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RESUMO

\

Espectros de fotoemissão sao calculados com um modelo

simples para a adsorção qulmica em superfícies metálicas. Nestemo

delo já discutido por outros autores, o metal é representado por

uma banda de condução semipreenchida e o íon adsorvido por dois ni

veis: um nivel profundo, inicialmente ocupado pelo fotoeletron e

o segundo, um nível ressonante, um orbital do átomo adsorvido o

qual, atraido pelo potencial do buraco profundo, é deslocado para

abaixo da energia de Fermi.

O cálculo, baseado nas técnicas de grupo de renormali

zaçao d{ ~nvolvidas por Wilson para resolver o problema Kondo, con

sidera pela primeira vez a interação eletrostática entre o buraco

profundo e os estados de condução. Os resultados mostram que esta

interação reduz efetivamente o acoplamento entre o nível ressonan

te e a banda de condução, e portanto, modifica qualitativamente os

espectros de fotoemissão.
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ABSTRACT

X-Ray Photoemission spectra (XPS) are calculated for a

simple model for chemisorption on metallic surfaces. In the spin 

less model, already discussed by other authors, the metal is re 

presented by a half-filled conduction band and the adsorbed ion by

two levels, one representative of a deep core state initially

occupied by the photoelectron and the second, a resonant leveI, of

an initially empty adsorbate orbital which, attracted by the core

hole potential, is dragged below the Fermi energy.

The calculation based on the renormalization group

techniques devised by Wilson to analyze the Rondo problem, acoounts

for the first time for the electrostatic interaction between the

core hole and the conduction states. The results show that this in

teraction effectively narrows the coupling between the resonant

leveI and the conduction band and hence changes qualitatively the

nhotoemission spectra.
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CA,P!TULO I

INTRODUÇÃO

Nas últimas décad~s, houve um grqnde desenvolvimento nas

pesquisas de processos de adsorção química em superfícies metálicas,

espeçialmente por causa da importância tecnológica de fenômenos ,

tais como catálise e corrosão, a eles associados.

Um dos ~rincipais temas de pesquisa é a determinação expe

rimental da alteração da estrutura de níveis eletrônicos dos íons

adsorvido~ em função da sua interação com o meio metãlico.

Dentre as técnicas que tem sido utilizadas para estudar

adsorção em metais destaca-se a espectroscopia de fotoemissã~ que o

ferece uma variedade de informações sobre sistemas adsorvidos. Em

particular, a espectroscopia por raio-X (em inglês X-ray Photo 

emission Spectroscopy -XPS) com energias da ordem de milhares de

eletron-volts, fornece dados para a determinação da estrutura deni

veis profundos de íons adsorvidos.

A experiência de fotoemissão consiste em incidir radiação

sobre a superfície da amostra e detectar a corrente de eletrons fo

toemitidos. De acordo com o tipo de informação que se deseja extIair

da experiências, duas modalidades de medidas podem então ser fei

tas: no caso em que se deseja encontrar a distribuição de momentos

dos eletrons mede-se a corrente em função tanto do ângulo de fotoe

missão como da sua energia. Numa segunda possibilidade, adotada no

caso em que se pretendem determinar densidades de estados, ignora

se a distribuição angular da fotoemissão e mede-se apenas a ener 

gia cinética do fotoeletron.

Nesta dissertação estamos interessados nesse último tipo

de medida da qual é possível extrair informação tanto a respeito da

~osição energética de níveis profundos como do deslocamento e alar-
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gamento dos níveis de valência de íons adsorvidos em superfícies

metálicas.

A interpretação dos espectros de fotoemissão baseia -

se,em um pequeno arsenal de conceitos de física atômica e dos só

lidos, alguns dos quais estão ilustrados esquematicamente na fi-

gura 1. O espectro correspondente a um nível isolado bem como o

de\um átomo de muitos eletrons estão indicados na figo Ia. por

linhas cheia e tracejada, respectivamente. No primeiro caso, O e

letron sendo excitado pelo raio-X de energia tw , o espectro é

constituído por uma única linha discreta na energia E =~u)+E on-.o c

de Ec é a energia de ligação desse nivelo Para átomos multiele -

trônicos (ou sólidos isolantes), a generalização ingênua desser~

ciocínio conduziria a um espectro constituIdo por uma série de

linhas discretas. No entanto, os espectros experimentais mostram

picos relativamente largos, ilustrados pela linha tracejada nafi

gura. O alargamento das linhas se deve à vida média finita do bu-

raco pr0~undo criado pela absorção do raio-X, a qual é determina-

da pela probabilidade de transição para o nIvel profundo de ele -

trons com energias próximas a E .c
No caso de um metal, indicado na Fig. lb, o mar de

Fermi em que o nível profundo está imerso torna mais complexa es-

ta questão. os eletrons de condução são perturbados pelo súbito ~

parecimento do potencial eletrostático atrativo do buraco profun-

do. Essa perturbação súbita dá ma~gem a uma probabilidade finita

de transição para um estado final que tem excitações partícula-bu

raco na banda de condução, no qual a energia disponível para o fo

toeletron será menor do que E (uma vez que uma parcela dessa e -o

nergia é gasta para se produzirem os pares eletron-buraco}·Doniach

e Sunjic(l), que pela primeiravez analisaramesse problema,mostraramque essa

probabilidade é tão m~ior quanto menor for a energia das
excita -
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ções partlcula-buraco, de forma que a linha descrita na fig.la •

é substitulda pela singularidade indicada pela linha pontilhada

na fig.lb.

Nesse mesmo trabalho, esses autores mostraram que o

comportamento singular desaparece quando se leva em conta a vida

média finita do buraco, cedendo lugar a uma curva que em contras

te com a linha tracejada da fig.la. é assimétrica, tendo o forma
\

to indicado pela linha tracejada da fig.lb. Esse resultado foi con

firmado experimentalmente por Citrin e Schlüter(2).

Os espectros de metais com orbitais d (metais de tran-

sição) ou f (terras raras) parcialmente preenchidos podem em cir

cunstâncias favoráveis ter a estrutura de dois picos da fig.lc •

Basicamente a mesma situação física é encontrada na adsorção quí

mica em superfícies metálicas, uma vez que nesse processo sempre

haverá orbitais ligantes preenchidos e antiligantes vazios. Nes 

ses casos, o potencial eletrostático do buraco que é criado pela

qbsorção do raio-X atrai os orbitais vazios, podendo puxar um de-

les (que será abaixo designado pela letra ~) para dentro do mar

de Pemi. Concomitantemente com a fotoemissão pode então haver a

'transferência de um eletron do nível de permi para esse orbital,

hipótese essa em que o fotoeletron recebe urna energia adicional

(igual à diferença EAP entre a energia de Permi e a do orbital ~),

dando origem a um segundo pico de fotoemissão, deslocado de EApem

relação ao máximo em E . Essa estrutura de dois picos foi discutio -

'da por vários autores na última década(3,4). Todos eles encontra-

) raro independentemente que a relação entre as áreas sob os máximos

é proporcional à razão entre a largura do orbital ~ (devido ao seu

acoplamento com a banda de condução) e a sua energia final EAp·

O espectro desenhado na fig.ld, que se refere à mesma

situação física (por exemplo, adsorção química em metais), ilustra

~~rincipal conclusão a que se chega no presente trabalho. O mode-
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Fig.l- Representação esquemática de espectros de fotoe 

missão. A figo(a)mostra urna linha cheia resultante da fotoemissão de

um eletron de um nível isolado e uma curva tracejada, que corres -

ponde ao espectro de um nível profundo de um átomo com muitos ele-

trons. A curva pontilhada na figo (b), é a singularidade calculada

por Doniach e SUnjic da fotoemissão em níveis profundos de metais ,

a curva tracejada resulta do mesmo cálculo levando em consideração

a vida média finita do buraco profundo. As figs. (c) e (d) ilustram

espectros de·níveis profundos em átomos adsorvidos em metais. Na

figo (c) o cálculo feito por Gunnarsson e Schônhammer não considera

a interação entre o buraco profundo e os eletrons de condução e a

figo (d) é um espectro calculado nesta dissertação na qual essa úl

tima interação foi incluída.
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10 em que se baseia o cálculo do mesmo, um aperfeiçoamento do mo-

dela usado nas Refs. e e 4, inclui uma interação eletrostática en

tre o buraco profundo e os eletrons de condução. Como a compara 

ção entre as figs.lc e ld. indica, essa interação modifica quali-

tativamente o espectro~ Em particular, o pico na energia mais al-

ta pode, p~ra interações eletrons de condução-buraco profundo su-

ficientemente fortes, desaparecer, como no caso dessa última fig~

ra. \

Uma vez que os resultados expressos nas figs.lc. e ld.

estão diretamente ligados ao tema dessa dissertação convém, a títu

10 ilustrativo, fazer uma análise mais detalhada dos espectros cai

culados por Gunnarsson e Schônhammer .

A fig.2 mostra espectros típicos calculados(4) numeri-

- ~
camente para tres valores do acoplamento entre o n1vel a e a banda

de condução. Nesse cálculo admite-se que esse nível, inicialmente

na energia EA1=0.4 (medida em unidades da largura da banda), é de~

locado para a energia final EAP=-0.2 (isto é, dois décimos da lar

gura da banda de condução abaixo do nível de Permi). Em particular,

o espectro na fig.2b. é o mesmo que foi representado na fig.lc.

A origem dos dois picos que podem ser distinguidos nas

três figuras já foi discutida anteriormente. Em todos os casos dois

- - ~. -
processos de fotoemissao sao poss1veis: (1) um eletron de conduçao

pode cair do nível de permi para o nível a durante a emissão do fo

toeletron. Nesse caso, este último será emitido com uma energia a-

crescida de 0.2 em relação a sua energia inicial E (igual à enerc

gia do nível profundo). Esse processo corresponde ao pico na ener-

gia E-E ~0.2, claramente distinguivel nas figs.2a., 2b. e 2c. (2) oc
processo normal de fotoemissão sem transferência de eletrons para

o nível a também pode ocorrer, correspondendo ao pico em torno da

energia E-E =0.c
Conforme mostra a fig.2, a razão entre as intensidades

dos dois picos, mantidos constante todos os outros parâmetros,
~
e
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- ~ -
funçao do acoplamento Ventre o nlvel ~ e a bqnda de conduçao.

Um~ an~l~se rápidq dqs escalas de tempo do problema ex -

plica essa dependência. Duas são as escalas associadas ao modelo

considerado por Gunnarsson e Schônhan~er(4). A primeira ~ o tempo,

I ~ - ~

lT' de transiçao de um eletron de conduçao para o nlvel ~, o qual

é inversamente proporcional ao quadrado do acoplamento V (isto é ,

proporcional ao inverso da largura do nível). A segunda é o que se

pode chamar de tempo de fotoemissão que/de acordo com o princípio,
da incertez~ é inversamente proporcional à energia cedida pelo fo-

toeletron ao sistema. Uma vez que a máxima energia que o fotoele

tron pode ter é aproximadamente igual a E =E -EAF, esse tempo émax c
-1

proporcional a (E -E) •- max

No caso da fig.2a., o acoplamento sendo pequeno, para

E=Ec o tempo de fotoemissão Te é muito menor do que o tempo de tr~

sição 'T. A probabilidade do eletron de condução ser transferido

para o nivel ~ durante a fotoemissão é muito pequena; resulta dai

que o pico em torno de E-E =0 é muito mais acentuado do que o picoc
em torno de E=E

max

A medida que o acoplamento vai crescendo;os tempos Te e

TT tornam-se comparáveis (caso da fig.2b.) e os dois picos têm a 

proximadamente a mesma intensidad~ e eventualmente Te fica muito

maior do que TT' caso da fig.2c. em que o pico E~Ec praticamente

desaparece.

Medidas experimentais visando testar os resultados de

Gunnarsson e Schônhammer(4) foram recentemente feitas por Fuggle e

colo (5) em terras raras e compostos actinídeos. Embora os parâme -

tros V e EAF essenciais para um cálculo quantitativo do espectro

de fotoemissão não sejam conhecidos para esses metais, há uma con-

cordância qualitativa entre os resultados obtidos e a previsão teó

rica. Uma pequena polêmica levantou-se recentemente(6) em torno da

importância de se considerar nesse problema a interação do buraco

profundo com os eletrons de condução, interação essa que foi des -
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Fig.2 - Resultados numéricos ob
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condução. De modo geral os espe~
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2
razao entre a largura r=~pv do

nível adsorvido e a sua energia

final EAF, determina a intensida

de relativa dos dois picos. As -

sim, no caso (a), r<IEAFI , o pico na energia E-Ec=O é muito mais

intenso do que o de energia mais alto que apenas se delineia. No ca

so (b), r-IEAFI, os dois picos tem intensidade comparável e no caso

(c), r»IEAFI , o pico na energia 0.2 domina completamente o espec-

tro.
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prezada nas Refs. 3 e 4.

Gunn~rsson e schônhammer(7) argumentam que essa inte-

ração não altera significantemente a corrente de fotoemissão. Pa

ra chegar a essa conclusão eles substituem a interação pelo seu

valor médio e concluem que apenas o eixo das energias do espectro

é deslocado de uma constante.

Um cálculo mais preciso levando em consideração a in-

teração entre o buraco profundo e os eletrons de condução será de

senvolvido nesta dissertação. O cálculo se baseia nas técnicas de

Grupo de Renormalização desenvolvidas por Wilson(8) e que permi -

tem determinar com precisão a taxa da fotoemissão sobre todo o in

tervalo de energia de fotoemissão. Nossos resultados mostram que

ao contrário do previsto por Gunnarsson e Schônhammer(4,7) a inte

ração entre o buraco profundo e os eletrons de condução distorce

consideravelmente os espectros de fotoemissão. Mais explicitamen-

te mostramos que o potencial do buraco profundo reduz o valor efi

- .
caz do acoplamento entre a banda de conduçao e o n1vel a. Uma vez

que esse acoplamento é reduzido, o pico na energia E-E ~ IEAFIpoc -

de desaparecer.

Esta dissertação está distribuída da seguinte forma :

no capítulo II introduzimos um modelo quantitativo para descrever

íons adsorvidos em superfícies metálicas, que é resolvido por té~

nicas de grupo de renormalização. No capítulo III apresentamos re

sultados da taxa de fotoemissão para o caso em que o nível a é des

locado até o nível de Fermi. Esse caso particular, mais simples de

ser analisado, dá a primeira indicação de que o potencial do bura

co profundo reduz o acoplamento banda de condução-nível ~. Final 

mente no capítulo IV, apresentamos resultados da taxa de fotoemis-

sao para o caso em que o nível ~ é deslocado para uma energia a

baixo da enE:rgia de Fermi e mostramos como o potencial do buraco

profundo afeta os espectros de fotoemissão.
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CAPiTULO 11

2.1. Descrição geral do problema

Neste capítulo vamos introduzir quantitativamente um

modelo para o sistema metal-átomo adsorvido e apresentar as técn!

cas de grupo de renormalização que são empregadas no cálculo da

corrente de fotoemissão.

Mas preliminarmente, convém fazer uma discussão quali-

tativa do modelo que é representado na fig.3. Um foton de raio-X,

com energia tw, interage comum eletron de um nivel profundo do á-

tomo adsorvido, excitando-o com. uma energia suficiente para arran-

cá-lo do metal. O eletron é detectado e mede-se sua energia. O me

tal é representado por uma banda de condução semi-preenchida de

largura 2D e o átomo adsorvido por 2 níveis eletrônicos, um nível

de valência a, que inicialmente está situado a uma energia acima
O

do tipo da banda, e um nível profundo ª, com energia Ed' conforme a

fig.3. indica.

Que papel representa o nível de valência ~ nesse pro 

cesso? Se o eletron profundo, ao ser emitido, não interagisse com

os eletrons de condução, iria aproveitar toda a energia do raio-X

e o sistema metal-átomo adsorvido permaneceria praticamente inalte

rado. O espectro de fotoemissão seria então constituído por uma ú-

nica linha na energia To = tW+Ed' No entanto, quando o eletron

excitado, cria um buraco de carga positiva e o potencial atrativo

deste buraco irá influenciar os eletrons de condução de duas manei

ras: (1) poderá abaixar um ou mais níveis de valência do átomo ad

sorvido e (2) deslocar níveis de condução.

Em virtude deste último efeito, o potencial do buraco
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O
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EF=O

~//////////r~F=O
a

EAF

d--<r-

(b)

O

INICIAL
a EAI

D

FINAL ~-e

•
Figura 3 - Representação esquemática do sistema metal

átomo adsorvido. No modelo, descrito no texto, o metal é reoresenta~ -
do por urna banda de condução semi-oreenchida com largura 2D e o á-

tomo adsorvido por dois níveis eletrônicos: um nível profundo d

e um nível de valência a. Este último está inicialmente desocupad~

com urna energia EA1 acima do topo da banda. O raio X incidente ex

cita um eletron do nível g, eXDulsando-o para fora do sistema e

deixando um buraco profundo que vai interagir com os eletrons de

condução e com o nível de valência. Nesta dissertação dois casos

são considerados: no caso (a) o nível ~ desce até a energia de FeE

mi,EAF=O. No caso (b) a energia final do nível a situa-se abaixo

do nível de Fermi.
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profundo espalha os eletrons de condução, criando na banda exci

tações partícula-buraco que'roubam energia do eletron fotoemiti

do. Assim o eletron profundo poderá ser excitado com energias T

menores que T e o espectro de fotoemissão consequentemente se ao

larga.

o deslocamento dos níveis de valência do adsorvido tam

bém influencia o espectro de fotoemissão. Se o potencial df buraco
\

profundo for suficientemente forte, um desses níveis poderá ser

deslocado até o'nível de Fermi ou mesmo abaixo dele, desta forma

ficando degenerado com os estados de condução ocupados. Essa deg~

nerescência possibilita a transferência de carga da banda de con-

dução para o adsorvido. De fato, o orbital de valência do átomo

adsorvido se superpõe com os orbitais de condução do metal, haven-

do portanto um acoplamento entre estes e aquele.

Assim, o deslocamento do nivel de valência reduz a e-

nergia associada à banda de condução permitindo que o eletron pro

fundo seja fotoemitido com energia superior a T .o

O acoplamento entre adsorvido e banda de condução in-

troduz uma energia característica r no problema, igual à largura

ou incerteza na energia do nivel adsorvido dada pela regra de Ou

ro de Fermi r=npV2 onde p é a densidade de estados de condução e

V o elemento de matriz que acopla os estados de condução com o ní

vel a.

Além de r , o problema possui duas escalas de energia,

a saber (1) a posiçao final do nivel adsorvido e (2) a energia de

excitação da banda de condução que é particularmente importante

porque é controlável experimentalmente. Para se definir esta últi

ma escala é necessário observar-se que no caso em que o nivel de

valência se desloca para uma energia EAF abaixo do nível de Fermi,

a maior energia de fotoemissão, T , corresporrleà situaçãofinal anquemax

a banda de corrluçãoestá no seu estado fun:1amentale um eletron tirado do uivelde
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Fermi ocupa o nível de valência. Nesta situação o eletron fotoemi-

tido ganha uma energia adicional dos eletrons de condução igual ao

valor absoluto de EAF, isto é

Em geral, no entanto, o fotoeletron é emitido com e -

nergia T<T , deixando parte da energia do raio-X no metal. Defi~max

nimos então a energia de excitação, ~E , como a diferença entre

T e T isto émax

.•.
j' (2.1)

Para podermos entender melhor estas escalas de energia

convém pensar nelas em termos das escalas de tempo características

que aparecem no problema. A primeira, TT= h/r , é o tempo que os

eletrons de condução levam para passar para o nível de valência do

átomo adsorvido ou seja o tempo de transição banda-nível a. A ou 

tra T = t/6e, pode ser encarada corno o tempo que o sistema leva paE -

~ra absorver o raio-X; na falta de um termo mais adequado vamos cha-

má-lo de tempo de fotoemissão.

A forma do espectro depende fundamentalmente da compe

tição entre estas duas escalas de tempo o que segue da seguinte dis

cussão da taxa de fotoemissão em torno de 6E = IEAPI. Se 6E»r, o

tempo de fotoemissão, T é muito curto comparado com o tempo deE

transição banda-nível ~, TT' e os eletrons de condução nao passam
~ - -- .

para o n1vel de valencia durante a absorçao do raio-X. Este n1vel ,

pode então ser considerado desacoplado da banda e não participa do

processo de fotoemissão. Consequentemente a energia cinética do ele

tron fotoemitido será T = hw+Ed e pela Eq. (2.1) o espectro terá um

pico acentuado na energia de excitação ~E =IEAFI.
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Se, por outro lado, enquanto o eletron profundo estiver

saindo do metal ,um eletron de condução passar para o nível adsor-

vido,o que é ~ossível quando TT«T( , isto é r»~E ,este nível

fica fortemente acoplado coma banda de condução e o eletron é fo

toemitido com energia cinética T=tW+Ed+IEAFI; resulta daí que o pi

co de fotoemissão se desloca para a energia de excitação ~E= O

conforme se vê da Eq. (2.1).

Qual é o papel do potencial do buraco profundo nestas

considerações? Vamos mostrar adiante que esse potencial interfere

nos resultados, pois diminui a largura do nível adsorvido de r pa-

ra um valor eficaz f*<f. Para potenciais suficientemente fortes

mesmo que a energia de excitação seja tão pequena que ~E -IEAPI«

r, poderemos ter ~E»r* de modo que o acoplamento entre o nível

,

adsorvido e a banda de condução é reduzido e o pico de fotoemissão

se localiza em ~E=IEAFI. Em outras ~alavras, o potencial do buraco

pode alterar qualitativamente o espectro de fotoemissão o que cons

titui a princial conclusão deste trabalho.

2.2. Hamiltoniano do modelo

Nesta seção vamos descrever quantitativamente o modelo

discutido na seção anterior. O Hamiltoniano do modelo da seçao

2.1. é dado pela soma dos seguintes termos:

(1) Energia cinética dos elétrons de condução que, se

supoe, tem uma relação de dispersão linear Ek=VpK com energias me

didas em relação ao nível de Fermi e unidades escolhidas de tal for

-D<k<D (2.2)

onde c~ é operador de Fermi que cria um eletron com vetor de onda
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K.

(2) Interaç~o en~re os eletrons de conduçâo e o buraco

nrofundo..

(2.3)

onde G é o potencial do buraco profundo que se supõe independente
\

+ ~ - ~
dos mornenta, e d e o operador de criaçao de e1etrons no nlvel g.

Observamos que o termo entre narenteses do lado direito da expre~

são (2.3) garante que esta interação só aparece quando o nivelpro-

fundo eE' ~ vazio «d+d>= O)

(3) Energia associada ao nível profundo

(2.4)

(4) Energia do nível adsorvido que se desloca, devidoao

potencial do buraco profundo, da energia inicial EAI quando o ni 

vel profundo está ocupado «d+d>=l) para a energia final EAF quando

o nivel ª está vazio «d+d>=l).

+ + + +
= E AI a a d d + E AF a a (l-d d)

onde a é um ooerador de destruicão de eletrons no nível a.~ ~ -

(2.5)

(5) Acoolamento entre o nível da valência e a banda de

conducão~

+
H = V L (Ck a + hc)ac k

(2.6)

onde se supõe que o elemento de matriz V seja independente dos ve-
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tores de onda k.

(6) Acoplamento dipolar entre o nível profundo d e umes

tado livre ao qual se associa o operador de Fermi c
q

H (t)x
+ -iwt

= w r (C d e + h.c.)

q q

(2.7)

Aqui w é o elemento de matriz de dipolo elétrico também supostoi~

dependente de vetares de onda livres, q.

o Hamiltoniano do modelo é dado então por

(2.8)

onde o último termo do lado direito será tratado como perturba -

çao na aproximação da regra de Ouro de Fermi para o cálculo da cor

rente de fotoemissão, dada por

27T L

a= -h F

2

I<FIH 11>1x <5 (E - E - l1w)F I (2.9)

A soma do lado direito é efetuada sobre todos os estados

finais que conservam a energia.

Representando-se as energias inicial e final da banda de

condução por EbI e EbF/respectivament~ temos

(2.10)

(2.11)

e usando a condição de conservação da energia da Eq. (2.9) e a def!

nição d~~E, Eq. (2.1), reescrevemos a corrente fotoemitida como
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a=
2TI

h

2

I<F/H Ix>1x (2.12 )

onde EEX = EbF - EbI é a energia de excitação do estado final.f
Antes de terminarmos esta seção,convém observar que o

termo Hac no Hamiltoniano, Eq. (2.6) ,acopla os eletrons de conduçãO

ao nível a, introduzindo uma incerteza (ou largura) dada por r =

desta redução que o potencial afeta qualit~

do pela Eq. (2.3) reduz

2 2/ 2 ~ -+TI G D). ~ em funçao

\2/ d of' • 1 d
= TIV D. Iremos emonstrar no caoltulo 111 que opotencla HCd a-

*
esta largura para um valor eficaz r =r/(l+

tivamente o esoectro de fotoemissão, conforme veremos nos capítulos

111 e IV.

2.3. Transformação do grupo de renormalização

o Hamiltoniano original do modelo será submetido, nas

secçoes 2.3.1-2.3.3, a uma série de transformações para que possa

ser diagonalizado numericamente, conforme se explica na secção 2.3.

4. Esse procedimento, que foi introduzido por Wilson para analisar

o problema Kondo{ 8), e se mostrou eficaz na solução do modelo de

Anderson{ 9) e no cálculo da singularidade na absorção de raio

x{lO) já foi apresentado em detalhes no capítulo VII da Ref. 8

Assim a descrição que se segue será suscinta.

2.3.1. Discretização da banda de condução

A banda de condução se constitui de níveis distribuídos

continuamente no intervalo -D<k<D. Para que este problema possa

ser resolvido numericamente é preciso discretizar e limitar o núme

ro desses níveis.
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-I -2 -3 -3 -2 -I

-/\ -~ /\ /\I----I-------'.----r-r' 1-----'1 I

-O 8FEO +0

Fig.4- Discretização logarítmica da banda de condução. O

p-arâmetro A node, a orincíoio ser qualquer numéro maior que a uni-

dade.

A discretização é feita em uma escala logar!tmica, isto

é, dividimos o espaço dos k em urna sequência de intervalos de ener

gia definidos em termos de um parâmetro A>l, tal que o m-ésimo in-

-(m+l) -m
tervalo vai de DA a DA conforme mostrado na figura 4. Os

intervalos vão diminuindo a medida que se aproximam do nível de

Fermi de maneira a manter, embora de forma restrita, a invariância

por transformação de escala de energia que é urna propriedade funda

d + .um opera or a que crla umm
+

/2 e um operador b para om

mental da banda de condução, conforme. explicado na Figura 5I

Definimos dentro de cada intervalo positivo A-m-l<k<A~

-m -m-leletron com momento médio K =(A -A Im

intervalo negativo correspondente, isto

é,

~

a+ = (1_A-l)-1/2
Am/2 > c~

m

L-_

-m-l m

A <k< /1-

+

(l-A-1)-1/2Am/Zc+b ==
m

k

-m-l -m-l
- /I <k<- /I (2.13)

(2.14 )

-,~~-~Gl' ..._. J.•.••..,..__ 0"'- _ .•
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l~-------+--

-o

- -------- -

-o

1

-o

Figura 5 - Ilustração da invariância da banda de condu-

çao por transformação de escala. A figo (l)é

uma representação esquemática da banda de

condução do metal. Os quadrados A e B repre

sentam janelas através das quais se observa

a distribuição de níveis de energia da ban-

da em escalas da ordem de D/2 e D/4 respec-

tivamente, onde D é a largura da banda. Qum

do se reduz a escala de energia vê-se a mes-

ma distribuição (contínua) de níveis. Se a

discretização for feita em uma escala linear

conforme a figo (2) as janelas de observação

A e B irão mostrar distribuições muito dis-

tintas. Na janela A o espaçamento entre os

níveis é da ordem de (1/8) do comprimento do

intervalo enquanto que na janela B este espa

çamento é da ordem de 1/4. A discretização

linear destrói a invariância por redução de

escala. Na figo (3) a discretização é feita

em uma escala logaritmica. Tanto a janela A

quanto a B observam um conjunto de níveis
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totalmente semelhantes cujos espaçamentos

são'variáveis e diminuem a medida que se

aproximam do nivel de Fermi. Vê-se que a

discretização logaritmica preserva a inva

riância por redução de escala.
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onde os orefatores são introduzidos para que esses operadores obe- --

deçam as regras usuais de anticomutação.

{b , b+,} =n n

ó ,
mm

Ô
nn'

(2.15)

(2.16)

Invertendo as relacões obtemos.
00

L
m=O

(2.17)

convém observar que a base dos operadores a e b não é- m m

-- .. A 1 ( 9) - b fcompleta a nao ser no 11mlte ~ . Nao o stante, con orme se ve

rá no capítulo III,os cálculos numéricos mostram uma rápida conver

gência para este limite mesmo para valores de A tão grandes quanto

A=5, o que justifica o uso dessa base oara A>l. Para uma discussão

mais extensa desta questão veja Refs. 8 e 9 .

Com auxílio da Eq. (2.17), substituindo os Cks pelos
a

m

e bm podemos escrever portanto,o Hamiltoniano, Eq. (2.8), na base

dos novos operadores. A energia cinética dos eletrons de condução

é então dada por

Hc
=(l+A-l)

2

00

DI
m=O

A-m
+ +

(a a - b b )1m m m m (2.18)

o termo de interação do buraco com os elétrons de condução ~or

(2.19)

o termo de acoolamento banda-nível a ~or

- + +
H = V/2 (f a + a f ),ac o o (2.20)
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onde, por simplicidade de notação, introduzimos o operador norma-

lizado

f
o

00

L
m=O

(a + b )A-m/2
m m

(2.21)

e os termos que envolvem apenas o átomo adsorvido juntamente com o

termo de perturbação H continuam sendo dados pelas expressõesx
\

(2.4), (2.5) e (2.7).

2.3.2. Transformação para uma nova base

A base dos operadores a e b não é adequada para diam m -

gonalizar o Hamiltoniano porque todos os estados de condução, a em

b se acoplam com o átomo adsorvido. Uma vez que o tratamento numém

rico que será feito nesta dissertação exige que se trabalhe com um

número finito de estados de base, um truncamento desta série infi-

nita se faz necessário. Assim precisamos encontrar uma base na

qual o truncamento não afete a interação dos eletrons de condução

com o átomo adsorvido.

As expressões (2.19) e (2.20) sugerem que um estado

desta base seja o operador f dado pela Eq. (2.21). Como fo o
~
e uma

combinação linear dos a e b ele não é ortogonal a estes operado -m m

reSi podemos no entanto definir uma base ortogonal composta por ope

radores f , (n=O,l, .•. ) com f sendo o seu primeiro elemento. An o

descrição desta base que segue o processo de ortogonalizaçaode Gram-

Schmidt, está feita no capítulo VII da Ref.8.

Os operadores f são definidos de modo que cada um sen

acople somente com seus vizinhos próximos fn+l e fn-l, isto é que a

energia cinética dos eletrons de condução, Eq. (2.18), se escreva
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(2.22)

Essa irnposiç~o ~ suficiente para definir os operadores fn e para

se determinar os elementos de matriz E , dados porn

\
E =n

A-n/2 (l_A-(n+l))

(1-1\- (2n+1) 1/2 (1-1\- (2n+3)) 1/2

(2.23)

-n/2
Note que para n+oo , E ~1\ •n

Em particular, para referência futura vamos escrever a e~

pressao de segundo elemento da base dos fn

fl = (1_1\-3)1/22

00

l:
m=O

-3n/2 (a -b )
1\ m m (2.24)

o ooerador f+ cria um estado eletrônico localizado espa-.. o

cialmente em torno do átomo adsorvido; portanto somente eletrons

próximos do mesmo é que vao sentir o efeito do potencial do bura -

cO. O curto alcance desta interação decorre matematicamente da su-

posiçao de que o potencial eletrostático G seja independente dos

momenta (ver Eq. (2.3» e fisicamente da blindagem do potencial do

buraco pelos eletrons de valência do átomo adsorvido.

O Harniltoniano total escrito na base dos operadores fn

é dado por

H = (1+1\-1)
2 D

00

L
n=O

(l-d+d) +

+ W E (c+ d e-iwt + h.c.)
f f

(2.24)
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2.3.3. Truncamento do Hamiltoniano

o hamiltoniano escrito na base {f } embora discreto,n

infinito; é portanto impossível diagonalizá~lo numericamente.

...e

No

.
~'

entanto, como esta base foi definida tomando-se o cuidado de ape-

nas o operador f se acoolar com o átomo adsorvido nodemos, semo - ..

afetar os termos do Hamiltoniano dados pelas Equações (2.19) e (2.

20), limitar a série do primeiro termo da expressão 2.24.

o critério que usamos para truncar o Hamiltoniano é a

comparação das energias associadas a seus termos com a energia de

interesse do problema, a energia de excitação. Cada operador fn

cria um estado com uma energia da ordem de DA-n/2• Para n suficien

temente grande os acoplamentos se tornam muito menores do que ~E e

podem ser desprezados .

Assim, ?ara N tal que DA-N/2«~E , podemos aproximar
J~

Hamiltoniano pela forma truncada

o

(N-l)

L
n=O

+ + +
E (f f +l+h.c.)+2Gf f dd +n n n o o

+ -iwt
+, W L (Cf d e + h.c.)f

(2.25)

o critério que define N pode ser introduzido de maneira

mais explícita definindo-se um parâmetro ~ igual ao menor número

inteiro tal que EN-l A~sejamenor do que a energia de excitação ou

seja,

(2.26)
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Para que HN, Eq. (2.251 seja uma boa aproximaçao para H ,

Eq. (2.24~ é necessário que ~»l. A validade dessa aproximação será

testada nos capítulos rrr e r~ onde mostraremos que os resultados

obtidos por exemplo com A=3 e os valores 3 e 4 para ~ são indistin

r •
gUlvelS.

Para que o termo de menor energia que aparece em HN seja

D

2
por ( , )

I+A

da ordem de 1, convém neste 90nto multiplicar o Hamiltoniano HN

A (N-l)/2. _
. Flcamos entao com

( 2 ) ~(N-l)/2 H = A (N-l)/2
1+A-1 D N

N-l

n=O

+ EAF A(N-l)/2 na(l-nd)+ Ed A(N-l)/2 nd +
A

+ h.c.) (2.27 )

onde G = 4G/D

(1+A-1)

-
E 
AI -

v = 2/2 V/D

(1+A-1)



w= 2w/D

(ltA -I)
E =

d
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(2.27a)

*

Quando HN é diagonalizada, os
autovalores obtidos são

energias·adimensionais a partir das quais os níveis de energia do

sistema são obtidos, multiplicando esses autovalores pelo fator

-1). \l+A A-(N-l}/2 D
lnverso, ....

'\ 2

2.3.4. Diagonalização do Hamiltoniano

*
HN, daoo pela Eq. (2.27), pode ser diagonalizada numerica

mente porque a interação com o raio-X pode ser tratada na aproxima

çao da regra de ouro de Fermi, Eq. (2.9). Nessas condições o opera

dor d+d comuta com H~ cujos autovetores são então subdivididos em

dois subespaços, um inicial no qual o buraco está preenchido (<d+d>=

=1) e um final no qual está vazio (d+d=O). Nestes dois subespaços
n ..

o Hamiltoniano tem duas formas distintas, inicial H~ e final H~I

dadas respectivamente por

/I. (N-l) /2
(N-l)
I.
n=O

(2.28)

HN _ /I.(N-l)/2F -

+ V /I.(N-l)/2Cf+a + h.c.) + EA.F /I.(N-l)/2no a (2.29)

Como nd=l no subespaço inicial, o último termo do lado
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direito da Eq. (2.28), consta,nte,será, englobado na definição de /JE.

2.3.4.a) Diagonalização do Hamiltoniano Inicial

o Hamiltoniano H~, Eq. (2.28), estâ em uma, forma quadrá ...

tica e node ser escrito na forma matricial como

"

(2.30)

onde~ é uma matriz simétrica quadrada de dimensão (N+2) da for -

ma

EA1

-
V

V

O
El

)(~ = A (N-l)/2

IEl
O

E2

I

E2
O

O

e f um vetar cujas comoonentes sao

(2.31)

N

Para N<50 a matrizc}{I ?ode ser diagonalizada numericamen

te. Obtemos então, ?ara cada N, um conjunto de (N+2) autovalores e

correspondentes autovetores na base dos f .n

Os resultados numéricos têm as seguintes características
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gera~s: Para N 1mpar, dos (N+2) autovalores, CN+3}/2 são posi ti 

vos e (N+ll/2 são negativos. O maior autovalo;r é denominado por fio'

contorme se verá abaixo corresponde à energia do nível a. Os res 

tantes são denotados por fI~ ' ~=1,2,3, ... (N+l)/2 e ordenados de

tal modo que fll~f)2<fl3•.•• <f)CN+l)/2'

Uma notação semelhante se usa oara os autovalores negati

vos, que serão indicados por ~ n~ ' ~=l,2,3, ••• (~+1)/2 de forma
\

que f)~represente um valor positivo.

Numericamente encontra-se que os autovalores positivos

- .t ... d A 9,-1 1 .n~ sao mUla proXlfiOS e H e os autova ores negatlvos - n~
~-l

de -A . Por exemnlo, para N=5, A=3 e E =4D encontram-se os se -- - AI

guintes autovalores: nl = 0.795, n2 = 2.98, n3 = 8.95,-n~ = -0.807,

-n2 = -3.0l,-n; = -9.03 e no = 54.l0.Veja figura 6a.

O valor de no,até a primeira casa decimal, é EA1multipli-

~~ A (N-l)/2
cado por -1 - e os outros autovalores são aproximad~l+A D -1

mente iguais à energia D (l+~ )A-m, Eq. (2.18), associados aos o-

peradores discretos a e b ,multinlicados nelo mesmo fator
(N-l)/2 m m - -

2 A f.· l' ... ~.~ --1 'D Ess1m ?or exemp o, a malor energla, n3, e nrOXl

l+A (N-l)/2]ma de A . Deve-se notar no entanto que enquanto o índice

mda soma no lado direito da Eq. (2.18) corre de O a 00 , o índice R,

associado às energias nR,e nR,vai de 1 a (N+l)/2; isso se deve ao

truncamento de H que limita a (N+l) o número de estados de condu -

çao.

Definimos um operador g; que cria um e1etron no autoesta

do correspondente ao autovalor positivo nR,e um operador h; que

cria um buraco no autoestado associado a - nR,.A expansao dos no -

vos oneradores gR,' hR, em termos dos fn e

g - L f
n cxn R,

R, - n

h.Q, = L

f+
Sn.Q,

nn (2.32)

(2.33)
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Figura 6 - Nlveisde energia discretos dos Hamiltonia -

nos inicial e final para N=5 e A=3. O potencial do buraco foi es-

colhido de modo que a defasagem devido ao buraco, ôo=arctg(-nG/AA),

Eq~(2.37), seja igual a O.ln , e o acoplamento V foi escolhido tal

que a largura do nivel adsorvido seja 1'=0.05. A energia inicial do

nlvel de valência é EA1=4D e a final é EAF = -O.ID. No Hamiltonia

no inicial, o nivel adsorvido está praticamente desacoplado da ba~

da de condução e corresponde ao nivel na energia D =54.1 (observaro

que EA1, assim corno todos os termos no Hamiltoniano foram multipli

cados pelo fator 2((1+A-l}A (N-l}/2. Os demais níveis iniciais cor-

respondem aos níveis de condução e são dados aproximadamente pela

expressao ±At-l, t=1,2,3, •.. (N+l)/2. No Hamiltoniano final o nível

adsorvido se acopla com os eletrons de condução. O nível com ener 

gia -n =-1.56 é aquele que tem maior projeção sobre o nível a. Ob-o -
-1 (N-l}/2

servar que a energia EAP=-O.l escalada pelo fator 2/(1+A }A

dá urna energia reduzida de -1.35. Tanto este como os demais níveis

- t-l-y ~-l+y
finais sao dados aproximadamente pelas expressoes A e -A ,

t=1,2,3 ••. (N+l}/2, que correspondem aos níveis positivos e negati

G ~-
vos respectivamente, e y é dado pela Eq. (2.35), tgny= - ~ ------
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E

11; + 8.3
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-l1T r-0.55-"1 +-1.56o
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NaS

r -0.05Oo-O.lTCA -3EAI- 4EAF=-0.1
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onde an~ e Sn~são ~s com~onentes, obtidas numericamente, dos auto

vetores de){~ corres~ondentes aos autovalores positivos e negati

vo~resgectivamente.

Invertendo as relações obtemos os f n

fn ( 2 • 34 )

2.3.4.b) Diagonalização do Hamiltoniano Final

o Hamiltoniano final H~, Eq. (2.29), é diagonalizado da

mesma maneira que ~~. Obtemos também para cada N ím~ar, um conjuri

to de (N+2) autovalores e corres~ondentes autovetores na base dos

EAF (sendo nulo ~ara EAF=O)

e (N+l)/2 são negativos. O

(N-l)/2
A é denotado por

2

(l+Ã-l)

no. Dos restantes os positivos, n~, ~= 1,2,3, ... (N+l)/2 são orde-

nados de modo que n~<n~ <... <n~N+l)/2 e os negativos denotados

por -n~ ' ~= 1,2,3, ... (N+l)/2 são ordenados de maneira que n~ <

autovalor mais próximo de EAF/D

f , dentre os quais um temo sinal den

e dos restantes (N+l)/2 são positivos

<n;<n; ... <n(N+l)/2 . Veja figura 6b.

No apêndice A demonstra-se analiticamente, Eq. (A.25 ) ,

que os autovalores de H~ são dados a~roximadamente pelas expres -

soes

+ A~-l-yn~
-

n~

=_A9,-1+y

onde y é dado por

+

tg (1TY (E~»
nG _

DAf\

(2.35)

+ +

sendo Ei as energias associadas aos autovalores ni dadas por:
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Figura 7 - Defasagem final da banda de condução como

função da energia para o caso em que EAF<O e r«IEAFI (esquemáti

co), obtida da Eq. (.2.35 ). A banda de condução pode ser dividida

em três regiões de energias: na região I, N é suficientemente

grande de modo que as energias dos níveis de condução são muito me

~ + -(N-l)/2
nores do que a energia do n1vel adsorvido, IEAF\»Ei-A

Nesta situação o segundo termo da Eq. (2.35 ) é muito pequeno com-

parado com o termo do ?otencial do buraco, os níveis de condução

estão então desacoplados do nível a, e sofrem uma defasagem cons-
" '

+

tante. Da mesma forma, para N muito pequeno, tal que IEAFI«Ei ~
-(N-l)/2

~A· , o segundo termo da Eq. (2.35 ) pode ser desprezado~

do comparado com o primeiro, e o nível a também se encontra desa-

coplado dos níveis de condução. Esta situação corresponde a região

111. A defasagem, definida módulo TI, é constante nesta região. No
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entanto na região intermediária, 11, onde EAF~E~~A-(N-l)/2, o com

oortamento da defasagem é mais irregular porque os dois termos da

Eq. (2.35 ) se tornam importantes e suas contribuições dependem da

magnitude de G,r e EAp. Em particular os níveis de condução da re-

gião 11 que tem energia positiva tem comportamento diferente dos

que têm energia negativa. Os níveis negativos com energias, E~

mu~to próximas de EAP tem defasagem igual a n/2 e estão fortemen-
. ~

te acoplados com o nlvel adsorvido.
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Ei= D D~ A-(N-1)/2 1+A-1
2
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(2.36 )

enquanto que o fator AA

quando 1\+1.

,Q,nA

2
converge rapidamente para 1

No

se identifica

caso de f=O, a Eq.(2.35)

- (11)
com a expressao para

se reduz a tg(ny)=-nG/A1\ e

a defasagem ô , dos níveis

de 6ondu,~-o produzido por um potencial G = G/AA,

tg(ô) =
-nG

D
(2.37)

Da mesma forma, no caso G=O, a Eq. (2.35) se reduz a

f/AA _ (12)
tg(ny) = + e se identifica com a expressao para a defa-

EAP - Et _
sagem da banda de conduçao em uma energia Et devida ao acoplamento

com um nível ressonante que está a uma energia EAp.

Estas observações trazem a luz o caráter do parâmetro y

cujo significado físico é de uma defasagem dos eletrons de condu -

çao. Mais precisamente tem-se que

y :: o/n. (2.38)

No estado inicial não há potencial do buraco e o nível de

valência tem energia EA1»D, estando desacoplado da banda de condu 

ção. A defasagem inicial é então nula. No estado final, os níveis de

condução sofrem uma defasagem ôp =ny produzida pelo potencial do bu

raco profiundo e pelo acoplamento com o nível adsorvido; esta defasa

gem está mostrada na fig.?

2.3.5. Estados de muitos corpos

Os níveis de energia iniciais e finais obtidos da diagon~



lização numérica de H~ e H~, estão indicados na fig.6. Para N=5
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,
o nível adsorvido corresponde ao autovalor que no estado inicial

tem energia n = 54.10 e no estado final é muito próximo do autoo

valor -n = -1.56. O estado fundamental inicial é construído preo

enchendo-se com um eletron, cada um dos (Ntl)/2 níveis de energia

negativa, isto é abaixo do nível de Fermi. Quanto aos estados fi-

nais há um número muito grande de possibilidades que correspondem

a distribuir os (N+I)/2 eletrons nos (N+2) níveis disponíveis in

dicados na fig.6. Algumas configurações possíveis são indicadas

na parte inferior da fig.8.

A energia reduzida (adimensional) de excitação
*

de cada estado final, EFN é

energias ~; e ~; dos nlveis

dada pela diferença entre a soma das

ocupados e a energia do estado funda-

mental final; este último é construido preenchendo-se todos os n!

veis abaixo do nivel de Fermi. Como todos os fatores no Hamilto -

2 A (N-l)/2
niano foram multiplicados por -1 - , as energias de

1+1\ D *

excitação de cada estado final EEXF são dadas por EFN dividida

por este fator

D fi - (N-l)/2 *
EFN (2.39)

2.4. Determinação da corrente fotoemitida

2.4.1. Cálculo da probabilidade de transição

A probabilidade de transição é dada pela regra

de ouro de Fermi, Eq. (2.12)

2 -1
(J (~E:) = ~ L I <F I H I I> I <5 ( (1+1\ ) A-(N-l)/2 E~_-~E)f x 2 -mh
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onde substituimos a condição da conservação de energia pela condi

çio dada pela Eq. (2.39).

Temos ~ortanto, que calcular o elemento de matriz

I<FIH II>I onde lI> é o estado fundamental inicial e IF> é um dos, x

estados de muitos corpos finais. Sendo Hx dada pela expressão (2.7),

esse elemento de matriz se escreve

\

onde IFB>. envolve os níveis da banda de condução e o ní-

onde \I>

+
= cflFB>

= d+\n> sendo ln> o estado fundamental inicial, e IF> =

vel adsorvido.

Como o elemento de matriz de dipolo elétrico, w,

to constante, vamos escolhê-Io de tal modo que

~
e supo~

2n

'h
w = 1 (2.41)

Assim a Eq. (2.40) se reduz a

-(N-l)/2 E* _~~]
A FN

(2.42)

e portanto o que se precisa calcular são apenas as projeções en -

tre o estado fundamental inicial e os estados finais que conser -

varo o numero de elétrons (isto é, a carga elétrica) e a energia

em relação ao estado inicial. Uma vez que a energia de fotoemis

são é v~-iãvel, a?enas a restrição quanto a carga constitui um

vínculo'a ser considerado.

Assim, todos os estados finais que conservam carga sao

gerados em um programa de com?utador; distribuindo-se de todas as

formas ?ossíveis (N+l)/2 eletrons entre (N+2) níveis. Em seguida

calculam-se as projeçõesentre cada estado final e o estado fundamentalinicial.
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A projeção <FB I I> 'é o determinante de uma matriz de di

mensão ( (N+l) 12 , (N+l) IV cuj os e1ementos são as pro j eçõe s dos es

tados de uma partícula (dados pelos níveis da Figura 6a) que ron~

tituem o estado fundamental inicial sobre os estados de uma partI

cula (Figura 6b ) do estado final IFB>'

Calculando o quadrado do determinante da matriz de proj~

ção obtemos as intensidades das linhas discretas correspondentes

aos estados finais; alguns exemplos são indicados na Figura 8a

2.4.2. Processo de Convoluçâo

No cálculo da taxa de fotoemissâo, Eq. (2.42),

(2.43)

só contribuem para a soma dos estados finais estados cuja ener -

gia de excitaçâo seja igual a 6c. Conforme podemos ver na Figura

8a , devido ao fato da banda ter sido discretizada, o espectro

obtido para um certo N, é constituído de linhas discretas com e -

nergias bem definidas, cuja distribuiçâo depende fortemente do p~

râmetro ~e discretização A . Se 6c for estabelecida como a ener -

gia de uma certa linha forte do espectro, todas as outras linhas

serão desprezadas, o que constitui uma a9roximaçâo muito grossei-

ra para uma banda de conduçâo que na realidade é contInua.

o procedimento que se usa para suavizar o espectro e tor

ná-Io independente de A é um 9rocesso de convolução no qual defi-

ne-se uma função, indicada pela linha pontilhada na Figura 8a

que representa uma caixa de área unitária centrada na energia 6c,

cuja largura é da ordem do tamanho do intervalo de energias do

contínuo que foi substituído por um nível discreto, ou seja ~nA
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Figura 8 - A figura mostra algumas linhas que corres -

pondem a transições entre o estado inicial e vários estados finais,

como função da energia de excitação para N=5. A probabilidade de

transição é proporcional a intensidade destas linhas. As três li

nhas mais fortes, 11' 12 e lJ estão associadas a estados finais que

contém um único buraco abaixo do nivel de Fermi. Nestes estados ,

\Fl>' IF2> e IF3>' indicados na parte inferior da figura o eletron,, ,

de condução que é excitado se encontra no primeiro nível abaixo do

nlvel de Fermi. A caixa tracejada centrada na linha IJ é a função

usada no processo de convolução descrito na secção 2.4.2. A largura

da caixa é dada por tnA(l-I ), onde I é a projeção do nível n-3, ono o

de se encontra o buraco sobre o nível adsorvido, n-. Todas as li'o

nhas que caem dentro da caixa irão contribuir para a taxa de fotoe-

missão. A altura da caixa é ItnA. (1-1 )\-1 de tal forma que sua á o

rea seja unitária.
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na escala da Figura 8a que ~ logaritmic~ ~ semelhança da escalaI

em que a discretização foi definida (ver Figura 4 ).

A taxa de fotoemissão convoluta será então definida co-

mo

(X)

= f a (O f (C fld d 9nç
-00

(2.44)

onde fiE é a energia de qualquer um dos estados finais da Figura

8b que possuem apenas um buraco abaixo do nível de Fermi e que PC!

tanto está associada a uma das

Figura 6b , poderemos tomar

linhas mais fortes. Por exemplo, na

(: -1) -I1EA(N-l)/2/D ,1+A2 J igual a 1.56 ,(~n~) ,

E f é a função

f (~,I1E) = l/(l-I )~nAo

o

~nA (l-I )
I ~n~-~nI1E1< .- o

2

fora deste intervalo

(2.45)

A largura da caixa é portanto ~nA(l-I ), onde I é o qua- o o -

drado da projeção sobre o nível adsorvido do autoestado no qual

foi criado um buraco, ou seja para

-1
I1E= (l+A ) D A-(N-l)/2

2 Tl~ o

A escolha desta função se deve ao fato de que a taxa de

fotoemissão não pode depender da discretização da banda de condu 

ção, isto é, do parâmetro A de discretização. Ora,no caso IEAFI»r,

G=O , um cálculo exato, feito no Apêndice B , pode ser desenvol

vido para a taxa de fotoemissão, o . Esse cálculo permite que se ~

dentifique exatamente a função de convolução que deve ser usada p~

ra obter uma taxa de fotoemissão independente de A i o resultado
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dado, pela Eq. ( B. 9) pode no caso (Jeral, ser testado numericamen-

te ~ conforme se

A+l.

verá no capítulo 111 converge rapidamente para

Todas as linhas que caem dentro da caixa contribuem para

a taxa de fotoemissão convoluta. Nesta dissertação, conforme men-

cionado acima, fixamos como centro da caixa uma linha corresoon -

dente a um estado em que o eletron é arrancado do nível de ordem

R, abaixo do nível de Fermi (Dor exemolo, terceira no caso t =3) eo - - o

colocado no primeiro nível abaixo do nível de Fermi. Assim, se o

autovalor negativo de ordem to for nt ,teremos
o

EEX,Q,
o

-
= D Tl.Q, o

A-(N-l)/2 l+A-l. (--)
2

(2.46)

gura 8a

Qualquer uma das três linhas fortes, 11' 12 ou 13 da Fi

pode ser tomada como centro da caixa. Em cada um dos

casos o índice .R.oé igual a 1,2, ou 3, respectivamente.

Nos cálculos verificamos (ver capítulo 111) que 9ara A>3

e ,Q, ~3 o espectro é essencialmente independente do valor de ,Q,o' - o ,

(2.47)

por isso os resultados apresentados nesta dissertação foram todos

obtidos com ,Q, =3.o

A expressao da taxa de fotoemissão convoluta obtida a

partir das Eqs. (2.43), (2.44) e (2.45) é dada por

2
I <F I I> IB

( 1- I ) • .Q,nA• EE
o x.Q,o

onde a soma se restringe a estados cujas linhas estejam dentro da

caixa centrada em EE
x.Q,

Após calcularoa taxa de fotoemissão convoluta para um

certo N, aumentamos N de dois e repetimos todo o processo: diago-

I' . N+2 N+2 - d d 'na lzamos as matrlzes Hr e HF ' construlmos os esta os e mUl-

tos corpos, calculamos a projeção de cada estado final sobre o
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estado fundamental inicial e fazemos a convolução. Este processo

é feito para N indo de 1 até um certo N , cuja energia da ordemmax

de D A-(Nmax-1)/2 seja suficientemente próximo do nível de Fermi.

Tipicamente escolhemos N = 23, O que com A=3 nos permite ana1imax -

zar energias 6E da ordem de 10-5D. Com isto obtemos uma série de

pontos no espectro para todo intervalo de energias de excitação

de" interesse na comparação com os dados experimentais.

o procedimento acima descrito implica em que apenas valo

res ~ares de N entrem no cálculo. Essa escolha assegura uma si-

metria na distribuição dos níveis de condução discretos, pois

quando N é par um dos níveis de condução tem energia zero e corno

a série discreta é truncada antes de chegar na energia de Ferm!

seria incoerente aparecer um nível de condução com energia nula.
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CAPITULO 111

Neste capitulo vamos apresentar alguns resultados numéri-

cos, discutir a precisão do cálculo e introduzir a idéia central

desta dissertação que será tratada com mais ênfase no caoítulo IV

Para isto, vamos considerar a situação mais simoles que pode ocor

rer ~o sistema, que está mostrado na Fiaura 3(a), onde o nível ad 

sorvido é abaixado até a energia de ~ermi EAP = Ep = O.

Como se espera que no estado inicial o nível adsorvidoeste- -
ja desacOl;>ladoda banda de condução ,todas as curvas de fotoemlssão

apresentadas nesta dissertação foram calculadas para um único valor

da energia inicial do nível adsorvido, EAI = 4D.

3.1. Precisão do Cálculo

Conforme foi descrito na secção 2.3.6., o processo de cá!

culo da taxa de fotoemissão fornece uma série de pontos no espec

tro. Fazendo variar N, varremos toda a faixa de energias de intere~

se. No caso de medidas de fotoemissão, devido à resolução finita

dos aparelhos de medida, as menores energias que se pode medir sao

da ordem de 10-30, onde O é a laraura da banda de condução. Fizemos

cálculos numéricos para N inCla de I a 23 o que, para A=3 1?or exem 

pIo, dá energias de excitação até cerca de 10-50.

Conforme será discutido na sec~ão 3.2.1., a taxa de foto-

emissão para energias de excita~ão muito menores do que a largura

do nível adsorvido, 6€«f , se~ue a lei de 1?otência de Doniach

Sunjic (dado pela Eq. (3.2 » com um expoente a=-3/4 para 6€~0

isto é,a_(6€/0)-3/4. Em todos os resultados deste capítulo, a

xa de fotoemissão é então multiplicada pelo fator (6€)3/4 para

,
ta -

con-

firmar o comportaID~nto esperado do espectro no limite de energia 6€

~o.
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Fi9ura 9 - Resultados do cálculo da corrente de fot~

emissão multiplicada pelo fator (~c)3/4, como função da energiade

excitação para EAF=O, para uma defasagem do potencial do buraco

orofundo o =0 e oara f=O.05D. Os cálculos foram feitos usando os- o ~

seguintes valores do parâmetro A de discretização A=3,4 e 5, e o

parâmetro ~o,discutido no text~ igual a 3. A escala horizontal, l~

garítmica,representa a energia cedida pelo eletron fotoemitido ao

sistema metal-adsorvido ou energia de excitação. Em particular, a

energia ~€=O corresponde à situação em que o eletron fotoemitido

aproveita toda a energia ganha do raio X. A ~equena dispersão dos'

pontos calculados como função do parâmetro A dá uma idéia da pre

cisão do cálculo e sugere que os resultados convirjam rapidamente

à medida que A+l.
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A Fig.9 mostra os resultados do cálculo da taxa de fo-

toemissão como função da energia de excitação para r=o.os, para

uma defasagem produzida pelo potencial do buraco 00 = O e para 3

valores ~'stintos do parâmetro A, de discretização da banda de con

dução: A= 3,4 e 5. A dispersão dos pontos, que dá uma indicação

do erro devido à discretização da banda de condução, foi nesse ca-

so a maior encontrada entre todos os cálculos efetuados neste tra-

balho. Em particular, os resultados apresentados no capitulo IV de

rivam de espectros cuja dependência com A não pode ser percebida na

escala das figuras, embora esse parâmetro tenha sido variado entre

os valores 3 e 9.

o parâmetro ~o' usado no processo de convolução para de-

finir qual é o estado final cuja energia, EEX~ (dada pela Eq.2.o
46)}, é tomado como centro da caixa foi escolhido igual a 3. Fize-

mos cálculos com ~ = 3 e 4 e verificamos que as taxas de fotoemiso

sao calculadas variam menos que 1% em função dessa variação de ~ •o

Convém observar que à medida que ~o diminui, estamos tomando como

centro da caixa estados nos quais o buraco é criado nos nIveis mais

próximos do nIvel de Fermi, os quais são os mais afetados pelo pro

cesso de truncamento descrito na secção 2.3.3. Assim o erro cresce

e se torna apreciável para ~ <2.o

O fato dos resultados serem independentes dos valor.es de

A (para A<5) e de to (para to~3) comprova a eficácia deste método

de cálculo e justifica as duas aproximações- discretização e trunca

mento- introduzidas no capItulo 11.

3.2. Resultados numéricos para EAF = O

3.2.1. Resultados para G=O

Nesta secção, apresentamos os resultados para a corrente
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de fotoemissão calculada sem levar em conside~aç~o o potencial do

buraco profundo. Esses resultados, já discutidos por outros auto -

(3,4) ~
res , permitem que se estabeleçam algumas caracter1sticas fund~

mentais dos espectros de fotoemissã~/as quais servirão de referên-

eia para se discutir os resultados obtidos nas secçóes 3.2.2 e 4.

2. Estas características são identificadas nela análise das esca -

Ias de energia relevantes do problema, a saber a largura do nível

adsorv1do, r e a energia de excitação ~E.

Para ~~))r,o aco~lamento com o nível adsorvido é despr~

zivel e portanto a defasagem da banda de condução é praticamente
,

nula. Consequentemente a taxa de fotoemissão é muito reduzida nes-

ta região; no entanto cresce à medida que (~E/D) diminui porque a

densidade de estados nas vizinhanças de EAF=O cresce em função do

acoplamento com o nível adsorvido.

No limite de energias muito baixas, tais que ~E«r, o a-

coplamento dos eletrons de condução com o nível adsorvido é muito

grande e a defasagem dos níveis de condução que é dada pela Eq. (2.

35) com EAP=O e G=O,

[-r IA J0= arctg E A (3.1)

tende para o valor constante TI/2. A taxa de fotoemissão oara~E«r

é descrita então nela lei de potência de Doniach-Sunjic(l)

a _ (~da , (3.2)

onde o coeficiente a é dado ?or

a= -1 + (..9.) 2 -
TI -

3

4

(3.3)
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- Espectro de fotoemissão como função da e-

nergiq de excitação para EA1=4D,EAP=O, ~ara a defasagem produzida

pelo potencial do buraco o =0 e dois valores da largura do nívelo

ad~oryido, f=O. 05 D curva A, ~ r~o. 2 D curva B. As linhas contínuas

que representqm estes espectros, bem como todos os demais, são in

terpolações obtidas a partir de vários valores de A , conforme i-

lus~rado na Figura 9 • A escala horizontal logar!tmica reoresen-

ta a energia cedida pelo eletron fotoemitido ao sistema metal ad-

sorvido ou energia dg ~xeitação. A taxa de fotoemissão a é multi 

olicada oelo fator {~E)3/4, oara mostrar que no limite de energias•. - .....

bE«r a curva tende para um valor constante de acordo com a lei de

Doniach-Sunjic, Eq. ( 3.2 ), com um expoente a= -3/4. Para ~E»r ,

a_(D/~E)2, refletindo o aumento da densidade de estados nas vizi 

nhanças do nível adsorvido. Em ambos os casos a. (~E)3/4passa por

um máximo em uma energia ~€-r; para assinalar essa característica,

as larguras r nos casos A e B estão indicadas na escala horizon -

tal.
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Taxas de fotoemiss~o multiplicadas pelo fator (~e)3/4

como função da energia de excitação estão mostradas na fig.10 pa

ra '2 valores da largura do nível adsorvido, ~ = 0.05 curva A, e

fi = 0.2 curva B. Em ambos os casos pOdem-se claramente identifi

car as duas regiões do espectro estabelecidas pela competição en

tre'as larguras r e a energia de excitação 6e •

Quando 6e diminui e fica comparável com r , o espectro

(isto é, a curva aX~E, que não está indicada na figura) tem um com

portamento diferente passando por um ponto de inflexãoi este apa ~

rece na figura como um máximo centrado em uma energia da ordem de

r . Finalmente para 6E«r, cr(~E)3/4 tende para um valor constan -

te, conforme se espera da Eq. (3.2). A curva B, que corresponde a

uma largura r maior, se estabiliza mais rapidamente com a diminui

çao da energia do que a curva A. O máximo nas curvas de a(~E)3/4

como função de ~E/D serve então para assinalar aproximadamente a e

nergia ~E=r. Essa conclusão será aproveitada na secção 3.2.2 para

mostrar que o potencial do buraco profundo estreita o nível adsor-

vido.

3.2.2. Resultados para G~O

Vamos agora discutir a influência do potencial do bura

co profundo nos espectros de fotoemissão.

A fig.ll mostra curvas de fotoemissão como função da

energia de excitação para & = 0.05 e três valores da defasagem pr~



Figura 11

tiplicada por lAE)3/4,

50

- ESDectro da corrente de fotoe~issão mulh

como função da energia de excitação. Os

cálculos numéricos foram feitos com EA1=4D,EAP=O, f=O.OSD e os se

guintes valores da defasagem produzida pelo potencial do buraco ,

~ =0, 0.3n e O.4n. A escala horizontal logaritmica representa a eo

nergia de excitação do sistema metal-adsorvido, cedida pelo ele -
\

tron fotoemitido. Conforme discutido na secção 3.2.1, todas ascur

vas tendem para um valor constante para energias ~E70:no limite

de baixas energias a taxa de fotoemissão segue a lei de Doniach -

Sunjic, Eq. ( 3.2 ), com um expoente a=-3/4 . Isto porque, para

EAF=O, no limite 6E~0, o segundo termo da Eq. ( 2.35) é muito maior

do que o termo do potencial do buraco e portanto predomina sobre

este último. A curva A, 8=0, apresenta um máximo a uma energia dao -

ordem de r , conforme foi discutido na Figura 10 . Nas outras

curvas, este máximo se desloca para energias mais baixas. Esse des

locamento se deve ao efeito que o Dotencial do buraco tem de redu-
*

zir a largura do nível adsorvido para um valor eficaz r dado pela

Eq. (3.4 ). As larguras eficazes para os diversos valores de G es

tão indicadas na escala horizontal da figura e correspondem aprox!

damente aos máximos das mesmas, os quais estão assinalados por pe-

quenas setas.
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duzida pelo potencial do buraco 6 =0, 0.3n e O.4n.o

Para ~E+O, mesmo com o potencial do buraco GrO, curvas

B e C, o. (~E/D)3/4tende para um valor constante recaindo na lei

de potência de Doniach-Sunjic com expoente a=-3/4. Isto porque, c~

mo estamos considerando o caso em que EAP=O, nesta região de ener

gias muito próxima ao nível adsorvido o acoolamento deste último

com os eletrons de condução é muito forte e domina sobre o efeito

do potencial do buraco. Neste limite de energias o segundo termo

da defasagem total, dado pela Eq. (2.35 )~é muito maior do que o

termo do potencial do buraco, e conforme já discutido na secção 3.

2.1 a defasagem o+nj2.

No entanto, o máximo que deveria ocorrer a uma energia

da ordem de r,se desloca para energias mais baixas à medida que G

aumenta. A defasagem ôo do potencial do buraco diminui o acopla 

mento eficaz dos eletrons de condução com o nível adsorvido, ou s~
*

ja a largura deste nível é reduzida Dara um valor eficaz r . A ex-
*

pressao de r está deduzida no apêndice C, e é dada pela equaçao

*r (3.4)

Os máximos das curvas, indicados pelas setas na figura

11 aparecem a energias aproximadamente iguais à largura eficaz,
*

r (também indicada na escala horizontal da figura) correspondente

a cada um dos valores de G.

Este efeito de redução da largura é a motivação princi-

paI deste trabalho e,embora seja uma característica secundária nos

espectros apresentados neste capítulo, implica no caso EAP~O em

modificações qualitativas na forma do espectro. Este caso serádis-

cutido no Capítulo IV.
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CAPiTULO IV

Neste capítulo, apresentamos os resultados da taxa de fo

toemissão para o caso em que o nível adsorvido é abaixado até urna

energia EAF menor do que a energia de Fermi. Vamos apresentar na

primeira secção os resultados de cálculos feitos com o potencial do

buraco profundo igual a zero e, nas secções subsequentes, resulta -

dos com esse potencial diferente de zero, os quais demonstram a im-

portância de se levar em consideração a interação dos eletrons de

condução com o buraco profundo nos processos de fotoemissão.

4.1. Resultados para G=O

Neste secçao, como ilustração, apresentamos resultados já

conhecidos (3) (4) para a corrente de fotoemissão calculada com o po -

tencial do buraco profundo igual a zero. Em particular, nossos resu!

- - (3)
tados estao de acordo com as conclusoes de Kotani e Toyozawa

Schônhammer e Gunnarsson(4), de que a forma do espectro depende qua

litativamente da razão entre a largura r , e a energia final EAF, do

nível adsorvido.

Vamos então considerar a situação da figura 3b., e como

estamos interessados na comparação entre a largura e a energia final

do nível a, fixamos neste capítulo um único valor para a energia fi-

nal, EAF = -O.lD e variamos o valor de r . A fig.12 mostra o espec 

tro de fotoemissão como função da energia de excitação para dois va

lores da largura do nível adsorvido: r=O.05D, curva A, e r=0.2D, cur

va B. A escala horizontal logarítmica representa a energia cedida pe-

10 eletron fotoemitido ao sistema metal-adsorvido. A energia de exci-

tação é medida a partir da energia do estado final em que o nível ad

sorvido e todos os níveis de condução abaixo do nível de Fermi se en-

contram ocupados.
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Figura 12 - Espectro de fotoemissão como função da e 

nergia de excitação para EA1=4D, EAF= -O.lD e 00' a defasagem pr~

duzida pelo potencial do buraco profundo igual a zero. O cálculo

foi. feito para dois valores da largura r , do nível adsorvido: rl=

= 0.05D, curva A e f2 = 0.2D, curva B. A escala horizontal logarit

mica representa a energia cedida peloeletron fotoemitido ao siste

ma metal-nivel adsorvido. Assim, mede-se a energia de excitação a

partir da energia do estado final em que o nível adsorvido, bem co

mo todos os níveis de condução abaixo da energia de Fermi se encon

tram ocupados. A curva A, apresenta dois picos; um centrado na e 

nergia 6E~IEAFI que resulta da fotoemissão com o nível adsorvido de

socupado e uma singularidade em6€+Q que se deve a transferência

de eletrons com energia próxima a energia de Fermi para o nlvel a~

sorvido, cedendo uma energia da ordem de IEAFI para o eletron foto

emitido. Na curva B, como r»IEAFI o acoplamento banda- nível ad 

sorvido é muito maior, portanto a singularidade é muito mais acen

tuada e domina sobre todo o intervalo de energias. No limite de e

nergias 6E+O, a taxa de fotoemissão segue a lei de Doniach-Sunjic,

Eq. (3.2) conforme indicado nas curvas.
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Ambos apresentam em geral dois picos de fotoemissão, cujo signif!

cado físico é evidenciado pela análise das escalas de energia do

problema, as quais são a largura r e a posição EAF do nivel adsorvi

do, e a energia de excitação ~€.

Vamos discutir seoaradamente os casos A e B.

't'A~~ A - IEAPI»r • Para ~E:~IEAFI, temos ~€»r e o acoplamentocom

o nlvel a pode ser em primeira aproximação desconsiderado. Se r

fosse nulo o espectro iria ser constituído de urna linha em IEAPI •

Esta linha está associada a um estado final de fotoemissão no qual

o nível adsorvido se encontra desocupado. A pequena incerteza na

energia do nível adsorvido alarga esta linha, que então passa a ter

a forma de um pico centrado em ÓE=IEAPI, que na figura aparece co-L
mo urna Lorentziana de área unitária, com meia-largura f e altura

l/nf. No outro extremo, para ~E~O a região da banda de condução a-

cessível a excitações é dominada por urna defasagem constante, dada

pela Eq. (2.35 ) com E~=O. Nesta região de energias, a taxa de fo

toemissão segue a lei de Doniach-Sunjic, dada pela Eq. (3.2 ) com

um expoente a dado pela Eq. (3.3) com 8 substituido pela Eq. (2.35)

[1 f J2

a= -1 + TI arctg(- ---)
EAP

(4.1)

Para os valores escolhidos, rjD=O.05e EAP=-O.lD,a= -0.27; oespectro

portanto sobe, mas a força de oscilador desta singularidade é mui-

to reduzida. Essa região do espectro corresponde à estados finais

em que elétrons próximos ao nivel de Permi são transferidos para o

nível adsorvido, cedendo urna energia da ordem de IEAPI para o ele

tron fotoemitido. Comooacoplamento que permite essa transfer~ncia

é muito pequeno (proporcional a f/EAP) a probabilidade de transfe

r~ncia- e portanto a taxa de fotoemissão- é pequena.
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- IEAFI«r - Neste caso, o acoplamento banda-hível adsor-

vido é muito forte. A singularidade, que na curva A só se manifes

ta para energias 6E«IEAPI domina aqui sobre praticamente todo o

in~ervalo de energias de excitação. Isto ocorre porque o acopla -

mento entre o nivel adsorvido e a banda de condução é forte e a

probabilidade de transferência de um eletron de condução para o

nível adsorvido é grande, o que acentua a taxa de fotoemissão nas

vizinhanças do nível de Fermi. Como consequência, o máximo Lorent

ziano centrado em 6E=IEAPI fica aqui fortemente reduzido porque a

corrente de fotoemissão integrada é unitária, de modo que o cres-

cimento de a no regime de baixas energias se faz às custas de sua

diminuição em ~€=IEAFI .
•. - ..

A defasagem dos n1veis de conduçao para ~€+O e constan-

te, dada pela Eq. (2.35) com E~=O, e o expoente da lei da potê~

cia de Doniach-Sunjic que descreve a taxa de fotoemissão nesta re-

gião de energia~ dado pela Eq. { 3.3 ),é neste caso igual a -0.58 .

Para tornar mais claro o significado físico dos proces -

sos que ocorrem nesses dois casos, vamos pensar em termos das esca

las de tempo deste problema, já discutidas no capítulo 11. Uma de-

las é o tempo que os eletrons levam para oassar do nível ~, o tem

po de transição TT = ~/r; a outra é o tem?o que o eletron profundo

leva para absorver o raio X, TE=t./~E. Para energias de excitação

~E»r, o tempo de transição é muito maior do que o tempo de fotoe

missão. Os eletrons de condução não passam então para o nível ~ eg

quanto o eletron profundo está sendo emitido. Para energias de ex

citação muito baixas tal que ~E«r, TS»TT' ou seja, durante a fo-
- . - .,

toemissao os eletrons de conduçao t~ tem~o de passar para o n1vel

a.

Assim send~ aparecem duas regiões nitidamente distintas;

a região de baixas energias para a qual 6E«~ portanto o nível ad

sorvido e os eletrons de condução estão fortemente acoplado~ e a
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região de energias da ordem de IEAFI onde o nível adsorvido está

praticanlLn,te desacoplado. Pqra r> > IEAF i ou r < < iEAF i, dominará por

tanto o espectro o pico em torno de IJE =0, ou M:= \EAF I respectivamente.

4. 2 • Resultados par a G~O

Os resultados obtidos na secção anterior não consideram

a interação do buraco profundo com os eletrons de condução. O ob-

jetivo principal desta dissertação é demonstrar que essa interação

altera qualitativamente os espectros de fotoemissão. Para isso

nesta secção vamos levar em conta o potencial do buraco profundo

representado pelo Hamiltoniano Hcd' Eq. (2.3 ), com GfO.

Para maior clareza nas discussões vamos subdividir esta

secçao em duas sUb-secções ?ara diferentes valores da largura do

4.2.1. Resultados para r«IEAFI

A figura 13 mostra espectros de fotoemissão como função

da energia de excitação para r=0.05 e para os seguintes valores da

defasagem produzido pelo potencial do buraco profundo, 00=0 curva

A, ° =O.lu curva B, e ° =0.3u,curva C.O! o!

A característica mais imryortante que aparece nessas cur-

vas é o efeito que o potencial do buraco orofundo tem de reduzir a

singularidade em 6S=0 e am~lificar o pico centrado em IEAFI • Esta

redução da singularidade é uma indicação de que o acoplamento dos

eletrons de condução com o nível a diminui em virtude do aumento

do potencial do buraco profundo. Conforme já discutido no capítulo

III esse potencial reduz a largura do nível adsorvido para um va -
*

lor eficaz r , dado pela Eq. ( 3.4 ), deduzida no apêndice C

*
r
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Vamos discutir separadamente cada um dos exemplos apre-

sentados na figura lj

CASO A - ó =0. Esta curva J'á foi discutida na seccão anterior. Co-o ~

mo r«IEApl a singularidade não é muito acentuada comparada com ot
pico Lorentziano centrado em IEAPI. Ainda assim, a curva A é aque

cresce mais rapidamente, segundo a lei de Doniach-Sunjis com exp~

ente a= -0.27 .

- óo=O.ln . Â medida que o potencial do buraco profundo au

menta a singularidade se suaviza ; a curva neste limite de energias

segue a lei de Doniach-Sunjic, Eq. (3.2 ) com um expoente a dado

por:

(4.2)

onde é a defasagem total da banda de condução, Eq. ( 2.35 )

com Ei=O. Substituindo ô na Eq. (4.2), obtemos

a= -1 + ~2 (arctg
(4.3)

Os valores da largura eficaz de cada curva sao mostrados

no quadrado na parte superior desta e das figuras que se seguem

assim como os respectivos expoentes a estão marcados nas próprias

curvas.

,

o pico Lorentziano centrado em IEAFI é ligeiramente mais

agudo do que o mesmo pico na curva de 00=0, o que mais uma vez evi

dencia um estreitamento do nível adsorvido.

CASO C - 0Q=O.3TI . Para este valor da defasagem do potencial do b~

raco, a singularidade em Ó€~O é eliminada, a taxa de fotoemissão
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Figo, 13 - Esoectro de fotoemissão como função da ener-

gia de excitação para EA1=4D , EAF=-O.lD r=O.OSD e os seguintes va

lo~es da defasagem produzido pelo potencial do buraco profundo

ô =0. , O.lTI, O.3n. A escala horizontal logaritmica renresenta ao -

energia cedida nelo eletron fotoemitido ao sistema metal-adsorvi-

do.- A energia de excitação ê medida a oartir da energia do estado

final em que o nível adsorvido, assim como todos os níveis de con

dução abaixo do nível de Fermi se encontram ocuuados. O aumento

na taxa de fotoemissão para ~€~O é maior quanto maior for a magnL-

tude da largura do nível adsorvido r , (vide figura 12 ) porque

nesta região de energia os estados finais têm sempre o nível ad

sorvido ocupado. O ~ico situado a direita do gráfico, centrado a

uma energia aproximadamente igual a IEAPI, corresponde a estados

finais nos quais o nível adsorvido fica desocupado. O notencial

do buraco profundo reduz o valor eficaz da largura do nível adsor-

vido diminuindo, portanto, a singularidade em ~€~O. A curva A, com

6 =0, cresce mais raoidamente seguindo a lei de Doniach-Sunjic, Eq.o

( 3.2 ) conforme indicado na figura. A medida que 6 aumenta, eso

ta subida diminui de tal modo que Dara Ô =0.3TI(curva C) a taxa deo

fotoemissão decai para zero quando ~€~O. No lado direito do gráfi

co, o aumento da defasagem 60 estreita e amplifica o pico em ~€=

=IEAFI, conforme se espera da redução da largura do nível adsorvi
* 2 2

do, para um valor eficaz f =f/l+TI G .
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decresce rapidamente seguindo a lei de Doniach-Sunjic porque a =

=0.51 >0 para AE+O. A largura do nivel a foi reduzida para um va
*

lar eficaz r =0.015D,insuficente para transferir para este nivel,

eletrons de conducão oróximos ao nível de Fermi. Assim acentua-se~ ~

a probabilidade de que no estado final o nível adsorvido oermane-

ça desocupado e é assim que no lado direito da curva o valor má

ximo

a um

de a aumenta em proporção
*

valor da ordem de r .

*
a l/r e sua largura é reduzida pa-

Para finalizar, uma breve análise desses resultados em

termos das escalas de tempo características do problema. O tempo

de fotoemissão,TE=b/~E deve ser comnarado com o tempo de transi 
*

çao banda nível ~,que é agora dado Dor TT=b/f • Como nas curvas B

e C a largura foi diminui da,os correspondentes tempos de transi -

ção são, para ~E~IEAFI ,maiores.do que TE; a orobabilidade de ha 

ver transferincia de eletrons de condução para o nivel adsorvido

é portanto reduzida e o espectro apresenta um pico acentuado nes-

sa energia de excitação.

4.2.2. Resultados para l~IEAPI

Como a magnitude de r foi aumentada, o acoplamento en -

tre o nível a e os eletrons de condução se torna muito mais forte,

e a singularidade em ~E~O é muito mais acentuada.

A figura 14 mostra eSDectros de fotoemissão como fun

ção da energia de excitação, para f=O.lO e os seguintes valores

da defasagem do Dotencial do buraco ô =0, 0.2rr , 0.3rr e 0.4rr.- o

Para ô =0, curva A, a singularidade domina amolamente oo ~

pico LOrentziano centrado em IEAPI que apenas se delineia. Nas ou-

tras curvas, nas quais ô ~O, a singularidade se suaviza, ou atéo

desaparece (curva C), e o máximo em IEAPI aumenta corno consequin -

cia da redução na largura do nível adsorvido.
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Fig. 14 - Espectro de fotoemissão como função da energia

de excitação para f;O.]D EA1;4D , EAF=-O.lD Para determinar os es

pec~ros usamos os valores do ~otencial do buraco profundo corres 

Dondentes às seguintes defasagens: °0=0, O.2n, O.3n e 0.4n. Uma

vez que o valor da largura r é maior que o da figura 13 , a sing~

laridade em 6E+0 ~ mais acentuada i não obstante, ã medida que 60

aumenta, observa-se uma redução progressiva na singularidade acom-

panhada por uma amplificação e estreitamento do pico centrado em

6€;IE I. No limite de energias 6E+ O, a taxa de fotoemissão seAF

gue a lei de Doniach-Sunjic, (J _ (L'1E:) a (conforme indicado nas curvas)

com o expoente a dado pela Eq. (3.3 ).
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Fig. 15 - Espectro da corrente de fotoemissão como fun-

ção da energia de excitação para EAI=4D,EAF=-O.lD er=O.2D O cálcu

lo foi feito para tr~s valores da defasagem produzida pelo poten -

cial do buraco profundo: ô =O.3~, O.35~ e O.4~ . Como r>IEA~I, o a, o ...

coplamento banda-nivel adsorvido ~ muito forteioor isso a s1ngula-

ridade domina sobre oraticamente todo o intervalo de energias, con

forIlleindica a curva B na figura 12 • Mesmo o potencial do buraco pro

fundo correspondente a ô =O.3~ (curva A), não é suficiente para re'. o - -

duzir a largura eficaz do nivel adsorvido, o qual se mantém ainda

fortemente acoplado com a banda de condução. A curva B com Ôo =
*

= O. 351T é um caso intermediário com r = 0.035D conforme a Eq.

3.4 ). Aqui o pico centrado na energia lH:= IEAF I aoenas se de

lineia enquanto que o espectro tende para um valor constante para

âE~ O. Para õ =0.41T (curva C), a singularidade é totalmente elimio

nada e a curva cai ranidamente para zero a energias âE<lO-3D. As

larguras eficazes de cada curva são mostradas no quadrado na parte

superior da figura e os ex~oentes a , da lei de Doniach-Sunjic ,
Eq. (3.2 ), que descreve o comportamento da taxa de fotoemissão a

baixas energias, estão indicados nas curvas.



\O
\O

10-1

EAI = 4.

EAF=-O.l
r •0.2
10 = 3

LlE/D

00 r·
0.3 0.061

0.35 0.035
0.4 ·0.016

10-2

..... ,
••••••••..J.

r····
I
IIII/

60·0.41t//.,.,,'"-----

\
\6~·0.31t

"'.
"'\0 --0.32

\.\
.",

" .,
··'A'........

•.••...,
....,

....,',-..

c------
10-3

60aO.351t B
0--0.02

a-0.59---- ~-
10-4

0.0
10-5

6.0

3.0

9.0

18.0

12.0

15.0

6(L~€)

" Figura lS



67

Espectros de fotoemissão para f=O.2Destão mostrados na

figura 15 , para três valores da defasagem produzida pelo poten-

cial do buraco: ô =0.3n, 0.35n e O.4n.O

Para este valor da largura do nível adsorvido a singula-

ridade domina completamente o pico centrado em ~€~IEAFI, mesmo p~

ra ôo=O.3n. Na curva B, ôo=O.35n o pico centrado em IEAFI começaa

aparecer como um ombro, e no limite de energias ~€+O a curva tende

para um valor constante; o expoente a de Doniach-Sunjic é nesse

caso próximo de zero. Finalmente para 00=0.4 a singularidade é to

talmente eliminada e a taxa de fotoemissão cai rapidamente para ze

ro.

Em resumo, os resultados apresentados neste capítulo in-

dicarn que o potencial do buraco profundo distorceu significativa -

mente os espectros de fotoemissão. Pode-se entender de forma sim 

pIes essa distorção como devida à redução do valor eficaz do aco -

plamento r entre a banda de condução e o nível adsorvido. Convém

observar no entanto, que não existe urna correspondência quantita-

tiva entre os resultados com G=O e os espectros para G~O, mesmo

que se leve em consideração essa redução. De fato, para G=O, noli

mite ~E+O, o expoente a da lei de Doniach-Sunjic será sempre nega-

tivo enquanto que poderá assumir valores positivos para G<O. Esta

e outras conclusões'gerais deste trabalho serão discutidas em maior

detalhe no caoitulo V.
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CAPITULO Y

Neste ca9ítulo final vamos fazer uma rápida recapitula -

ção do desenvolvimento desta dissertação, seguido de uma discussão,

das conclusões gerais do trabalho e algumas sugestões ~ara pesqui-

sas futuras.

No capItulo 11, introduzimos as técnicas de grupo de re-

normalização que foram empregadas no cálculo da taxa de fotoemis -

- . ~
sao. Alguns resultados desse calculo para o caso em que o nlvel ad

sorvido é deslocado até a energia de Fermi foram apresentados no

capItulo III. Essa situaç~o em que no estado final o nIvel adsorvi

do é degenerado com o nIvel de Fermi é muito restrita; experimen -

talmente são raros os casos em que o nIvel adsorvido é deslocado

justamente para o nível de Fermi. No entanto, os resultados aore -

sentados tem um propósito ilustrativo, mostrando que o buraco pro-

fundo reduz o valor eficaz da largura do nível adsorvido.

No capItulo IV esse efeito é mais marcante pois o poten-

cial do buraco profundo altera substancialmente o espectro de foto

emissão. Nesse capítulo calculamos a taxa de fotoemiss~o para o ca

so em que o nível ~ foi deslocado para uma energia abaixo do nIvel

d "t - ~, (3)(4)e Ferm1, S1 uaçao essa em que esta bem estabelec1do que o e~

pectro de fotoemissão depende da razão entre a largura e a energia

final do nível adsorvido. Em nossos cálculos, levamos em conta tam

bém a interação do buraco profundo com os eletrons de condução e

demonstramos que o potencial desse buraco influi significantemente

na distribuição de energia do eletron fotoemitido porque reduz o a

coplamento dos eletrons de condução com o nível adsorvido, ou sej~

a largura deste nível. Além disso, o potencial do buraco profundo

modifica o expoente a , da lei de Doniach-sunjic que descreve a ta

xa de fotoemissão no limite de baixas energias. Esse expoente em

geral é negativo para G=O, o que resulta em uma singularidade no
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espectro para âE~O. Â medida que a magnitude do potencial G aume~

ta, o expoente varia e pode se tornar positivo, como consequência

a singularidade dá lugar a urna taxa de fotoernissão que se anula

para âE~O. A forma total do espectro, assim, não só depende dov~

lar eficaz da largura do nível adsorvido, corno também da magnitude

do potencial do buraco profundo. Dessa forma, um espectro calcula

do com G=O e um certo valor da largura r não resiste a uma compara

ção quantitativa com um outro com o potencial G~O cuja largura efi

caz seja igual a r . Essa conclusão é interessante para a compara-

ção com resultados experimentais. De fato, de uma análise do com 

portamento do espectro na região ~c~O, pode-se estimar o valor do

potencial do buraco profundo, G. De posse desse resultado pode- se

então determinar aproximadamente" a largura e a energia final do nI

vel adsorvido.

Uma polêmica foi recentemente criada em torno de

se considerar ou não a interação do buraco profundo com os ele -

- (6) -.
trons de conduçao. Domcke e cal. levantaram a questao e suger1-

ram um modelo semelhante ao de Gunnarsson e schôhnammer(4), adicio

nando ao mesmo dois termos: um (proporcional a G) que descreve a

interação do buraco profundo com os eletrons de condução, e outro

envolvendo a mudança no elemento de matriz (proporcional a V) que

- .
descreve o acoplamento entre a banda de conduçao e o n1vel adsorvi

do, quando este último é abaixado devido a criação do buraco pro 

fundo. O segundo termo pode ser incorporado na redefinição do ele

mento de matriz de acoplamento banda de condução- nível a.

Quanto ao primeiro termo, em um artigo recente,

Gunnarsson e schônhammer(7) argumentam que esta interação não afe

ta significativamente os espectros de fotoemissão. Para isso, in-

cluiram em seus cálculos os termos adicionais sugeridos por Domcke

e colo (6) e, supondo que o potencial do buraco profundo diminui
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com o aumento da distância ao adsorvido, substituiram essi3,;intera,,

ção por um termo consti3,nteque envolve somente um nível, corres ~

pondente ao átomo metálico mais proximo do adsorvidot

Comparando os resultados de seus cálculos numéricos com

e sem esses termos adicionais, verificaram que os mesmos não alte

ram a distribuição da energia do eletron fotoemitido. Os resulta -

dos desta dissertação indicam, no entanto, que a aproximação feita

na Ref. 7 não é adequada. De fato nossos resultados demonstram

que o potencial do buraco profundo interfere na excitação do ele -

tron fotoemitido e altera consideravelmente a forma do espectro de

fotoemissão.

Para finalizar este trabalho, enfatizamos que o ?rocedi-

mento aqui descrito comprova a eficácia das técnicas de grupo de

renormalização para tratar 9roblemas dinâmicos. Nessa mesma linha

de pesquisa, uma série de outros problemas ooderão ser tratados a-

qui, incluindo-se outros problemas de fotoemissão, como exemplo, a

espectroscopia de níveis 9rofundos de metais sim~les (já analisado

por outras técnicas de cálculo) e o de orbitais 4f em compostos com

valência flutuante. Este último problema já está sendo estudado em

nosso grupo de pesquisa.

Outros problemas dinâmicos estão, no entanto,por ser es-

tudados. Como exemplos, aqui podemos citar o problema do cálculo

de tempos de relaxação medidos em experiências de Ressonância Mag

nética Nuclear (NMR), para íons adsorvidos em superfícies metáli -

cas e talll;)émpara compostos de valência flutuante. Acreditamos que

a experiêricia adquirida com o cálculo aqui apresentado representa

uma contribuição importante para o cálculo desses outros problemas.
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AP~NDICE A

DIAGONALIZAGÃO DO HAMILTONIANO DO ESTADO FINAL

A diagonalização do hamiltoniano

HN = A (N-1) /2F

+ V A (N-l)/2(f~a+h.c.) + EAF A (N-l)!2

+a a (A.!)

para N ímpar e grande será discutida neste apêndice segundo o pro-

cedimento geral introduzido na Ref. (13 ). Hp tem N+2 autovalores ,

dentre os quais um é muito próximo de EAF A(N-l)/2. Dos restantes,

(~+l)/2 são positivos denotados por ~; e ordenados de modo que nt<
+ + - -

<n2<n3 ••••• e (N+l)/2 sao negativos, denotados por -~~ de modo que

+ / -Vamos mostrar que os ~t com l«t«N 2 sao dados aproxima-

damente pela expressão

At-1-y

onde y é dado implicitamente por

(A. 2)

tg(1TY) =

2
na

O

tnA

r

EAF - A=-(N-l)/2 +J)t

- G (A.3)

Da mesma forma, os autovalores negativos sao

com

(A. 4)



onde

tg bry}

2
1T~ o . -= _._' r

~nA E _A-(N-l)/2-M III
- G)

72

(Ao 5)

f= 2 (2V )2
l+A-l

(A 06 )

o primeiro termo do lado direito da Eqo(A.l) é o Hamilto-

niano da banda de condução livre, Eqo(2.22) o A diagonalização desse
I

Hamiltoniano foi discutida em detalhes na Ref. (9 ), e se faz da me!

ma forma que na secção 203.4a, encontrando-se uma série de autovalo
*

res n~ eautoperadores g~ e h~ semelhantes aos que aparecem nas.

Eqs. (2.32) e (2.33). Esse termo pode ser escrito em termos dos ope-

radores g~ e h~, invertendo-se as transformações ortogonais dadas

pelas Eqs. (2.32) e (2.33), isto é, substituindo-se os operadores fn
pela sua expressão em termos dos g e h , Eq. (2.34). Denotando esse

termo por Hl e lembrando que esses últimos operadores o diagonali -

zam , escrevemos

(N+l)/2
E

~=l
(A.7)

onde, por simplificidade introduzimos a notação

*
os autovalores n~ são dados aproximadamente pela expressao

A expressao de f em termos dos operadores g e h é(9)o Q, Q,

-(N-l)/4

(N+l)/2

A(Q,-l)/2f = aA l:(ut+ VQ,)o
o R-=l

(A.8a)

(A.8b)

(A.9)

(A.IO)
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onde

Vamos escrever a Eq. (A.I) como

HN = H +A(N-l)/2E- + +r-1/2 A (N-1)/4
p I Apa a aoll

(A.lOa)

(N+l) /2 [ 0.-1)/2 (u+ +1: A R.
R.=l

+ v~)] (A.II)'

Os autoperadores que diagonalizam H~ são combinações I!

neares dos uR.' Vi e do operador a. Vamos portanto denotá-Ios por wj
e escrevê-Io na forma

wj = Wj a +
(N+I)/2

(u~ ut + V~ VQ.)

L:
(A.12)a t=l

onde wj,

u~ e V~ são coeficientes a serem determinados.a

~ fácil verificar que se n. é o autovalor associado com
J

wj,então as três seguintes equações devem ser satisfeitas:

(A(N-I)/2 E - .)Wj + A(N-l)/4
AF nJ a

(A.13)

(A.14 )
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(NtU/2 (k-l)/2(Uj+Vj)=Oí A k k
k=l

(A .15)

A Eq.(A.13) pode ser escrita como

(N+l) /2
t

1=1
l\(R.-l)/2 (u~...

8 -A- (N-l) /2 .wj A (N-l)/4
AF n. a 11 .

.;1/2
ao r (A.16)

Substituindo a soma no lado esquerdo nas Eqs. (A.14) e (~.

15) expressamos u~ e v~ em termos de w~:

_ A-(N-l)/2n.) A(N-l)/4 A(~-1)/2
J

wj -
a [ r---* - -(N-l)/2

nj+n~ EAP-A nj

_ A-(N-l)/2n.) A(N-l)/4 A(~-1)/2
J

(A. I? )

(A.18)

As variáveis u~ e v~ podem agora ser eliminadas da Eq. (A.

13). Usando as Eqs. (A.l?) e (A.18) encontramos

(N+l) /2
E

9., =1

(A.19)

Uma vez que a solução wj=o é claramente inaceitável, ficaa

mo~ com uma equação implícita para os nj
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1 = -2Q. r - 1IN+1)/2o E _A-(N-l)/2 .- G, E

AF nj J 1=1
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(A. 20)

No caso l«j«(Ntl)/2 algumas aproximações simples levam

- - ~ ", .
a uma soluçao dessa equaçao e portanto a uma expressao analltlcap~

ra os n .• Para exemplificar esse procedimento usaremos o caso dos
J

autovalores acima do nível de Fermi, n: . Sem perda de arbitrarie-
. J

+ j-l-y
dade, podemos escrever esses autovalores na forma n. = A , on-)
de a constante y deverá ser determinada. Temos então com a Eq. (A.

20)

2 r
1 = -2a [- _ (N-l) /2o E -A n.

AF J

(N+l)/2
G] í:

j=l

j-l+y R,-l
A A

2 (j-l-y) -2T.r:--l)A -A

(A-2l)

Os termos dominantes dessa série são os que tem j=R, • Po-

demos substituir os limites superior e inferior dessa sorna por +00 e

-00 respectivamente o que para 1«j«(N+l)/2 introduz um erro insig

nificante.

o índice da sorna é mudado então de j para R,-je obtemos,

-1
- G] = -2a2o

00
R,-y

L _ ••A _

R,=-oo A-2y -2R,1l -A
(A. 22)

A sorna do lado direito pode ser avaliada usando a trans 

(l~
formação de Sommerfeld-Watson J ,

00

L A R,-y
R,=-oo-A-=-"2-y--A~-2-R. =

2
~cotg(ny) + O(e-2n /R.nA)
2 R,n/\

(A.23)

Podemos abandonar o último termo do lado direito que,mes-

~ -12
mo para /\=5 e da ordem de e •

A Eq. (A. 22) se torna
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(a.24)

""

Substituindo r ,qo' G e EAF por seus valores dados pelas

Eqs. (A.6), (A.lOa). (2.27a), obtemos

tg(7TY) ;; [

r ~
(A.25)

- 7T G/AAJ
EAF-Ej

onde

-1E. = A-(N-l)/2(1+A ) n.
(A. 26)) 2 J

A = (1+A-1)

Q.nAe
-

A (l-h-I) 2
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APt:NDICE B

TAXA DE FOTOEMISSÃO NO CASO EM QUE G=O

Neste a?êndice, vamos derivar uma ex?ressão aproximada pa

ra ~ taxa de fotoemissão para o caso em que o potencial do buraco

~rofundo, G é igual a zero, a energia inicial do nível adsorvido

EA1»D, p~ergia final EAF, -D<EAF<O, a largura do nível ~, r«IEAFI

e para energias de excitação ÓE~ IEAPI.

Nesse caso, a condição r«IEApl faz com que a defasagem

nas proximidades do nível de Ferroi seja praticamente nula. Assim, a

probabilidade de excitações partícula-buraco através da superfície

de Fermi é desprezível e a única excitação possível no estado final

é a transferência de um elétron de um nível de condução, com ener -

gia nj próxima a EAF, para o nível adsorvido. Dessa forma, a proba

bilidade 10, de transição para esse estado fina~é o quadrado da

projeção, {h.,a}, desse estado de condução sobre o adsorvido. De a-J

cordo com a notação usada no apêndice A (ver Eq. (A.12», essa pro-

jeção se escreve wj.Assim temosa

(B.I)

Tomando como ponto de partida para o cálculo de Wj as exa

pressoes (A.14) e (A.l5) do apêndice A, vamos escrever os coefici -

entes ul e vl em função do parâmetro w~

A(N-l)/4

-A (N-l)/4

a rl/2 A(~-l)/2
O (B.2)

(B. 3)
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Sabemos que pela condiçao de normalizaçao do autopera-

dor W. deduzido no apêndice A
"J

-,

(B. 4)

Substituindo no parêntesis dentro da somatória do lado es

quer~o daEq.(B.4) os valores de u~ e v1 dados pelas Eqs. (B.2) e (B.

3), obtemos

-1
+ 11 (B. 5)

Adotando o mesmo procedimento usado no apêndice A para l~

var daEq. (A.20) até (A.22), (isto é, substituindo-se ~. por Aj-l-y,
J

e estendendo os limites de integração de -00 a +00), transformamos es

sa equaçao em

-1
+ 1 ] (B.6)

Novamente a sorna do lado direito se efetua por urna trans-

_ (14)
formaçao de Sornrnerfeld-Watson , a qual leva a

TI2 AY2 -2-
sen (TIY) tn A

-1
+ lJ (B.7)

-21T2/tnA
onde termos da ordem de e foram desprezados.

No limite de A~l, o primeiro termo da Eq. (B.7) é dominan-
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. 2

te e (Wi) pode ser ap~oximado por

2 2
_ sen (vy) ln A

- 2 (N-l)/2 ~ -(j-l)a A . r A
o

(B.8)

'ara que os resultados convJrjam rapidamente, mesmo para

. 2 *
A#l, ~ necessãrio substituir-se I =(WJ) por I =1 /(1-1 ) . Dessao a o o O

forma, da Eq.(B.8) obtém-se

*I =
O

1 -

1

sen2 (1fy)R.n2A

2 (N-1)/2 - -(j-l) 2 $!,a A rA TI A
O

(B. 9)

que coincide com o limite do contInuo de (Wj)2,Eq. (B.8). Essa cona

clusão indica que para haver convergência rápida quando A~l é nece~

sário dividir-se a probabilidade de transição o, calculada segundo

a Eq.(2.l2), pelo fator (l-I).o

Convém observar da Eq. (B.8 ) que no limite A~l, I =o

= (W~)2=o, de forma que essa correção só é importante para A consi

deravelmente maior do que a unidade.
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APt:NDlCEc

DE~IVAÇÃO DA EXPRESSÃO DA LA~GU~ EFICAZ DO N!VEL RESSONANTE

A defasagem da banda de condução é dada pela Eq. (A.25)

derivada no apêndice A

r
tg(õ) = ;,(-lrG -)/AA

E,t-EAF)

Derivando-se esta expressão, obtemos

(C.I)

=

r
AA

(E{"EAP) 2 + [L.. +
AA

(C. 2)

~x.pandindo o denominador da Eq. (C.2) e dividindo toda a expressao

. (2 2) f'pelo fator l+1T G , 1camos com

=

r

AA (l~1T2G2)

r2

A~ (l+n2G2)

21TGr (E-EAP)
+ 2 2

A~ (l+1TG )

(C.3)

Reescrevendo o denominador da Eq. (C.3) como um quadrado perfeito,

= (C.4)

mas a densidade de estados associada com o nível ressonante é p =a

= l/n(dô/dEt),que é uma função Lorentziana. Podemos então identifi

car na expressão (C.4) a energia e a largura eficaz do nível resso-

nante,dadas respectivamente por

(C. 5)
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(C.6)
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