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RESUMO

A estrutura eletrônica do centro U2 em cristais

de fluoretos de alcalinos terrosos foi estudada utilizando

se o Método do Espalhamento Múltiplo na aproximação Xa. A

estrutura do defeito foi aproximada por um complexo consti.

tuído pelo átomo de hidrogênio, pela primeira camada de

anions e pela segunda camada, constituída de cãtions. Os

parâmetros de contato com o proton e núcleos dos primeiros

vizinhos de flúor foram calculados. A concordância obtida

com os resultados experimentais indica que este método de

cálculo ê apropriado para o estudo de defeitos em cristais

iônicos.
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ABSTRACT

The electronic structurs of the interstitial hy-

drogen atom in alkaline-earth fluorides has been studied

using tie self-consistent-field rrultiple-scatering Xa

method. In the calculations wo have-tread a cluster consti-

tuted by, irhe hydrogen atom and its first anion and cation

neighbors./- The contact parameters with the proton and the

fluorine nuclei have been evaluated. The agreement obtain-

ed with the experimental results is in general good and

indicates that this method is also appropriate to study

defects in ionic crystals.
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INTRODUÇÃO

O centro U2, observado inicialmente por Delbcecg

et ai1. , em cristais de KC1-KH e KC1-.KD irradiados com luz

ultravioleta, é um defeito paramagnético formado por urn á-

tomo de hidrogênio situado numa posição intersticial do

cristal. Denominaremos de centro U2, por extensão de lin-

guagem, este mesmo tipo de defeito em cristais de CaF2 /

SrF2 e BaF2; ele foi detectado pela primeira vez nestes cris

tais, utilizando técnicas de Ressonância Paramagnética Ele

trônica e Ressonância Dupla Eletrõnica-Nuclear por Hall e

Schumacher2 f Welber
3 e Bessent et al.!i

O Método do Espalhamento Múltiplo na aproximação

Xa tem sido extensivamente utilizado nos últimos anos para

estudar vários complexos de metais de transição em cris-

tais.5"7 Recentemente, Yu et ai.8 utilizaram este método

de cálculo no estudo da estrutura eletrônica de centros U,

Ui, U2 e F em KCl; neste trabalho, foram calculadas as ban

das de absorção ótica e alguns termos de contato.

0 Método Xa do Espalhamento Múltiplo utiliza a

aproximação "muffin-tin" para o potencial e, dentro de um

formalismo monoeletrônico, leva em conta mecanismos comple

xos como o de polarização de spin aliado ã possibilidade de

inclusão de um grande numero de Ions refletindo a simetria

local apropriada do sistema físico. 0 objetivo deste tra-

balho é aplicar este método de cálculo no estudo da estru-

tura eletrônica do centro U2 em fluoretos de alcalinos ter

rosos, bem como calcular os parâmetros de contato com o

proton e núcleos vizinhos de flúor; não nos preocuparemos

em calcular transições óticas em virtude da inexistência de

resultados experimentais referentes a este centro.

O estudo do centro U2 em fluoretos de alcalinos

terrosos é bastante simples, devido a alta simetria do sis

tema, e particularmente importante por permitir um estudo

teórico da função da onda, através do cálculo da interação

'^iperfina de contato.



No Cap. I discutimos os métodos de Hartree e

Hartree-Fock.

No Cap. II desenvolvemos o método Xot do campo au

toconsistente, discutimos a escolha do parâmetro a e intro

duzimos o conceito de estado de transição.

No Cap. Ill apresentamos o formalismo do Método

do Espalhamento Múltiplo na aproximação Xa, discutimos o

critério de escolha dos raios das esferas "muffin-tin" e

as vantagens e desvantagens do método.

No Cap. IV obtemos a hamiltoniana hiperfina a

partir da equação não relativxstica de Pauli e a expressão

para o cálculo das constantes hiperfinas de contato.

No Cap. V discutimos a estrutura eletrônica do

defeito e comparamos com a experiência os resultados obti-

dos no cálculo das constantes de contato com o proton e

núcleos vizinhos de flúor.

No Cap. VI são apresentadas as conclusões refe-

rentes aos resultados obtidos neste trabalho.



Capitulo I

MÉTODOS DE HARTREE E HARTREE-FOCK

Uma aproximação bastante útil no tratamento de

sistemas envolvendo muitos elétrons (átomos, moléculas e só

lidos) ê a do método do campo autoconsistente. Sua idéia

básica consiste em descrever a função de onda total do sis

tema em termos de funções de onda monoeletrônicas calcula-

das resolvendo-se um conjunto de equações íntegro-diferen-

ciais monoeletrônicas; sua solução é obtida iterativamente

e, ao ser atingida a autoconsistencia, tem-se então um cori

junto de autofunções monoeletrônicas, usualmente chamadas

de spin-orbitais, e autovalores, ou energias monoeletrôni-

cas.

1.1. Método de Hartree

O método autoconsistente, na aproximação do cam-

po central, foi inicialmente proposto por Hartree9 era 1928,

ao supor que cada elétron de um átomo se move num campo cen

trai produzido pelo núcleo e pela distribuição media de car

ga dos outros elétrons.

A equação de Schroedinger mõnoisTetrônica para um

elétron com função de onda spin-orbital u. fica então sen

do

(1.1)

onde utilizamos unidades atômicas, em que energia ê medida

em Rydbergs e distância em termos do raio de Bohr.

Nas unidades usadas, -V? corresponde ao operador

de energia cinética e V (1) â energia potencial de intera-

ção coulombiana entre um elétron localizado na posição 1



com o núcleo (ou núcleos, no caso de moléculas ou sólidos)

e com a densidade de carga dos outros elétrons do sistema.

0 spin-orbital u. é dado por u. - f(r,6,ó) y (s) , onde
1 X Ills

f(r,0,(j)) ê função das coordenadas espaciais e xm Ís) é a

parte de spin, correspondendo a um valor definido de m ,

± 1/2.

Se estamos estudando o problema de um átomo ou

íon com N elétrons e carga nuclear Zf a energia potencial

coulombiana é

2Z
vc(i) - -

N f
l |f

|u*(2)u.(2)g12dT2
j 3 D

(1.2)

onde uí(2)u.(2) é a densidade de carga na posição 2 do um

elétron no j~esimo spin-orbital e gJ2 = 2/ri2 (rii é a

distância entre as posições 1 e 2) representa a repulsão

coulombiana entre um elétron na posição 1 e um elétron na

posição 2. 0 termo -2Z/rj e a energia potencial atrativa

entre o núcleo e um elétron na posição 1 distante r, do nu

cleo.

Substituindo a expressão de V (1) para o caso a~

tômico em (1.1) r chegamos a

2Z
uí(2)u (2)g12dT2 (1.3)

que consiste num sistema de N equações Integx-o-diferenciais

acopladas.

No caso atômico, a distribuição de cargas é apro

ximadamente esférica e, na aproximação do campo central,

toma-se uma média da distribuição de carga de cada elétron,

de tal forma que um dado elétron interage com um campo cen

trai médio proveniente do núcleo e da distribuição de car-

ga esférica dos outros elétrons do átomo. A idéia física

desta aproximação é a de que cada elétron se move indepen-

dentemente dos outros num potencial esfericairtente simétri-



co correspondendo ao potencial do núcleo parcialmente blin

dado peles outros elétrons. Neste modelo, portanto, uma

primeira aproximação para a densidade de probabilidade ip*\li,

onde ip ê a função de onda total do sistema, ê o produto

das densidades de probabilidades monoeletrônicas, como se-

ria no caso dos elétrons terem movimentos independentes. Iŝ

to implica em tomarmos a função de onda total como sendo um

produto de funções spin-orbitais monoeletrônicas correspon

dentes aos vários elétrons do sistema, ou seja

N
t = n (1.4)

Nesta aproximação, a equação de Schroedinger mo-
noeletrônica apresenta simetria esférica e podemos então
separar a parte espacial do spin-orbital u. numa parte ra-
dial R „ (r) - p ., (r)/r de números auãnticos n. e * . e

niA-i nixi - ^ 1 1

numa parte angulai" que,- devido ao fato da dependência angu

lar do potencial ser idêntica ao do problema do átomo de

hidrogênio, pode ser representada pelo harmônico esférico

Calculando-se a média esférica da densidade de

carga de cada elétron encontramos

1< u * ( 2 ) u . (2) > _~ . = •—-
3 3 e s f é r i c a 4ii

ÍT

.1 • /w • AÍ » ill • /> • i U .

3 3 1 3 D 3

( 1 . 5 )

onde usamos a normalização dos harmônicos esféricos.

Usando-se a relação1°

i ->

oo +H 1 r

1=0 m=-£ 2£+i r (1.6)

onde r< (i">) é o menor (maior) entre }rj.j e jf2|, e subs-



tituindo-se (1.5) e (1.6) em (1.2), temos:

21

v ri) =
NI

j-l J

1 r

3 3 S,,m 2£+l r
r Y n _ ( 8 1 , < ! > 1 ) d r

f *
í
j

Se integrarmos em dfi2, utilizando a relação de

ortonor^alidade entre os harmônicos esféricos

e efetuarmos o somatório em ü e m , encontramos

Z N
vc(i) =

Definindo

n.£
(1.7)

N
Z - ^ Y0(n l.,n.£./r,)

T-1 J J J J
(1.8)

encontramos

vc(i) - -
ri

(1.9)

que corresponde à energia potencial coulombiana de intera-

ção entre um elétron localizado na posição 1 com o núcleo

parcialmente blindado pelos outros elétrons.



Substituindo (1.9) em (l.-l) obtemos

(1.10)

Tomando a parte radial da equação de Schroedinger

para o spin-orbital u., encontramos:

K £ . ( r i ) = £n.£.Pn.£.(ri)
x x x x x x ( 1 - 1 1 )

que constitui um sistema de N equações monoeletrônicas ín-

tegro-diferenciais: as funções P a serem determinadas apa-

recem no cálculo dos Yo definidos por (1.7).

As equações (1.11) constituem as equações de Har

tree na aproximação do campo central, a serem resolvidas i-

terativamente até a autoconsistência ser atingida. As mes

mas equações podem também ser deduzidas a partir do princí

pio variacional15 , bastando para isso utilizarmos a expres_

são (1.4) para a função \l>t tomarmos a média esférica do po

tencial de interação entre os elétrons e variarmos arbitra

riamente os u_. " s de modo a minimizar a energia total (vide

Apêndice A).

Comparando cálculos teóricos de e ._ com tran-

sições entre termos atômicos, Hartree observou que -c.,_

representa uma boa aproximação para a energia necessária

para se remover ura elétron da órbita correspondente no áto

mo. Admitindo a hipótese de que as funções de onda monoe-

letrônicas permanecem inalteradas após a retirada de um e-

létron, Slater12 mostrou que a diferença entre as energias

totais do átomo e do Ion para o qual o i-êsimo orbital es-

tivesse desocupado resulta no autovalor e se desprezar-

mos termos provenientes da natureza não esférica da distri.

buição de carga real.



1.2. Método de Hartree-Foek

A função de onda rotal de um sistema envolvendo

muitos elétrons deve satisfazer ao principio de anti-sime

tria13'14 em relação a troca de coordenadas, espaciais e

de spin, de dois elétrons qu^-.squer. A expressão mais sim

pies que satisfaz a este prir; Ipio é uma função determi -

nante15 do tipo

u i (1) u i (2 )

u2(l) ufl(2)

.. u,(N)

.. . u 2 (N)
(1.12)

uN(2)

que se aplica a sistemas de camadas fechadas. Em casos

mais complicados, a função de onda total e escrita como

uma combinação linear de funções determinantes do tipo

(1.12).

O método de Hartree-Fock*1> !6'l7 consiste essen-

cialmente em variar os spin-orbitais u. de modo a minimi-

zar a energia total.

a) Equações de Hartree~Fock para Ãtomos ou tons com Cama-

das Completas

Vamos considerar o caso em que uma única função

determinante do tipo (1.12) fornece uma boa descrição para

a função de onda do átomo. Todas as funções espaciais cor

respondendo a um dado valor de m são supostas ortogenais

entre si, como também normalizadas.

À Hamiltoniana para um átomo ou ion com N elé-

trons e caraa nuclear Z é escrita como

N
l f. +

pares
(1.13)



onde

2Z

f. = - v* - --
(1.14)

2

Usando as Equações (1.12) e (1.13), encontramos18

para a energia total de Hartree-Fock

N í ,-

l íu*(i)u*(2) ru. (l)uJt(2) -u. (i)u. (2)lg1?dt1d-.í
pares j x D • x -' • J x J
i,j (1.15)

onde as integrações em dti e C!T2 incluem soma em coordena-

das de spin.

Aplicando o método variacional, devemos minimi-

zar a energia total dada pela Eq. (1.15), vinculando os

spin-orbitais u. pela condição de ortonormalidade. Com a

introdução de multiplicadores de Lagrange adequados, X. . ,;

para atender ãs condições de vínculo- devemos imporF '

tanto:

1 |*+1 X. , |u*(l)u (Ddn + l 5(m ,m )
i J pares i j

i, j

*X, . u.(l)u.(l)dTa + A.ji
u. 1 = 0

onde o fator õ(m ,m ) é 1 se m = m e zero caso con-
si Sj sj. s-j

trãrio; ê necessário considerar À^ . = A*", de maneira a ob-
J "*• 1 3

termos o número correto de multiplicadores independentes -
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porquanto existe a relação <u.Ju.> = <u.|u4> .

Variando arbitrariamente19 os spin-orbitais u.,

obtemos o sistema de N equações íntegro-diferenciais aco-

oladas:

2Z
(_V

2 )u.(1
1 1

N
V |u.

' l i i J r i 2

u.(2)dr2 -

N /u*(l)u*(2)u. (l)u. (2) 2
u±(l)

(1.1.6)

No caso de átomos ou íons constituído de camadas

completas, a parte espacial de cada spin-orbital aparecerá

duas vezes, associada a m = + 1/2 earn = - 1/2. Pode-se

mostrar20 que, quando as funções u. sofrem uma transforma-

ção unitária, o primeiro membro das equações (1.16) perma-

nece inalterado na sua forma, enquanto que as quantidades

X. . se transformam, no 29 membro, como as componentes de

uma matriz segundo a mesma transformação unitária. Como a

matriz [Àj e hermitiana (>. ... = A. . ) , uma transformação uni.

tária dos u. pode ser achada de forma a tornar [x] diago-

nal .

Podemos, então, escrever as equações de Hartree-

Fock (1.16) na forma

(-V2 -
21 N

u.(2)dT2 -
J

N

+ I
j u*(i;

U. (1) = £. (1.17)

onde usamos a expressão e. no lugar de -A...
..
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As equações de Kartree-Fock constituem um conjun

to de N equações íntegro-diferenciais acopladas nos spin-

orbitais u.? a ser resolvido, numérica e autoconsistente-

mente.

O primeiro termo das equações (1.17) representa

a energia cinética do i-êsimo elétron somada com a energia

potencial de interação com o núcleo. O segundo termo é a

energia potencial de interação eietrostática, calculada

classicaraente, cio i-ssimo elétron coin a distribuição ele -

trônica de carga, incluindo um termo de auto-energia. 0

terceiro termo, que envolve integrais de troca, cancela o

termo de auto-energia e inclui, como veremos, efeitos de cor

relação entre os elétrons relacionados com o princípio de

exclusão de Paulj..

0 termo de troca pode ser interpretado21 como sen

do a energia potencial de interação de um elétron na posi-

ção 1 com uma distribuição de carga na posição 2, dada por

N u(l)u?(2)u.(l)u

l M H e f^ ) -i 1 3 i a.18)

onde o fator £ (m fra ) aparece em virtude da intearação
Ri_ 3i

em dx2í na expressão do termo de troca, envolver soma em

spins.

A densidade de carga de troca apresenta três pro

priedades importantes; inicialmente, ê fácil notar, se in-

tegrarmos em dtp. e usarmos a ortonormalidade dos u., que o

seu total é igual a urna carga eletrônica; podemos verifi-

car também, em virtude do fator 5(m ,m ), que a densida-
i s"i

de de carga de troca consiste de carga eletrônica de mesmo

spin que o spin-orbitai u.; finalmente, quando o ponto 2

coincide com o ponto 1, a densidade de carga de troca se

reduz a

l ô(m ,m )u. (l)u. (1)
J ~ •<- x J

e é, portanto, a densidade total na posição 1 de todos os
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elétrons de mesmo spin que o i-êsimo elétron.

Estas três propriedades da densidade de carga de

troca nos permitem interpretar fisicamente o termo de tro-

ca: podemos pensar no i-ésirao elétron se movendo no campo

do núcleo e de toda a carga eletrônica subtraindo-se deste

o campo devido a uma carga eletrônica de mesmo spin que u.,

ocupando uma região, chamada "buraco de Fermi"21'22, cen-

trada na posição do i-êsimo elétron, cuja função de onda

spin-orbital u. estamos calculando. A idéia básica do bu-

raco de Fermi ê a de subtrairmos da densidade de carga to-

tal, uma carga eletrônica de mesmo spin que u. ocupando u-

ma região que acompanha o movimento do i-êsimo elétron; es_

te fato está intimamente relacionado com o princípio de ex

clusão de Pauli, que impede que elétrons de mesmo spin ocu

pein a mesma posição no espaço. Como a densidade de carga

de troca [Eq. (1.18)] tem uma forma diferente para cada

spin-orbital u., teremos um potencial de troca diferente

para cada uma dessas funções. Considerando, porém, que a

densidade total de carga de troca é igual a uma carga ele-

trônica e que seu valor quando o ponto 2 coincide cora o pon

to 1 é o mesmo em cada caso, a forma do buraco de Fermi de

ve ser basicamente a mesma para cada função u.. Este fato

nos permite aproximar o termo de troca das Equações {1.17}

por uma média tomada em todos os u., levando a simplifica-

ções que serão tratadas com mais detalhes no próximo capí-

tulo.

Uma interpretação simples pode ser dada ao auto-

valor E. da Eq. (1.17) se multiplicarmos â esquerda por
* 1

u.(1) e integrarmos em dij:

í * ® l * *
e, •= u. (l)fiu. (l)dxx + l ju. (l)u. (2) x
x i x j = 1 x 3

[ i - u.(l)ui(2)]g12dT1dT2 (1.19)

Pode-se verificar, usando (1.15), que o autovalor

e. da equação de Hartree-Fock corresponde à diferença entre



13

as energias totais do átomo e do íon no qual o i-ésimo

spin-orbital esteja desocupado, se usarmos as mesmas fun-

ções spin-crbit<is u. para o átomo o para o íon no cálculo

da energia total (ou seja, se desprezarmos a reiaxação so-

frida pelos spin-orbitais ao ocorrer a ionização). Portan

to -e. representa uma aproximação para a energia de ioniza

ção do i-êsímo elétron do átomo; este resultado é conheci-

do como teorema de Koopmans - •' °

k) Equações de Hartree-Fock psra__A_corios_ou_^ons_com_ _Çamaj2

das Incompletas

0 método de Bartree-Fock se revela, como vimos ,

muito simples ao tratarmos o problema de um átomo ou íon

envolvendo camadas fechadas; podemos estender o raétor? ->"V;V'

a casos de átomos com eanadr-s parcialmente cheias e:n que

a função de onda total é escrita como combinação iir:í\;r cie

funções determinantes, Ac tratarmos átomos ou ícr-s ::• ::i< cs

madas incompletas teremos em geral um conjunto de de-í -rnii-

nantes de Slater diferentes obtidos a partir de ur-.\a .Aaàa

configuração eletrônica. Podemos tomar corr.o exemple >• áto

mo de Silício (Z =• 14) cuja configuração fundar..-.;:.,tal

ls22s22pG 3s23p2 nos indica quais os estados monoelet ::->ii-

cos (especificados por n e '<,) ocupados a partir de um i a-

proximação de campo central; tal informação não é suficien

te para se determinar a energia do átomo sendo também ne-

cessário conhecermos que funções mcnoeletrônicas devemos

utilizar na construção das autofunções do átomo; nest.: pro-

cedimento podemos ignorar as camadas fechadas por ter am to

dos os estados monoeietrônicos ocupados. Ao considerarmos

os dois elétrons equivalentes da camada incompleta 3p ve-

rificamos que podemos construir C2 ~ 15 possíveis detormi-
6

nantes de Slater, todos associados ã mesma energia, Fsta

degenerescência se explica pelo Eato de que numa aproxima-

ção de campo central, a correlação eletrônica e tratada de

forma média constituindo ura potencial efetivo em que os e-

létrons se movem independentemente a menos da correlação im
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posta pelo Princípio de Pauli. Ao se levar era conta a correia

ção residual como perturbação,esta degenerescência pode ser

parcialmente levantada dando origem a níveis de energia de-

nominados termos eletrônicos ou multipletes. Como a pertur

bação não envolve spin e tem simetria esférica, S e L serão

bons números quânticos para a caracterização destes termos;

este é o caso do acoplamento Russel-Saunders25'26 o qual se-

rá válido em geral para sistemas cem Z ,< 50 quando a interação spin-

ôrbita é mais fraca que a interação de correlação residual.

Existem métodos77 que nos permitem escrever a energia de

um multiplete em termos de integrais envolvendo as partes

radiais dos spin-orbitais u.; podemos então variar as fun-

ções radiais de modo a minimizar a energia- Desta forma ,

obtemos um conjunto de equações Integro-diferenciais que,

resolvido, nos fornece funções monoeletrônicas a serem \it_i

lizadas no cálculo da energia total do multiplete em ques-

tão. Seguindo este procedimento, devemos utilizar proces-

sos variacionais separados para cada multiplete oriundo de

uma dada configuração, obtendo orbitais ligeiramente dife-

rentes em cada caso. Um procedimento alternativo, sugeri-

do por G. W. Shorthey'6 é o de variar a energia média de

todos os multipletes oriundos da configuração atômica e

obter as funções monoeletrônicas a partir do processo va-

riacional.

Vamos tomar como exemplo o caso da configuração

Is22s que dá origem a um multiplete kS e a duas funções de

terminantes, correspondendo a M = 0, M = + 1/2, proveni-
h ° +" - +entes dos orbitais que podemos simbolizar como Is ,1s ,2s

e Is , Is e 2s . respectivamente. A energia do multiple-

te 2S pode ser escrita27 como

E(2S)=2I(ls} + I(2s)

onde

2F°(ls,2s) - G°(ls,2s)

(1,20)

i i'

cV li (£,+1) 2Z

dr
(r,)dr,

(1.21)
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r 2

V i rx 3 3 D D

Y 0(n i£ i;n j£ j/r 1) = j Pn-Jlâ(r2) P n > £ (r2)dr2

.00

Í rl
I Pn (r2) Pn (r2) — dr2 . (1.23)I Pn (r2) Pn

com R . (ri) = P „ (ri)/rj correspondendo ã parte radial
n i H ni)6i

do spin orbital u., e

G°(nií,i,nj£j) = Pn I (ri)Pn 4 (rz)Pn £ (ri)Pn J?ni*i nj j j j i
4 n £ n J?
j j j j i iu.

(1.24)

com r sendo o maior entre ri e r2.

Se utilizarmos o princípio variacional, minimi -

zando

f r
2 Pjsdr + 4A12 j P l sP 2 s

d r + X 2

com respeito a variações arbitrárias era P, e P- , onde

Ànr ^12 e ^22 são multiplicadores de Lagrange a serem de-

terminados, encontramos as equações de Hartree-Fock:

[ d2 2Z 2 2

I Y0(ls,ls/r,) + — Yo(2s,2s/rj)
dr2 r, rj r, J

l J

1 2
YB(ls,2s/r1)P2s(r1) = -

2 ri
(1.25)
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+ 2 — Yo (lSrls/rO jP, (r3) Yo (Is, 2s/rx)P, (ri
dr2 rx rx

 f 2 s rx
 l s

l

= - 2X12Pls(r1) - À22P2s(r,) (1.26)

Se multiplicarmos (1.25) por P, (rj) e integrar-

mos em drx, encontramos, devido à ortonormalização dos

P's:

-An = I(ls) + P°(ls,ls) + P°(ls,2s) - \ G°(ls,2s) (1.27)

Analogamente:

-A22 = I(2s) + 2F
D(ls,2s) - Gfi(ls,2s) (1.28)

Pode-se mostrar que A jx representa uma aproxima-

ção para a energia de ionização do elétron ls, sendo igual

ã diferença entre a energia do multiplete 2S oriundo da

configuração fundamental Is22s do átomo e a energia média

da configuração Is2s do Ion obtido pela remoção do elétron

ls. No cálculo da energia média27 da configuração Is2s ,

que dá origem ao singlete 3£ e ao triplete 3S, a cada mul-

tiplete é dado o peso (2L-fl) (2S+1) correspondente a sua

multiplicidade, ou seja

E(XS) + 3E(3S)
-An = E(2S) . (1.29)

Analogamente, A22 seria uma aproximação para a

energia de ionização do elétron 2s, calculada do mesmo mo-

do:

-A22 = E(
2S) - E('-S) (1.30)

Os resultados (1.29) e (1.30) são válidos, se ,

no cálculo das energias associadas a cada configuração, u-

tilizarmos as mesmas funções monoeletrônicas radiais. O
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resultado é análogo ao teorema de Koopmans no caso de um

átomo de camadas completas e do lon obtido pela remoção de

um elétron, onde tínhamos somente um multiplete na configu

ração, de tal modo que a energia média da configuração ê

idêntica â energia do átomo ou íon.

Se multiplicarmos a Eq. (1.25) por ^os^r'x^ ' mu^~

tiplicarmos a Eq. (1.26) por Pi s^
ri)' subtrairmos o segun-

do resultado do primeiro e integrarmos em drlf encontramos:

• 1 2 -

2
— dr,dr2 (1.31)
r.

A integral da direita representa a interação ele

trostltica entre a distribuição de carga de um orbital 2s

com a distribuição de carga P-j-P.o ' Devi-3o ã ortogonalida

de entii os P, a última distribuição de carga corresponde

a uma ca.-ga total nula devendo-se esperar, por esta razão,

uma interação com a distribuição de carga 2s muito peque-

na. PorteitO/ o termo não diagonal XJ2, apesar de não ser

nulo, deve -ser desprezível comparado com A. i e À22* poden

do ser aban. onado numa primeira aproximação para as equa-

ções (1.25) (1.26) de Hartree-Fock. As funções mono-

eletrônicas calculadas desta forma serão tão próximas da

solução das eq:i\ções de Hartree-Fock que as energias mono

eletrônicas e a snergia total serão essencialmente as mes

mas calculadas a partir da solução correta. Existe, en-

tretanto, uma dife.rença19 fundamental, quando se faz a

comparação com o c?-5O de camadas fechadas: uma transforma

ção unitária aplica*.'̂  as funções P nem sempre deixa inva-

riante a forma das eqxações de Hartree-Fock, não existin-

do, no caso geral, ume transformação que remova os termos

não diagonais no 29 merrbro de equações semelhantes às

Eq. (1.16).
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CAPÍTULO II

O MÉTODO Xa

Ao aplicarmos o método do campo autoconsistente

na aproximação monoeletrônica ao estudo de moléculas poli-

atômicas e sólidos, encontramos essencialmente o mesmo pro

blema presente no esquema de Hartree-Fock tratado anterio£

mente, exceto pelo fato de substituirmos a interação dos

elétrons com um núcleo pela interação de todos os elétrons

com todos os núcleos do sistema. Neste caso teremos tan-

tos spin-orbitais envolvidos quantos forem os elétrons ,

tornando extremamente complicado, do ponto de vista compu-

tacional, a solução de equações análogas às Eq. (1.17} pois

cada elétron se move num potencial de troca diferente. A

idéia fundamental do Método Xa ê a de substituir o poten-

cial de troca, não local, nas equações de Hartree-Fock mo-

noeletrônicas por um potencial local médio comum a todos os

elétrons e simples de se calcular.

2.1. Aproximação Estatística do Termo de Troca

* ~

Assumindo que u.u. representa a contribuição do

i-êsimo spin-orbital, com ocupação n. (igual a unidade pa-

ra o spin-orbital ocupado e zero para o spin-orbital vaz\o>,

para a densidade de carga eletrônica e definindo

onde a soma na expressão dep, (ou p.) é efetuada sobre :.o-

os os spin-orbitais correspondendo a um valor de m = -t -~
1 ~ *r

ou m = - -j) , encontramos para a expressão (1.15) da e-
total de Hartree-Fock:
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EHF = ? nJu^DfiUid)^! + ~

(1) + p+(l)üXHp+(l)]dTi (2.2)
ai

onde

p(l) = I n u*(l)u.(l) (2.3)
-4 -* —' -*

n.n.fu*(l)u*(2)u.(l)u.(2)g12dT?
*• JJ •>• J J x

" j r i ^ s * l2"4'
com uma expressão análoga ã (2.4) para U«,,p, (1).

Na expressão (2.2), fj é o operador monoeletrôni.

co associado a cada elétron, ou seja, a soma de sua ener-

gia cinética com a energia potencial no campo de todos os

núcleos. O operador gi;> representa a energia de interação

entre dois elétrons localizados nas posições 1 e 2, respec

tivamente.

Introduzindo

£ n./u*(l)u?(2)u.(l)u,(2)g12dx2
V = - 2—1—1 2—.—3 i (2.5>
X H Fi u

pjod.emos reescrever as Eq. (1.17) de Hartree-FocV: pa fcrma-

Vc(l) + V X H F (l)]ui(l) = e ^ U ) (2.6)

onde V (1) é a energia potencial coulombiana para iam elé-c
tron na posição 1, proveniente do núcleo (ou núcleos se "es_

tivermos estudando uma molécula ou cristal) e da densidade

de carga total de todos os elétrons do sistema. No caso de

existir mais de um núcleo, haverá um termo constante, que

está sendo omitido, proveniente da interação repulsiva, en-

tre os núcleos.
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Em virtude da dificuldade computacional imposta

pela existência de termos de troca diferentes para cada

spin-orbital, Slater29 propôs a substituição do termo ãe

troca VVO1-, por uma média ponderada; o peso de cada tsrrao

neste--média ê a probabilidade de se achar um elétron, com

spin i>em definido, na posição 1 e ocupando o i-êsimo spin-

orbita. . No caso do spin-orbital u. estar associado ao va

lor m ~ + 1/2, esta probabilidade se escreve:

n u*(l)u (1)
1 1 ^ • (2.7)

A média ponderada para o termo de troca fica en-

tão , sendo

.£ n n.
< V (1) > - = - —-JL i_J
vXHFtlJ-' média l n u (l)u (1)

>i K K K

(2.8)

com uma expressão semelhante para <V,,-Tr,, (1)>.

O cálculo da expressão (2.8) pára o potencial de

troca, agora comum a todos os elétrons de mesmo spin, é

ainda complicado do ponto de vista computacional; uma ver-

são simplificada, embora empírica29"33, das equações de

Hartree-Fock pode ser obrida se calcularmos a quantidade

(2.8) de modo exato para o caso de um gás composto de elé-

trons livres, para os quais os spin-orbitais são ondas pia

nas. Este cálculo nos fornece

i 3= <V (1)> = - 6[XHFf ' '
elétrons

com D^d) iefinido por (2.1) e uma expressão análoga para

Substituindo a expressão (2.9) na Eq. (2.6) en-

contramos
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[-VJ + vc(l) + Vxs+(l)]ui+(l) - ^^.,(1) (2.1.0)

com uma equação análoga para spin-orbitais correspondendo

a m = - 1/2.

Apesar do sucesso de grande número de cálculos -

realizados com o uso do termo de correlação dado pela ex-

pressão (2.9), Gaspar3'', Kohn e Sham35 obtiveram para este

termo uni coeficiente "'orne'; Lcvi 2/3 maior do que o obtido por

Slater.

A aproximação (2.9) para o potencial de troca ,

proposta por Slater, tem sua origem nas equações (2.6) de

Hartree-Fock (obtidas pela minimização da energia total a

partir de variações arbitrarias nos spin-orbitais u.) subs

tituindo-se o potenei-?! C!P troca não local por uma média es

tatlstica, dada pela Eq. (2.8),'e sua posterior substitui-

ção pela expressão (2.9) calculada a partir do modelo de

gás de elétrons livres. Gaspar, Kohn e Sham, observando que

a expressão (2.4) para UV,I1?. (1) resuitcva exatamente na mes

ma encontr.-ida para <V. ._.{!)>. Ecf. {2.:P, inverteram a or-
Atir í

dem do esquema, substituindo t?x (1) na energia total pe-

la aproximação (2.9) e variando então arbitrariamente os

spin-orbitais u. a fim de minimizar a energia total; deste

modo encontraram equações mtegro-diferenciais monoeletro-

nicas semelhantes ãs Eq. (2.10) com V* ,, (1) multiplicado -

por um fator 2/3.

Este resultado levou Slater posteriormente a su-

gerir que o coeficiente numérico fosse considerado cono um
•:•: ' <'••' í :

parâmetro ajustãvel a; logo

VXaf(1) = aVXSt(1) a ~ 6a\è V ^ r (2'Xi)

e uma expressão similar para v (1) .

O parâmetro a pode; ser incorporado aos cálculos,

se assumirmos36 para a energia total do sistema a expres -

sao: .;•
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com

/ 4 "

e uma expressão similar para ü .(I).
AU t

Variando os spin-orbitais de rriodc a minimizar

energia total, encontramos as equações r. onoeletrônicas

(l)

com um potencial de troca local,.V , i), dado pc (7 11).
AGI T

A solução autoconsistüiitc p^ra o estado íundamcvi

tal de um sistema usando o Método Xa é obtido aa r.anevra ~

convencional: o sistema de equações roono->Ietronicas ínte-

gro-diferenciais definido por (2.14) ê resc'lvidof jt-^rati-

vamente a partir de um conjunto tentativa de spin-orbitais

u., até a autoconsistência ser atingida.

2.2, Escolha dô  jrarametro a

É simples verificar que a energia total e;Xri,. da-

da pela expressão (2.12), possui uma dependência linear em

<A através do termo de troca (se desprezarmos o efeito ' do

parâmetro a no cálculo dos spin-orbitais)f e, consequente-

mente, escolhendo a apropr ̂.laitteüte. podemos variar a ener

gia tc^al dentro de largos limites; isto significa que não

podemos determinar a pela miniraização da energia total,, pois

esta não apresenta mínimo como função de a. Poã«?aos, en-

tretanto, escolher o parâmetro a de maneira a descrever d.-

melhor mar>e*ra oosslvel os s.tc~,,. • separados'
6~3 8, oa seja

escolher a de tnô o a que a energia }2'A seja exatamente i-



gual ã energia do ãtoino calculada pelo Método de Hartree -

Fock (no caso do átorno ser constituído de camadas fechadas)

ou igual â energia média de todos os multipletes oriundos

da configuração fundamental (átomo constituído de camadas

parciairaente cheias) . Usando este procedimento, Schwarz33'''0

calculou o valor do parâmetro a para uma série de átomos leves, ob-

servando uma variação praticamente monótona e suave com o

número atômico: para o hélio o valor encontrado e. de apro-

ximadamente 0-7?, d acrescendo com o número atômico ate uv.~

valor de cerca de 0.70 para os elementos de trancição 3ú,

Ura procedimento alternative, inicialmente sngcri

do por Lindgren1* *, é o de calcular a energia total dada pe

Io Método de Hartree-Fock a partir de funções spin-orbitais

calculadas pelo Método Xa; esta energia apresenta um míni-

mo ao se variar o valor de a. indicando portanto um cricê

rio para a escolha d.o melhor valor de <x. Infelizmente, es

te mínimo não ê acentuado e se torna muito duvidosa a osco

lha do melhor valor do parâmetro. Seguindo este procedi -

mento, Kirtetko'*21 calculou o valor de a para todos os átomos,

encontrando variações fortemente aleatórias ert\ função do

número atômico, em contraste com a variação obtida por

Schwarz. Se utilizarmos os spin-orbitais determinados por

Schwarz no cálculo da energia total de Hartree-Fock encon-

tramos bons resultados'*3 indicando que estes spin-orbitais

são boas aproximações para os spin-orbitais calculados pe-

lo Método de Hartree-Fock.

2.3. Autovalores - Estado de Transição

Os autovalores e,. „ podem ser encontrados se mui

tiplicarmof a equação (2.14) a esquerda por û .j.(l) e m -

tegrèiiiiios nas coordenadas do elétron, levando em conta a

ortonorraalização dos spin-orbitais;



c . ^ j u ^ l ^ u . m d T ^ l n.{u*(l>uifl)u*(2)uj(2)gí?d,1aia

- 6a (-~~) h !u?{i)u.(i)!V ri.u* li)u. il) \7> a:, (2.15)
Iv. j i x ; .;-., 3 3 J :

Se derivarmos a energia total EX_ ern relação c-.o

nãmero de ocupação n. de un orbitai com spin para c.iri3rcon

servando os a., fixos, encontramos o inesmc resultado., ou

seja:

cEX^

ín.

No Método de Hartree-Fock, como vimos anterior -

mente, o autovalor é dado por

c- = n (n = "H - E (n - 0) '7 '! 7)-iHF H F u i ' H F u i ' '

ou seja, pela diferença entre a energia calculada croc: rui o o

i-ésimo spin-orbitai está ocupado (n. -15 e a eneryla ao

lon obtido pela remoção do i-êsimo elétron (n. = 0).

Se a energia não é uma função linear do número de

ocupação n,, a diferença dada por (2-17) não será igual S

derivada fornecida per (2,16); isto explica porque podemos

obter autovalores diferentes aos dois métodos, mesmo nos

casos em que as autofunções obtidas pelo Método X;x são i-

dênticas às fornecidas pelo Método de ílartree-Fock.

Outra conseqüência relacionada com a expressão -

(2.16) ocorre no calculo "de energias de ionizaçao e de

transições óticas em ãtoiffos, moléculas e sólidos- Por exem

pio, a utilização dos curtovalores obtidos no esquema de

Hartree-Pock para o calculo deste tipo de observável só e

compatível com a hipótese' de não haver modificação dos

spin-orbitais durante o processo de ionissação ou de transi

ção. É entretanto evidente que esta hipótese não ê valide,

pois os spin-orbitais associados ao sistema ionizado ou ex

citado serão necessariamente distintos daqueles associados
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ao sistema no estado fundamental. Nestas condições, um

cálculo mais realista de tais observáveis implicaria sem-

pre na avaliação da diferença entre energias totais refe -

rentes ao sistema ionizado ou excitado e ao sistema no es-

tado fundamental. O Método X«, entretanto, nos permite o

calculo de energias de ionização ou de transições óticas ,

sem necessidade de computar diferenças de energias totais,

uLiavdS da introdução do conceito de "estado de transi-

ção" h *""6. A idéia fundamental é a de que, se resolvermos

o problema autoconsistente Xa, não para o estado fundamen-

tal do sistema, mas para um estado de transição, em que os

números de ocupação de cada spin-orbital envolvido na tran

sição seja 1/2, obteremos ama boa aproximação para a ener-

gia de excitação se tomarmos a diferença entre os autova-

lores e.y dos estados inicial e final: pode-se mostrar'4''

que se expressarmos a energia EX _ como uma série de potên-

cias nos números de ocupação n. e desprezarmos termos de

terceira ordem, a contribuição proveniente dos termos não

lineares pode ser eliminada pela introdução do conceito de

estado de transição. Este procedimento leva em conta c-

reitos de relaxação dos spin-orbitais, exceto por contri-

buições desprezíveis de terceira ordem. Era trabalhos re-

centes6 'h ' , cálculo.1: de energias de excitação foram fei-

tos utilizando a idéia de estado de transição obtendo-se ex

celentes resultados quando comparados com resultados expe-

rimentais.

O Método Ka, como qualquer método na aproximação

monoeletronica., constitui apenas uma primeira aproximação

para o problema de muitos corpos, não fornecendo informa-

ções detalhadas acerca da estrutura de multipletes. Como

na teoria atômica, devemos construir combinações lineares

de funções determinantes a partir dos spin-orbitais calcu-

lados pelo Método Xa, de modo ?. descrever corretamente os

multipletes originados do estado fundamental do sistema em

estudo.
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CAPÍTULO III

O MÉTODO DO ESPALHAMENTO MÚLTIPLO NA APROXIMAÇÃO Xa

O estudo da natureza das ligações químicas em mo

lêculas e sólidos ê de importância fundamental em vários

problemas de química, física do estado sólido e biologia .

O método autoconsistente Hartree-Fock, baseado em represen

tar orbitais moleculares como combinação linear de orbitais

atômicos (método SCF-LCAO-MO)h8 é por demais complicado e

custoso em termos computacionais, quando aplicado a siste-

mas poliatõmieos de muitos elétrons, devido a necessidade

de se adotar um numero muito grande de funções de bass e

se ter que computar integrais de muitos centros ou elemen-

tos de matriz Hartree-Fock equivalentes. Métodos semi-

empíricos, utilizando o formalistno de orbitais moleculares

e desprezando por exemplo integrais de recobrimento (méto-

dos CNDO)1*9, dependem de parametrizações de elementos de

matriz, freqüentemente não justificadas fisicamente, e a-

presentam muitas vezes somente resultados semiquantitati -

vos para sistemas envolvendo metais de transição. A teo-

ria de bandas50 convencional, depende da hipótese de perio

dicidade da rede e da representação no espaço recíproco ,

sendo de difícil aplicação a cristais cuja célula unitária

contêm mais que poucos ãtomcs. Tratamentos teóricos51 de

impurezas substitucionais de metais de transição em semi-

condutores envolvem, em principio, o conhecimento de um

conjunto completo de funções de onda de Wannier ou de Bloch

para a rede cristalina perfeita.

Slater52, em 1965, sugeriu unia solução para o

problema, que consistia era usar o termo de troca Xa junta-

mente com uma aproximação "rauffin-tin" para o potencial

total. Seguindo esta sugestão, combinada com o método da

cnda espalhada de Korringa53, Kohn e Rostoker5**, Johnson

e Smith5s~57 desenvolveram o método do espalhamento múlti-
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pio para o calculo de estruturas eletrônicas de moléculas

poliatõmicas e sólidos,

0 método é baseado na divisão cia matê.ria em agio

merados poli atômicos. Cada aglomerado (urna molécula polia

tômica, parte de uma aiacromolécula ou um complexo poliatô-

raico num sólido) ê georaetricamenta dividido em regiões atõ

micar interatõmica e extrainolecular. A idéia fundamental

do método consiste na aproximação "muffin--tin" para o po-

c^.iCial: potencial esfericamente simétrico dentro de esfe-

ras envolvendo cada. átomo ou ion. constante na região en-

tre as esferas (media do potencial correto) e iiovainente es

fericartiente simétrico na região externa ao aglomerado. A

equação de Schroedinger monoeletrõnica é então integrada

numericamente dentro de cada região na representação de on

das parciais. A continuidade da função de onda e de sua

primeira derivada ê então imposta nos limites de cada re-

gião do aglomerado. Este procedimento nos leva a uru con -

junto de equações seculares rapidamente convergente que é

resolvido numericamente parei as funções de onda e energias

dos orbitais moleculares. O procedimento numérico ê então

repetido, usando as funções de onda obtidas em cada itera-

ção para gerar novas densidades de carga e novos potenciais,

até a autoconsisténcia ser atingida.

0 método do espalhamente múltiplo na aproximação

Xot utiliza somente uma pequena fração do tempo de computa-

ção requerido pelos métodos fiartree-Fock-LCAG-MO e fornece

resultados teóricos mais próximos em geral dos experir.ien --

tais que os obtidos pelos métodos LCAO-MO.

3 • 1 • Formalismo do J;5£tododo E

0 formal!smo do método do eapalhamento múltiplo

na aproximação Xot e mais claramente ilustrado no caso de

um aglomerado simétrico de átomos: consideremos, por e-

xemplo, a representação bidimensional de um aglomerado

composto de quatro átomos, mostrada esquematicamente na

figura 3.1. O aglomerado é geometrrcamente dividido em
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três regiões:

I. ATÔMICA: região contida dentro âe esferas cer.traàõi;

nos átomos constituintes üo aglomerado.

II. INTERftTÔMlCA: regil.o localizada entre as esfera:- en-

volvendo os centros atômicos e a esfe-

ra "de fora." envolvendo o aglomerado.

III. EXTRAf'OLECULAF: reqiãa externa à enfera de fora.

m

Figura 3.1: Divisão do aglomerado evn estudo em regioo?:

(I) atômica, (TI) interatômica e (III) extra

molecular.

Os raios das esferas "mui. fin*-tin" são norma Isen-

te escolhidos de forma a nao haver superposição de esfe-

ras e de modo a minimizar o volume da rc-àâo interatosv:» ca

onde o potencial é tomado constante? entretanto,, a fir: de

tornar mais realística a aproximação "muffin-tin" , ê 'iene-

jável se adotar um conjunto de raios que respeite o tama-

nho relativo dos diversos íons envolvidos no aglomerado. Pa.

"a cristais tônicos, existe ara conjunto de ralos obtidos

s, -i-err:piricamente13 9 *s 8 que podem ser utilizados ns melhor

esc 1h dos raios "muflin-tin".
1 • •

O spin-orhi tal u. A , associado a m̂ . = -f -k-, satis-

faz a -[uaçio de Schroedinger monoeletrôniea;
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^ + V1» ! V1» *
err-, cada nrva das; regiões, onde V (2) é o potencial couloin -

Mano na posição 1 -devido a todas .-cargas eletrônicas e nu-

cleares do aglomerado, V7(l) r&pieoenta o jrai-ftnci**! coulom

Mano clovido a todos os ions localizados na região exterior

ao aolorierarlo e */„ . .(1) é £: aproximação e s t a t í s t i c a do te r

tao de trocr. dada -por

Lxpressbesi correspondentes ns E'quac-oey (3»1) e

(3«2) nofJ '? orr-acsrri x equação de S.c:hroedinyer iionoeletrôni-

ca sat.j.sfeita YJOX u. , «
i +

O potenci-al V , 'nece^svirio jisra. obter-se um agio

merado estávevi/ e introduzido através de ur:ia idéia in ic ia l

mente ut i l izada por 'Watson'61: adicionar ao potencial cío a-

glomeracio, um potencial de uma .físfera uniformeiiente carre-

gada ("íi-síera de V? at son1*} . Usando este procedimento, cora

a esfera do Watson possuindo car ora ÍCTU?.TJ. e oposta H -enraa

O do .aglomerado, temos pp.ra o potencial V :

•'— Ryà p.nra r A F

~£ j'yd para r > R

onde I< e o raio da asfera do Hhfcson, norirtalroeiitü 'coàna

te com a osier a de fora.

.Da i.».aneira a .simplificar o piob.lema.r ê , fintão ,

utiligada a spraximação "tuuffin-tin" pf*ra o potencial. '.No

•;:élcro.lo do potenuiai eid'erico em uma regjão part icular e

i.^cluxda não soroonte a contribuição do ãto.uio nela Ioca3:ü za

o-, como também c Media esfrir.tca das contribuições clevidas

a -,-oda.1: as üenais fontes de potencial. Portanto, os j.:i'e."i-

tos de superposição dos potenciais estão .incluídos em {'-rt-

msirf. ordetr, ao se .fa2er a inérl.ia r;Kfér.i.ca t o t a l . Na reç/ião
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II (vide Fig. 3.1), i feita uma media do potencial no volu
me interatômico tt^j resultando nun potencial constante da-
do por

V(r) d 3r (3.4)

con V(r) = vc(r) + Vw<r) + V X a +(r) .

Em virtude da simetria esférica do potencial na

região 1 podemos expressar a solução da Equação (3.1) na

p-ésima esfera, como;

onde r e o vetor posição de 1 medido a partir do

da p-ésima esfera, Y .

centro
(r } são os harmônicos esféricos com.

sao coeficien-r representando a parte ancrular de r , C
F ~n P

tes a serem determinados e u"0 (r ,e) é a soluçSo da ^nrte ra

dial da equação de Schroedinger rnonoeletronica, convergen-

te em r = 0,

d. •:• í a l )

dr r2
Vir}'- c uh.-{h-{r

r

sando V(r) o potencial esférico médio na esfera p.

Analogamente, a solução ps,-região extramolecuiar

pode ser escrita como

onde rj é o vetor posição de 1 medido a partir do centro

da esfera externa, c£ são coeficientes a serem determina-

dos e uS(ro,e) i a solução da equação de Schroedinger ra-

dial, anulando-se no infinito.

..Na região inter.a.tômica, a. equação de Schroedin -

ger se reduz a



[V2 + E - v__]uTT(r) = 0 (3.8)

Utilizando a função de Green definida por

[7Z + e - vi;[3G(r,r"') = - í(r - r
1) (3.9)

é possível mostrar58 que a solução da equação de Schroe-

dinger, para os casos em que c > V , pode ser expandida

como

(3.10)

onde k = /e •» V n , sendo j, e ru, respectivamente, as

funções esféricas de Bessel e Neumann de ordem £_.

Os coeficientes A se relacionam com os C por

onde W e o Wronskiaríĉ  das duas funções no argumento,

ja, W[f,g] = fí<3g/dr) - giãf/ãx), h0 é o raio da

externa e b ê o raio ô;: p-ér.Lr* esfera.

Para o cas'crer̂  que z < IL-, obtemos

u (1)= l A? i (Kro)Y (r ) H-T l PP K^1} (Kr )Y JxJ
JO f lit -̂* A* f 1-i

(3.13)

onde K = /VTT - ? , sendo i e Ko , respectivamente, as

funções esféricas modificada-- de Bessel e Hankel e

>3cSm (3.14)

:f (3-15)

De modo a impormos a continuidade da" derivada Io
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,. ~ .'; ./.? i
qarav.mica da função de onda nos limites de uma particular

• i * * / •

esfera, devemos transformar a função de ondci mülticentro -

(expressa em termos de várias variáveis rJ na região II

ein termos de coordenadas 'medidas era relação à esfera eir.

consideração. Para tal propósito e necessário o conheci -

mento de alguns teoremás de expansão analisados em detalhe

por Johnson.62 Este procedimento nos'fornece a equação se
cular do problema. No caso em que c > VTT, encontramos:

onde
.V

.>: wrj a(kb }, u |

o _

WCn£(kbcf)f 4(bc,e>]

(3.16)

(3.17)

Os coeficientes G^,,. ,( 'dependem das posições re

lativas dos cdfítros atômicos q e p "è são definidos como

ií"r -;' ' (3.18)

onde se a esfera p {ou q) for a esfera externa (p ou q =0}

substituiirtos V)T (kR, ) por j'' (kP ) . Ma expressão acima

R é o vetor"' com origem n'o"centro da esfera q, dirigido ao

centro da esfera p.' O termo I_ (Jl'm* |^TP) e o coeficiente de

Gaunt definidb como
mi na '• '

(3.19)

•.•«*:'

Analogamente, obtém-se a equação secular do pro-

blema para o caso. em cue e < V T T .

A condição para que o conjunto de equaçÕesr linea
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res homogêneas nos A'T. tenha solução é que o determinante

dos coeficientes seja nulo, ou seja

Observando as equações (3.16), verificamos que

sua dependência na natureza física de um determinado íon

ou átomo está contido somente no terno t_0_(e), obtido pe-

Io conhecimento de u~(b ,e) , solução da'equação de Schroe

dinger monoelétrônica radial; o elemento de matriz Gj^t^t

é um fator de estrutura cuja dependência em e aparece atra

vês de sua relação com k. Embora os elementos de matriz -

presentes nas Equações (3.17) e (3.18) careçam ã primeira

vista complicados, eles são facilmente computãveis. 0 mé-

todo de Noumerov*3 pode ser usado na integração numérica da

equação de Schroedinger radial como função de e e i.

No cálculo da expressão (3.20), os índices p e q

assumem valores correspondentes â esfera eyterna e a todos

os centros atômicos. 0 maior'• valor de SL us.íào depende dos

centros atômicos e da sinetria do aglomerado, A Equação

(3.20) não pode ser resolvida diretamente, mas os zeros do

determinante podem ser obtidos por interpolaçío, através

do cálculo do valor do determinante para vários valores de

E. Para cada autovalor e. calculado, a autofunçao em cada

região pode ser obtida e a partir das autofunções podemos

obter as densidades de carga. Depois de obtermos todos os

autovalores, podemos calcular os potenciais coulombianos em

cada região, bem como a aproximação Xa para o termo de tro-

ca. Calculando a média esférica do potencial nas regiões

I e III, assim como a média volunétrica na reg..ão II, pode

mos repetir o processo de cálculo -stê a autoconsistincia -

ser atingida. Trabalhos recentes''5''62 mostraram que duas

ou três ondas parciais por átomo (£ ~ 0,1,2) são suficien

tes no caso de moléculas poliatômicas (incluindo sistemas

envolvendo metais de transição) para se or. ter convergência

em energia dos spin-orbitais até + 0.00.'. T-vd.

O determinante dado pela Eq. (.̂ .20) pode ser sim

plificado se utilizarmos a simetria do sistema em estudo,
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pela expansão da função de onda nas várias regiões em ter-

mos de combinações lineares (de produtos de harmônicos es-

féricos e funções radiais) que se transformam como bases

das várias representações irredutíveis do grupo de sime-

tria apropriado.

3.2. Comentários sobre o Método

É importante comentar as vantagens e desvantagens

do método do espalhamento múltiplo na aproximação Xa, em

comparação com métodos usados em cálculos de estrutura ele

trônica de aglomerados (moléculas poliatômicas e complexos

em sólidos). A maioria dos trabalhos baseados em teorias ab

initio tem utilizado o método LCAO-MO no esquema de Har-̂

tree-Fock. A comparação deste método com o método do espa

lhamento múltiplo indica que o último ê mais rápido compu-

tacionalmente por um fator da ordem de cem a mil vezes. Cal

culos realizados em moléculas e radicais pelo método LCAO-

MO que requererara varias horas de tempo de computação po-

dem ser feitos em poucos minutos pelo método do espaiha-

mento múltiplo, com resultados ainda mais precisos.

0 conceito de estado de transição pode ser utili

zado em conexão com o método Xa no cálculo de energias de

excitação e ionização; em outras palavras, podemos remover

metade da carga do estado de energia mais baixo e adiciona

Ia ao estado de maior energia formando o "estado de transi

ção" do sistema, sendo o cálculo da energia de excitação

facilmente obtida a partir dos autovalores dos estados inii

ciai e final.

O mecanismo da polarização de camadas internas

(orbitais diferentes para elétrons de mesma camada com

spins diferentes), de importância fundamental para o enten

dimento quantitativo de estruturas eletrônicas e proprieda

des magnéticas e óticas de moléculas e cristais envolven-

do elétrons desemparelhados, ê explicitamente levado em con

sideração ao se adotar a aproximação Xa para o potencial de



troca. A substituição do potencial de troca, não local fpe_

Ia aproximação Xa, Eq. (3.2), apresenta o inconveniente de

uma representação menos adequada daquele termo, possibili-

tando uma avaliação imprecisa de observáveis fortemente de

pendentes de um cálculo realístico do termo de troca, tais

coino as interações hiperfinas de contato; convém salien-

tar que um dos objetivos do presente trabalho é justamente

verificar o quanto esta aproximação, aliada ã utilização

de um esquema "muffin-tinn, pode comprometer este tipo de

cálculo.

A escolha de um esquema "muffin-tin" apropriado,

03 forma a minimizar a região interesferas (de potencial -

constante), envolve a determinação semi-empírica dos raios

das esferas possibilitando a existência de ambigüidade na

aplirraçlo do método ao cálculo de observáveis sensíveis ã

escoina de tais parâmetros; mesmo neste caso o esquema "muf_

fin-ti'V1 'pode eventualmente ser determinado fenômeno lógica

mente ãr modo a reproduzir certos resultados experimentais

e sua adequação ser testada calculando-se outros observá-

veis para r,~ ^ a i s se tenha medidas experimentais.
 s h
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CAPlTÜLO IV

INTERAÇÃO HIPERFINA DE CONTATO

• ill

Descreveremos neste capítulo a hamiltoniana <âs.

interação magnética entre os momentos magnéticos orbita Ir, $ •

de spin dos elétrons de um centro paramagnético e o momen-;

to magnético de um dado núcleo do sistema.

Consideremos inicialmente a interação cláss.ica>.

entre dois dipolos magnéticos, Pi e y2/ dada por •>• * . ;../.

() ()
+ (4.1)

r5 r3

onde r define a posição relativa entre eles.

A hamiltoniana de interação dipolar de spin- en-

tre um elétron e um núcleo pode ser obtida da expressão. -.—

(4.1) pela substituição dos momentos de dipolo'.y. petos o-

peradores correspondentes em Mecânica Quântica. Temos en-

tão:

3(s«r) (f-r) ?*1
(4.2)

r5 r3

onde

g ê a razão giromagnêtica do elétron livre

y. ê o magneton de Bohr (y_ = eü/2m c; rrr = massa do elê-ts o e e
tron)

g ê a razão giromagnêtica do núcleo em consideração

yM ê o magneton nuclear {y = efi/2m c; m = massa do pró-
W IM p p

tron)

í e s são, respectivamente, os operadores de spin do nú-

cleo e do elétron.

A expressão (4.2), obtida ao aproximarmos p nú-

cleo, de tamanho finito, por um dipolo magnético pontual-.



fornece bons resultados guando a função de onda eletrônica

é nula sobre o núcleo; entretanto, para estados eletrônicos

com densidade não nula sobre o núcleo, a expressão não é

mais válida, divergindo em r = 0. A "interação de contato"

com um elétron cuja função de onda possui componentes de tJL

po s quando expandida em torno do núcleo considerado ê cias

•icamente obtida se substituirmos o núcleo por uma distri-

buição circular de correntes equivalente a uma distribui-

ção volumétrica finita de dipolos magnéticos (produzida pe_

los momentos de spin das partículas nucleares), sua soma

igualando o momento magnético nuclear.65 Este modelo for-

nec« a hamiltoniana para a interação de contato (ou de Fe£

mi)

(4'3)

Apresentaremos a seguir uma dedução mais detalha

da, a partir da equação não relativística de Pauli (vide

Apêndice B) , nuo somente do termo de contato, cujo cálculo

constitui um dos objetivos deste trabalho, como também da

hamiltoniima de interação dipolar orbital e de spin.

4.1. Hamiltoniana de Interação Hiperfina

Consideremos um elétron se movendo no campo elé-

trico de um átomo, descrito por um potencial eletrostatico

<f) (r), e examinemos o efeito do campo magnético criado pelo

núcleo, aproximado por um dipolo magnético pontual jjL. O

campo criado por um dipolo magnético y_, situado na origem

das coordenadas, pode ser representado pelo potencial ve-

tor

-*• •*• - >

* yI x r yI

r3 r

I= rot(_i)

r3

com i£ = rot
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Na descrição não relativlstica de Pauli, a hamil^

toniana do elétron na presença de Â é dada por

-- + g y s*B - ecj) (4.5)
2m

Num cálculo de perturbação em primeira ordem, os

únicos termos magnéticos a serem conservados são aqueles

lineares em Â:

g V RSTOt í (4.6)e a

Utilizando o "gauge" \NA = 0, tem-se que A»p=p«A

e podemos então escrever a expressão (4.6) como

r Tf -»• •*•

Í ^ • U r U 1

p e r t me r3 "e B - r -

onde Tit = r x p é o momento angular orbital do elétron. O

primeiro termo de *£€ constitui a interação dipolar or-

bital.

A parte dependente do spin nos fornece

= Q U Q l i S ' i V x ( V x —•)

pert e B n N |_ r j

Por razões que ficarão claras adiante, escrevere

mos a Eq. (4.8) como

A energia de interação magnética do momento nu-

clear com o momento magnético associado ao spin do elétron,
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V
ê obtida multiplicando a expressão (4.9) pela densidade e-

letrônica p = \p xb e integrando nas coordenadas do elê-

tron.

Para r ^ 0,$Cs , dada pela expressão (4.9),

uma função regular onde o primeiro termo ê igual a

é

3(s.r,(I.r, (..I,

r5

que corresponde â interação dipoio-dipolo usual, dada pe-

las expressões (4.1) e (4.2)f e o segundo termo se anula em

virtude da equação de Laplace. A expressão (4.11) repre -

senta, portanto, a interação magnética spin eletrônico-spin

nuclear para um elétron descrito por uma função de onda

com contribuição nu-la sobre o núcleo consiieraçio.

O primeiro termo,^6' , da expressão (4.9) se

transforma como um harmônico esférico de ordem 2 quando se

efetuam rotações do sistema de coordenadas. -Se expandir-

mos iC e m u m a combinação linear de funções »ip 0 se transfor-

mando como harmônicos esféricos,

as únicas contribuições não nulas para

serão provenientes de termos

para os quais 8,+í,1 ^ 2. Temos,' portanto, que o primeiro

termo da expressão (4.9) não fornece contribuição para ele

trons com função de onda de tipo s.G 6
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?Como V?~ = ~4iT'5(r)f o segundo termo da expressão

(4,9) é igual a

e a integração nas coordenadas espaciais fornece

g U g V ^ Í > li'{0} ! *

qií é finita para elétrons s e zero para outros casos.

A hamiltoniana para a interação do momento magné

tico orbital e de spin do elétron com o núcleo pode então

ser epsrita, sem ambigüidade, como

i 3icè'h I sir + ^ 1
* pert ' V B V N 1 £7 + 7T ^ + 7 SÕ (r) j

As expressões (4.7) e (4.17) são validas no limx

te não rela'.ivistico e permitem determinar a estrutura hi-

perfina dos níveis do átomo ou sistema em estudo. Em par-

ticulars a contribuição ã estrutura hiperfina dos elétrons

associados a funções de onda com densidade finita no nú-

cleo considerado ê dada pelo termo de contato (4.16).

4.2. Efeito de i'oiari2ação de Spin de Camadas Completas

Se estivermos tratando um sistema envolvendo vá-

rios elétrons, a hamiltoniana de interação de contato ê a

soma das contribuições individuais, dadas pela expressão -

(4.15), resultando em

§1 f.y t xry > '4 181
i

onde s. é o operador de spin do i-ésimo elétron e r. sua

posição em relação ao ijcleo considerado. Os resultados

experimentais referentes â interação hiperfina magnética de



42

contato em um tal sistema são descritos fenomenologicamen-

te por uma Hamiltoniana efetiva, Hamiltoniana de spin, do

tipo

onde s é o spin eletrônico total e a a constante de acopla

mento. Esta Hamiltoniana, isotrópica, é diagonalisada no

subespaço {|S,M ,I,MT>} e o parâmetro de contato a é medi-s -i —

do diretamente ou ajustado de forma a possibilitar a repro

duçao dos dados de experiências de Ressonância Parareagnéti

ca Eletrônica e/ou Ressonância Dupla Eletrônica-Nuclear. O

cálculo teórico do parâmetro a exige a transformação da Ha

railtoniana dada pela Eg. (4.18) na Hamiltoniana ou f. Esta

transformação pode ser feita utilizando-se o Teor ema "' de

Wigner-Eckart65, observando-se que:

a) o operador "è é um tensor esférico de 1. ordem

b) o operador l s.ô(r.) também é um tensor esférico de 1?

ordem, uma vez que as funções delta, centradas no nü-

cleo tomado como origem do sistema de coordenadas,- têm

simetria esférica.

Nestas condições o Teor ema de Wigner-Eckart nos permite e_s

crever a proporcionalidade

l si5íri) = k S ,

onde k e um elemento de matriz reduzido, sempre que as ma-

trizes das componentes dos operadores S e E_ s.5(r,) forem

calculadas numa base do tipo jaF-ySM > associada a um "termo

cristalino"; T e y são números quânticos de simetria espa-

cial e a um número quãntico independente da simetria. Ê

então possível determinar a constante k fazendo um sô cal-

culo escolhendo convenientemente o estado eletrônico e a

componente dos operadores. De um modo.geral escolhe-se o

estado correspondente a M,, = S, pois este ê descrito por

um só determinante de Slater mesmo para sistemas multieie-
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trônicos complexos, e a componente z dos operadores; tem-

se então:

I s <S(r.) |arYSS> = k<arySS|S |arySS>
i zi x Z

o que resulta em

I I Cn1+lui+(0)|
2 - n u| U i i(0)|

2] - kS

onde u., , ê a função de onda monoeletronica associada a

m = +1/2, -1/2 e n., , é seu número de ocupação. Obtém

se deste modo a expressão do parâmetro a, dado por:

81 ' W ^ e l Cnit|ult(0)i
!-nit|uit(0)|^ (4.20)

No cálculo do parâmetro de contato a, definido

pela expressão <4.20), devemos levar em consideração ape-

nas os spin-orbitais com densidade não nula sobre o núcleo

em questão. Consideremos, como exemplo, o íon paramagnéti

co Mn no estado M* = S = +5/2, em que os spins dos cinco

elétrons estão alinhados. A função de onda ns+, correspon

dente a um elétron ocupando um orbital s. de uma camada n

interna, associado a mc = +1/2 é obviamente diferente da

calculada para um elétron ocupando um spin-orbital ris+, em

virtude da presença do termo de troca nas equações de Har

tree-Fock monoeletrônicas satisfeitas pelos spin-orbitais

ui. Ê de se esperar, portanto, que a densidade ! u
n s ^ í ° ) |

z

no núcleo seja diferente de iu
nSAÍ0)!

2/ permitindo uma con

atribuição não nula para- o parâmetro a de contato com o nú-

cleo; este ê o chamado mecanismo de polarização de spin de

camadas completas. Convém salientar que não fosse este me

canismo o parâmetro a para o Ion de Mn seria necessaria-

mente nulo porquanto os elétrons desemparelhados ocupam fun

ções 3d com densidade nula no núcleo. Outro aspecto impor

tante a ser enfatizado se refere ao sinal do termo de con-
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0-t-

tato; ele e negativo para o Mn , significando que a densi.

dade de spin no núcleo é de orientação contrária a dos ele

trons 3d que provocam a polarização das camadas s comple -

tas. Este resultado não ê difícil de ser interpretado: o-

corre que o termo de troca na expressão da energia total do

sistema ê negativo e sÕ existe entre elétrons de mesmo spin.

Há então uma tendência predominante de "atração" entre os

elétrons 3d e os elétrons das camadas s internas, diminuin

do a energia total do sistema e produzindo uma densidade de

spin resultante no núcleo de orientação oposta â dos elé-

trons desemparelhados. Esta "atração" entre elétrons «̂s

mesmo spin produzida pelo termo de troca é um resultado heu

rlstico estabelecido por inúmeros cálculos66 e o jrjpçanismo

de polarização de camadas completas ê o único que se conhe

ce capaz de dar origem a termos de contato negativo.

jv;

í.

.1"
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CAPÍTULO V

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O estudo da estrutura eletrônica do centro U2 em

fluoretos de alcalinos terrosos foi inicialmente sugerido

por Hagston67, dentro de um formalismo de campo ligante,

em que a autofunção do defeito ê estritamente associada â

do elétron desemparelhado; este procedimento leva somente

em conta os mecanismos de Repulsão de Pauli e transferência

de carga (covalência). Obviamente se estamos interessados

em calcular interações hiperfinas, principalmente no caso

de parâmetros de contato, é essencial incluir a possibili-

dade de polarização de spin das camadas internas na descri.

ção da estrutura eletrônica. Ikenberry et ai. 6 8' 6 9 usaram

uma técnica de perturbação70 de modo a estimar os efeitos

devido â polarização de spin de camadas fechadas no valor

dos parâmetros de contato correspondentes aos núcleos v.izi

nhos mais próximos aos centros V e F em LiF. Nestes tra-

balhos, a simetria exata do defeito não era respeitada, a

descrição envolvendo basicamente v.-na "estrutura central" (mo

lécula F2 no caso do centro VT, e o elétron desemparelhado

no caso do centro F) e o ion para o < aal os cálculos eram

feitos. Schirmer71, estudando a interação de contato com

o núcleo de Li em BeO, ZnO, MgO e CaG observou que uma. des_

crição mais reallstica da polarização Q5 spin podei ia ser

obtida pela inclusão de íons não pertencentes â "estrutura

central" do defeito (complexo O - Li ) ; podemos concluir,

portanto, que a inclusão de um grande nútiero de Ions, alia

da ã simetria local apropriada do defeit>, é necessária se

esperamos reproduzir convenientemente ò;; resultados expe-

rimentais.

A estrutura eletrônica de centros U2, U, Ui e F

em halogenetos alcalinos foi recentemente72 calculada uti-

lizando o Método do Espalhamento Múltiplo ia Aproximação
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Xa o qual, caracterizando-se como um formalismo monoeletrô

nico, leva em consideração mecanismos complexos como Repul

são de Pauli, transferência de carga e polarização de spin

aliados â possibilidade de inclusão de um grande número de

íons refletindo a simetria local apropriada do sistema fí-

sico.

Neste capítulo apresentaremos a estrutura eletrô

nica do centro ü2 em monocristais de CaF2, SrF2 e BaF2, ob

tida pelo Método do Espalhamento Múltiplo na Aproximação Xa

bem como o calculo das constantes de contato com o proton

e núcleos vizinhos de Fluor.

5.1. Estrutura Eletrônica

O Método do Espalhamento Múltiplo na Aproximação

Xa utiliza a aproximação "muffin-t±n" para o potencial que

tem se mostrado apropriada na descrição de sistemas crista

linos que apresentam predominantemente ligações iônicas co

mo é o caso dos fluoretos de alcalinos terrosos. Neste tra.

balho, a estrutura do defeito i aproximada pelo aglomerado

esquematizado na Fig. 1, cuja simetria é descrita pelo gru

po O, . É importante observar que, num cálculo preliminar,

escolhemos um aglomerado menor compreendendo somente os oi.

to Ions F vizinhos ao átomo de hidrogênio; os resultados"'

indicaram que uma fração grande da carga eletrônica corti-

da na esfera envolvendo o átomo de hidrogênio "escapí .fa"

através .das faces do cubo formado pelos ions F para a re-

gião externa ao aglomerado, o que era fisicamente injusta-

ficado, sendo então óbvio que, neste caso, a aproximação""-

"muffin-tin" não era adequada. A inclusão dos cations na

descrição do defeito reduziu significantemente a região

de potencial constante melhorando sensivelmente os resulta

dos.

A escolha dos raios das esfer<) foi feita da se-

guinte forma:
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a) no caso dos Ions F , o raio foi escolhido de forma que

esferas adjacentes se tangenciassem, respeitando o vín-

culo imposto pelo parâmetro de rede.73

b) o critério utilizado no item (a) torna possível definir

sem ambigüidade os raios das outras esferas se impuser-

mos a condição de que esferas adjacentes se tangenciem.

Escolhendo os raios desta forma, a região inter-

esfera é minimizada, o raio da esfera externa é definido

de forma a que esta tangencie as esferas de F e de cations,

e os raios das esferas internas resultam aproximadamente

proporcionais aos raios iônicos tabelados59 para os diver-

sos elementos do aglomerado. Na tabela I são apresentados

todos os dados relativos a esta discussão.

A fim de estabilizar o sistema em estudo, consti-

tuído por,um aglomerado de carga-total -t-4, utilizamos a i-

déia de Watson61 que consiste em simular o potencial devi-

do ao restante do cristal pelo potencial de uma esfera un.i

formemente carregada de forma a termos um sistema eletros-

taticamente neutro. Utilizando para a esfera externa uma

carga de,. Watson -4, verificamos que os níveis de energia

que nos ;Lnteressavam não seriam ligados. Como o valor -1

para a carga de Watson não apresentava esta inconveniência,

nós inicialmente efetuamos cálculos completos nestas condi

ções; os resultados obtidos para os potenciais e densida -

des de carga nas diversas regiões do aglomerado foram en-

tão utilizados como entrada em novos cálculos com diferen-

tes valores para a carga na esfera externa. Ê importante

observar,, que os resultados encontrados resultaram essen-

cialmente independentes do valor utilizado para a carga de

Watson, exceto, obviamente, por um deslocamento uniforme -

dos níveis de energia.

Os valores de a utilizados para os lons foram os

tabelados por Schwars39 e para o átomo de hidrogênio utili

zamos o valor 0.77 obtido por Singh e Smith.71* Para as re

giões interesfera e externa utilizamos uma média ponderada

seguindo a sugestão de Yu e outros.8
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Nas figuras 2, 3 e 4 apresentamos os -cíveis de

energia monoeletrônicos para o defeito em CaF2J SrP2 e

Bô.:̂ , respectivamente- São somente mostrados ou níveis de

energia que não são essencialmente atômicos. Os resulta-

dos apresentados neste trabalho foram todos obtidos utili-

zando o valor -4 para a carga de Watson.

As autofunções correspondendo aos níveis ocupa-

dos 3a, . e 4a., , associados a valores de m = •+ 1/2 resu_l

taram em iiistura de estados provenientes do hidrogênio e

dos ions V zinhos de flúor. Analisando a distribuição de

carga do co junto de autofunções para cada cristal, con-

cluímos que * spin-orbital 3a., , apresenta caráter predomi

nantemente hitrogênio e se localiza abaixo do grirao de ní-

veis basicamen-. •? caracterizados por estados F 2p; por ou-

tro lado, o spii -orbital desocupado 4a.. , , de cai ;er hi-

drogênio, está lc-alizado acima dos níveis de fIrrr. Este

resultado ê básica, -'nte o mesmo encontrado para c centro

U2 em KC1.
8

As tabelas I e III apresentam o percent-;-1 de

carga dentro das esfer s de flúor e hidrogênio pr mien-

tes dos spin-orbitais a rociados aos níveis 3a. . e 4a, .
'• . igt lg^

para os três cristais em estudo. A carga total nes dife-

rentes regiões do aglomer; io, incluindo a região ex ema,

é apresentada na tabela IV.

5.2. Interação Hiperfina de Contato

A interação hiperfina de - ontato com um dado nú-

cleo (vide Cap. TV) é descrita pela °amiltoniana fe spin

efet. = aí'5 {5'1]

onde

2) (5.2)
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en., representa o número de ocupação do spin-orbital

u.. , associado a m = + 1/2.
It ,4- S —

(a) Interação com o proton

É comum se definir a quantidade

aH. " SH
& = ~ - ~ (5.3)

aH

onde a é a constante de contato com o proton no caso do

centro U2 e aTJ e a constante de contato com o proton no ca
li —

so do ãtomo de hidrogênio livre (aT, = 1420 MHz) .
n

A tabela V compara os resultados experimentais
com os cálculos teóricos relativos aos parâmetros 5 ' e
a ; também fornecemos o desvio percentual
Hi _Xa exp

H ~ H1 L
exp
Hi

(5.4)

entre os valores teóricos e experimentais. Podemos notar

uma concordância razoável entre os cálculos teóricos e os

valores experimentais.

As contribuições mais importantes para o cálculo

dps parâmetros de contato com o prõton são provenientes das

autofunções associadas aos níveis 3a, ,, 3a, , e 4a, (ta

bela VI).

(b) Interação com os núcleos vizinhos de flúor da if cantada

Os valores teóricos (ap
a) e experimentais (3pXp)

para o termo de contato, bem como os valores das quantida-

des

Xa _ exp
* ! !

exp

são apresentados na tabela VII.



As contribuições mais importantes para esta inte

ração hiperfina de contato são provenientes de um modo ge-

ral dos spin-orbitais associados aos níveis 3a, ., 3a, ,,

4a, . e aos níveis Is e 2s do flúor (tabela VIII).

Uma possível melhoria nos resultados encontrados

poderia eventualmente ser obtida aumentado o tamanho do

aglomerado como indicado no trabalho de Schirmer»71

A consideração do mecanismo de vibração de ponto

zero75 do hidrogênio pode contribuir significantemente pa-

ra o aumento do valor do termo de contato. A inclusão de

tal comportamento poderia melhorar a concordância entre os

cálculos efetuados e os resultados experimentais.

Recentemente, Matos76 e Graf77 utilizaram o mode

Io de orbitais moleculares (M.O. - "molecular orbitais") no

estudo do centro U2 em fluoretos de alcalinos terrosos,des

crevendo a estrutura do defeito pela autofunção do elétron

desemparelhado corrigida levando-se em conta o recobrimen-

to com funções de onda centradas nos primeiros vizinhos e

assumindo fenomenologicamente um pequeno grau de covalên-

cia. As tabelas V e VII apresentam os resultados experi-

mentais e teóricos obtidos pelo Método do Espalhamento MÚ3L

tiplo na Aproximação Xot e pelo método de orbitais molécula

res (M.O.).

Neste último método os parâmetros de contato são

calculados a partir da função de onda do elétron desempare

lhado obtida pelo ajuste fenomenológico do valor experimen

tal do parâmetro dipolar associado aos Ions F da primeira

camada. Este ajuste fixa o valor conveniente do parâmetro

de covalência que mistura â função ls do hidrogênio uma com

binação linear, de simetria apropriada, de funções 2p, 2s

e ls centradas nos primeiros vizinhos aniônicos. Tratando

se de um método que não inclui polarização de spin pode-se

considerar que um melhor acordo com os resultados experi-

mentais, tal como o observado na Tabela VII, deve ser enca

rado como foiftuito. Esta conclusão ê reforçada consideran

do-se o fato de que, inerente ao método do campo ligante -

num esquema de covalência fraca, o orbital associado ao
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spin desemparelhado, antiligante, deve estar associado a

um nível de energia acima dos níveis, ligantes, associados

aos Ions F ? de acordo com nossos cálculos esta proprieda-

de só se verifica quando a polarização de spin não é leva-

da em conta. Isto torna consistente o cálculo fenomenoló-

gico porém coloca sob suspeita os valores teóricos obtidos

para os parâmetros de contato uma vez que a polarização de

spin é um mecanismo importante na definição do esquema de

níveis e no caráter dos spin-orbitais.
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CAPITULO VI

CONCLUSÕES

Usualmente se tenta descrever a estrutura eletrô

nica do tipo de defeito estudado neste trabalho unicamente

através da autofunção do elétron desemparelhado corrigida

levando em conta o recobrimento entre funções atômicas ou

iônicas centradas nos diversos elementos constituintes do

aglomerado representativo do defeito (Princípio de Pauli) e

assumindo eventualmente um pequeno grau de covalência no

sistema.67»7s~77 Nossos resultados mostram que este proce

dimento deve ser cuidadosamente reexaminado em virtude do

alto grau de mistura encontrado entre autofunções do hidro

gênio e flúor na descrição do orbital molecular 3a. .. Go£

taríamos também de enfatizar que foi essencial incluir os

cations no complexo de modo a reduzir a região "muffin-tin"

de potencial constante.

Qualquer tentativa no sentido de calcular realis

ticamente interações de contato deve levar.em conta meca-

nismos complexos como repulsão de Pauli/ transferência de

carga e polarização de spin em virtude deste tipo de inte-

ração depender do valor das funções de onda monoeletrôni-

cas num ponto específico. Os resultados obtidos neste tra

balho, utilizando o Método do Espalhamento Múltiplo na a-

proximação Xá, indicam que as autofunções obtidas parecem

ser adequadas na descrição da estrutura eletrônica do cen-

tro U2 em fluoretos de alcalinos terrosos. Acreditamos que

no cálculo de interações dipolares estas autofunções repro

duzam os resultados experimentais mais acuradamente do que

no calculo de interações de contato uma vez que estes ob-

serváveis são avaliados através do cálculo de integrais on

de toda a distribuição espacial da função de onda e reque-

rida e não somente seu valor em um ponto; as imprecisões da

função de onda neste tipo de cálculo podem então ser com-

pensadas .
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APÊNDICE A

DEDUÇÃO DAS EQUAÇÕES DE HARTREE PELO MÉTODO VARIACIONAL

A Hainiltoniana para um íon ou átomo de N elétrons

N N 2Z 2

= " I Vj - I — + I (A.I)
i=l i=l r. pares r..

-1- • • J- |

onde o primeiro termo é a soma dos operadores de energia

cinêtica de todos os elétrons, o segundo ê a energia poten

ciai de interação dos elétrons com o núcleo, r. sendg^adis

tância entre o i-êsimo elétron e o núcleo e o último termo

representa a interação coulombiana entre os elétrons i e j ,

r.. sendo a distância entre os dois.

Ê conveniente expressar *& como

= I f± + I g±i (A. 2)
i pares J

onde
2Z

fi = " Vi
ri

(A'4)

Os operadores f. operam nas coordenadas de um só

elétron enquanto os g.• operam nas cpordenadas de dois elê

trons.

Para se aplicar o método variacional devemos cal

cular <̂ |áb|t|í> onde ty é a função de onda do sistema multi-

eletrônico na aproximação de Hartree. Consideremos inicial

mente um dos operadores monoeletronicos f., que atua somen
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te no spin-orbital u.. Ao integrarmos nas coordenadas de

todos os elétrons, levando em conta a normalização dos

spin-orbitais, encontramos

. / * * * *
• ip I f . I ty> = (uiu 2 . . .u. ...u.,) f. (uiU2 . . .u. . . .u N )d t idT 2 . . .dr . ...dr =

r * f * f * f *
= U i U i d i i U 2 U 2 d t 5 — u . f . u . d r . . . . u.Tu lTdx», =J 1 1 j J i i i x j N N N

r *
= u . f . u . d x .

J x x x x

Portanto, a contribuição do operador f. para o

cálcuio da energia total ê

i = <i|f|i> (A.5)

onde a expressão <i[f|i> é uma notação útil para a inte-

gral.

Consideremos agora o operador g.. = 2/r.. que o-

pera nos spin-orbitais u. eu.:

. . f * * * *
<'í'|gij [*>=•• I (ui ...u,u. ...uN)g±. (Uj ...u±u. ...u

= |utu1dT1... juiuJgijU1UjdT1dTj

A contribuição do operador g.. fica sendo então

uiujgijuiujdTidxj = <d-3 [g [ ij> (A. 6)

Combinando (A.5) e (A.6) com (A.2) obtemos

l <i|f|l> + l <ij|g|ij> (A.7)
i pares

Na aproximação do campo central, podemos separar
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a parte espacial do spin-orbital u. numa parte radial

> = p (r.)/r. e num harmônico esférico Yo (6.r(i>.)

Usando .̂á expressão do operador energia cinética

em unidades atômicas

onde

1 5 6
= (r2 j

r2 ôr ôr
(A.8)

(A.9)

temos

dr|

2Z

r.

Definamos

I(ni4i) =

o

4i(4±+l)

drj

2Z'

r. j

(A.10)

Considerando a expansão dada por (1.6) temos que

» 4 1I I
4=0 m=-4 24+1 r

( A' U )

Tomar a media esférica do potencial de interação

entre os elétrons eqüivale a considerar somente o termo em

4 = 0 da expansão (A.11) de g..:

<g±j>
média
esférica

(A.12)
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Nesta aproximação, temos

* *
uiuj9ijuiujdTidTj -

o

Pn A (ri> —Vi x r.

í•r.

d :i =

fcKfcj- (r J -i dr^ dr. =

r.

or.d(~ usamos a definição (1.7) para. Yo (n.A . ,n.. fc ./r .) .

Definindo

F ° ( n , £ , ; n . J l . ) = I P ^ ( r ) . ( — ) Y o ( n . I. ,n.l , / r . ) d r . ( A . 1 3 )
3 D j V t r ± 3 3 3 3 1 1

e considerando as expressões (A.7) e (A.10) encontramos

F D ( n i ; n y
1 x 3 3

(A.14)
pares

Desejamos minimizar a energia total com respeito

a pequenas variações arbitrárias nas funções P; devenfífs en

tão impor que E T seja minima quando variamos cada particu-

lar função P g separadamente. Os termos da eq. (A.14) -

que dependem de P „ sao
"i^i

(E ) = I(n l ) + Xjn-L
J

(A.15)

Vamos então variar (E,_) . impondo a condição de
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normalização para Pn.A. (/
 p

n-j,-(
ri>dri = ^'" P a r a *

usa-se o método dos multiplicadores de Lagrange:

isto

6(Em)4 + X4Ô P* „ (rjdr, = 0JT'i Vi'"1'
(A.16}

ou seja,

5 F ° < n 4 f t 4 ; n . i l . ) + X 4 6 P 2
 0 ( r 4 ) d r 4 = Oi£i;njJlj +Xj_6 Pj

°
i' i

(A.17)

Inicialmente temos, usando (A.10)

.(£.

dr?
X

d2

dr?

2Z

r.
i

d r

ri

2Z

r. j

Usando o fato do operador -d 2/dr| + C2.±

- 2Z/r. ser hermitiano e da integral ser real:

3/r|

6l(nií,i) = 2
2Z'

rT .£.

Considerando agora a Eq. (A.13), encontramos

;nj£j) =2 ÔP
V Í P V Í rT y°<niVniV ri )dri

(A.19)

Finalmente

' 2
( A . 2 0 )
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Substituindo (A.18), (A.19) e (A.20) em (A.17), temos

ÔP
dr?

i

A.U.+l)
i

r?
l

2Z

r.
l

I - + X.
"Vi

dr. = O (A.21)

Como a integral (A.21) deve ser nula para qual-

quer variação <5P „ , devemos ter

d2 £. (£.+1) 2Z
... i i.. u .i I. — ii.- 4 »

dr r.

+ I -
3 ^

= e (A.22)

onde mudamos a notação ao definir

Usando a definição (1.8), encontramos finalmente

dr|

£i(£i+l)

r?

2Z(i)
(r ) =

i
(r.) (A.23)

i

que constituem as equações de Hartree (1.11) na aproximação

campo central.

Se multiplicarmos (A.22) por P „ e integrarmos
i i

em todo o espaço encontramos

en±9.L = T ( n i £ i ) + F°(n.Jl1;n.P.) (A. 24)

onde usamos (A.10) e (A.13).
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Ê importante notar que a soma Ç e 0 das ener
~ i i i

gias monoeletronicas nao e igual a energia total do átomo
Com efeito,

j. ni*i i 1 1 pares 1 1 3 3

Usando (A.14), temos

I e n SL = E T + I F ° ( n í , . ; n . J l . ) ( A . 2 5 )
i í i l pares 3 - 1 3 3

Fisicamente, é simples interpretarmos a equação

(A.25) se usarmos o fato de -e 0 ser a energia necessã -
„ i i

ria para remover o i-êsimo elétron de um átomo neutro; en-

tretanto -E,_ é a soma das energias necessárias para remo-

ver os elétrons, sucessivamente, de átomos cada vez mais ip

nizados, até obtermos o átomo totalmente ionizado. Para se

remover um dado elétron de um lon positivo e necessário

mais energia do que para removê-lo de um átomo neutro, em

virtude da atração nuclear no caso do lon ser menos blinda

da pelos elétrons do que no caso atômico. Portanto, a so-

ma dos sucessivos potenciais de ionização para íons cada

vez mais ionizados deve ser maior que a soma dos potenciais

de ionização necessários para se remover cada um dos elé-

trons do átomo neutro (-Ê  > - E e „ ), a diferença sendo
1 i .."î i

igual, como mostramos em (A.25), a repulsão Coulombiana en
tre pares de elétrons.
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APÊNDICE B

A EQUAÇÃO DE DIRAC

B.l. Partícula Livre

Consideremos o sistema físico mais simples, a

partícula livre, cuja hamiltoniana clássica é

P2

H = (B.l)

A transição para a mecânica quântica é obtida pe

Ia correspondência

H -• in —

(B.2)

p *• - 7

i

que nos leva â equação de Schroedinger, não relativística,

= — V2<j,(r,t) (B.3)
2m

A equação acima não i covariante, isto é, os la-

dos esquerdo e direito se transformam de modo diferente se

gundo uma transformação de Lorentz.

Podemos definir um quadrivetor contravariante p^

cujas componentes são a energia total E e o momentum (p) ;

então

onde c ê a velocidade da luz no vácuo. O quadrivetor cova

I



ri ante p% é dado por

Y.
i , -n ) = a p

coin.

V' =
1 O O o

'o -l O O

") O -1 O
O C O -1

(B.5)

(B.6)

onde usamos a convenção de somar em índices repetidos.

0 tempo e a posição (x,yf2) se transformam como

as componentes do quadrivetor contravariante

= (ct,x,y,z) = (ct,r) {B . "')

tendo como quadrivetor covariante correspondente

O produto escalar (definido de forma a ser inva-

riante por uma transformação de Lorentz) é

(F . -•

Analogamente

tr-2

?up - m2c2 (P.lí

onde mo é a massa de repouso da partícula.

A correspondência assinalada ero (B.2) pode ser

escrita

in ã

c gt'
~ inVu (B.ll)

Então
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c

1 3

2 -i,.:
(E.12)

Ê, então, natural tonarmos

H - /U H12C* (B.13)

como hamiltoniana relativística para a partícula livre e

escrevermos o análoqo cuântico relativlstico

3t
(3.14)

Iteragindo n Eq. (B.14), encontramos

ou, usando (B.12):

r "se 27
D + (—)
l J
D
l 1\

\p = O (E.16)

Por analogia ao procedimento adotado no caso não

relativxstico, vamos tentar definir uma quantidade ;_u« ...os;

sa ser interpretada como uma densidade de probabilidade

Multiplicando-se a Eq, (B-16) por ty* e subtraindo cie j.esu.1

tado o produto da complexa conjugada de (B.16) por -ç ohteri

~se:

ou

ou ainda

-) * - 1»rj + ( _)

Ti
= 0

(B.13)
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3

3t

' i n

• IIH 1 — 1

2moc5

3\f>
(Til* iff

at 3t
= o

(E.19)

A idéia inicial seria interpretar

3t 3t

como uma densidade de probabilidade p, mas isto não ê pos-

sível porque a opressão acima não é positiva definida, h-

pesar disso, a E . (B.16), também conhecida como equação

de Klein-Gordon71 7 9, não deixa de ser uma condição a ser

satisfeita, pois ..os proporciona a relação correta entre

energia e momento Vamos então procurar uma outra equação,

que seja relativis icamente covariante, com densidade de

probabilidade posi,iva definida.

Como a equação de Schroedi.ngsr ê linear na deri-

vada em relação ao tempo, e natural que tentemos achar uma

hamiltoniana linear tambén nas derivadas espaciais.80"82

Tal equação deve ter a foma

3 IJJ Tic
if, a

3t i
a 2 a 3 ) + == Hip (B.20)

Os coeficientes a. e 3 não podem ser simplesmen-

te números, porque neste case a Eq. (B.20) não seria inva-

riante nem por rotação. Vamos então escrever a função de

onda ty, por analogia com as funções de onda de spin da me-

cânica quântica não relativística, como uma matriz coluna

com N componentes:

(B.21)

e os coeficientes constantes a. e f? serão matrizes NxN. A
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Equação de Dirac (B.20) se torna então um conjunto de N

equações de 1. ordem, acopladas:

3 ti 7^c N f 3 3

3t
jj

N N
+ l B rri6c

2:;i = T H ^ (B.22)
T=l ÜI T

 T = 1
 C T T

Para que este sistema de equações seja satisfatório, xni -

cialmente deve nos fornecer a relação correta entre ener-

gia e momento

E 2 - p ac 2 + in2ctt ÍB.23}
o

para unia partícula livre, uma equação de continuidade com

uma interpretação probabilistic^ para a função de onda ^ e,

finalmente, ser covariante de Lorent?.

De modo a atender â 1. condição, cada componente

ip de tf) deve satisfazer â equação de segunda ordem de Klein

-Gordon, Eq. (B.15), ou seja

(Ti. 24)

Tteragindo a Eq. (E.20), encontramos

a. a.
...3 3-

3x 9x

3 dty
V (a.B+Pa.) —T- + e 2 m z c ^ (B.25)
l x x S 1 °

Comparando as duas últimas equações, devemos tor

ak ai = 2fiií-- (B.26)



aj = R2 = 1

ÍB.27}

(B.28)

Como H e um operador hermitiano, os ot. e B devem

ser matrizes hermitianas e como a? = = 1, os autovalo-

res de a. e 6 devem ser + 1. A partir das regras de anti-

contutação (E.26), podemos concluir que o traço de cada a.

e 6 deve ser nulo; como o traço c a soma dos autovalores ,

e os autovalores são +1, é necessário que a dimensão das

matrizes seja par.

A menor dimensão par, N = 2, pode ser eliminada,

pois as quatro matrizes independentes que podemos cons-

truir neste espaço são: a identidade 2*2 e as matrizes aA

de Pauli. Então é impossível obter a matriz 6 que antico-

mute com todos os a. para M = 2.

A menor dimensão para a qual as condições acima

são satisfeitas 5 N = 4; na representação de Pauli, estas

matrizes são:

eu =

0

o.
X

a i

_ ~_
0

ia

t 1-'

" l Oi
1

0 1|

l_

0 \
* 1

1

0

0

0

- 1

(3.29)

onde a. são as matrizes 2*2 de Pauli,

r
a x = [ l O Gy '

p-
e ú

p- °
= [O - i

ÍB.30)

Para se estabelecer a equação de continuidade,in

troduzimos if; = (íjbj , ..., I/H) e multiplicando (B.20) a es-

querda por \\) , encontramos:

9t k=l
—ir + m,c!fBt(i (E.3.1)

Tomando a hermitiana conjugada da Eq. (B.20)



multiplicando ã direita por ti
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-ifi
3t

l —rr
k=l 3x

(B.32)

4- *f"

onde usamos o fato de a. = a. e 3 = 3

Subtraindo membro a membro

ifc
3t 3t

Tic 3
r

i k=l
(B.33)

ou seja.

3 3 k 3

3t k=l
(B.34)

ou ainda,

(t|? \JÍ) + div(ci)) ai') = 0 (B.35)

com a = (ai,a2,a»).

A partir da equação da continuidade (E, ?•?>

tificamos

P - * +t -
CT=1

* {B.36)

como densidade de proh bilidade e

(3.37)

como densidade de corrente de probabilidade com três compo

nentes

j k - (E.38)

Integrando Eq. (B.35) em todo o espaço e usando

o teorema de ^reen, encontramos
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(B.39)

o que fortalece a interpretação de p = \p if> como densidade

de probabilidade.

.Mostra-se8 2 ' 8 3 que p e ] formam um quadrivetor

sob as transformações de Lorentz; isto assegura a interpre

tação probabilística. bem como a covariância da equação da

continuidade, "ostra-se83 também que a equação de Dirac ,

Eq. (B.20), ê covariante por uma transformação de Lorentz.

Nota-se então, que o grau de liberdade introduzi,

do pela teoria relativística está ligado ã multiplicidade

de componentes: um estado nao é mais definido por uma úni-

ca função espacial, mas por quatro funções.

B.2. Interação com um Campo Eletromagnético

A interação com um campo eletromagnético externo

envolve o quadri-potencial

AU = (4>,A .A ,A) : (B.40)
x y z

sendo *
Ê « - - ir " $* e B = rot A (B-41)C 3t

os campos elétrico e magnético, respectivamente; esta inte

ração é convenientemente representada fazendo-se a substi-

tuição

pu •> pW + | hV (B.42)

feita em mecânica clássica relativística para dencrever a

interação de uma carga -e com um campo aplicado. Esta subs

tituição é necessária de modo a obtermos invariincia por

uma transformação de Gauge.76

De acordo com as Equações (B.2) e (B.42), pode-

mos escrever a equação de Dirac (B.20) como
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ifi — = Cca« (p + — A) + &m
3t c

(B-43)

Estamos aqora interessados em examinar a equação

(B.43) e a função de onda
r

no limite não relativístico.

A equação de autovaiores da hamiltoniana de Dirac

é constituída pelo conjunto de quatro equações diferenciais

(W +• eí> -

(W + e$ -

(W + eO +

(V? + e § +

- C(TT - iir,)<f»H - CTT è 3 = 0

- c(ir

c{irx .7ryi

crr = 0

- 0

(B.45)

- c(ir + ÍTT__) <t« i + CTT é 2 = 0

com ir * p + -~ fs. , onde usamos as definições (B.29) para õt

e $.

No limive não relativístico de baixas velocid^ -

des e para campos de fraca intensidade, temos

com

W =

0 sistema (B.45) se reduz então a:

(Wclás. " c (T
r )

(B.46)

= 0

= 0

(B.48)



que pode ser simplificado, se substituirmos as duas últi-

mas equações

1
4> 3 = [ (ti ~ ÍTT ,.)§2 + 7!_(|>l] (B.49)

(B.5G)

nas duas primeiras:

1

2m0

1

2m0

i

2mD

C l a s'

1
/ 2 ? ? \

1 i

t'Vx3*1 +

2mo 2me

i

2m
y

ÍB.52)

As equações (B.49) e (B.50) mostram que, no

te não relativístico, somente <f>i e <j>2 terão valores signi-

ficativos; <\>i e (j)!» serão desprezíveis em relação a $\ e <t>2

por um fator da ordem de ~ << 1, ou seja,

0

o

(B.53)

As duas componentes <(> e <(> 2 são acopladas, como

indicam as equações (B.51) e (B.52). Para entendermos me-

lhor a natureza deste acoplamento, vambs examinar o caso

particular em que não hã campo magnético. Neste caso, TT.=
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f»i n. =se reduz a

equações (B.51) e (B.52) são nulos,

reduzem, então, a urna única:

p. e todos os coiruitadores das

As duas equações se

2m0
(p* + p* + P! - (B.54)

que corresponde â equação de Schroedinger não relativísti-

ca. Existe, entretanto, uma diferença fundamental: supo -

nhainos (B.54) resolvida e consideremos uma das autofunções

^>(r); como esta função pode ser associada tanto ã <j) j como

a <{>2, duas funções de Dirac distintas são soluções

0

0

0

0

0

(B.55)

0

Como estas duas funções estão associadas ao nes-

ino autovalor de energia para Ã = 0 e têm a mesma densidade

de probabilidade espacial

A P B = 4>*{r) (B.56)

elas se distinguem por um novo grau de liberdade, não rela

cionado com o espaço usual e que será identificado com o

spin. Com efeito, consideremos as três matrizes 4*4

E = (B.57)

construídas a partir das três matrizes de Pauli 0, dadas

por (B.30). Ê fácil mostrar que as matrizes T apresentam

urr̂  estrutura de momentum angular, obedecendo às regras

de comutação:
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Como

(B.58)

I =

"1
0

0

0

0

0

0

( •

(••

i

0
0

0
- 1

(B.59)

7; T)

as autofunçoes ty ' e i}> da hamil.toniana de Dirac são também

autofunçoes de Z com autovalores +1 e -1.

Estas duas funções víio se distinguir na presença

de um campo magnético. Com efeito, ^ara A ^ 0, teremos

efi 3A.
(—

ei 3x.

Vanos examinar, como

tencial vetor corresponde a um

5 = Bez. Como B = rot A, terer

B0
= y ;

2 y

efi
iT ] = —- B o e CTT ,
•* ei

- CPj,

3A.

3x .
ÍB.60)

exemplo, o caso em que o po

campo magnético constante -

os então A = •=• Êxr, ou seja,

Box
e A = 0

e as equações (B.51) e (B.52) se reduzem a:

efi
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efi 1
+ Bc)<f!2 = [ < + ^ + Ti.J e4>]*2 (B.62)

clas' 2moc 2mo Y

O sistema de equações acima e equivalente a equa

ção de Schroedinger não relativistica

Wclãs.* " l(px
2m *

cora a condição de definirmos W1,- de maneira diferente pa

ra as duas funções iK. e ty , de forma a levantarmos a dege-

nerescência na energia. A diferença de energia é uma cons_

tante e vale

efc
WA - WB = Bo = - 2uBBc -.(5.64)

onde u-, = en/2mnC é o magneton de Bohr. 0 termo de corre
a —.

ção pode ser associado ã energia potencial de interação eru

tre um momento magnético y valendo um magneton de Bohr e.

o campo magnético B- Portanto, se trabalharmos na aproxi-

mação não relativistica, será necessário corrigirmos as

energias calculadas pela atribuição de tal momento magnéti_

co ao elétron.

Utilizando as relações (B.41) e (B.60) é ^oss£-

vel mostrar que as Eq. (B.51) e (B.52) se reduzem a

% „* - W<j> (2 .65)
P

sendo

<5 + | « ) « efi
o B - e$ (B.R6)

a hamiltoniana não i*elativ£stica de Pauii e

* = (B.67)
<J>2
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As áuos componentes de <J> são suficientes para os

dois graus de liberdade associados ao spin 1/2 do elétron.

Nestas condições o momento magnético do elétron automática

mente surge, correspondendo ao valor g = 2 da razão giro-

magnêt^ca: poetamos reduzir a Eq. (B.65), conservando somen

te termos de primeira ordem na interação com um campo nag-

nêtico unifcme e de pequena intensidade (B = rot A; A =

= \ Sx?):

= W(j> (B.68)

Nesta ultima equação, fit = r*p e o momento angu
•+ 1 — - - ~"

lar orbital, s = •*• a e o spin do elétron, cuja componente
1 ~

s tem aitovalores + ^ e o coeficiente da interação do spin

com o campo magnético B fornece o valor correto para o mo-

mento magnético do elétron se tomarmos g = 2 . Na realida

de, o valor experimental JJ difere ligeiramente do valor
©xp

teórico yg do momento magnético do elétron.
8" As medidas

mais recentes fornecem - 3 .
10

As "correções de radiação" previstas pela eletro

dinâmica quântica explicam a existência deste momento mag-

nético anômalo, fornecendo8 5'8 6

= 1' 1 6 3 1 0
- 3 , (B.70)

Ê neste sentido que a teoria relativistica

tô explicar o momento magnético de spin do elétron, não so

mente prevendo sua existência, como também fornecendo o va

ler correto para este momento magnético intrínseco.
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DESCRIÇÃO DAS FIGURAS

Figura 1 - Complexo utilizado nos cálculos.

Figura 2 - Esquema de níveis encontrado no cálculo do esta

do fundamental do defeito H? em CaF2.

Figura 3 - Esquema de níveis encontrado no cálculo do esta

do fundamental do defeito H. em SrF2.

Figura 4 - Esquema de níveis encontrado no cálculo do esta

do fundamental do defeito H. em BaF2.



78

X = cation

f ig .1
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DESCRIÇÃO DAS TABELAS

Tabela I - Parâmetros da rede (a), raios das esferas

"muffin-tin" (R) e raios iônicos (R'). Todos

os valores são fornecidos em unidades atômi-

cas.

Tabela II - Percentual de carga dentro das esferas de hi

drogênio (Q ) e flúor (Qp-) provenientes da

função de onda spin-orbital associada ao ní-

vel 3a- . para os três cristais. A carga Q -

é obtida adicionando as cargas contidas no

interior das oito esferas de flúor que envoi,

vem a esfera do hidrogênio.

Tabela III - Percentual de carga dentro das esferas de hjL

drogênio (£)„) e flúor (Q^-) provenientes da
ti n

função de onda spin-orbital associada ao ní-

vel 4a, , para os três cristais.

Cargas (Z-Q) dentro das esferas atômicas com

paradas às cargas dos ions em um modelo pura

mente iõnico (Z = número atômico; Q = carga

total dentro das esferas); cargas nas regiões

inter-atômica e extramolecular.

Termo de contato com o prõton; comparação en

tre valores teóricos e experimentais (os va-

Os parâmetros

Tabela IV

Tabela V

lores de a,, estão em MHz) .
Hi

sao definidos no texto.

Tabela VI Valores de 4u[n..|u.,(0)
lT ' It

2 _ pa
ra os níveis que mais contribuíram para o cál

culo do termo de contato com o proton.

Tabela VII - Termo de contato com os núcleos de flúor da

I a camada; comparação entre resultados teõri

cos e experimentais (os valores de ap estão

em MHz). O parâmetro e ê definido no texto.
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Tabela VIII - Valores de 4ir[n. , ju. , (0) ! 2 - n. . ju. , (0) I z pa

ra os níveis que mais contribuirara para o

cálculo do termo de contato com os núcleos

de flúor Ja 1? camada.
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a

Rext
t>

cation

V

R'cation

RP"

«H

QH(3algt>

V<3algf>

QH(4algt>

V(4alg+>

Tabela

CaF2

10.32

7.05

1.88

2.58

1.88

1.87

2.51

1.50

Tabela

CaF2

0.41

0.44

Tabela

CaF2

0.37

0.57

I

SrF2

10.96

7.60

2.00

2.74

2.00

2.12

2.51

1.50

II

SrF2

0.53

0.32

III

SrF2

0.27

0.68

BaF2

11.72

8.01

2.14

2.93

2 ,.14

2.̂ 53

2 ^ 1

1.50

•••

BaF2

0>62

.0.17

BaF2

0.17

0.78
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CaF2

SrF2

BaF2

tRef.

H

F~

Cation

Região
Inter-atômica

Região
Extr amo 1 ecu 1 ar

_exo

V
1464

1442

1425

77

3algf

3alg+

4alg+

4a

+1523

+1485

+1440

Tabela

CaF2

Z-Q

+0.07

-0.64

+2.63

6.13

0.58

IV

SrF2

Z-Q

+0.

-0.

+3.

8.

0.

Tabela

6exp

3,1%

1,5%

0,4%

5

7,

4,

If

Tabela

CaF2

+2

-0

+2

.139

.262

.402

,06

.75

12

20

54

V

Xa

3%

6%

4%

VI

SrF2

+ 2

-0

+1

. 6 8 4

. 2 3 6

.721

BaF2

Z-Q

+0.05

-0.87

+3.91

11.62

o.«

Xa

4,0%

3,0%

1 , 1 %

Carga
Ionica

0

—• 1

+2

-

-

M.O.t
Hi

1560

1514

1486

B a F - 2

+ 3 ,
I
-0.

+1.

.079

.166

.033

£M.O.

6,6%

5,0%

4,3%



Tabela VII

exp Xot Xot M.O.t M.O.
a F F F

CaF 2

SrF2

BaF 2

tRef.

104

75

41

77

+74

+50

+30

-29%

-33%

-27%

105

64

38

+ 1%

-15%

- 7%

ls*(F)

5a2(Ba)-a

laig

3aig

4algi

Xt2g

2 t2g

la2u

5s2(Ba)-tlu

lfclu

3 tlu

Tabela

CaF 2

-0.128

-

+0.102

-0.104

+0.115

+0.121

+0.542

-0.490

+0.017

-

+0.461

-0.415

VIII

SrF?

-0.119

-

+0.002

+0.009

+0.081

+0.064

+0.057

-0.008

+0.016

-

+0.055

-0.006

BaF 2

-0.100

+0.056

-0.050

+0.022

+0.026

+0.040

+0.044

-0.001

+0.014

+0.075

-0.033

+0.006
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