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RESUMO

A estrutura eletrônica do centro F em halogenetos al-

calinos com a estrutura do NaCl foi estudada utilizando-se o mji

todo Cluster-Rede de Bethe. O cluster central foi tomado como

sendo constituído pela vacância, pelos cátions primeiros vizi-

nhos e pelos anions segundos vizinhos ã mesma. As transições

óticas foram calculadas e comparadas com os dados experimentais

sobre o pico da banda F de absorção. A concordância obtida in-

dica que este método pode ser usado para o estudo de proprieda-

des deste defeito em halogenetos alcalinos.

ABSTRACT

The electronic structure of the F-center in alkali-

halides with the NaCl structure has been studied using the

Cluster-Bethe Lattice method. The central cluster has been

taken as constituted by the vacancy and the nearest- and second-

neighbors to it, respectively cations and anions. The optical

transitions have been calculated and compared to experimental

data on the location of the peak of the F-absorption band. The

agreement obtained indicates that this method may be used to

study properties of this defect in alkali halides.
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INTRODUÇÃO

O centro F é um defeito pontual que se caracteriza p£

Ia presença de ura elétron em uma vacância aniônica de uma estru

tura cristalina. Sua ocorrência é constatada em vários tipos de

compostos com diferentes graus de ionicidade, desde os halogene

tos alcalinos ate certos semi-condutores II-VI, como ZnS e ZnO.

O aparecimento de centros F, além do de outros defeitos, ê cau-

sado pela irradiação de cristais por raios X, raios Y, elétrons,

protons de alta energia, raios a, ou ainda pela dissolução de

um metal na rede (Markham 1966).

O método Cluster-Rede de Bethe, recentemente desenvol^

vido (Joannopoulos e Yndurain 1974, Yndurain e Joannopoulos 1975),

utiliza a técnica de funções de Green para o cálculo da densidci

de de estados eletrônicos em sólidos e consiste em tratar exata

mente uma região delimitada do sistema em estudo, enquanto o

resto do cristal ê substituído por uma estrutura topológica, a

"rede de Bethe", a qual mantêm o número de coordenação e a co-

nectividade do sistema original, porém ê "aberta", no sentido de

que não contêm anéis de ligações. O esforço computacional en-

volvido i pequeno, e uma das diferenças marcantes do método em

relação aos métodos usuais de tratamento de defeitos é que es-

tes, sendo em geral do tipo combinação linear de orbitais atômi_

cos, fornecem apenas um espectro discreto de energias, enquanto

o método CRB fornece tanto estados discretos quanto bandas de

energia.

O objetivo deste trabalho é aplicar o método Cluster "

~Rede de Bethe ao estudo da estrutura eletrônica e das transi-

ções Óticas do centro F em halogenetos alcalinos; a existência

de um grande numero de dados experimentais sobre o referido de-

feito possibilita o exame das vantagens e limitações do método

usado sob vários ângulos, teste este indispensável visto tratar

se de técnica relativamente nova.

No Cap. I, discutimos o método de Funções de Green pa

ra a determinação de densidade de estados eletrônicos em sóli -

dos.

No Cap. II,desenvolvemos o método Cluster-Rede de



Bethe para o calculo de elementos de matriz de funções de Green.

No Cap. Ill, fazemos uma revisão de dados experimentais

e teóricos sobre o centro F em halogenetos alcalinos.

No Cap. IV, discutimos a aplicação do método CRB ao

estudo teórico do centro F em halogenetos alcalinos.

No Cap. V, apresentamos a estrutura eletrônica do de_

feito e comparamos com a experiência os resultados obtidos no

cálculo das transições óticas.

No Cap. VI, são apresentadas as conclusões referentes

aos resultados obtidos neste trabalho.



CAPITULO 1

MÉTODO DE FUNÇÕES DE GREEN PARA DETERMINAÇÃO

DE DENSIDADE DE ESTADOS ELETRÔNICOS EM SÓLIDOS

O método de funções de Green para a resolução de equa

ções diferenciais tem uma variedade muito grande de aplicações

em Física, e pode ser desenvolvido em diferentes graus de com-

plexidade, de acordo com as necessidades específicas de cada uma

de suas formas de utilização, Nosso propósito aqui não é apre-

sentar uma teoria geral de funções de Green, mas apenas ilus-

trar um caso particular, e de interesse para nosso estudo, em

que este método se aplica. No entanto, cremos que o estudo deŝ

te tópico especifico pode servir como subsídio para que os inte

ressados sejam capazes de melhor aprofundar e generalizar este

tema recorrendo ã literatura existente, como por exemplo Ziraan

1969, Byron-Fuller 1969.

I.i - FUNÇÃO DE GREEN INDEPENDENTE DO TEMPO PARA UMA VAP/rlCüLA

Consideremos uma partícula sujeita a interações core a

meio externo, as quais possam ser escritas sob a forma de um po

tencial: consideraremos sempre um elétron itinerance em uirt sóii.

do cristalino, cujas interações com os íons fixos e com os ou-

tros elétrons não-localizados possam ser substituídas por um po

tencial efetivo. Isto eqüivale a fazer uma aproximação monocle

trônica para o problema.

Em outras palavras, a Hamiltoniana do problema é es-

crita èm termos apenas das coordenadas de um elétron:

Ho = H0(r) = P
2/2m + v(r) (1.1)

onde V{r) incorpora as interações do elétron com os núcleos (os

quais podem ser considerados fixos) e também, de a] guina maneira,



unia média das interações elétron-eletron.

Deixando de lado por um momento a questão de quais de

vem ser as aproximações feitas para melhor levar em conta a com

plexidade do problema, o fato é que a partir do momento em quo

escolhemos um enfoque monoeletrônico, a equação de SchrOdinger

dependente do tempo se escreve

n a
{ +-H0(r)}>i.0(r,t) = 0 (1.2)
i at

A função de Green para o problema é definida pela e-

quação:

K 3
{ + H0{r")}G0(r,t;r\t') = - 116 (r - r')6(t - f ) (1.3)
i 3t

0 significado da função de Green se torna claro intro

du2indo-se um outro potencial V^(r,t), além dos já incluídos em

Ho; neste caso, a equação de Schrodinger se escreveria:

h 3
{ + H0(r)}*(r,t) = - V] ír,t)-í(r,t) (1.4)
i 3t

°A solução formal de (1.4) se escreve:

(1.5)

como pode facilmente ser verificado por substituição direta.

Ê no sentido explicitado em (1.5) que a função de

Green é vista como ura propagador, trazendo para o ponto r no

instante t informações sobre os pontos r1, nos instantes t'.

Assim sendo, a função de Green deve satisfazer ã con-

dição de causalidade. Isto significa que, para a constx-ução de

t'<{r,t) só devem importar os valores passados ip(r',t') (tf < t) ,

e não os valores futuros. Da equação (1.5) vera então que

G0(r,t;r',t») = 0 para t1 > t (1.6)



A função de Green que satisfaz r» esto condição ê cha-

mada função cie Green causal e é denotada por:

+ •- ->
ta o - !-J Q 1 r , •_; r , t )

Ê possível obter a condição necessária para que o re-

quisito da causalidade seja satisfeito introduzindo-se uma re-

presentação de energia, através de uma transformada de Fourier:

GÍ<rrt;r',t«
-iE(t-t'

r dE' (1.7)

Para t < t', a integral pode ser feita fechando o con

torno no semi-plano acima do eixo real das energias,- se Gç (r,r*,- Ei

não tiver polos no eixo E real ou aciirsa dele, a condição de cau

salidade ê satisfeita.

Substituindo (1.7) en> (1.3), verifica-se facilmente
+ -»•-»•

que G0(r,r';E) deve obedecer a seguinte equação

(Ho - E)Gt(r,f';E) = - ó (r - r1) (1.8)

Então, os polos de G.n(r,r';E) no domínio das cnerqias

devem coincidir cora os zeros do operador HQ - E. isto é, com os

autovalores de H.o. Sendo Ko um operador hermit.iano, seus auto-

valores sao reais e desta maneira, para atender à condição de

causalidade, usamos o artifício de subtrair-lhes uma pequena par

te imaginaria, tomando posteriormente o limite em que ela vai

a zero:

onde E ê um qualquer dos autovalores de Ho.

A função de Green causal independente do tempo para o

problema é exatamente GG(r,r';£)»• transformada de Fourier de

Go(r,t,r',t*) e que serã denotada apenas G(E) no que se segue.



1.2 - REPRESENTAÇÃO MATRICIAL DA FUNÇÃO DE GREEN;

DENSIDADE DE ESTADOS

Sejam E e ifi respectivamente os autovalorc.*- e auto-

estados de Ho

Representando a função de Green nesta base,

G(E) = l G (E)«m(r)«*(r') (1.10)
m,n

Da definição de G(E) {eq. 1.8)

(Ho -E)G(E) »-í(r-r') = l <Em - E)Gmn(E) ̂ (r) ** (r
 ! = ÍI.ll)

E da relação de completeza

l *mír)**(r') = <5<r - r») •1,12}

vem a solução para os elementos de matriz da função •}•.:- Green:

r tr?\ - S]mn

V3 \£*) ~- —————

mn E - E

Então ,(?)*{?•)

m E - E m

G(E) =

ou, na notação de Dirac,

1
G(E) = l \m> <mj (1.15)

m E - E

Neste sentido, pode-se escrever a eguação de Dyson;

(E - H0)G(E) = £ (1.16)

com a solução algébrica (lembrando sempre que a função de Green



ê um operador):

1
G(E) = (1.17)

E - Ho

Na verdade, como citado na seção anterior, procuramos

uma função de Green causal, e por isso subtraímos uma pequena

parte imaginária aos autovalores de Ho, de modo que os polos de

G(E) fiquem abaixo do eixo real das energias:

1
G(E) = (1.18)

E - Ho + 16

Os elementos de matriz diagonais de G(E) se escrevem

então

1
Gmm ( E ) = l i m+ (1-19)

No desenvolvimento acima consideramos por simplicida-

de o espectro de autovalores de Ho como sendo discreto. Entre-

tanto, podemos imediatamente generalizar todos os resultados pa_

ra um espectro discreto ou contínuo de energias, caracterizando

o por uma função densidade de estados - N(E) - tal que o número

de auto-estados de Ho no intervalo de energia (E, E+dE) é igual

a N(E)dE. No caso discreto, N(E) = m Km<5 (E - Em> , onde Km é a

degenerescincia do estado com energia E , e ô(E - E ) é o delta

de Dirac.

Nosso intuito é relacionar o traço da função de Green

com a densidade de estados do sistema. Levando em conta a eq.

(1.19) e o parágrafo que a segue, o traço de G(E) se escreve

f N(E')
tr G(E) - lim dE1 (1.20)

6-í-O j E - E' +16

Utilizando para a função delta de Dirac a representa-

ção (ver Dennery-Krzywicki 1967):



Um = p { } .
ô-9-O E - E 1 + 16 E - E 1

(E - E1) (1.21)

Esta relação deve ser interpretada como uma relação

entre operadores no seguinte sentido:

lim
S-+0

f(E')

E - E' + 16
— dE1 = P

f (Ef)

E - E'
dEf - iir f(E) (1.22)

onde P é o valor principal de Cauchy da integral.

Pelas equações (1.20) e (1.22), temos:

tr G(E) = P
N(E' )

E - E1
dE 1 - i-irN(E) (1.23)

obtemos então:

N(E) = - ^ Im tr G(E) (1.24)

Ê claro que, havendo um estado discreto em Z = E o, a

densidade de estados terá para este valor de energia uma singu-

laridade do tipo delta de Dirac:

N(E) = No(E) + Kyí(E - Eo)

(*)

[1.25)

é a deonde No (E) ê uma função bem comportada em E = E Q
X ' e Q

generescencia de tal estado de energia bem definida.

Evidentemente, neste caso tr G(E) também terá uma sin

guiaridade do tipo 1/(E - Eç>) neste ponto, isto é, um polo de or

dem 1. 0 resíduo de tr G(E) neste ponto se relaciona com a de-

generescencia do estado discreto:

[*) A rigor, devemos ter N0(E0) = 0 para que o estado em Eo te-
nha energia bem definida. Se N0(E0) ^ 0, teremos aí uma res
sonância, de largura proporcional a N 0(E 0). Ver Ziman 1969.



Res tr CÍE} -- iirri (:;: - L,-)~:.r < • l.L, -- K- :l.26)

como pode sei: mostrado faeüm&ni ".• através dd s .;üstí tu i cão da ex-

pressão (1.25.) para N(E) no calculo do resldac.

Portanto, a deqenerescència cl« ur; « U c l o de Gn-.iraia -

bem definida é igual ao resíduo do traço úa função de üre^n pa-

ra esta energia.



O MÉTODO CLUSTER-REOL DE

O mctodo Cln.ster-Rc-.v3e de Bethe recentemente -Josenvol-

vido, tem sido usado para o estudo de várias propriedades de só

lidos, tais como densidade de estados e.] etror.: oos em solid-.-F

cristalinos e amorfos (Joannopcuios •_ Yndurain 1.974; Ynjurain c-

Joannopoulos 1375) e em lig;-<s i/'nlicov o Ynliiruir 1975; £-en e

Yndurain 1976), espectros de ondas 5o spin em fc-rroma'jnK^os di-

luídos (Salsborg, Falicov a Gcr.çãlves cia Silva 1976), e .-;indó

defeitos pontuais em sólidos cr Ls te linos íF̂ i "> ler e FJÍLCOV

1976; Koiller, Md.ffeo e Drandi J.976).

A principal caractorls. cica Jo ir.et.odo Clusto:-- T-" : d-:

Bethe (CRB) consiste er,\ dividi c o cristal c-n ':íuat rí-gijf-s: JH

aglomerado eu "Cluster", onde as características cio Í;Í .~t'.-a.=» íí-

sico são descritas da maneira mais realista possível e o rosto

do cristal, que é aproximado por uma "rede de Bethe" 'RV , de::-

crita na seção II. 2. O meto d < é muito cenvenisnte par.: o . a tu-

do de propriedades de sólidos para as quais interações ,c- •..-arto

alcance são relevantes, como ^ o caso de defeitos ponl: a'?f pois

é capaz de tratar rigorosamente a região de interesse ,.u- Ô:-U-;-

pio, uma região que contem o defeito, sair abandonar :•-."; >.:'- ::i '.o;,

do cristal infinito, o que é uma das característicos ú.-.s r.-".'•.odos

moleculares para tratamentos áa defeitos.

As características topo lógica 3 da RB p:--rriiL̂ .; resoi-

ver exatamente o sistema de equações lineares para o;, c-lt ::--j,r.os

de matriz da fvínça.o de Green relativa a ntn cristal i!>i:;!:.t.o, ser;

do daí obtida a densidade de estados eletrônicos do cr:st,.ii.

Outro aspecto importante a ser desta':adr« •."• ĵue,

também devido a características do método, os resultíáo? obti.

dos pa.ra a densidade de esciados eletrônicos de sistema am esta-

do podem apresentar tanto um espectro contínuo, isto ê, .bandas

de energia, quanto estados localizados.

Ma seção 1 deste capitulo, discutimos o problema da

escolha das funções de base utilizadas para escrever a Hamilto-
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niana e a função de Green do problema de um sólido, o as limi-

tações decorrentes de tal escolha; na seção 2, apresentamos a

rede de Bethe para um sistema cristalino heteropolar corn \sri nú-

mero de coordenação qualquer; na seção 3, resolvemos o proble-

ma de uma rede heteropolar cúbica de face centrada, com um C1O_P

ter central de 19 átomos.

II. 1 - REPRESENTAÇÃO ORBITAL li? HAJ1ILTONIANA

Tomando a equação de Dyson

(E - H)G ••= í (1.16)

Podemos escrevê-la em .forma matricial em relação a a-

ma base ortonormal í!b>1 para os estados eletrônicos:

E<b|G|b'> = S. , , + } <b!H!b"----b" 'G'b' - ffr.i)
aj b,,

Considerando-se especificamente o estudo de defeitos

pontuais em cr is ta is iônicos, urna escolha para a base e o ron-

junto de orbitais atômicos em cada s í t io cristal ino, O car5.:;c-r

iônico destes cr is ta is garante que os estados eletrônicos ocupa

dos são bastante concentrados sobre os íons o, portanto, estaca

se é uma representação apropriada para a descrição destes opta-

dos. Representaremos por |ij-- o j-isixno orbital atômico relati-

vo ao íon localizado no s í t io i, A condição de ortonormalidade

<i j j i ' j I > = 6 . . , 6 .... , , significa que em cada s í t io , orbitais a.-

tômicos diferentes são ortogonais (o que é exato), e que o reco

brimento direto de orbitais localizados em sítios diferentes é nulo {o gue

é una boa aproximação para os orbitaib ocupados em cristais iônicos}.

Com esta escolha de. base; a densidade .local, de esta-

dos (DLE) ã energia E, sobre o s i t io i , é facilmente obtida:

n^E) = - j Im I <ijiG|ij> (II . 2)

e portanto a densidade total de estados â energia E ê



N ( e ) - •• Ji.CL.' •-••-- I M T r G í F i i.: J . 3 .
1

De mesmo modo,

,_p_ }] <ij|Giij-' - li.ni ÍE - Eo) V -ijiG'ij- - Pn. , ;II.'M

sendo P . o peso do estadn localizado a energia E- sobre o S£

tio i, isto é, a contribuição da densl'lade integrada de G3t< dos

no sítio i, ã energia E Q , para a densidade integrada total de

estados nesta mesma energia (Vide (1.25) e •; 1.26}).

1? claro então qüe

£ Rcsir_r -i'G'i-- " K • ;TT,5'

onde Ko é a degenerescencií- do estado localizado a onerqj T Í. .

Assim, escrevemos n represorj^accio orbinai da !Í3Í,ILÍ'L'~>~

niana

H - I. u..:ij>-ij' - . V . v1..,,,:ij,<i'j' a-.r.)

onde as quantidades U . sõe associadas âs a'.ito-energií!R "fs cr-

bitais !ij> (isto ef se nao houvesse Interações entrt1 o.-1 orbi-

tais, cada orbital ] i;p seria auto-estado de H com aut<v -.--r.í.>:..71a

U. .) ; e as quantidades V, . . , . , representam a intei-ação entr-.- -z~

orbitais j ij > e ) i ' j ' > .

Levamos em conta apsnas a interação até •orî vcir-•?- vi

zinhos, ou seja, faremos V...... ,., = 0, ^̂  não ser que os orbitais

;ij> e I i ' j ' :• estejam localizados no mesmo átomo ou err: átomos

primeiros vizinhos.

Evidentemente, na prática não consideramos a bepe

[|ij>}:j._i .fc ; devemos nos restringir em cada sitio aos orbitais

atômicas relevantes para as propriedades eletrônicas de ir.tc:r;v?

se no problema, no caso as transições óticas do sistema-. As

transições óticas envolvem apenas estados eletrônicos próximos

ao nível de Fermis os estados ocupados de mais alta energia e
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o:--, não ocupados de mais baixa energia. Er-t<;s est:tdos cristali-

nos são provenientes predominantemente de orbitais atômicos ãh

w-.lência; podemos supor os elétrons eu orbitais atõndcc." mais

internos como "congelados", formando junto com o núoleo urr. "ca

roço" que interage, corn o restante do cristal apenas através de

ura potencial efetivo. A inclusão na base de orbitais atômicos

correspondentes a energias mais altas, inclusive os estados no

contínuo, ou de orbitais atômicos do caroço implicaria apenas em

um maior esforço de cálculo, uma vez que as quantidades físicas

de interesse não seriam .modificadas significativamente.. 0 neto

to CRB se caracteriza portanto como urn método de combinação li-

near de orbitais atômicos, associado a condiçóer. de contorno por

'•iculares.

Por simplicidade, tomamos para base um orbital tipo

••"• localizado em cada Ion, seja ele cation ou ani.on: i-:to ron•: v

ponde bem â realidade no caso do catjor-, pois o elétron ãe.. •/'•:--

.lència do metal alcali.no ocupa uin orbital S. ?<o entont•"•, t> <-••>-

Mtal de Valencia, do balogônio te.i simetria r, dando urjgt-r; r>

unia banda tipo P completamente proenchicT1. nor. ha log si ;Í! tor :'t..:.;-

linos. Descrevemos esta banda tnrnbên como t >nc -Sr a inclui.'.. ::-;

orbitais P foi estudada, e voltaremos a este panto no C3.p, ;. .' .

'lencionamos apenas que os result? Jos demonstrar an que o •«;.'.o •.:•::-

clusivo de orbitais S é uma boa aproximação o. quí..\, ao corvr'nc

do esperado, a inclusão de orbitais P nos ar.ior.s nio traz .:•-••/ÚÍ

informações.

A simetria esférica dos orbitais implica na ÍSOLD^Í-I

da interação entre primeiros vizinhos, que será denotada por

V; a origem das energias será daqui por diante escolhida cie vorr.ia

tal que ü. = +ü se |i> for orbital situado em um cation.

U, = -U se ji> for orbital situado sobre um anion. Assim,

H = l + ü í i x i j + V j ' i x i ' 1 ilí.l)
í " I ; Í «

1*T vizinhos

os sinais + ou - usados de acordo com o observado acima.
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Fig. II.1
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II. 2 - REDE DE BETHE PARA Uíi SOLIDO HETEROPOLAR COM

COORDENAÇÃO m

Suponhamos que a hamiltoniana para um elétron em um

sólido heteropolar se escreva como (II.7), dentro das aproxima-

ções jã discutidas. Suponhamos que o número da coordsnação da

estrutura em estudo seja m; isto significa que cada íon tem m
OS

1. vizinhos, de carga oposta.

A rede de Bethe para este sistema é, por definição ,

uma estrutura infinita, raantendo portanto a conectividade do

sistema original, com o mesmo número de coordenação que o siste

ma, porém sem anéis de ligações. A visualiEaoão desta estrutu-

ra justifica o nome alternativo que lhe 5 dado de "árvore de

Cayley"; ver Fig. II.1, em que m = 4.

A densidade local de estados eletrônicos sobre um da-

do íon é dada pelo elemento de matriz diagonal da função dft

Green, relativo ao orbital situado sobre este íon. Se cr.ama -

mos j 0> a este orbital, devemos então calcular o elemento I;L.-

matriz <OJGJO>.
Todos os íons primeiros vizinhos do ion 0 oh~ :-••;; .iiv:i-

lentes em relação a este, por simetria, e receben o Irr.M--•. 1; a-

nalogamente, os segundos vizinhos são equivalentes, o ,-:erF.c de-

notados pelo índice 2, e assim por diante.

Tomando o íon 0 como um anion, para fixar .iii?i:is, e

pelo uso da Eq. (II. 1), teremos o seguinte conjunto ãc eauaçoc s:

(E + U)<0|Gl 0> = 1 + mV<lJG!0~-

(E - Ú)<1|G|O> = V<0!G!0> + (m-l)V-:2,'G'0>

(E + U)<2lGJ0> = V<l|G|0> + {at-l)V<3\G'0->
(11.8)

(E - U)<2n+l|G|0> = V<2nJG|0>+ (n-1)V<2n+2!Gj0>

(E +. ü)<2n+2JGÍ0> =V<2n+l|GJ0> + (rn-l)V<2n+3 |G j 0> , ^ O

0 sistema de equações apresentado ê infinito, porém a

forma das equações se repete, devido âs características d.j red^

de Bethe; este fato fundamental permite que se pense numa solu-

ção tipo "progressão geométrica", isto ê, tal que cada termo se

ja igual ao anterior multiplicado por alguma constante; na ver-
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dade, por termos dois tioos de euunço-.üK.. serão necessárias duas

constantes.

Definindo:

+ <2n+2!GjO-- _ - 2 n + i i ' n ' o >

<2nH-l |G;0> < 2 n ! G ! 0 -

vera i m e d i a t a m e n t e a s s o l u ç õ e s :

+ E - U / ( E + 0 ) (E-U) I] (E+UME-U) - 4 (m- l )V- ' . '

2(m - 1)V 2(m - 1)V{£ + u)

E + U _,

E - U

Deixando de lado por um instante o problema' da -?sr'j-

Iha do sinal em frente ao radicai , o sist&r-a ~.e reduz í- eqv-,

r ao:

{E + U)<-0!G:C> = 1 + ntVT""<0!G!0- Vi '.':•.:

com a solução

l
^OlG'0^ = r 'Jl. 3:

E + U - mVT~

VT e VT podom ser caraccerisados como "potc-ivcir, •;• :-

fetivos" da interação com a rede de Be the, no sentido de q.v~j a

"auto-energia" de um orbital ligado a uma rede do Bethe fossp np

difiçada por um termo VI' ou VT , de acordo co:;i o orbital .-;-;:

de cation ou anion.

Evidentemente, a parte imaginária de -Q\G\Q-- sõ será

nao nula para U<|E'<(U'- + 4(m~l)V-') ''•''; portanto o resultóAj ào

cálculo da densidade de estados eletrônicos para este siste: .a -

consiste em duas bandas de igual largura e situadas simétrica -

mente em relação â origem das energias? a banda de menor ener-

gia seria proveniente dos orbitais aniônicos, a "banda de valên

cia", enquanto a de maior energia, proveniente dos orbitais dos



cations, seria a "banda de condução". 0 oiíín^it-o do matriz não

tem polos, não havendo portanto estados localizados; oos:-ui po-

rém uma singularidade tipo raiz quadrada para £ - - U (Yvidurain

e Joannopoulos 1975). Esta corresponde a ur.í estudo "ouro"

aniônico, corroborando a interpretação da banda mais baixa, em

cuja extremidade se encontra a singularidade, como vinda de or-

bitais aniônicos predominantemente.

fi fácil mostrar que, se o átomo 0 fosse tomado como um

cátion, teríamos obtido

1

E - U - mVT+

G que, neste caso, a DLE obtida seria a imagem especular, c-3r.=.

uma reflexão em torno do eixo E = 0, daquela obtida par? o .ir:í':.-••.

A singularidade da parte imaginária de <0:'í 0 > se . si tun ri.-» en-

tão em E = +U, correspondendo a ura estado catiônico pu:--.o.

É claro que a densidade total de estados do -:-•--;t--:r\'. -

seria achada superpondo os resultados locais para catic-, o :--ior..

Quanto ao sinal em frente ao radical, ê evi.d> i.rr •;;;/,

para uma dada energia, ele ê o mesmo tanto para T"1 q\ic:-tc •• • •-

T , e os critérios para sua escolha são oy seguintes:

1) lim jT"(E) | deve ser finite, de acorde com a defini ; .-.
E"*" (II. 9 ) .

2) Nas bandas, o sinal de T e T deve ser tal que uê •-..>".:. V.-:?i

dade de estados positiva.

3) Devemos ter (m-l)JT T j < L; isto s& dove a que. os oieriíri-

tos de matriz <nJGÍ0> devem convergir quando n > -•>.

Conoos elementos de matriz de G devera ser analíticoc-.

só pode haver mudança do sinal em frente ao radical juntamente

com a-passagem do valor do radicando por zero; logo, sõ temos

cinco regiões a considerar, quais sejam: duas fora das bandas ,-

duas dentro das bandas e uma entre as bandas.

A aplicação dos critérios mencionados a estas regiões

dá que os sinais devem ser os seguintes:
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1.'
j 7 ' - U

D E<-Í;U:; + 4 (iu - i

II) -!"ü2 + 4 (/ti - l)V''j72 < E <

III) - U < E -' U: +

IV) U < E •• !'Ur- + 4 (m - DV2.!^':

V) E > rü?- + 4 (m - i)V:-l /:': -

Na figura II.2' t»mos a densidade local de estados so

bre um anion (linha cheia) e sobre urn cation (linha pentilhada)

para uma rede de Bethe com m ~ 6, que é o caso da estrutura do

:íaCl, em que tomamos U = 3.0 V. A energia está em unidades de

100

0.75

0.50

0.2.5

NCe)

-6.0 -4.0 -2.0 2.0 40 60 e

Fig. II.2
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II.3 - CLUSTER DE 19 ÁTOMOS COM ESTRUTURA MaCl: DENSIDADE LOCAL

DE ESTADOS SOBRE O ION CENTRAL

As propriedades locais de uma estrutura devem depen-

der, de uma maneira geral, das características desta estrutura

como um todo; porém os detalhes de tais propriedades dever ser

ligados a particularidades locais da estrutura. Isto é, a den-

sidade local de estados (DLE) sobre um dado íon de uma rede cris

talina tem certos aspectos, como largura e localização das ban-

das, que são determinados pelo cristal como um todo; no entanto,

os detalhes da DLE devem estar ligados a configuração da região

vizinha ao íon tomado como referência. Daí, a idéia de tratar

de uma maneira exata a vizinhança do íon de referência, extraxn

do um "cluster", isto ê, um aglomerado de átomos, do cristal, c-

simulando o resto da estrutura por uma condição de contorno. "Ao

caso presente, a condição de contorno usada será a rede de 'Jethe,

ou seja, colocaremos em cada ligação "pendente" dos lons da pe-

riferia do cluster, uma rede de Bethe, de maneira a simjlar o

resto do cristal. Assim, largura e espaçamento das banuss se-

rão dados pela rede da Bethe, enquanto os detalhes da DLE esta-

rão determinados pelo cluster. Tomando como exemplo concreto o

cluster da figura II.3, em que o íon central é um anion, temos

o sistema de equações:

(E + U)<0|G|0> = 1 + 6V<1|G!0>

(E - U - VT+)<l(G|0> = V<0|G|0^ + 4V<-2JGJ0> aí.15)

(E + ü - 4VT~}<2|G|0> = <>V<l|G!0>

Para o estabelecimento das equações (11.15), ver o oa_

rágrafo que se segue ã eq. (11.13). Então,

E]E? - 8V
2

<0|G|0> = : : (11.16)
E 3 {ElE2 - 8V

2) - 6EjV2

com
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E

E

F:

4VT
+U - VT ÍTX.17)

Fig. II.3

A densidade de estados resultante está representada

ra figura II.4; para facilitar comparação com a figura II.2- f^

2emos ü = 3.0 V, e o eixo da energia está em unidades de V.

Notar que, como já dito, a largura e o espaçamento das

bandas não mudam, sendo porem a estrutura mais detalhada. Esto

ponto é de grande interesse para a descrição de defeitos pon-

tuais, onde se deve esperar que a previsão de propriedades relê

vantes dependa acentuadamente de uma boa caracterização da vi.

zinhança do defeito.



22

1.00
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Fig. II.4
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CAPÍTULO III

O CENTRO F EM HALOGENETOS ALCALINOS

Existe um grande numero de trabalhos experimentais s

teóricos sobre o centro F em halogenetos alcalinos e, consequen

temente, muitas informações disponíveis, várias quantidades re

lativas ao centro F são medidas experimentalmente, tais corno o

espectro de absorção, o espectro ãe emissão, a força de oscila-

dor para absorção e emissão, as interações hiperfinas do elé-

tron desemparelhado com os núcleos vizinhos e assim por diante;

teorias diversas tentam explicar pelo menos alguns destes asucc

tos. Neste capítulo procuraremos apenas relacionar dados expe-

rimentais sobre absorção ótica do centro F e apresentar algumas

teorias relacionadas ã linha gerai dos estudos rwdliáadot co-

bre esta questão. Referências mais detalhadas são encontradas

nos trabalhos de Gourary e Adrian Í1960) , Mark ham (19<V.>' e

Fowler (1968), nos quais o presente resumo se baseia.

III. 1 - TRANSIÇÕES ÕTICAS DO CENTRO F: A RELAÇÃO DE MOLV.vO-IVEY

Os dados experimentais sobre a absorção ótica -io cen-

tro F em halogenetos alcalinos com estrutura cúbica de face _.-en

trada (isto é, todos menos os halogenetos de Casio) revelam uma

relação bastante simples entre a energia do pico da banda de

absorção do centro F (EF) e a distância entre primeiros vizinhos

(a). Mollwo (1931) obteve um bom ajuste para os dados experimen

tais com a relação

X-, = 600 a?- (Ill.i)

onde X_ e a são dados em angstrons, e X_ = ftc/E_.
r r r

Ivey (1947) obteve um ajuste ainda melhor com a rala-

ção:



E p = 17.7 a"
1-84

em que E ê expresso em elêtron-volts e a em angstroms. A ex-

pressão de Ivey ss ajusta aos dados experimentais com uma mar-

gem de erro de 7%.

A largura e a posição do pico da banda de absorção de

pendem da temperatura, como mostra a fig. III.1 para o caso es-

pecífico do KBr: â medida que a temperatura aumenta, a banda se

torna mais larga e seu pico se desloca para mais baixas energias;

ocorre o mesmo com a banda de emissão, que é bastante separada

da banda de absorção, como também pode ser notado na figura. A

diferença de energia entre os picos das bandas de absorção e e-

missão é chamada "deslocamento Stokes".

2 5 2.0 15 1.0 0 .'•
Energia (eV)

Fig. III.1

III.2. MODELO DE CAIXA E APROXIMAÇÕES GERAIS.

Um modelo muito simples para o centro F e que dá con-

ta razoavelmente da relação de Mollwo-Ivey é o de "partícula na

caixa" (Stòckmann 1952, von Doorn 1962), em que se representa o

potencial a que está submetido o elétron do centro F por um poço

quadrado tridimensional infinito; sendo a a distância da ori-



gem â barreira, a diferença de energia entre o estado fundamen-

tal e o primeiro estado excitado ê:

8ma2

Se a for tomado como a distância entre vizinhos mais

próximos, a forma da relação de Moliwo-Ivey é reproduzida.

Este modelo explica qualitativamente a largura e a

dependência da posição e da largura -ãa banda de absorção com a

temperatura. A largura da banda viria da vibração térmica 'ÜOÍ

Ions em torno de suas posições de equilíbrio, vibração esta que

faria com que o valor de a tivesse urna distribuição estatlí.tic-,

dando origem a uma distribuição na energia de transição, h. ar.-

plitude destas vibrações é função da temperatura- e, portanto, o.

largura da banda também apresentará esta dependência. A :~v,car.~

ça de posição do pico vem da expansãc térmica da r?.'o, ;• tra-

vés da qual o valor de equilíbrio de a aumenta.

Os bons resultados para a transição ótica otUd::s atr.

vês deste modelo parecera estar associados ao fato da •;_• - • ...;:>••-•••

de onda do elétron do centro F para os estados fun:la,r<...-rt;-.!

primeiro excitado serem bastante localizadas, e de qu: .:.• poten-

cial efetivo na região da vacância tem uma forma parecia;; cc;;. .1

de "poço quadrado".

O problema do deslocamento Stokes pode ser abordado -,:•'•:

Io método chamado de "diagrama de coordenada de confíçaraçÂo" -

(von Hippel 1936, Seitz 1938), em cuja análise vem 5 :UÍ' algu-

mas aproximações de ordem geral, e que é necessário sarem explj

citadas.

Admitimos que as energias dos estados eletrônicos UÍ

centro F dependam de alguma coordenada nuclear Kr que pode ser

por exemplo a distância dos primeiros vizinhos do centro F. Ls

ta hipótese pode ser muito restritiva, mas os resultados a que

ela leva são qualitativamente corretos.

0 "diagrama de coordenada da configuração" é dado na

figura III.2, que mostra o estado fundamental eletrônico m e o

estado excitado eletrônico k, com a dependência da energia do
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sistema em relação à coordenada nuclear R dada pelas curvas. Os

auto-estados discretos do sistema eletrônico-vibracional são de

notados r,0, n ;>..., quando o elétron está no estado fundamental
e YQ» YI# '>>r quando o elétron está no estado excitado.

Esta última afirmativa é uma forma de expressão tia
aproximação de Born-Oppenheimer, ou adiabática (Born-Opperheimer,

1927): ela eqüivale a dizer que o elétron se move num poço de po

tencial determinado pela posição instantânea dos íons vizinhos,

enquanto que as posições de equilíbrio e estados viòracionais dos

núcleos são determinados pela posição media do elétron e, por -

tanto dependem apenas do estado eletrônico.

C

R
Fig. III.2

Este diagrama explica qualitativamente o deslocamento

Stokes e a largura das bandas de emissão e absorção, se se acrai

tir ainda a validade da seguinte afirmativa, que consiste no

"principio de Franck-Condon": durante a transição ótica, as co-

ordenadas R da rede não mudam. Em outras palavras, só são per-

mitidas transições "verticais".
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Desta maneira, a diferença de energia entre os esta -

dos eletrônicos fundamental e excitado varia enquanto a rede

oscila entre os limites dados pelo seu estado vibracional. 0

valor mais provável da diferença de energia e, portanto, a posi

ção do pico de absorção esta associado ã posição de equilíbrio

Rp e ê dado por E - E . Os valores extremos da oscilação da

rede definem a largura da banda, a qual depende da temperatura,

de acordo com a população dos estados vibracionais n. Após a

absorção, a rede relaxa (por exemplo, pela emissão de fonons)» e

a posição de equilíbrio do sistema passa a ser Rp. A emissão

ocorrendo, seu pico será localizado então em E^ - li valor cla-

ramente menor do que E - £ . A largura da banda de emissão de

pende da temperatura, assim como a da banda de absorção.

Apesar de, na realidade, outros modos do vibração da

rede terem importância, a análise feita com base em um único me

do tem uma validade qualitativa muito grande, em termos de vi-

sualização dos processos,

Em todos os modelos citados, inclusive no que apresen-

tamos no cap. IV, ê admitida a validade da aproximação •!•:• 3orn-

Oppenheimer e do principio da Franck-Condon, daí a import.fL.ici 3

de explicitá-los.

III.3 - MODELOS TEÓRICOS PARA O ESTUDO DO CENTRO F

Nesta seção apresentaremos sucintamente alguns mode-

los teóricos utilizados para tratar o problema do centro F, sen

pretender fazer um resumo dos resultados obtidos e nem aprofun-

dar o estudo das particularidades e variantes de cada um; a i~

diia é apenas dar uma noção geral das maneiras pelas quais esta

questão tem sido abordada.

a) Modelos de Contínuo

A particularidade destes modelos consiste em tratar

o meio cristalino como um continuo, cujo comportamento possa ser

descrito por uma propriedade macroscópica tal como tuna constan-



~e dielétrica. Um modelo de continuo bastante simplificado é

aquele em que se pensa no elétron do cent.ro F corno se movendo -

nam potencial que seja a diferença entre o potencial periódico

da rede perfeita e o potencial do ion que falta na vacância. A

oresença do potencial periódico seria levada em conta colocando

se a massa efetiva m* do elétron no lugar de sua massa m, e a

poiarizabilidade do meie seria considerada no potencial da va-

cância, escrito como e2/Kr, em vez de e-'-/r. A Hamiltoniana do

problema se escreveria então na representação coordenada:

h2 e2

H = - \2 - -• (Iil.4)
2m* Kr

Isto ê, esta versão simplificaaa do modelo de contínuo

r.aduz o problema ao do átomo hidrogênico. Tratamentos mais sc-

cisticados levam em conta a polarização de maneira mais elabo-

rada (Simpson 1949, Pekar 1354); no entanto, permanece a qi;.2s -

cão do uso da massa efetiva sem que as condições para a valida-

de de tal aproximação sejam satisfeitas. Fundamentalmente, c

conceito de massa efetiva tem sentido se a função de onda d-j o-

]étron for bastante deslocalizada; porém, os modelos de contí-

nuo dão funções de onda eletrônicas muito concentradas sotr- .;

vacância» o que corresponde a uma inconsistência interna ,nou-

rary e Adrian, 1960) .

b) Modelos de semi-contínuo

Estes modelos têm como característica dividir o ei. is-

tal em duas regiões: a região 1, próxima ao centro F, em que as

aproximações de massa efetiva e de constante dielétrica deixam

de ser válidas e no qual o potencial deve ser tratado de forma

mais detalhada; e a região 2, o resto do cristal, em que as a-

proximações referidas são usadas( como nos modelos de contínuo.

As soluções da equação de Schrõdinger nas duas regiões são fei-

tas coincidir na fronteira.

As dificuldades que se colocam são: qual deve ser o

raio R da região 1, e como deve ser tratado o potencial dentro

da região 1.
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Sobre o primeiro probJeraa, Mott e Littleton (I1-; 38) ,

citados por Gourary e Adrian (I96 0) , concluem que o valor de

R deve ser um pouco menor do que o de a, a distancia entre pri-

meiros vizinhos; outros autores (Tibbs, 1931;, Kru.-nhansi e

Schwarz, 1953) concordam .sobre este ponto.

Quanto ao potencial dentro da região 1, ele é era ge-

ral tomado como constante e igual a um valor Vo; por exemplo

Tibbs (1939) escreve

e? e;' 1
V,, = - -t — + — (1 ) (ITT. 5)

n a R Kí;

Sendo u a constante de Madeluna oara a estrutura eiri
m "

estudo, o primeiro termo representa n energia de Madeluna .10

centro da vacância, e o segundo termo representa o potoiici rs": ••xi.:

do na posição da vacância pela polarização do resto do cristal,

tomado como um continuo; Kr, é a constante di elétrica rk. alto

freqüência, cujo uso traz implícita a suposição de que os Icn.-;

não seguem em detalhe a trajetória do elétron.

Outras maneiras de se escrever o potencial n.i •-.-•]:.:••:•

I são descritas nas referências; era geral, or, métodos •->.-.-• í?-~nii-

contlnuo dão uma descrição razoável dos níveis dr- enerq i.. •"•• :;:<

distribuição de carga eletrônica.

c) Modelo de íons Pontuais

A aproximação de íons pontuais consiste essonc. .1 Iner-

te em escrever a hamiltoniana para o elétron de centro F co-uo

H = — + v (r) Í1JJ.6"
2m

onde

v_(r> = y (+:
:

jr - R±±J

em que R. designa a posição do i-ésimo íon da rede (Ro seria a

posição da vacância) e o sinal a ser usado é positivo ou negati

vo respectivamente se o Ion jL for negativo ou positivo- Eviden-
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temente/ admite-se que o cristal 5 constituído de cargas pon-

tuais localizadas sobre os centros dos íons, desprezando-se to

do efeito decorrente da existência da estrutura interna dos í-

ons, como a polarização por exemplo.

Este modelo foi introduzido por Gourary e Adrian (1957);

a equação para a energia do elétron do centro F:

E p = <ipp|H|*p>/<*F|i|.F> (III.8)

onde H é a hainiltoniana (111,6)/ pode ser obtida a partir de um

tratamento no esquema Hartree-Fock para o problema multi-eletro

nico, através de aproximações como desprezar a interação de tro

ca e considerar os íons da rede como pontuais; Gourary e Fein

'1962) estudam os critérios de validade deste modelo, fundamen-

tando-os pela utilização do formalismo de pseudopotenciais. Go-i

-•ary e Fein prevêm que os resultados devem ser bons para os ca-

sos em que o número atômico Z do cátion ê grande; efetivamente,

os resultados obtidos neste modelo para as transições óticas ,

em geral tem um bom acordo com dados experimentais, com a exce-

ção dos halogenetos delítio, para os quais a comparação entre

teoria e experiência mostra discreoãncias mais sensíveis. A aqua

ção de Schródinger é resolvida através de técnicas variacionais,

admitindo-se um estado fundamental da simetria S e um estado ex

citado de simetria P; aliás, a banda de absorção do centro F

corresponde efetivamente a uma transição deste tipo (Scnulrnan. e

Compton, 1962). Na verdade, este procedimento eqüivale a tornar

apenas a parte esfericamente simétrica do potencial dado por

(III. 7), pois as auto-funçÕes usadas como tentativa no método va

riacional transformam-se como auto-funções de um potencial es£<2

licamente simétrico.

Os resultados deste modelo para a absorção õtica do

centro F concordam bem com a experiência; as possíveis corre-

ções, como as provenientes de polarização eletrônicas, são pe-

quenas para estes resultados, em grande parte porque as funções

de onda obtidas para o centro F são bastante localizadas na re-

gião interna ao "poço de potencial" que aparece quando se consi.

dera apenas a parte esfericamente simétrica do potencial V (vi
m —

de figura III.3). Como já visto na seção III.2, o modelo de
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"partícula na caixa" ê bem razoável para o centro F.
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Fig. III.3

d) Modelo de Orbitais Moleculares

Alguns autores (Kip et ai., 1953; Kojima, 1957, Naga-

miya et ai. 1954) usam o modelo de orbitais moleculares na a-

proximação de combinação linear de orbitais atômicos no trata-

mento de várias características do centro F, como as interações

hiperfinas do centro F em KC1 (Kip et ai, 1953), A principal

inconveniência deste método é a necessidade de cálculo de com-

plicadas integrais de muitos centros, devido ao recobrimento de

orbitais atômicos em diferentes sítios. Os resultados de Inui

e üemura (1950) para as transições óticas do centro F em haloge

netos de lítio estão em boa concordância com a experiência.

Uma limitação deste modelo, comum aliás a todos os dis

cutidos aqui, ê o fato de só ter como resultado estados discre -

tos, não sendo possível localizá-los em relação ãs bandas de e-

nergia.

As condições de contorno usadas no método Cluster-Bede de

Bethe permitem tal localização relativa, sobre a qual existem da

dos experimentais, abrindo então outro aspecto de discussão que

não pode estar presente nos modelos citados.



33

CAPITULO IV

CENTRO F EM HALOGENETOS ALCALINOS:

APLICAÇÃO DO MÉTODO CLUSTER-REDE DE BETHE

Neste capitulo discutimos a aplicação do método CRB

ao estudo do centro F em halogenetos alcalinos com a estrutura

do NaCl. De acordo com o exposto no capítulo II, cònsiderare -

mos um cluster em torno do defeito, o qual trataremos mais deta

lhadamente e substituiremos o resto do cristal por redes de

Bethe. Usaremos uma base constituída por orbitais de simetria

Sr localizados um em cada sítio da rede, inclusive na vacância

aniônica que caracteriza o centro F; este procedimento se funda

menta no que foi exposto na seção II.1.

Na seção 1 deste capítulo, apresentaremos a hamilto -

niana a ser usada e discutiremos os parâmetros envolvidos; na

seção 2, abordaremos o problema da simetria dos estados locali-

zados e sua identificação de acordo com o tamanho do cluster u-

tilizado; finalmente, na seção 3, apresentaremos comentários s£

bre uma tentativa de inclusão de orbitais P nos sítios aniôni -

COS.

IV.1. A HAMILTONIANA MODELO PARA O CENTRO P

Escrevemos a hamiltoniana do problema na base simpli-

ficada constituída por um orbital tipo S localizado em cada sí-

tio cristalino, inclusive no da vacância, como:

H = l Uili><i| + I_ V±j|i><j| (IV.1)

que é análoga ã (II.6) para o caso de um orbital (|i>) por sí-

tio (i). Tomamos:
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i U se i for sítio catiônico não 19 vizinho da vacância

-U se i for sítio aniônico
[J . =

ü-üp

se i for o s i t io da vacância

U-Up se i for s í t io catiõnico 19 vizinho da vacância

V. , = S V se i e j forem sítios 1 vizinhos e um deles o da vacância

V se i e j forem sítios 1 s vizinhos e nem i nan j for o sítio
da vacância

;e i e j fore
"* w OS
0 se i e j nao forem 1 vizinhos

Passamos agora ã discussão do significado destes para.

metros. Como já foi visto no Capitulo II, a Hamiltoniana mode-

lo do cristal perfeito (II.7) inclui apenas dois parâmetros — U

e V •— sendo que o primeiro mede a "auto-energia" dos orbitais ,

sondo esta igual a +u ou -U se o orbital referido estiver loca

lizado respectivamente em um cation ou em um anion; o* segundo nie

de a interação entre orbitais situados em sítios primeiros vizi -

nhos •

Ê evidente que o elemento diagonal de matriz da aamil

toniana correspondente ao orbital localizado sobre o defeito to

rã um valor diferente de -U? esta "auto-energia" do orbital si.

tuado sobre a vacância serã denominada í e ê o primeiro parâire-

tro adicional que aparece.

Em seguida, é necessário levar em conta as alterações

produzidas pelo defeito sobre a vizinhança; iremos considerar a

penas correções relativas até primeiros vizinhos, o que é con

sistente tanto com o modelo jã introduzido para o cristal per-

feito quanto com a realidade física de o centro F ser neutro em

relação ã rede, não devendo portanto haver polarização de longa

distancia.

Neste sentido, a interação entre o orbital na vacân -

cia e seus primeiros vizinhos catiônicos será denotada V_, e os

elementos diagonais de matriz da hamiltoniana relativos aos or-

bitais situados nos cations primeiros vizinhos do defeito serão

U-Up, sendo portanto corrigidos de um valor -U_ em relação ao

que assumiriam caso a rede fosse perfeita.

Quanto ã avaliação dos parâmetros, inicialmente vamos

discutir os parâmetros do cristal perfeito, isto é, ü e V. Como
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visto na seção II.2, a largura comum às duas bandas que são ob-

tidas para o cristal perfeito no tratamento CRB está relaciona-

da apenas aos valores de U e de V, assim como a distância entre

elas. Portanto, os valores dos parâmetros mencionados podem ser

calculados a partir do conhecimento da distância em energia en-

tre a banda de Valencia e a mais baixa de condução - o "gap"

no cristal perfeito, e da largura de uma banda, que a princípio

pode ser a de Valencia ou a de condução.

No caso, a banda a cuja largura ajustaremos nossos pa

râmetros será a banda mais baixa de condução, a de simetria S,

obtida através de cálculos de cristal perfeito. A razão para

tal escolha é que esta banda é formada principalmente pelos or-

bitais S de Valencia do metal, de acordo com o tipo de orbitais

presentes em nosso modelo. Nestes cristais a banda de Valencia

provém predominantemente de orbitais P do halogênio e tem esta

simetria, não tendo portanto relação tão direta com as bandas

obtidas em nossa aproximação.

Os valores tipicos do gap para halogenetos alcalinos

são de 6 a 10 eV, e a largura de banda de condução é da ordem

de 2 a 4 eV, acarretando valores para U entre 3 e 5 eV, e para

V entre 1 e 1.5 eV.

Em relação ao parâmetro ô, a "auto-energia" do orbi-

tal situado sobre a vacância, apresentaremos uma discussão senu

quantitativa que nos permite estimar seu valor a partir de da-

dos existentes na literatura.

A escolha da origem de energias descrita no capítulo

II, em relação â qual ô deve ser estimado, não é a mais conve -

niente para.este fim por referir-se apenas ao cristal perfeito;

a introdução de um nível de referência ao qual possam se rela -

cionar tanto os níveis do cristal perfeito quanto os do cristal

contendo o centro F se faz necessária. Escolhendo como referêri

cia o nível limite inferior do contínuo, as energias dos orbi-

tais atômicos em relação a ele são simplesmente as energias de

ionização e, portanto, conhecidas (veja por exemplo Clementi

1974). Supomos que as correções nas auto-energias dos orbitais

atômicos devidas ao cristal são apenas do tipo energia de Made-

lung e levamos em conta a polarizabilidade do meio através de

uma constante dielêtrica, de modo semelhante ao que é feito nos
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modelos de contínuo. Espera-se que tais correções sejam

madamente simétricas para os orbitais dos cations e dos anions.

A posição da origem das energias em relação ao contínuo é obti-

da então tomando-se a média aritmética das energias de ioniza

ção dos orbitais de Valencia (ns) do alcalino e (mp) do halogê-

neo que participara fortemente da ligação iônica (ver Fig. IV. 1).

e'

õ

i

tfftftfo
CON

c vaca

Tl
y /
nc

1MUO

ia

U

-u

. (ns)nivel atômico do
alcaüíio

. _ . (mp)nivei afômico do
A£o n i o n - halogeneo

Fig. IV.1

Evidentemente, o caráter ligado do orbital situado so

bre a vacância deve-se exclusivamente ã existência do cristal,

que modifica sua energia abaixo do continuo por uma correção que

admitiremos ser do tipo Madelung semelhante ã discutida ante -

riormente, permitindo avaliar 6 da maneira indicada na Fig. IV. 1.
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O valor de Vp é estimado levando em consideração o fa

to de que o orbital da vacância deve ser mais "espalhado" do

que o localizado em um anion, devido ã ausência de um potencial

tão atrativo quanto o aniônico na vacância; desta maneira, a

energia de interação V é feita sempre maior do que V, sendo o

fator de proporcionalidade tomado arbitrariamente igual a 1.5

para o cloreto de cada uma das duas famílias (halogenetos de po

tássio e de sódio) que estudaremos, e para os demais compostos

da família obtido pela relação:

V = -*£lxi.5 V (IV.2)
xy a
1 xy

onde x é o alcalino e y o halogêneo, e a.^ é a distância entre

primeiros-vizinhos no cristal xy.

Finalmente, o fato de o centro F ser neutro em rela-

ção ã rede assegura que o valor absoluto do parâmetro U deve

ser pequeno em relação a U; e o fato de o orbital na vacância -

ser mais distribuído do que um orbital pertencente a um anion

permite afirmar que a auto-energia U-Up do orbital de cation v_i

zinho ao centro F será menor do que U, isto é, que U_ é positi-
r

vo. Arbitraremos U_, como sendo 0.1 eV, em todos os casos.

Para finalizar esta seção, convém antecipar que, ape-

sar da aparente arbitrariedad3 na escolha dos parâmetros, os re

sultados obtidos não são muito sensíveis a variações nos valo-

res dos mesmos; assim, variações dos valores de Vp de 50% em

relação aos estabelecidos por (IV.2) resultaram em uma flutua-

ção de 15% na energia calculada para a transição ótica; varia-

ções de U p até 1.0 eV acarretaram mudanças de 5% na transição

ótica. Apenas a questão do valor de <S tem uma certa relevância,

e a retomaremos no capítulo V.

IV.2. SIMETRIA DOS ESTADOS LOCALIZADOS

Como jã visto, a densidade de estados para o cristal

perfeito não apresenta estados localizados; estes aparecem em
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conseqüência ri.-. < > O^ÍX. c. :. t,uat.;ir representada pela existência

do defeito. JiSLsJut, é do ÜO esperar que or; elementos de matriz

diagonais de fnnçpo du ürsen relativos ao sistema cristalino em

que está presente o rci't,.-o r possuam polos/ cuja existência es

tã ligada ã .if eyí.c...io:r; àiacrt-tos. Curao é sabido, estes estados

se localizam entre a ban^a a-; Valencia e a de condução, e ê por;

tanto nesta vaixi de 'jrv.i'p a que procuraremos os polos da fun-

ção de Green.

A CJ £-.:•.u .J:-'u.;:> . '.!:DS estados eletrônicos do centro F

segundo suas prj;vjJL:,J.\dos Je simetria está vinculada ã ' escolha

da hamilto/íiaau AX^OIO. .AS teorias que associara ã vacância um

potencial esfericam^nto sa/mi tricô fornecem naturalmente solu-

ções de simetria f.o ra^KiTO tipo das funções hidrogenõides/ dal

encontrar-se comumenLo ra literatura a notação ls, 2s, 2p, etc.

para descrever os estader eletrônicos do centro F. A chamada -

banda F é associada ne-~to s modelos â absorção ótica do estado -

fundamental ls para o antuCo 2\, t sendo do tipo dipolo elétrico

e portanto de acordo -jor; o que 5 observado experimentalmente,

Evi('er.ttf!.i5:< " a u31n.iltoniana modelo (IV. 1) tem sime-

tria cúbica ÜIH r^ld^ão ao centro .a lacuna, de modo que as solu

ções para os eütíuk.s CJ t̂..tro F devera ser classificadas de a-

cordo com as rspre^-. caçõe^ irredutíveis do grupo O, (cúbico).

Por analogia com :•>•:• r̂ d.-l.c- tipo Jiidrogeiióide, esperamos encontrar

o estado fundar anta.1 5.3 ^iíastria Fj (tipo S) e um estado excita.

ilo Tij (tipo 1-) ,. ao era.:*! 3.srociaremos a transição ótica da banda

i?. Estados excite dos cie .simetria diferente não participam da

absorção ótica que estudamos, porém podem ter papel relevante no

estudo do o st a de ^::citc.ão relaxado do centro F, e da banda de

amissSo ótica. Como as simetrias são tomadas em relação ao de-

feito, a LI,L relütiva a :.ualquer estado de simetria diferente

dj ?i, calcuiada no centro de vacância, será nula de inicio, não

sendo, portando, pop\'-:Ival existir um polo correspondente a um

estado de tal áiinolTia, AO elemento de matriz diagonal da fun-

ção de Grccn relrtivo ao sítio do defeito. A obtenção de esta-

dos de diferentes simetrias requer o cálculo da densidade local

de estados em sítios vizinhos ao centro F. Utilizando-se o pro
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cedimento descrito no Apêndice I, a análise de elementos de ma-

triz fora da diagonal permite a determinação das simetrias dos

estados localizados.

Por outro lado, constata-se a necessidade de que o

cluster central, que contêm o defeito, represente a estrutura -

cristalina com certa riqueza de detalhes, sob pena de se perder

informações, tais como o levantamento de degenerescencias. Isto

pode ser visto com clareza na comparação entre os resultados ob

tidos com dois clusters de diferentes tamanhos.

IV.2.1. Cluster de 6 Átomos

a) Densidade local de estados sobre o defeito

Para o cluster da Fig. IV.2 sendo j0> o'orbital cen-

trado no defeito e j 1> os orbitais equivalentes centrados nos 6

cations primeiros-vizinhos, as equações para o elemento de ma-

triz <OJG|O> se escrevem:

(E-Ò)<OJG|O> = 1 + 6Vp<0|G|0>

(E-U+U -5VT+)<l!GJ0> -

(IV.3)

= VF<0|G|0>

Com a solução

<OJGjO> =
E-U + U -5VTV
(E-iS) (E-UH1_-5VT+) -

r

Fig.IV.2 (IV.4)

A analise mostra que, na região entre a banda de va-

lência e a de condução, isto é, entre E = -ü e E = +U, só há um

estado localizado. Este estado provém de uma combinação linear, com sime-

tria Tlf dos orbitais |l> e do orbital |0>, e tem relação com o estado rT de

energia mais baixa calculado no Apêndice II para o cluster isolado; si
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rr.iiarmente, o estado correspondente ao estado Ti de mais alta

energia do cluster isolado se caracteriza aqui como estando aci_

rua da banda de condução, podendo ser "trazido" para dentro do

gap através de uma variação de Up atê valores da ordem de 6.0 eV,

a qual evidentemente não tem sentido físico, e i mencionada ape

nas como ilustração.

b) Densidade local de estados num íon 19 vizinho ao

defeito

Para o cluster da Fig- IV.3 abaixo, as equações para

o elemento de matriz <0|G|0>se escrevem

(£ - U + Up - 5VT
+)<0JG|0> = 1 + VF<1|GJO>

(E - S)<1|G|O> = VF<0|Gl0> + 5Vp<2|G:0> * |IV. 5)

(E - U + Up - 5VT+)<2JG|C» = VF<llG|0>

Com a s o l u ç ã o :

(E - ô)(E - U + U_ - 5VT+) - „ .
<0|G|0> = F F

(E - U + Up-5VT )[<E - 6) (E - 5VT+) -
(IV.6)

Ê evidente, a t ravés da comparação com (IV.4), que a
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densidade de estados sobre o cation vizinho ao defeito apre-

senta uma singularidade para a mesma energia que a DLE sobre a

vacância, como seria de se esperar, já que o estado correspon -

dente a este polo da função de Green se estende na vizinhança da

lacuna. E ainda mais, a DLE sobre o cation tern outro polo, es-

te para o valor de E tal que E - U + U_ - 5VT+ = 0. Não estando

esta singularidade presente na DLE sobre o defeito, é claro que

o estado correspondente não tem simetria Fj; ele.se relaciona

ao nível de degenerescência quíntupla que aparece no cálculo pa

ra o cluster isolado, no Apêndice II, e que ê mostrado consis-

tir de uma mistura de estados com simetrias definidas como r3 e

r^ respectivamente. Neste cálculo, torna-se claro que o coefi-

ciente relativo ao orbital situado sobre a vacância é nulo. A-

liás, pode-se mostrar que, no limite U_ -> 0, este estado "entra"

na banda, vindo a se tornar a singularidade tipo -raiz quadrada

em E = +ü, presente no cristal perfeito; isto mostra de outra

maneira que o referido estado ê predominantemente catiônico.

IV.2.2. Cluster de 18 Átomos

a) Densidade local de estados sobre o defeito

Para o cluster da Fig. IV.4, as equações para o ele-

mento de matriz <0|G|0> se escrevem

(E - S)<OJGJO> = 1 + 6Vp<lJG|0>

(E - ü + Up - VT
+)<1JG|O> = Vp<OJG|O> + 4V<2|G|0> (IV.7)

(E + U - 4VT")<2|G!0> = 2V<l|G|0>

Definindo:

Ej =E + U - 4VT~

E 2 =E - ü + Up - VT
+ (IV.8)

E 3 =E - 6



A solução é:

X

Fig. IV.4

<0|G|0> =
- 8V2

E3(E]E2 - 8V
2) -

(IV.9)

Novamente, a analise'mostra

que, entre as bandas de va -

lência e de condução, a DLE

sobre o defeito só tem um po

io, de simetria Pi, que ê o

que corresponde ao estado fun

damental eletrônico do cen-

tro F. Para valores dos pa-

râmetros tais como os indica

dos na seção IV.1, este esta

do se localiza aproximadomen

te a meia distância entre a

banda de Valencia e a de

condução; este aspecto será discutido em mais detalhe no Capí.tu

Io V.

b) Densidade de estados sobre um cátion vizinho ao

defeito

Para o cluster da Fig. IV.5, as equações para o ele-

mento de matriz <0|G|0> se escrevem (com as definições das Eqs.

(IV.8):

Vp<2|G|0>

Vp<5jGJ0>

E?<0|G|0> = 1 + 4V<l|G|0>

E1<1|G|O> = V<OJGJO> + V<3]G|0>
E3<2|G|0> = Vp<0[GJQ> + 4
E2<3(G|0> = V<1|G|O> +VF<2jGJ0> +2V<4JG|0> +V<6)GJ0>
E1<4|GJ0> = 2V<3JGJ0>
E2<5|GJ0> = VF<2(G|0> + 4V<6|G|0>
E1<6|G|0> = V<3|GJ0> + V<5JGJ0>

IV.10)
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Com a solução

<OJGJO> =
- 5V 2) 2 - 5V4] -

- 2V2)(EjE?_ -

- 14V2)

- 8V2) - 6E1V
23
F"

IV-11)

?~

Fig. IV.5

Como é claro, o estado localizado de simetria ?i está

presente; a análise das simetrias dos estados localizados cor -

respondentes a EiE2 - 2V
2 = 0 e E!E2 - 4V

2 = 0, feita com o cs.1

culo dos elementos de matriz <3|G|0> e<5|G|0> mostra que o pri-

meiro tem simetria r3 e o segundo, simetria Yi^, tendo sido por-

tanto levantada a degenerescência que subsistia no modelo com

o cluster menor. Estes dois estados têm energias muito próxi -

mas entre si, sendo a do estado r3 mais baixa do que a do esta-

do r^; para os valores dos parâmetros como os determinados na

seção IV. 1, estes estados se localizam próximos ao fundo da ban

da de condução, isto ê, perto de E = ü. Voltaremos a este pon-

to no Capitulo V.
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c) Densidade de estados sobre um anion 29 vizinho ao

defeito

Fig. IV.6

Para o cluster da Fig. IV.6, as equações para o ele-

mento de matriz <0|G|0> se escreyeni {com as definibes das Eqs.

IV. 8) :

E1<OJG|O>
E2<1|G[O>
E1<2|G|0>

E3<3(G|0>

E2<4|G|0>

E1<5|G(0>

E2<6|G|0>

E1<7|G|0>

S1<8|G|0>

1 + 2V<l|G|0>

V<0|G|0> + 2V<2|G|0>

V<1JG|O> + V<4|G|0>

2Vp<lJG|0>
= 2V<2|G|0> + Vp<3!G|0

= V<1|GJO> + V<6|G|0>

= V <3|G]0> + V<5|G|0>

= V<4|GJ0> + V<6|G|0>

= 2V<6|G|0>

Vp<3|G|0> V<5JG|0>

2Vp<4|G|0> 2VF<6JGJ0>
2V<7|G|0>

2V<7JG|0> + V<8JG|0>

(IV.12)

Com a solução:
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<0|G|0> =

E3Í (EiE2-4V2)2{EiE2-2V2) - ^jE2V2 (EiE2~3V2) }-EjV2, {6

- 2 V 2 ) { E i E a - 4 V 2 ) C E 3 ( E 1 E 2 - 8 V 2 ) - ô j ^
t (IV. 13)

Novamente, estão presentes os estados localizados ri,

r3 e r^, sendo que o fator Ej nunca se anula no gap (ver Cap.

II, seção 11.2}, e causa apenas uma singularidade tipo raiz qua

drada na extremidade superior da banda de mais baixa energia.

IV.3. COMENTÁRIOS SOBRE A INCLUSÃO DE ORBITAIS P NOS ANTONS

Uma maneira de representar mais realisticamente o pro

blema dos elétrons de Valencia nos halogenetos alcalinos pode-

ria ser, â primeira vista, a inclusão de orbitais P nos anions,

pois é sabido que são estes os orbitais dos halogeneos que efe-

tivamente participam da ligação iônica. No entanto, razões de

simetria vão acarretar que a consideração apenas destes orbitais

nos sítios aniônicos venha a tornar o problema bastante mais com

plexo, sem trazer nenhuma informação adicional.

Fundamentalmente, poder-se-ia esperar que colocar or-

bitais S nos cátions e orbitais P nos anions daria como resulta

do bandas de larguras diferentes, tal como se obtém em cálculos

de bandas para cristais: a banda P de Valencia mais estreita do

que a banda S de condução. Isto aconteceria em nosso modelo se

existissem dois parâmetros distintos de interação entre orbitais;

por exemplo, V^ entre um orbital S e um orbital P direcionado

diretamente ao orbital S, e V2 entre orbitais P situados no mes

mo sitio aniônico. A relação entre a existência de dois parâme_

tros e a largura diferente das bandas ê explicitada em' Yndurain

e Joannopoulos (1976) para uma hamiltoniana de orbitais sp3.

Porém, a simetria da Hamiiloniana do problema do cris

tal perfeito (cúbica) é tal que não permite a existência de ele

mentos de matriz nao-nulos entre dois orbitais P situados no mes

mo sítio, pois o conjunto {P__P P } constitui uma base para uma
X y Z
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representação irredutível do grupo de simetria da hamiltoniana.

Razoes de simetria também impõem que sejam rigorosa -

mente nulos os elementos de matriz da hamiltoniana entre um or-

bital S e um orbital P situado num vizinho mais próximo porem

não direcionado diretamente a este orbital S; consultar o apên-

dice B, tabela 23, de Abragam e Bleaney (1970),

Portanto, a hamiltoniana deste problema só pode ter

um parâmetro V de interação entre orbitais, relativo à intera -

ção entre um orbital S e urn orbital P primeiro vizinho e dire -

cionado diretamente ao orbital S. Com isto, além de os cálcu-

los darem como resultados duas bandas de larguras iguais entre

si, as informações sobre a simetria do cristal ficam bem mais

diluídas. Sobre este ponto é conveniente citar que o problema

ca degenerescencia não levantada, que aparece no modelo com or-

bitais S para o cluster de 6 átomos, aparece neste modelo até

para o cluster de 18 átomos, tornando-se claro que só com a cons-

trução de um cluster maior e conseqüente aumento de trabalho com

putacional, se poderia esperar refinar os resultados, mesmo as-

sim sem obter nada de qualitativamente novo.



47

CAPITULO V

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste capitulo apresentamos os resultados para estru-

tura eletrônica e transições óticas do centro F obtidos atra-

vés da aplicações do método CRB a cristais de KC1, KBr, Kl, NaCl,

NaBr e NaI. Na seção V.l apresentamos e discutimos os valores nume

ricos dos parâmetros envolvidos, bem como a dependência dos re-

sultados em relação a estes parâmetros. Na seção V.2 apresenta

mos os resultados obtidos para a estrutura .eletrônica do defei-

to e, finalmente na seção 3, comparamos com a experiência os re

sultados relativos âs transições óticas. Em todos os cálculos,

foi utilizado um cluster de 18 átomos, incluindo portanto pri-

meiros e segundos vizinhos da vacância.

V.l. VALORES DOS PARÂMETROS UTILIZADOS

Como discutido no capítulo II, os parâmetros U e V são obtidos

a partir do conhecimento do "gap" de energia g entre as bandas

de Valencia e de condução do 'cristal, e da largura a da banda

mais baixa de condução originária predominantemente do nível de

Valencia do alcalino, através das relações

g = 2U

l = (U2 + 20V2)1/2 - U

No capítulo IV, foi introduzida a relação

(V.l)

xy

xCl

xy

1.5 V
xy

(IV.2)

que estabelece o valor do parâmetro VF usado para o cristal xy

em função do valor de V para o mesmo cristal e da relação de
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distâncias entre primeiros vizinhos entre o cristal e o cloreto

do mesmo alcalino. Como colocado no mesmo capítulo, iremos ar-

bitrar U = 0.10 eV para todos os cristais.

Finalmente, determinamos o parâmetro 6 a partir do posi-

cionamento do zero da escala utilizada e da "auto-energia" do

orbital situado sobre a vacância, em relação ao limite inferior

do continuo; a esta "auto-energia", iremos atribuir o valor

e2

- a M - (V.2)
ca

onde aM = 1.747565 ê a constante de Madelung para a estruturado

NaCl, a e a distância entre primeiros vizinhos e e a constante

dielêtrica estática da substância. Este ponto é comentado mais

abaixo.

Os valores assim obtidos para os parâmetros, e utiliza

dos nos cálculos estão apresentados na tabela I abaixo, junta-

mente cem as distâncias entre primeiros vizinhos (a) para os

seis cristais estudados e as larguras de gap (g) e de banda de

condução (£.) .

Tabela T

KC1

KBr

Kl

NaCl

NaBr

NaI

a
o
(A)

3.14

3.29

3.53

2.81

2.98

3.23

g

(eV)

8

7

6

8

7

5

. 7 0 "

. 3 0 "

.3011

.75m

.10iV

.98V

í

(eV)

2.3"

2.6"

2.3"

3.9 m

2.5iV

3.4VI

U

(eV)

4.35

3.65

3.15

4.38

3.55

2.99

V

(eV)

1.12

1.13

0.97

1.57

1.10

1.26

VF
(eV)

1.68

1.62

1.29

2.36

1.56

1.64

UF
(eV)

0

0

0

0

0

0

.10

.10

.10

.10

.10

.10

Ô V "

(eV)

7.18

6.62

6.06

7.78

7.28

6.78

Valores utilizados para os parâmetros

Fontes:

I - Seitz 1940 iV-Kunz e Lipari 1971

II - Overhof 1971 V - Kunz 1969

II I - Page e Hygh 1970 VI - Kunz 1966

VII - os valores das energias para os orbitais de átomos l i -

vres utilizados no cálculo de 6 vim de Clementi (1974), en-

quanto as constantes dielétricas vêm de Gourary e Adrian (1960).
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As grandezas físicas que calculamos são pouco sensí-

veis a variações dos parâmetros em torno dos valores estabeleci

dos: variações de + 1 eV em U, V e V em relação aos valores dei

dos pela tabela I acarretam variações de no máximo 15% nos va-

lores obtidos para as transições óticas.

Como já notado anteriormente, o fato de os estados

discretos de simetria r3 e I\ se localizarem bem próximos da

borda inferior da banda de condução, fato aliás em concordância

com a experiência (Markham 1966, seções 12-13), está ligado ao

pequeno valor de U_. Desta maneira, a estimativa de Up como

sendo 0.10 eV tem a sua fundamentação experimentai, e variações

deste parâmetro até 0.5 eV acarretam mudanças de cerca de 5%

na transição ótica.

Quanto ã estimativa da auto-energia do orbitai situa-

do sobre a vacância, o uso da constante dielêtrica estática cer

tamente superestima a polarização do meio, pois esta escolha su-

bentende a hipótese de que o cristal como um todo, inclusive os

núcleos, acompanha instantaneamente a "trajetória" do elétron

do defeito. Efetivamente, o uso por exemplo das constantes die

letricas de alta freqüência, que são sempre menores do que as es

táticas, acarretaria uma diminuição de 5; esta por sua vez des-

locaria para trás o polo de simetria Tj da função de Green, dei-

xando inalterada a posição do polo de simetria I\ e, consequen-

temente/ aumentando a energia da transição ótica. Corao reforço

a esta interpretação, ê conveniente notar que as energias de

transição calculadas com a constante dielêtrica estática, apre-

sentadas na seção 3 deste capítulo, são tipicamente menores do

que os valores experimentais. A titulo de verificação foram e-

fetuados cálculos com as constantes dielêtricas de alta frequên

cia/ sendo os resultados obtidos para a transição ótica tipica-

mente acima dos dados experimentais, com erros de mesma ordem

dos obtidos através da constante dielêtrica estática.



V.2. ESTRUTURA ELETRÔNICA DO DEFEITO

A estrutura eletrônica do defeito é constituída, além

das bandas, por estados discretos , dos quais três são situados

entre as bandas, aos quais denominaremos Fj, r3 e I\, de acordo

com as simetrias de suas funções de onda, e um estado discreto

de simetria r l f ao qual denominamos f1, situado acima do limite

superior da banda de energia mais alta. Na tabela II apresenta

mos as energias correspondentes aos estados discretos para os

cristais estudados.

Tabela II

KC1

KBr

Kl

NaCl

NaBr

NaI

EI"!

2.201

1.815

1.869

1.563

2.049

1.656

ET 3

4.328

3.631

3.129

4.367

3.531

2.977

EI\

4.341

3.642

3.141

4.375

3.542

2.985

ET{

10.373

9.660

8.301

12.613

9.896

9.683

Todas as energias dadas em eV.

Existe uma regularidade muito grande nas propriedades

desses cristais, em particular na forma das bandas e na locali-

zação dos estados discretos em relação a estas. Em todos os ca

sos os estados r3 e I\ se situam muito próximos do limite infe-

rior da banda de energia mais alta, sendo que o estado í\ , relê

vanté para a transição Õtica, está sempre a menos de 0.1 eV da

mesma.

É importante notar que os quatro estados obtidos já

aparecem no calculo para o cluster isolado; tais relações foram

explicitadas no capítulo IV para os estados r l f r3 e Ft,; o esta

do r l f relacionado ao estado de maior energia com simetria Fj

do cluster isolado não tem relevância na interpretação das pro-

priedades físicas do centro F. Efetivamente, desde a própria es

colha dos orbitais de base, estamos nos restringindo a tratar

em detalhe apenas a região das bandas de Valencia e condução, e

mais especificamente o "gap" entre estas. Desta maneira, não
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se deve esperar exatidão para resultados relativos a energia fo

ra desta faixa; o estado rj é um estado excitado não ocupado, e

seu aparecimento como resultado dos cálculos se liga a caracte-

rísticas matemáticas do método. Na verdade, outros modelos pa-

ra o centro F fornecem um estado excitado de simetria Fj com e-

nergia próxima ã do estado l\; a inclusão no modelo presente de orbitais ti

po p contidos nos 1?S vizinhos e dirigidos ao longo das direções [100], da-

ria origem ao aparecimento de um estado com esta simetria, ao qual se poderia

associar algum papel na descrição do centro F. S importante en

fatizar que o estado v[f tal como se apresenta, não toma parte

nas propriedades do defeito, sendo sua discussão levada a efei-

to apenas para testar a consistência interna dos cálculos envo_l

vidos no método CRB, em especial as condições de normalização.

O grau de localização dos estados discretos pode ser

obtido através dos pesos de cada um deles nos diversos sítios

cristalinos. Estes pesos, isto ê, os resíduos dos polos do ele

mento diagonal de matriz da função de Green relativo ao sítio

da vacância, ao 19 vizinho (cation) e 29 vizinho (anion) estão

apresentados na tabela III.

Tabela III

pr pr pr K K p
r pr v *y P,.

'1,0 4,1 1,2 X3,l '3,2 4,1 , U,2 '1,0 'l,l ll,2

KC1 0.348 0.085 0.006 0.125 8xlO" 5 0.090 5xlO"5 0 .608 0.061 0.0016

KBr 0.328 0.080 0.007 0.110 7*10-5 0 .075 4*10- 5 0.610 0.059 0.0020

Kl 0.290 0.085 0.006 0.125 lOxlO"5 0.087 7xlO~5 0.646 0.054 0.0018

NaCl 0.357 0.069 0.010 0.078 3xlO~5 0 .048 2x10"5 0.563 0.066 0.0026

NaBr 0.277 0.086 0.007 0.114 7xlO~5 0.077 5xlO~5 0.664 0.052 0.0016

NaI 0 .267 0.072 0 .008 0.082 5x lCr 5 0.050 2xlO~5 0.629 0.055 0.0025

P.. = peso do estado i sobre o sítio j .

j = 0 - vacância

j = 1 - 19 vizinho

j = 2 - 29 vizinho

Evidentemente/.P_ = V = 0 . Como não há degeneres-

cência, as condições de normalização são:
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I n P , = 1 (V.3)
j=0 3 1 # 3

N.(E)dE = 1 (V.4)

onde n. ê o numero de sítios equivalentes ao sitio j, e os pe-

sos dos polos, multiplicados por funções delta de Dirac, estão

incluídos na densidade de estados N.(E). A condição (V.4) ê ve

rifiçada em todos os casos.

Quanto à condição (V.3), a soma só foi calculada para

j até 2, na nomenclatura da tabela III, e é claro que o resulta

do obtido foi sempre menor do que 1: o estado será tão mais lo-

calizado na região do defeito quanto maior for esta soma; para

o estado Tlr a soma Pr + 6Pr + 12P assume valores en-
r l , 0 r l ,1 rl ,2

tre 0.80 e 0.93, enquanto para o estado T1, tal soma é sempre

em torno de 0.99. Os estados r3 e r.t, estando próximos da ban-

da, são bem menos localizados.

0 peso ão estado r' sobre a vacância é da ordem de

0.6, enquanto o de Tj sobre o mesmo sítio é por volta de 0.3,

sendo este último estado bastante mais concentrado sobre os pri.

meiros vizinhos do que o estado r1; tal fato encontra correspon

dente no cálculo para o cluster isolado, no Apêndice II, em que

se verifica que o estado ri de energia mais alta é constituído

predominantemente pelo orbital central, enquanto que o estado de

mesma simetria e mais baixa energia tem componentes relativamen

te maiores sobre os orbitais primeiros vizinhos. Sob este pon-

to de vista, a questão de alta energia do estado r\ se esclare-

ce ao se levar em conta que o orbital da vacância desempenha um

papel preponderante na sua construção, sendo pequena a sua hibri.

dização com os orbitais dos vizinhos: a auto-energia elevada do

orbital central influencia decisivamente o valor da energia de

r" . Para o estado rlf a hibridizaçao é grande, contribuindo pa

ra o abaixamento de sua energia, e ele é constituído predominant

temente da combinação dos orbitais catiõnicos.

Uma outra verificação deste modelo consiste em obter

informações sobre a função de onda dos estados discretos atra -
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ves da comparação dos pesos associados ao estado fundamental r j

com dados experimentais sobre parâmetros hiperfinos de contato.

Ê importante fazer a ressalva de que o método CRB não

se propõe a descrever detalhadamente funções de onda, tanto que

no modelo utilizado colocamos orbitais s idênticos entre si, is

to é, independentes da natureza do íon ou da vacância. Isto s 15

hifica supor que o valor da função de onda associada a um cátion

sobre o seu núcleo é o mesmo que o valor da função de onda asso

ciada a um anion sobre o núcleo deste.

Ê óbvio então que não se pode esperar um bom acordo

entre os resultados obtidos pelo método CRB e a experiência, em

relação a uma interação que depende fundamentalmente de detalhes

da função de onda; neste sentido é que se coloca que a compara-

ção dos pesos do estado fundamental sobre os vizinhos da vacân-

cia com os valores do quadrado da amplitude da função de onda

do elétron F sobre os núcleos citados, obtidos através do estu-

do de interações hiperfinas, tem significado apenas no que se

refere a ordens de grandeza.

Deste modo, foram comparados os valores da razão Rj

entre o quadrado da função de onda do elétron F respectivamente

no cátion primeiro vizinho e no anion segundo vizinho ã vacan -

cia, obtidos de Seidel (1961) , com a razão R2 = Pr /Pr ob-
r i i 1 1 j

tida de nossos cálculos. As comparações foram feitas para NaCl*

KC1, KBr e Kl, tendo-se encontrado para a razão R2/R1 valores

entre 2 e 6.

Tal resultado indica que o método CRB não entra em cqn

tradição com os dados experimentais relativos a interações hi-

per finas. Outras contribuições para a interação de contato, co

mo os efeitos de polarização de spin e o de recobrimento direto

entre as funções de onda de vizinhos, também desprezadas no nos_

so modelo, devem ser incluídas se se pretende um modelo mais rea

lista em relação aos parâmetros de contato.

Como já dito, os resultados gerais são muito semelhan

tes para os cristais estudados, e em decorrência disto, iremos

apresentar a parte contínua da densidade de estados eletrônicos

apenas para o caso do KC1.



A seguir, colocam-se as figuras representando a densi.

dade local de estados eletrônicos sobre o sítio da vacância (Pig.

V.l) e sobre o cation primeiro-vizinho (Fig. V.2). As linhas -

verticais indicam os estados discretos; as alturas das linhas

são proporcionais aos pesos destes. A escala das energias ê

em eV.

0 pico na densidade de estados situado perto do limi-

te inferior da banda de energia mais baixa é associado a uma com

binação de orbitais com predominância dos orbitais situados nos

segundos vizinhos da vacância {Koiller e Falicov 1976).•

V.3. TRANSIÇÕES ÕTICAS

O objetivo desta seção é discutir dentro de* nosso mo-

delo a transição do elétron F entre dois estados de energia bem

definida, e comparar os valores calculados de energia para esta

transição com os valores experimentais do pico da banda F de ab

sorção ótica em halogenetos alcalinos.

0 modelo apresentado para o centro P, diferentemente de

alguns modelos usuais, incorpora a simetria do cristal de ma-

neira que automaticamente os estados discretos têm simetrias bem

definidas; a analogia nestes termos entre os estados cristali -

nos ?i e r4 e os estados hidrogenôides Is e 2p, aliada aos fa-

tos de o estado T y ser o de mais baixa energia e o estado r^ es

tar junto ã banda inferior da banda de condução, permite que se

considere o estado rj como sendo o estado fundamentai do elé-

tron F, e o estado I\ como o estado excitado que participa da

transição. Portanto a absorção ótica do centro F deve ser asso

ciada a uma transição V1 •*• I\, sendo AE = E - E a energia
1 k * i

do foton absorvido.

Como já visto no capítulo IV, a relação de Ivey des -

creve em muito boa aproximação os valores de energia do pico da

banda F do absorção; na tabela IV a seguir, apresentamos os va-

lores AE - Er - Er calculados para a transição ótica do cen-

tro F na aproximação CRB, AE.- os valores do pico da banda F
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lados pela lei de Ivey, e as quantidades •.. -• (áE -&E í.,/!̂ .

Tabela IV

KC1

KBr

Kl

NaCl

NaBr

NaI

AE(eV)

2.14

1.83

1.27

2.81

1.50

1.32

&EIvey ( e V )

2.18

1.97

1.72

2.63

2.36

2.04

e (%)

- 1.8

- 7.1

-26.2

+ 6.8

-36.4

-35.3

De acordo com a observação feita na discussão do va-

lor do parâmetro &, o uso de constantes dielétricás estáticas na

estimativa do referido parâmetro influencia os cálculos de raa-

neira a obter-se valores menores do que o esperado para a tran-

sição ótica, e isto é evidente pela tabela IV,

A série dos halogenetos de potássio apresenta una re-

gularidade maior, provavelmente ligada ao fato de que os dados

relativos aos cristais puros foram todos retirados de ur.ia mesma

fonte; no entanto, verifica-se para as duas séries de halogene-

tos que os resultados tendem a piorar quando cresce o número a-

tômico do halogeneo. Isto é devido possivelmente a que, quanto

mais pesados os íons, mais dificilmente eles podem seguir a "tra

jetória" do elétron F, sendo portanto menos justificado o uso

da constante dielétrica estática na definição de 6.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSÕES

Os resultados obtidos neste trabalho indicam que o mé

todo Cluster-rede de Bethe pode descrever razoavelmente a estru

tura eletrônica e as transições óticas do centro F; apesar de

haver um grande número de parâmetros no modelo, todos estes po-

dem ser estimados com base em argumentos simples. A estabilida^

de dos resultados com relação a variações nestes parâmetros é

um argumento em favor da consistência do modelo. Além disso, é

de se notar que detalhes, como a proximidade do estado excitado

em relação ã banda de condução e as simetrias dos níveis discre_

tos, são incorporados pelas próprias características do modelo,

sem necessidade de ser incluídos explicitamente.

Evidentemente, o método não pode descrever corretamen

te propriedades como interações hiperfinas, que exigem grande de

talhe em função de onda uma vez que não leva em conta a existên

cia de recobrimento, polarização de spin, etc; ainda assim os re-

sultados obtidos no tratamento de tais questões parecem não ser

desprovidos de sentido.

Como colocado na Introdução deste trabalho, nosso ob-

jetivo principal é, através da "análise concreta de uma situa-

ção concreta", verificar as vantagens e as limitações do método

CRB no tratamento de defeitos em cristais, daí a razão do estu-

do do centro F, sobre o qual ha uma imensa quantidade de infor-

mações disponíveis; e a partir de tal análise, levantar pontos

cuja discussão e aprofundamento possam ser úteis para a compre-

ensão dos mecanismos de interação em sólidos cristalinos. Nes-

te sentido, propomos:

1 ~ Para este modelo

- üma discussão mais elaborada do parâmetro &, abor -

dando tanto o problema das correções cristalinas nos níveis ato

micos, quanto a influência da polarizabilidade do meio e sua re
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lação com constantes dieletricas.

- Estabelecimento do parâmetro Vp através de um pro-

cesso auto-consistente, uma vez que o valor utilizado no presen

te trabalho leva em conta o fato de o elétron F ser menos loca-

lizado do que outros, através de um fator arbitrado igual a

1.5, e que os cálculos de estrutura eletrônica dão a distribui-

ção espacial deste elétron.

- Uso de um conjunto mais extenso de funções de base,

como por exemplo um orbital de simetria s e três de simetria p

por anion. Tal procedimento enriqueceria o modelo, podendo in-

clusive ocasionar o aparecimento de bandas de larguras diferen-

tes. •

2 - Outros problemas

- A existência do estado r3 logo abaixo do estado I\

abre caminho a que se pense em um "estado excitado relaxado" com

a participação deste estado r3, juntamente com um outro rj de

energia próxima, que poderia ser obtido (conforme mencionado)
~ os

pela inclusão de orbitais p nos 1. vizinhos do defeito; sendo

proibida a transição r3 •* Fj, a presença de r3 na mistura pode-

ria justificar a vida-média relativamente longa (cerca de 10~5 s)

do estado excitado do centro F; aliás, o próprio estudo da ban-

da de emissão do centro F poderia ser iniciado pela "relaxação"

conveniente de alguns parâmetros do modelo apresentado aqui.

- Devido ã característica do método, de tratar com de

talhe uma parte do cristal e substituir o resto da estrutura por

uma condição de contorno conveniente, ele se mostra bem apropria

do ao estudo de defeitos pontuais em geral, permitindo que a

região próxima ao centro do defeito seja estudada com bastante

rigor, sem estender tal refinamento a lugares distantes onde e-

le não se faria necessário. De resto, a reduzida complexidade e

o pouco envolvimento computacional do método CRB nos permitem

justificar as aproximações feitas e a escolha dos parâmetros com

base em argumentos físicos simples.
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APÊNDICE I

ELEMENTOS DE MATRIZ DE FUNÇÃO DE GREEN

E SIMETRIA DE ESTADOS DISCRETOS

Sejam | ;p. > os auto-esbados da Hamiltoniana K e E. as

auto-energias correspondentes:

fí\ ij/.> = E , ' .;;. - (A.I.l)

A função de Green para este sistema se escreve, como

discutido no caoltulo I:

1
G = T I i|; . > •• -4>. : ' (A . 1. 2)

i X E - E 1
 X

Chamando In> os orbitais da base utilizada, definimos;

<j> ( E , ) = < n | ij; . > í A . i . 3 }

cji (E.) i a projeção da função :le onda total do auto-estado de

energia E., sobre o orbital |n>. Os elementos de matriz da fun

ção de Green se escrevem em termos dos <|> 's como:

'í» (E.).í*(E.)
<n|G|m> = l -^—i S—i- (A, 1.4}

i E - E.

Os coeficientes F _(E) são definidos por {Sen e Yndu-

rain 1976}

<n|G(E)jO> = <0|G(E)|0> FnQ(E) (A.I.5)

isto é,

* *• _(E,)ío(E,) «0(E,)*0(E )
l JL_i L- = l i L_ F (E) (A.I.6)
i E - E i i E - E ±
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Daí, vem a relação:

FnQÍEj) - ^ ( . y / i M E j ) (A.1.7)

e portanto,

<b (E .) <n| G (E .) ! 0>

JÜ-JL--J 1__ (A.I.8)

Desta maneira, a relação entre elementos de matriz não

diagonais da função de Green, quando calculados ã energia de um

auto-estado da hamiltoniana, fornece informações sobre a amplitu

de da função de onda deste estado sobre orbitais da base; no ca

so em que estes orbitais de base são localizados nos diversos si

tios da rede, estas informações esclarecera a simetria do referi,

do estado.
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APÊNDICE II

CLUSTER ISOLADO: CALCULO DAS AUTO-ENERGIAS

E SIMETRIAS DOS AUTO-ESTADOS DE H

Para o cluster da figura A.II.l, definimos a hamilto-

niana H através de seus elementos de matriz em relação a uma ba

se constituída por orbitais S (|i?, i = 0,1,...,6) centrados um

em cada sitio:

Hoo ~ 5

H n = H22 = ... = H66 = U
1 (JuII>1)

H01 = H 0 2 = ...=H06 = VF

Hi- = 0 para i f 0 ¥• j

Fig. A.II.l

O calculo mostra que os autova lores X dest£* hamilto -

niana são:

I) A = ü1

Sendo

(com multiplicidade 5)

6
cj>> = \ a. ji>, a equação (FI

i=0 1

é a identidade (7x7) implica:

- U'I) |di> = 0, onde I

a0 - 0
6 (A.II.2)

a. - 0

Uma base para este subespaço ê:



52

(1//2) (0 1 - 1 0 0 0 0)

(1//2)(0 0 0 1 - 1 0 0)l Funções com simetria

(1//2)(0 0 0 0 0 1-1)
(A.II.3)

(1//12)(0 2 2-1 -1 -1 -1)
ç c o f f i s i m e t r i a r

(1//4) (0 0 0 1 1 -1 -1)

I I ) X = ~ (U1 + 6 - a ) , com a = C(U' - 5 ) 2 + 24V | ] / z ( m u l t i -

p l i c i d a d e 1) .

O v e t o r que g e r a e s t e s u b e s p a ç o é :

l / ( 2 a ( o t - U1 + ô ) ) 1 / 2 (6 " 2v " " 1 1 1 1 1 D ' com s i n e t r i a

HQ x = j (ü1 + 5 +ct) (Multiplicidade 1)

0 vetor que gera este subespaço é:

l/(2a(a + ü1 - 6)) ̂ (3 "-H' + a 1 1 1 1 1 1), com simetria Tx
F

Vemos que, incluindo apenas a interação entre primei-

ros vizinhos, aparecem três níveis de energia, um deles com de-

generescência quíntupla. Esta degenerescência pode ser parcia].

mente levantada através da inclusão, no modelo, de interações en

tre segundos vizinhos (ver Koiller e Falicov 1976).

Dos dois auto-estados de simetria I"i, o de energia -

mais alta é mais concentrado sobre o orbital central, enquanto

o outro, associado â energia ^ (ü1 + 6 - a ) , tem componentes re

lativãmente maiores sobre os vizinhos ao orbital central.
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