos outros e tanto p(E) quanto p(f,T)

são assumidos espalhados, de forma infinitesimal, em suaves fun-

ções contínuas de E através da banda.

Notemos porém Qr..: a avaliação da LD0S a partir da expressão

( I I I .2 ) não signi fica, em princípio, nenhum progresso já que esta

forma requer o cáLcu1o prévio dos autoestados extendidor Vn , de

todo o sistema inflinÍto, assim como os En. A grande,vantagem des

I
n

ô ( E - En )I
n

luntîl ¡2 ö(E - E
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ta formuJ.ação está, porém, no fato de que p(E,i)

da à parte imaginária da função de Green G{T,T',e )

1983, para uma revisãol, através da equação

(i) ü
* (i' )

c{l,T',e) n

E + i0

p(E,i) n-l Im G(î,T',E) (III.4)

A função de Green possui várias propriedades matemáticas conve-

nientes, que permitem sua resolução diretamente sem que seja ne-

cessário um cáLcul.o expJ.ícito dos ün Uma das maneiras que faci

l-itam a obtenção da densidade de estados através da igualdade

(III.4) acima, é a utiLização do método de recorrência que descre

veremos na próxima seção. Vejamos antes, porém, como utiL izat a

informação contida na função de Green.

A expressão (III.4) pode ser obtida diretamente a partir da

definição da.função de Green

{,n(îl uirì'l

(E a)- f(E) dE

está reLaciona

I Econonou

* (f ') 6(E
n

(ITI.5)

expres

expres
I

E-a

(III.6)

rþ

T
n

P

n

E
n

n
ErfT

n
E. E

n
T
n

IIT (i) ún

Isto pode ser feiton comparando-se a expressão acima, com a

são ( III. l) para p(E) A quantidade infinitesimal 10 da

são (III.5) tem origem na ambiguidade de uma expressão como

quando esta ocorre em Üma integral do tipo
+æ

-ó
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Notemos que o integrando se torna indefinido ( " infinito" ) no

ponto E = â , para uma função f( E ) bem comportada; aSSim, para

que o mesmo tenha um vaLor bem definido, a integração deve ser fei
ta considerando-se E como uma variável complexa e integrando ao

longo de um contorno perto do eixo real mas, neste caso, acima do

pólo em E - a

0 uso de G, não está Limitado ao cá1cu1o da densidade de es

tados, tendo sido bastante utilizado na literatura para outros
fins. coLocada em forma matricial, a função de Green é a matriz
quadrada da forma

G(E) i0 (III.7)

A expressão acima pode ser transformada de acordo com diferentes
funções de base. Frequentemente em sólidos e morécuras, é útiI
expressarmos os autoestados ì!n como combinações lineares de or-
bitais, gmR(Ì) Oo ,'tipo atômicos,,1 (LcAO)

= [r+ - 
']-'

,i,n (i ) I an,mR qmR(Ì) (III,B)
mR

Aquí R é índice de sÍtio atômico e m indica o tipo de orbital.
Embora os orbitais gmR(Ì) sejam localizados em torno dos sítios
R , os Ün podem continuar sendo estados extendj.dos, conforme men

cionamos anteriormente, o que, neste caso, simpresmente implica
que os coef icientes t.l.,r* possuem magnitudes comparáveis, entre
sí, at¡avés de todo o só1ido.

1 Na seção
LCAO que

rv-3 fazemos uma discussão detalhada da nomenclatura
utilizamos aquí.
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Em termos desta autofunção, a equação de Schroedinger pode

ser escrita como:

Ha (III.9)
n

E
n

d
n

onde ân é um vetor co.Luna com elementos an, mR e H é uma matriz

com índices de linha e colunas ffiR , (rn I H I r'R') , îâ notação de

Dirac. Usando a função de onda Un(Ï) em termos de uma base or-
tonormal emR (Eq. (III.8)) e a definição de densidade local de

estados ( III.2) , a densidade locaL de estados no sítio R para o

orbital m pode ser escrito como

omR

1T

nrmR ô ( E - En )I
n

a 3 (rrr.10)

Vemos desta expressão,

dade de estados (III.l)
tando o peso que possui

Nesta representação, a

relacionada ao eLemento

ma:

pmR ( E )

que a densidade local de estados é a densi

com os coeficientes I .n,,* l' represen-

um dado Vn em um particular orbital grn.

densidade local de estados pmR(E), está

diagonaJ. da função de Green (ILI.7 ) na for

Im (rn I I r * io H l- mR)

rT-l Im (rn lc(E) Irn) (1rr.11)

Suponhamos agora que estamos cal.culando a função G(E) para

um aglomerado fÍnito envolvendo um nÚmero muito grande de orbi-
tais. A grande utifi¿å¿e da expressão ( lII . 1 1 ) está no fato de

QU€, embora G(E) contenha um grande volume de informações, a den

sidade local de estados no orbital gmR consiste em apenas um
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único elemento desta matriz (o mesmo vale para a expressão (III.4)
de p(E,i) onde tomamos somente a parte i = i' de G ). Vemos a

partir disto, que a grande vantagem desta formulação da Mecânica

Quântica não é somente expressar quantidades mensuráveis em ter-
mos de G , mas em termos de algumas pequenas partes apropriadas

de G que podem ser resolvidas e corirputadas separadamente de to-
do o resto.

TTI-2. O MÉTODO DE RECORRÊNCIA

Na seção anterior, ressaltamos a Ímportância de utiLizar, no

tratamento de sistemas complexos, abordagens enfatizando o cará-

ter local da estrutura eLetrônica nos sólidos. A Hamittoniana que,

descreve o sðlido no espaço direto, possui a rigor dimensões infi
nitas iá que não existe nenhuma regra de simetria que permita co-

necta¡ a especificação de H em uma região a out¡a qualquer. A ma.

neira tradicional de se resolver a equação de Schroedinger atra-
vés da diagonalização da matriz Hamiltoniana não pode ser aplica-
da a um sistema infinito. Por outro lado, a diagonalização de uma

matriz Hamil-toniana finita, que simula o sólido através de um aglo

merado, nos leva a pensar, em um primeiro momento, na produção de

autoestados tremendamente imprecisos. 0 que necessitamos na rea-

lidade, é de um mecanismo que evidencie o caráter local, em torno

de cada átomo, contido na Hamiltoniana, e que permita, a partir
disto, obter os resultados caracterÍsticos do materiaL como um to

do. É neste sentido que introduzimos aquí o método de recorrência.
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0 método de recorrência IHaydock et a]. l9l2l é uma técnica
eficiente para obter as propriedades espectrais de qualquer opera
dor que seja relativamente esparso quando definido em uma base fi
nita ( contável ) . A representação de uma Hamirtoniana flortemente

J.igada (TB, daquí para a frente) é esparsa, já QUe, em todos os

casos onde esta aproximação é váIida, cada orbital local em um só

Lido interage somente com seus vizinhos mais próximos. No método

de recorrência, exploramos este caráter esparso, e efetuamos uma

transformação unitária na base de orbitais locais para produzir

uma representação tr idiagonaL da Hami ltoniana . O processo consis

te em definir iterativamente novas lunções de base I ,n ) de for-
ma a garantir que cada novo membro desta base interaja somente com

seus membros anterior e posterior. Existe uma grande flexibilida
de na escolhe do orbital I uo) cue tomamos como o primeiro para o

cálculo da recorrêncÍa. Como estamos aquí interessados no cálcu-
lo da densidade local de estados escolhemos como orbi.tal. iniciaL
na nova base I uo) = I gr¡) , onde I e.¡) é nosso orbital de in
teresse, isto é, aquele cuja densidade de estados local ( III.1 I )

queremos caLcular. Aquí denotamos l un) , n = o, 1, 2 , como

membros da nova base " I grn) são os membros da base original
TB.

Uma vez escolhido 
I

definitnos o estado seguinte lrf )
como:

b
I

U Hl uo) a uo) (rrr.l2)
o

De manelra similar, geramos o resto do conjunto de funções de ba-
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, através da reJ.ação geraL de recorrência, da qual a ex-

acimaéoprÍmeirotermo

bn*11 'n*t )

orbital

(H tn) 
|

bn'n ) un- I ) (irr.1r)

ex-

e im

0s coeficientes reais ân r bn , são determinados impondo-se que

o conJunto de vetores de base { | un) } seja ortonormal. o vetor
Hl uo) = Hl qrn) é uma combinação não normalizada dos orbitais
com os quait I grn) interage (isto é, os vizinhos que fornecem

elementos de matriz não nul_os na Hamiltoniana TB) e as contribui-
ções destes orbitais são proporcionais às interações. Esta combi

nação quando ortogonalizada à I qrn)
gonal ao :

H

pressão

pondo a

( III. 12) ; multipJ-icando-a

define o primeiro termo dia

(rrr.14)a
o 'o)

( ro

'r )

Para obtermos o coeficiente b utilizamos novamente a
1

por seu

temos:

com

compl.exo conjugado

)U

'o )
(t-l - ao)*(r - ao)( ro

'o )
uo)

ortonormal idade de 
I

b(rr b
11

lu1) , é assim relacionado

uma vez que H aplicado a 
I

(rrr.15)

a primeira vizinhança

gera uma combinação

H, isto é, estados as

,o ) escolhido.

dado por (IrI.15) na

na nova base:

( III . 12a)

2
,lb

0

de

linear de orbitais conectados " I uo) pot

sociados à primeira vizinhança do orbital 
I

Através da substitüição do valor de bl

expressão (III.12) obtemos o segundo orbital
(H - ao)

lr1) = luo)
b
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Aquí, tomâmos para b1 a raiz positiva da eXpressão ( III. 15) . No

temos que a constante de normalização bl , é uma medida da inten-
sidade da interação entre I uo) e I u1 ) Através de operações

sucessivas, utiLizando a expressão ( III. 1l) , geramos todo o con-

junto {l un) } , Que pode ser finito ou infinito, e o conjunto de

coeficientes reais { an,bn } que representam a Hamiltoniana na no

vâ base:

un)( rnân Hl (rrr.16)

'n)H( ,n-r( rnb
n ¡ tt ¡ ,n_., )

H

(rrr.17)

SC lr-nl > 1 (rrr.1B)um'n)
(r, H ( rn ) =o

Sendo assim, a representação de H na nova base

nal.

é t ridiago-

3 (rrr.1e)

Como a nova base é definida através de operações sucessivas

de H a partir de I ,o ) a importância deste método está no fato
deLe conseguir ressaltar d'e forma simples, a informação 1ocaJ., Li
gando , como di ssemos anteriormente, cada estado somente aos esta-
dos anterior e posterior segundo a reJ.ação geral (tff.13), Se su

pusermos, por exempJ.o, que a Hamiltoniana TB util izada, envolve

'n )

H

0

0

b

b

a

b

0

to

bt

0

0

0

bz

^2
bt

2
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somente interações entre vizinhos mais próximos, vemos, através de

(I-rr.12) , que a primeira apJ.icação de H em I uo ) geral. um orbi-
tal I ,1 ) Localizado na prÍmeira camada de vizinhos mais próxi-
mos de I uo) Através de aplicações repetidas de H na função de

base I un ) , o processo continua, êtingindo camadas sucessivas

de vizinhos. sendo assim, o vetor de base I un) , conforme n cres

cÊ, se estende a regiões cada vez mais distantes do orbital ini-
ciar, fornecendo coeficientes ân a bn que se tornam cada vez

menos significativos para a determinação da densidade l-ocal de es

tados para o orbital inicial conside¡ado.

Em princípio, a cadeia termina quando um novo estado tem nor

ma nul.a:

b N+'l 0 (rrr.20)

Na prática, èntretanto, tiramos proveito da característica lunda-
mental do método de recorrência acima citada. Uma vez que foi es

tabeLecida uma hierarquia para as contribuições relevantes para a

densidade de estados LocaL no orbitaL inicial., fixamos um valor
n = LL , a partir do quaJ. des,prezamos as contribuições de I ,n )
Retornaremos a este problema na próxima seção.

Com a Hamoltoniana na forma tridiagonaJ. (III.19), podemos fa

cilmente calcular os eLementos diagonais da função de Green dada

por ( III.7) e, em particuJ.ar, o primeiro eLemento diagonal, QuB

aquí, Þof conveniência escrevemos como:

G (E) H l- (rrr.21)
o

Na expressão acima omitimos a parte imaginária infinitesimaJ. posi

'o)
(u'o E



tiva i0 , incorporada à energia E Notemos que se fossemos utili
zat diretamente a Hamiltoniana TB na base antiga { I .p.n) } , seria
bastante difíciI obter a matriz inversa t f - H l- | Na nova base

entretanto, calculamos o primeiro eLemento diagonal da inversa da

matriz

E-a
o -b

-b E-a
2

E
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-b E a

determinante da matriz (f - H)

da matriz resul.tante através da

(1rr.22)

já que a partir
locaL dada por

0

0

0

b

0H
2

Estamos interessados no elemento Go de ( I I I .2 I )

do mesmo podemos calcular a densidade de estados

(III.11) para o orbital I uo) escothido.

2

A

função

vés de

usuaL

AquÍ Do(E) é o

é o determinante

primeira linha e

A partir da

nante obtemos:

maneira mais simpJ.es de expressar o eLemento diagonal da

de Green (III.21) em termos da matriz tridiagonaJ_ é atra-
uma fração continuada. Esta pode ser obtida peJ.o processo

de inversão de matrizes que expressa G na forma:

(E)

o
(E) (rrr.23)

D (E)
o

o

D

G

inteira e

eliminação

D (E)

da

1

coLuna da matriz (fff.ZZ).

expansão de Cauchy IHeine 1980] para um determi-
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D (E)
2n E-a b n+ 1

(rrr.24)
D (E) n

n+ 1
D (E)

n+'l

D n+2
(E)

Na expressão acima, Dn é o determinante da matriz (E - H) com

as n primeiras I inhas e coLunas removidas . Podemos ass im, escre

ver Go(E) dado por (IIL23) na forma de uma fração continuada:

G
o

(E)
D

o
(E) E-a + b

2
1o

D (E) D (E)

D2(E)

2
1

(Lrf .25)E-a + b
o

E-a
1

b
2

2

E-a
2

b
2
t

E-a
3

A densidade de estados local (III. j1) para o dado orbital inicial

Ì atra-| ,o) é obtida desta forma, 'a

vés da expressão ( I II.25) para

partir do conjunto { an, bn

G
o

po(E) Im
2
I

(rrr.26)
1f E-a b

o

E-a
1

b
2

2

conforme já foi aludido, existe uma grande flexibilidade na

escolha do orbital I ,o )

dade local, que deve ser

com o qual se começa o, cáIcuLo da densi

escolhido convenientemente. 0 método
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de recorrência, como apresentamos acima, pode cal.cular

grandeza que possa ser expressa como o elemento diagonal

ção de Green

(E) (u

quaJ.quer

da fun-

G (E - H)- u\c)/ (rrr.21)o o

mR)

onde I uo ) pode ser tomado como qualquer combì.nação L inear apro-
priada das funções de base { qrn } Normalmente, queremos caLcu_

lar a densidade de estados l_ocaJ. prn(E) dada por ( III. l1), pro_

jetada em um dado orbital- gmR Neste caso, ao implementarmos o

método de recorrência, tomamos I uo ) igual ao orbital_ gmR dese

jado. Pode acontecer, porém, QUe necessitemos de um termo não dia
gonal Gub(E) oa função de Green, onde l.) e I b) são orbi-
tais de base distintos denotados aquí por:

lt) =

I b) =

0 método de

cá-Lculo do termo

probLema pode ser

vos à orbitais 
I

I x1)

lxr)

Temos ass im que

G.O(E) + cba(E)

I r'R')

(rrr .27 )

(III.28)

(rrr.lt)

+

recorrência não é aplicáve1 de forma direta ao

não diagonal" da flunção de Green. No entanto, o

resol-vido em função dos termos diagonais relati
,o) , escoLhidos de forma conveniente:

a) b) (TIT,29)

a) b) ( r r r . l0 )

xr ) (x2l (E-H)-r I xr)

,/2

/-z

(t' -l(E-H)
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o que reduz o problema, ao cálculo de cada termo da expressão
( III. I 1 ) através do método de recorrência utilizando os eLementos

diagonais da função de Green na forma geraL (IIl.21 ) ou na forma

de fração contÍnua (III.25).

TIT-'. SIMULACÃO DO SÓLIDO INFINITO ATRAVES DO SOLIDO FINITO NO

MÉTODO DE RECORRÊNCIA

0 método de recorrência descrito na seção anterior, é um aL-

gorÍtmo fácil de ser realizado computacionaLmente. Uma vez que a-

través da reJ.ação de recorrência (III.1l) cada orbital pode ser
expresso em função de apenas dois orbitais anteriores já calcuLa-
dos, o programa, quando organizado de forma cuidadosa, permite a

execução do cá1cul.o armazenando apenas dois conjuntos de.orqitais
sÍmultaneamente, ou seja, um para a descrição de I ,n ) e outra
para lrn-l) Esta extrema economia é a base da grande utilid.a-
de do método, QUB permite, quando necessário, a incorporação de

grandes vizinhanças J.ocais, de forma que as condÍções de contorno

em um agJ.omerado se tornem, na prática, irrelevantes. como dado

de entrada, o método de recorrência requer uma representação lo-
ca-L conveniente para a Hamiltoniana do sistema. No entanto, como

a aplicação de H em um dado estado I ,n ) resulta em uma combina

ção linear dos orbitais locais iniciai.s até a n-ésima vizinhança
do estado iniciar I uo ) , restringimos esta soma de forma a in-
cluir somente um dado número de vizinhos mais próximos de l ro) ,

o que reduz tremendamente o esforço computacional. Esta restri-
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Ção, entretanto, depende do quão tocal é a representação de H,is
to é, do quão esparsa é a matriz. chamamos atenção para o fato de

que não existe, a rigor, nenhuma restrição ao número de orbitais
de base por sítio, ou ao alcance das interações que podem ser in_
corporadas, senão que isto reduz a eficiência do método. Como fi
cou claro do que expusemos até agora, o método não requer periodi
cidade da rede, mas somente um aglomerado finito sendo portanto
adequado para a descrição de materiais amorfos, superfÍcies, etc.

Quando simul-amos materiais desordenados por um agJ-omerado fi
nito, os nÍveis de energia formam um espectro de autovalores En,
ao invés de uma banda contínua, e a densidade de estados Local é

dada pelo correspondente conjunto de funções delta

pmR(E) 6 ( E - En )r,n
n

(TTT,72)

onde cada peso on é dado pelo módulo ao quadrado dos coeficien-
tes de expansão da função de onda ün na base localizada, confor
me a expressão ( fli. l0). Neste sentido, uma preocupação sensata

é a escolha das condições de.contorno para o aglomerado: através
da imersão do mesmo em um meio efetÍvo, através da aplicação de

condições de contorno de forma que os átomos de Lados opostos do

agJ.omerado estejam ì.igados, ou simplesmente deixando o aglomerado,

de lorma btusca, com ligações soltas. Felizmente, conforme nos re
lata Heine ( 1980), todos estes artifícios já foram tentados e a

experiência mostra que; desde que o aglomerado possua um número

da ordem de 1000 átomos, as condições de contorno são suficiente-
mente pequenas' não importando qual seja o procedimento que se ado
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te. Com relação ao tamanho do aglomerado e os erros introduzidos
peJ.a resultante distribuição descontÍnua de funções deLta para a

densidade de estados (II7.32) ao invés de um contínuo para o sóLi
do infini to r V€r i fica-se, na prát ica , que um agJ.omerado contendo

o número de átomos acima citado, é mais do que o suficiente para

produzir um espectro cujos erros estão abaixo da discriminação ex

perimental, podendo ser desprezados.

Além do efeito do tamanho do aglomerado, anteriormente discu

tido, existe também um erro de truncamento no uso do método de re
corrência, em sí, conforme mencionamos na seção anterior. A com-

putação dos I ,n) , ân . bn através da reração de recorrência,
é a parte que consome maior tempo computacional e necessÍta, por-
tanto, ser parada para um dado valor de rì = N (usualmente chama-

do de parâmetro de corte LL ), tipicamente da ordem de 15 a 25 re
corrências. Conforme dissemos anteriormente, a informação Local

é cada vez menos afetada conforme atingimos vaLores sucessivos de

n Quando tomamos apenas LL funções da nova base para simular o

problema, a informação l-ocal é bem representada mas devido ao fa-
to de reduzirmos a solução do problema a uma matriz finita trun-
cando a cadeia, temos um espectro de energia discreto. Desta for
ffiâ, o efeito de truncar a recorrência é bastante similar à utili-
zação de um agJ.omerado finito ao invés de um meio finito. Na ver

dade, ao truncarmos a fração contínua (LII.25) em um dado níveL

î = LL , obtemos para a;.densidade l-ocal de estados uma soma de f un

ções deLta semeLhante à da expressão ( I rr.t2 ) na forma

pmR(E) (r.rr.31)6(E - Eå)I'¿
S
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Existem várias maneiras de tornar esta informação sobre a den

sidade de estados local uma função suave e contínua do tipo espe-

rado para um sistema inflnito. A mais simples é avaliar Go(E )

dado por (rrI.25), com E possuindo uma parte imaginária pequena,

porém não nula, uffi pouco maio¡ que o espaçamento entre os Eå em

( III. ll) ; seu efeito é aLargar cada função deLta em uma pequena

Lorentziana. Um outro método é a subrotÍna construÍda por Nex

(lglA) que é parte do conjunto de programas trCambridge Recursion

Method Library". Nex mostrou que é possíveJ., utilizando os 2LL+1

coeficientes ân,bn r ñ = o ... LL, estabelecer rigorosos limites,
¡¡t(E), superiores e inferiores para a densidade de estados i.ocaL

integrada. A LD0S é então aproximada diferenciando-se a média dos

dois limites. um terceiro método, é continuar a flração (III.25)
até o infÍnito, escol.hendo um terminador que defina ân u bn

para n > LL A forma mais simples para o terminador é tomar to-
dos os ân r bn iguais a valores constantes a e b para n>LL;
esta continuaÇão, pode então ser somada aJ.gebricamente. Este é o

procedimento que utiLizamos neste trabaLho. Explicitamente, escre

vemos a fração cont inuada Go ( E ) ( f II .25) na forma :

G (E) 1

o 2
I

(rrr.34)
E-a

o
b

E ar b
2

2

E-a LL.1 orJ

E a LL r(E)

bAquí tomamos âm*l = â r bn*l para n>LL e o terminador
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t(E) é dado por

b
2

t(E)
E a r(E)

Resolvendo a expressão acima para t(E)

"terminador quadrático"

r(E) (E - a)

( r r r . 15 )

temos o assim chamado

4b 2 ( r r r . 16 )

(r1f.37)

1--z- Iu-" - 2

Este terminador produz um corte no eixo real- do pJ.ano E compl,exo

para

a-2b < E < a+2b

Este método é aplicáveI somente aos casos onde não existam 1a

cunas no espectro de energia. Se os contornos das bandas são co-

nhecidos a priori, podemos util-izar a relação ( I ïî.37) paxa .deter

minar os vaLores assintóticos de a e b e utilÍzá-los na expres-

são (III.l6) para o terminador. Entretanto, Quando não possuímos

esta informação, precj.samos fazer uma escolha razoáveL de a e b.
A experiência mostrou Igeer e Pettifor 1982] que, QUando a largu-
ra de banda escoLhida é muito pequena, a LD0S desenvoLve pÍcos es

pÚrios nos contornos das bandas e desta forma, pode-se perder pe-

so (coeficientes urå tt (III.t3)) originados desta banda através

de funções deLta que se .movem 
para a parte de fora dos contornos

das bandas. Por outro lado, se uma largura de banda for escolhi-
da muito grande, a Oensidade locat de estados perde al-gumas carac

terísticas, já que tende a um espectro de funções deLta conforme

a Largura de banda tende a inlinito. Beer e Petti for sugeriram,
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então, o seguinte critério fÍsico para a escol.ha de a e b. Dado

um número finito de coeficientes, escolhemos os a e b que forne

cem, para este conjunto de coefÍcientes, a largura de banda míni-

ma consistente com nenhuma perda de peso da mesma. Este critério,
transformado em termos matemáticos significa impor que Go(E) di-
virja simultaneamente no topo e no fundo do contorno da banda, já

que a função delta cujo peso se espera carregar para fora da ban-

da, deve se situar exatamente nestes lugares. Este procedimento

preserva os pesos e leva a uma descrição bastante boa da densida-

de de estados local-. Eta pode introduzir picos espúrios nas extre

midades da banda, porém, no caso de metais não estamos particular

mente interessados no comportamento da densidade de estados nesta

região de energia.

0 probl.ema básico da utilização de um terminador conforme a

expressão ( I ÍI.34) é o aparecimento, em alguns casos, de oécila-

ções espúrias na densidade de estados local, principalmente nos

contornos das bandas, conforme dissemos acima. Recentemente Il-u-

chini e Nex 1987 I sugeriram uma nova maneira. de terminar a fração

continuada ( I Il-25) de forma a minimizar este problema. A idéia

deste procedimento, é entreLaçar o terminador, âo invés de sim-

plesmente anexá-1o ao final da fração continuada. Isto é feito in

terpoLando-se, a partir de um dado nível n' , oS coeficientes a

e b do terminador com os coeflicientes ên e bn, n > n' , da fra

ção continuada. Desta.forma, o terminador é incorporado de manei

ra suave, evitando a formação de estados semi-localizados na in-

terface terminador - úLtimo coeficiente. Este procedimento deve,

provavel.mente, impJ.icar em uma maior constância ( isto é, na con-
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vergêncÍa ) das quantidades caLculadas peJ-o método de recorrência,

tais como LD0S e integrais da mesma, conflorme se varia o parâme-

tro de corte LL da fração continuada.

Finalmente, consideremos quantidades obtidas por integração

da densidade de estados, em particular, a integral mais simples

que é o número de e1étrons no orbital gmR até uma energia E

n (E)
mR

pmR(E') dE' ( r r r . l8 )

-o

Existem basicamente duas maneiras de se computar estes números de

ocupação nmR A primeira, que utilizamos neste trabaLho, consis

te em se calcular a LDOS pmR(E') segundo a expressão (III.26),

torná-la contínua (o que fizemos usando um terminador como em

( fff.34)) e efetuar a integração acima. Conforme mencionamos ante

riormente, a resolução em energia da LD0S depende do parâmetro de

corte LL escolhido e o terminador introduz um erro; quando inte

gramos, recuperamos o peSo, qUe é exato. Assim, qUantidades inte

gradas tais como nmR apresentam em geral erros muito menores que

os da LDOS que os originou. O segundo procedimento, chamado de mé

todo da "quadratura Gaussiana" IHaydock 1980], ao invés de utili-

zar integrações numéricas a partir da fração continuada (IIL25),

usa diretamente a expressão ( III. ll) para a LD0S, obtida através

da diagonaLização de H na lorma tridiagonaJ. ( III. 19). Neste ca-

So, a computação de urn-a quantidade integrada como o número de ocu

pação é feita utilizando o conjunto de funções delta e se reduz a

Uma Soma Sobre peSoS on associados a energias En menores que

E. Nesta situação, o erro máximo da integraJ. é determinado pelo peso
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url do último poJ.o, mais próximo da energia E , segundo incluímos*S

ou excluímos sua contribuição. Vale notat, entretanto, que quanto

maior for o parâmetro de corte LL, uffi maior número de polos é in
cluÍdo e menos peso deve ser atribuÍdo a cada poIo, o que torna o

resultado mais Preciso.
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CAPITULO IV

DESENVOLVIMENTO TEORICO DE UM MÉTODO DE CALCULO DA

CONTRIBUIÇ Ão ELETRONICA PARA O GCE EM SISTEHAS SE},I SIMETRIA

rv-1. o rENsoR ccE NA RpnoxrunÇÃo FoRTEMENTE LTcADA (TB)

As componentes do tensor gradiente de campo eLétrico no nú-

cleo são definidas como as derivadas parciais espaciais de segun-

da ordem de um potencial eletrostático c1ássico V avaliado no sÍ

tÍo nuclear. Em termos das lunções de onda eLetrônicas I Vr)

componentes ViJ do tensor GCE são dadas por IGreenwood e

197 1 , Amaral et al 1 984 I :

AS

c ibb

V 2iJ (u, 
I lur)f' dE ( rv. 1)

somente

na litera

onde xi são coordenadas cartesianas x ¡ Y, z ¡ Ef é a energia de

Fermi e o fator 2 ptovém da degenerescência de spin. Este tensor

3 xi é simétrico (Vr, = V¡i) e possui traço nulo pois o potencial

obedece a equação de LapJ.ace'na origem. Assim, o tensor GCE é de

terminado por cinco componentes independentes. Através de uma es

colha conveniente do sistema de coordenadas (o que equivale a uma

rotação def Ínida pelos ânguJ.os de Eul.er o , ß , Y ), o tensor Uij

pode sempre ser reduzido à forma diagonal. 0 sÍstema de eixos,

quando isto acontece, {, Oenominado rrsistema de eixos principaisr'.

Com relação a estes eixos, temos três componentes não nuIas, Vxx,

Vyy , Y zz , mas, uma vez que o tensor possui traço nu1o,

duas componentes são independentes. Assim, é convenção
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tura, a deflnição do eixo z ao longo da direção de máximo GcE,

de forma QUê, quando o tensor é escrito em termos dos eixos prin-
cÍpais, Yr.- é a componente de maÍor valor absoluto.

Em um sistema com simetria axiaJ., a direção de máximo GcE

coincide com o eixo de simetria. Neste caso se escolhermos o eixo

z ao longo desta direção, o tensol vij é diagonal . Em um metaL

amorfo, por outro lado, assim como em qualquer sistema não simé-

trico, a direção de máximo GCE varia de sÍtio para sitio. 0 ten-

sor Uij em cada sítio é em geral não diagonaJ., e a escolha do

sistema de eixos principais, 1ocaJ., é feita através da diagonali-
zaçáo do tensor. Nestes sistemas temos r portanto, uma distribui-

ção de GCEs, correspondendo a um valor de Yzz, isto é, da compo-

nente máxima do tensor gradiente de campo e1étrÍco no sistema de

eixos princi.pais 1oca1, para cada sÍtio.
Vemos pela expressão (IV.1), que o probLema fundamental para

o cáLcu1o da contribuição eletrônica para o tensor Uij é o conhe

cimento das funções de onda de um e1étron, I Va). Em uma aborda-

gem f ortemente J-igada no espaço reaJ., a f unção de onda I Va ) é

expandida em termos de um coñ¡unto de funções de base locais, in-
dependentes da energia I Vr,p) , onde Ê é um índice que denota

sítio e m orbital, na forma:

9

lu.) = I I .r,Ê(E) lqr,Ê) rrv.z)
R rIì= 1

Aquf, tomamos o conjunto mínimo de nove (s, p e d) orbitais para

sítio e as funções l Vr,¡) foram escoLhidas de forma a serem

reaÍs. Sendo assim, os nove orbitais de base em cada'sltio são de
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s ignados

tz2 - 12

Para obter o tensot Vij .* um dado sftio Ê, substitufmos a

função de onda dada por (IV.2) na expressão para o tensor GCE

( IV. 1 ) ; aquí procedemos à nossa primeira aproximação, desprezando

contribuições provenientes de orbitais locais com índice de sÍtio
Ê' + Ê , que são pequenas e, notando que toda a dependência em e-

nergia das funções (fV,2) está aJ.ojada nos coeficientes de expan-

são .r,Ê(E), escrevemos a expressão (IV.1) de Ulj na forma

da maneira usual por s, X, y ¡ z t xy Yz , zx ,
22x -y ,

99
2

ij TT ( vr,¡ I

V(r)d 9¡' rfi)V 2

ntrtt

fIì= 1 mr= 1

nm ( rv.l )

(rv.4)

,ilt ôx âx
1 j

ond e

F*
a fi(E) am,,fi(E) dEm,

Conforme mencionamos no capítulo III, quando fi = rIìr , a equa

ção acima está relacionada com a integral da densidade local de

estados proJetada no orbital m, isto é, com.o número de ocupação

do mesmo; na próxima seção nòs concentraremos nos 'coeficientes

r'ì m, mr , já que toda a dependência em energia, para a determinação

de Urj , está neles localizada. Embora tenhamos usado, por clare

zã, o superscrito asterisco na expressão (IV.4) de nr,r, , os coe

ficientes de expansão am,fi ( E ) são leaÍs , conforme pode-se mos-

trar ao resolver um pr.oblema de autovalores modeJ-o, simpJ-es, no

espaço reaI, util.izando este conjunto de funções de base. DaquÍ

para a frente, convencionamos a seguinte notação: desprezamos o

índice Ê indicador de sítio, que será sempre tomado como aquele
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no qual- calculamos o GCE; usaremos também, apenas um Índice em

nr,r, , sempre que os dois índices de orbitais forem iguais. Na

fabela IV-1, apresentarnos as expressões em coordenadas esféricas

para os operadores a2v(, )/axia"j , obtidas utiLizando para V(r)

o potencial Coul-ombiano de um e1étron em unidades MKS ,

(IV,5)eV(r)
4neo

onde e é a carga do proton, .o é a cte de permeabilidade no vá

cuo. Na Tabela IV-2 apresentamos as eXpressõeS pala aS funções

de base reais normalizadar I qr) , em coordenadas esféricas, cons

truídas como soJ.uções da equação de Schroedinger com um potencial

esfericamente simétrico, sendo constituldasr PoItanto, pelo produ

to de uma parte radial por uma parte angular.

Com os orbitals da Tabela IV-2 e os operadores da Tabela 1V-1

podemos calcular as expressões para os termos do tensor Utj dado

por (IV.4) em termos dos coeficientes nr,r, d€ (IV.4). Na Tabela

ÍV-i apresentamos as expressões assim obtidas para as seis compo-

nentes do tensor Uij, utilizando a notação acima definida. As in

tegrais Ipp , Idd , associadas com as contrÍbuições P, d, para Uíj'

são dadas pelo valor médio de t-3 com relação à parte radial nor

malizada das respectivas funções de base. A integral Isd é slmi

lar porém envolve a integral sobre todo o espaço, d€ r-J vezes o

produto das partes radiais normalizadas das funções de base s e

d . Por exempJ.o , a contt:.buição radial p é dada expJ. icitamente

por:
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Tabela IV- 1

Operadores derivadas parciais do potencial Coulombiano
V(r) = - e/4¡.ot Todos os elementos devem ser multi-
plicados peJ-o fator -e/4reo.

V
XX

(l sen 2 0 cos 2 I 1)

V
vy

(l sen 2 0 sen 2 1)I

V zz
(l cos 20 - 1)

V xy V yx
a

2
V

ðxðy

2(t sen 0 cosg seng)

V
a

2
V

Vxz zx ôxôz
(l cos0 sen0 coscp )

V yz V zy
a

2
V

ðyã z
(l sen0 seng cos0)
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Tabela IV-2

Funções de onda reais normalizadas para cada um

p I d, utilizadas para o cá1cul-o
r) , g6(r) , são as Partes radiais

r e s p e c t i v a m e n t e .

dos nove or
do cCE. Aquí
normal- izadas

bitais,
g, ( r ) ,

St P

s,
ep(

ed

qs(i)
,l

e, ( r )
4t

vo* (i )
3 (r) sen0 cosgI p4¡

epy (i )
3 (r) sen0 sengq

p
4n

(î) 3 (r) cos0I Ipz
4tt

p

exy(Ì) g¿(r)2sen2o seng cosq

vr, (i ) # e6(r) 2 seno cosO seng

ezx (i )
/-1;- , \.

/ ,î 96(r) 2 seno coso cosq

I 2 2

.-+.(r) +- e¿(r)
tõ1I

sun2o (cos2g - sen2rp)
X v

q . -(T)
3zt -t'

0(f cos 2 1)
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Tabela IV-3

Expressões teóricas para as componentes Urj em unidades MKS, uti
1Ízando a notação da expressão (IV.4). A constante multiplicativa
fl = - e/r.eo onde e é, a carga do próton e ldd, Ipp, Isd, são

as integrais radlals.

V A
dd lrn + n 2 z

L y. 32-r
3-T n n - n2 2 +

xZ, x-y
_-3- n2 2 2x -y ,32 -r 2xx xy

+ Þ [n,*n,-'n ,] + I 22 n- n2
EtX -Y"r]sd 3z -r

V -fi
þÞ.,, 

* n,,2 2-n-r xy
n n2 2 n2 2 2 2x -y ,32 -rvv yz x -v

+
t.
#þ,.

l-P:

+n -2n + I
t"

2 2+lr3z -r
,ç n 22arx -Y rlzy ed

"-"')
I

f.., *r,Ix
V =l + 2nz z - n n 2n

32
+ PPT -2n +

zz xy x-y xz y2 v z

I
¡d

2,rf,
n 2 ,]

-E- e ,32 -r

rrG-t-L3 n z z-3nxy ,32 -r yz,xz I 3 ,F,-
pp b x.Y

-h

ad 5 "xy, s

V =l 3
I

dd

þ
I 3:

57
2 2-n

tx -Y xy txz
n 22 n +

Y2 y2 yzr3z -r PP v z

n
sd Yz,3

V =fi
l-.

I
dd
7

n +n 2 2+
XZ)X -y n 2 2 -I 3

pp5 n
x¡2

+
xz xy yz xz r3z -r

fre-I

-fl

¡d 5 xz,e



ELETRONICA AO GCE

Vimos, na seção anterior, que os valores de urj dependem es

sencÍalmente dor nr,r, que estão por sua vez relacionados com

os coeficientes a*(E) Para obter estes val-ores temos que conhe

cer a estrutura eretrônica do sólido em questão, o que, conforme

dissemos anteriormente, pode não ser triviaj-, dependendo do siste
ma em estudo.

Sugerimos neste trabalho, a utilização do método de recorrên

cia IHaydock et a]. 1972), para'a obtenção dos coelicientes nr,r,.
Assim, quando il = mr , 1, é dado diretamente peJ.o número de ocu-

pação por spin, associado ao orbital- local m :

mi"m
n

F
2

a Itrl
m

dE pm(E) Or mr (rv.7 )

AquÍ, pm(E) é a densÍdade local de estados por spin, projetada

no orbital m , que pode ser obtida a partir da parte imaginária

do elemento diagonal da função de Green, utilizando o procedimen-

to padrão do método de recoriência IHaydock et a] 19BOl.

Para obtermos nr,r, , por outro lado, necessitamos dos ter-
mos não diagonais da função de Green, os quais podem ser calcula-
dos utiLizando-se um procedimento ligeiramente mais complicado,

mas que pode ser facilmente entendido em termos da própria função

de onda, como mostramos a seguir.

Notemos inicial-mente que uma dada função de onda normaliza-

dâ , I .t,a ) , pode ser escrita em duas bases di f erentes , nas seguin

tes formas:

-49-

fv-z. METODO DE RECORRÊNCIA PARA O CALCULO DA CONTRIBUI ÇÃ0
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lûe) = â1 er) * ã2 pZ) * ã3 qt) ... + cl
n en) (lv.8)

úr) c
1

ur ) +
"zl

uz) * c'l v3) + + cn en) (IV.e)

Aqul as funções de

das funções de base

base ur ) e uz) são combinações lineares

er ) e e2) z

'r ) (t * 
' 

> + *r)) (rv.10)

uz) 1

lT [l *,,, I ,02) ( rv. 1 1 )

Invertendo as

em termos de

expressões acima, temos as funções I V1 ) e ez)

I u1) e uz)

ur ) uz) lT

v¿

ez) .(rv.12)

'r ) + uz) qr ) (rv.1l)

Assim, a expressão (IV.8) para a

ser escrita como

função de onda ü¡ ) pode também

ür) = â1 çl) * ã2 qz) + + a
n en) b 't ) + "r))

+ o, ( ur ) ", ) )
+ + bn çn) (rv.14)

onde, conforme as expressões (IV.12) e (IV.1l), temos:

b
1

a (rv.15)

bz a
2

(rv.16)



E1
-) l-

Comparando agora, as expressões (IV.9) e (IV.14) para I Uf)

e coletando os coeficientes dos I ,n) , temos:

c
1

b + b
2

( rv . 17 )

"2 = b.l -b2 ( IV . 1B )

Elevando as expressões

conta o fato de que os

são reais, temos:

(IV.17) e (IV.1B) ao quadrado,elevando em

coeficientes de expansão da função de onda

n 2
1

2
2

b
2

1

2

+ b: + 2b,b, (rv.1e)

b + b
2

2
2b b

2
( rv.20 )

Subtraindo, agora, as duas expressões acima temos:

2
1

2 4b1b2 (rv.21)c cz

Substituíndo na expressão

conforme

acima, os valores de bl " b2 em ter-

as expressões (IV.15) e (IV.16) temos:mos de aj e a2

2 (E) 2 (E) = 2.ã1 (E) a (E) ( rv .22)c
1

c2 2

Reconhecemos no lado esquerdo da expressão acima 1 as di feren

ças das densidades de estado proietadas nos orbitais de base I ,1 )

e I u2) (conforme expressão (IV.g)), e no Iado direito o produto

de dois coeficientes de expansão da função de onda IVE) de (IV.B);

em linguagem de funções de Green, isto significa relacionar a di-

0nde

dade

expJ-icitamos a dependência
de notação.

energia omitÍda por simpLici-em



ferença entre dois termos diagonais com um termo não diagonal. As

sim, para o cálcul-o dos coeficientet nr,r, da Tabel-a I-V-3, efe-

tuamos dois cálcul-os de recorrência separados, Uffi tomando como or

bital inicial l rr*r,) e outro I ur-r,) , respectivamente. Estes

orbitais ÍnicÍais são definidos, analogamente à (IV,10) e (IV.11),

em termos do con junto de base Local origina.l- como:

(rv.23)utrt' ) )ler)

-52-

+ 9m'

em termos das densidades de es-

(E) :

v¿

Estes cálculos fornecem pm+m,(E) e gr_r,(E), âs densidades de

estados locais associadas aos orbitais I ,rrm,) . GeneraLizando a

relação (LV.22) , encontramos a expressão que permite calcular os

coeficientes de expansão nr, r,
tados Iocais pm+m,(E) e pm_ml

F
n

1--z- pm+m, (E) pm-m, ( E ) dE m+mt (IV.24)
fl,ilt

Possuindo valores para nr,r, (tanto quando m = m', quanto

quando m + m'), podemos utilizar a TabeLa IV:1 para obter o tensor

GCE no caso geraL de sistemas sem simetria, iá que o cálculo das

integrais radiair Il,[, , requer somente o conhecimento das partes

radiais das funções de base, dependendo, portanto, dâ escolha das

mesmas. Esta escolha será discutida nas próximas seções, uma vez

QUp, até agora desenvolvemos um procedimento geral de cálculo do

tensor GCE, para uma Hamiltoniana fortemente localizada qualquer,

sem particularização da base escol.hida. Vale observar entretanto

Quê, embora a magnitude do GCE seja fortemente dependente das in-
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tegrais radiais Ig,L, ' o sinal do GCE é completamente determinado

peJ-a ass j.metria angular. Por exempJ.o, se o sistema em estudo pos

suir simetria cÚbica, a ocupação de todos os orbitais será degene

rada e o GCE será nulo1. Assim, em conformidade com a Literatura,

seguimos BLaha et al ( lgBB), definindo a assimetria angular para

os elétrons p e d, responsáveis peLos sinais das corresponden-

tes contribuições para Y zz , quando o tensor é escrito em termos

dos eixos principais no sÍtio considerado ' como:

AN
1

2--
(¡l + tr) N (rv .25)

p X z

AN
d

N + Nz 
2x -y

1-2- (N + tu, ) N
2

(rv.26)
xy xz

z

Aquí, usamor N* , offi letra maiúscula, para denotar duas vezes o

número de ocupação, por "spin", n
m

Aquí, como ao longo de todo o trabalho, utÍIizamos as denomina-

ções tanto GCE como Y= para designar a componente de maior mé-

dul-o do tensor diagonalizado. Quando não for este o caso, usamos

a denominação tensor GCE ou Ulj .
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fV-'. ESCOLHA DA HAMILTONIANA

Nas seções III-ì e III-2, apresentamos um procedimento gené-

rico de cál.cuLo da contribuição el-etrônica para o GCE, Bfl um es-

quema fortemente tigado ( TB) para uma dada Hamiltoniana. É impor

tante ressaltar o fato de que estamos desenvol-vendo nosso procedi

mento, dentro das aproximações usuais dos cálculos de estrutura

eletrônica, isto é, utiLizamos as aproximações de um elétron e de

Born-0ppenhej.mer. É dentro destas aproximações que definimos o

termo'rmétodo (ou cálcul-o) de prÍmeiros princípios". Nesta seção,

discutiremos a escolha de uma Hamiltoniana conveniente para a des

crição de prop¡iedades J.ocais, como o GCE, effi sistemas complexos

e/ou sem simetria.

Conforme mencionamos na introdução, a estrutura eletrôni.ca de

metais puros e compostos simples, possuido¡es de um pequeno nÚme-

ro de átomos por ceLa ( atlcel-a ) e estruturas de rede periód j.cas

podem ser, hoje em dia, descritas com suficiente detathe através

da utilização de cálculos de estrutura de faixas. Estes métodos

fazem uso das propriedades de. simetria do sólido e de sua periodi

cidade que, através do teorema de BIoch, permite escrever a HamiL

toniana do sistema no espaço recíproco o que reduz I remendamente

suas dimensões . Por outro J.ado, qualquer introdução de imper fei-

ção na rede cristal ina ocasiona uma quebra de simetria, e de pe-

riodicidade. Isto torna o probl-ema crescentemente mais compLexo

à medÍda que aumentamos o número de imperfeições. No caso de um

número muito pequeno de impurezas é possível util- izarmos uma Ha-

miltoniana perturbada. No entanto, a ausência total de ordenamen-
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to como ocorre em sistemas amorfos, torna inviável a utilização de

qualquer método no espaço recíproco. Nestes casos se faz necessá

rio o uso de uma Hamiltoniana no espaço real. A limitação de um

método no espaço real é óbvia, já QUe, sem o teorema de BJ-och, ne

cessitamos de uma Hamiltoniana infinita para descrever um sólido

infinito. Nestes casos, o procedimento comum, é a construção de

um aglome¡ado suficientemente grande para simul-ar o sól-ido infini

to, mas, cujas dimensões são Iimitadas pela viabiLidade do cál,cu-

lo computacional realizado. Para compostos moleculares, existem

hoje métodos autoconsistentes executados em agJ.omerados pequenos

(da ordem de 20 átomos) com condições de contorno que simulam o

resto do sólÍdo. Estes métodos requerem tremendo esflorço computa

cional, embora forneçam resultados para propriedades eletrônicas

locais bastante precisos. 0 caso de metais, entretanto, é muito

mais compLexo quando tratado por estes métodos, já QUO, devido à

grande mobilÍdade eletrônica, são difíceis de descrever através

da utilização de pequenos aglomerados.

0s métodos de espaço real são usualmente baseados em uma com

binação linear de orbitais n'atômicos" (LCA0). Como a base de orb!

tais atômicos não é em geral adequada para a descrição de só1idos,

uma vez que requer um número muito grande de funções de base para

reproduzir a funções de onda do sóJ.ido, é usual na literatura a

utilização da denominação LCA0 para a combinação linear de orbi-
tais do tipo atômico, onde "tipo atômico" ou "atômicoil se refere

a um orbital solução da equação de Schroedinger utilizando um po-

tencial esfericamente simétrico, isto é, funções que são autofun-

ções do operador momento angular . A di ferença entre um orbitaL
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realmente atômico e um "tipo atômico'r.está nas partes radiais dos

mesmos. É usual- na literatura também, a designação "tight-binding,'
que aquí traduzimos como fortemente J.igada (TB) à aproximação LCAO

com orbitais "atômicos" ( entre aspas daquí para frente, como ante

riormente, equivaLe a I'tipo atômicor') . Usaremos indistintamente

as denominações LCA0 e TB para designar a construção da autofun-

ção da Hamiltoniana através de uma combinação linear de orbitais:
l-ocal-izados, autof unções do momento anguJ-ar e independentes da e-

nergia. Esta úLtima característica dos orbitais TB faz com Quo,

diferentemente dos mé'"odos que utiLizam ondas parciais, o tCAO se

ja cl-assificado como um método de base fixa ( independentes da e-

nergia).

Nos métodos LCA0, as funções rje onda de um elétron são expan

didas em uma base de orbitais localizados, { V,n } , no espaço real,
na forma já descrita anteriormente:

autofunção, o problema

conjunto de equações

(tv.zt)

de autovalores se reduz a resolu-

Lineares

üi) f .*1 I vo)

Com

ção

esta

de um

T aßH €i soß tiß 0 ( IV.28 )

orbi-
0s au

(rv.29)

Aquí condensamos nas l-et¡as gregas os Índices matriciais de

taL e sítio e o Índice i denota a dependência em energia.

toval-ores e * são determinados peJ-a equação secular
l_

det I n ^cLJ 0
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onde H e S são as matrizes Hamiltoniana e, de 'overJ_ap", respec-

tivamente. Uma discussão detaLhada do método LCAO tanto no espa-

ço di¡eto como no espaço recíproco, e suas aplicações, pode ser

encontrada no volume 35 do "Solj.d State Physics'r IHaydock et a]_

19801. Particularmente, o capítuIo de D.W. BulIett, trata do re-
nascimento e desenvolvimento quantj.tativo do método TB. Estabele

ceremos aquí, somente os aspectos necessários para o desenvolvi-

mento do nosso procedimento.

A abordagem TB possui duas vantagens básicas sobre outros mé

todos de estrutura de bandas: gera uma Hamiltoniana que é esparsa

(possuidora de muitos elementos nuLos), pelo flato de que as fun-

ções de base são localizadas, e independente da energia. Estes

dois aspectos facil,itam sobremaneira a resolução da equação deter

minante (IV.29), quer seja de manej.ra direta para sistemas sim-

ples, guer seja através de técnicas de recorrência conflorme utili
zamos neste t¡abalho (capítulo III ). A desvantagem básica da abor

dagem TB é que o método pode não possuir precisão suficiente, já

que a base atômica é necessariamente incompteta e pode ser muito

restritÍva nos casos onde a superposição de potenciais localíza-
dos, vizinhos, seja muito grande, o mesmo ocorrendo com os orbi
tais. Como vimos, existe uma di ficuldade inerente em incluir vi-
zinhos distantes quando se considera métodos de espaço direto.

As vantagens e desvantagens citadas acima, J.evaram Sl-ater e

Koster (1954) a sugerir o esquema TB não como um método de cálcu-

l-o primário, mas como um procedimento interpolado ou representa-

ção paramétrica em conexão com cáIculos mais precisos no espaço-R

executados, por exemplo, por métodos APW ( "Augmented PIane lrlave" )
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ou KKR ("Korringa, Kohn e Rostoker"). Em uma época de limitadas

faciLj.dades computacionais, a sugestão deles era, ao invés de com

putar anal it icamente as várias integrais , componentes da matriz

Hamiltoniana, tratá-1as como constantes a serem escolhidas de for
ma a reproduzir cálcuLos mais precisos em pontos de simetria da

zona de Bril-1ouin. Para diminuir o número de constantes a serem

ajustadas, eles desprezaram interações entre átomos l-ocaLizados a

uma distância maior que as duas ou três primeiras camadas de vizi
nhos mais próximos. 0s parâmetros LCA0 desta forma, empiricamente

determinados, podem ser usados para expl"orar toda a zona de Bril--

l-ouin, para uma rápida computação das bandas de energia, densida-

de de estados, etc. Uma outra simpJ-if icaÇão, conveniente em al--

guns casos, é desprezar integrais de três centros. Se o potenciaL

V(i) é tratado como a soma de potenciais esfericamente simétri-

cos localizados nos vários sítios atômicos e desprezamos termos

de três centros, os únicos elementos de matriz envol-vendo o poten

cial- sobreviventes no determinante secuLar (lV.Zg ) envol-vem a su-

perposição de orbitais nos potenciais esféricos dos dois átomos

nos quais estes orbitais estão centrados, isto é, as únicas inte-
grais remanescentes são do tipo de uma molécula diatômica. 0s or

bitais, neste caso, podem ser quantizados com relação ao eixo
++(R.,-Rr) conectando os dois átomos, por exempJ-o, qualquer funçãoJr

p pode ser expressa como uma combinação linear de funções po e

Þfr* definidas com relação a este eixo. Como el-ementos de matriz

não nulos ocorrem somente entre componentes de mesmo tipo de orbi

tal nos átomos i e j (por exemplo, ambos o ou r ), as várias

integrais são reduzidas a um número relativamente pequeno. A nota
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ção usuaL, denota a interação entre um orbital po no primeiro áto

mo e do no segundo por (pdo). Através de uma transformação de ro

tação de harmônicos esféricos podemos expressar a interação entre

orbitais locaJ.izados, com relação a um dado sistema de eixos re-

tangulares, em termos destas integrais e dos cossenos diretores

(t,,m,n) do vetor (Ê, -Ê,). Todo este'procedÍmento que acabamos deJ .,r-

enunciar brevemente, está descrito detalhadamente na dissertação

de mestrado IPetrÍ]Ii 19851.

Na Tabela IV-4, extraída do texto originaJ. de Slater-Kostet,

apresentamos as integrais componentes da matriz Hamiltoniana em

termos de integrais de dois centros e dos cossenos diretores do

vetor que liga os dois átomos em questão. A grande vantagem deste

esquema de dois centros é possÍbilitar a transferência dos parâme

tros de um materiai. para outro. Isto porque as integrais (sso),

(ddn), etc, dependem apenas do tipo dos átomos envolvidos e da dis

tância, d , de separação entre eles, e são portanto, effi Princípio,
independentes da simetria do cristal usado na parametrização. Por

outro lado, como estas integrais molecul.ares dependem da distân-

cÍa entre os átomos, teremos no caso cristal-ino, uma integral
( sso ) ., , por exemplo, para a distância de primeiros vizinhos, ou-

tra ( sso ), para segundos vizinhos e assim por diante; no caso

amorflo, teremos uma integraJ. para cada distância d Sendo assim,

para podermos transferir os parâmetros de um material para outto,

necessitamos avaliar a dependência funcional das integrais com a

distância interatômica. Esta dependência funcionaJ. pode ser obti

dâ, por exemplo, por argumentos baseados em teoria de ressonância

IHeine 1 980] , ou através da dependência radiaL explÍcita das fun-
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Tabela IV-4

Integrais componentes da matriz HamiLtoniana em termos de in-
tegrais de dois centros e dos cossenos diretores (¿,ffi,n) do

vetor que J.iga os dois átomos em questão IS]ater e Koster
1954).

Ê

F

E

a,a

a,,

t,t

(¡¡o)

l(s þo)

F(pþo)+ ( I -r) (pPf )

Inlþþo) -ln(pp*)
ln(ppo) -ln(¡þr)
v3hn (sdø)

lW (f - n¡t)(¡dø)

[nt-I(l*rr,)](sdø)
vJP n ( pdo) | n (t - 2F) (pdt)
{Jlnn(þdo) - 2lnn(pdt)
rJPn(þdo)*,¡ (t - 2P) (pdr)

I v3l (f' - ¡n'z) ( þd ") * I (l - lt j nt) ( pd r)
f v3rr(F -n2)(þda) -n(I*F- mr)(pdt)
f llrr(P- nf)(þdo) -r(rt- 'øt)(þdt)
/[n' - | (F { nf))( pdo) -,lIlnt (pd t)
nlnr - I (F* rrrf) l(Pdo) -,llnnt(þd¡)
r[nt- I (P* nt)](/d")*r'Jn(F* n )(pd)
JF,l I (dda) * (F * n' - 4Pu') (dd ¡) * (n, t t, 'z.t) (d d 6\

3lntn (ddo)* /¡ ( I - 4r¡t) (ddt)* In(nf - l) (ddô)

3Pnn (ddo) *un ( I -,1J?) (d.d¡) * nn (F - l) Ud¿)

lln(lt -6t¡ (ddo)*2ln(mt -F)(dd¡)*lln(lt - nf) (dd6)

I nn (F - m, ) (d d o) - m nlt + 2 (P - m,) )(dd ¡) * lll z I t * I (F -,"') ] (ddô)

I n I (F - m,) (d d o) * nl[ I - 2 (F - ntt) )(dd t) - zl[ I - I (n - n\)(dd¿)
!3lmlnt - I(l'*,"'))(ddo) -2,/3lmn'(dd¡)* l,lÍI¡n(I*n ) (dd6)

tB m nlnt - | (lt { nri) l (ddo) * v3rz n (lt * mr - nt) (ü ) - l,/3 m n (P * n ) (dd¿i
{}Inlnt - |(F* n'))(dda) *rdl¡ (F* mt - n ) (dd,) - l,/lln(F* mt) (ddõ)

| (P - nrt)t(ddo)*lF*¡n I - (p - nf)t)(ddt){ [nt* I (lt- nr)r](ddô)
f rß (lt - nrt)[rrt - | (lt] rnr) l(dd") * r'J ntþnt -F) (ddt)* tvJ ( I * nr) (F - nf) (dd¿)

[nt - I (F* nt) ] (ddø) * 3 nr (F* nt) (dd¡) * | (F* r¡t)' (dd¿)

çþt, y

Dþt, t

E,,,1

Er, rr-y'
E ,. ,,'-,t
E,. ty

8,,,,
FLr, tt

8,. ,, _ ,t
Er, ,t -rt
E r, ,r-"r
Et, r rr-,1

8", trt-rt
E,, ¡rt-,r
8,,,,,
E, r, ",
Err, r,
Erv, r'-tr
E¿ t, r'-tr
Err. r'-yr
E rv, t rr -,'
E" * t rr-rr

E n, tl-,t
Err-¿t, r,-"t
Ett-tt,ttt-rr
Et r, -rr. t r, -rt
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ções de base, como veremos na próxima seção.

0s elementos Hcß da matriz Hamil.toniana são construídos co

mo a soma dos elementos correspondentes da Tabela IV-4 para uma

dada dÍstância de corte dmá* ( que corresponde em geral à distân

cia média de segundos vizinhos 1 
) .

, Uma vez que as integrais da Hamiltoniana se tornaram parâme-

tros a serem determinados, a forma exata das funções de base não

é especi ficada. É importante notar, entretanto, que os parâme-

tros neste caso não são mais necessarÍamente j.nterpretados como

integrais de superposição de orbitais "atômicos" . Assim, qualquer

teoria que resulte em uma Hamiltoniana TB pode ser representada

neste esquema. 0 esquema interpolado por Slater e Koster tem si-

do largamente expJ.orado nos úItimos anos. Neste sentido, a premis

sa de transferibilidade dos parâmetros LCA0, interpolados, de um

sistema para outro tem sido bastante utilízada para investigar ma

teriais muito compl-exos. A1ém das parametrizações baseadas em cál

culos de estrutura de bandas de primeiros princípios, cál-culos em

píricos baseados em medidas experimentaÍs têm sido real-izados. Um

conjunto de parâmetros tabelados, frequentemente utiLizado nos es

quemas de interpolação é o de Harrison [¡arrj.son l9B0], que atra-

1No caso cristalino, a distância de segundos vizinhos é bem defi-
nida. No caso amorfo, esta distância é obtida através de medidas

de funções distribuição radial (RDf). 0 número médio de vizinhos
neste caso, é aproximadamente o número médio de vizinhos de uma

fase cristalina densamente empacotada, número este que não ultra
passa em geraJ. o val-or 20. Este valor depende, cLaramente, do

quão localizada é a base em questão.
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vés de sua "Solid State TabLe of the.Elemenls", apresenta uma vi-
são unificada da estrutura eletrônica dos eLementos e sua relação

com as propriedades dos sólidos. Esta tabela contém os parãmetros

necessários pala caIcuJ.ar, de forma elementar, quase qualquer pro

priedade de qualquer sóIido, utilizando uma caLcuLadora de boJ-so;

claramente, este procedimento é I imitado peloS aspectos de quão

difíciL é o cáIculo e quão precisos são os resultados.

Um dos maiores obstáculos inerentes à parametrização de Har-

rison é o fato dos parâmetros correspondentes a integrais moLecu-

lares s e p variarem com o inverso do quadrado da distância en-

tre os átomos, o que seguramente não apresenta um caráter forte-

mente Iocalizado. Isto é particularmente perigoso, ño cálculo de

propriedades de metais de transição. Nestes materiais, Se poI um

lado podemos. esperar que as interações entre os orbitais d ocor

rem em conformidade com um tratamento LCAO, uma forte hibridiza-

ção dos orbitais d, com a banda sp do tipo elétron IÍvre se rea

Liza. Existem basicamente doÍs procedimentos cotrentemente usa-

dos com a parametrização de Harrison. 0 prinleiro, utiliza uma ba

se com nove orbitais (1s, 7p',5d) por sítio. Este procedimento,

embora inclua explicitamente efeitos de hibridização, descreve mal

oS estados s e P , já QU€, embora sejam extendidos, são trunca-

dos em uma dada vizinhança quando forçados a se ajustarem a uma

forma TB. Como a parametrização é semi-empírica e não há teoria

sustentando esta aproximaÇão, é difíciÌ prever as consequências

deste processo. Por exemplo, conforme citamos no capítulo II, B1a

ha et al (lggg) mostraram que para o cáIculo do GCE mesmo em me-

tais de transição os orbitais mais importantes são os P, que são
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justamente maI descritos nesta abordagem. 0 outro procedimento

frequentemente usado no cáLculo de compostos de metais de transi-

ção é a utilização de uma Hamiltoniana LCA0 com apenas cinco orbi

tais d , como base, simulando os efeitos de hibridização sd atra

vés de uma rrmassa efetiva" em uma banda tipo eLétron livre. No en

tanto, embora um grande número de propriedades locais sejam domi-

nadas pelos estados d, os resultados de Blaha et al (lgeA) Oe-

monstram que esta premissa nem sempre é váIida.

Conforme dis'semos acima, os parâmetros emergentes de uma pa-

rametrização semi-empÍrica não podem mais ser interpretados como

integrais de superposição de orbitaÍs locais. Embora este tipo de

procedimento se preste à observação de caracterÍsticas gerais de

sistemas complexos, a falta de um suporte teórico para a interpre

tação flísica.dos parâmetros Limita tremendamente o alcance do mé-

todo. No caso específico do GCE (como também em outras proprieda

des), é necessário o conhecj.mento das partes radiais das funções

de base para o cál-culo do valor médi.o de r-3 (expressão (tV.6)).

Esta informação é perdi.da através da parametrização semi-empírica

já que não sabemos o que representam os parâmetros.

Grande esforço tem sido, portanto, dispendido nos últimos a-

nos no sentido de encontrar uma teoria que fundamente e possibiLi

te a utilização dos métodos de espaço real de forma control-ada. A

caracterÍstica almejada nesta busca é o fornecimento de um conjun

to de base f ixo que se,ja ao mesmo tempo mínimo ( I orbitaÌ s , 1or

bitaÍs p e 5 orbitais d, no máximo, por sítio), localizado (tan

to orbitais d como orbitais s e p ) e ortonormal. Neste caso, o

procedimento TB se torna um cáIculo de primeiros princípios factí
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veL e prático para sistemas cristaLinos, petmitindo, ao mesmo tem-

po, uma parametrização controlada para sistemas compJ.exos, com o

abandono de parametrizações semi-empíricas.

Na próxima seção, apresentaremos um formal.ismo que atende às

exigências enunciadas, o que inaugura uma nova perspectiva nos mé

todos de espaço direto parametrizados.

Recentemente IAndersen e Jepsen l9B4], foi descoberto que um

dos métodos lineares, utilizados a mais de uma década na computa-

ção das sol-uções autoconsistentes da equação de Schroedinger de

um eLétron, o LMT0 convencj.onaL [ "Linear Muffin-Tin 0rbita]" - An

dersen 1975), pode ter seu conjunto de base transformado de manei

ra exata em um conjunto de base tipo TB que satisfaz aS exigên-

cias acima. Isto simptifica e general-iza consideraveLmente o mé-

todo LMTO peTmitindo, poI exemplo, QUê, ao partirmos de primeiros

princípios possamos construir Hamiltonianas TB na aproximação de

dois centros cujas integrais de "hopping" são fatoradas em parâmq

tros de potencial e constantes de estrutura canônicas, de curto

aLcance. Neste tratamento, todoS oS termos de "hoppingrr inCLusi-

Ve enVolvendo orbitais S e p apresentam um comportamento expo-

nencialmente decrescente, a função de onda é conhecida e a aproxi

mação de primeira ordem para a Hamiltoniana TB (discutÍda na pró-

xima seção) apresenta resultados em excelente concordâncla com cál

culos LMTO-ASA (t-¡¡f O na aproximação de esf era atômica ) no espaço

R , para a parte ocuPada da banda.

Na dissertação de mestrado de Ferreira [ 1989] é feita uma

comparação minuciosa de cáLcuLos de densidade local de estados,

peJ.o método de recorrência calculadas no espaço direto, utilizan-
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do as parametrÍzações semi-empíricas de Harrison (cinco orbitais

d como base) e LMT0-ASA-TB. Ambos os resuLtados foram comparados

com cáLculos autoconsistentes LMTO-ASA no espaço-R, usuais. Os

efeitos de hÍbridização e a inclusão do termo de desdobramento dos

centros das bandas análogo ao gerado pela presença do campo cris-

tal-ino Levados em conta de maneira eÌpIícita na Hamiltoniana LMTO

-ASA-TB parametrizada e ausentes na Hamiltoniana semi-empírica com

cinco orbitais d na base, mostraram-se profundamente ì-mportantes

na determinação da LD0S nos metais de transição estudados. A con

clusão extraída deste trabalho, é que os cálculos utiLizando a Ha

miltoniana LMT0-ASA-TB de primeira ordem parametrizada mostraram-

se em boa concordância com os resultados obtidos pelo LMT0-ASA no

espaço-R, enquanto que o mesmo não aconteceu com a util-ização da

Hamiltoniana. parametrizada de forma semi-empírica.

Estes resultados, âpârentemente determinam o abandono dos mÉ"

todos de espaço reaL com parametrização semi-empíricas, em metais,

abrindo um novo espaço para as parametrizações sustentadas por um

f ormal-ismo teórico.
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Conforme dissemos na seção anterior, o problema geral que

quetemos resol-ver é encontrar uma base conveniente na qual possa-

moS expressar o problema de Um eLétron na forma matriciaL:

[H-EO] u - 0 (IV.IO)

Aquí H é a matriz Hamittoniana, 0 é a matriz de supelposição, e

os eLementos ,i do vetor u são os coeficientes de expansão das

autofunções de H, na base fixa Xi(ì)

üE(i)

H RL,RTL'

RL,RrLl

xi(Ì) ur(E)

:0

TL
i

(rv.l1)

(r.v.32)

Conforme também discutimoS na seção anterior, queremos que

as matrizes H e 0 tenham as mínimas dimensões possíveis, isto

é, no casor €speramos que nove orbitais por sítio seJam suficien-

tes para uma boa descrição. AIém disso, queremos que H e 0 te

nham curto aLcance, isto é, que
f.

0

para ln-n'l r Rmáx

0

I

Assim, estes requerimentos impJ.icam em uma escolha conveniente das

lunções de base Xi(Ì). Segundo o que iá discutimos na seção an

terior, os candidatos naturais para este tipo de método de. base

fixa que são flunções atômicas, não nos fornecem uma descrição con

veniente.
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Lv-4. FORMALISHO LMTO-ASA NA ABORDAGEH FORTEMENTE L IGADA



Nesta seÇão, nos dedicaremos a descrição de um dos assim cha

mados métodos lineares que é o LMT0 ( "Linear Muffin-Tin 0rbitaI" )

Um método Linear consiste basicamente no emprego de lunções de ba

se lndependentes da energia (base fixa) derivadas porém de ondas

parciais (dependentes da energla). Como Íncorporar uma base de-

pendente da energia, em uma base indÞpendente, é o que passaremos

a descrever.

Um conjunto de base popular e eficiente para cálcul-os de es-

trutura eletrônica de primeiros princÍpios, é o conjunto de orbi-

tais "Muffin-Tin" (MI0). 0 potencÍal rrmUffin-tin", para um átomo

isolado é esfericamente simétrico dentro de uma dada esfera de

raio S em torno do átomo (esfera rrmuf fin-tin" On ) e constante

fora deLa conforme esquematizado na Figura IV-1.

a
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R

Com o potencial rrmuffin-tin", a uma dada enerOia, o orbital

resultante é obtido através da integração da equação de Schroedin

get radialmente, a partlr do centro da esfera; a Solução dentro

da esflera depende da forma da solução fora da esfera através do

valor da inclinação e do valor da função de onda em S, isto é,

através da imposição de condições de continuidade da função e de

sua derivada em s A forma do orbital de base na região externa

à esfera CIR , depende do val-or do potencÍaI constante escolhido
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nesta região. Quando este val'or constante é,

energia do estado em conslderação, a equação

ta região se reduz à equação de LapJ-ace' com

no infinito dada Por

knl = A(î-Ê)-*-' Yu(r-R)

Anal isemos agora , um cristal construído

posição de potenciais rrmuffin-tin" 
' conforme

fv -2.

tomado igual ao da

de Schroedinger nes-

uma solução reguJ.ar

(rv.33)

através de uma

esquematiza a

justa

Figura

Neste caso, dividimos o espaço em esferas f¿R centradas nos

átomos constituintes e regiões fora das mesmas, QU€ denominaremos

interstício. Para a descriçã'o do só1ido, procuramos orbitais que

possuam aS características gerais da função de onda' iá que neste

caso, a expansão da mesma, nesta base, será rapidamente convergen

te. Um orbital constituído a partir de um potencial "muffin-tin"
isolado, conforme descrito anteriormente, pode vir a Ser Um bom

candidato, desde que consigamos substÍtuir o termo kRL , relacio-

nado com a função centrada no sftio R (IV.l3), dentro das regiões

0R, associadas aos demais sít1os, por uma solução da equação de

Schroedinger que case diferencialmente com a soLução fora. Para
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tanto, em geraI, procede-se da segulnte forma:

1) Definimos uma função envelope kRL(i) ,

de Laplace v2t<*a {Ì ) - O regular no inf inito,
g€fl, dada por :

o
R

-)r lî*l -u-'
R

atenção para

forma que um

o fato de que esta função

potencial eletrostático de

potencial Coulombiano, knl

expressão acima, utilizamos

frente:

i -È

tÌ -Êt

solução da

e irregula'r
equ açã o

na orl

YL(1R)k
L

( rv.l4 )

envelope, possui

um muLtipoJ.o pon-

(iR ) é extendida

a notação que de

( rv. 15 )

(rv.16)

(rv.17)

Chamamo s

a mesma

tual.
( " J.ong

finimos

Assim como

ranged" ) .

daquí para

-+
IR

I

k

UM

Na

a

R

2) Para a construção dos orbj.tais de base, substituímos a fun

ção envelope ( IV. l4) dentro das esferas 0R associadas aos sítios,
por soluções da equação de Schroedinger com um potenciaJ- esferica

mente simétrico a ser obtido.por autoconsistê'ncia.

O processo de substituição da função enveJ.ope, mantendo as

condições de contorno na esfera que são continuidade e dÍferencia

bilidade, ño contorno s, com a função fora, conforme descrito a-

cima é ChamadO rraUgment". Para efetuar O "aUgment'r, plOCedemos da

maneira explícita a seguir descrita.

Primeiramente definamos as funções

o ok
-+r 0(0)( )

RL RL R

e
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I JBr )
1

2(29"+ 1)

LrR YL (îR ) o(nR) (rv.l8)

onde
r€n

R

0(0
R

) ( rv. le )

0 rØ.f)
R

A função I I
origem de

I kÅr)

o
RL

v2

\,) 0el rnroa

'å. - o'
por ( IV. l8) acima é a solução regular

Definamos também a função

na

k o
T
R

0(a ( rv.40 )
RL R

onde o superscr ito i denota

ciaL, conforme esquematizado

região entre as esferas ou intersti-
na Figura IV-1.

aR
aR

Com as funções acima, definimos em todo o espâÇo, uma

lope denotada pelo superscrito -, associada ao sítio
por:

função

Re
enve

dada

@
k

o o
RL,R'Ll J

o
RILI ) k I ( rv.41 )k

RL RL
S +

RL

Nesta definiÇão, vemos

gindo na origem no sítio R

ta e foi expandida em torno

mos das soLuções da equação

que a função enveJ.ope continua diver-

conforme seu primeiro membro à direi-

de todos os outros sÍtios R' em ter

de Laplace I JR,r, ) definidas por (rv.l8)
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Aquí e doravante, vf;rf tl e .þf;,_(r) são definidas como zero fo-

ra da esfera R respectiva . xår- é deflinido como zero fora da

reglão intersticial, isto é, entre aS esferaS, de maneira análoga

. nå, dado por ( rv.40) . A matrlz hf;, ¡, , RL representa os coe-

ficientes de expansão de XËL(iR), associado ao sítio R, em ter

mos de go " ,i,o nas regiões em torr\o dos sítios R I e é deter-

mÍnado após a imposição das condições de contorno. 0 superscrito

,zetottt que utilizamos até aquí, indica uma particular representa

ção do orbital de base rraugmented" Xfrr(Ì*l ; o superscrito infi-
nito, também utilizado anteriormente, indica que a função está de

finida no espaço todo.

t) Casamos, contínua e dif erenciaJ.mente, q3a u .i,H, com

Uå,_ . J3f- no contorno das esf eras, segundo a analogia verif ica

da entre as .expressões (IV.44) e (IV.41), para o orbital de base

e a função enveJ.ope.

A seguir, descreveremos com mais detalhes o procedimento delinea-

do nos passos 2 e 7 acima, encontrando expressões para as matri-

zes Hamiltoniana e superposÍção

Um fato importante . .ut IeSSaltado, é que pode-se mOstrar

Irerreira 1989] que Vf;rti*) e .if;,_ft^) são aproximadamente or-

togonais aoS estados de caloço e assim, o proceSSO de construção

do orbital'raugmented" (IV.44) pode ser visto como uma forma de

ortogonalizar os orbitais de base nos estados de caroço. Estabele

çamos inicialmente algumas proprledades das flunções ,nf;,. ti* I e

.i,f;,_ f Ì* I . Vamos antes especi f icar as normallzações das ondas

parcials radiais enl(E,r) . vflu(E,r) As partes angulares são

sempre, neste trabalho, definidas como normalfzadas à unidade. As
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sumimos que gnl(E, r) esteJa normal.izada à ,unÍdade na sua esfera

R:

R

9Rl(E,r) 2r dr 1

o

eE,_(E,r)

,i,f;,- f r* I

RL
qnl(E,r)

(rv.45)

(rv.46)

( rv.47 )

a-

o

Di ferenciando com relação à energia, temos

SR

enl(E,r) ,þ*r(E,r) 2r dr 0

A relação acima expressa o fato de que .i,*,_(E,r) é ortogonaJ. à

gnl(E,r) As expressões (IV.45) e (IV.46) acima vaLem para quaJ.-

quer E dado e, portanto, pêra E = Eu .

Podemos agora def inir as f unções ef;a ( r* I e ,i,f;a ( r* ) da ex

pressão do orbital xf;r{Ì*l- (IV.44). Para tanto, escolhemos ex

pressar a onda parcial dependente da energia na forma

(E - Ev)
['+

o
o

Desta forma, lembrando que usamos a notação dada por (IV,42)

(IV.4l) onde a omissão do íniice energia significa tomar E =

def inimos a representação para o orbital xRr_ f in I de ( IV.44 ) ,

través de (Tv.47) tomando

e

Ev'

I o
RL

(r
R vp'_ ( r* )) ( IV.4B )

( rv.4e )

A função ,if;a f r I é também def inida nesta representação, a

partir de (IV.47) como

,i,*.- ( r* ) vp.(r*)+ o
o
RL



Na expressão acima definimos, portanto' Uma constante de propol-

cionalidade Oo a ser determinada pelas condições de contorno. As

expressões (IV.47) e (IV.49) 
' revelam o fato de que qualquer fun-

ção derivada da energia é uma combinação linear do par ortonormal-

Vpr(r*) e rþ*r(r^) Conforme iá dissemos, assumimos aquÍ, que as

partes angulares de gn,_(in) e gRL,(iR) Oadas por harmônicos es

fér icos em torno do sítio Ê estão normalizadas à unidade . Para

derivar expressões para H e O é conveniente util.i.zar uma nota-

ção vetorial combinada com'rbra-ket", iá emplegada em (IV'4'l)' on

de definimos lq) , l.i,o) r lxo)- como vetores linha com com-

ponentes lvp¡), l,¡81), lxf;r)-, edamesmaforma' (ql ,

(.i,o | , -(Xo | , são vetores coluna' enquanto que ho " 
-(XolXo)-,

etc , são matrizes; como anteriormente , o índice æ signi fica que

a função Se extende sobre o espaço todo' enqUanto qUe aS flunções

lVf;r) " lôRr) se anulam fora de suas próprias esferas. ,Assim,

nesta notação, as expressões ( rv. aq ) e ( IV.44 ) ficam:

-/4-

o

(q lq)

,¡o )

OrøX)

,¡) o
oe)+ (rv.50)

( rv.51 )

(rv.52)

( rv.5l )

.Orq)+.p) h x1)+

Assumimos, conforme

esfera

(.po l,po)

onde I é

renc i aç ão

j á foi dito , QU€ qo ( rR ) está normalizada na

I

a matriz identidade. Desta reLaÇão, obtemos por dife-

com relação à energia:

I( q) 0
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(q I .i,)

(ó l,i)
Aquí, na expressão

também as seguintes

(q I - v2

-0

-p

( IV.55 ) , definimos a

relações que serão

(rv.54)

(rv.55 )

matriz diagonaL p. Temos

utilizadas posteriormente :

( rv.56 )

(rv.sz)

( IV.58 )

( rv.5e )

+V I q) Eu

( I V
2

V

V

V

)

)

0+ I

(q v2 + I I

t cO(9 V
2 q) E

o
o+

v

As relações acima, foram encont¡adas fazendo uso das rela-

ções:

( o I V) e) E v lq) (rv.60)+

( v 2 V) .¡) q) (rv.61)+

Podemos compl-etar o

de forma a obtermos

quadro de expressões úteis, utilizando (IV.50),

as segu j-ntes equações matriciais:

( I
.Orq) o

o (tv.62)

t.O(e .Orq) o
o2 po (rv.6l)+p

-v2 +V Eu)
.Or
9) e) (rv.64)
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rv-4b LMTO na Aproximação de Esfera Atômica LMTO-ASA

Para o cáLcuLo exprícito de oo e Ho , notemos Que, para sis
temas densamente empacotados, onde o potencial é aproximadamente

esfericamente simétrico em um grande volume em torno de cada áto-
fro, as esferas de "augmentation" são. escolhidas tão grandes quan-

to possível., seja como esferas "muffin-tÍn" que se tocam ou mesmo

esferas que se superpõem Iigeiramente com as esferas de l./igner-

seitz. As esferas grandes possuem a vantagem de que o grau de li
berdade radiaL é inteiramente descrito por uma rraugmentation" em

g e .ir e somente um orbital por valor Cm ( i. é. um conjunto de

base mínimo) é necessário. Consideremos agora e daquí para fren
te, a chamada aproximação de esfera atômica ASA, que consiste em

assumirmos que o espaço pode ser preenchido com esferas atômicas

de f'ligner-seìtz cujo 'roverJ-ap, nós desprezamos, o que si,gnifica
que não há mais região intersticial. Assim, desprezamos o termo
, i'
I x-) na expressão (IV.51) para o orbital de base, o que signifi
ca que as componentes não esféricas do potenciaL foram despreza-

das.

A matriz de superposição Oo é dada na nova notação por:

00 (rv.65)Or cox)
Utilizando as relações ( IV.5 1 )

guinte expressão para a matriz
,o oh- e p" na ASA:

a (IV.65 ) obtemos,

de "overJ.ap" Oo em

@t O(X

ooho ) 
*

portanto, a

termos de

se-
o

o

oo ho+ oo nooohoI+

ooho ) 
*

, O' O.t+ (o n , +

(t * ho*pho++(l ( rv.66 )
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I

A mat¡iz Hamil.toniana Ho é dada, na nova notação e utilizando
as expressões (IV.51) a (IV.64), por:

HO -V

(l (t
(rv.67)

Na expressão acima, Ev é uma matriz diagonal com el-ementos EvR.q,.

Vemos pela expressão ( IV .66) para a matriz de superposição

Oo , que o conjunto de base { xf;,- t e ortogonal somente se o produ

já que os eLementos da matriz po

@t O(X 2

k)-

+V 
I

Or æx)
++

o, o, +on ) ho + (r + ooho ) 
* Ev ooho ) * ho* Eu p ho

to ooho puder ser despre zado,

são muito pequenos IAndersen et

66) e (IV.61), podemos ver que a

aI 1985I. PeLas expressões

determinação de Ho e Oo

( rv.

depen

vez,

con-

rela

( IV.68 )

de da determinação dos parâmetros ho e oo que são, por sua

obtidos obrigando-se que I xo)- (rV.51), obedeça às mesmas

dições de contorno que a função envelope ( IV.4 1 ) . Estas duas

ções, na nova notação vetorial e na ASA ficam

ko )

+e)

Jo)SO

respect ivamente .

I ,?,o ) dado por

temos:

Subst ituÍndo na

(IV.50) como uma

ho

expressao

combinação

xo)- ôo)

ooho )
Oræx)

(rv.6e)

( IV.69 ) o vaLor de

linear de l,¡) e lq)

(l + h,¡)+e) o

como

centro

(rv.70)

k)- e

em momento angu-

Chamamos atenção para o fato de QUO,

são funções escritas como expansões de um

OræX)
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1ar, o processo de "augmentation" nesta etâpâ, é

mento contínuo e diferenciável no ¡aio da esfera

nifica QUÊ, cada função radial, kU(r) e JU(r)

mos do parâmetro de escaJ.a uJ, como

reduzido ao casa

6R , o que sig-
definidas em ter

r -1,- 1

r<!(r) (rv.71)
û)

o -1
J

9"
(r) 2 (2e. + 1) (rv.t2)

deve ser casada com uma combinação I inear de e¡,_ ( r* ) r ,i,nr_ ( r, ) .

A expressão usual, em termos de Wronskianos para o casamento

de uma função f(r) com uma combinação linear de duas dadas fun-

ções a(r) e b(r) em um dado ponto s é [Ferreira 1989]:

f(r) + a(r) la{ f ,b } b(r) wi f ,a ) l w{ a b )
1 (rv.7l)

AquÍ, I'l{ a, b } é o Wronskiano das f unções ê, b def inido como

w{ a,b } = ,2 a(s) b'(s) a'(s) b(s)

= s a(s) b(s) D{ b } D{ a } (rv.74)

Nesta

eD
expressão, os superscritos Linha indicam derivadas radiais
é a derivada radial logarítmica definida por:

D{ f (r) }
â 0n l(r) (rv.75)

â ,Q,N I
SR

Usando as

bital I x

relações acima, chegamos à seguinte expressão para o or
o)-
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Or co

X) e) ++
.Or
9) w(ko,q)

r/v(k
y.l(J,oç) so w(J,oç)

(rv.t6)

diagonais. 0btemos

a matriz ho :

o .o
rP Æ

0s l¡lronskianos da expressão

assim, por comparação com a

ac ima são

expressão

matrizes

(rv.6e),

2

û)

+.Or
r9 )

o
ho = 

[ I'J(k

W ( bo, cp )

ûJ

2 w(J,og) so w(Jo,ç)

relações através do Wronskiano, também

oo, já que obtemos para l.¡o) a forma

(rv.77)

nos forne-

Iferreira

( IV.78 )

A aplicação das

ce o val.or de

1e8el

.¡),io ) ç

Comparando I g

50 ) obtemos

o ) dado ac ima , com sua definição na expressão ( IV.

o
o (rv.7e)

(IV.BO)

(IV.B1)

As expressões (IV.77) e ( IV.79 ) Oeterminam completamente as

matrizes HamiLtoniana (tV.el) e superposição (IV.66). Notemos que,

se quisermos fazer uma aproximação de forma a assumir que a ma-

triz de superposição ( IV.66) é igual à identidade e desprezarmos

os termos envoÌvendo oo na expressão da Hamiltoniana ( IV.67 ) te

remos, respectivamente:

Oo : 'l

Ho= ho*EV
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Naturalmente, isto só poderá ser feito se o, produto ooho for pe-

queno para o problema em consideração. Neste caso, substituindo
o valor de ho dado por (IV.77) podemos definir parâmetros Co e

oo1/2 , denominados parâmetros de potenciaJ., que permitem expres-

sar a Hamiltoniana aproximada ( fV: I 1 ) na forma simpLes :

o1/2 o o1/2coo
H +A S A (IV.82)

AS seguin-

(IV.B])

(IV.84)

Por

tes

comparação, temos para os parâmetros de potenciaJ_,

definições:

co = E
V

w(ko,q)
W ( ko,,i,o )

o1/2 2
W ( Jo, rp )A

ûJ

As expressões (IV.82), (IV.8l) e (IV.84) revelam a forma confortá

vel da Hamiltoniana nesta aproximação, dividindo o probLema em

duas partes: uma dependente excluslvamente da espécie química atô

mica em questão, através de .þ, q . Eu e por isto são os assim

chamados parâmetros de potencial co e 
^o1/2 

, outra, dependente

da estrutura através da chamada constante de estrutura canônica

despida So , definida peJ.a função envelope (IV,39) como os coefi-
cientes de expansão de I r.)- em termos de I ¡o) os etementos

da matriz So dependem somente das posições atômicas ( em unida-

des do parâmetro o ) e são independentes dos potenciais nas esfe-

ras atômicas e de seus raios. Estes elementos sf;, ¡ , , RL podem

ser expressos na forma de integrais de dois centros de SIater-Kos

ter (seção IV-l) com o eixo z colocado ao longo do vetot Ê -Ê',



com módulo d

pressão geral

que liga

I Andersen

os

et

dois átomos em qpestão através da ex-

a1 19851:

-B 1-

S

S

X

o
.q, r gM

o
SSO

1_¡!,+M+1q[,*g")| 2

Cr+1,+ 1

1/2

3

x

( rv.85 )
(.ù

d

Explicitamente, estas integrais de dois centros são:

o
spoS (2/3)(o/d) S

o (o,n) 6(u/ d)pp

3
S

o (o,n) (6/5)(u/d)4( -,/7,t) (iv.86)

22(u/ d)

(2115) (o/d )

(2,-1)

S
o
sdo

tåo(o,r,ô)

pd

510(o/d) ('6r4r-1)

Analogamente ao sugerido por Slater e Koster (1954) para uma

matriz Hamil'toniana fortemente Ìigada (TB), a maltiz de estrutura
^ocanônica S- pode então ser escrita para uma direção z qualquer,

em termos dos cossenos diretores do vetot Ê -R' e das integrais

de dois centros (tV.ee) com a tabela de Slater e Koster IV-4 apre

sentada na seção anterior.

Como dissemos anteriormente, os Wronskianos que aparecem nas

definições ( IV .81 ) e ( IV .84 ) para Co " Oo1 
/2 são matrizes dia-

gonais e portanto as matrizes co u ool/2 serão também diago-

nais. Portanto, a confortável aproximação que fizemos para que

Ho tivesse a forma (rv.gz) nos permite construir Ho de uma ma-

neira muito simples, análoga à matrlz TB de Slater e Koster, com

a vantagem de que a matriz de estrutura é a mesma pala qualquer

distribulção atômica em uma dada estrutura (bcc, fcc,, etc) iá que
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foi tornada adÍmensional pelo parâmetro ur .

Esta semelhança entre os dois tratamentos, parece sugerir que

a Hamiltoniana Ho seja TB, o que é uma armadilha muito fácil de

se cair. Notemos entretanto, que os elementos da matrÍz de estru
tura canônica, conforme definidos por ( IV.85 ) e ( IV . g6 ) possuem

um comportamento radÍal proporcional a ,-(29'+1) e são, em geral,
extremamente extendidos, como por exemplo o etemento srro que é

proporcional ao inverso da distância interatômj-ca e portanto pos-

sui significado mesmo muito além de terceiros vizinhos. VaLe res

saltar que o comportamento com a distâncÍa, ,-5 , util izado por

Harrison (lgeO) para construção de sua "Solid State Table of Ele-
ments'r na parametrização de orbitais d discutida na seção ante-

rior, tem origem nesta forma ,-(2r'+1) fornecida pelo LMTo-ASA

convencional.; Harrison, entretanto, evita o decaimento na forma

r-'l para orbltais s , tomando para os mesmos a f orma ,-2 oriunda

de um comportamento de eLétron livre. Na representação convencio

naI, portanto, o nosso pressuposto (3) de que as matrizes Ho e 0o

tenham curto alcance, falha completamente. Isto quer dizer que a

matriz Ho definida por ( rv. ez ) não é rg na base de orbitais
(IV.76) e que os mesmos não são LocalÍzados. Analisemos entretan

to, a origem deste comportamento. Notemos inÍcialmente, que a ma

triz de estrutura So foi determinada pela função envelope (fV.

41). A escolha da nossa função envelope, por sua vez, .foi feita
segundo o critério de que procurávamos uma função que fosse próxi

ma à solução da equação de Schroedinger em uma grande região en-

tre os átomos, porque assim, teríamos uma rápida convergência da

expansão em .Q, do orbital X3r ( IV.44 ) . Desta f orma , o processo
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de 'raugmentation" teria que ser reaLizado somente para as compo-

nentes de maÍs baixo [ , ou seja, somente s e p e, para metais

nobres ou de transição também d , e para terras-raras e actíneos

possivelmente componentes f . Sendo assim, o requerimento de rá-
pida convergência em L , tomando a função envelope como soLução

da equação de Laplace ao invés da equação real de Schroedinger

(v2 * k2) X = O , aparentemente ocasionou uma lei de decaimento de

longo alcance para os orbitais de base I'muffin-tin"' no só1ido,

xf;r (MTo).

0 problema de alcance infinito para os MT0's no sólido foi,
entretanto, recentemente resolvido. Conforme vimos, este problema

se orlginou no requerimento de que o conJunto MT0 seja mínimo, o

que força a rtcaudarr de cada orbital a ser uma solução aproximada

da equação de Schroedinger na região intersticial. 0 conjunto, re

centemente proposto, de'rtlght-binding" MT0's (TB-MTO) são- sim-

ples comblnações lineares do conjunto convencional, com curto al-
cance.

Passaremos agora a trabalhar no que é dçfinido como uma re-

presentação Ll,lTO geral, caraòterizada pelos "nÚmeros de blindagem"

0, que denotaremos peJ.o superscrito barra. É importante neste

ponto, não perder de vista o que estamos fazendo que é procu.rar

um conJunto de base apropriado, a partir do qual, r€alizando uma

combinação 1Ínear com coeficientes dependentes da energia, vamos

construlr a auto-função da Hamiltoniana de 1 e1étron no só1ido;

não estamos, portanto, resolvendo a equação de Schroedinger, mas

construíndo o conjunto de base. A função envelope é quem define o

conjunto de orbitais de base, tornando-os contÍnuos no espaço e



-84-

determinando seu al.cance. Através do processo de ,,augmentation,r,

as regiões onde a função envelope não nos interessa ( por exemplo,

diverge), são compfetamente substituídas por combinações de fun-

ções regulares g e ,i, definldas para certos varores de energia
E = Ev , obtldas a partÍr de ondas parciais g(E,r)

Queremos agora definir funções envelope que nos dêem mais Ii
berdade, o que parecer indicar, que o caminho natural é escolher

uma superposição de funções envelope kå' como nossa nova fun-

ção enveLope. uma vez que iremos lazer o 'raugment' da função en-

velope, não somente dentro da esfera R no qual a mesma está cen-

trada, mas também dentro de todas as outras esferas R', centradas

nos outros átomos, definiremos, ao invés de (IV.6B), soJ.uções ge-

rais da equação de Laplace kRL(iR) que são proporcionais a

f<f;rti*l , qu.e denominamos convencional, pâra i na vizinhança de

Ê, e cujas expansões de cauda em torno das demaÍs esfera's pr são

dadas por

k*L(î*) = I JR'L'(îR') 5n'L"RL
RIL'

As expansões das cauda, ".irå, envolvem as funções

(IV.87)

(IV.88)

Na no

(rv.8e)

(rv.e0)

J (i aRLRL R

que são, portanto, irregulares

tação anteriormente definida,

sf tios vÍzinhos.

espaço todo:

:f;. ci* I k o
RL

,-+(r )
R

também nos

temos para o

k)-

r)

J 5ko)

Jo ) ILo e)
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como anteriormente, esta notação significa que I kf;L) e | ,3r)
se anulam fora de sua esfera R e o superscrito infinito signifli-
ca que a função se extende pelo espaço todo. Lembramos que os ele
mentos de mesmo sÍtio, Rr = R ( t'on-sitett) , da matriz de estrutura
canônica despida So , convencionaJ., são definidos como zero, con-

forme a expressão ( IV.6B ) para a fùnção envelope convencionaL

Ito)-. Notamos que para a matriz blindada S o termo ,,on-site,,

5pr¡r,RL não é necessariamente nulo. Aquí os elementos da matrÍz

blindada S são Spr¡r,RL " QRt_ são os elementosdamatriz dia

gonal 0. Ambos são independentes de m As expressões exptíci-
tas para a superposição I k)- de funções envelope convencionais

I ko)- e para a matriz de estrutura canônica blindada S em ter
mos de So e O são obtidas através da inserção de (IV.90) em

( 1V.89) e subseqÜente comparação com ( IV.68) . substituíndo ( IV.90)

em (IV.89) temos:

k)- lr.o) t Jo) ko ) õ 5 I ko) (1+õ5) I ¡o) s
(rv.e1)

comparando, agora, com a expressão (rv.6B), lL)- = lko) - l¡o) so ,

vemos que (IV.91 ) é uma superposição de l t o)- se e somente se,

a matriz de estrutura blindada satisfaz a I'equação de Dyson'r

S so(r +8 S) so*so85 so(r -o so) -1 (rv .e2)

ea reJ.ação entre as funções envelope é

k)- Ito )
æ (1+8'5) (rv.el)

Podemos agora proceder de maneÍra exatamente anáJ.oga ao que
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fizemos anteriormente para uma função envelgpe convencional., defi
nindo agora

presentação

as matrizes Hamiltoniana F erroverlap" O nesta

geral (superscrito barra) em termos de parâmetros

IC

h'

e o a serem determinados em função de S e 8- pelo processo de

I'augmentr'. Definimos assim, de maneira exatamente anáJ.oga ao or-
bital convencÍonaf I xo) - ( IV.69 ) , o'orbital de base de uma

sentação gerai- Q por

repre

À, )
æ

e) 0 ) h' ( rv . e4 )+

Aquí, analogamente à relação (IV.50) temos

I ) I ) + lq) õ (rv.e5)

Conforme é fáci1

gozam das mesmas

substituindo-se

de se notar pela definição acima, as funções 
I I )

propriedades ( IV.6 2 - 64) que I ,i,o )
porém oo por o :

de (IV.50),

(ç I ) o (rv.e6)

( 0 -l9) - o + P = p ( rv. e7 )

( n2 +V E 0) e) (rv.e8)
v

As matrizes de superposição e Hamiltoniana na base

tanto,

;
^

)
@ são por

o @ ( X I)- = r *õF-+ (õF-)+ *h-*þF

(t + õ ñ-)* (r + o h') + h-* p h- (rv.ee)

H
æ ( t v2 +V X )

(t + õ ñ)* h- * Eu + h' ( rv.100)(r + õ ñ')* (t + õ h') h-* EDv'
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Aqul, como antetiormente,

EvRg

é uma matriz !iagonal com elementos

para a determinação dos parâmetros õ e F das matrizes Ha_

miLtoniana e superposição, e para a determinação explÍcita das flun

ções de base I i) - ( IV.94 ) , procedemos ao casamento contÍnuo e

diferenciável da função enveJ.ope I F ) - ( IV.93) segundo procedi-

mento e argumentos exatamente anáIogos aos usados anteriormente

para a função enveJ.ope convencional. Devemos fazer agora, o casa

mento contfnuo e diferenciável de cada função radial

o -9"- 1

L
(r) ( rv.71)

-9"- 1

E v

k = [+)

I

e

Jo(r) lz(zn. * 1)l-1

com uma combinação Iinear de V¡r(r*)
expressões (IV.73), (IV.74) e (IV.75)

ção f(r) com funções a(r) e b(r)
temos

u ,?,nl(tn) Utilizando as

para o casamento de uma fun

em um dado contorno s , ob-

l,t(J,q) w(J,cp)

, a.ct+J -ou r
u)

( rv. 101 )

(rv.102)

(rv.10l)

X
2

ûJ

.f-
,p) . t, 

L

@

) +
2
(¡

S

que por comparação com (IV.94) nos fornece

ñ'

temos também que

2 w(J,q) 5 w(J,,p) 2
+

û) UJ
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vv{J,ô}
w{J,cp}

W{J

(s/o)

)0
w{ko,q} O

(rv.104)

(iv.105)

(rv.106)

está rela-
forma

o. o.

ìÌ

) l,ll{k
o

w{Jo,g}

29"+1 D{ 9)
e'

Podemos agora voltar às expressões (IV.99) e (IV.10O) Oas matrÍ-

zes Hamiltoniana e superposição . I niciaJ.mente , vamos desprezar os

termos que contém a matriz diagonal P , cujos el-ementos PnL são

dados por:

iá que pode-se mostrar que PRt

clonado com o quociente entre

2(29.+1) D{ 0 } + 9,+ 1

.i,*r(E,r)2 dr

I Andersen et al 1 985 ]

v*r(s*) e*,_ ( s* ) na

-1

P
RL

RL

.2
9nl 2I

J'-
o

( )

e

onde e*,_(s*) é a segunda derivada

(rv.107)

relação à energia de q(E,r)

ordem de 100 vezes menor

abaixo para o ltrio.
e F' são dadas por:

P (vp¡ lü*,_) v*,-(s*) [r**,-tr*l ]

calculada nos pontos sR

que g(s*) , como mostra

Nesta aproximaÇão, as matrÍzes õ

e Eu' e

a Flgura

com

éda

ïv-4

O - I +õh* (õF-)**ñ*pñ =- (I+oF)+ (I+oh-) (rv.1oB)

F (I +õ ñ-)* ñ- h)*+ (l

Pelo desenvolvimento que

pressões LMT0 dadas acima

râmetro 0 desde que o

(t + õ ñ)

acabamos de fazet,

são válidas para

S correspondente

(rv.l0e)

fica claro que as ex-

qualquer escolha do pa

(rv .92 ) não possua pó-

Eõ+ v
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0

Figura IV-4. Funções radiais g

Aqu í .i,

P=s 1/2

0

s' ti' e
S

9"-1

qs para o Y

é ortogonal a I e D{q}
r9, Þ = ðP/a(Es2), Ë

-1
aþta(Es)2

Los. Vemos por outro lado, QUe O e o

expressão (IV.104). Conforme é claro p

"overlap" O (IV.1oB), a base 
I

_\ cox) e

nulo. PeIa expressão ( Iv .95 ) Oe I 0)
a

l0) = l.¡) para o

estão relacionados pel.a

e1a expressão da mat¡iz de

ortonormal quando õ for

temos que, para õ : -o

0 (rv. ilO)

9" (rv.1ll)

Este valor quando substituÍdo na expressão (IV.105) de 0 nos de

fine o valor de 0 = Q na base ortonormal, dado por:

w{Jo,ô}
w{ko,ó}

(s/r¡¡29"+1 D{,¡ }
o

z(Zu+t) D{ô} +,Q,+1

Uma outra escolha possível para 0, é aquela na qual a matriz S

(IV.92) e as funções envelope (fV.97) e de base (IV.102) possuem

o alcance mais curto possíve1. Para obtenção de tal matriz, proce

de-se da maneira descrÍta a seguir. Primeiramente, para evitar o

uso de orbitais fl, g, etc, no conJunto de base que sofreu o 'rau





-91-

um alcance essencialmente Limitado a primeir,os e segundos vizi-
nhos mais próximos, esta matriz de est¡utura é chamada matriz de

estrutura "tight-binding" ou rrmaÍs Iocal.izadarr.

Vemos assim, que o conjunto 0 (ou õ com o quaJ. está rela-
cionado peLa expressão (IV.104)) é quem define a base na qual es-

tamos trabaLhando, dentro do formalis'mo geral que aquí OesenvoLve

mos; é interessante notar, que no formaLismo convencional, que por

razões puramente didáticas desenvolvemos anteriormente, onde a fun

ção envelope (IV.68) não possui o termo - I ko) O (IV.89,90),

uma vez imposta a função envelope, estará automaticamente determi

nada a base sem possível ajuste posterior. Portanto, îo formaJ-i:

mo geral, o forma-Lismo convencionaL é recuperado tomando 8 = 0.
Vemos assim, que a escoLha da função enveJ.ope (IV.89) introduz, a

través da matriz diagonal 0, um grau de Iiberdade teferente à es

colha de uma base quer seja ortonormal, quer seja mais local.izaOa

(ou "tight-binding" ) , quer seja uma outra base qualquer. Por ou-

tro lado, dos dois exemplos de escoLha de 0 acima, vemos que pa

rece não ser possíveL fazer uma escolha conveniente de 0 de for-
ma que a base I X)- seja ao mesmo tempo localizada e ortonormal,

sem nenhuma aproximaçã0.

Neste ponto infelizmente teremos, por fideJ.idade, que aderir

à confusa denotação das bases existente na literatura. Notemos

inj.cialmente que até aquÍ, utiLizamos o superscrito zeto (o) para

denotar o desenvolvimento convencional, a partir da função envelo

pe (IV.68); utiLizamos também, o superscrito barra (-) para deno-

tar o desenvolvimento geraJ., a partir da função envelope ( IV.90) .

Neste sentido, as expressões para as matrizes de superposição 0
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e Hamiltoniana F (IV. lOB, lO9) (com o desprezo dos termos p) são

gerais, assim como a expressão para a função de base I t)- (lv.
1O2), matrizes ñ' (IV.10l), õ (IV.104), 0 (rv. t05) e retações

entre 5 e 0 (Iv.92), lk)- e 8,5 (IV.9l). Conforme o discu-
tido acima, a particula¡ização de uma dada base é reita através

de uma particular escolha de 0 e õ', que através de (Iv.92) e

(IV.90) definem S e I J) qr., por sua vez, definem h (IV.1Ol)

e I t)- (IV.102) que deflinem H e O de (IV. tOB) e (IV.1O9). As

duas bases usualmente de interesse são as que já mencionamos, or-
tonormal. e Localizada; cálcuLos em espaço recÍproco geraLmente uti.
lizam a base convencionaL ISt<river 1 984 ] . 0s parâmetros e e

T1/2 que compõem a Hamiltoniana na base ortogonal podem ser obti
dos a partir de cálculos convencionais e estão tabelados na lite-
ratura lAndersen et al l9B5l. Vamos de agora em diante, definir a

seguinte notação para as bases, particul-ares, J.ocaLizada e orto

normal , dentro do formal ismo geraJ. : o superscrito barra se ¡e fere

à base mais localizada e a ausência de superscrito se refere à ba

se mais ortogonaf (lembramos que os termos ern p foram despreza-

dos nas expressões de õ'e F e por isto a te¡minologia ilmais oI
togonalr', embora abusemos muitas vezes, daquí para a frente, su-

primindo o termo I'mais). Por motivo de cJ.areza, vamos reescrever

as expressões até agora obtidas para a base ortogonal na nova no

tação.

Nesta nova notaÇão, as expressões ( tV. gz ) e ( IV. BB ) na base

ortogonal ficam:

k
-+
I

R T J (i )s (rv.r14)
RL

RILI
RIL' Rr R ' L ' , RL
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J
R L

tn ) .:f;r t r* ) Qnl r<f;. f r* I (rv.rt5)

Note-se Qu8, quando Q é igual- a zeto, recuperamos a função enve-

tope convencional dada por (IV.68), l L)- = l ko) - So l ¡o) e

neste caso, a matriz de estrutura é dada por So

A base ortogonal é definida come aqueJ.a na quaJ. o = O, o

QUB, conforme já dissemos, nos leva às expressões (IV. I l0) e (IV.
.111) para l0) e 0 que são, na nova notaÇão, l,¡) e Q:

,i,) q ) (rv.1 r6)

0
(s/t¡ ¡29"+l of ,Ì, I t) (rv.117)
2(2e"+1) D{ ó } + 9,+1

Neste caso, conlorme se vê pelas expressões (IV. l0B) e (IV.109),

com e = 0, temos para o caso ortogonal:

0 1 (rv.1t8)

H E v + h E v + +

2 l,l{J,q} s w{J.,rp} 2 C+^ 1/2 SA 1/2
+

ûJ u) (rv. re)

ondeCeA
de (IV.83) e

1/2 são dados pox expressões análogas aos co u ool/2

( rv.8a ) :

c E (rv.120)
v

t/2 2 W{J,rp} (rv.12t)
(¡

Na expressão (IV.l19) acima, utilizamos o valor da matriz h dado
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W(J,ç) S W(J,q) 2

(¡

2
h +

w(J,rp) s liv(J,g)

(rv .122)

(Îv .124)

û)

A expressão para a constante de estrutura ortogonal (IV.92) em

termos de 0 e da constante de estrutura canônica não bLindada So

f ica:

S so( r + QS) so * soQS so(r -Qso)-1 (rv .12t)

É interessante notar na expressão acima, que embora So e 5

( S aquí denota base Localizada) sejam canônicas já que a primei-

ra é determinada univocamente ( pela restrição imposta pela função

envelope) e a segunda, conforme já discutimos, apresentou caracte

rísticas particulares de modo que nos deparamos com a existência

dos três valores constantes de 8s , Qp , 0d dados por (IV.112),

não ocorre o mesmo para a matriz de estrutura da base ortogonal

S acima, já que depende dos vaLores de 0 dados por (IV.117). Co

mo podemos ver por ( IV. I I 7) , Q neste caso é função das der iva-

das logarítmicas de ó sendo assim função do potencial. dentro da

esfera R variando portanto, pâra cada espécie química atômica.

A função de base ortogonal I X)* é dada em função de h de

(Iv .122) . I .¡ ) de ( IV. 1 16) através da reJ.ação (Iv .94) como:

lx)- lq) . l,¡) lq) . l,¡)

2

h X

X 2
+

UJ ûJ

um fato interessante a notar é que, através da relação (IV.119),



entre H e h

124) também na
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podemos escrever a

forma:

função de base ortogonal ( tV.

+ I ,¡) (H - Ev) (rv .125)

Discutiremos esta característica forma da função de base I X ) -

mais adiante, quando anaLisarmos a forma da autofunção de H nas

duas bases.

Vamos agora, obter as rel.ações entre os parâmetros nas duas

bases, ortogonal e localizada, já Quo, conforme dissemos anterior
mente, os primeiros se encontram tabelados na literatura IAnder-

sen et al l9B5l . Estas relações, como veremos a seguir são sim-

ples, e possibilitam a transformação, através de um cáLculo ma-

nuaL, dos parâmetros de uma base para a outra.

Utilizando a expressão para o produto dos dois Wronskianos

IFerreira 1989]

ræ

X) e)

w (ko ,O) w (J, rp ) (Îv .126)

podemos reescrever a

( IV.8l ) como:

definição de õ de forma aná1oga à expressão

c
u)

2 w(ko,q) W(J,cp) (rv . 127 )

0 Wronskiano de J e g ¡ por sua vez está diretamente relaciona-

do ao parâmetro de potencial T1/2, âtravés de uma relação análo

ga a (IV.84), substitulndo porém, w{Jo,Q} por W{J,cp} Utiti-
zando , assim, este valor de W (J, rp ) na expressão de e acima , che

gamos à seguinte relação entre os parâmetros de potencial na base

localizada:

(¡)

2-

E v
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e E
2v w(ko,g) (rv.128)1/2

A h.r

Procedendo de maneira aná1oga, com as definições de C e Ll/2 de

(IV.120) e (IV.12l), podemos utÍIizar a reJ.ação anáJ.oga à (f V.126)

w(ko,(¡) w(J,ç) u) (rv .12e)-2-

Chegamos assim, à seguinte expressão para os parâmetros de poten-

cial na base ortogonal:

C E
2v w(ko,cp) (rv.ll0)1/2

^
û)

As expressões (IV.128) e (IV.1l0), nos

J.ação entre os parâmetros de potencial

Iizada:

e-Ev c-Eu

fornecem portanto, uma re-

nas bases ortogonal e Ioca

1/2 1/2 (rv.tl1)
ô A

A única igualdade (IV.tl1) entretanto, não é suficlente para a de

te¡minação de e " Ã1/2 ; outra relação entrê os parâmetros pode

ser obtida expressando Ã1/2 e 
^1/2 

em função de O e Q res-
pectivamente, já que os mesmos são, de antemã0, conhecidos. subs-

tituindo, assÍm, I l) por sua definição (IV.9O) em termos de

l¡o), lLo) e 8, baselocalizada, no wronskianodadefinição
-_1 /)de L"' e a relação análoga

lJ) l¡o) + lr.o) 0 (rv . tJz)

no Wronskiano da definição de A
1/2 temos , respect ivamente:



A
2

UJ

o7

w(Jo,q) - w(ko,q) A- (rv.1ll)1/2

1/2
A

Obtemos assim, a seguinte relação entre T1/2
^

1/2

À
t/2 1/2

û)

2 w(ko,q) (O-0)A

Isolando o Wronskiano na expressão acima e compa

ções (IV..l2B) e (IV.ll0), encontramos a seguinte

w ( ¡o,,p ) w(ko,cp) 0 (rv. tl4)

oeQ

(IV. t15)

rando com as rela

iguaLdade dupJ,a:

Tt/2
^

1/2

ManÍpulando a dupla igualdade

mais elegante, êÞresentada na

A
1/2 1/2

A (rv. t16)
O 0

acima, podemos colocá-la na forma

literatura:

C E c E
V

e E v
1 (rv.137)

c E v

Esta dupla igualdade é suficfente para determinar os parâmetros

de potencial da base localizada, T1/2 e e , como função dos pa-

râmetrosdabaseortogonal C e A, jáque Q, O " Eu sãoco-
nhecidos.

0utra relação simples, pode ser obtida expressando õ em ter
mos de Q, O, Ll/2 " [l/2, a partir da relação (IV.lO4) que

liga õ a 8. rsolando I ¡o) na expressão (Iv.1i2) que o col-oca

em termos de l ¡) , l t o) e Q temos, através da definição de õ
(IV.104) que
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w(to,.i,lco -O)
fi(J,q) + W(ko,9)(0 -O)

Na obtenção da expressão acima, utilizamos o

ra 19891

t^l(J,(¡) = o

o ( rv. tlB )

fato de que IFerrei-

(rv.lle)

por W(J,rp)

Wronskianos

(rv.140)

Multiplicando e dividindo a expressão de õ (IV.139)

temos, utilizando a relação entre os produtos dos

(rV.12e):

(u/2)(O -0)
w(J,q)z + W(ko,9) r¡'l(J,rp)(0 -õ)

õ

Podemos agora usar as relações entre os ltlronskianos ll,l(J,q) ,

w(ko,ç) e os parâmetros C e Ll/2 dados peJ.as expressões (IV.

121) e (IV.130) obtendo para õ :

0-Q (rv.141)
(c )(0 -a) Av

Novamente, uma simples manipulação da relação acima, Pode colocá-

la nas duas formas, maÍs elegantes, apresentadas na literatura:

c-E ^
( rv. 142 )v 0-0

0 -o (rv.14l)
1/2( 

^Ã-)

As expressões (IV.1l6) e (IV. l4l) portanto, nos permitem re-

Iacionar os parâmetros de potencial nas bases ortogonal e locali-

zada de forma que podemos obter Um a partir do outro; como vere-

õ
E

o

o
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nossa aproximação Para a

termos da ordem de F'õh-
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nos permite estimar o erro

Hamlltoniana que consiste
comet i do em

em desprezar

IV-4c 0 Problema da Função de Onda e de Autovalores
no LMTO-ASA

Relacionemos agora, as funções de base I x)- e 
I t

ser indo 
I 0) dado por (IV.95) na expressão (1v.94) para

tal de base Localizado 
I X ) - , para este último temos:

)-. rn

o orbi-

,¡) h.

(rv.144)
o+õX ))

h'+E
V

æ
e ) . (,¡,. h' lq (r h.) +I

para

ções

Comparando esta expressão

o orbital. de base ortogonal
| \ co , 

-r 
ooentre lX) e lX) , e ao

com a prlmeira igualdade (IV.124)

I x)-, temos as seguintes rela

mesmo tempo entre h e 5:

lx)- = lt)- (l 1
+ o h)- ( rv. 145 )

(rv.145)h

Esta última relaÇão,

que é exata (a menos

na base ortogonal em

dado por (IV.146) na

através da expressão (IV.119)

já discutidos) a HamiLtoniana

Substituindo para tanto, h

ortogonal (IV. 119) temos:

___t+ õh)-' (IV.147)

ñ-(r õ ñ--) - 1
+

nos fornece,

dos termos þ
termos de ñ'

Hamiltoniana

H E +h (r

pode ser escrita fazendo-se a expansão

pequeno, na forma:

A expressão

de ( 1+x)-1

ac ima , também

quando x é
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H

Retornemos agora, ao nosso problema de autovaÌores inicial:

IH-E0] U

E +h--ñ'õh.+Fõñ-õñ+
V

(rv.148)

(rv.l0)

Na representação localizada, construímos nossa função de onda

da por (IV.l1), através de uma combinação linear das funções

base fixas (IV.94), com coeficientes de expansão dependentes

energia u(E) , ñâ forma explícita:

RrLr,RL URL(E)

da-

de

da

(rv.14e)

F' og

Hami L

tais

(rv.151)

'¡E 
(i )

+

I { t*.(r)
RL

YL ( 1R )

(î

+

RtI o*,.,{') )ñ'
)Lr

RILI

Conforme já ressaltamos, na base Localizada a matriz de su-

perposição õ- não é iguaJ. à matriz identidade, conforme a expres

são (IV.108). Isto gera um problema de autoval-ores difÍci1 de re

soJ.ver, principalmente com o método de recorrência (capítulo III ) :

tF-E0'l u = O (IV.15O)

Notemos, entretanto, que o f.to da matriz de superposição (IV.1OB)

poder ser escrita na forma conveniente

0= (r*õñ)*(r+õF) (rv.1og)

permite que o probLema de

do por ( IV. 1 09 ) possa ser

toniana efet iva Ì(, e de

que a expressão (IV.t50)

Q(- E) u = o

autovaLores (IV.150), em termos de

reformulado em termos de uma nova

um novo conjunto de vetores u(E) ,

se torna

SERVIÇO DE

BISLIOT-ECÀ E

AO

e

o
I

sQ

^
o
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A trans flormação da equação de autoval-ores ( IV . I 50 ) para

( IV. I 5 1 ) é feita da maneira descrita a seguir. Definamos

dor, para tanto, A dado por:

A = (I * õ F) (rv. t52)

Com o operador A acima, Þodemos reescrever a equação ( Iv. 1 5O ) na

forma:

H n-l R u = E R+Ru (IV.r5l)

Podemos agora muLtipJ.icar à esquerda, os dois lados da expressão

( IV. 1 5l ) por A*- ì obtendo

+- I
A = E A u (IV.154)

def inimos a nova Hamil.toniana efet iva X
respect ivamente, por:

A H

A partir desta expressão,

UA

(l h') H (l + o F)-

a florma

um opera

( rv. t55 )

(rv.l56)

(rv.157)

expressa

de estru

e os autovetores u(E) ,

--_t_lrc = A' H A =
+- 1

u - Au = (l + o F.)

o+

U

Com estas definições, obtemos de ( IV. 1 54 ) a equação de autoval.o-

res equivalente a uma base ottogonal (IV.151). A matriz (IV.155),

possui a mesma expansão em ñ que H dada por (IV. l4B). Tomando

agora, a aproximação de primeira ordem N(1) or" signif ica man-

termos, como anteriormente, somente o termo de primeira ordem em

h temos:

x(1)

Ac ima ,

F'

utilizamos

em termos

+E
v

F = C + Ll/2 ST1/2

uma

dos

relação semelhante à (IV

parâmetros e e T1/2 e+E

82) que

da matriz



tura Localizada

seguinte relação

S . Nesta aproximação de primeira ordem, temos a

conveniente:
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uRL(E)

( rv. 158 )

Nesta aproximação, portanto, a função de onda üE (1V..t49) se tor
na:

F-u = (E-Eu)u

,r,11 ) rÌ I i{

T{

o

'i'*,- 
{ t )

(F

,r,[1 ) tî I

vp.(r) YL(1R)

YL(1R)vpr(r) RL

+

+

RL

{ [.i*.r'r + E
))R

U (E)
L

( rv. 15e )

Na expressão acima utilizamos a expressão (f V.95) para lO) em

termos de l,¡) , lç) . õ; o Índice (1) significa, conforme os

termos compostos por produtos de h-õ F- desprezados quando toma-

mos ¡( t ) e segundo (IV. l58), que a expressão ,f,[l) <tl é vá]i-
da até primeira ordem em E - Eu

Podemos colocar a função de onda

forma bastante conveniente, adicionando um termo de segunda ordem

,i,^r{r) (E-Ev)'ü*L(E), sem.que isto altere o vaLor de ,f,11)fÌl

em primeira ordem. Temos assim que:

)(
+r (E - Ev)

YL(1R)X

vp,-(r) )
X

(IV.l59) em uma

(rv.160)

ü
(t)
E

RL

Esta expressão,

(IV.156) entre

+

'I + o (E - E
{ v

ì_
) u*.(r)

quando utiLizamos

os vetores U = u

a igual-dade (IV.I5B) na reLação

, fornece:



-'t0l-

,r,[1 ) ci I

ou*(r)

nR.q, =

T{ vp.(r) ,i,*a { . ) (E - E+

em primeira

o conjunto de

u*r(E)
(rv.16l)

ordem, âs funções de ba-

autoveto¡es u j e aque

) v,- { 1* )

RL

Vemos daquí que recuperamos,

se ortogonal" ( IV. 125 ) , onde

Ie que diagonaliza H:

X

(1)
L'i eRL (ÌR ) + (r

v
E

o
R

)

Notemos na forma acima, QUB é uma particuLaridade das bases

gonais, que a função de base I x)- toma a forma do análogo

rial. de uma expansão escalar em série de TayJ.or, em torno de

até primeira ordem, da onda parcial

9o(E,r) vu(r) ,i,u{t)

q(rR)

2

(tv .162)

orto-

veto

(rv.l6l)

(rv. t64)

(rv.165)

E v

+

Vemos assim QUÊ, em primeira ordem, a função de onda' (IV.16l)

obtida com a utilização da HamiLtoniana de primeira ordem Y (1) 
,

apresenta a forma simples do produto de uma parte angular por uma

parte radial; esta ú1tima, porém, contém um termo dependente da

energia. 0s coelicientes de expansão, neste caso, são os autoveto

res u*,_ ( E ) da expansão da f unção de onda na base ortogonal . I s

to signi fica que , tomando a Hamiltoniana loca Iiza¿^ L ( 1) , pode-

mos calcuLar a densidade de estados projetada

(E - Ev)

rì
Lj

jô(E - E l rRl,i 
IT

m

e número de estados projetados OU ocupação por orbitaL
Er occ

TI
jm

pRr(E) 2dE
'RL, i



-104-

Nas expressões (IV.164) e (IV.165) acima, portanto, p

foram colocados em termos dos coeficientes ,RL,j d.

nal. Um fato interessante é que, se substituírmos a

dada por ( IV. 1 6l ) na função de onda de primeira ordem

temos:

u*(E) e nR.q,

base ortogo

onda pa rc i a J-

(IV.161) ob

(rv.166)
RL

Como os coeficientes u*,- ( f ) são os mesmos para as duas expan-

sões, Bfl ondas parciais (IV.166) e na base ortogonal (IV. l6l) te-
mos que as densidades de estado pro jetadas em R.q, de ( IV. -Ì64 ) pro

duzidas por um cáIcuLo LMT0, podem ser interpretadas tanto como

projeções em um conjunto ortogonaL de orbitais de base fixo, quan

t.o projeções em ondas parciais.

Portanto, com a aproximação de primeira ordem, conseguimos

assim, reunir as características vantajosas das duas bases, loca-

lizada e ortogonaJ., para um cál-culo no espaço direto. Vemos que a

função de onda (IV.l6l) é bastante simil,ar à função de onda TB

(fV.2) utiLizada na seção IV-.1 para o cálcuLo do tensor GCE, po-

rém a parte radial agora possui um termo que é dependente da ener

gia. A generalização do tratamento exposto na seção IV- ì incluin
do a dependência em energia da parte radial é trivial, conforme

discutiremos no capÍtulo V. Entretanto, as contribuições associa

das a estes termos são desprezíveis.

se desprezarmos o termo dependente da energia em (IV.l6l),
e utiLizarmos a aproximação de primeira ordem para a Hamiltonia-

râ, o probLema de autovalores a ser resolvido, portanto, foi redu

,r,[1 ) rÌ I I enn(E'r) u*r(E)YL(1R)
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zido a

x (1)

c

u = Eu (rv.167)

(rv .92)

A função de onda correspondente, neste caso, é dada por:

,r,[1)tÌl = I vpr(r) yL(îR) u*r(E) (rv.168)
RL

Neste caso, tomando X(1) como nossa HamiLtoniana TB " çRl(r)
como parte radial das funções de base, o probLema se torna comple

tamente anáIogo ao formalismo fortemente Iigado usuaL.

Chamamos atenção para o flato de QUB, o que desenvolvemos aci

ma para a resolução do probLema utilizando y( l) , poderia ter si
do facilmente obtido através de H ( base ortogonal ) dado por ( lV.

148) desprezando os termos em F õ ñ'; a abordagem que escoJ.hemos,

entretanto, apesar de mais trabaJ.hosa, julgamos ser mais ilustra-
tiva.

IV-4d A MatrÍz de Estrutura

O problema da construção da Hamiltoniana >((1 ) .r termos de

parâmetros definidos na base Iocalizada, se mostrou dividido em

duas partes: a determinação dos parâmetros de potencial e , L1/2,

0 e a determinação da matriz de estrutura S Conforme dissemos,

0 está definido na literatura e foi determinado através de um pro

cesso de tentativa e erro, utiLizando a relação:

so (l so)-l0

Entretanto, é pteciso notar QU€ r uma vez que consideramos siste-
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mas inflinitos e So possui um aLcance infinito, para efetuar a

inversão (Iv.92) foram consideradas, primeiramente, estruturas pe

riódicas. Assim, para um dado valor de Q e uma dada rede, a ma_

neira de avaliar 5 é através da transformação de So(Ê) em

so(*) , inversão da pequena matriz Q- 
| - so(Ê) função dos veto-

res de BLoch Ê e subseqÜente transformação de Fourier para S(Rt)

no espaço reaL. As investigações apresentadas na l-iteratura para

as redes fcc, bcc e sc, âpresentaram os três resuLtados caracte-

rísticos já mencionados anteriormente:

1 ) 0 aLcance de S pode ser Limitado essencial,mente à segun

dos vizinhos mais próximos.

2) 0 0 correspondente (equação (IV.ll2)) é independente da

estrutura, desde que o parâmetro de escala 0r seja tomado como o

raio de Wigner-Seitz médio.

7) A matriz de estrutura com blindagem ot imizada, expressa

como Íntegrais de dois centros com o eixo z ao longo do vetor in

teratômico ? depende quase que somente enì d/u e fracamente da

estrutura.

A terceira câracterística acima, nos sugere o fato interes-
sante de que 5 é pratÍcamente universal. sendo assim, um proce

dimento comum na literatura é utilizar uma assim chamada fórmula

de interpolação para a constante de estrutura localizada S . Isto
se faz da seguinte maneira. Para cada uma das três redes citadas
acirna e para uma submatriz quaJ,quer S*u,R,[, com um dado vetor
interatômico R - Ê' e dados l, e g.t , se aplica uma rotação aos

orbitais de forma que suas direções z apontem ao longo do vetor
interatômico e então são graficados os elementos de matriz ¡esul--
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Tabela IV-5
Fórmul.a de interpolação

densamente empacotadas

( IV. 169) para estruturas
IAndersen et a]. 1985I .

sso spo sdo ppo pplT pdo pdn ddo ddr ddô

S

À

p

q

-o.56

o.49J

5

3

l. l0 -1.54

O.4BB O.4BB

43

44

8.59

0.60 I

2

3

-16.95 -1 . l0 2t .B -1.21

0.859 0.426 0.804 0.415

1424
3636

l1.BB -4,51

o.613 0.703

34
44

tantes, (sso), (spo), etc, como função da distância (d/u) em uni-
dades do raio de Wigner-Seitz da respect iva rede . Como estes pon

tos caem basicamente, sobre uma mesma curva ( uma para cada inte-
graJ. de dois.centros (sso), (spo), etc), é obtida uma expressão

interpoJ.ada para cada uma. Uma fórmula sugerida por Andersen et

aI ( leB5) é

S [.c'm

onde z = \,d/u

ro de átomos, e

Uma outra

(1e88) é:

s 
r,.Q, , ,n

5 z-o "ro[
(d) q

l (rv.16e)

uJ - volume/núme-

IV-5.

por Sob et al

z

d é a distância interatômica,

S , À , p , Q são dados na TabeLa

fórmuIa de interpolação, SUgerida

-trd/aAe ( rv. t70 )

Tabela IV-6.

l-ocalizada para uma

incLusive ser não pe

0s parâmetros À e A estão reproduzidos na

Sendo assim, a matriz de estrutura mais

estrutura que não fcc, bcc ou sc, e que pode
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Tabela IV-6
Parâmetros para a fórmula de interpoJ,ação ( tV

para a maLríz de estrutura LocaLizada ISoU et al
I 70 )

19BBl.

S A À

SSO

spo

ppo

sdo

Pdo

ddo

ppn

pdn

ddn

dd6

- tjt .7
)7 1.7
79 t

-57 5

-1422
-3685
-359.9

837

199 7

-84 4

3.293
t .301
J.331
J .440
3.535
3.905
z ô7tr

3.965
3.998
4.708

riódica, pode ser encontrada através da util-ização das duas flórmu

Las (IV.169) ou (IV.l70) para Suu,m(d), como estimativa dos ter
mos não diagonais S, denotados Soff (termos "off-site"); os

termos de mesmo sÍtio, Son , diagonais, dependem da simetria Lo-

caI (podemos pensar no análog'o aos termos d desdobramento de cam

po cristalino em uma matriz fortemente ligada usual, mas afetando

também os termos R=R' , L+Lt) e podem ser estimados a partir
dos termos de sítios diferentes Soffl utiLizando:

S on S off 0soff ( rv. t7 I )

A expressão acima, foi obtida de (IV.92) na forma

S SO + ^o) QS (rv .172)

o
0Lembrando-se que S on
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0 procedimento descrito acima, tem sido utiLizado na litera-
tura, nos casos onde a inversão de O- I - S não é trivial e são

eles os sistemas nos quais a simetria translacional- das posições

atômicas é quebrada, isto é, onde há desordem estruturaL.

Conforme discutido po¡ Andersen et al (lgAl) a constante de

estrutura S mostrou-se tão Localizàda que eLa efetivamente se

anula quando a distância interatômica excede o raio de um agJ-ome-

rado l5 a 30 sítios, no espaÇo real, onde o menor val-or refere-se

à blindagem s, p, d e estruturas densamente empacotadas como

fcc, e o maior vaLor refere-se à bLindagem s, p e estruturas co

mo o diamante. Assim, com um taL aLcance pequeno, torna-se poss í

veL utilizar um outro procedimento, que não a fórmul-a de interpo-
J.ação, para aval-ia¡ S . Uma vez que o val-or de 0 é conhecido e

a matriz So. é conhecida podemos computar as constantes de est¡u

tura Iocalizadas, isto é, o termo "on-site" e os termos que J.igam

o sítio a seus vizinhos próximos, diretamente no espaÇo real, a-

través da inversão matricial- requerida peJ-a expressão ( IV .92 ) pa-

ra um aglomerado contendo entre 15 e 50 sítios em torno do sítio
considerado. Assim, basta inverter matrizes de d imensões entre

135 e 400, o que é bastante simples. Este procedimento para obten

ção de S é denominado "inversão direta, e é em geral mais exato

que o uso da f órmuLa de interpoJ.ação.
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- cAPlrulo v

RESULTADOS E orsCussÃo

No capítuIo IV desenvol-vemos um método de espaço direto para

o cálculo do GCE QUe, embora tenha sido desenvoLvido com o objeti
vo de tratar sistemas amorfos, pode ser também apLicado a siste-
mas cristal inos. Conforme já salientamos, muito pouco é sabido

sobre a distribuição de GCErs em sistemas amorfos. Portanto, para

testar o método contra resuLtados conhecidos devemos usar um sis-
tema cristalino. Neste capítu1o, procedemos em duas etapas. Na

primeira, escolhemos um sistema cristalino simples cuja literatu-
ra apresentasse tanto cálcuLos teóricos quanto medidas experimen-

tais de GCE,.de forma que pudéssemos testar com precisão o alcan-

ce do método proposto. Esta é a análise que executamos na seção

V-1, tomando como corpo de prova o 7t hcp. Chamamos a atenção pg

ra o fato de que a simpJ.es comparação de um cáLculo teórico a re-

sultados experimentais pode ser, por vezes, enganosa, já que uma

concordância casual pode ser "veriflicada; por outro J.ado, uma aná-

lise sistemática da abordagem teórica, al-ém de f undamentá-J.a, con

trola as aproximações envoLvidas podendo inclusive, no futuro,ser

vir de guia às medidas experimentais. Na segunda etapa, ilustra-
mos o método proposto para um sistema amorfo; isto apresentaremos

na seção Y-2. Sal-ientamos que este é o primeiro resultado para a

contribuição eletrônica para o GCE em sistemas amorfos, obtido uti
lizando uma Hamiltoniana realística que.ì.eva em conta as contri-
buições p , dominantes neste material.
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N0 Zr hcp

Como já dissemos, pêra poder avaliar o método de espaço dire

to por nós desenvolvido devemos primeiramente aplicá-Lo a um sis-

tema simples, no qual o resultado do GCE seja conhecido. Esse sis

tema é necessariamente cristalino, uma vez que na literatura não

existem métodos satisfatórios para o cálcuLo da contribuição ele-

trônica do GCE em sistemas não periódicos.

No entanto, aIém de comparar o vaLor do GCE obtido por dife-

rentes métodos, é interessante verificar que o procedimento suge-

rido funciona na ausência de simetria produzindo um resultado Úni

co independentemente do sistema de ej.xos escolhido. Isto é impor

tante quando se Leva em conta a sutileza do eleito, que poderia

ter seu valor afetado pelas aproximações inerentes ao método de

espaço direto. Neste caso obterÍamos valores variáveis e sem sen

tido físico para o mesmo sistema, dependendo das circunstâncias

em que o problema é resolvido. Aquí a realidade física dos resul

tados de espaço direto, bem c.omo sua precisão.quando comparado com

os obtidos por métodos mais precisos serão investigados, usando o

Zr hcp como caso teste.

Escolhemos o Zr puro com estrutura hcp, basicamente, porque

gostarÍamos de estudar um sistema metálico simples, que pudesse

ser bem descrito por uma HamiLtoniana fortemente ligada, que pos

suisse um empacotamento denso e que apresentasse um vaJor de GCE,

experimentalmente medido, signi ficativo e caLcuLado por um método

mais preciso. A estrutura hcp floi escolhida como a mais simples,
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tendo em vista que sistemas cúbicos compostos por um único tipo
de átomo apresentam valor de GCE nulo. FinaLmente, é interessante
notar que, histo¡icamente IPetrj.]Li et aL l9B4l, o nosso interes-
se pelo cálculo do GCE foi motivado peJ-a pesquisa do grupo experi

mental- do Instituto de Física da USP, que usa espectroscopia Möss

bauer, e que na época investigava, eiperimentalmente, o GCE em l_ i.

gas de ZtFe amorfo ricas em Zr

V- 1a 7r hcp no Sistema de Eixos Principais

Em um sistema com simetria axial como a estrutura hcp, pode-

mos fazer uma escolha conveniente do sistema de eixos afim de que

o tensor V., . se ja diagonal. Como d j.ssemos na seção IV- I , nesterJ
caso os eixos são denominados eixos principais e a direção de má-

ximo GCE, Vzz, coincide com o eixo de simetria, îo caso da hcp

dado pelo eixo c No sistema de eixos principais , V z, é por-

tanto calcuLado diretamente a partir da sua expressão na Tabela IVJ:

v -^ [þ (rn*r*zn..z,,z-nxz-nyr-rnrrr-rr) .+ (nr+nu-znr) +zzlT\. L ' x-y

I (v.1)
sd 5 -2 2s, )z -T

Cada uma das contribuições Þ , d e s-d para Y, do Zr ,r rrr,
Y zzd , Y zzsd , respectivamente daquÍ para a frente) podem, segundo

a relação (V. l) ser expressas como o produto de dois termos: a in
tegraJ- radial- I 9"n, e o resto, que inclui as assimetrias angul-a-

res, envoLvendo números de ocupação. Pa¡a o cáLcul.o das integrais
radiais I.q,ø, (tipo IV.6) necessitamos essencialmente das partes ra-



-113-

diais das funções de base. Durante a visita do Dr. MichaeL Meth-

fessel ( naqueLa ocasião, membro q.p grupo do Prof. Andersen do Ins

tituto Max-Planck de Stuttgart ) em .1988, desenvolvemos um progra-

ma computacional que permite calcul.ar as integrais radiai. I[ø, ,

com a utilização das funções de base radiais g(rR) (tV.168). Co

mo dissemos na seção IV-4, em um cáLcuLo LMf0-ASA autoconsistente,

as funções radia is ,p( rR ) são obt idas através da integração da

equação de Schroedinger para um eLétron no sóJ.ido, dentro da esfe

ra QR correspondente, para uma dada energia E, e são nulas fo

ra da esfera centrada em Ê . Dado o potencial, q(rR) pode ser

caLcul.ada em uma esfera sem que seja necessário resolver o probLe

ma de um cristaL. Assim, é bastante fácil extrair g( r*) de um

cáLculo autoconsistente e efetuar, na esfera, as integrações ra-

diais necessárias1.

Neste trabaJ.ho, as integrais radiais foram calculadas utiLi-
zando g(r*) para o Zr obtido do cáLculo LMTO-ASA autoconsisten

te. 0s va.l.ores encontrados estão expostos na TabeLa V- 1 , Chama-

mos a atenção para o fato de que as integrair I[[, dependem so-

mente da informação dentro de uma dada esfera correspondente ao

1É interessante notar que na expressão (IV.168), a função de base
tem um termo dependente de energia que foi desprezado. A contri-
buição para o GCE proveniente desse termo depende de integrais
do produto entre g( r* ) e sua derivada com reJ.ação à energia
.?,( tn) na esf era, bem como dos prime j.ros momentos das densidades
parciais de estado. Esses termos foram calcuLados e deram contrj.
buições para o GCE extremamente pequenas (Oa ordem de um milésimo
do efeito) e por isso foram desprezados.
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Tabela V- 1

Integrais radiais (Seção IV.1) para o Zr hcp
cáLcuLo LMT0-ASA autocons istenteobtidas usando vs(r) de

g"g"' I (n o-3
)L9"'

pp

dd

sd

95,6
12.2
0.085

átomo considerado. ELas não são muito sensíveis à pequenas osci-
lações do potencial e sendo assim estes vaLores são bastante trans

feríveis de um sistema para o outro, desde que o átomo seja o mes

mo. Podemos veri ficar que o val-or obtido para IOO concorda ra-

zoaveLmente com o que se obtém utiLizando funções d atômicas Ive-
yati et al I ggg I ; entretanto, o mesmo não ocorre quando funções

atômicas p menos LocaLizadas são utj.lizadas já que neste caso, o

valor de I^^ é bem menor do que o da Tabela V- l. Notemos nestapp

tabela, o fato de que tOp é quase uma o¡dem de grandeza maior

que IOO e aproximadamente mil- vezes maior que Isd para o Zr

que é um metal de transição.

A1ém dos I Lg", , para o cáLculo de Y ,, precisamos dos núme

ros de ocupação n, e do termo não diagonal Z Z. Para ob
sr)z ,r

tenção destes números entretanto, precisamos de um cáLcul,o de es-

trutura eletrônica para o sistema em questão.

Para tanto, construímos um agJ-omerado com formato ciLíndrico
de raio R e aLtura h, contendo 1249 átomos distribuÍdos em uma

rede hcp com constantes de rede experimentais para o Zr, a =



-115-

= 3.21 Ao e c/a = '1 ,59 para minimizar os ef eitos de superf í-
cie, maximizamos a distância do átomo centraL à mesma, utj.Lizando

h - 2R. o eixo 2, conforme dissemos, foi tomado ao J-ongo do ei-
xo c da rede hcp. Para o cálcuLo de Y, no zt, escolhemos um

átomo Iocalizado na região central deste aglomerado. UtiLizamos

no espaço direto uma Hamiltoni.ana fortemente J.igada com 9 orbi-
tais de base por sÍtio, parametrizada, dentro da aproximação de

primeira ordem descrita no capítuLo IV, aos cáLcuLos autoconsis-
tentes de espaço-R realizados por Andersen et al (.t985), através

do método LMT0-ASA.

Como vimos na seção IV-4, a Hamiltoniana LMT0-ASA-TB (t_UfO-

ASA na representação fortemente ligada ) , na aproximação de primei

ra ordem pode ser decomposta em duas partes: uma que só depende

do tipo de átomo envolvido (isto é, do que acontece dentro da es-

fera) e outra que só depende da estrutura espacial do sistema. O

que chamamos de parâmetros ( de potencial ) aquí , são os componen-

tes do primeiro tipo, isto é, que só dependem da espécie atômica.
-'t /,são eLes atta, e , 0 r Eu para a base localizada e os corres-

pondentes sem barra para a oase ortogonaJ., segundo convenção da

seção IV-4. Na Tabela IV-2 apresentamos os parâmetros na base or

togonal tabelados lAndersen et al 19851 para o Zr , e na TabeLa

V-3 os parâmetros convertidos para a base localizada, através das

rel.ações (IV.117). Estes últimos foram utilizados no presente cáI

cuLo para o Zr

A parte da Hamiltoniana que depende da estrutura é a matriz

s . Neste trabaJ-ho, util,izamos o processo de 'inversão di¡eta" pa
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TabeIa V-2

Parâmetros na base ortogonal para o Zr
IRndersen et a] 19851.

Tabel.a V-f
Parâmetros na base Localizada para o Zr.

ra a matriz S através da expressão1

5=So

Para construÍrmos

ter Iocalizado e

torno de cada um

então, os te¡mos

dos dois átomos a

(l + 0 so)= ( rv .e2)

a matriz de estrutura 5, aproveitamos seu cará

construÍmos aglomerados contendo 19 átomos em

dos dois Zr não equivalentes da hcp. 0btivemos

"on-sÍteil e as matrizes 9 x 9 que ligam cada um

seus l2 vÍzinhos mais próximos por inversão di-

1 Para construir S usamos a matriz canônica So da representa-
ção convencional.

9" o c ( Ry )
^

1/2 (Ry) E (nv)
V

0

i

2

o .4355
o. 1243

o.o251

o.443
I .010
0.485

o.36256
0.35826
o.1t52t

-o .331

-o.226
-o .2 t9

9" 0 e (ny) ¿l
t/2 (Ry)

0

1

2

o .3485
o.05303
o.ol707t4

-o.2384
o .2192
0.0118

o .337 1

o .1984
o.1533
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direta ( expressão acima ) util.izando estes pqquenos agJ.omerados. A

subrot ina para construção de S através da inversão direta nos

foi cedida peJ.o grupo do Prof . Andersen do Instituto Max-pLanck

de Stuttgart. A escoLha deste vaLor l9 para o número de átomos

no agJ.omerado, para o qual construÍmos So e ef etuamos o cál,cuLo

de 5 segundo (IV.92), se dá por um processo de tentativa e erro,

até que os el-ementos da matriz S atinjam valores estáveis, isto
é, não mudam mais.

Com a Hamil.toniana acima descrita, utilizamos o método de re

corrência ( capítuJ.o I I I ) para o cáLculo dos números de ocupação

n, e do el.emento nr,r12,rZ, necessários ao cálculo de Vrr.tJsa

mos neste cálcuJ.o, o vaLor LL = 20 para o parâmetro de corte da

fração continuada do método de recorrência e o terminador de Beer

e Pettifor ( I 984), descrito na seção III-3, para o cáLculo das

densidades Locais de estado projetadas. A densidade l-ocal de esta

dos totaJ., foj. obtida como a soma das densidades de estado locais
pa¡ciais para o átomo considerado. A energia de Fermi Ef foi en

tão fixada, através da integração da densidade Local de estados

(t-ooS) totaL por "spin" de fcirma a ocupar a banda do Zr com 2 eIé

trons. 0s números de ocupação parciais foram então obtidos atra-

vés da integração das LD0S projetadas até a energi. Er As con-

tribuições V zzp , Y zzd , Y zzsd são então obtidas usando a ex-

pressão (V.1) para Y, e os valores de Iyy da Tabela V-1.

Chamamos a atenção para o fato de QUe, embo¡a a magnitude do

GCE seja fortemente dependente das integraLs radiair Ipp . Idd,

como veremos mais adiante, o sinal do GCE é compl.etamente determi

nado peJ.a ass j.metria angular, caLcuLada peJ.o método de recorrên-
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É por isto que definimos na seção rv-z as assimetrias angu-

para e1étrons p e d, segundo Blaha et aL ( tgeg) na forma:

X

^Nd
( tl +N ( t¡ (rv .26 )xy 2 xz

AquÍ, como anteriormente, usamor Ni (maiúscul,o ) para denotar o do

bro do número de ocupação por "spin" ni

Para LL = 20, êlcontramos os valores ANp = 0.015 e ANd =

= 0.O42 Notemos que estes vaLores são extremamente pequenos e

poderiam facil.mente depender da resolução em energia da LD0S. As

sim, para verificar a influência da escoLha do parâmetro de corte

LL nos resultados, calculamos os números de ocupação p e d pa-

ra diversos valores de LL Apresentamos na Figura V-.1 a varia-

ção das assimetrias ANp e ANd com o parâmetro de corte LL Ve

ri ficamos, conforme esperado, Que os val.ores de 
^N 

variam seve-

ramente para pequenos valores de LL Ambas as contribui.ções mu-

dam de sinaL: ANd em torno de LL : $ e ANp em torno de

LL = J, A forte oscilação para pequenos valores de LL, claramen

te traduz o fato de que necessitamos de um nÚmero mÍnimo de compo

nentes I ,n ) para descrever bem nosso sistema. Em ambos os ca-

sos, entretanto, AN tende a se estabil.izar em torno de um dado

val.or para LL maior do que 1 I . Isto, âpãrentemente, nos revela o

fato de que o emprego de LL = 20 é satisfatório para os nossos

objetivos. Chamamos a atenção para o fato de Que r de maneira con

sistente, devemos para cada valor de LL determinar a correspon-

dentu EF e calcular 
^N 

para a mesma; entretanto, esta varia-

ANp 12- (¡l + N

+yX

N (tv .25 )v z

1-2-2
Nô^

-¿ztz -r
tr, )
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o. oó

0.03

z 0.0

- 0.03

- 0.0ó

5 B 11 14 17 20

LL
Figura V-1. Variação das assimetrias angulares ANp ( bLo-
cos), e ANd (círcul.os cheios) como função do parâmetro de

corte LL do método de recorrência.

ção de EF com LL mostrou-se desprezíveI na escala da Figura V- l.

Por outro lado, devemos notar, como dissemos na seção III-3, que

o terminador pode introduzir picos agudos espúrios na região dos

contornos da banda nas LD0S. Desta maneira, é necessário tomar

bastante cuidado na efetuação das investigações. Para contornar

este problema, utilizando o terminador de Beer e Pettifor (tlea),

executamos as integrações com diferentes números de pontos (:00,

2000 e 4000) para o mesmo interval.o de energia de forma que pude-

-D-'O--O-O- f -O- a-..J/

a\

---o AN

I
I

,
I

?
t
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,
IT

¡\ I\ dI ,j,
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mos nos assegurar dos val.ores reais das integrais. Uma sugestão

para o futuro QuÊ, esperamos, evita este tipo de probl_ema é a uti
lÍzação do método de quad¡atura Gaussiana INex l97B] citado na se

ção III-1, para obter as quantidades integradas. Outra sugestão

que poderia ser tentada no sentido de suavizar ainda mais a curva

ANxLL é a utiLização do procedimento interpoLado ILuchini e Nex

l9B7l descrito na seção III-1. Este procedimento, através do en-

trel.açamento progressivo do terminador à fração continuada ao in-
vés da abrupta anexação do terminador, permite simuLar o meio efe

tivo de forma menos artificial. Notemos também que o valor LL =

= 20 foi escolhido segundo o já discutido (capítulo III) compro-

misso entre o tamanho do agJ.ome¡ado, efeitos de superfície e cus-

to computacional. Neste sentido, de nada adiantaria utiLizarmos

um parâmetro. de corte muito menor, cujos estados da nova base

I un ) estivessem sendo dominados por efeitos de superfície do nos

so agJ.omerado de 1249 átomos.

Antes de final.izarmos esta sub-seção apresentando os resulta
dos para o GCE que obtivemos é necessário chamar a atenção para

um fato importante que veri ficamos ao longo deste trabaLho. Con-

forme discutimos na seção IV-4d, existem basicamente duas manei-

ras de se obter a matriz de estrutura Localizada S a partir da

constante de estrutura canônica (extendida) So Uma, é a 'rinver
são direta"; outra, é através do uso de uma fórmuLa de interpoLa-

ção (IV.169) ou (IV.170) para avaLiação dos termos "off-site" e con

seqÜente cáLcuLo dos termos "on-site" a partir da expressão (lV.

171). Como a literatura referente à jovem representação fortemen-

te J. igada para o LMT0-ASA I Andersen e Jepsen I 984 ] , apresentava
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com sucesso a utilização das fórmuLas de interpolação ((IV.16g) e

(IV.170)) para a construção de S e como a computação da mesma a-

través deste processo é bem mais simpJ.es do que a inversão dire-
tâ, nosso primeiro impuJ-so f oi, obviamente, executar o cál-cul_o do

GCE no Zr usando a fórmula de interpoJ-ação. A títuLo de il-ustra-

ção apresentamos na Figura Y-2a, a LD0S total por "spin" para o

zr hcp obtida com o emprego da fórmula de interpolação para S jun

tamente com a LD0s total por "spin" para o mesmo sistema, obtida
util-izando a "inversão dj.reta" para S apresentada na Figura v-2b

Nas Figuras V -3 comparamos as LD0S projetadas px ( degenerada com

py) e pz para os dois casos. Na Tabe.l.a v-4 mostramos os números

de ocupação por "spi¡,' de cada um dos nove orbitais s, p,d ( deno-

tados, novamente, da maneira usual- em termos de suas dependências

angul-ares) e. os valores das contribuiçõeS p, d e total para v,
obtidos usando a fórmul"a de interpoJ.ação (b) e a inversão direta
( a ) como acima descrito. Conforme podemos notar comparando as

LD0S totais das F iguras V -2, não observamos nenhuma modi ficação

muito drástica no comportamento geral das curvas; por outro lado,

verificamos a partir dos valores da Tabela V-4, o quão sensíveL é

o GCE aos números de ocupação, já que uma diferença bastante pe-

quena entre os mesmos é capaz de mudar drasticamente o sinal de

V-- Comparando as LD0S projetadas pz (Figura V-3), verificamoszz

o aparecimento de um pico próximo a - O.2 Ry para o cá.Lcul_o rea-

lizado com a fórmuLa de interpolação que não ocorre no cálculo com

a inversão direta; por outro lado, as LD0s projetadas degeneradas

px e py , são muito parecidas nos dois cál,cul-os. Como o sinaL de

,rr, é determinado pe.J-a assimetria ANp = (N,*Nr)tZ - Nz, a dis



- t22-

20

2
õ(n
ol5
o
k
>qlo
oo
tn
l¡lv5
(n
oo
J

o-0.6 -o.5 -o,4 -o.3

ENERGIA

-O:2

(RY )

-o..r o

?o

=o-
Ø.
o
=o
k
>

É.
oo
U1g
tnooJ

l5

ro

5

o-0.6 -o.s -o.4 -o.3

ENERGIA

-o.?

(RY }

-o.l o

Figura V-2- Densidades locais de estado por rrspin" para o

Zr hcp obtidas com a utilização (a) da fórmula de interpoJ.a
ção (IV.169) e (b) inversão direta para a constante de es-
trutura.

LDOS Zr hcp lrv. Interpohçõo (o)

LDOS Zr hcp Inv. Direto (b)



-123-

?.o 2.O

z
o-
,,tl

o 15

=o
k
>
(.o
oo
É
tñ
IJ
- 0.5
(n
oo
J

2
o-
tn
o r'5
.ç
o
F-

i
(,o
oô
Ftt,
9os
tn

ô
J

o o-06 o.5 -o.4 -o I -o.z

ENERGIA (RY)
-o.l o -0.6 -o.5 -o.4 , -o.3 -o.2

ENERGIA (RY)

-o,1 0

20 20

z
õ
lt)
o 1.5

=o
k
>( .o
o
Õ
l-
VI
U o.s
Ø
8
J

z
È
(n
o 1s
5
o
F-

>
(,o
oo
l-
tn
I o.s
anoo)

o o
-o 6 -o.5 -0.4 -0.3 -o.?

ENERGIA (RY)

-0.1 0 0.6 -o 5 -o.4 -o.J -o 2

ENERGIA (RY )

-o.1 0

Figura V-3. Comparação das densidades locais de estado projeta-
tas px " p, para o Zt hcp , por "spin", obtidas através de di-
ferentes construções da matriz de estrutu¡a S . Esquerda: inver-
são direta. Direita: fórmula de interpolação ( IV. 1 69) .

LOOS Px ,Py Zr hcp Inv. Dirlto LDOS Px. Py Zr hcp Inv Interpolocõo

LDOS Pz Zr hcp Inv. Dire'to LDO6 Pz Zr hcp Inv. lnterpotàçõo



-124-

Tabela V-4
0cupações por "spin" de cada um dos orbitai.s S, p,d e valores das
contribuições p, d e totaJ. para Vr, (em l013 esu/cml) para o

Zr hcp obtidas com a utilização: (a) inversão direta e (b) fórmu-
La de interpolação (lv. ), para a constante de estrutura S. A-
presentamos também o vaLor exper imentaL I Kau fmann e Vianden ¡979)

n n n n n n n
X v z X v v z z X

(a)

(b)

.3867

.387 7

.1216

.l165

.12 l6

.1165

.1143

. 1203

.261 6

.259 6

.2320

.237 5

2320

2J7 5

n2 2x -y
n- 2 2)z -r V zzdzzp z z zzexp ,

(a)

(b)

.261 6

.259 6

.27 04

.2595

55.12

-27.9

14.09

r4.B

69.O

-13.2
! 123

torção do preenchimento das bandas pz introduzida peJ.o pico pre-

sente no cáLcuLo com interpolação é suficiente para mudar o sinal
de ,rrp. Para nos certificarmos que o valor correto era o produ

zido peJ.o cálculo com S obtido por inversão direta 1 de nada adian

ta a comparação com o valor experimental apresentado na Tabela V-

4, já que o seu sinal não é conhecido. Notemos entretanto, que a

abordagem LMT0-ASA fortemente ligada se i.mplementada com a exata

matriz de est¡utura S e correções de ordem mais alta para a Ha-

1 0 p¡ocesso correto
reta. As fórmuLas
na seção IV-4d.

da inversão di
como dissemos

para obtenção de S é através
de interpoJ.ação são empíricas,
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miltoniana é somente uma representação diferente e deve fornecer
exatamente os mesmos resultados que o método LMTO-ASA convencio-

na1. Assim, durante a visita do Dr. Methfessel ao BrasiI, execu-

tamos um cálculo LMTO-ASA autoconsistente (no espaço R) para o GCE

no Zt hcp. 0s valores assim obtj.dos para as contribuiçõet ,rrO
e V--- confirmaram que o cáLculo correto é aquele reai.izado comzzo

a inversão direta para S 1. Nesta ocasião também, QUisemos nos cer

tificar de que a mudança no sinal de Y * era proveniente de S

e não do método de recorrência. Para tanto executamos um cálcul.o

LMTO-ASA, do GCE, no espaço-R utilizando exatamente a mesma Hamil-

toniana LMT0-ASA de primeira ordem na representação fortemente li
gada e com S obt ido através da fórmula de interpolação que ha-

via sido usada no espaço direto com o método de recorrência. 0s

valores assim obtidos para as contribuiçõe t , ,rp e Y zzd foram

respectivamente -22.4 x lOll .ru/cm3 
" 

i.7 x lO'l I esu/.r3 . Com-

parando estes valores com os obtidos para a mesma Hamiltoniana da

Tabela V -4 vemos claramente que os erros introduz idos peJ.o trata-
mento, no espaço reaI, com o método de recorrência são pequenos

quando comparados com os ataoa causados peJ-o t¡atamento aproxima-

do da Hamiltoniana LMT0-ASA, através da fórmula de interpoJ.ação

para S. Registramos assim Quo, ao menos para metais hcp, os re-

sultados para o GCE são extremamente sensÍveis à escolha da cons-

tante de estrutura S Quando a fórmuIa de interpolação aproxima

da é utilizada encontramos para o zr um GCE que é muito menor e

10, vaLores obtidos no espaço t
quando comparamos nosso método a

são apresentados na seção V- 1 c ,

cálculos mais precisos.
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possui o sinal errado. Notamos também que,. o uso da fórmuLa de

interpoJ.ação Leva a uma Hamiltoniana que é bastante acurada e é

adequada se quisermos, por exemplo, obter as caracterÍsticas prin
cipais da LD0S em ligas amorfas. E somente devido à sensÍveL de-
pendência do GCE às cargas parciais, QUe um tratamento mais exato

é necessário aquí.

Antes de passarmos à próxima sub-seção onde ilustraremos o

cálcu1o do GcE sem fazer uso da simetria do sistema, é bom que

deixemos claro (correndo o risco de nos tornarmos repetitivos),
quais foram as inovações importantes introduzidas peJ-o procedimen

to que apresentamos aquí, para o cáLcuLo do GCE, mesmo para um

sistema com simetria.

Notemos primeiramente, que o método que sugerimos se aplica
a uma Hamiltoniana fortemente J.igada (TB, como anteriormente) qual

quer, sem particularização da base escolhida. Na verdade, no nos

so primeiro trabalho na direção deste tratamento Ipetri].1i e Fro-

ta-Pessoa l9B5l util.izamos uma Hamiltoniana parametr izada de for-
ma semi-empÍrica para o cálculo da contribuição d para o GCE ( u-

sando a simetria do sistema ) . N.queJ.a ocasião, seguindo a filoso
fia TB, na ausência de um suporte teórico para a escolha da base,

tomamos para o cálculo da integral radiaL d, funções de base atô

micas tabeladas por Hermann e Skilmann (1963), já que este conjun

to é IocaLizado. Entretanto, é bem sabido (seção IV-J) que as lun

ções atômicas s e p não podem ser, normalmente, abordadas por

um tratamento TB usual, já que não são locaLizadas. No nosso tra
balho anterior portanto, seguimos Harrison ( t ggO) utilizando para

as bandas s-p, o modelo de elétron Livre com uma massa efetiva
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para simular efeitos de hibridização s-d , Naquele estágio de de

senvolvimento , anterior à pubL icação do LMTO-ASA-TB , não estáva-
mos em condições de tratar de forma aceitável- eLétrons extendidos

s e p . ALém disso, também por LÍmitações da parametrização, ao

tratar as bandas d tomamos os centros das cinco bandas como dege

nerados. Foi por este motivo que nos J.ançamos à procura, já no

trabal,ho de mestrado, de uma teorj.a que nos permitisse o tratamen

to indiscriminado de orbitais s, p ou d e QuB, por outro J.ado,

fundamentasse a escolha de uma dependência radial para os parâme-

tros (integrais de dois centros), possibilitando a transferência,
controJ.ada, dos mesmos para sistemas desordenados.

No presente cáJ.cuJ.o, portanto, com a utilização da Hamilto-
niana LMT0-ASA-IB de primeira ordem e uma base com nove orbitais
por sÍtio, incLuímos expJ.icitamente efeitos de hibridização e o

termo "on-site" que são os bl-ocos diagonais 9 x 9 da Hamiltoniana

que quebram a degenerescência do centro das bandas. o termo "on-
site" da matriz de estrutura 5, cal,culado através de (rv.92), de

pende da distribuição espacial dos átomos, isto é, da vizinhança

1ocai.. É interessante notar que o seu efeito é crucial na deter-
minação das propriedades do sistema já que pode, incJ.usive, tro-
car as posições relativas dos centros das bandas. É interessante

notar que este termo, quando tratado isoladamente tem pouca reaLi
dade física pois depende da representação utiLizada 1 . Como disse

lA.r.ditamos que parte do pouco uso, que a literatu¡a nos mostra,
da Hamil.toniana LMT0-ASA para cál-cuLos parametrÍzados provém da
compLexidade do formaLismo que possui diversas representações, tor
nando fundamental um extremo cuidado na consistência do procedi-
mento adotado.
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mos anteriormente, os parâmetros para a congtrução da Hamil-tonia-

na estão tabelados na Literatura Inndersen et a] 19851 para os e-

lementos puros da série de transição, mas podem lambém ser cal-cu-

Iados, quando necessário, através dos programas computacionais

LMT0 convencionais, como aquele que possuímos implantado, agora,

no VAX do Instituto de FÍsica da USP. Diferentemente dos parâme-

tros tabelados por Harrison ( I 980 ) , os parâmetros LMTO não são,

portanto, obtidos através de ajustes numéricos à estrutura de ban

das, mas são extraídos da própria teoria, embora possam também ser

colocados na forma de dois centros. Sendo assim, a dependência ra

diaL dos mesmos é bem conhecida. ,Qom relação às integrais radiais

Ig,9,, é necessário ressaltar um aspecto importante, de certo modo

surpreendente, que já mencionamos. Conforme nos chamou a atenção,

durante a real ização deste trabal.ho, a Dra. Diana Guenzburger, a

utiLização de funções atômicas para o cálcuLo da contribui.ção ra-
diaL para o GCE pode afetar drasticamente os resul.tados quando são

levadas em conta as contribuições s e p

0s resultados que aquí obtivemos (Tabela V-a(a) ) mostram tam

bém QUe, de acordo com o que foi sugerido recentemente por Blaha

et al (1988), a contribuição p é a dominante para o GCE. No en-

tanto, durante muito tempo se acreditou ser a contribuição d do-

minante para o GCE em metais de transição. Este fato pode ser ana

Lisado da seguinte maneira: se dividirmos os valores das contri-
buições d e p para Y* da Tabela v-4 (a), que são compostas,

como iá dissemos, pero produto da parte radiaL rg.L, pelo resto
que inclui todas as contribuições anguJ.ares, peJ.a sua integral
f LL, correspondente ( TabeIa V-f ) , encontramos ( sem levar em con-
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ta as dimensões envoLvidas e os fatores mulfiplicativos), 1.15 e

0. 5B respect ivamente. Esta constatação mostra que a parte que

provém da assimetria angular e que é calculada peJ.o método de re-
corrência é menor para as bandas p. Isto, e o fato de que o em-

prego de funções atômicas para o cálculo de tpo fornece um va-

ror muito menor que o da Tabela v-3, expJ.ica porque, como citamos

anteriormente, por um J.ongo tempo se supôs, na l-iteratura, que a

contribuição d fosse a dominante em metais de transição onde a

camada d não está preenchida.

v- 1b Cálculo do GCE no Zr hcp Sem Fazer Uso de Simetria

Como dissemos anteriormente, em um sis.tema com simetria axial,
a direção de máximo GCE (V zz) coincide com o eixo de simetria.
Quando tomamos o eixo z ao longo desta direção o tensor Urj é

diagonal.. Em metais amorfos e outros sistemas não simétricos, a

direção de máximo GCE varia de sítio para sítio. o tensor urj pe,

ra cada sítio é, em geraJ-, nqo diagonal e a escol.ha do sistema de

eixos principais l-ocal, é feita através da diagonalização do ten-

sor. Assim, Y ,, é definido através da escolha do eixo z LocaI

coincidente com a direção de máximo GCE, mudando portanto de um

núcIeo para o outro. É claro QUe, quando possuímos al.guma inlor-
mação sobre a simetria de um cristal. que nos permita fazer uma es

colha conveniente do sistema de eixos de forma que o tensor seja

diagonaL , V zz pode ser diretamente determinado através da ex-

pressão (V.1), como mostramos na sub-seção anterior. Mas isso nem
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sempre pode ser feito. Assim, antes de nos, lançarmos diretamente
ao cálculo de um sistema amorfo, onde como já dissemos no início
deste capítu1o, o resultado do GCE para cada síti.o é totalmente
inédito, procuramos uma maneira de desenvolver o procedimento de

cálcul.o do GCE em um sistema onde o tensor uij é não-diagonal que

nos permitisse, porém, avaLiar os erios envolvidos no cálcuLo.

A determinação do GCE para uma rede hcp cujos eixos do siste
ma de coordenadas coincidem com os eixos principais da rede é um

problema de soJ-ução teó¡ica conhecida IAmaral et a] 1984, Petril-
li e Frota-Pessôa l9B5l . Entretanto, a apJ.icação de uma rotação

ao sistema de eixos de uma hcp introduz uma quebra na simetria do

sistema de forma que o GCE deixa de ser um tensor diagonal. O cál
cul,o do GCE no espaço direto neste caso, apresenta exatamente as

mesmas di ficul.dades que no amorfo. Nesta sub-seÇão, faremos a dia

gonaJ.ização do tensor para esta situação (que daquí para a frente

denominamos probl-ema "girado" ). 0 problema "girado'r deve forne-

cer entretanto, o mesmo val-or para a componente Y., o caso onde

tomamos a direção ao J.ongo do eixo c resolvido anteriormente ( da

quí para a frente probLema "não glrado") já que a física não mu-

dou.

CaLculando portanto, os tensores GCE nos dois casos, estuda-

mos um probLema anál.ogo, e de extensão direta, ao amorf o no sent j,

do de que o tensor GCE apresenta elementos não diagonais, mas de

soJ.ução conhecida.

Portanto, pâra il-ustrar o procedimento

para tratar o GCE na ausência de simetria,
hcp um sistema de eixos coordenados no quaJ.

geraL aquí proposto

escol.hemos para o Zr

o tensor V e nao-
1J
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diagonal. Para tanto, tomamos uma rede hcp cujo eixo z faz um

ângulo de lOo com o eÍxo c. Diferentemente do cál-cul-o ,,não-gira

do" onde Y * foi obtido di¡etamente a partir da expressão (v. t )

precisamos, no presente caso, caJ-cul.a¡ todos os el-ementor Vi j do

tensor GCE da Tabela V-3. Isto significa que devemos obter aLém

dos números de ocupação n,n para os nove orbitais de base, todos

os números nr,r, (t l m') para todas as combinações necessárias

de m e m' Segundo o que já foÍ discutido, as integrais radiais
I Lg,, não precisam ser cal-cuLadas novamente para o caso "girado" .

Podemos util-izar os vaLores obtidos para o caso',não-girado" apre

sentados na TabeLa v-3, iá que rg,g., é uma característica do zr

em sí. Utilizamos aquÍ a mesma Hamil-toniana com S obtido por in
versão direta usada anteriormente. Neste caso, empregamos também

o mesmo term.inador e parâmetro de corte (LL = 20) que no caso
rrnão-girado", tomando o mesmo formato e constantes de rede para o

aglomerado.

A TabeLa V-5 mostra os nÚmeros de ocupação de cada um dos no

ve orbitais porrrspi¡'t obtidos por integração da densidade de es-

tados até a energia de Fermi Ef - -O.1OO7 Ry para o átomo de Zr

escoLhido no centro de cada um dos dois agJ.omerados ,'giradorr e

'rnão-girado" (sub-seção anterior). Podemos notar a quebra da de-

generescência observada no caso "não-gerado" ( ocupações degenera-

das (px,py), (xy,x'-r'),(yz,zx)), quando introduzimos a rotação"

Para o cálcuLo dos termos cruzados nr, r, QUe aparecem nas ex-

pressões para o GCE da TabeLa IV-3r prêcÍsamos integrar, até EF,

as funções pm,m, (E) (com m + m' ), obtidas a partir dos eLemen-

tos não diagonais da função de Green através das duas recorrên-
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Tabela V-5

0cupações por 'rspin" para cada um dos nove orbitais s , p

tidos como integrais até a energia de Fermi Er - -0. lOOT

ra um átomo no centro de um aglomerado cilíndrico de Zt
1249 átomos: (a) cujo eÍxo ê ¿ paralelo ao eixo 2 oo
(b) o sistema de eixos sofreu uma rotação de lOo em torno
v.

e d ob

RY , pa

hcp com

sistema;
do eixo

n n n n n n n n 2 2 22tz - rS X v z X v v z z X x -y
(a)

(b)

. t861

.3868

. 1216

. 1 198

. t216

. 1216

. t 143

. I 158

.2616

.2543

.2320

.2184

.2320

.2588

.26t6

.2565

.2704

.247 4

cias, conforme descrito na seção IY-2. Na Figura V-4 iLustramos

um dos termos pm,¡, (E) para combì.nações de orbitais p r para o

Zr girado.

Com os números nm, ¡, e n. para todos os m , e as integrais
radiais ILg., da Tabela Y-3, calcu.Lamos as seis componentes do

tensor GCE apresentadas na Tabela IV-1. A componente Y=, floi

identificada com a componente de maior módulo após a diagonaLiza-

ção do tensor. Calculamos ta'mbém, os autovetores correspondentes

aos autova.Lores resuLtantes da diagonalização, o que nos permitiu

identificar a direção do eixo principal. associado ^ Y r. Como

dissemos anteriormente, é de se esperar que o eixo principaJ- con-

tÍnue se situando ao Iongo do eixo c, uma vez que o sistema físi

co não mudou. Em nossos cálcul-os a direção de Vr= para cada u-

ma das contribuições, , 
=rO 

, Y zzd , Y rzsd ê V, total, se mos-

trou concordando dentro de menos de um grau com a direção do eixo

c
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o.64

o.44

ç
I

.=
o-(n
I
a
tso

.c,
I

É.
Td

o.21

o.o1

-o.19

-o.39 -o.45 -O.25 -O.O5

-o.55 0.35 -O15

ENERGIA (Ry)

o.05

Figura V-4. Termo não

função da

diagonal da função de

energia para o Zr hcp

eixos principais.

Green
giradoo'xrz

de3
(E) como
^ou com relaçao aos
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Tabela Y-6

Valores das contribuiçõeS d , p

nica total para o GCE no Zr hcp

sistema de coordenadas cujo eixo
outro sistema onde o eixo z foi

e s-d e da contribuição
(em 1o1l esu/.rl) usando:
z é paraleto ao eixo c

girado de lOo,

el-etrô-
(a) um

e (b)

dd pp sd Total-

z paraLel-o ao eixo c

z girado de lOo

(a)

(b)

14.09

15.19

55. t2

55.09

-o. t75

-o.173

69.O

70. I

Na Tabela V-6, apresentamos os valores das contribuiçõeS d ,

p e s-d e total para Y * encontrados após a diagonaLização do

tensor GCE no caso "girado". Na mesma tabeLa, pâra efeito de com

paraÇão, reapresentamos os vaLores obtidos na sub-seção anterior
para o caso "não-girado". Conforme podemos notar, a concordância

entre os resultados que obtivemos utilizando os dois sistemas de

coordenadas é bastante boa tanto em di.reção como em magnitude, mos

trando que o procedimento, aquí sugerido, pode ser usado para en-

cont¡ar V-- quando a direção de máximo GCE não for conhecida azz

pri.ori.

No nosso procedimento, podemos cLassi flicar os erros possí-

veis, como provenientes de duas fontes: o método de recorrência e

a Hamiltoniana. 0s erros introduzidos peJ.o método de recorrència

têm origem no tamanho e formato do aglomerado util.izado, parâme-

tro de corte da fração continuada e terminador. Já discutimos a

variação do GCE com o parâmetro de corte LL onde, conforme pude

mos concluir, o valor LL=20 se mostrou sufliciente para os nos-
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sos objetivos. Comparando os resultados da . TabeIa V-6 para o Zr

t'giradorr e não-gÍradorr, notamos que os erros introduzidos peLo ter
minador ( que se acumulam conforme vamos calcuLando os di ferentes

termo. or,r, ) são pequenos, desde que estejamos atentos aos pi-

cos espúrios presentes nos contornos das bandas. Os val-ores de

V__ total diferem em 1,5% e no pior'caso para a contribuição dzz

não dominante, o erro apresentado é da ordem de l%.

Para verificar a existência de efeitos de superfície no nos-

so cálcu1o, utilizamos um átomo vizinho ao átomo no centro do agJ.o

merado e recalculamos o GCE. 0s valores encontrados neste caso

foram os mesmos que os obtidos anteriormente, o que revela serem

os efeitos de superfície no cálculo do GCE para esta região cen-

tral do aglomerado, desprezíveis. Desta anáLise podemos concluir

QU€, embora g GCE seja uma grandeza tremendamente sutil, os erros

introduzidos pelo método de recorrência são muito pequenos. Isto
provaveLmente reflete o fato de que os resultados dependem de

n- -, que são quantidades integradas e conseqüentemente bem des-flrfr'

critas peJ.o método de recorrência. Neste sentido, o método aquí

proposto tem precisão para caLcular o GCE desde que as assimetrias

angul"ares AN não sejam muito menores que centésimos de el-étrons.

0 segundo tipo de erros, tem origem nas aproximações que fi-

zemos para simplificar a HamiLtoniana e tornar o problema mais fá

ciL de ser tratado. A anál-ise que fizemos até agora, utilizando
a mesma Hamil.toniana para os dois sistemas de eixos "girado" e

"não-girado" serviu apenas para que pudéssemos controLar o método

aquÍ proposto. Para uma dada Hamiltoniana, concl-uímos que o re-

sultado independe do sistema de eixos escolhido. Para efetuar um
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controle sobre a Hamiltoniana necessitamos r ontretanto,
padrões para comparar nosso procedimento. Isto é o que

mos na próxima sub-seção.

de out ros

discutire

V- 1c Com ara ão dos Resultados 0btidos com ttétodos
Mais Precisos

Vamos agora analisar de forma mais detai.hada quais foram as

aproximações que fizemos na construção da HamiLtoniana e qual o

ef eito de cada uma del-as sobre o resuLtado.

Primeiramente, nossa Hamiltoniana é baseada no formalismo

LMT0-ASA-TB, onde a cela de ì'{igner-Seitz é substituÍda por uma es

fera de igual voLume (ASA). Esta aproximação é parte do formalis

mo LMTO-ASA no espaço-R e está portanto seguramente presente nos

nossos cálculos. UtiLizamos em nossos cálculos a Hamiltoniana de

primeira ordem y ( l) 
" esperamos que nossos resultados sejam bons

somente para energias próximas de Eu Mesmo dentro da aproxima-

ção de primeira ordem , >(( l) não é estritamente exata: no cá1cu

1o de espaço direto que aquí apresentamos, incluímos somente e1é-

trons s , p e d ; no entanto, os parâmetros utilizados foram ob-

tÍdos de forma autoconslstente, a partir de cáLculos LMT0-ASA re-

LativÍsticos utitizando uma base que inclui elétrons f. Conforme

dissemos, a constante de estrutura 5 foi obtida através do pro-

cesso de inversão direta, em um aglomerado contendo 19 átomos (pa

ra cada átomo de Zr da ceLa primitiva), mas somente o termo "on-
site" e matrizes 9 x9 conectando os átomos a seus 12vízinhos mais

próximos foram consideradas no cálculo. Esta aproximação não é
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ruÍm, já que S possui termos de "hopping" que são normalmente

bem representados por uma lei que prediz um decaimento exponen-

cial. com a distância (expressões (IV.169) e (IV.170)).

Para executarmos esta anáJ- ise, pudemos explorar o fato de que

nosso caso teste, o zr hcp , possui simetria cristaLina, o que pos

sibilitou a efetuação de cál,cuLos no espaço recíproco com os quais

comparamos nosso resuLtado. Conforme notamos na breve revisão da

Literatura feita no capítul-o II, entretanto, o estágio atual- de

desenvolv imento dos cál,cuLos de GCE é bastante pecul iar . para a

grande maior parte dos sistemas, cáIcuLos extremamente rudimenta-

res (como a aplicação do modeLo de cargas pontuais para metais)

são os únicos existentes. Por outro lado, para um número contáve1

de sistemas (outros metais hcp, LilN e Be) existem cál-cuLos extre
mamente precisos que são os cálcuLos de estrutura de bandas "full
-potential" - LAPItJ de Blaha et aL ( lgBB). Como situação intermediá

ria existe toda uma gama de tentativas com variados graus de pre-

cisão, usando métodos de aglomerados e os métodos no espaço-*. Es

tes úLtimos são em geral cáLculos de estrutura de bandas tipo OPl,/

que possuem uma certa dificuldade em reproduzir a região próxima

ao núcLeo e utilizam fatores de Sternheimer cuja apticação é ain-

da bastante controvertida. Util ízaremos no presente trabaJ.ho, os

resultados FP-LAPW de Blaha et al ( lgBB) como controle para veri-
ficar se o método no espaço direto que apresentamos é capaz de

fornecer as tendências corretas (o sinal e a ordem de magnitude)

para o GCE em metais. Esta comparação nos dá uma idéia das limi-
tações do método. É bom que fique c1aro, no entanto, que não es-

peramos reproduzir a precisão de um cálcuLo FP-LAPUJ, fato este do
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qual não são capazes nem mesmo os métodos no espaço recíproco u_

suais. Por outro lado, se as tendências gerais forem bem reprodu

zidas e conseguirmos entender de maneira honesta as l-imitações de

nosso esquema, podemos apJ.icar este formaLismo para estudar o com

portamento do GCE em sistemas compJ.exos, onde quase nada é sabido

e métodos mais exatos são inviáveis. Passaremos agora à aval-ia-

Ção, neste espÍrito, dos nossos resultado\.
Primeiramente, baseados no flato de que o cáIculo no espaço

direto não pode levar a resul-tados melhores que o método tMTO-ASA

original. no qual eLe é baseado, nos concentramos na hipótese de

não ser o LMT0-ASA um procedimento suficientemente preciso para o

cáLcuLo de uma grandeza tão sensíveL quanto o GCE. A diflerença bá

sica entre o Ll'4T0-ASA e o procedimento de Blaha et al. ( lgBB) é a

util.ização da aproximação de esfera atômica ao invés de um trata-
mento mais exato do potencial- cristalino através de um "fuLl-po-
tential". Assim, durante a visita do Dr. l'4ethf essel ef etuamos cá.1

cuLos autoconsistentes no espaço R pelo LMTO-ASA para o Zr, con-

forme dissemos anteriormente. 0 cálculo de Y zz , neste caso, é

feito a partir da componente pZO da distribuição de cargas não

esférica perto do núcleo. Estes resultados, pr€Liminares, compa-

raram bastante bem com os obtidos por Bl.aha et al.
Motivados pelos cál-culos prelÍminares de espaço-È que havía-

mos feito e pelos resuLtados encorajadores obtidos no espaço dire
to recentemente, Methfessel e Frota-Pessôa Ia ser publicado] uti-
L izaram o método que neste trabalho desenvol-vemos para o cáLcuto

do GCE para toda a terceira e quarta séries de metais hcp, com ex

ceção do Co que é magnético. 0s resultados foram então compara-
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dos com os obtidos através de cál-cu1os LMT0-ASA no espaço-*, cáJ.-

cul"os FP-LAPW e valores experimentais, que foram usados como con-

trol.e. Neste trabalho, eLes reflizeram o cálcul.o do Zr hcp com o

LMTO-ASA no espaço-t que havÍamos feito no Brasil., de uma maneira

mais sofisticada; é por isto que util ízaremos como controLe para

as aproximações na Hamiltoniana que aquí fazemos,, aJ.guns dos resuL

tados por eles obtidos. Para a comparação sistemática das aproxi

mações ef etuadas, e.l-es executaram os três cálcul.os (a), (b) e (c)

que descreveremos a seguir. (a) LMTO-ASA no espaço-* usando uma

base S, p, d Chamamos a atenção para o fato de que dentro da

aproximação da esfera atômica a Hamiltoniana usada é bastante exa

ta.0s parâmetros são obtidos de florma autoconsistente, não é usa

da a aproximação de primeira ordem em E - Eu e a interação entre

os átomos não é cortada em primei.ros vizinhos. ( b ) Hamiltoniana

LMTO-ASA-TB de primeira ordem no espaço-* com constante de estru-
tura S obtida por inversão direta e conexão com apenas i2 pri-
meiros vizinhos. (c) A mesma Hamiltoniana do item (b) util"izando

o método de recorrência.

Na Tabela V-7 comparamos as ocupações parciais, obtidas pe-

los processos (a), (b) e (c) descritos acima IMethfessel e Frota-

Pessôa, a ser publÍcadol com os do presente trabaLho (d), para o

Zr hcp. Chamamos a atenção para o fato de que as diferenÇas en-

tre os resultados das colunas (c) e (d) têm origem no fato de que

aquí (d), utilizamos o conjunto de parâmetros tabelados IAndersen

et al 19851 para a construção da HamiLtoniana ( Tabela V-2); estes

parâmetros foram gerados através de um cálcul.o LMTO-ASA relativís
tico usando uma base que incluía el.étrons f, como dissemos ante-
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TabeIa V-7

0cupações parciais e assimetrias angulares para o Zr hcp Þâ¡a os
casos (a) - (c) descritos no texto e os valores obtidos no presen_
te trabalho (d), No caso (c) floram utilizados os parâmetros obti
dos no caso (a); no caso (d) foram utitizados os parâmetros aprel
sentados na TabeLa V-2. 0s valores para (a), (b) e (c) foram ex_
traídos de Methflessel e Frota-pessôa (a ser publicado).

riormente. No caso (c), foi utilizado um conjunto de parâmetros

gerados através de um cáLculo tMTO-ASA não relativÍstico que não

incluía e1étrons f; estes parâmetros foram obtidos dos cálcuLos

autoconsistentes do caso ( a ) . Na Tabela V-8, apresentamos os valo
res das contribuições p e d para v* obtidas peros quatro p¡o

cedimentos acima citados e comparamos com os valores experimentaL

e obtido por Blaha et al ( l98B). tlotemos que somente nos casos (b),
(c) e (d) o GcE foi obtido a partÍr das ocupações, segundo o pro-

cedimento que aquí sugerimos; no caso (a ) foi utilizado o procedi

mento, similar ao de Blaha et a1, descrito no capítuLo II, que cal

LMTO

ASA

(a)

LMTO-TB
+espaÇo-k

(b)

LMTO-TB

rECUT

(c)

LMTO-TB
ICCUT

(este trabalho)
(d)

o.730
o .223
o.206
o .546
o .482
o .562
0.0r7
0.049

o.774
o.243
o.230
o .52J
o .464
o .541
0.0 15

o.o42

s

x'Y
z

xy

xz
_2)z
ANp

ANd

0.681
o.232
o.215
o .559
o.475
o .572
0.016
0.071

o.719
o.221
0. 208

0.548
o.475
o .553
o.o17
0.061

I

22x -y
yz

2-r
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Tabela V-B

comparação dos GCE's para o zr em 103 esu/cnJ para diferentes a

proximações para a Hamil.toniana. 0 GCE total para o Fp-LApw de
Bl-aha et aL ( lgBB) inclui o termo s-d e contribuições da rede e

caroço. 0s val-ores totais para os casos (a), (b), (c) [Methfes-
sel- e Frota-Pessôa, a ser publ.icadol, assim como o deste trabal"ho
( d) incluem também contribuições s-d o vaLor experimental ê

lZJ x lO ll esu/"rl

cula o GCE diretamente a partir da distribuição de carga. Na Figu

ra V-5 reproduzimos os resultados obtidos por MethfesseL e F¡ota-

Pessôa para as LDOS nos três casos (a), (b) e (c) acima citadosl.
Existem várias conclusõe"s interessantes que se pode tirar das

TabeLas V-7 e V-8. A primeira, relativa aos diferentes conjuntos

de parâmetros (casos (c) e (d)) nos mostra Que, afortunadamente,

o cáIculo das contribuições para Y zz , embora seja extremamente

sensível. à constante de estrutura 5, como mostramos na seção V-la,

lCh.ramos a atenção para o fato de que a

presentada na Figura V-2(b) é por "spin"
tiplicada por dois para comparação com a

bém as diferentes escal-as utilizadas.

LD0S por nós obtida e a-
e portanto deve ser mul-
F igura V-5; note-se tam

FP-LAPIl/ LMTO

ASA

(a)

LMTO-TB

espaço-Ê
(b)

LMTO-TB

TCCUT

(c)

LMTO-TB
rECUI

(este trabaLho)
(d)

tot
p-p
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não é muito sensÍvel à escoLha dos parâmetros de potencial. Isto
é bastante conveniente para o cái.cu1o de sistemas amorlos, já que

a constante de estrutura pode ser calcuLada com aLta precisão pa-

ra qualquer sistema. Por outro lado, necessitamos que os parâme-

tros de potencial sejam transferÍveis do cál-cul.o cristalino auto-

consistente, para o amorfo, uma vez que a obtenção de parãmetros

autoconsistentes no amorfo não é ainda factíve1. O probl-ema não é

insolúvel e esforços estão sendo feitos nesta direção. Outra ca

racterística interessante apresentada na Tabela V-7, são as sutÍs
di ferenças nas ocupações : podemos notar comparando os resuL tados
(b) e (c), que os erros introduzidos peJ.o método de recorrência
nas ocupações parcÍais p e d são da ordem de miLieLétrons. Ve-

mos também, que as assimetrias anguLares aNp e aNd que determi

nam o GCE são quantidades muito pequenas e extremamente sensíveis.
0 resultado mais interessante porém, QUe obtemos ao comparar os

casos (a), (b) e (c) das Tabel"as v-1 e V-8, é que o fato de utiLi
zarmos a Hamiltoniana de primeira ordem (caso (b) ), lornece erros
que são pequenos. Estas conclusões são conflrmadas pelas LDOS a-

presentadas nas Figuras v-5 e V-l(b). Como podemos notar, direta
mente, na Figura y-5, as LDOS para (a), (b) e (c) são muito simi_

lares. Podemos notar, comparando (a) com (b) e (c), qual é o eflej_

to da aproximação de primeira ordem para a Hamiltoniana QUO, con-

forme é sabido na literatura, comprime a LD0s para energias que

estão muito acima do intervalo de interesse IAndersen et a1 1985].

Isto, neste caso, é caracter ízado pelo pico à direita da energia
de Fermi que é um pouco mais aLto e mais estreito para os casos
(b) e (c) qre para o caso (a). Estas conclusões para o caso parti
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cular do Zt, foram confirmadas pelos cálcuJos de GCE real,izados

por Methfessel e Frota-Pessôa ( a ser pubJ.icado ) para os outros 7

metais hcp caLculados. A títuLo de il-ustração, apresentamos na

Tabel.a V-9 os resultados por eles obtidos, util.izando o procedi-

mento de espaço direto aquÍ sugerido e o LMTO-ASA no espaço-t (pto

cedimentos (a) e (c) acima descritos); na mesma tabel-a apresenta

mos os vaLores obtidos por BLaha et aI ( 19BB) e os valores experi

mentais para o GCE. Através desta anáJ-ise, os autores conl-uÍram

que as aproxÍmações introduzidas no cál-cul-o pelo emprego da Hamil

tonLana, LMT0-ASA-TB, de primeira ordem no espaço direto, intro-
duz erros que são, em geraJ., pequenos. A aproximação mais drásti
ca entretanto e que é responsável por um fator que pode ser até

da ordem de dois, como o do zt, quando comparado com os cálcul-os

de BLaha et â1, é a utilização da aproximação de esfera atômica,

ASA, que dá uma descrição bastante pobre do potencial cristalino
quando comparada ao " f u.Ll-potentiat" ]

1No trabaLho citado, Methflessel e Frota-Pessôa concLuíram que a

introdução dos chamados termos de "combined corrections" -cc, po-
dem dar conta destas correções para os metais hcp do início da sé

rie de transição (Sc, Y, Ti, Zr), embora o cálcuLo com "fuLl-po-
tentialr' ainda seja necessário para os quatro últimos metais da

série (Tc, Ru, Zn e Cd). No primeiro cáIcuIo de GCE para o Zr com

o LMTO-ASA no espaço-Ê real izado no Brasil, havÍamos incLuído o

termo cc ; neste caso, obtivemos para as contribuições p e d os

vaLores l22 x lOll esu/cmJ e lO x lOll uru/cm}, respectivamente, em

exceLente concordância com os resuLtados de Blaha et al apresenta
dos na Tabel-a V-8.
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Tabela V-9

Valores teóricos e experimentai.s para o GCE para os oito metais
hcp das terceira e quarta séries em unidades de 1 O 

I I esu/cmf. Tam

bém está à mostra o número atômico e a razão c/a experimentaL que
foi utilizada nestes cá.Lcul.os apresentados por MethflesseL e Frota
-Pessôa ( a ser publ icado ) .

Exp FP-LAPW ASA Recur

Sc

21

| .59

39

1 .57

Ti
22

1 .59

Zr
40

1 .59

ïc
41

1.60

Ru

44

1 .59

Zn

10

r . B6

cd

4B

I .89

!13 32

40

-5

93

t06

-11

69

48
??

143

123

32

-49

-70
l4

-41
-75
22

125

lt7
aa- )¿

284

322
70

l7

25

-B

45

5B

-13

46

l9
27

90

60

31

-69
-82

l4

-29
- 102

74

161

197

-38

346

370

-25

25

3J

-8

40

54

-14

34

23

t2

7B

62

16

_70

-76
6

-63
-115

52

180

200

-20

2t2
342

-70

!54

! 123

t23

-32

+ l2O

+230
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Finalizando, podemos comentar nessa an;ílise para o zr hcp

com relação aos resuLtados de BLaha et aI. Notemos primeiramente,

que o varor de vu totar que âpresentamos na TabeLa V-8, por nós

obtido, é dado pela soma das contribuições p, d e s-d; no caso

de Blaha et â1, na mesma tabeJ.a, Y- total incLui além das con-

tribuições p , d , s-d , contribuições da rede e de caroço cujos

val.ores são, respectivamente, - lBx lOll esu/cmJ e 6x lOllesu/cml.

Conforme Blaha et al- concLuiram, o GCE, não só para o Zt mas tam-

bém para todos os metais HCP calcuLados: é determinado essenciaL

mente pela distribuição não esférica da densidade eletrônica de

valência perto do núcLeo e a contribuição p é a dominante mesmo

no caso de metais de transição onde a anisotropia d é grande; a

contribuição da rede para o GCE foi aval-iada entre 10 e 15% do GCE

total e as contribuições dos estados de caroço são muito pequenas

como iLustramos acima para o Zr 1 a contribuição dos eLétrons as-

sociados aos sítios outros que não o em consideração é pequena e

pode ser desprezada. Estas conclusões, pottanto, justilicam em

parte as aproximações que eletuamos neste trabalho, onde assumi-

mos que o GCE é essencialmenÈe determinado peJ.o formato da densi-

dade eletrônica de valência perto do núcleo. No nosso cáJ.cu1o, as

sim como no de BLaha et â1, a contribuição p é a dominante. Nos

sos resultados para esta contribuição, assim como para Y zzd, mos

traram que ambas possuem o sinal correto, porém são menores que

as de Blaha et aL por um fator de dois.

Com a discussão que fizemos nesta seçã0, analisando de forma

sistemática todos os erros envoLvidos no nosso procedimento, acre

ditamos ter adquirido control.e sobre o método aquí proposto. Con
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forme mostramos através dos números de ocupação da Tabela v-7, o

GCE é uma grandeza extremamente sutÍl que requer muito cuidado pa

ra o seu tratamento, já que depende de diferenças em ocupação da

ordem de centésimos de el-étron entre orbitais.de simetrias dife-
rentes. Neste contexto, a diferença por um fator de dois no caso

do Zr , com relação aos resultados extremamente precisos de Blaha

et aL é bastante encora j adora , sobretudo com relação aos cál-cul-os

existentes na literatura, como discutimos no capÍtuLo II. Esta

concJ.usão, é conf j.rmada pelos resultados obtidos para os oito me-

tais hcp calcul.ados por Methfessel e Frota-pessôa.

Finalmente, as comparações aquÍ apresentadas confirmam os re
suLtados da sub-seção anterior no que diz respeito à precisão do

método de espaço direto. Podemos observar comparando os cálcuLos

apresentados na Tabeta V-B para o espaço-* (b) e espaço direto (c)

obtidos com a mesma Hamil-toniana, QUO os resu.Ltados gerados pelos

dois métodos, no que diz respeito aos números de ocupação, são bas

tante próximos. Portanto, o método aquí desenvolvido pode ser uti
lizado com eficiência para o cál-culo do GCE em sistemas bem des-

critos por uma Hamiltoniana fortemente I igada.
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V-2. Zr AMORFO

Em um sistema cristal-ino monoatômico temos apenas um mesmo

val-or de V-- para toclos os sítios da rede. Ern um sistema amorfozz

temos um val-or de v= para cada sítio, o que dá origem a uma dis
tribuição de Y ,, mesmo para um metal amorfo monoatômico. Neste

sentido, o que caracteriza o sistema é o formato da distribuição
de GCE's.

Nesta seção iLustraremos o procedimento de espaço direto que

propomos, obtendo a distribuição de GCE's no Zr amorfo.

0 tratamento de sistemas amor fos, quer seja experimentalmen-

tê, quer de maneira teórica é sempre um desafio. A crescente so-

fisticação das técnicas de fabricação e caract erização desses sis
temas tem possibilitado a reprodutibil-idade de suas propriedades

principais. Ao contrário dos sistemas cristalinos, a estrutura
amorfa não é dete¡minada univocamente e por esse motivo, é neces-

sário o estabel-ecimento de um modelo que simule a estrutura amor-

fa. 0 modeLo mais freqüentemente utiL izado para o tratamento de

metais é o empacotamento denso e aleatório de esferas rígidas

DRPHS .

Notemos que, em geraJ., os cálculos existentes na literatura
do GCE para sistemas amorfos são os executados utilizando o mode-

Lo de cargas pontuais, descrito no capítuLo II, para uma estrutu-
ra DRPHS. No model-o de cargas pontua is , entretanto , o comporta

mento do GCE é governado inteiramente pela simetria ou assimetria

da rede, isto é, pela distribuição espacial dos átomos. por exem

Plo, a fórmu1a de Das e Pommerantz (IL,3) que descreve o compor-
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tamento dos sistemas com estrutura hcp, segundo o modelo de car_

gas pontuais , faz a seguinte previsão: quando c/a for menor que

o vaLor ideal ( 1.633), Vz, tem sinal positivo; quando c/a for
maior que o valor ideal (l.ell), V 

= 
tem sinal negativo, 

" v 
-

passa peJ.o valor zero perto de c/ a ideaI. Chamamos a atenção pa

ra o fato de que estamos anal,isando o comportamento da chamada

"contribuição da rede'r, sem a incl-usão dos fatores de Sternheimer

(capÍtulo II), diretamente a partir da fórmul-a de Das e Pommerantz.

Para anaLisar e comparar resultados de GCE é preciso estabel-ecer

uma notação clara. Em nossos cál-cul-os, assim como nos de Bl-aha

et âÌ, definimos contribuição da rede como "tudo aquiJ.o que está

na região externa" à uma dada esflera centrada no átomo para o qual

calcul-amos o GCE. Neste sentido, interpretamos os fatores de

Sternheimer como uma polarização do caroço ( e portanto interiores
à esfera) e para comparar as previsões de Blaha et al- com o mode-

Lo de cargas pontuais, no que ¿iz respeito a contribuição da rede

não incLuímos neste úLtimo os ditos fatores. Notemos primei¡amen

te QUe, com o que se sabe hoje a respeito dos metais hcp, fica cla

ro que o modelo de cargas pontuais não pode prever corretamente,

nem mesmo o sinal. do GCE. Como dissemos acima, pâr'a um mesmo da-

do valor de c/a, o modelo de cargas pontuais prevê o mesmo sinaL

para dois metaÍs hcp. No entanto, através dos cálcuLos de BIaha

et al mostrados na Tabela V-9 vemos que, por exemplo, o Zr e o Ru

possuem o mesmo c/a = 'l ,59 , eîtretanto apresentam GCE com si-

nais opostos. Al-ém disso, recentemente real-izamos cáLculos no es

paço-Ê para a contribuição eletrônica do GCE, utiLizando o LMTO-

ASA para o Zr hcp, variando o c/a em um grande intervaloemtor
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no de seu valor experimental. Neste cáLculo ficou cl-aro que o GCE

do zt hcp não se anula perto da razáo ideaJ., conforme requer a

fórmul-a de Das e Pommerantz, e apresenta GCE considerável, com si
nal positivo em to¡no deste ponto. Desta anáJ.ise, nos parece cl,a

ro que existem outros fatores, a1ém da distribuição espacial dos

átomos, que podem infLuenciar as características fundamentais do

GCE. Segundo Blaha et âÌ, para um dado c/a é a ocupação quem

determina o sinal do GCE. Assim, no zr que tem baixa ocupação a

contribuição dominante para o GCE é positiva, oñQuanto que é nega

tiva para o Rur QUe tem um grande número de eLétrons de valência
na banda, Neste sentido, temos tudo para acreditar que a contri-
buição dos eLétrons de valência, aIém de ser a dominante através

de di ferentes ocupações características de cada átomo ( no sentido
químico de nÚmero atômico) é quem determina o sinaL do GCE. Nota-

mos que a ocupação é em geraJ. importante e determina um grande nú

mero de propriedades em metais. No entanto, o model-o de cargas

pontuais depende apenas da geometria e não tem como Levar em con-

ta este dado. 0 modelo de cargas pontuais em um agJ-omerado DRPHS

prevê, como era de se urpur.i, uma distribuição aproximadamente

simétrica em torno da origem, com distribuição comparável de vaLo

res positivos e negativos do GCE. Essa propriedade é conseqüência

direta da geometria do aglomerado e não varia quando mudamos o ma

terial (Zr, Ru ou qualquer outro). Resta-nos portanto a pergunta,

antes de passarmos ao cálcuLo do amorfo: será a geometria também

o mecanismo dominante quando consideramos a contribuição elet¡ôni
ca em metais amorfos? Deve a forma da distribuição variar com o

material. considerado?
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Nesta seção tentamos responder a essas ,questões considerando

a distribuição de GCE no Zr amorfo.

Para construção de nosso Zr amorfo, utilizamos um aglomera-

do, construído segundo o modelo DRPHS, QUe descreveremos brevemen

te a seguir.

Notemos primeiramente que para evitar efeitos de superfície
em cada um dos sÍtios onde serão cal-cuLados os GCE's, é necessá-

rio em princÍpio que o agJ.omerado amorfo seja muito grande, coo-

tendo um grande nÚmero de átomos em posições não equivaLentes. Con

forme dissemos nos capítul,os III e IV, entretanto, esta tarefa é

tremendamente faciLitada peJ.a utilização conjunta de uma HamiLto-

niana TB e o método de recorrência: as propriedades locais depen

dem bastante da distribuição, J.ocaJ., em torno do átomo considera-

do e pouco dos detalhes reLativos aos átomos distantes. Este fa-

to, nos permite, convenientemente simular a estrutura amorfa a par

tir de uma pequena unidade amorfa, que é repetida periodicamente.

0 potencial entre pares, utilizado no processo de relaxação do a-

glomerado (quando impomos condições de contorno periódica à unida

de cúbica) foi do tipo Lennard-Jones com al.cance finito Iui.yakawa

l9B5l. A unj.dade cúbica, util-izada neste trabalho, possui 4O áto

mos, originaLmente esferas rÍgidas de diâmetro unitário, obtida a

partir da estrutura DRPHS cedida por Finney ( 1981 ). Para descre-

vermos um cubo de 7t amorfo, redimensionamos os diâmetros das es

feras para que eLas representassem o Zr, tomando para tanto o raio

de Wigner-Seitz do 7t na hcp; da mesma forma redimensionamos o

volume da unidade cúbica contendo os 4O átomos de Zr. Repetindo

assim, periodicamente esta unidade amorfa com 40 átomos construí-
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mos um agLomerado contendo 666 átomos de zr,. conlorme pode-se ve

rificar este número 666 não é múltiplo de 40. Isto porque, para

quebrar o caráter de certa maneira cristalino introduzido peJ.a re

petição periódica da unidade, utiL izamos um raio de cort" r"
Desprezando, para cada um dos 40 átomos da unidade cúbica amorfa

coLocada no centro do aglomerado, os'átomos que se situam a uma

distância maior do que rc, construímos para o nosso agJ.omerado

uma superfície irregular e em nenhuma direção, a cela cúbica, a-

morfa, chega a ser repetida inteiramente. Sendo assim, os arran-
jos Locais são preservados na unidade amorfa com 40 átomos e os

efeitos de superfície são evitados at¡avés da repetição da mesma.

0 caráter amorfo deste agLomerado foi caracter izado através da ob

tenção da função distribuição radial RDF por Miyakawa ( l9B5). A

RDF obtida é bastante semelhante à RDF original obtida por Finney.

Uma vez construído o agl.omerado, utilizamos o procedimento

neste trabalho sugerido e discutido na seção anterior para o cáL-

cul-o da distribuição de GCE's no Zr amorlo. Na seção anterior,
como o Zr hcp possui somente dois átomos não equivaJ.entes, utiLi
zamos o programa que efetua a inversão direta de S cedido peJ-o

grupo do Prof. Andersen, de maneira externa ao nosso programa com

putacional. Isto porque, com dois átomos apenas, e com os peque-

nos aglomerados contendo l9 átomos, necessitávamos armazenar so-

mente l8 matrizes 9 x 9 ('lg para cada átomo não equivalente) o que

pode ser facilmente executado através de um arquivo externo, para

Leitura. Para o cálcuLo da matriz S no amorfo, entretanto, te-
mos 40 átomos não equival-entes na cela centraL e um número imenso

de vetores não equivaLentes conectando cada átomo aos outros, con



- 151-

seqÜEntemente com diferentes submatrizes 9 x 9 da matriz HamiLto-
niana. No caso amorfo, devemos caLcul-ar para cada átomo um peque

no aglomerado contendo em to¡no de 19 átomos, de maneira simil_ar
ao que fizemos para a hcp, e efetuar a inversão direta para S nes

te agJ.omerado. As submatrizes S assim geradas, devem ser então

armazenadas e int¡oduzidas nas posições correspondentes quando

construímos a HamiLtoniana. Notemos que a matrj-z H no espaço di

reto possui dimensões 9N x 9N onde N é o número de átomos no agJ-o

merado (tl = 666 neste caso). 0 cálcuLo externo, com armazenamen-

to em arquivo separado, de S no caso amorfo portanto, a1ém de não

ser um processo prático é extremamente custoso computacionalmente

princÍpaLmente em termos de memória. Por este motivo, para o cáL

culo do Zr amorfo construÍmos um programa computacional geral

que permite a construção da Hamiltoniana com o cáLcuLo da i.nver-

são direta para quaJ.quer sistema. Adaptamos para t-anto em nossos

programas a sub-rotina cedida peJ.o grupo do Prof. Andersen. Essa

incLusão não foi trivial- uma vez que toda a forma de indexar as

matrizes, originaLmente concebida para tratar grandezas dependen-

tes de dois centros apenas, teve que ser mudada e adaptada à nova

situaçã0. Para construção da Hamiltoniana que descreve o Zr amor

fo utiLizamos o agJ-omerado acima descrito e os mesmos parâmetros

de potencial, expostos na TabeIa V-i que para o Zr hcp. Como dis

semos, empregamos o processo de inversão direta para S . Com es-

ta Hamiltoniana calculamos para cada um dos 40 sítios centrais

do aglomerado, o tensor GCE através da TabeLa fV-3. Conlorme já

discut imos, assumimos que os parâmetros de potencÍal. assim como

as funções radiais (que só dependem fracamente do que acontece den
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tro da esfera centrada no Zr) são transferÍveis do cristaLino pa-

ra o amorfo. Sendo assì.m, usamos para o cálcuLo dos termos do ten

sor GCE as integrais radiair I!,!, da IabeLa V-l. Para o cáLcuLo

dos n- -, utilizamos novamente o método de recorrência com osiltffi'

mesmos parâmetros de corte (LL = 20) e terminador Beer e Petti-
for ) descritos na seção anterior. A energia de Fermi Ef , loi en

contrada integrando-se a LD0S, obtida como a média das LD0S dos

40 átomos, até ocupar a banda do Zr com 4 e1étrons (Z eLétrons

por'rspin'r). Em cada sítio, o tensor GCE assim obtido foi diago-

nalizado " Y * identificado com a componente de maior módulo. Na

Figura V-6 apresentamos o resuLtado assim obtido para a distribu.i
cão de V--- Quo, conforme mostramos na seção anterior é a domi-" zzp

nante, para a energia de Fermi EF = -0.1171 Ry Na Figura V-7

ilustramos o. comportamento desta distribuição para dois val-ores

de energia um acima e outro abaixo da energia EF para ve¡i ficar
mos a tendência geraL da curva como função da energia.

Podemos ver na Figura V-6, que a distribuição de V, que ob

tivemos apresenta duas distribuições mais ou menos simétricas com

relação ao sinaL de Y r, . Verificamos assim, que não há nenhum

abrupto desl-ocamento para nenhum dos dois lados, posit ivo ou nega

tivo. Nossa distribuição apresenta, também, uma grande região va

zj.a em torno do val-o, V r, - 0 , mostrando que existe probabilida

de nula de se encontrar em um sítj.o uma configuração aLtamente si
métrica do tipo cúbico, por exempLo. Czjzek et al (1981) realiza

ram cál-cuLos de distribuição de Yzz, utiLizando teoria estatísti
ca de matrizes aleatórias. Estes autores, estabeÌecem uma rela-

ção entre a função distribuição dos autovalores de uma matriz si-
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métrica real e a flunção distribuição dos seus eLementos de matriz,
para um modelo DRPHS. A função cJistribuição por e.l-es obtida, as-

sim como nos nossos cál.culos, âpresenta uma região vazia em torno

rle V - 0zz

Podemos agora comparar as previsões do modelo de cargas pon-

tuais com a distribuição que obtivemos para o Zr amotfo. Como já

dissemos, o modelo de cargas pontuais prevê uma distribuição de

V-- aproximadamente simétrica com relação ao sinal e como estezz

modeLo só depende da estrutura da recie, a distribuição de V r. é

característica para sistemas DRPHS lCzjzek et al 19851. Neste cáL

culo do Zr, obtivemos também uma distribuição aproximadamente si
métrica. É cl.aro que para podermos tirar conclusões sobre as ten

dências gerais dos metais de transição amorfos no sentjdo de se o

mecanismo determinante da forma da distribuição de Y r= é a es-

trutura de rede ou a valênci.a atômica é necessário efetuarmos cál

cu-Los um pouco mais sof isticados. Por exemplo, através dp Zr a-

morfo aquí apresentado podemos util-izar um modelo de "banda rígi-
dâ", estudando a variação da distribuição de Y., nos metais de

transição como função do número de ocupação. É importante também

aumentar a estatística (40 átomos é uma estatística pobre) e fa-

zet o cáIculo usando di ferentes agJ.omerados. No entanto, quando

comparado com o comportamento do GCE no 7r hcp para diferentes

c/a , que citamos no início desta sub-seÇão, os nossos resuLtados

parecem indicar que a desordem estruturaL no caso amorfo é sufi-
cientemente forte para desestabilizar uma característica intrínse
ca do el-emento quÍmico Z.r r:eveLada pela persistência do sinal po

sitivo quando da variação de c/a na hcp. Como já dissemos isto
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deve ser verificado investigando a invariância da forma da distri

buição com o número de ocupação da banda' mas se persistir é um

fato importante que nos revela este s impJ'es cáIcuIo que podemos

até crassificar como preriminar. Na Figura Y-7, para verificar a

SensibilidadedoresUltadoapeqUenaSvariaçõesdeenergia,aple-
sentamosdistribuiçõeSparaduaseneigiaspróximas.ErParafa
zer uma anál.ise do tipo ,,banda rígida'r para a distribuição, basta

riaana]ÍsaraVariaçãodacUrVapalainterva]-osdeenergiamaio-
IeS'jáqUeistosigniflicariaUmamaioroUmenorocupação.Nota-
moS noVamente qUe para Uma análise mais cuidadosa, deveríamoS aU-

mentar o número de átomos na nossa cela' construindo outros aglo-

meradosmaioreS,jáqUeaamoslragemde4OátomospodeleVelaruma

estatística enganosa '

Queremosdeixarc]'aroqUeoobjetivodestasUb-seçãofinal,
nãoéesgotaroassuntodadistribuiçãodeGCE'semmetaisamol-

fostomandooZrcomocaracterísticoporém,âocontrário,abrir
asportasparaUmanoValinhadepesquisa,atravésdai].ustração

dométodoqUeaqUípropomos.UmadistribuiçãodeGCE'steóricaé

SemdúvidaUmpreciosoguiaparaainterpretaçãodemedidaseXpe-
rimentais e neste sentido as simples tendências são importantes '

Fi'nalizando,podemosdizerqUeoplocedimentoqueaquíapre-

sentamospode'SemqUevislumbremosnenhumagrandedificuldade,

SeraplicadopalaoestudodadistribuiçãodeGCE'semligasbiná

riasamorfasqUesão,narealidade,osobjetosdeestudoexperi-
mentais;segundooqUetemoSnotícia,oZrpUlodifici].menteécon
seguidonafaseamorfa,pel-oSplocessosusuaisdefabricação.0
estudo de J.igas amorfas entretanto, apresenta o problema delicado
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(porém solÚveI) do posicionamento reLativo dos centros das bandas

dos átomos com diferentes espécies quÍmicas.
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- CAPfTULO VI

CONCLUSÕES

Neste trabaJ.ho, sugerimos um método de cáLculo do GCE, basea

do no método de recorrência, para sistemaS que podem ser bem des-

critos por uma Hamiltoniana fortemente ligada ' Este método é de

senvolvido no espaço reaL e pode ser util.izado pala a obtenção do

GCE em materiais que não apresentam simetria translacionaL ou que

são demasiadamente complexoS para Serem tratados pelos métodoS u-

suais no espaço-R. Mostramos aquí QU8, no caso de sistemas metá-

Licos densamente empacotados, o formalismo LMT0-ASA-TB na aproxi-

mação de primeira ordem em E - E, pode fornecer uma Hamiltoniana

fortemente t igada simples e adequada. No entanto, algumas das a-

proximações apresentadas na I iteratuta, como o cál'culo da constan

te de estrutura através da fórmul.a de interpolação, não são sufi-

I cientemente precisos para cl cálcuLo do GCE, embora luncionem bem

para propriedades menos sensíveis.

para verificar que o procedimento de espaço direto aquí pro-

posto Se aplica na ausência de simetria, nós o aplicamos ao Zt

hcp em duas situações: tomando, primeiramente, o sistema de coor-

denadas coincidente com o sistema de eixos principais em um segurl

do sj.stema de ei.xos coordenados no quaJ- a simetria axial não é pre.

servada. Os resultados para o GCË se mostraram Independentes da

escolha dr: sistema de coordenadas, confotme esperado r frostrando

que o método de recorrência possui precisão suficiente pêra t¡a- '\

tar o problema corretamente. Isto é de certa fotma surpreendente,
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uma vez que o efeito é sensível- a diferenças em ocupações da oI-

dem de centésimo de eIétrons.

NoSsos IesULtados pala o 7r hcp mostlalam que, de acordo com

as conclusões obtidas por Blaha et al util-izando um sofisticado

método no espaço-*, a contribuição p é a dominante no GCE' Encon

tramos também o sinal correto para aS contribuições p e d, po-

rém aS magnitudes Se mostralam menoleS qUe aS de Bl'aha et aI por

um fator de dois, âProximadamente.

Durante este trabalho, adQuirimos experiência na utj-Iização

do método que estamos propondo pala o cálculo do GCE em sistemas

sem simetria e controle sobre todas as aploximações que estamos

fazendo; podemos hoje cal-cular o GCE a partir de uma Hamiltoniana

parametrizada que inclui, não somente o¡bitais d , mas orbitais

s e p descritos de maneira correta em um formalismo fortemente

ligado; oferecemos hoje, Pâra os que trabaLham em cálcuÌos experi

mentais de GCE's, uma contribuição que acreditamos ser importante,

em vista dos modelos rudes que Lhes eram até agora acessívej-s,1em

b¡ando que mesmo o primeiro cáLculo para a contribuição eletrôni-

ca em sistemaS simples como oS metais hcp pUIOs tiveram o Seu pri

meiro cál-cul.o rigoroso através de um método de primeiros princí-

pios publicado em l9BB.

Neste trabalho ilustramos o procedimento, âQUí desenvoJ-vido,

para o cál-cuto da distribuição de GCE's do Zr amorfo que é reple-

sentado por um agJ.omerado construído segundo o model-o de empacota

mento denso e aLeatório de esleras rígidas. Mostramos assim, que

o método pode ser diretamente usado para estudar característj-cas

gerais do GCE em materiaiS amorfos metálicos, sobre oS quais mui-
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to pouco é sabido. O procedimento de espaço direto tem seu custo

computacional variando de forma linear com o número de átomos não

equivalentes. Desta maneira eIe é também indicado para o trata-

mento do GCE em sistemas metál-icos compLexos possuidores de um nÚ

mero grande de átomos por ceLa primitiva, pala os quais a aplica-

ção de métodos no espaço-R é Limitada por custos computacionais.

Por outro Lado, notamos qUe o método na forma que apresentamos pq

de ainda ser melhorado. Uma sugestão é a util'ização de outros

procedimentos, qUe não o terminador de Beer e Pettifor, para a ob

tenção das quantidades integradas. Outra sugestão é o emprego do

chamado "block - recursion - method" para o cálculo dos elementos

não diagonais da função de Green ao invés do método de recorrên-

cia convencional aquí utitizado; este procedimento bastante recen

tc, é mais rápido computacionaLmente segundo temos notÍcia, o que

é importante principaJ.mente no caso amorfo onde devemos ca.LcuLar

tecorrências para várias combinações de orbitaisr o QUe torna o cál

culo crescentemente custoso.
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