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RESUMO

Calculou-se neste trabalho os parâmetros magnéti

cos hiperfinos do centro ü2 em CaF2, SrF2 e BaF2, utilizan

do-se o esquema de orbitais moleculares. Mostrou-se a ne-

cessidade de considerar os mecanismos de Repulsão de Pauli

e de Covalência a fim de descrever a estrutura eletrônica

do defeito. Introduziu-se fenomenologicamente no modelo

de orbitais moleculares um parâmetro de covalência fraca en

tre a função atômica Is do Hidrogênio intersticial e uma

combinação linear, de simetria adequada, de funções 2p de

onda centradas nos íons de fluorX da 1? camada cristalina..

""- Os resultados obtidos são comparados com as medi

das experimentais obtidos por EPR e ENDOR.



ABSTRACT

work-we have-eaieaiated the magnetic hy-

perfine parameters, of the, U2. center in CaF2, SrF2andBaF2,

using a molecular orbitais scheme/ wo have—shown the need

for the inclusion of mechanisms such as Pauli Repulsion and

Covalence in order- to describe the electronic structure of

the defect Jfalà & h
HsâSÉBBe- phenomenologically introduced, .in the mo-

lecular orbitais model a weak covalence parameter^-f mixing

the Is atomic wavefunction of hydrogen with a properly sym-

metrized linear combination of 2p F~ functions centered on

the ions of the first fluorine shell. -

The results obtained are compared with experi-

mental measurements of EPR and ENDOR.
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INTKODUÇÃO

Entre o grande núaiero de centros de côr era cris-

tais iônicos, o "Centro-U2" é conhecido há muito tempo.

Esse defeito de dimensões atômicas foi observado

pela primeira vez,em 194 0, por Thomas1 no estudo de reações

fotoquimicas em cristais mistos de KBr-KH.

Dolbecq, Smaller e Yuster2 assim como Kerkhoff,

Martienssen e Sander3 mostraram por intermédio de medidas

de ressonância paramagnêtica eletrônica (EPR) em cristais

de halogenotos alcalinos que o "Centro-U2" é formado por

um átomo neutro de Hidrogênio ocupando uma posição inters-

ticial do cristal. Por essa razão, o Centro-Ü2 é também

conhecido por "Ccn^ro-H?".

Uma comprovação excelente deste modelo é obtida

por Spaeth'* e Spe-^th e Sturm5 empregando a técnica da du-

pla ressonância elebrônica nuclear (ENDOR) no estudo de

Centros-U2 em uma grande variedade de halogenetos alcali-

nos com estruturo do tipo NaCl. Spaeth e Seidel6 elabora-

ram uma teoria para o cálculo dos parâmetros determinados

por EPR e ENDOR a partir úo uma função de onda conveniente

para o Centro.

Recentemente foram encontrados Centros-Ü2 em cris

tais corn estrutura CsCi por Günther e Fischer7 assim como

por Ingels e Jacobs8 por meio de medidas de absorção ótica.

Também, estudos empregando a técnica de ENDOR foram reali-

zados por Blaschke, Relbach e Hausmann.9

0 Centro-U2 foi também observado em cristais de

halogenetos alcalino terrosos e mediu-se a interação hiper

fina do elétron desemparelhado do átomo de Hidrogênio com

os núcleos magnéticos dos íons halogêneos utilizando-se as

técnicas de EPR e ENDOR-10'11'12'13'11*

As constantes hiperfinas do Centro-Ü2 em SrF2

foram calculadas recentemente por Maria O. M. de Matos15 u-

tilizanclo para a função de onda do defeito os modelos de



Heitler-London e de orbitais moleculares. Isto permitiu u-

ma comparação entre os dois modelos, concluindo-se que o

modelo de orbitais moleculares, ou do campo ligante, intro

duz de maneira mais conveniente um mecanismo muito impor-

tante para a produção das interações hiperfinas, o mecanis

mo de covalência.

Hagston16'17 já havia sugerido, em uma discussão

semi-empírica, que o modelo de orbitais moleculares pode-

ria descrever adequadamente certas características ainda

não explicadas para o Centro-Ü2 em halogenetos alcalinos

e alcalino terrosos.

O modelo de orbitais moleculares tem sido bastan

te utilizado no estudo de Ions de transição diluídos em

cristais iõnicos.* 8

O objetivo deste trabalho é apresentar uma inter

pretação teórica dos resultados de EPR e ENDOR para as cons

tantes hiperfinas do Centro-ü2 nos fluoretos de alcalinos

terrosos, CaF2, SrF2 e BaF2, utilizando o esquema de orbi-

tais moleculares.

No Capítulo I, são discutidos de uma maneira ge-

ral, as interações hiperfinas e a função de onda de um de-

feito paramagnêtico em um cristal. ; .

No Capítulo II, é feita uma discussão dos meca-

nismos de covalência e de recobrimènto, que são de impor-

tância fundamental para a compreensão da origem de uma es-

trutura hiperfina. Estes mecanismos são introduzidos na

função de onda do defeito dentro de um esquema de orbitais

moleculares.

No Capítulo III, fazemos considerações sobre as

simetrias do Centro-ü2 nos fluoretos alcalino terrosos e

descrevemos explicitamente a função de onda do elétron de-

semparelhado para esse problema.

No Capitulo IV, apresentamos e discutimos os re-

sultados obtidos no cálculo das constantes hiperfinas re-

lativas âs Ia, 2 a e 3? camadas cristalinas e ao prõton in-

tersticial.



No Capitulo V são apresentadas as conclusões do

trabalho.

No Apêndice A é feita uma breve discussão sobre

as funções atômicas utilizadas na função de onda do elé-

tron desemparelhado.

No Apêndice B descrevemos o método numérico usa-

do para a avaliação das constantes hiperfinas dipolares.



CAPITULO I

DESCRIÇÃO DAS INTERAÇÕES HIPERPINAS MAGNÉTICAS

1. INTERAÇÃO HIPERFINA MAGNÉTICA

Descrevemos nesta seção as interações hiperfinas

magnéticas em um cristal contendo um defeito paramagnetico.

0 cálculo teórico destas interações resume-se â

obtenção da correção em primeira ordem, E. ,, sobre os ní-

veis de energia do sistema considerado (cristal e defeito

paramagnetico), devido a suas interações:

E, - =
h f «frl4»

Na equação (1.1), $ é a função de onda que des -

creve o estado fundamental do sistema e H.f é a Hamiltoniii

na da interação hiperfina magnética de todos os elétrons -

com um determinado núcleo magnético do cristal.

A Hamiltoniana hiperfina H, ,, se expressa por:

Hhf = l (Ĥ ,i) + H^ + H^i}) = l h(i) (1.2)

onde Hp , H^1' e HÍ 1' são, respectivamente, as Hamiltonia

nas das interações de contato (ou de Fermi), dipolar de

spin e dipolar orbital do elétron i com o núcleo considera

do.

Essas hamiltonianas são definidas pelas equa-

ções :l

HF



j£Xi = g_g.y«P. I h — - <i.<>

onde

gm = fator g do elétron livre to ~ 2.0023)

g = fator g do núcleo considerado

y_ = magneton de Bohr (ii_ = efí/2m c, in = massa do elétron)
o a e e

la = magneton nuclear (p = ell/2m c, m = massa do proton)

r. = vetor de posição do elétron i. em relação ao núcleo con

siderado

s\ = operador de spin do elétron _i

£. = operador de momentum angular do elétron jL

í = operador de spin do núcleo considerado.

2. A FUNÇÃO DE ONDA DO SISTEMA

0 conhecimento da função de onda <j>, que descreve

o movimento de todos os elétrons e núcleos do cristal, ê

impossível e o calculo de E, f, expresso pela Eq. (1.1), re

quer a construção de modelos matemáticos que possibilitem

uma descrição aproximada da realidade física.

Apresentamos em seguida, de forma reduzida, as

três aproximações usualmente feitas:

Aproximação Adiabâtica19

Esta aproximação, também denominada aproximação

de Born-Oppenheimer, separa o movimento dos elétrons do mo

vimento dos núcleos do cristal.

Nesta aproximação, ê possível desprezar completa,

mente o movimento dos núcleos para o calculo de E. _, i.e.,



podemos considerar uma configuração estática média para os

mesaos.

A equação (1.1) se escreve nesta aproximação (não

considerando, para simplificar, as coordenadas de spin) ,

como:

<tp(r;q0) |H.-| ip(r;q0) >
E = nt (1.6)

1 <*(r;qo)|*(r;qo)>

onde r representa o conjunto de coordenadas espaciais dos

elétrons e q0 define uma posição média dos núcleos.

Aproximação da Molécula Central

Uma outra aproximação necessária consiste em "ses

parar" uma parte do cristal centrada no defeito paramagné-

tico e descrever de maneira simplificada a ação do resto

do cristal sobre esta "riolácula" ou simplesmente ignorá-la.

A separação é justificável intuitivamente pois ê

razoável supor que a perturbação criada pelo defeito dimi-

nua com a distância e, reciprocamente, que a partir de cer

ta distância os detalhes do cristal não sejam mais percebdl

dos pelo defeito.

Essencialmente, a "aproximação da molécula cen-

tral"20 baseia-se sobre a hipótese de que o recobrimento

entre as funções de onda tyv (r';q0) e if> (r";q0) que des -

crevem, respectivamente, os sistemas formados pela molécu-

la central e o restante do cristal, seja suficientemente ge

queno de modo a ser desprezível.

Tendo em vista esta hipótese, podemos reescrever

a equação (1.6) na forma:

_ ̂ MC^'^oHHnfl
hf ~ _, ,ri,

onde rf representa o conjunto de coordenadas dos elétrons

da molécula central.



Aproximação Monoeletrônica

Ê indispensável para efeito de todo cálculo prá-

tico, uma terceira aproximação, na qual se supõe que os e-

lêtrons da molécula central se movam independentemente uns

dos outros, levando em conta, entretanto, a correlação im-

posta entre eles pelo principio de antissimetria. Isto es;

tâ expressamente subentendido se escrevermos a função de

onda multieletrônica associada a molécula central como um

determinante de Slater normalizado:

i|>MC(r';q0) = ÍUid), U2(2) ... U^N)} (1.8)

Na equação (1.8), N é o número de elétrons da mo

lêcula central e os u.(i) são as funções de onda monoele-

trônicas (chamados spin-orbitais) dadas por:

d.9)

onde s e m são os números quânticos de spin associados res

pectivamente a S2 e Sz-

A separação, expressa na equação (1.9), entre as

funções dependentes somente das coordenadas espaciais ,

ty.(r.), e as funções de spin, xm (s)r resulta conveniente
X _ 1 mg

nos casos em que é possível tratar como perturbações as in

terações magnéticas que acoplam as coordenadas espaciais

com as coordenadas de spin.

O melhor conjunto de funções monoeletrônicas, u.,

a ser usado no determinante, simbolizado na equação (1.8) p_e

Io parêntesis, ê obtido por meio de um método variacional

que consiste em minimizar o elemento de matriz diagonal da

energia. A aproximação expressa na equação (1.8) não nos

permite obter, com rigor, a real interação intereletrônica.

Introduzindo a antissimetria da função de onda por meio de

um determinante de Slater, estamos obtendo um tipo de cor-

relação existente entre elétrons de mesmo spin (Principio

de Exclusão de Pauli) o qual se exprime, como iremos ver



posteriormente, pelo mecanismo de recobrimento. Entretanto,

não se obtém com isto uma possível correlação entre os ele

trons de spin opostos. Em geral, a função de onda que des

creve esta correlação é dada por uma combinação linear de

determinantes de Slater, o que torna o cálculo de E h f mui-

to complicado.

Abordaremos a seguir o caso em que há somente um

elétron desemparelhado. Neste caso, a discussão é simpli-

ficada pois a função de onda do estado fundamental ê des-

crita como na equação (1.8) por somente um determinante de

Slater normalizado e então, o cálculo multieletrônico ex-

presso pela equação (1.7) poderá ser reduzido a um- cálculo

mais simples, monoeletrônico, onde é usada a "função de on

da do elétron desemparelhado".

As condições a serem satisfeitas para esta redu-

ção a um problema monoeletrônico'são:

i) O determinante de Slater associado a ij» deve

ser construído mediante um conjunto de fun-

ções monoeletrônicas que constituem uma base

ortogonal.

ii) 0 conjunto constituído por todos os spin-

orbitais, salvo aquele associado ao elétron

do defeito, deve formar um conjunto de cama-

das completas.

Com a condição ii) estamos desprezando a polari-

zação das funções de onda das camadas internas devida a

"interações de troca".20

Se as duas condições acima forem satisfeitas, a

função de onda do sistema é dada por:

n n d J (1.10)

onde

4> i r..., 4> = orbitais dos elétrons das camadas fecha

das

$•. = orbital do elétron desemparelhado do

defeito

a,3 = funções de spin.
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Usando as regras do calculo de elementos matri-

ciais de operadores multieletronicos com funções determi-

nantes constituídos a partir de funções monoeletrõnicas or

togonais e o fato de camadas fechadas terem momentum de

spin total e momentum orbital total nulos, podemos escre -

ver:

Ehf = <*lHhfi*> = <1^£ h(l)|^>

onde h é definido pela equação (1.12)

3. HAMILTONIANA DE SPIN

A conexão entre os estudos teórico e experimen-

tal das interações hiperfinas magnéticas é obtida de forma

conveniente se, ao invés de empregarmos a expressão (1.12),

definirmos uma "Hamiltoniana efetiva de spin" na qual é e-

fetuada a integração espacial, conservando as coordenadas

de spin eletrônico e nuclear como operadores.21

A Hamiltoniana de spin assim definida, se escre-

ve:

H®! = | *,,(?) |2 (H-, + Hn + HT)dT (1.13)nf I ' d ' F D L

onde Hp, H-. e HL são dadas pelas equações (1.3), (1.4) e

(1.5). A equação (1.13) representa uma integração somente

sobre as coordenadas espaciais.

É conveniente, agora examinar separadamente as

Hamiltonianas efetivas de Fermi, Dipolar de spin e Dipolar

orbital:
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1) Interação de Fermi

A Hamiltoniana efetiva da interação de contato ê

definida pela equação:

Hpdx (1.14)

Substituindo na equação (1.14) acima, a expres-

são que define HF» obtém-se:

HG£ OTf * s I i /A\ I 2 / i 1 c\

— —'g1* Q Cf U f t i | X O 0)̂ 3 \ U / j \ 1 • XJJ

A equação (1.15) pode ainda ser reescrita na for

ma:

H|f = aí«S (1.16)

onde:

a = T" gegnwByn l*d(0)'2 (1.17)

A constante a, que depende linearmente da densi-

dade de spin desemparelhado sobre o núcleo, é chamada de

parâmetro de contato da interação hiperfina do elétron de-

semparelhado do defeito com o núcleo magnético considerado.

2) Interação Dipolar de Spin

Utilizando a definição dada pela equação (1.4)

obtém-se a seguinte expressão para a Hamiltoniana efetiva

da interação dipolar de spin:

3(í»r)(S-r) í«i
dt (1.18)

rs r3

Na equação (1.18), r ê o vetor de posição do elê

tron desemparelhado do defeito em relação ao núcleo com o
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qual queremos calcular a interação.

ção (1.18) obtem-se:

Desenvolvendo a equa-

HSf = * e Wn .1 Xj

ou

" .1 X j 3

(1.19)

onde

V - [(3 X jx k-r^ j k)r-^dT (1.21)

com r = (Xj,x2,x3) = (x,y,z) e j,k = 1,2,3.

0 tensor hiperfino dipolar B ê um tensor simétri

co, (B.. = B, . ) , significando que pode ser diagonalizado no

espaço tridimensional real, obtendo-se no seu sistema de

eixos principais autovalores reais. Em relação a um tal

sistema de coordenadas, a Hamiltoniana efetiva dipolar se

escreve:

O número de parâmetros necessários para a descri.
~ efção de H-. pode ser reduzido ainda mais se notarmos que o

tensor B tem também um traço nulo (E B.. = 0). Esta pro-

priedade nos permite simplificar a expressão de H^ , e

escrever:

- IySy)

onde b e b1 são parâmetros definidos por:

(1.23)

b - \
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b < - 1 <BXX " Byy> ^

Se o eixo-z fôr um eixo de simetria do defeito,

de ordem igual ou superior a três, o parâmetro b1 se anula

rá e a interação hiperfina dipolar será completamente des-

crita pelo parâmetro b. Neste caso a interação hiperfina

dipolar será dita "axial".

0 parâmebro b' mede portanto, a não-axialidade da

distribuição eletrônica em relação ao eixo principal Qz.

3) Interação Dipolar Orbital

A Hamiltoniana dipolar orbital que descreve a

interação do momento magnético nuclear com o campo magnêtá.

co gerado pelo movimento orbital dos elétrons é dada pela

expressão:1B

Na equação (1.26), L, ê o momentum angular orbi-

tal do elétron i e r. a sua distância ao núcleo.

A Hamiltoniana efetiva para esta interação pode

ser escrita na forma:

(1.27)

onde ip ê o determinante de Slater dado pela equação (1.10).

O Estado fundamental do sistema em consideração,

embora apresentando uma degenerescencia dupla de spin, não

exibe nenhuma degenerescencia orbital. Nestas condições,

chamando de i|> e ij> as funções de onda que representam os

dois estados degenerados de spin, tj> será o conjugado de

Kramers de i|> e se 6 fôr um operador ímpar temporal, tem-

se:18

(1.28)
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O operador £ -^/r^ atua somente sobre as coorde-

nadas espaciais da função de onda e é um operador ímpar tem

poral. Consequentemente, sendo idênticas as partes orbi-

tais de ty e i(Jf tem-se:

«f;|HT \ty> - 0 (1.29)

Portanto, não ê necessário considerar no nosso

trabalho o termo da interação dipolar orbital.

A Hamiltoniana efetiva total é obtida em seguida,

somando-se as contribuições dadas pelas equações (1.16) e

(1.20):

H®;! = aÍ»S + Í«B«I (1.30)
flZ

ou, reescrevendo numa forma mais compacta:

H ^ = í-f-ã (1.31)

onde

T = ai + § (1.32)

O tensor f descreve completamente a interação hi

perfina magnética do elétron desemparelhado do defeito com

um dado núcleo magnético do cristal.
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CAPÍTULO II

FUNÇÃO DE ONDA DO ELÉTRON DSSEMPARELHADO

1. EFEITOS DE COVALÊNCIA NAS INTERAÇÕES HIPERFINAS

Nos anos recentes foram obtidos progressos consi

deráveis no entendimento dos efeitos devido a ligações do-

valentes em complexos e sais metálicos de transição. Por

meio da ressonância paramagnética eletrônica (EPR) foram

realizadas medidas sobre uma grande variedade de Ions mag-

néticos em cristais diamagnéticos, as quais revelaram os

efeitos de ligações covalentes entre o Ion magnético e os

ligantes.

No nosso trabalho estaremos interessados prima -

riamente nos efeitos de covalência sobre as interações hi-

perfinas, pois estes, estando diretamente ligados a densi-

dade de spin desemparelhado, nos fornecerão informações a

respeito da função de onda do Ion (átomo) magnético do de-

feito.

0 termo "covalência" refere-se geralmente aos e-

feitos de transferência de carga eletrônica entre o Ion

(átomo) magnético do defeito e os Ions vizinhos. A trans-

ferência de carga eletrônica do ligante para a camada semi

-completa do Ion magnético ê um dos mecanismos mais impor-

tantes para a existência de uma densidade de spin desempa-

relhado sobre o ligante inicialmente diamagnético. A inte

ração desta densidade de spin desemparelhado com o momento

magnético nuclear dos ligantes faz aparecer uma estrutura

hiperfina anômala no espectro de EPR, também conhecida por

"estrutura superhiperfina". A observação desta estrutura

em complexos e sais metálicos de transição22»23 pode ser

considerada como sendo a mais forte evidência da presença

de ligações covalentes.
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A não-ortogonalidade entre a função de onda "iô-

nica" associada ao elétron desemparelhado e as funções de

onda "iônicas" associadas aos ligantes também contribui p;a

ra a estrutura hiperfira (ou superhiperfina). Este meca-

nismo é chamado de "recobrimento" ou "efeito de distorção

de Pauli" e foi primeiramente considerado por Gourary e

Adrian2 ** na teoria do Centro-F. Disto resultou que, a ex-

pressão para a interação hiperfina contém de uma maneira

indistinguível ambos os efeitos de recobrimento e de trans

ferência de carga. Por esta razão, a estrutura hiperfina

não pode ser associada somente ã covalência no sentido de

uma pura transferência de carga.

Para introduzir os efeitos da transferência de

carga sobre a densidade desemparelhada de spin usamos o mo

delo de Heitler-London.

Estabelecemos, desta forma, uma conexão entre os

parâmetros hiperfinos experimentalmente determinados e o

estado eletrônico do sistema, considerando o grau de cova-

lência como sendo um parâmetro empírico.

Iniciamos nossa discussão descrevendo o mecanis-

mo de recobrimento em um sistema puramente iônico com ape

nas um elétron desemparelhado.

Uma idéia básica deste efeito pode ser obtida con

siderando um sistema de dois centros: um átomo magnético

com um elétron (p.ex., átomo de hidrogênio), cujo spin-

-orbital representamos por m+ e um átomo ligante contendo

dois elétrons de spin emparelhados, £f e £•!-.

A função de onda do subsistema (mf,£t) é dada pe

Io determinante de Slater normalizado:

[2(1 - <m|£>2;] /2

onde <m|Jl> é a integral de recobrimento.
A densidade eletrônica deste subsistema ê:

(2.1)
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- <mU>2
[ra2(D + «.MD - 2<m|£>ra(l)X,(l) ] (2.2)

A equação (2.2) difere da simples soma das densi

dades dos elétrons livres, m2(l) + i1(1), em dois aspectos:

1. A densidade de carga de recobrimento,

foi removida da região de recobrimento onde o

princípio de exclusão de Pauli é violado.

2. Esta carga de redistribui de tal maneira que

a densidade de carga ra2(l)+£2(1), fora da re-

gião de recobrimento, aumenta por um fator

A equação (2.2) foi obtida por meio de funções mo

noeletrônicas não ortogonais.

É importante notar-se que a equação (2.2) também

pode ser obtida, se usarmos orbitais monoeletrônicos ini-

cialmente ortogonalizados. O procedimento usual ê o de or-

togonalizar o orbital magnético pelo processo de Schmidt.6

Obtemos desta maneira:

(2.3)

Com o determinante da equação (2.3), a densida-

de de carga eletrônica será a soma das contribuições mono-

eletrônicas, dando-nos novamente o resultado da equação

(2.2).

A densidade de carga devido a í.4- ê:

P + (1) = x.
z(l) (2.4)

A densidade de spin desemparelhado do sistema
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(mt,£+,?+), é obtida subtraindo-se a equação (2.4) da égua

ção (2.2):

m2(l)
- 2<m|£>m (l)Jl(l)p, \

r * 1 - <m!z>2

(2.5)

Da equação (2.5) observa-se que a integral de re

cobrimento conduz a duas conseqüências básicas para a dis-

tribuição da densidade desemparelhada de spin em um siste-

ma puramente iônico:

1. A densidade de spin do Ion magnético aumentou

por um fator 1/(1 - <m|&>2), em comparação com

o valor do ion livre.

2. A camada (Ai ,ÍU) , originalmente fechada, tem

agora uma densidade'de spin desemparelhado não

nula, igual a <mjl>2l2 (1).

Em resumo, o efeito de recobrimento produz uma

redistribuição da densidade d;: carga dos elétrons de spin

paralelo <m+,£t), resultando em uma densidade de spin de-

semparelhado na camada fechada (2.T, l\) .

Consideramos em seguida, os efeitos da covalen-

cia sobre a densidade desemparelhada de spin, usando o mo-

delo de Heitler-London com interação de configurações.7-5 0

método das interações de configurações é o mecanismo bási-

co de covalência em sais metálicos de transição de caráter

predominantemente iônico (fluoretos, õxidos). O estado

fundamental não-perturbado do sistema puramente iônico con_s

tituldo pelos três elétrons (m+,£i,íU) ê descrito pelo de-

terminante de Slater:

2 /2/

onde usamos orbitais monoeletronicos ortogonalizados.

Para levar em conta o fenômeno da transferência

de carga entre os orbitais £i+ e mi-l-, escrevemos a função
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de onda da configuração excitada:

1 I /mi - <mx | £;>£]

* E - r'M 1^(1 - <m! |S.,
(2.7)

A função de onda ip , descreve a configuração na

qual o elétron Í.J+ transferiu-se totalmente ao estado itii + .

Esta transferência de carga é esquematizada na figura

xo:

A interação entre estas dvtas configurações mistu

ra ili_, em IJJ_ abaixando a energia total do sistema. A essên-

cia física desta mistura ê a transferência "virtual" do

elétron S,i4- ao estado m a 4-» O estado fundamental perturba-

do ê descrito pela função de onda:

(2.8)

onde N é a constante de normalização.

O parâmetro y introduzido na função de onda, me-

de o grau da transferência de carga e pode ser calculado

usando-se a equação (2.8) era um princípio variacional.38

Para calcularmos o efeito da transferência ele-

trônica sobre a distribuição da densidade desemparelhada de

spin, é conveniente reescrever a equação (2.8) na forma:

Os orbitais nionoeletronicos da equação (2.9) são
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ortogonais, portanto, a densidade de spin total é simples-

mente a soma das contribuições monoeletrônicas:

p - p =

+ £2
1 1 +

(m2 - 2<mx \Zl>m]!Li + <m1|£i>
2£2) +

2 2
+ y

(2.10)

Após expansão até termos em segunda ordem nos

parâmetros <mi|£i> e y, a equação (2.10) torna-se:

p - p, =

(2.11)

Ao escrever a equação (2.11) , estamos supondo ex

plicitamente que Y % <mi|£i> << 1.

Comparando a equação (2.11) com a equação (2.5),

nota-se que o fenômeno de covalência modifica a densidade

de spin desemparelhado em três aspectos:

1. A densidade de spin sobre o átomo magnético de

cresce (proporcionalmente a y2). Isto mostra

que o efeito de transferência de carga age em

oposição ao efeito de recobrimento.

2. A densidade de spin próxima ao átomo ligante

aumenta (proporcionalmente a (<mi|£i>+Y)2 )•

Disto decorre a indistinguibilidade experimen

tal entre os efeitos de transferência e de re

cobrimento. Por esta razão é usual definir-

se um outro parâmetro, X, para descrever a

densidade desemparelhada de spin sobre o li-

gante :

X = <m!|&i> + Y (2.12)
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3. Devida a deslocalização do elétron £1+/ ocor-

re uma densidade adicional de recobrimentO/ i-

gual a -2yniiJli.

2. ESQUEMA DE ORBITAIS MOLECULARES

A propriedade da invariância de um determinante

com respeito a uma combinação linear de orbitais de mesmo

spin nos permite reescrever a equação (2.9) como:

- 2X<mx|£i> + X
2) '

r m l \ / ^ i •*" Y m l \ !

(1 + 2Y<m1|Jl1>+Y
2)1/y ' \v(l + 2Y<m1|JLi>+Y

2)yy J
(2.13)

A equação (2.13) descreve convenientemente a fun

ção de onda do sistema pois os dois elétrons de caráter li

gante são expressos nesta forma por funções orbitais idên-

ticas e a densidade de spin desemparelhado ê associada ago

ra ao elétron cuja função orbital é diferente.

O orbital monoeletrônico:

- 2A<m1 \SL1> + X
2) ™

(nu - XJli) (2.14)

ê denominado orbital molecular anti-ligante ou "função de

onda do elétron desemparelhado". Os dois orbitais idênti-

cos da equação (2.13) são denominados orbitais moleculares

ligantes.

Com o orbital molecular anti-ligante descrevemos

de maneira monoeletronica a interação hiperfina entre a den

sidade de spin desemparelhado e os núcleos magnéticos do

cristal.
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O esquema de orbitais moleculares nos permite a

utilização extensiva da teoria de grupos, através de orbi-

tais moleculares construídos de forma a constituírem fun-

ções de base para as representações irredutíveis do grupo

de simetria local do defeito. No caso de um conjunto de n

orbitais atômicos, {<)>.}, (i = l,...,n) formando camadas

fechadas, a equação (2.14) generaliza-se:20

onde

X. = y. + S ±

ty.z função de onda "iônica" do elétron desempa-

relhado

{<j>!}: conjunto não necessariamente ortogonal, <|>.'

sendo uma combinação linear dos <$>., possuin

do a mesma simetria que iK •

Na ausência de covalência, y. = 0 e somente as

integrais de recobrimento, S., contribuirão para a descri-

ção das interações hiperfinas.

A possibilidade da escolha a priori do orbital com

o qual desejamos fazer covalência constitui uma vantagem do

esquema de orbitais moleculares sobre o modelo de Heitler-

-London no qual a introdução da covalência com orbitais in-

desejáveis por razões físicas é obrigatório.15

O orbital anti-ligante expresso na equação (2.15)

representa a essência do modelo de orbitais moleculares na

aproximação de covalência fraca.
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CAPÍTULO III

DESCRIÇÃO DO CENTRO U2 EM FLUORETOS DE ALCALINQS TERROSOS

1. CENTRO U2 NOS PLÜORETOS DE ALCALINOS TERROSOS

A estrutura cristalina dos fluoretos de alcali-

no terrosos está representada na figura 1.

A rede cristalina é cúbica de faces centrada ,

sendo a base constituída por um cation alcalino terroso

em (0,0,0) e dois ânions de flúor nas posições (a/4,a/4,a/4)

e (3a/4,3a/4,3a/4) onde a é o parâmetro da rede.

O Centro-Ü2 é constituído por um átomo de Hidro-

gênio situado numa posição intersticial do cristal.

O grupo de simetria local do defeito, definido

pelas operações de simetria que deixam o defeito invarian-

te é o grupo O., produto direto do grupo de rotações que

deixam um octaedro invariante pelo grupo da inversão.

Define-se "camadas da rede" como sendo grupos de

íons de mesma natureza situados em posições eqílidistantes

do defeito e que são levados uns sobre os outros através

das operações do grupo de simetria local do defeito. Os

íons de uma dada camada da rede são fisicamente equivalen-

tes. A definição de camadas da rede leva a uma simplifica

ção dos cálculos pois as interações hiperfinas do elétron

desemparelhado com os núcleos situados em uma mesma camada

serão descritas por Hamiltonianas hiperfinas análogas. Ê

suficiente, portanto, considerar a interação hiperfina com

somente um núcleo de cada camada considerada.

No nosso trabalho, calculamos a interação hiper-

fina do elétron desemparelhado com os núcleos dos Ions de

flúor das três primeiras camadas, representadas naPigura 2.
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2. INTERAÇÕES HIPERFINAS NO CENTRO U2

As interações hiperfinas entre o elétron desempa

relhado e os núcleos magnéticos do cristal são descritas

pelo parâmetro de contato, a, e pelos parâmetros dipola-

res b e b', definidos respectivamente nas equações (1.17),

(1.24) e (1.25).

O eixo que liga o átomo de Hidrogênio intersti-

cial a um núcleo de flúor da primeira camada, representado

na Figura 2 por F~, é de simetria C3 sendo desta forma um

eixo principal que diagonaliza o tensor hiperfino B o qual

possui simetria axial. Nestas condições o parâmetro b'=0

e a Hamiltoniana de spin total é dada, de acordo com a e-

quação (1.23), por:

üft = aê»í + b(3I S- - I-ê) (3.1}
JT1X Z Z

onde á e í são os operadores de spin, respectivamente do

do núcleo FT.

O parâmetro dipolar b é calculado utilizando a

elétron e do núcleo FT.

expressão

3z2 - r2

* - è
r
s

(3.2)

onde r é a distância do elétron desemparelhado ao núcleo

considerado.

O parâmetro de contato da interação com este nú-

cleo é dado por:

(3.3)

onde 0,(0) ê o valor da função de onda do defeito sobre

o núcleo.

Os eixos que ligam o átomo de Hidrogênio aos nú-

cleos de flúor das segunda e terceira camadas, representa-

dos respectivamente por F~ e F~x na Figura 2, nio são ,
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a priori, eixos âe simetria do defeito. Entretanto, den-

tro do modelo que será proposto para a função de onda mono

eletrônica do elétron desemparelhado do defeito, o tensor

B tem aproximadamente simetria axial em relação a esses e.L

xos15, conforme é constatado experimentalmente.

3. A FUNÇÃO DE ONDA DO CENTRO-U2

Para o cálculo das interações hiperfinas nos cris

tais de fluoretos alcalinos terrosos (CaF2, SrF2, BaF2) con

tendo um átomo de hidrogênio intersticial, propomos uma

função de onda dentro do esquema de orbitais moleculares.

Neste modelo, os orbitais moleculares construí-

dos a partir de combinações lineares de funções atômicas ,

também denominados MOLCAO ("Molecular Orbitais obtained

from Linear Combinations of Atomic Orbitais") descreverão

fenomenologicamente a transferência virtual de densidade de

spin entre as camadas fechadas dos íons de flúor do cris-

tal e o átomo de hidrogênio intersticial.

Já citamos no capitulo I que, em princípio, a

função de onda do sistema envolve a descrição do movimento

de todos os elétrons e núcleos do cristal. Para que os cal.

culos das interações hiperfinas sejam possíveis é necessá-

rio considerar algumas aproximações para a função de onda.

Na aproximação de Born-Oppenheimer não são levados em con-

ta os efeitos vibracionais dos núcleos. A aproximação da

Molécula Central limita o número de orbitais de spin para

a construção da função de onda multieletrônica, fazendo com

que somente parte do cristal que envolve o átomo de hidro-

gênio responda pelas interações magnéticas do sistema. A

molécula central proposta por nós é o sistema formado pelo

átomo de Hidrogênio situado no centro de um cubo cujos vêr

tices são ocupados por oito ions de flúor constituindo a

primeira camada cristalina. Cada lon de F~, na sua confi-

guração de camada fechada: Is22s22p6, tem 10 elétrons de

modo que o sistema multieletrônico é constituído por 81
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elétrons. 0 estado fundamental deste sistema é descrito no

modelo de Heitler-London pelo determinante de Slater:

onde

N = constante de normalização

H°
\p, = função de onda do átomo de hidrogênio livre

ty , ...,t|» , = funções orbitais ls,2s e 2p dos xons livres

de F~.

H°
Em unidades atômicas, i|>, e dada por:

*ls = ~~ exp(-r) (3.5)

A função de onda monoeletrônica para o elétron de

semparelhado do defeito é obtida agora, dentro do esquema

de orbitais moleculares, combinando-se a função Is do áto-

mo de Hidrogênio com os orbitais moleculares constituídos

mediante combinações lineares dos orbitais dos íons de

flúor que constituem a primeira camada cristalina- Como a

função Is do hidrogênio pertence â representação identida-

de, A, , do grupo de simetria local do defeito, CX, consi-

deramos somente aqueles orbitais moleculares pertencendo à

mesma representação.

As únicas combinações que, constituindo funções

de base para as representações irredutíveis do grupo 0, tam

bém pertencem â representação A, , são obtidas com as fun-

ções Is, 2s e 2p e são dadas por:

|2p> = N,_|2p + 2p + ... + 2p > (3.6)
^P 1 2 8

|2s> = N, I2s + 2s + + 2s > (3.7)
* s 1 2 8

Ils> = N. lis + ls + ... + ls > (3.8)
•«•s 1 2 8
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As constantes de normalização são definidas por:

8 _v
No = [8(1 + Y <2p |2p .>) ] / 2 (3.9)

8 v

N2g = [8(1 + I < 2 s j 2 s j > ) ] " / 2 (3.10)

8 i/
N, = [8 (1 + I <ls j l s . > ) ] / 2 (3.11)

l s j=2 J 3

onde <2pi|2p.>, <2ss|2s.> e <lsijls.> são integrais de re

cobrimento "indiretas" entre os orbitais dos oito lons de

flúor.

Com as funções 2p não é possível obter uma com-

binação linear que pertença S representação A, , uma vez

que estas são ortogonais ã função de onda do Hidrogênio.

Os orbitais 2p são dirigidos ao longo dos eixos

que ligam os lons de F ao átomo de hidrogênio e são orien

tados como mostra a Figura 3. Os orbitais 2p são perpen-

diculares à esses eixos.

O orbital molecular que descreve a densidade de-

semparelhada de spin eletrônico ê dado, de acordo com a

equação (2.15), por

!<td> = Nd(|*H% - X2pi2p> - S2s|2s> - Sls|ls» (3

onde

A2p " ^ 2 P
 + S2p

S2p = < * l J 2 p > ( 3 * 1 4 )

S2s = <(f

S l s = < *?sI l s > (3*16)
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É possível mostrar-se18 que y (X) <v 1/AE onde AE ê a sepa

ração entre o nível de energia do elétron desemparelhado e

a banda considerada do cristal. Como AE. » AE2 » AE2p'

não incluímos no nosso modelo covalência com orbitais do

tipo s.

A avaliação do grau de covalência entre duas fun

ções também pode ser realizada pela integral de recobrimen

to entre elas, pois no modelo de covalência fraca, Y2p
KS2p

e S2p « l.

Os orbitais ls dos xons de flúor, considerados na

construção do orbital anti-ligante, são praticamente orto-
H°gonais a função iK

Na realidade esta mistura, que leva em conta o

Principio de Exclusão de Pauli, não modifica sensivelmente

a função $, da equação (3.12) e o cálculo mostra que seu

efeito não ê significativo para a avaliação dos parâmetros

hiperfinos dipolares.

Entretanto, para o cálculo do termo de contato,

que depende do valor da função de onda sobre o núcleo, a

inclusão de funções ls centrados no íon de interesse é es-

sencial pois o valor desta função na origem é grande.

O parâmetro y- que mede o grau de covalência en

tre a função molecular 2p e a função atômica ty, e ajusta-

do fenômenologicamente de modo a se obter, para a constan-

te hiperfina dipolar b correspondente a um núcleo F~, o va

lor determinado pela experiência. Fica assim determinado

univocamente a função de onda <fi, que é em seguida utiliza-

da no cálculo dos demais parâmetros hiperfinos.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS E DJSCUSSÕEí.

As constantes hiperfinas a e b relativas ao pro-

ton intersticial e aos íons de flúor das 1., 2. e 3. cama-

das cristalinas são calculadas por meio das expressões (3.2)

e (3.3), nas quais a função de onda do elétron desempare -

lhado, <(>,, é a combinação linear de orbitais atômicos ex-

pressa na equação (3.12).

No cálculo dos parâmetros de contato associados

aos Ions de flúor das 2? e 3? camadas, a função de onda da

equação (3.12) é ligeiramente modificada levando em conta

as contribuições, para a densidade de spin desemparelhado,

das funções atômicas Is e 2s dos íons destas camadas.

Os sistemas de eixos utilizados, tendo como ori-

gem das coordenadas os respectivos núcleos em relação aos

quais calculamos a interação hiperfina, estão representa -

dos nas figuras 4-a, 4-b e 4-c.

Nestes sistemas de coordenadas, as constantes há.

perfinas se escrevem:

, f . 3 cos2e - 1
b - 1 W n IVr> f2 ( )dx (4.2)

onde r e 8 são dados nas respectivas figuras.

1. DETERMINAÇÃO DO PARÂMETRO DE COVALÊNCIA

O parâmetro de covalência, Yop» e calculado de

maneira a obtermos uma concordância entre os resultados teõ

rico e experimental da interação hiperfina dipolar relati-
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va a iam Ion F . Isto é feito por meio de um método de ten

tativas, no qual impoitios a y valores fracionários de S2

consistentes com o modele de covalência fraca.

Na Tabela (1) apresentamos as medidas experimen-

tais da constante dipolar b relativa a um íon F para os

cristais de CaF2, SrF^ e BaF?.

Os resultados obtidos no cálculo das integrais

de recobrimento entre a função atômica Is do hidrogênio e

as funções atômicas ls, 2s e 2p de um íon F são apresenta-

dos na Tabela (II). Com estes recobrimentos, obtemos para

S- os valores indicados na Tabela (III).

Na Tabela (IV) são apresentados os valores caleu

lados das integrais de recobrimento "indiretos" entre as

funções ls, 2s e 2p dos oito Ions de flúor da primeira ca-

mada, necessários para a obtenção da constante de normali-

zação da função de onda do defeito.

Para o cálculo inicial da constante dipolar rela

tiva a um Ion F , o qual ê comparado com a medida experi -

mental, arbitramos um conjunto de valores fracionários de

Y~ , dado na Tabela (V).

Comparando-se as medidas experimentais da Tabela

(I) com os resultados dos cálculos teóricos da Tabela (V)

observa-se que haverá uma concordância entre ambos se usar

mos valores do parâmetro de covalência compreendidos na f a_i

xa entre 0.3 S2 e 0-4 s? para os três cristais considera

dos.

Com Y - 0-0» obtemos valores de b que correspon-

deriam a um modelo de função de onda que não leva em conta

o mecanismo de covalência.

Uma aproximação melhor é feita utilizando-se os

valores de Y2E) indicados
 n a Tabela (VI) . O gráfico apre -

sentado na Figura 5, "interpola" os valores de y?

levam a um cálculo teórico reproduzindo as medidas experi-

mentais. Os valores de Y 2 D assim obtidos, representados na

Tabela (VII) juntamente com os do parâmetro X2 definido ge

Ia equação (3.13), são consistentes com o modelo de cova-

lência fraca em que se espera que y2 satisfaça ã condição
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Y2p "
 S2p <K l-

Para efeito de comparação dos resultados obtidos,

indicamos na Tabela (VII) as distâncias (medidas em unida-

des atômicas) entre dois íons vizinhos de P para os três

cristais em consideração.

Observa-se (ver Tab. (VII)) que o parâmetro Y 2 O

não cresce monotonamente com a diminuição do parâmetro de

rede do cristal, como se poderia esperar por um raciocínio

intuitivo; convém todavia salientar que a diferença entre

os valores obtidos para Y 2 D
 n o CaF2 e no SrFz ê extremamen

te reduzida e que talvez o comportamento monótono esperado

exista de fato, dependendo da precisão do cálculo para se

evidenciar.

Entretanto, com o decréscimo do parâmetro da re-

de do cristal, o parâmetro A? aumenta fazendo com que tam

bêm aumente o valor da interação'hiperfina dipolar com um

dado núcleo.

2. CALCULO DOS PARÂMETROS DIPOLARES

Como foi discutido no capitulo anterior, a inte-

ração hiperfina dipolar com Ions das 2a e zf camadas é tam

bêm especificada completamente ao se ajustar fenomenologi-

camente o valor teórico do parameti-o b relativo â 1? cama-

da. Na Tabela (VIII) apresentamos os resultados experimen

tais e calculados do parâmetro b para estas camadas.

O calculo teórico de b relativo ã um ion F pa-

ra o Centro-ü£ no cristal de CaF2 resulta 13,5% menor que

a medida experimental enquanto que para um íon F _ do mesi

mo cristal, o resultado teórico reproduz aproximadamente o

experimental obtido por J. L. Hall e R. T. Schumacher.10

Os cálculos teóricos de b para o Centro-U2 em

SrF2 também reproduzem os resultados experimentais obtidos

por BÔttcher et ai.12 Os valores entre parêntesis"são re-

sultados teóricos obtidos por Maria O. M. de Matos.1S A

pequena diferença encontrada se explica pelo fato de que
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nosso cálculo de S~ apresenta un>a px-ecisao maior pois o in

tervalo de integração foi dividido em varies subregioes.

Não há valm-fic experimentai?, para o BaPj.

Nosso modelo da função do onda não considers pos_

síveis misturas con; combinações* lineares de funções atôrtíi-

cas centradas no£3 Ions da ?f camada cristalina. Isto se

reflete sobre os resultados da Tabela (VIII), principalmen

te no que se refere ã diferença entre a medida

tal do parâmetro b relativo a xxm ion F" do cjrlstal àe Cat?.

e o seu cãlcijlo teórico. Observa-se que entre ostrêscrife

tais consider ados, o cristcil de CaF;. tem D menor parâmetro

de rede, portanto maior é o recobrimento, nao .considerado

no novo modelo, entre a função de onda <|)_ e o orbital isole
Cl ^ -*"

cular formado com as funções atômicas dos íons í*TT> íísfta sti

gestão para melhorar os cálculos leva en> conta o mecanismo

de repulsão de Pauli(- o qual incorporaria a função de onda

*, um orbital molecular construído com as 24 funções atômi

cas 2p. dos ions de flúor da segunda camada, orientados ao

longo dos eixos que ligam estes íons ao próton interstícial

de modo a pertencer a representação A., do grupo de sime-

tria local do defeito- A função ds onda que leva era conta

tal mecanismo se escreve:

n>|2p IX>-) (4.3)n > |

onde

|2p XJ> - Np|2p, + 2 P i + ... + 2p2,,> (4.4)

Os cálculos com a função de onda da equação (4.3) não fo-

ram realizados devido â clif icaldades de ordem computacio -

nal.

O cristal de BaF2 apresenta o maior parâmetro da

rede entre os três cristais de fluoretos em discussão. Por

esta razão esperamos que os cálculos teó-ricos possam pre-

ver, com pequena margem de erro, os resultados experimen -

tais lainda não medidos das interações hiperfinas dipolares

relativo âs 2? e 3 a camadas cristalinas? do Centro-UK em RaF?,.
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3. CALCULO DOS PARÂMETROS DE CONTATO

As medidas experimentais e os resultados do cál-

culo teórico dos parâmetros de contato sobre o proton in-

tersticial e sobre os núcleos dos ions de flúor das 1., 2.

e 3a camadas cristalinas são dadas na Tabela (IX).

Em cálculos de parâmetros de contato é muito im-

portante levar em conta o mecanismo de polarização de spin

de camadas internas. Como este mecanismo não é considera-

do por nós, deve-se esperar que mesmo os resultados que re

produzem aproximadamente as medidas experimentais, tenham

um caráter um pouco fortuito. Um trabalho recente, que

considera o mecanismo de polarização de spin, foi realiza-

do por Oliveira et ai.26; nele calcula-se os parâmetros de

contato com o próton e com os íons FT usando o método do

Espalhamento Múltiplo na Aproximação Xa. Os resultados ob

tidos nestes cálculos estão indicados, para efeito de com-

paração com os nossos, na Tabela (X).

Apesar dos resultados deste trabalho serem em ge

ral menos próximos das medidas experimentais que os nossos

isto não significa que o modelo simplificado que adotamos

seja o mais correto. O efeito de polarização de spin, ig-

norado em nosso trabalho,- se manifesta de forma acentuada

no esquema de níveis eletrônicos do de*sito e certamente ê

essencial no cálculo dos parâmetros de contato. Os resul-

tados obtidos no trabalho de Oliveira et al.2s mostram que

um método sofisticado de cálculo ê necessário para a compu

tação realista destes observáveis.

Os valores teóricos para a interação de contato

com o próton resultam, 6%, 5% e 4% menores que as respecti

vas medidas experimentais realizadas para os cristais de

CaF2, SrF2 e BaF2. ,

0 valor entre parêntesis da Tabela (IX), do para

metro de contato com o prõton para o Centro-U2 em SrF2 foi

obtido15 usando-se uma função de onda que não considera co

Valencia. Observa-se que a introdução de covalência da

função ls do átomo de hidrogênio com o orbital molecular
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2p, reduz a densidade de spin sobre o prôton diminuindo o

valor da interação de contato.

Para o cálculo do parâmetro de contato relativo

â 2? camada cristalina, levou-se em conta a ortogonaliza -

ção da função de onda do elétron d es emparelhado, <J>,, com

as funções ls e 2s do lon de flúor considerado. Nestes cal

culos não foram considerados as funções Is e 2s centrados

nos demais íons F~ .

Realizamos um procedimento análogo para o cálcu-

lo relativo â 3? camada, no qual a ortogonalizaçao ê feita

com as funções Is e 2s do ion F~ x considerado.

Na Tabela (XI) estão indicados os valores das

integrais de recobrimento entre as funções $, e os orbi-

tais ls e 2s dos lons F e F" .

Tendo em vista a simplicidade do modelo e as di-

ficuldades envolvidas num cálculo, preciso de interação de

Fermi, podemos considerar excelentes os valores teóricos qb

tidos para os parâmetros de contato com os íons das três

primeiras camadas cristalinas.
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CAPÍTULO V

CONCLUSÕES

Dos resultados obtidos neste trabalho, concluímos

que:

1. Mostrou-se a necessidade de considerar os mecanismos de

Repulsão de Pauli e de Covalência a fim de descrever me

lhor a estrutura eletrônica do Centro-U2 nos fluoretos

de alcalinos terrosos.

2. O modelo de orbitais moleculares, introduzindo fenômeno

logicamente o mecanismo de covalência entre a função a-

tôraica Is do átomo de Hidrogênio e um orbital molecular

2p dos Ions de flúor da primeira camada cristalina, for

nece bons resultados para as interações hiperfinas dipo

lares.

3. Uma função de onda que forneceria melhores resultados de

veria levar em conta o mecanismo de Repulsão de Pauli

entre a função do elétron desemparelhado e os orbitais

2p dos Ions de flúor da 2 a camada cristalina.

4. Com os cálculos teóricos realizados neste trabalho ê

possível uma previsão aproximada das medidas experimen-

tais dos parâmetros dipolares relativos às 2. e 3a cama

das cristalinas do Centro-U2 em BaF2, ainda não realiza

das.

5. Ê importante considerar o mecanismo de polarização de

spin de camadas internas para a avaliação dos parâme-

tros de contato.
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APÊNDICE A

FUNÇÕES ATÔMICAS

Neste apêndice é apresentada uma breve discus-

são do método de obtenção das funções atômicas utilizadas

no nosso trabalho. Estas funções foram obtidas por Cle-

raenti27 empregando a técnica de Roothaan-Hartree-Fock. Maio

res detalhes sobre o método de cálculo se encontram nos

trabalhos de Roothaan,28'29 Huzinaga30 e RoothaaneBagus.3*

Para a obtenção das funções atômicas é necessã -

rio calcular a energia total E do sistema descrito por uma

função de onda multieletrônica $ obtida no esquema do cam-

po auto-consistente. A Hamiltoniana associada ao sistema

multieletrônico ê dada, em unidades atômicas, por

H = l (-1 vi — ) + l — (A-1)
a ra a>b r&b

0 primeiro termo da equação (A.l) descreve a energia cinê-

tica dos elétrons; o segundo termo representa a interação

coulombiana de todos os elétrons do átomo com o núcleo de

número atômico Z e o terceiro termo ê a interação Coulom -

biana repulsiva.entre os elétrons.

A função de onda total 0 ê em geral a soma de vã

rios determinantes de Slater, è :

*g = * V g (A'2>

onde cada é ê um produto antisintetrizado de spin-orbitais

(funções monoeletrõnicas). Estes orbitais são obtidos re-

solvendo- se as equações de Roothaan-Hartree-Fock.

O valor esperado da energia total ê dado por:
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í|jf
E = (A.3)

O problema ê resolvido, empregando-se o método variacional,

pela minimização da energia expressa na equação (A.3) den-

tro do esquema Hartree-Fock restrito.

Os orbitais em cada determinante è são caracte-

rizados por três Índices:

X - que indica a simetria do orbital (X corres -

ponde ao numero quântico £)

a - que indica sua classificação dentro do subejs

paço A(a)

i - que se refere ao i-êsimo orbital de simetria

X.

Os orbitais J-\ s^° exPan£iidos em termos de funções de

base de acordo com

O índice p refere-se ã p-ésima função de base de simetria

X. Os coeficientes de expansão, C , , são obtidos vária -

cionalmente; eles dependem de i, X e p mas não do índice a.

As funções de base, ÍXDxa}r são orbitais do tipo

Slater com números quânticos inteiros:

^ = RXp ( r ) ^Xa*9'** (A.5)

onde

+1 T, _i _F r
n — r/On \ * i~" /* /ot \ X p 2 A p A p «_ c.RXp - L(2nXp).3

 (ZÇXp' r e (A'6)

e Y, (6,4>) são harmônicos esféricos normalizados. Os para
À O t • ""•*

metros niD (inteiro positivo) e Ç, são obtidos por um

processo de tentativas, referido por Clementi1 como "<

zação do expoente orbital".
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Tendo definido a base ÍXpj^}» o s coeficientes

C., são obtidos por auto-consistência, de forma a minimi-

zar a energia definida pela equação (A.3). Uma discussão

mais detalhada do método computacional ê dada no trabalho

de Clementi.$

As funções de Clementi, sendo definidas analiti-

camente, apresentam uma grande vantagem em cálculos compu-

tacionais, nos quais é importante ter-se maior economia de

tempo possível.

Na Tabela abaixo, reproduzimos os coeficientes -

CiJL e os expoentes £ dados por Clementi27 para a função

2p do anion de flúor F , cuja configuração fundamental é

Is22s22p6:

P
Base/expoente

2p 2.05190

2p 3.92880

2p 1.44960

2p 0.97630

2p 8.29430

2p

, Coeficientes

0.49534

0.30959

0.05258

0.26664

0.01709

Neste caso, n = 2, X = 1, p = 1,2,3,4,5 (temos 5

funções de base), e a função 2p do Ion F~ é:

= fh r cos0 f 4 ;)" / 2 I C(j)[2Ç(j)]~/2 e"Ç(j)r (A.7)

onde C(j) são os coeficientes e £íj) os expoentes.
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APÊNDICE B

MÉTODO DE CÁLCULO

Neste apêndice faremos uma breve descrição do

método de cálculo numérico usado para a avaliação das inte

grais de recobrimento e das constantes hiperfinas dipola -

res.

0 processo utilizado ê o método numérico da "Qua

drativa de Gauss".l Este método ê conveniente para contor

narmos várias dificuldades inerentes a cálculos deste tipo,

tais como problemas de natureza computacional {o tempo gasi

to na computação não ê demasiadamente elevado) e de nature

za numérica (rapidez na convergência das integrais). Uma

descrição mais detalhada do método e das suas aplicações p_a

ra o cálculo das integrais dipolares ê apresentada no tra-

balho de R. F. Bufãiçal et ai.2

1. O MÉTODO DA QUADRATURE, DE GAUSS

Uma solução numérica do tipo

K(x)f(x)dx « l W.f(x.) , (B.l)
1=1 X 1

onde {x.} são pontos situados no intervalo ta,b] e {W.}são

pesos associados â esses pontos, é conhecida como uma "for

mula Gaussiana". os 2n parâmetros íxAe {W.} são determi-

nados resolvendo-se exatamente a integral para K(x)f (x) =

= 1 x x2 x2*"1

Nos casos em que K(x) = 1, a equação (B.l) ê ade

quada para ser usada sob a forma de "Gauss-Legendre", no

intervalo í-1, +1]:
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f+1
n

f (x)dx = I (B.2)

'-1

onde {xn} são as raizes do polinômio de Legendre de ordem

n e WT são os pesos associados ã estas raizes. As raizes

do polinômio de Legendre e os respectivos pesos são tabela

dos3 para vários valores de n.

A integração em um intervalo arbitrário [a,b] é

feita através de uma mudança de variável. Consideremos ,

por exemplo, a integral

rb

f(xf)dx'

a

Com a mudança de variável

x

obtemos

f(x')dx" - (fe=
r+1

-1

Com isto teremos

fb

f(x')dx' = (B.3)

com

(B.4)

nonde x. são os zeros do polinômio de Legendre de ordem n.

0 método é imediatamente extendido para os casos

de integrais duplas, triplas, etc. Por exemplo, para in-

tervalos arbitrários, [a,b] em x e.[cfd3 em y, teremos:
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n n

aJ c

onde

n nf(x,y)dxdy = teS)(fe I I wWf(x!n;y!n) (B.5)2 2 j = 1 i = 1 x j x i

d-t-c
2

2. CÁLCULO DAS CONSTANTES HIPERFINAS DIPOLARES

Em nosso trabalho a interação hiperfina dipolar

do momento magnético de spin do elétron desemparelhado com

o momento magnético de spin de um dado núcleo é calculado

efetuando-se a integral

b = K
3 cos2e - 1

(, (?) I 2 ( )dr <B.6)
r3

onde K é uma constante apropriada, <|>, é a função de onda

do elétron desemparelhado, r ê o vetor de posição do elé-

tron em relação ao núcleo considerado, 9 ê o ângulo entre

r e o eixo que liga o núcleo ao próton intersticial e dx é

o elemento de volume espacial.

Uma das dificuldades encontradas no cálculo da

integral (B.6), quando referente a um núcleo F~ da primei-

ra camada cristalina, ê a existência de um polo analítico

em r = 0; neste ponto as funções atômicas Is e 2s do ion

de flúor considerado, contidos na função de onda do defei-

to, não se anulam e o integrando diverge. Este problema ê

contornado extraindo-se da região a ser integrada, uma pe-

quena região esférica envolvendo o polo analítico. Como es

tamos desprezando desta forma uma região onde o integrando
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pode ser importante, é necessário testarmos a convergência

da integração numérica para vários valores do raio da esfe

ra a ser extraída.

Também, ao calcularmos numericamente a integral

da equação (B.6) por meio do método de Gauss-Legendre ê de

importância fundamental considerar o posicionamento das

raizes do polinômio de Legendre. Este posicionamento de-

pende da ordem n do polinômio. Como a distribuição das raí

zes é mais concentrada nos extremos dos intervalos de inte

gração e mais espaçada na região central uma melhor conver

gência é obtida dividindo-se a região de integração em um

número conveniente de intervalos. Com isto cbtem-se uma

concentração maior de raízes em regiões onde o integrando

é importante e evita-se uma dependência significativa dos

resultados dos cálculos da ordem n do polinômio usado.

No nosso trabalho obtivemos melhores convergên -

cias das integrais extraindo em torno dos núcleos dos lons

de flúor considerados uma esfera de raio r = IO"1* u.a.; e

dividindo a região de integração em 4 intervalos. Foram

usados polinômios de Legendre de ordens 48, 64, 80 e 96.
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FIGURAS

Fig. 1 - Rede cristalina dos fluoretos de alcalinos terro-

sos.

Fig. 2 - Representação esguemática do Centro U2 nos fluorjs

tos de alcalinos terrosos.

Fig. 3 - Representação da 1? camada cristalina com as fun-

ções 2p centrados nos 8 íons F~.

Fig. 4(a,b,c) - Sistemas de coordenadas utilizados nos cãl

culos referentes âs 1

nas, respectivamente.

culos referentes âs Ia, 2 a e 3a camadas cristali-

Fig. 5 - Parâmetro dipolar relativo à Ia camada contra pa-

râmetro de covalência
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TABELAS

Tabela I - Medidas experimentais do parâmetro hiperfino

dipolar b (em MHz) relativo a Ia camada cris-

talina.

Tabela II - Integrais de recobrintento da função atômica ls

do Hidrogênio com as funções Is, 2s e 2p de

um Ion P~.

Tabela III - Integral de recobr intento da função Is do áto-

mo de hidrogênio com o orbital molecular 2p

dos Ions de flúor da Ia camada cristalina.

Tabela IV - Integrais de recobrimento indiretos entre as

funções Is, 2s e 2p dos oito Ions de flúor da

Ia camada cristalina. Os índices 1, 2, 3 e 7

denominam os Ions de flúor (ver Fig. 3).

Tabela V - Parâmetros dipolares (em MHz) relativos a um

Ion F~ obtidos mediante um primeiro conjunto

arbitrado de valores fracionários do parâme-

tro de covalência Y 2 •

Tabela VI - Parâmetros dipolares b (em MHz) relativos a

um Ion F~ obtidos por meio de um segundo con-

junto de valores fracionários de Y 2 D»

Tabela VII - Parâmetros de covalência Y2O»
 c o m o s quais

são reproduzidos as medidas experimentais dos

parâmetros dipolares relativos â Ia camada

cristalina. Parâmetro Xo definido por Xo -
<sp ^ £p

= Y 2 D
 + S2 . â e a distância (em unidades a-

tômicas) entre dois Ions vizinhos de F~.
Tabela VIU - Parâmetros dipolares (em MHz) relativo âs 2?

e 3a camadas cristalinas em comparação com as

medidas experimentais.

Tabela IX - Parâmetros de contato (em MHz) relativos ao

prõton intersticial e aos Ions de flúor das
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Ia, 2 a e 3 a cemadas cristalinas, em compara-

ção com os resultados experimentais.

Tabela X - Parâmetros de contato (em KHz) relativos ao

proton intersticial e ao Ion FI obtidos por

Oliveira et ai.26 usando o Método de Espalha-

mento Múltiplo na Aproximação Xcu

Tabela XI - Integrais de recobrimento da função de onda

do elétron desemparelhado com as funções Is e

2s centradas nos núcleos das 2 a e 3? camadas

cristalinas.



54

TABELA I

CaF2 SrF2 BaF2

F~ 34.96 + 0.16(1Ü) 29.00 + 0.30{11) 21.03 + 0.30(14)

TABELA II

CaF2 SrFj BaF2

<lsE

<lsH

<lsHO

0.0039

0.0627

0.133S

0.0030

0.0490

0.1140

0.0021

0.0369

0.0940

TABELA HE

CaF2 BaF2

0.348 0.301 0.252
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<2pi

<2pi

<2px

<2pi

<2pi

<2pi

<2si

<2sx

<2si

|2p2>

|2p3>

|2p7>

|2s2>

|2s3>

|2s7>

|2sz>

|2s3>

|2s7>

TABELA

CaF2

0.0417

0.0168

0.0083

0.0259

0.0067

0.0021

0.0080

0.0004

0.0

IV

SrF2

0.0342

0.0127

0.0058

0.0202

0.0047

0.0014

0.0052

0.0002

0.0

BaF2

0.0271

0.0092

0.0038

0.0151

0.0031

0.0008

0.0032

0.0001

0.0

Y2p/S2p

0.0

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

TABELA

CaF2

22.43

38.67

43.27

47.99

52.77

57.64

62.47

V

SrF2

17.18

26.21

29.62

33.21

36.93

40.71

44.54

BaF2

12.64

21.36

23.95

26.65

29.49
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TABELA VI

Y2p/S2p

0.30

0.32

0.33

0.35

0.37

0.38

0.40

CaF2

34.27

35.13

35.57

36.45

37.34

37.78

38.67

SrF2

26.21

26.86

27.20

27.88

28.57

28.92

29.62

BaF2

18.92

19.40

19.65

20.13

20.61

20.86

21.36

Y2 P
/ S2 P

Y 2 P

X 2 P

d

TABELA

CaF2

0.317

0.11032

0.458

5.164

VII

SrF2

0.382

0.11498

0.416

5.482

BaF2

0.386

0.09727

0.349

5.86
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b

Exp.

F'u

Calc

Exp.

F
nt

Calc

a

Exp.
H°

Calc.

Exp.

1 Calc.

Exp.

Calc.

_ Exp.

Calc.

CaF2

0.872+0.025

0.775

0.360+0.025

0.335

(10)

(10)

TABELA

CaF2

1464.2 +0.2 ( 1 0 )

1560

103.96+0.25(10)

105

0.415+0.015(l0)

0.556

0.020+0.025(10)

0.060

1442

75

0

0

0

SrF2

0.66+0.02

0.78+0.01

0.651

(0.63)

0.26+0.03

0.276

(0.29)

IX

SrF2

.0 ± 0 . 2
( 1 1 )

1514

(1535)

.0 ±0.3(11>

64.26

,34+0.03{12)

.14+0.03<13)

0.278

.03+0.02(12)

0.024

(12)

(13)

(12)

1424

41

BaF2

0.537

0.223

BaF2

.5 ±D.1 ( 1 4 )

1486

.38+0.20(14)

37.84

-

0.110

-

0.007
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H°

TABELA X

CaF 2 Sr-F2

1523

74

1485

50

BaF2

1440

30

TABELA XI

CaF 2 SrF2 BaF2

<*d |ls
I

«t>d|2s

IE 0.000326

0.004772

0.000032

0.001252

0.000222

0.003342

0.000017

0.000777

0.000135

0.002085

0.000008

0.000418
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