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Para o tratamento de interações locais em superficies, como no

caso da quina sorcao, é particularmente conveniente a representação do

solido em termos de funções Incautadas do tipo Wannier. Km especial ,

parâmetros normalmente requeridos por teorias mais rigorosas de quirai-

sorçao e catalise, tais romo ordens de ligação, são obtidos diretamen-

te era »ma formulação local\ Null tmballitr, ̂ -dens de ligação são

das para um sistema tridimensional (cubiurc). 0 estudo de convergencia

desses valores com a progressiva interiorização no sólido dá uma indi-

cação de grandeza de perturbação introduzida cen a criação da superfí-

cie. Seguindo a sugestão de Goddard de que a reatívídade do Níquel é

denominada pelos orbitais 4e, tal modelo e aplicado a esse metal. S

obtida a transformação dâ base de orbitais atômicos para as funções de

Vannier corresoondentes.

* Com o suporte parcial do CNPq-Brasil.
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Nesta coounicação procúranos mostrar que parâmetros como ordens

de ligação, normalmente requeridos por teorias de quiaisorçao e catali-

se , poden ser facilmente obtidos em uma representação local. Usaremos

2

o modelo do cubiua, introduzido por Kalkstein e Soven (KS) para des-

crever o metal clivado.

Seja R • nj + íf,, , o vetor posição para ura dado átono no cristal

perfeito, onde n * 0, ±1, ± 2 , , . . e um índice para os diferentes planos

paralelos ã superfície a ser criada, e n? e í sito respectivamente, *s

componentes perpendicular e paralela ã essa superfície (n«0 ) . A base

usada por KS é a de funções de Wannier jndk+Rtl> para o cristal perfeito.

0 operador de Green para o metal clivado pode ser obtido CORO

onde £ se refere ao cristal perfeito fe V ¿ a pertntbaçãc introduzida

coro a criação da superfície. Ma aproximação mais simples, V correspon-

de apenas ao cancelamento do acoplamento entre dois planos vizinhos

Após a divâgem 3 simetria bi-cliraensional paralela a superfície é pre-

servada. Portanto uma base conveniente pode set introduzida rom o uso

de funções de caráter misco Bloch-Wamúer. Os elementos de matriz para

o operador C" podem ser facilmente obtidos nessa base. As ordens >te l i -

gação por sua vez sao o» elementos da matriz densidade, e podem ser ob-

tidos por: K_
í5ro$,,,T>$,1, - - - i imG" ($„,$,',;e)de (2)

ir i mn

0 cálculo dessa expressão envolve uma integração sobre a Zona ¿ e Bril-

louin bi-dimensional. 0 nível de Fermi foi tomado para uma banda semi-

cheia. Detalhes computacionais e resultados mais completos serão apre~

sentados «m v.u proximo trabalho . Nas tabelas T.-7I sao mostrados algon*

dos elementos p"(u>,nr.7?)t onde o
2 »a"'2¡S-k'J2, com a sendo o espaçameti

to da rade. Todos os o"(mfn;a
2) com o2 par e diferente de zero são
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idénticamente nulos.

TABELA I

p"(m,*;l)

0
1
2

0.5
0.5
0.5
0.5

- 0 .
- 0 .
- 0 .
-0 ,

183
166
167
167

0.037
0.013
0.U17
0.016

0.017
0.01*
0.016
0.016

-0.024
-0.020
-0.021
-0.020

TABELA II

m p"(m,iiH-l ;5'

0
1
2
3
4

-0.179
-0-163
-0.169
-0.166
-0. 1.68

O.Ü73
0.055
0.061
0.058
0.060

0.010
0.020
0.014
0.018
0.015

e"O,nrt-l;9)

-0.035
-0.016
-0.023
-0.020
-0.021

.* possibilidade da aplicação do tuodelo do cubium para sistemas1

4
reais surgiu cera a argumentação de Gcddârd e colaboradores de que os

orbitais <J do átomo ò& Níquel 3d'4s não participam ativamente de liga-

ção no metal. A obtenção das ordens de ligação para o laetal olivado na

base dos orbitais atómicos ¡y> pode ser feita rom base na sugestão fei-

ta por Kohn . Os coeficientes de exyaasac» das funções de Wannier em ter

DOS dos orbitais atômicos serac dados por

CRf,,v - W
 l I sí/;&)e Y

m BZ

onde s(íc) e uiaa constante .le normalização que depende do overlap entre

orbitais atómicos e d.i geonietria do crístai. Para o Níquel, o» orbi-

tais atômico» rotare representados POT UTOS adequada fombinaçao linear

lie

spreseotados na Tóbela III.

3 6 ~ ~

' . 0g coeficientes ao longo da direção (n »0,n2»0) sao

TABEU IfT

0 1 3

0./48? 0.231'í -0.0003 0.0025 -0.0009 0.0003 -0.0001
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Estes resultados mostram o caráter localizado das funções de

Wannier. A oscilação dos coeficientes reflete o próprio caráter oscila-

tõrio dessas funções. Detalhes computacionais e resultados mais conple-

tos aparecerão em outro trabalho .

Naturalmente que, apôs 8 criação de superfície as funções de

Wannier devem ser generalizadas para levar ea conta a redução de sime-

tria. Trabalhos estão presenr.emente em andamento nesse sentido, mus a

indicação é que, ccroo esperado, a perturbação da superfície seja rápida

mente amortecida para o interior do sólido.
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