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ABSTRACT

lt was experimentally observed that polystyrene spheres

("2500 R in diameter}trapped at the water ....air interface form a

two-dimensional hexagonal lattice.

Assuming a dipolar interaction potential between spheres

we have. calculated, by using analytical methods to acelerating the

convergence, the static energy for all two-dimensional Bravais

lattice and we showed that the hexagonal lattice has the lowest

energy.

Using the harmonic approximation we found the dynamical

matrix for the system and obtained the dispersion relation of the

vibrational normal modes for wave vectors along ~he symmetry

directions in the hexagonal first Brillouin zone. ln the long

wavelenght limit the two branches vanish linearlly, giving

transversal and longitudinal velocities (cT and CL) with which,

through the Kosterlitz-Touless theory of melting we estimated the

melting par'amter, r = 40,6. r is the dirnensionless parameter, m

defined'as the ratio between the potential and kinetic energies.

Our results are compared with those recently obtained

by computer simulations through the molecular dynamics method.
I



RESUMO

Foi observado experimentalmente que esferas de poliesti

reno (= 2500 ~) adsorvidas na interface água-ar formam um .cristal

bidimensional de estrutura hexagonal.

IV

BUfondo um potencial de inteni<;ão dipolar nós calcula-

mos ,empregando mªtodos analíticos para acelerar a convergência das

somas, a energia estática de interação para todos os tipos de re

de. de Bravais em duas dimensões e mostramos que a estrutura hexag2

nal é aquela que tem a menor energia.

Usando a aproximação harmônica encontramos a matriz dinâ

mica do sistema e obtivemos a relação de dispersão dos modos nor

mais de vibração para vetores de onda ao longo das direções de si

metria da primeira zona de Brillouin da rede hexagonal. No limite

de longos comprimentos de onda os dois ramos vão linearmente a ze-

ro, dando as velocidades transversal e longitudinal, cT e cL' com

as quais, através da teoria da fusão de Kosterlitz e Thouless esti

mamoso valor do parâmetro r para a fusão, T = 40,6. r é o parâme-... m

tro adimensional definido aDO a razão entre a energia potencialmé

dia e a energia cinética (kBT). Nossos resultados são comparados

com os resultados da simulação deste sistema realizada em computa

dor, através de dinâmica molecular.



CAPÍTULO I

1

INTRODUÇÃO



(1)
Segundo a hipótese formulada por E.P.Wigner ,em 1934,

um sistema de elétrons na presença de um fundo compensador de car-

gas positivas pode no limite de baixas densidades se cristalizar,

devido ã repulsão coulombiana entre os elétrons. Esta hipótese es-

timulou tanto a pesquisa teórica quanto a QXPQrimental no sQntido

de se encontrar um sistema flsico que a comprovasse. A primeira de

teçãoexperimental foi conseguida por Grimes e Adams(2) em um sis

tema bidimensional constituído de uma monocamada de elétrons sobre

a superfície de hélio líquido.

2

Recentemente, p.Pieranski(3)investigou um sistema que

tem um comportamento análogo ao cristal de elétrons bidimensional,

formado por urna monocamada de esferas de poliestireno adsorvidas

na interface água-ar.

As esferas de poliestireno são obtidas por processos es

peciais de polimerização(4) que permitem a obtenção de esferas com

diâmetro definido (103 a 104 ~) e a incorporação à cadeia original

do polímerQ de grupos s03H, os quais se distribuem regularmentep~

Ia superfície da esfera de maneira que esta se comporta corno uma

imensa molécula de ácido, liberando íons H+ quando em solução aqu2

sa.

o experimento de Pieranski foi realizado com esferas

raio R= 1.225 ~ com urna concentração D= 20xl012 partículas/cm3

de

e

consiste em introduzir urna gota da suspensão num tubo cilíndrico

cujo fundo é uma lâmina de microscópio. Por causa das forças de ca

pilaridade forma-se uma menisco circular que após alguns minutos,

tem reduzida a espessura de sua parte central.



As observações são feitas usando-se um microscópio inve!

tido operando com luz refletida e é possível observar-se as partí-

culas da interface água-ar através do fundo do cilindro, porque e-

3

xiste uma grande diferença entre os índices de refração interfa-

cial destas partículas e o das partículas totalmente imersas na

água (np/A= 1,6, enquanto que np/w= 1,2), o que faz com que o

contraste ótico seja muito bom para as esferas da. interface.

A despeito do vigoroso movimento Browniano das partícu 

Ias totalmente imersas, não se observa que as partículas da interf~

ce penetram no volume, desaparecendo da superfície. Este comporta-

mento sugere que as esferas de poliestireno estão presas à interfa

ce por um poço de energia cuja profundidade deve ser muito maior

que a energia térmica (kBT) associada ao movimento Browniano.

A estabilidade da esfera na interface, crucial para a de

finição do sistema càmo bidimensional será determinada, portanto,

pela profundidade do poço e esta pode ser estimada considerando-se

que para uma esfera, como mostra a Figura 1, existem três contri 

buições para a energia superficial total:

2 2 - 2 - 2-2
E= 0p/A ~R (l+z) + 0P!W 2~R (l-z) - 0W/A ~R (l-Z )

(1.1)

onde o priJreiroterno correspondeà energia da interfaceesfera-ar;e segundo

à energia da interface eSfera-água eo terceiro à energia da inter-

face água-ar perdida devido à presença da esfera.

o~ o's são as correspondentes tensões superficiais e z=

z/R é a coor1enada vertical do centro da esfera com relação ao nl

vel da água
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FIGURA I - Estimativa do poço de energia superficial.

Dividindo ambos os lados da Eq.(l.l)por O' W/A 1TR2 teremos

E= E -2 -
--- = z +2(a-b)z + 2a+2b-l2

O'W/A1TR

(1.2)

onde a= 0,49 e b= 0,14.

A Eq. (1.2)é a equação da parábola na Figura 1, cujo mIni-

mo ocorre para z = b-a= -0,35, correspondente à energia mínima

E . = 2a+2b-l-{a-b)2= 0,14. A partir das energias das paredes dorn1n

poço, EÁz=l)= 4a= 1,96 (a esfera totalmente no ar) e E&Z=-U'= 4b =

0,5~ (a esfera totalmente na água), pode-se calcular

das correspondentes barreiras:

~ÊW = Êw- Ê . = 0,42ml.n

as alturas

(1.3.a)

(1.3.b)



Os valores absolutosdestas energias são determinados

Eunit = 0W/A 'Ir R2 que foi escolhida na Eq, (1.2) como escala para

energia superficial.

por

a

5

Para esferas de poliestireno de raio R= 1,2xlo-5cm sendo

0W/A= 72 erg/cm2 obtem-se Eunit= 3,4XlO-8ergs. Esta energia é

maior do que a energia térmica ~T, à temperatura ambiente, por um

fator de 106 o que comprova a estabilidade do sistema e o caracte-

riza corno um sistema clássico bidimensional.

Nas observações que mostram cristalização a distância en

tre as partículas d(~lO.OOO R) é maior do que o diâmetro das esfe

ras (2450 R) o que evidencia que a interação tem um alcance maior

do que 2R. Foram feitas também observações onde a distância "d" en

~re partículas era da ordem de 100.000 R. Nestas experiências nao

se verificou a cristalização do sistema, entretanto a distribuição

uniforme das partículas sobre toda a área da interface indica cla

ramente que as interações são repulsivas e de longo alcance.

Em sistemas tridimensionais de esferas de poliestir~no,

- . - ~-
onde tambem a interaçao entre as part~culas e repulsiva e de longo

alcance, é usualmente aceito o modelo que considera a interação e~

tre as partículas coloidais como sendo eletrostática blindada (ver

J.Medeirose Silva(5», devido à nuvem de íons H+ que ficam unifor

memente distribuida em torno da superfície. Entretanto, no caso bi

dimensional apenas uma parte da superfície das esferas está imer

sa na água. Portanto a distribuição de cargas, resultante da dis

sociação dos radicais sulfônicos é assimétrica com relação ao pla-

no da interface. A esta assimetria associa-se um dipolo elétrico

que devido à simetria axial da distribuição de cargas é perpendic~

lar à superfície da água. Na figura (2) mostramos um esquema des-

te sistema.
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FIGURA 2 - Esferas de poliestireno na interface água-ar.

As setas indicam o momento de dipol0 associado à distribuição as-

simétrica de cargas.

A magnitude "p" de cada dipolo será da ordem de 02DÀD o~

de 02D é a carga dos íons dissociados e ÀD o comprimento de Debye.

Como as esferas tem uma distribuição definida de radi-

cais sulfônicos pode-se a partir da área superficial em contatooam

a água estimar o número Q2D de íons dissociados, que para as amos-
- -10

tras de Pieranski e da ordem de 1.000 e (e= 4,8xlO stC).

o comprimento de Debye é estimado aproximadamente como

ÀD ~n-l/3·0,3xlO-4cm e com isto podemos estimar a energia da inte

raçao dipolo-dipol0 que será dada por:

(1.4)

onde -1-= 40 é a constante dielétrica efetiva da interface água
-4

ar e d= 10 cm.



Mais recentemente Kalia e vashishta(6) estudaram através

de simulações em computador as propriedades de fusão deste sistema

de esferas de poliestireno bidimensiona1.

Considerando o potencial de interação entre as partícu-

Ias como sendo da forma

7

(1.5)

onde € é a intensidade e a O alcance da interação e definirm o parâ-

metro adimensional r dado pela razão entre a energia potencial me-

dia e a energiacinética na forma

r= (1.6)

onde n é a densidade de partículas por unidade de área, Kalia es
Vashishta verificaram que na região de r= 59-65 o sistema aprese~

I'

ta uma transição de primeira ordem passando da fase sólida para a

fase líquida, ou em outras palavras passando da fase ordenada para

a fase desordenada.

Posteriormente, Bedanov, Gadiyak e Lozovik(7), também e~

pregando simulações em computador reobtiveram os mesmos resultados

de Kalia e Vashishta.

o objetivo do presente trabalho é estudar algumas prcprie

dádes estáticas e dinâmicas do cristal bidimensional de esferas de

poliestireno, considerando que a interação entre estas se processa

através de um potencial repulsivo e de longo alcance, como o da Eq.

U.S) enfatizando o processo matemático necessário para a obtenção

daquelas grandezas físicas relevantes do sistema.

Nosso primeiro passo foi a determinação da energia está-

tica do sistema. Para isso partimos do pressuposto de que nao co

nhecíamos o tipo de rede em que ocorre a cristalização e tentamos



ca~cular a energia para todo os possíveis tipos de rede de Bravais

bidimensionaiseaque tivesse a menor energia seria, naturalmente,

a mais estável e aquela na qual o sistema se cristalizaria.

A primeira vista, este é um problema fácil, bastando cal

8

cular a energia de interação de uma partícula com alguns de seus

primeiros vizinhos, sendo que o número destes seria determinado p!

Ia precisão que escolhessemos. Entretanto, devido ao caráter de

longo alcance do potencial de interação, para obtermos uma preci-

são razoável, o número de primeiros vizinhos a ser considerado
•e

muito grande (para uma precisão de 10-2 necessitamos de urnarede de

l.OOOxl.OOO pontos) tornando o processo extremamente moroso.

Assim sendo devemos utilizar métodos que acelerem a con-

vergência das sornas para que possamos encontrar uma solução

nosso problema.

para

Na primeira parte do Capítulo 11 calculamos, empregando

o método de Ewald(8), a energia estática para os diferentes tipos

de rede de Bravais bidimensionais e verificamos que a rede hexago

nal é a que apresenta a menor energia possíveL, sendo portanto a

quela na qual o sistema se cristalizará. Entretanto,aaplicação des

te método requer, para se chegar a urna forma simples para a ener

gia, uma manipulação algébrica que está longe de ser imediata. En-

~retanto um método mais simples de acelerar a convergência, foi de

senvolvido por Chaba e Pathria( 9) a partir da fórmula da soma de

poisson, que se mostrou muito elegante e mais imediato do que o mé

todo de Ewal'd, fornecendo resultados igualmente precisos.

A descrição do método de Chaba e pathria( 9) bem como

seus resultados se encontram na segunda parte do Capítulo lI.

Obtidos os resultados para o caso estático o próximo pa~

so foi o estudo do comportamento dinâmico do sistema.

No Capítulo III empregando, como é usual, a aproximação



harmônica e fazendo uso novamente do método de Ewald, discutimos

as propriedades de simetria da matriz dinâmica, cujos autovülores

são os quadrados das frequências dos modos normais de vibração. Na

9

secçao 3.2., encontramos a forma explícita dos elementos da rna-

triz dinâmica, generalizada para qualquer tipo de rede de Bravais

bidirnensional.

Infelizmente, neste caso o método de Chaba e Pathria (9)

nao teve cO--1ições de ser aplicado porque os termos que aparecem

nas sornas dependem explicitamente das componentes cartesianas do

vetor sobre o qual são efetuadas e não apenas do seu módulo.

Tratando especificamente da rede hexagonal, que nos é

de particular interesse, determinamos a relação de dispersão*

(w(~)x~) ao longo das direç6es de alta simetria da primeira

de Brillouin do cristal.

zona

Em seguida calculamos a energia de ponto zero do sistem~

considerando-a corno referente à situação em que o movimento vibra-

cional seja o merx:>rpossível, isto é, todos os sitios estejam osci-

lando na sua frequência mais baixa.Para isso necessitamos calcular

a média das frequências sobre a primeira zona de Brillouin, o que

foi conseguido aplicando-se o método desenvolvido por S.L.OWmingham

(10)'.- 1'- . -, para o calculo do va or medl.o de qualquer funçao do veto r de

onda q através da escolha apropriada de pontos especiais e seus pe

sos correspondentes.

A forma um tanto complexa da expressão exata para os el~

mentos da matriz dinâmica nos levou a considerar o limite de lon-

* Quando este trabalho estava em sua fase final tomamos conhecimento do traba

lho de Yôshioka e Fukuyama(1 1), onde é obtida uma relação de dispersão idêntica

à que calculamos, para um sistema elétron-buraco formado por dois semi-conduto

res planos,um do tipo p e outro do tipo n,separados por uma camada de isolante~



gos comprimentos dé'onda (q~O),que permite uma análise analítica.

Neste limite, a dependência da matriz dinâmica com as componentes

cartesianas é simplificada e então pode-se encontrar os seus auto

valores e autovetores de forma genérica em termos dessas componen-

teso

Como produto principal da consideração do limite de lon-

gos comprimentos de onda, temos a determinação da velocidade do

som para o sistema, que fornece um parâmetro susceptível de ser ob

tido experimentalmente e portanto testar esses resultados.

No capitulo final, com base na teoria das dislocações de

Kosterlitz e Thouless(12) e usando os resultados que obtivemos, es

timamos o valor do parâmetro r (energia potêncial média por energia

cinética (kBT» para a transição sólido-líquido do sistema de esfe

ras de poliestireno confrontando-o com aquele obtido por Kalia e

Vashisht.a(6)•

Baseados também nos valores utilizados por estes autores

no seu estudo, estimamos a ordem de grandeza das quantidades físi-

cas que obtivemos no capítulos anteriores.

10
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CAPITULO II

ENERGIA ESTÁTICA DE INTERAÇÃO

11
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Neste capItulo apresentaremos os cálculos detalhados pa

ra a energi~ >de interação de um sistema bidimensional constituído

de esferas d~ poliestireno para cada uma das cinco possíveis redes
I

de Bravais bldimensionais e determinaremos aquela que tem a menor

energia possível sendo portanto, aquela na qual o sistema se cris

talizará.

Os pontos de rede de uma rede de Bravais em duas dimen-

soes sao considerados estarem no plano xy, e são dados pelos veto-

res

(2.1 )

onde ~l e ~2 são os vetores primitivos da rede, 11 e 12 são núme

ros inteiros positivos, negativos ou nulos e 1 é uma r~presentação

coletiva destes números inteiros.

Definimos a rede recíproca relativa à rede direta dada

pela Eq. (2.1) como o conjunto de pontos dado pelos vetores

(2.2)

ond~ bl e b2 são os vetores primitivos da rede "recíproca, hl e
•

são números inteiros positivos, negativos ou nulos e h é uma
+

presentaçãocoletiva desdes números. Os vetores primitivos aI'

bl, ~2e a área ac, da cela primitiva unitária da rede ~ireta

re-

dados na tabela I para cada ~a das cinco redes de Bravais em duas

I _

dimensoes.

[""I.:OT:(' CC' I"",', -, ----" -- -'''- I~---------- ....-..-.- .:~---r-:



REDE bI b
2

a
c
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QUADRADA

HEXAGONAL

RET.PRIM.

RET.CENT.

OBLfQUA

(a ,0)
O

(a ,0)o

(a,O)

(a,O)

(a,O)

(O,a ) 21T (1,0)21f(O,1 )o a
a

o
o

(_ 1. (3)a 21T (1 _ (3)
211(O 1i3)2' 2 o a ' 3

a '3o
o

(O,b)

21f (1/ a, O)21f (O,I/b)

(i ' i)

21T (l/a,-lJb) 21T (O,2Jb)

(c,b)

21T (l/a,-c/aWZ1f (O,I/b)
2

a
a

ab

ab

Tabela I - As cinco redes de Bravais 20 e seus vetares primitivos.

Admitindo que o potencial de interação entre as esferas

seja do tipo

V(r) = e:(~)3r (2.3)

onde r é a distância entre duas esferas, € a intensidade da intera-

çao e o o seu alcance, analisaremos inicialmente a energia de inte

raçao de uma esfera não pertencente à rede, localizada a uma distãn

cia r. relativa a uma origem arbitrária (situada, por exemplo, em~

um sítio da rede) com todos os outros elementos desta. Na figura

(3) apresentamos um esquema da situação que queremos analisar .

•

•

•

•

• •

•

•

•

• •

•

•

FIGURA 3 - Representação esquemática de uma rede quadrada. ~i é a posição da

partícula estranha ã rede,~.+~(i) são as posições das i-ésimas par
J

tfêu\as e tl e t2 são os vetores primitivos de translação (~(1)=11~1+12~2)'
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A ener9~a de interação desta partícula estranha com to

das as outras da rede é expressa na seguinte forma,

1
1+ +- 3 'r-x(R.)1

(2.4)

+ + + + +( ) - - ~onde r= ri- r., com r .+X R. sendo a posiçao da ,g.,-esimapartl.cula daJ J
rede.

EmiprinclpiO, poderíamos efetuar a soma da Eq.(2.4)diret~

mente impondo uma determinada precisão para limitarmos o número de

primeiros vizinhos a ser considerado. Entretanto, esbarramos no

problema de uma lenta convergência da série o que implica em um nú

mero muito grande de primeiros vizinhos e consequentemente em um

tempo muito longo de computação.

Este tipo de problema, comum em física, tem propiciado o

aparecimento de diversos métodos analíticos para solucioná-lo e vá

Dentre estes podemos citar:

~ (1] . 0.4)
, G.L.Hall , V.V. Avilov ,

rios são os trabalhos que dele tratam.

(8) (9)
P.P.Ewald· I.A.N.OlabcLeR.K. Pathria

(15) (16)M.L.Glasse~ , A.N. Chabã , etc ••

Neste trabalho inicialmente analisaremos e empregare-

mos o método de Ewald para a soma da Eq.(2.4)e mais tarde utilizare
••

mos o método de Chaba e pathria que através de somas de Poisson

tem-:se mostrado mais rápido e elegante do que o método de Ewald.

I

Z.l. Método de Ewald

_ (8)
O metodo desenvolvido por P.P.Ewald para calcular a soma

de redes de baixa convergência consiste essencialmente em encon

trar uma representação integral da função que desejamos somar e

separá-la em duas partes tal que



fM F(t)dt= fG F(t)dt + fGoo F(t)dto , o
(2.5)

15

,

onde G é um ~arâmetro arbitrário positivo. Após esta separaç~o i-

dentificamos a parte responsável pela lenta convergência, trocamos

a ordem da soma e da integral e utilizamos a transformação

(que relaciona uma soma na rede direta com uma soma na rede

Teta*

<#

reCl-

proca), para substituí-Ia. Dessa maneira ficamos com

suja convergência depende do valor de G escolhido.

d N. 1(17)Utilizan o a representaçao Integra

duas somas

1
-+ -+ - =

I r-x (.q,)j 3

-+ -+ ,21/2 -tlr-x(R.)t e dt (2.6)

a Eq.(2.4)pode ser reescrita como

+2;; (2.7)

Analisando então o comportamento do integrando próximo

dos limites de integração, verificamos imediatamente que a primei

ra integral é a responsável pela lenta convergência, pois quando

t-+Ó' o integrando vai a zero cem t1/2• Portanto devemos substituir o in

tegrando do primeiro termo por sua transformada teta que será dada

por (ver apêndice I)

t1/2 e-tl~-~(R.) 12= 2fn ~ t-1/2 e- J9:~~)t. eig(h).~a
c h (2.8)

Dessa forma, substituindo esta expressão na Eq.(2.7),fi-

camos com

* A obtenção da transformação teta adequada ao nosso caso encontra-se no ape!!.

dlce I.
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(2.9)

1
e u=t'(x=~

4
Através de uma mudança de variável

.-+ -+ ,2no primeiro termo e x= Glr-x(t) no segundo) nas integrais da Eq •

•. 1 -. (18)(2.9)podemos reescreve- as em termos das funçoes de M~sra que

são definidas por

, 00 m -ux
m (x)= fI u e du, (2:10)

de modo que a Eq.(2.9)passa a ter a seguinte forma

+ 1+ + 2L <p (G r-x (i) I ) }.
i 1/2

(2.11)

Para obtermos a energia estática de interação do cristal

fazemos ri+rj (r+O), isto é, forçamos a esfera em ri coincidir com

a esfera em rj e subtraimos a auto-energia. Assim a energia estát!

ca de interação, fica sendo

~= lim+
r+O

3
+ ~}.

{ cp(r) - '+13Ir
(2.12)

I

\f

Substi tuindo a Eq .(2.11)na Eq. (2.12)e isolando termos que

possam levar a possíveis divergências quando tomarmos o limite, te

mos:

Ef 1im €03{2(TIG)1/2
r+O ac }:,h
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3/2 1/2
+ 2G ri ~1/2 (G I ~-~ O,) 12 +2(nG) ~ (Q)+

a -3/2
r1T R.

c

2G3/2

-+ 2 1+
-~1/2 (Glrl ) - ~3} , (2.13)

.hr
IrlI I

onde Z' significa que o vetor nulo está sendo excluído do somató-

rio.

Para efetuarmos o limite dos dois últimos termos do lado

direito da Eq. (2.13),lembramos que a Eq..(ll6) nos diz que

erfc (1Gl ~ , ) • (2.14)

Expandindo então a exponencial e a função erro complemen

tar no limite de pequenos argumentos temos

<P1/2 (Glr/2);; +2-1+ /;r 1-1_2IGj;, +Glrl 2G3/21~13 - /;r

2G3/21-::t3 _+~ ••• ]
3 ;;

o que nos dá, no processo limite o seguinte resultado

(2.15)

lim {
-l>

r-l>O

3/2 -l> 2 1 }=_
2G '" (Glrl) - -::;-13---- ~1/2 Ir;;

(2.16)

Portanto a energia estática de interação para o sistema

de esferas de poliestireno numa rede bidimensional arbitrária será

E= eo3 { 2 (nG)1/2
I a L'c h

<p 1::tlh'12
-3/2 (~4G ) +

4(nG)1/2
a +c

+ 4G3/2

3l"n }
(2.17)



Como podemos ver, na expressão acima temos duas sornató

rias, uma na rede direta e outra na rede recíproca, de funções cu

jos argumentos são proporcionais aos quadrados dos respectivos ve-

tores nessas redes. Como estes dois vetares estão relacionados en-

tre si e o parâmetro G é um parâmetro arbitrário, uma maneira de

definirmos G é impormos a condição de que as funções devam ter o

mesmo argumento para que a convergênciaseja igual nas duas sanas. !lara fa-

zermos isto, lembramos que

18

(2,18)

onde tI' 12, h1 e h2 são inteiros e bl e b2 são definidos em ter-
+ +

mos de aI e a2 por

-+- 2'lT+ -b = - (a x z)I a 2c

-+-b 2'lT(- +)=-- zxa
2 a Ic

(2.19.a)

(2.19.b)

de modo que quaisquer que sejam ~1 e ~2 podemos escrever que

Ib /2= (-Ê.)2 1;;2121 a
c

Ib ,2= (~)2 i~ 12

2 a I
c

-+- + 2'lT2 + +
b1·b2=-(-a-) al·a2c (2.20.a)

(2.20.b)

(2.20.c)

Usando estas relações temos que

(2•21)

enquanto que

(2.22)
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Portanto se redefinirmoshl= t2 e h2= -tI e escolhermos

duas funções de Misra que aparecem na Eq.(2.l7)terão o
n

G= --- asa
C

mesmo argumento e a expressão para a energia estática de interação

será dada então por

E:.:I -+ ·2 4 }(.~..lx(R,) I ) ]+ '3a

c (2.23)

Com o objetivo de trabalhar com grandezas adimensionais,

definimos E* e a(i) como sendo

E*=I e
'-+

8(R.)= nlx(R.) L:ac
(2.24)

Então a energia estática de interação em unidades adimen

sionais passa a ser

4
"3 } ,(2.25)(6(t)) ] +

E1*= 2n { ~I [«P-3/2 (8 (R.)) + <1>1/2

3

onde E* está em unidades ~2' Para cada uma das cinco redes deI a~1
Bravais associamos uma função 6(t) de acordo com os dados da tabe-

Ia ! .

Apresentaremos a seguir a forma explícita de E* e 6(t)I
para cada uma dessas redes de Bravais em duas dimensões:

A - Rede Quadrada

A partir da Eq.(2.25)e da Tabela I encontramos que a ex-

pressao para a energia de interação para esta re~e pode ser escri-

ta

E*= 2n {I
_ 2 2 2 2 4

r 1_ «P-3/2 (n (R. + R. ) ) + <1>1/2 (n (R. +t ) )1+3'} =t I 2 1 2



= 9,03359B4

B - Rede Hexagonal

Para a rede hexagonal temos

E*'" 2. ( ~. I: +-3/2 (~i (t~H; -tI t2» +

(2.26 )

20

21T 2 2

+ ~1/2 (/3 01 + R.2

forma

C Rede Retangular Primitiva

Neste caso, com os dados da Tabela r, a(~) ~ escrito na

a (R.) = 1T (12 a/b + R.2b/a)
1 2

(2.28)

se definirmos À= a/h, a energia de interação pode ser escrita em

função de À como

E* (À) = 21T { >: I I:~_3/2 (1T ( 1~ À + t; / À » +r t

2 2 4
+ cjll/2 (1T(1 À + 1 /À) ) ] + '3} (2.29)1 2

e se notarmos que E*(À)= E*(l/À) precisamos apenas nos restringir

ao intervalo O<À~l. Para um dado À, por exemplo À=0,9 teremos que

E*(0,9)= 9,0823906.I (2.30)

o menor valor da energia para esta rede ocorreráquando À=1, qua!1



do a rede retangular primitiva transforma-se na rede quadrada.

o - Rede Retangular Centrada

Para esta rede a energia de interação em função de À=a/b

pode ser escrita como

21

Para À= 0,9 encontramos

E*(0,9)= 9,0228294

(2.31)

(2.32)

que é menor do que o valor obtido para a rede quadrada. O menor v~
1

lor para a energia ocorre com À= --, quando a rede retangular cen-
~

trada torna-se a rede hexagonal.

E - Rede Oblíqua

A expressao para S(i), usando os dados da tabela I, para

a rede oblíqua fica

assim, se definirmos À= a/b e ~= c/a podemos expressar

(2.33)

a energia

de interação em função de À e ~ corno

Ef O. ; O = 21f { ~' C</>_ 3/2 ( 1T À ( (i 1 + R- 2 ~.) 2 + R-; / À 2»] +



(2,' 34)
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Co~ a escolha adequada dos parâmetros À e ~ recaímos nas

redes anteriores e a mínima energia ocorre quando À= ~} e ~= 0,5,

ou seja, quando a rede Obliqua transforma-se na rede hexagonal.

Para À= 0,9 e ~= 0,8 encontramos

E*(0,9:0,8)= 9,0653506 (2~35)

- - ~
Entao, como podemos observar de nossos calculos, conclu1

mos que a rede hexagonal tem a mais baixa energia dentre as cinco

redes de Bravais em duas dimensões. Assim sendo nosso resultado es

tá em perfeito acordo com o trabalho experimental de Pieranski on-

de foi observado que um sistema de esferas de poliestireno adsorvi

das na interface ar-água se cristaliza em uma rede hexagonal.

Indubitavelmente o método de Ewald é muito eficiente,ba~

tando dizer que os resultados acima foram obtidos considerando-se

a interação de até cinco primeiros vizinhos e que ao acrescentar-

mos a interação de um maior número de primeiros vizinhos nenhuma

alteração foi constatada dentro da precisão que impusemos (10-7) •

No entanto, a aplicação deste método envolve, como vimos, detalhes

não muito imediatos de cálculo para se obter uma forma simples e

elegante para a energia do estado fundamental das diferentes re-

des.

Buscando esta simplicidade e elegância encontramos o mé
(9)

todo desenvolvido recentemente por Chaba e Pathria que, como vere-

mos na próxima secção, é baseado na fórmula da soma de Poisson e

ch~ga a um resultado que nos permitirá realizar estas mesmas somas

de forma imediata.

Nosso objetivo aqui é duplo: de um lado aplicar este mé-

...:.
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todo de cálculo tanto para nosso sistema de esferas de po1iestire-

no quanto para o cristal de Wigner de elétrons em duas dimensões e

por outro lado testarmos os resultados obtidos através do método

de Ewald, confrontando assim estes dois métodos. A seguir apresen-

tamos então o método de Chaba e Pathria para somas nas diferentes

redes bidimensionais.

2.2 - Método de Chaba e Pathria

(9,13,16)
Recentemente Chaba e Pathria desenvolveramtmI método, ba

seado na aplicação da fórmula da soma de Poisson, para calcular a

naliticamente somas de rede em dimensões arbitrárias do tipo

J (a,k,m)= ~I
• -+•

2-a.e
~

T

(2.36)

onde; é um vetor da rede direta, ~ um número real positivo, k um

número real e m é a dimensão do sistema no qual realizaremos a so-

ma.

Notemos que a energia estática de interaçãó de um siste-

ma de esferas de poliestireno em duas dimensões (Eq.(2.12),pode ser

reescrita na forma

E=I
3

e:o ~.

1.

Bravais bidimensional
3

nidades de e:~/2' emac

então escrever a energia E*, em uI
termos da soma de Chaba e Pathria como

J-+ 12
x(1.) I e a=a a , para qualquer tipo de rede dea cc
poderemos

2t =e se definirmos

E*= 11m J. (a, 3/2, 2 ) = J. (O, 3/2 , 2 )
I O' •a-+

(2.38 )



A seguir daremos as linhas gerais do método de Chaba e

Pathria, restringindo-nos ao caso bidimensional.

24

2.2.1 o método de Chaba e Pathria em duas dimensões

Partindo da fórmula da soma de Poisson,

b·d' . 119) --d d1 lmenslonal .e..a a por

cuja versao

E" e-a12
T

1T

= - - 1 +
a

1T-
a

E' e
y

(2.3.9)

onde L' significa a exclusão do vetor nulo na somatória, ~
~
e um

~
vetor da rede direta e y é um vetor da rede recíproca, podemos in-

tegrá-Ia em função de a e obter a identidade

r'
J

2
-aTe

----2--= ntna + a + JT(0,1,2) - nr't y

2 2
r (O, ~) (2.40)a '

onde r(O,x) é a função gama incompleta de ordem zero definida como

e

(X)

r(O,x)= fx
-te
t dt (2.41)

2-ate '
Jt: (0,1,2) = 1im {r '2 + n t na} .

li a~O 1; J
(2,,42 )

Por outro lado, a partir da Eq.(2.40)podemos escrever que

2
-aTe

J (0,1,2)= r' --2- + ntna - a - Tf rI r (O,t T T Y

2 2
~) (2.43)a

Observando que para valores de a«no argumento da função

gama incompleta tende a infinito e que, portanto, o último termo

da Eq.(2.43) pode ser desprezado para estes valores de a, podemos



calcular J (O,1,2) "utilizando não a sua definição na Eq .(2.42) masl'

sim, a identidade estabelecida pela Eq. (2.43).
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A vantagem disto é que a condição "a«1T" não significa

necessariamente la+O" e assim sendo podemos efetuar a soma para um

valor de a«n mas nao necessariamente muito pequeno.

Fazendo 1550 encontramos que para uma dada rede,J (0,1,2)
T

convêrqê sêmprê para um determinado valor constante, estando a ra-

pidez desta convergência associada à interligação entre o valor de

a e o número de pontos da rede a ser considerado. Assim, se para

um valor de a= 0,1 necessitamos para a convergênci~ de uma rede de

40x40 pontos, para a= 0,01 necessitamos de uma rede dellOx110 ponto~

obtendo uma precisão de 10-9 entre os dois valores calculados.

Apenas para termos noçao da ordem de grandeza das cons-

tantes J (0,1,2) fornecemos na Tabela 11 os seus valores para osT

cinco diferentes tipos de rede de Bravais.

REDE J (0,1,2)
T

QUADRADA

0,7716053

HEXAGONAL

0,7051007

RET.PRIM.

0,7769740

RET.CENT.

0,7703794

OBLfQUA

-0,7737307

TAB~LA II - Valores de J (0,1,2) para À= 0,95 e ~ =0,1,
i T
I

para as redes retangulares e oblrqua.



Para o sistema de nosso interesse, ou seja, cristal de

esferas de po1iestireno este mesmo processo deve ser generalizado

pois deveremos calcular somas J (0,s,2) com s~ 0,1.T

26

(2.39)

Multiplicando-se então a fórmula da soma de poisson (Eq.

s-l
por ai e integrando-a em a, obtemos

'I' -

E ' r (s , a1.2 )

1" 25 ='[

s s-l
a TIa-- - ---
5 s-1 + r (5)J (0,5,2) 

'(

2 2

_ TI25-1 E' y 2s -1 r (1- s, TI ;- ) ( 2 • 44)
y

e o mesmo argumento anterior pode ser usado agora para desprezar-

mos o último termo: a pequeno, tal que a«n, porém não necessaria-

mente muito pequeno.

Na próxima secção faremos aplicações deste método para

~=3/2 que corresponde ao sistema de esferas de poliestireno. Isto

nos permitirá comprovar nossos resultados anteriores, e ainda con-

frontar os dois métodos de cálculo.

2.3.

2.3.1.

Aplicações do Método de Chaba e Pathria

Cristal de esferas de poliestireno bidimensional

Como vimos (Eq.2.38), a energia de interação para o sis

tema de esferas de poliestireno quando consideramos que o poten

cial entre as esferas seja repulsivo, do tipo 1/r3, pode ser escri

ta em termos da constante de Chaba e Pathria como

E*= J (0,3/2,2).
T .I

(2.45 )



Resta-nos portanto calcular J (0,3/2,2) e poderemos con
T

frontar nossos resultados anteriores obtidos pelo método de Ewald.

Para isto, fazemos s= 3/2 na Eq.(2.44)e desenvolvendo a função gama

incompleta em termos da função erro complementar e da exponencial

obtemos

J (0,3/2,2)= LI erfc ~

2

+ 2 (~//2 LI

-a T

e
t

3
t

'IT

12
T

t

3/2
~ + 4( 1/2 3/2 2 2

31i na) + 2n E r (-1/2, !-L).
(2.46)

n y a

Substituindo a somatória no segundo termo do lado direi-

to pela identidade expressa pela Eq.(2.40)e levando em conta o fato

que para a«n podemos desprezar a somatória em y teremos

27

J (0,3/2,2)= E' erfc;;;2"
T T" +t

2 a3/2
3;-;- + 4 (n a) 1/2 -

- 2(na)1/2 lna + 2 (~)l/2 J (0,1,2)
n T

(2.4 i)

Portanto para obtermos a energia estática (Eq.2.49) bas-

ta encontrar a constante J (0,1,2), que podemos facilmente calcu
T

lar usando a Eq.(2.4~)e efetuar a soma na Eq.(2.51),a qual converge

rapidamente para valores adequados de a (a«n).

Os resultados apresentados na Tabela IV comparam os val~

-XeS obtidos ?+-ravés do métpdo de Ewald, da secção 2-1 com os obti

dos aqui pelo método de Chaba e Pathria para os mesmos valores dos

parâmetros À e ~, ou seja, À=0,95 e ~=O,l, para as redes retangul~

res e Oblíqua.



REDE EWALD CHABA-PATHRIA
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QUADRADA 9.03359849.0336218

HEXAGONAL

8.89271958.8927451

RET.PRIM.

9.04513529.0451541

RET.CENT.

9.03100599·Q310201

OBlfQUA

9.03828659.0383077

TABELA lfil- Comparação entre a~ êMrgia~ estáticas do

cristal de esferas de poliestireno. As ener

_ 3

gias estão em unidades de E~/2 e foram oba
tidas para À= 0,95 e ~= 0,1 .~os dois casos.

Todos os resultados apresentados, onde utilizamos o méto

do de Chaba e Pathria, foram obtidos considerando-se

24~24 sitios e com o parâmetro de convergência ~= 0,1.

redes de

A boa concordância dos valores apresentados pelos dois

métodos aliada ao peso da verificação experimental de Pieranski,f~

zem-nos confiar nestes resultados e na eficácia de ambos os méto-

dos.

As fotografias do sistema de esferas de poliestireno,ob-

tidas por Pieranski, mostram nitidamente a cristalização em uma re

de hexagonal, a qual conforme nossos cálculos tem a menor energia

dentre todas as redes de Bravais bidimensionais.

Até aqui estivemos considerando que o sistema tivesse a-

penas interações estáticas, o que é uma idealização, pois esta si~

tuação somente seria realizável se não tivéssemos a influência da

temperatura no sistema.

o efeito térmico faz com que haja vibrações em torno das

posições de equilíbrio e com isto o aparecimento de modos normais

de vibração do cristal. No próximo capítulo deste trabalho tratare
mos deste assunto.



CAP íTULO I I I

DINÂMICA DO CRISTAL BIDHiE~~SIO~l,~L DI:

ESFERAS DE ?OLIESTIRENO

29



No capítulo anterior tratamos o sistema de esferas de

poliestireno considerando que estas estavam fixas nos sítios de

uma determinada rede. Contudo esta consideração simplista deixa

de ser realistica na medida em que sabemos que as flutuações tér-

micas, às quais todos os sistemas físicos estão sujeitos, desemp~

nham o papél de agente desestabilizador do sistema estático. Es-

tas flutuações térmicas fazem com que as esferas vibrem em torno

de suas posições de equilíbrio.

Neste capitulo trataremos deste caso, no limite em que

a amplitude das oscilações em torno da posição de equilíbrio seja

muito menor do que o espaçamento entre as esferas, de maneira que

a estrutura do cristal não seja destruida e que possamos então em
, 'l,

pregar a aproximação harmônica.

3.1. Aproximação harmônica

A aproximação harmônica consiste em permitirmos que as

partlculas tenham um deslocamento arbitrário, ~(t), da sua posi-
~

ção de equilíbrio, x(i), e fazermos a expansão do potencial de in

teração em potências do deslocamento, conservando termos até se-

gunda ordem.

o potencial de interação para o sistema de esferas es-

. ~
cr1to em termos dos deslocamento u(i) tem a forma

30

3
E:CJ

2
1

I x (,Q,i') +\f(~-i;) 13

(3.1)

~ ~ ~ ~ ~-+
onde x(it')= x(i)-x(R!), u(ii') = u(t)-u(i'),o fator 1/2 aparece para

,
I'I
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que possamos somar irrestri tamente sobre fi., e fI.,', e E' significa a

exclusão do termo R. !:!' 1. da somatória.

Expandindo a Eq. (3.1) em potências do deslocamento obtemos

~= ~ L ~ (R.R.' + ~ L (~{fI.,fI.,'. v) <P (fI.,R.') +
!R,' H,'

onde
3

~(U,')= - e:cr .
4- ? ...

IX(UI) ,3

+ ••• (3.2)

o primeiro tenoo da Ea. (3.2)é a energia estática. já calcul~

da anteriormente que como vimos, é uma constante e não influencia-

~
rá na dinâmica do sistema; o segundo termo, linear em U(ll?, envol

ve o gradiente do potencial calculado na posição de equilíbrio, ou

seja, é o negativo da força total calculada na posição de equili-
~

brio e portanto é nulo. O terceiro termo, quadrático em u(lt', po-

de ser reescrito em função das componentes do deslocamento como

Il .., r 4> o (Jl.JI.")- 4> o(Jl.JI.~)Ju (JI.)uo(JI.')
~ ~ JI." a j.J a j.J a j.J

1
4>= - r

2 1 l'
a B

2

onde 4>a6(11', = a 4>(111)
<lu (1) au (11)a B

e a,S= x,y.

(3.3)

Definindo o termo entre colchetes na Eq.(3•.3)como sendo o

elemento de matriz Das(1J1.')podemos escrever a energia

como sendo

potencial

(3.4)

Obtida a energia potencial em termos das componentes do

deslocamento da posição de equilíbrio, a Hamiltoniana que descreve-

o sistema será,



m ü (t)ü (t) + !2 E
a. a R. ,Q,I

(1 S

D (U,I) u (t)u (tI), (3.5)
aS a 8
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onde m é a massa de cada esfera e ü (,Q,) é a derivada temporal de
(1

u(R.) •
(1

A partir da Eq.(3.5) e utilizando as equações de movimento

de Hamilton

aR

aü (t)

= m Ü (R,)

CI.a
aH

=
- E

au (.q
Da(3( t t') u13 (R. ' )

a

13,.1'.'

obtemos as equaçoes de movimento para o cristal

(3.6.a)

(3.6.b)

m Ü (t)=
a

E D (Ja') u (.1'.')

13,t' a13 13
(3.6.c)

Temos assim um conjunto de 2N equações de movimento (uma

para cada umàa.dasduascomponentes dos deslocamentos das N esferas) e

se considerarmos o fato que uma onda plana possa caminhar através

da rede, teremos que os deslocamentos de esferas vizinhas diferi-
~

rãovor um fator de fase proporcional ao vetor de onda q. Com isto

a solução das equações de movimento pode ser escrita na

forma

o . ( ~ ~
u (t)= u e-1 wt - q.x(t))a a

O . ( ~ ~u (t ')= u e -1 w t - q. x (t' ) )
(3 13

seguinte

(3.7.a)

(3.7.b)

Substituindo as Eqs.(3.7.a e 3.7.b)na Eq.(3.6.c)teremos



(3.8)
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Usualmente costuma-se definir a matriz dinâmica do siste

ma como sendo

(3.9)

de forma que podemos reescrever a Eq.(3.8)como

.,

(3.'10)

e claramente, constatamos que os autovalores da matriz dinâmica se

rao os quadrados das frequências dos modos normais de vibração.

Nosso problema, agora, consiste em encontrar uma forma

analítica conveniente para obtermos a matriz dinâmica e consequen-

temente seus autovalores, o que nos trará informações a respeito

da dependência da frequência dos modos normais, w, com o vetar de
-i-

onda q.

3.2. A matriz dinâmica do cristal bidimensional de esferas de

p~liestireno

Como a matriz dinâmica depende do elemento DaS (tt') dado

por

é importante ressaltarmos aqui algumas propriedades

(3~11)

de simetria

qUê podem ser derivadas ou da sua própria definição ou de requisi-
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tos fIsicos para o sistema, que se refletirão nas caracterlsticas

da matriz dinâmica. Estas propriedades de simetria sao:

'D (ttl)= D (t1t)aS Sa (3.12)

que segue diretamente de sua definição na Eq.(3.3) como uma deriva

da exata do potencial de interação, o que o torna independente da

ordem de derivação.

~ ~egunda simetria vem da consideração de que cada sItio

de uma rede de Bravais é um centro de inversão e portanto, a ener-

- +
gia de uma configuraçao em que a esfera em x(t) tendo um desloca-

+ .. -
mento u(t) deve ser a mesma de uma configuraçao em que a esfera em

+ . +
-x(t) tenha um deslocamento u(-t).

Disto segue que

= D (t1t)
aS

(3.l3.a)

ou alternativamente, em virtude da Eq. (3.12)

D (tt')= D (ttl)aS Sa (3.l3.b)
"

Supondo que a cada esfera do cristal seja dado um mesmo

deslocamento d de sua posição de equillbrio, então o cri~tal sim

plesmente será deslocado como um todo e não haverá nenhuma distor

ção, ou seja, o potencial harmônico deve ser nulo, pois esta situ~

ção é equivalente a não termos nenhuma vibração na rede. Este fato

levado à Eq.{3.4)implica que

,I,,~~;
,

E

.a.8tt'
D (tt ') d d =
aS a S (3.14)

a condição p~ra que a art(3.l4) seja verdadeira fornece a

1

terceira



propriedade de simetria
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S3: (3.15)

Levando em conta estas propriedades de simetria dos ele-

mentos 0a~tt') podemos inferir algumas características da matriz

A

dinamica, como por exemplo

(3.16)

que decorre diretamente da Eq. (3.13b) e equivalea dizermos que a ma-
I

triz dinâmica é simétrica.

Através das propriedades de simetria de Da~ll')

0.9) pode ser reescrita corno

a Eq.

e esta equação pode ser colocada na forma

que equivale a

1 [-+ -+ ]- r D Q (R. R.' ) cos q.x (R.R.') - 1
m R.' a...,

(3.l7.b)

_2_ r
- m R.'

. 2
S1.n

1 -+ -+

"2 q.x(R.R.') ) (3.l7.c)

o que mostra explicitamente que a matriz dinâmica é urna função par
-+ - -

do vetor de onda q, e que tarnbem e real, urna vez que o elemento

DaB(·U,') da Eq. (3.l7.c) é real.

Da hermiticidade da matriz dinâmica segue que os seus

autovalores são reais, e corno estes são os quadrados das frequên-
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cias dos mod9s normais a condição de estabilidade do cristal re

quer que além de reais os autovalores sejam também positivos.

Um autovalor negativo implicaria para w ser 'real numa

frequência imaginária, o que corresponderia a soluções das equa

çõps de movimento que divergem num tempo passado ou futuro.

A!:ravés de sua definição na Eq.(3.9) e da formaexplicita
'I

dos elemento~ DaS(tt') (ver'apêndice 111) a.matriz dinâmica pode
I

ser reescrita como
I

15 X (U') xQ (U!)
,- a ~ _
- L~(t t ' )! 7

3ô
aa

I~ (.U, ' )! 5J

15x (tR.') xa (tR.' )
E { r __ a_~~ •.•__
R.' (, R.) - 1 ~ (.H ' ) 17

} (3.18)

~

Notemos que se definirmos Sas (q) tal que

15x (R. t' ) x S (t t' )= 1: {r __ a _
JI.' (, t) - I~ (.U.' ) !7

a matriz dinâmica em termos de Sas(q) será dada por

(3.19)

3
EO

m

que convergirá rapidamente quando encontramos uma expressao para

S (q) que Stja rapidamente convergente, uma vez que como está de-

aa : ~finida na Eq.[3.19), S ., (<1) é lentamente convergente.aI-'
,

Conforme podemos ver no Apêndice 111, o termo entre col-



chetes na Ftj. (3.19) ê o resultado geral de uma derivada segunda do
~

potencial. Tendo isto em conta, vamos reescrever S (q) como a de
aS

- -- -+--.

rivada segunda em relaçao as componentes de um vetor x que seJa ig

dependente de t , o índice do somatório. Para isto redefinimos

~ (t~' ) = -~ (R.) e introduz imos o veto r ~, tomando o 1imite de ~ ten-

dendo a zero para reobter a expressão anterior.

- + - ~
A expressao para SaB (q) entao sera dada por
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,~ -+-+

e-1.q.(x-x(R.»)}

15 xa Xs

- 1- . -+ 17- Ix
]} (3.21)

,-+ -+

onde o primeiro termo foi multiplicado e dividido pelo fator e1.q·x

apenas para que os termos no somatório ficassem do mesmo tipo, o

que nos será vantajoso futuramente. Como o vetor ~ independe de R.

a Eq.(3.2l) pode ser reescrita como

-+ 2

S aS (q) = :im { __d _
x-+O ax dX

a 8

.-+ -+ ,-+ -+-+

1_ e1.q·x exp -1.q.(x-x (R.) )_ E ---'~---:---=.--..:..
R. 1~_~(.OI3

1 J}
1~13 (3.22)

onde ressaltamos novamente que a derivação é feita apenas com rela
- - -+

çao as componen-tes do vetor x.

Afim de eliminar o problema da convergência lenta da so-

ma na Eq.{3.=:), utilizaremos o método de Ewald, já empregad~ ante

riormente. para isto substituindo a função no somatório pela sua

representação integral(l7) obtemos



,-+ -+ ,-+ -+-+

e1q•X r e-1q.(X-X(1))

R,

( 3.23)
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Dividindo a integral em duas partes separadas por um pa-

râmetro G, positivo e arbitrário, e utilizando a transformação te

ta (ver Apêndice I) dada por:

I~ ~ ,2 ,+ + +e-tx-x(R.) e-1q.(x-x(R.)) =

21''IT--- 1: t-l/2
h

_ lq+g (h) t.
e 4t

.+
e1g(h).~ (3.24)

para substituir a parte responsável pela convergência lenta, obte-

mos

S (q)= { a2 1- 21; I: ei(q+g(h).X
aB ax ax - ac

ha B

J~~ 12 ,++P 1/2 - q+g(h) dt + .2-. I: e1q•X(R.)O t e 4t h Q.

+ ~ 2
1m tl/2 e-t1x-x(R.) I dt - -1- ] }

(3.25)
G 1~13

Fazendo mudanças de variável nas integrais podemos colo

cá-Ias na forma das funções de Misra, definidas no Apêndice 11, e

reescrevermos a Eq.(3.25) como

~ .
S n(q)= 11m {

c ~

x~O



1+ + ~ 3/2 -+ -+~ (9+g(h)) + 2G E eiq.x(R.),k (GI+-+(n) 12

-3/2 4G r '1'1/2 X X 1v -t'lT Q,
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(3.26)

Efetuando as derivadas e o limite da expressão acima (os

detalhes de cálculo são fornecidos no Apêndice IV) temos que a for

ma final de S (q) ê dada pora8

1/2+ 2 (lT G) ,- + + -+ -+

SaB (q)= - a E' L (q+g (h))a (q+g (h))BC h

. J-+ -+ 24' (q+g(h.u..: 3/2 ,-+ -+-3/2 4G ")] +' ~~ E' { e1Q•X(R.)
;; R.

- 2Goa8 ~3/2 (GI~ (R.) 12) ] } (3.27)

Retornando então à Fq. (3.19)temos imediatamente que a ma-

triz dinâmica do sistema pode ser escrita da seguinte forma

Ca6(q)=

J-+ -+ 2 -+ 2
'-3/2 ( q+~~hl1:) - ga(h)gS (h) $-3/2 (J~(h)l:)J +4G

} +

+



...• 12 + 2-.
$5/2 (Glx(R.) ) - 2G~a~ '3/2 (GjxCe) I ) J } · (3.28)
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Escolhendo o parâmetro G, tal que as constantes multipli

cativas sejam iguais, encontraremos que G= ~. Portanto, aa
C

final para os elementos da matriz dinâmica será

forma

Cae (cI> =

3
27f e: cr r'

3/2 h
m ac

[ + +(q+g (h) )
a (q+g (h) )e

onde levando em conta o fato de que a matriz dinâmica

(3.29)

deve ser

real. tomamos apenas a parte real do último termo daEq.(3.28). Vale

destacar o caráter geral da Eq.(3.29)que nos fornece a forma explI-

cita dos elementos da matriz dinâmica para qualquer tipo de rede

de Bravais bidimensional.

Isto nos permitiria calcular a relação de dispersão para

todas as redes mas, como já sabemos que o sistema se cristaliza n~

ma rede hexagonal, vamos inicialmente tratar desta rede. Posterior

mente mostraremos que para as outras redes ocorrerão instabilida-

des caracterizadas pelo fato de aparecerem autovalores negativos

para a matriz dinâmica e consequentemente frequências imaginárias

para o sistema.



3.2.1. A Matriz Dinâmica de uma Rede Hexagonal

Para uma rede hexagonal a área ac da cela unitária é
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r3 2 ••T ao e entao a Eq. (3.29)fica sendo

( '/T13 I + + 12. '/T13 ,+ 2
$-3/2 . ~ q+g (h) ) - ga (h)% (h) $-3/2 ( sl9(hrl ) ] +

onde fizemo~ a seguinte adimensionalização dos vetores:

(3.30)

1T

+
+ q, (3.3l.a)

g(h)ao

1T

-+

-+ g(h) ,

-+
-+ x(J/,)

(3.3l.b)

(3.31 .c)

e definimõsa-f·requência própria

'....•

2
w =o

8 3 3TI EO

rn 16 (3) 1/4
(3.3l.d)

A Eq.(~.lO)pode ser colocada na forma de uma equação de-

terminantal

(3.32 )



e ser resolvida para qualquer vetar q. A escolha destes vetares d!
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pende das condições de contorno impostas às soluções das

de movimento do sistema dadas pelas Eqs. (3.7a. e 3.7.b).

-
equaçoes

Neste caso é conveniente utilizar as condições de contor

no periódicas de Born-Von Karman que restringem o nosso problema à

primeira zona de Brillouin do cristal.

~
Resolvendo a Eq.(3.30) para vetares q situados ao longo

das direções rJ, JX e xr mostradas na Figura 4, obtemos a relação

de dispersão que está montada na Figura 5.

r

FIGURA 4 - Primeira zona de Brillouin para a rede hexagonal bidimensional. As

linhas em negrito correspondem ao elemento irredutível desta zona

ao longo do qual foi obtida a relação de dispersão dos modos nor

mais de vibração, através da resolução da Eq.(3.30), que mostramos

na Figura 5.

,,
"
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FIGURA 5 - Relação de Dispersão.

~
Curvas obtidas para vetores q ao longo das direções determinadas pe-

10 elemento irredutível da primeira zona de Brillouin do cristal mos

trado na Figura 4. Destaca-se o comportamento linear de ambas quando

nas proximidades do pontof (ou seja, no limite de longos comprimen-

tos de onda),



Para obter a relação de dispersão da Figura 5 variamos

de 0,01 os módu!os dos vetores q ao longo das direções de simetria

e através da Eq.(3.30) para cada um obtivemos o w(q) oorre~ente.

Notemos que os ramos da relação de dispersão na direção

na qual
+ - .•

xr, )s vetores q sao paralelos aos vetores da rede recl.pr~
II

apresentam um comportamento análogo ao que se obtémca do cristaf,
i
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de um sistem~ unidimensional constituído de massas interligadas

. +
por molas, s~ndo lineares para longos comprl.mentos de onda (q+O) e

tendo as suas derivadas nulas na fronteira da primeira zona. Este

fato justifica a designação dos modos normais de vibração

sendo modos acústicos.

Até o presente, nenhuma verificação experimental

como

desse

comportamento foi obtida. Entretanto, para o sistema tridimensio

nal de esferas de poliestireno imersas em água, Hurd et all(21) ,u-

sando técnicas espectroscópicas encontraram que, para longos com-

primentos de onda, os modos longitudinais são fortemente amorteci

dos devido às interações hidrodinâmicas, enquanto que os transver-

sais podem se propagar com maior facilidade.

No nosso caso, o amortecimento hidrodinâmico não deve ser

tão acentuado quanto no caso tridimensional porque, co~o vimos no

capitulo l, a situação de equilíbrio de urna esfera devido às ten-

soes superficiais faz com que a área da esfera em contato com a

água seja menor do que aquela com o ar. Esperamos que num futuro

próximo estes resultados teóricos venham a ser comprovadós experi

mentalmente.

Como as distâncias entre partículas do nosso sistema sao

da ordem de lO-4cm, experiências de espalhamento por fótons de

comprimento de onda na faixa de lO-lcm deverão ser realizadas para

se obter resultados satisfatórios.
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3.3. Energia'de Ponto Zero

Na aproximação harmônica a primeira correção
..
a energia

do estado fundamental do cristal vem da energia de ponto zero do

seu movimento vibracional, a qual consiste em considerarmos que to

dos os N sítios da rede estejam oscilando no estado que tenha a

mais baixa frequência possível. Ela é dada por

onde a soma em q abrange todos os valores permitidos, dentro da

primeira zona de Brillouin, pelas condições de contorno.

A soma em q na Eq.(3.33)pode ser substituida por uma int~

graçao, uma vez que a densidade de pontos permitidos é grande, so-

bre a área da primeira zona de forma que

(3.,34)

onde N é o número de sítios do cristal e A é a área da primeira zo

na de Brillouin.

A integral na Eq .(3.34)pode ser encarada como sendo a mé-
-+

dia das frequências w. (q) tomada sobre a primeira, zona, uma vezJ

que nao dispomos de uma representação analítica para a função

w. (q) para podermos efetuar a integração. O que podemos fazer é paJ -
-+ -+ .••

ra um dado q encontrarmos o valor de w. (q) com o aux1110 da Eq.(130).
J

Assim a Eq .(3.34)passa a ser dada na forma discretizada

como sendo

-+

<w.(q»J
(3.35)

-+ -+
ônde <w.(q» é a média de w. (q) sobre a primeira zona de Brillouin

J 1



do cristal.

Para calcularmos as frequências médias empregamos o

método desenvolvido por s.L.cunningham(lO), para sistemas bidimen

sionais, onde baseado no método de Chadi e Cohen(22) , para siste-

mas tridimensionais, se determinam conjuntos de pontos' especiais

dentro da primeira zona de Brillouin, associados a um peso apro-

priado que permite o cálculo de médias com muito boa precisão e

.• +
com um pequeno numero de vetores q.

A média <w. (q», segundo o método de cunningham(lO) é ob)
tida fazendo-se
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+
<w. (q) >)

M
= E

i=l

+
a.w.(q.)

1. ) 1.
(3.36)

onde M é o número de pontos especiais dentro da primeira zona de
+

Brillouin e ai é O peso associado ao vetor qi. Na tabela mostramos

um conjunto de seis pontos especiair- com seus respectivos pesos,s~

gundo dados da Tabela 11 da referência (10) juntamente com os vaIo

res das frequências obtidas através da Eq. (3.30) •

••

+
qi a.I

(2/9, 2/913) 1/90,40182111,1880264

(4/9, 4/913)

1/90,75588812,0470717

(8/9, 8/913)

1/91,16001212,8713821

(2/3, 2/913)

2/91,08305222,821040

(8/9, 4/913)

2/91,32777532,7200590

(10/9,2/913)

2/91,83902062,6233625

TA8ELA- I V - Conjunto de pontos especiais e seus pesos, segundo
Cunningham. dentro da primeira zona de Brillouin com o valores das

frlqulncls!I ~OrrtUpo' ~5 obtidos Itr' - da Eq.O~~30).



Ia V

Efetuando então a soma da Eq.(3.36) com os dados da Tabe-

e levando o resultado à Eq.(3.35) obtemos finalmente
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N h

J

EO=
(. EU )1/2 (31,5542888) (3.37)2

m aS
o

que é a energia de ponto zero do sistema.

Usualmente a energia do ponto zero, nos cristais reais,é

associada à re~ião de temreraturas rróximas do zero abso1uto,no

entanto, devemos lembrar aqui que o sistema de esferas de poliest!

rena se cristaliza à temperatura ambiente e então esta energia de

ponto zero que calculamos, deve ser entendida corno sendo referente

à situação em que todos os osciladOresassociadosaos sitiasestejam vibrando,

na sua frequência mais baixa. No capitulo seguinte faremos uma es

timativa de seu valor comparada com a energia estática.

3.4. Limite de Longos Comprimentos de Onda

Na secçao 1.2 encontramos a forma explícita dos elemen-
~

tos da matriz dinâmica, CaS(q), o que nos permite, em principio,

calcular as frequências dos modos normais de vibração para qual-
~

quer rede de Bravais bidimensional para um vetar de onda q, arbi-

trário, dentro da primeira zona de Brillouin do cristal.

A forma um tanto complicada da Eqi3.29), para os elemen-

tos da matriz dinâmica apresenta dificuldades de manipulação que

podem ser evitadas se a tratarmos no limite de longos comprimentos

~ ~
de onda, isto e, quando q~O.

Este é um limite importante para se considerar porque de

le podemos obter informações sobre a estabilidade dinâmica de urna

determinada rede, analisando os autovalores da matriz dinâmica cor

respondente,escrita numa forma mais simples. Além disso para a re-
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de estável torna-se imediata a obtenção dos autovalores, UO

Para fazermos isto comecemos por considerar a expansao

da função de Misra para pequenos argumentos (ver Apêndice II - Eq.

(11 ~13) •

J -+ -+ (h) l2a
e reescrevendo a função ~-3/2 ( q+gA c) como

17f.&.~{h \ I 2 a,... 2 -+-+$ (~)=~ «(q+2q.g(h))aC
-3/2 4TI -3/2 4TI

= ~-3/2 (x +
(3.39)

fazemos a expansao em série de Taylor de modo a obtermos

J -+ -+ 12 I;; I h \ I2a" .-+ -+~ (q+g(h) ac)= <t> (~) _ ac q.g(h)
-3/2 4TI -3/2 4TI 2TI

(3.40)

Introduzindo tais expansões na Eq.(3.29) e conservando so

mente os termos de ordem mais baixa em q (ordem 2, neste caso) te-

mos que

--
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2n h

a,., 1.:t12-~E'
4'/1' h

+
E I (g (h) ga (h)) (q .g (h) ) 2 ~ (Js (h) I 2ac ) +
h a ~ 1/2 41T

(3.41)

A grande vantagem em fazermos isto é que a expressão aci

ma por ter todos os termos quadráticos em q permite expressá-Ia na

forma

(2)+

CaB(q)=
(3.42)

onde ~,v= x ou y e A B e o tensor definido pora ~v

27TEa3

m a3/2 { r 2 +c
ac
27T

E I (g g ô + g g <5 + g g <5 + g g ô' )
B ~ (Xv B v afl a fl Bv a. v Bflh

+ 2

'lJi:1/2 (~) 47T
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2

1- 2'1r_--r xa (i)XB (i)X (i)a ~c
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'Ir--
ac

(3.43)

no qual deixamos impllcito que todos os g's são função de h, o In

dice do somatório.

Como os elementos A Q independem do vetor de onda e toa.,ll\) -

das as funções que aparecem na Eq.(3.4] são rapidamente convergen-

tes, na verdade, eles são constantes que dependem unicamente da es

trutura da rede que estivermos considerando.

GT~ças às propriedades de simetria das redes de Bravais,

muitos desse's elementos se anulam tornando-se desnecessário o cál-I

culo dos 16 posslveis A B •a ~v

3.4.1. Rede Hexagonal - Limite de Longos Comprimentos de Onda

por

Para a rede hexagonal os elementos não nulos sao dados

3
A = A = A

= 16.54036EO
(3.44.a)·1 xxxx yyyy

( 372)
m ac
3

A = A = A = 1 6673852

EO
(3.44.b)2 xxyy yyxx • ( 3/2)

m ac

A3

AA
- A - A - A - A -

xxxx -
yyyy =:r- xyxy- xyyx - yxyx- yxxy- ·2

3
== 7.4364891

EO
(3.44.c)( 3/2) m a

c

Portanto a matriz dinâmica principal C(2) (q)

tem a forma
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(3.45)

.2+ -
cUJos autovalores w. (q) sao dados por

J

(3.46.a)

O.46.h)

uma,vez que AI e A2 sao positivos, concluimos que a rede hexagonal

é dinamicamente estável e as Eqs(3.46.a.b)rrostramque no limite em que

+ - . - - .
q+O, ambos os ramos da relaçao de d1spersao vao 11nearmente a zero,

isto é, os dois tem um caráter acústico no limite de grandes com-

primentos de onda.

Os correspondentes autovetores serao

e

+0 (+) Iu q = ~
I 1+1Iq

+0 (+) Iu q =-
2 Iq I

(3.47 . a)

(3.47.b)

o que nos permite designar o ramo I como sendo o ramo longitudinal

~ o 2 como ramo transversal dada a sua dependência com as componen
+

tes de q.

Das Eqs. (3.46él. e.h) podemos encontrar as velocidades

longitudinal ~L e transversal cT de propagação do som no cristal,

que serão as inclinações das curvas de dispersão da Figura 5 ,no



~ -
limite em que q~oí e terao os valores
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e

3
.( EO ) 1/2

m a3/2c
(3.48.a).

3
( EO
m ac

1/2
) (3.48.b)

Este resultado através da teoria de dislocaçõesde Kosterlitz

-Thouless, pode ser usado para se fazer urna estimativa do valor do

parâmetror no ponto de fusão do cristal. Este parâmetro é defini

do como sendo a razão entre as energias potencial e cinética do

sistema. Na secção 4.2 desenvolveremos estes argumentos.

Corno já dissemos anteriormente as outras redes apresen-

tam instabilidades caracterizadas pelo aparecimento de autovalores

negativos. Na próxima secção mostraremos corno isto ocorre para a

rede quadrada calculando os termos da matriz dinâmica principal e

determinando os seus autovalores •

..

3.4.2. Instabilidade Dinâmica da Rede Quadrada

Para a rede quadrada a área da cela unitária a , é igualc

a a~, sendo ao o parâmetro de rede do cristal. Levando isto à Eq.

(3.43)e considerando a adimensionalização dos vetares das Eq. (3.31a.

3.31.b e 3.31.c) obtemos

AI'.= A = A = 20.814371 (.... xxxx yyyy
~j

3
EO' )3/2
m ac

3
EO' )3/2
m ac

(3.49.a)

(3.49.b)-



= A = A = A
xyxy xyxy = 5.7832492 (

yxxy

E03

m a3J2)c

(3,49.c)

S3

e portanto a matriz dinâmica principal para a rede quadrada terá a

forma

2 2

A3QxQy
A1qX + A2Qy

C(2) _

I I
(3.50 )-+ - (q) 2 2

A3QxQy A2QX+AIQy

e para encontrarmos os autovalores desta matriz devemos ter que

=0 (3.51 )

onde À sao os autovalores procurados.

Resolvendo esta equação determinantal obtemos que

Corno podemos facilmente constatar através da Eq.(3.52),a

quelas direções do vetor de onda para as quais urna das suas compo-

nentes cartesianas seja nula, fornecerão os seguintes autovalores

para a rede quadrada:

e
• BIBLiOTCCA DO INSTlTUIO DE n:;:;~[(:;';~G0:;0;-;-;Cõ·(7:R.LOS - usp

F! S 1 ( A

. (3.53.a)
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(3.53.b)

Através da Eq.(3.49.b)verificamos que A2 é uma quantidade

negativa e portanto conclui-se que a rede quadrada não é dinamica-

mente estável porque este valor negativo do autovalor corresponde

a uma frequência imaginária para os modos normais de vibração e es

ta por sua vez faz com que as soluções das equações de movimento

Eq.(3.7 .•a e .b)divirjam exponencialmente com o tempo.

~ interessante notar que o problema de autovalores para

a matriz dinâmica principal para uma rede hexagonal, também e~ re-

solvido pela Eq .(3.52)só que neste caso, a instabilidade dinâmica

é eliminada porque a rede hexagonal tem A3= AI-A2, que anula o se

gundo termo sob o radical nessa equação e naturalmente, porque os

A B ou são nulos ou positivos, de acordo com os nossos cálculos.a ~v

••
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Neste capítulo avaliamos a ordem de grandeza das quanti

d~~es físicas do cristal bidimensional de esferas de poliestireno

comparando os nossos resultados com os únicos resultados experime!!

tais quantitativos obtidos por Kalia e vashista( 6) através de si

mulação em computador mostrados na Figura 6

r
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0.85

*
w

0.83

0.81
8 1.2 20 ••

FIGURA 6 - Resultados da simulação de Kal ia e Va~hishté'l.

A energia reduzida E*(= E/E) é plótada em função da temperatura
k T

reduzida 1* (=~) para um sistema de esferas de poliestireno em d~as dimen7

soes. r é a variável adimensional para o sistema. (Neste caso, em particular,~
1r••--.- ).
T*

ó~ dados da Figura 6 foram obtidos através de simula-

çao em computador, pelo método de dinâmica molecular, para· um sis-

tema de N=256 esferas, com uma densidade fixa

., 5 8 í 3 -.,"xlO" part culas/cm e impondo a condiçao que

_ N _ IT)---~
s L2 ·a

2 I c
T) a" = - tals 'Ir

que
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k T
o parâmetro fem termos da temperatura reduzida T*= -!- fica simE

plesmente

r= 1
T*

(4.1)

Com a condição imposta, ao, o parâmetro· da red~e a,o aI

- -5-5
cance da interaçao,valem respectivamente8,77x10 an e 4,6xlO ano

o cristal real de esferas de poliestireno normalmente se

encontra na região de temperatura ambiente. Entretanto nossos cál

culos para sua energia estática de interação foram realizados à

baixa temperatura efetiva. Admitindo então que esta baixa tempera-

tura corresponde à temperatura de solidificação da água (T=273K) e

associando a este ponto a menor temperatura reduzida T*= 8xlO-3 da

simulação em computador de Kalia e Vashishta podemos estimar o va

lor do parâmetro de interação E como sendo

kBT _E= - =
T*

-12
4,7 x 10 ergs (4•.2)

que está em concordância com a estimativa obtidas das observações

experimentais realizadas por Pieranski, para a energia de intera- p

çao·esfera-esfera.

Com base nestes valores das constantes que utilizamos em

todo o trabalho, nas próximas secções estimaremos a ordem de gran

deza das quantidades físicas que obtivemos nos capItulos .anterio-

res.

4.1. E'~rgia do Estado Fundamental Estitica

No Capítulo lI, calculamos a energia de interação estáti

oa de uma esfera da rede com todas as outras do cristal. Determina

BIBLIOTECA DO INSTlfUTO DE fi:;:-:,\ [ G~iI,~:(A D~ ~Jo CAR

F I s , ( A



mqs que, em urna rede hexagonal esta energia é a menor possível e é
lil.

dada por (vide tabela IV
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E = 8,8927I
E03

a3/2c
(4.3)

A energia estática total para um sistema com N partícu-

Ias é expressa em termos das energias de interação, EI, das partí

culas individuais corno

E= ~
2

(4.4)

onde o fator 1/2 aparece para evitar a dupla contagem de uma mesma

interação. Portanto a energia do estado fundamental por partícula

para os valores de E e ns utilizados na~iência de computador se

rá

E = 3.75 x 10-12 ergs

e em unidades adimensionais de E passa a ser

(4.5)

••

E* =
E
E

-
== 0,798 (4.6)

que pode ser comparado com o resultado da simulação (Figura 6 ),a

qual para T*= 8xlO-3 nos dá energia E*~ 0,815.

Ggmo vimos, nosso resultado está em muito boa concordân-
I

cia com o resultado experimental da simulação diferindo daquela a-

penas. por 2%. Infelizmente, até o momento, este é o único resulta

dos.de nossos cálculos que tem condições de ser confrontado com a

experiência.

I-"
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4.2 •. Estimativa das Quantidades Din~micas do Sistema

No Capítulo III, quando estabelecemos a expressao para

os elementos da matriz dinâmica (Sec.3.2.l) definimos uma frequên-

cia própria (Eq.(3.31.d)) dada por

w =
O

(4.7)

em termos da qual foi obtida a relação de dispersão (Figura 5 ).

Como a densidade das esferas de poliestireno é p= 1,05

g/cm3 podemos determinar que para uma esfera com -1500 R de raio

Hz o que implica que a máxima frequê~

-14
tem uma massa m= 1,5xlO g.

estimada em torno de 6,7xlOS

Com isto, a frequ~ncia própria Wo
..e

cia dos modos normais de vibração do sistema (w ~3w) é da or-max o
6

dem de 10 Hz.

A energia de ponto zero por partícula obtida através da

Eq. (3.3@ para os valores supostos é então

(4.8)

sendo portanto, cerca de seis ordens de grandeza menor do que a e

nergia estática por partícula.

Finalmente as velocidades do som transversal (c ) e lonT

gitudinal (cL) (Eqs.3.48.ae .b) terão valores aproximados de 9,7cm/s

e 30,7cm/s, respectivamente. Para o cristal tridimensional de esfe

ras de poliestireno imersas em água, a previsão teórica de J. F.

Joanny(23) é que a velocidade transversal do som para a região de

baixa frequência (w~I02HZ), tem um valor típico da ordem de 10cm/s.

Portanto, pelo menos em ordem de grandeza, nossos resultados pare-

cem satisfatórios.

--
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4 .3 .• Estimativa do Ponto de Fusão

Na teoria da dislocação da fusão, proposta por Nabarro

(24) e desenvolvida por Kosterlitz e Thouless (12) para entender-se

o que é uma dislocação supõe-se que um líquido perto do seu ponto

de solidificação tem uma estrutura local similar àquela do sólido,

De acordo com o modelo de Kosterlitz e Thouless, a temp~

ratura de fusão, Tm' é expressa em termos do módulo de rigidez e

do coeficiente de Poisson bidimensional, por

T =
m

2
}.Ia (l+T)

8nkB

(4.9)

onde a é a parâmetro de rede, }.I o módulo de rigidez e T o

ciente de Poisson •

coefi-

••

o módulo de rigidez é expresso em termos da velocidade

transversal do som, no limite de longos comprimentos de onda, por

2
}.I= m I1s G.T

(4.10)

onde 11 é a densidade superficial de pontos e m a massa de cadas
partlcula, enquanto que, na teoria de elasticidade em duas dimen-

sões o coeficiente de Poisson está relacionado com as velocidades
~ .

transversal e longitudinal do som através da seguinte expr.essao

T= 1 - 2 (4.11)



Empregando os valores das velocidades transversal e lon-

gitudinal do som que obtivemos na secção 3.4.1 encontramos que
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I'

T = 0,1480412m (4.12)

Na experiincia de Vashishta e Kalia( 6) atrav~s dedinã

mica molecular o comportamento deste sistema ~ estudado em termos

do parãmetro adimensional r definido por

r= eo3 ('I1".Tl ) 3/2. s
k T

B
(4.13 )

Eles encontraram que a transição sólido-líquido, para

uma densidade ns= 1,5 x 108 esferas/cm2, ocorre para rm= 62±3.

Substituindo então a Eq.(4.12)na Eq.(4.13)temos que

3/2nsl/2ac = 40,6
1T

rm= 0,1480412
(4.14)

a

A discrepância entre o valor obtido experimentalmente e

este que obtivemos, pode ser explicada argumentando-se que na esti

mativa que fizemos empregamos valores do módulo de rigidez e do

co~~iciente de Poisson que são válidos apenas no limite de "baixa"

temperatura para o sistema de esferas.

Uma estimativa mais rigorosa necessitaria que fosse esta

belecida a dependincia das constantes elásticas com a temperatura.

Um resultado parecido com este, para o cristal de el~

trons bidimensional, foi obtido por D.J.Thouless(25) , que usando

os resultados de Bonsall e Maradudin(20) estimou' para a transição

sólido-líquido um valor de r = 78,71 enquanto que o resultado expem -

rlmental de Grimes e Adams( 2) fornece r = 137±15. Posteriormentem

R,K.Morf(26), atrav~s de simulação em computador e empregando

•



mesma teoria, estudou a dependência do módulo de rigidez com a tem

peratura, encontrando que existe uma significante redução em ~, li

neat em T para temperaturas indo de T=O até perto de T, devidom

provavelmente às interações fónon-fónon. A estimativa que Morf es-

tabeleceu para a transição sólido-líquido é de T = l30±lO, coincim

dindo portanto com o resultado experimental.
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Confrontando nosso resultado com aquele obtido para o

cristal bidimensional de elétrons verificamos que a estimativa teó
i

rica em ambos os casos, ficam em torno de 65% do resultado experi-

mental. Como o trabalho de Morf, para o cristal de elétrons elimi-

nou essa discrepância, deixamos aqui formulada a proposta para .um

futuro trabalho onde seja estabelecida a dependência das constan-

tes elásticas com a temperatura, para o cristal de esferas de po-

liestireno. Acreditamos que com isto esta discordância seja elimi-

nada.
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Neste trabalho analisamos algumas propriedades estáticas

e dinâmicas de um sistema bidimensional constituído de esferas de

poliestireno ("3000 R de diâmetro) adsorvidas na interface água-ar

que, ..segundo recente observação direta feita em laboratório se

cristaliza em uma estrutura hexagonal.

Inicialmente apresentamos os argumentos experimentais p~

ra caracterizar o sistema como dipolar, devido à assimetria da dis

tribuição de cargas e como um cristal bidimensional, devido à esta

64

bilidade das esferas, presas à superfície por um poço de

criado pelas tensões superficiais envolvidas.

energia

Caracterizado o sistema e definido o tipo de interação

entre as partículas calculamos a energia de interação estática de

uma partícula com todas as demais. Admitindo que a cristalização

pudesse ocorrer para qualquer uma das cinco redes de Bravaisem

duas dimensões, determinamos a energia para todas as redes e cons
1
~.

ta~amos que a rede hexagonal possui a menor energia, resultado es-

te que concorda com a verificação experimental.

No processo de obtenção das energias estáticas deparamos

com o problema da convergência muito lenta das somas, o qúal foi

resolvido mediante a aplicação de dois métodos que aceleram a con-

CIO

vergência quais sejam, o método de Ewald e o método de Chaba e

Pathria, enquanto o primeiro envolve uma série de manipulações al

gébricas até a obtenção final de uma forma computacional, o segun

do é muito mais simples, elegante e de aplicação imediata ,porém am

bos são igualmente precisos.

Em seguida estudamos a dinâmica do cristal dipolar bidi-



mensional de esferas de poliestireno, considerando a aproximação

harmônica e empregando o método de Ewald obtivemos uma expressao

rapidamente convergente para os elementos da matriz dinâmica, ge-

neralizada para qualquer tipo de rede bidimensional. Especificame~
+

te para a rede hexagonal e para vetores de onda, q, ao longo das

direções de simetria da primeira zona de Brillouin do cristal, en-

contramos a relação de dispersão (w(q)xlql). Os dois ramos apresen

taram um comportamento acústico, isto é, são lineares em Iql no li
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+
mite de q+O. A fim de analisar este comportamento analiticamente

fizemos então um estudo do sistema no limite de longos comprimen-
+

tos de onda (q+O), o qual simplificou sobremaneira a forma da de-
(~ -+

pendência da matriz dinâmica com o vetor de onda q. Nesse limite,

determinamos os valores para as velocidades transversal e longitu-

dinal do som no cristal bem como mostramos explicitamente porque a

rede hexagonal é dinamicamente estável enquanto que a rede quadra-

da não o é.

Finalmente estimamos a ordem de grandeza dos parâmetros

físicos da interação, baseando-nos nas condições do sistema de es

feras de poliestireno simulado em computador por Kalia e Vashista(6~

Nosso resultado para a energia estática concorda plenamente com o

resultado deles, enquanto que nossa estimativa para o parâmetro

r(= energia potencial média por energia cinética) da transição só
(12)

lido-líquido usando a teoria das dislocações de Kosterlitze Thouless

r = 40,6, está abaixo do resultado da simulação (r =62±3)~m m
Assim

na tentativa d~ justificar esta discrepância propomos a realização

de um estudo do comportamento das constantes elásticas com a temp~

ratura, acreditando que com isto, a estimativa teórica para o r da

transição coincidirá com o resultado experimental .

.:
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APENDICE I

Transformaçao Teta

- -+ -+
Consideremos a funçao F(q,x,t) dada por

67

-+ -+
F(q,x,t)= ~

R,

e-tl~-~(R,) 12

-+ -+-+

-iq. (x-x(R,»e (1.1)

que por ser periódica, com periodicidade da rede, admite uma expan
i· -

sao de Fourier de maneira que pode ser reescrita na forma

ii
, -+ -+

F(q,x,t)= ~
h

-+

A(g(h»
.-+

e1.g (h) •~ (1.2)

-+ -+
onde A(g(h» é a transformada de Fourier de F(q,x,t) definida por

A(g(h»= (1.3)

onde L2 é a área do cristal.

Substituindo a Eq. (1.1) na Eq. (1.3) temos

A(g(h»= ~ J e-t I ~-~ ( R,) I 2
R,

• -+ -+ -+ -+
-1. (q+g (h) ) • (x-x (R,) )e -+dx

(1.4)

••

onde usamos a propriedade que têm os vetores mutuamente recíprocos.
de satisfazerem à identidade

(1.5)

•
A integral na Eq. (1.4) independe do sítio da rede em que

é calculada, portanto num cristal com N sítios teremos

BIBlI01ECA DO INS11fUfO DE Flõ:CA E c iM1C.'\ Dt ~),oCARLOS· USP

FI S I (A
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(1.6)

-+ -+-+
com R= x-x (R, ) e ac=

Introduzindo na Eq. (1.6) a função de Bessel de ordem ze-

ro

J (x)=
O

teremos que

1
21T

-ixcose de ,e (r.7)

A (g(h» = 21Tac

00

fo 1-+ -+( q+g (h) IR) RdR. (1.8)

cuja soluçãoié tabelada, fornecendo

_ I q+q (h) ,2
e 4t (L 9)

Substituindo a Eq. (1.9) na Eq.{I.2) e igualando à Eq.(I.l)

obtemos finalmente a transformação teta

1-+ -+L e-t x-x{JI,) 12

JI,

TI - Jq+g{h) t.
at L e 4tc h

Temos então que um somatório na rede direta de uma fun-

çao lentamente convergente quando t-+O, pode ser escrito como um so

matório na rede reciproca de uma outra função rapidamente conver-

gente nesse limite.

~ interessante observar que na verdade, nós simplesmente

transferimos a lenta convergência para outro intervalo do

tro t, ou seja, quando t-+oo•

.::

-
parame-
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APENDICE 11

As Funções de Misra

As funções de Misra(18) definidas da seguinte forma

<Xl rn -UX
~m (X) = J1 u e du

obedecem à eIação de recorrência

(II.I)

$ (x) = $ (x) +m· o
m

x (11.2)

Em particular temos que

$0 (x) =
e-x
x (11.3)

A, () 1T li 2~-1/2 x = (}{) erfc (IX)

onde erfc (y) é a função erro complementar.

(11.4)

Derivando a Eq. (11.1) em relação ao argumento obtemos

a

ax $m(X)= - $m+l (x) (11.5)

Neste trabalho todos os resultados numéricos sao basea-

erro complemen-dos em uma aproximação polinominal para a função

tar(27), portanto, a seguir fornecemos as expressões das funções

de Misra que aparecem no texto em termos da função erro complemen-

tar

!'I

e -x ;;_ + TI

x 3/2 erfc (l"x)2x

.:

(11.6)
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3
-x

3h ;;
~3/2 (x) = [1 +

,e
~ Y" I -.-.-- + -)/2 erfc ( x)

2 X J. X
4 ~

-x

15/; ;;1- 5 15] e
<P 5/2 (x)= _ 1 + - + - -

+ ::772 erfc ( x)2x 4x2 x
8x

-x 1/2
~-3/2 (x) = 2 e - 2 (7fx) erfc (/X)

(lI. 7)

(11. 8)

(11.9)

Nestas expressoes fica evidente a rapidez da
...

convergen-

cia de todas as funções de Misra de argumento positivo, pois essen

cialmente elas dependem de uma exponencial decrescente e da função

erro complementar, ambas funções que convergem rapidamente.

Notemos ainda que as funções de Misra se relacionam es-

treitamente com a função gama incompleta, pois mediante uma sim-o

pIes mudança de variável na Eq. (11.1), (ux=t) obtemos

<p (x)= r (m+l,x)m m+lx

00 m -t
onde, 'f (m+l,x) = r t e dtx

é a função gama incompleta de ordem m+l.

Podemos ainda a partir da expansão em série

, (27)
erfc (x)

(11.10)

(11.11)

da função

erfc (x)= 1 -
00

~
n=O

(_l)n x2n+l

n ~ (2n+1)
(11.12)

com o auxIlio da Eq. (11.9) obter a expansao para pequenos argumen-

tos de <P_3/2(x) que será dada por

<P_3/2(x)= 2 - 2(nx)1/2 + 2x - O (x2)
·(11.13)
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A Forma Explícita de DaS(~~')

o elemento de matriz DaS(~~') foi definido no texto pela

Eq. (3.3) como

71

onde

(III.l)

(111.2)

Nosso intuito aqui é estabelecer a forma explicita de

DaS(ti') emtfunção das componentes xa (22') e Xs (L~,') quaisquer que

sejam a e S, i e i' . Para isso temos que considerar dois casos:

Caso 1 - Se a ~ S teremos que

2
~ (it') = __ d _

aS dX (,U.') dX (,U.')
a S

= e: O' 3 15Xrt ( Q,R, ' ) Xs (U.')
. I ~ (2R.')17

(111.3)

Caso 2 - Se a=S a expressao para 4>as(2R.')reduz-se a

l
3312(iR.') = - EO' ] = ~ (tt')4> I_-~ = E:O

1~(R,t')15
ao. dX(tt')X3(tR.') SS

(111.4)

Consequentemente quaisquer que sejam a e S, podemos escre

ver



4>aa (.u,') = E:0.3 ,- 15xa (U,') Xs (J!,J!,I)- +
Ixcu,')17

36
aS

1+ 1x(.u.')IS J'
(III.S)
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A partir deste resultado e com o auxílio da Eq. (111.l)ob

ternos finalmente

3 15x (.0,') X (R,9) )

,- (l B~(j --_.~-

- !X(11') 17

(111.6)

e

15x (U,' I) X (111.)
- a S
1- +

I X (U,") I

(III.?)



~._--- "--~",--~...:.,~""".,.
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APENDICE IV

~

O elemento SaS(q) definido no texto pela Eq.(3.26) pode

ser reescrito na seguinte forma

ac
S Q (q) = 1im

<I", x-+O
a2 (2 (nG) 1/2

aXa3Xa

1(-+ ..,. -+ri e q+g (h) ) • x
h

..,. -+

iq.x J. (O) +e '1'-3/2

~1/2 (GliI2) - ~.l"_
1~13 }

(IV.l )

onde separamos os termos que envolviam o vetor nulo nos somatórioL

Para efetuarmos as diferenciações devemos considerar a

propriedade das funções de Misra dada pela Eq. (II.5) do Apêndice

II

ôx ~m(x) = - cjl m+1(x) . , (IV.2)

que nos permite calcular

Aqui devemos considerar dois casos:

- 1-+.2 2 2Caso 1 - Se a~B entao xl = x + xQ e portanto--- o. fJ

-2GXS
dX

a
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- l~ 12 2Caso 2 - Se a=e entao x = x e consequentemente

.•.

(IV.3)

2 a 1- 2~1/2 (Gx ) = - •• - 2GX~3J2 (Gx) ] =ax

1~12 2 2 . '~12
= -2G~3/2 (G x ) + 4G x ~5/2(GIX )

Então quaisquer que sejam a e B , teremos

(IV.4 )

a2

axaxaa .p
2Go a e (Gj X12) •

(IV.5)

'Usando este resultado e efetuando as outras derivadas na

Eq. (IV. l) (obtemos

~ ~ ) L2Jq+q(h ) _
(q+g(h»a 1/>3/2 ( 4G

- 2Goaa +3/2 (Gi~12) ] _ [ 15xaxa
(IV.6)

Efetuando, então, os limites na Eq.(IV.6) ficamos com
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- 6aslim {x~o

4G5/2

;; l/> 3/2 (G I ~ I 2) -" L
1-+ 15}xI

(IV. 7)

Através da Eq.(II.lO) do Apêndice 11 temos

(IV.8)

(IV. g)

Substituindo as Eq.(IV.8.9) na Eq. (IV.7) verificamos que

os dois últimos termos são identicamente nulos, portanto a forma

final de Saa(q) é dada por

J~ ~ 2
~-3/2 ( q+~áh)1:) _ ~(nG)1/2a c



..

(IV.10)
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