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A estrutura eletrônica da cerâmica supercondutora Y Ba2 Cu3 O7.x é estudada pelo
método de aglomerado molecular. Os cálculos são feitos de forma autoconsistente através
da técnica semi-empírica L.C.A.O. onde diferentes estados de carga foram considerados.
Os efeitos de Correlação eletrônica são incluídos através da interação entre configurações
(INDO/CI) A análise da densidade de estados mostra uma forte convalência p-d para os
estados que formam a faixa de valência, a qual possui uma largura de aproximadamente
8,0 eV. As excitações óticas são analisadas com detalhes e comparadas com os resultados
experimentais.

We investigate the electronic structure of superconductor Y Ba2 Cu3 O7.x through

a molecular cluster approach. The calculations are performed selfconsistently through a
semiempirical L.C.A.O. technique, where different charge states are considered, lhe
correlation effects are taken into account by configuration interaction procedure
(INDO/CI). The results for the larger cluster yield a density of states showing a strong
p-d covalency resulting in a width of around 8,0 eV for the valence band. The optical
excitations is analized in detail and compared with the experimental data.
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I. Introdução

O termo cerâmica é usado para caracterizar qualquer material sólido inorgânico
processado sob alta temperatura. Esses materiais podem ser obtidos de duas formas, da
natureza ou quimicamente. Às constantes pesquisas destes materiais possibilitaram o
aparecimento de novas cerâmicas. Atualmetne os materiais cerâmicos comuns (aqueles que
não possuem uma fase supercondutora) tem grande importância tecnológica, são
empregados na fabricação de peças isolanles, revestimento nos cones de foguetes e núcleos
de memória magnética para computadores entre outras aplicações. Comparados com a.
maior parte dos metais, apresentam uma propriedade importante, são quimicamente inertes
possuindo uma estrutura cristalina complexa geralmente formada por ligações iônicas entre
diferentes átomos, as quais fazem com que certas cerâmicas sejam mais duras que os metais
e mais resistentes à compressão, propriedade esta que se mantém mesmo a temperaturas
próximas de seu ponto de fusão, por isso são empregadas atualmente na fabricação de peças
de motores na indústria automobilística. A descoberta da supercondutividade no material

cerâmico La2.x(Sr, Ba, Ca)Cu O4 a 40 K por Bednorz e Müller1 em 1986, levou a busca

de novos materiais cerâmicos supercondutores de alta temperatura, em 19S7 Wu et ai.
obtiveram por substituição química de átomos isovalentes o material1! Y Ba2 Cu3 O7.x o

qual possui um estado supercondutor próximo a 90 K(p = 3,0 * IO"8 íí-rn e Hc = 5,77 T).

Do ponto de vista tecnológico o material Y Baj Cu3 O7.x é mais importante que o

La2.x(Sr, Ba, Ca)Cu O4 pois além de ultrapassar a barreira de 77 K (ponto de ebulição do

nitrogênio) permite um elevado número de substituições químicas sem alterações

significativas de sua temperatura de transição de fase ' a qual é um parâmetro importante

para aplicações tecnológicas. Inúmeros trabalhos teóricos e experimentais são xealizados
no sentido de desvendar o comportamento dos elétrons nesses novos materiais cerâmicos
supercondutores, pois o conhecimento microscópico desses materiais é um importante passo
no caminho para-entender o mecanismo envolvido na supercondutividade. Embora os
cálculos de estrutura eletrônica não possa, definir o comportamento dinâmico do sistema,
podemos através deste obter importantes informações que nos levam a desvendar o
mecanismo através do qual ocorre a corrente supercondutora. A Figura 1 mostra a
estrutura cristalina do material cerâmico supercondutor Y Ba2 Cu3 O7 identificada por

Beno et ai. , essa estrutura é usualmente descrita em termos de um plano na direção a,b
formada pelos átomos Cu(2)-O(2,3) e uma cadeia de átomos Cu(l)-0(l,4) ao longo da
direção b , conectada ao plano pelo átomo de oxigênio tipo (4). Tanto o plano quanto a
cadeia são importantes no mecanismo da supercondutividade, o plano porque contém os
portadores de carga, e a cadeia por determinar a temperatura crítica (Tc) do estudo
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supercondutor ' . Usamos o método de química quântica semi—empírico INDO/S
(intermediated neglected of differential overlap) ' para estudar as propriedades
eletrônicas dos átomos de Cobre e Oxigênio, através do modelo de aglomerado molecular.
Por facilidade de parametrização a simulação dos átomos de Y e. Ba é feita pela
substituição dos átomos de Sc e Ca respectivamente. Representamos o plano pelos
aglomerados (Sc Ca Cu4 O4), (Sc2 Ca2 Cu6 O7) e (Sc3 Ca3 Cu8 O10) e a cadeia por

(Ca8 Cu O4), (Ca4 Cu2 O7) e (Ca8 Cu3 O10) os quais podem ser vistos na Fig. 1.

\
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A partir da análise da população de Mulliken estabelecemos que os melhores aglomerados
moleculares que representam o sistema são aqueles cujos orbitais com alto caracter 4s do
Ca e 3d 4s do Sc estejam desocupados, isto é, esses átomos estão no estado de oxidação
2+ e 3+ respectivamente. Na Seção II apresentamos a técnica INDO/CI onde os
orbitais moleculares são descritos pelo método L.C.A.O. Os resultados obtidos na

Figure 1. Estrutura cristalina ortorombica da cerâmica supercondutora de alta

temperatura Y Ba2 Cu3 O7 onde a = 3.8231 A° , b = 3.SS64 A° e

c = 11.6807 A° são os parâmetros da rede.

aproximação de campo médio tipo Hartree-Fock (HF) serão analisados na Seção III.a. Na
Seção III.b. discutiremos os resultados obtidos pela inclusão dos efeitos de muitas
partículas através do cálculo de interação entre configurações, possibilitando assim estudar
as excitações óticas tom alta probabilidade de transição, através da força de osciladores.
Para finalizar, nossas conclusões serão apresentadas na Seção IV.

\
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II. Modelo Teórico

O método de HF produz um conjunto de equações hidrogenoides para o conjunto de
orbitais moleculares { ĵ} os quais são usados para determinar os autovalores e a energia

total do sistema dado por,

\\\(j» = (1)

onde \<f>> é a autofunção de muitos elétrons, E é o autovalor de energia, H é o
operador Hamiltoninano do sistema que tomado dentro da aproximação adiabática c
representado por,

H =* (2)

o termo abrangido pelo somatório em n contém a energia cinética dos elétrons e a.
interação Coulombiana atrativa elétron—núcleo, sendo R. a distância do elétron /<s ao

A/X

átomo A , e o termo abrangido pelo somatório em // e v representa a interação repulsiva
elétron-elétron. Os orbitais de HF {^J são obtidos pelo método L.CA.O.

m
(3)

k=l

onde os Àik são os coeficientes da expansão e m o número de orbitais atômicos
A função de onda para o estado fundamental do sistema é representada no método HF por
um único determinante de Slater, onde A é o operador antisimetrizador,

2 2 (4)

os índices i e j são usados para os orbitais ocupados e a e b para os desocupados, a
função de onda total 10__ > dada pela equação (4) é calculada usando a equação secular

(F - e) A = 0 (5)

onde F = I I + J + K é o operador de Fock (construído dentro da aproximação IXDO/S)
sendo H o operador Hamiltoníano de uma partícula, J e K o.s termos de Coulomb e
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exchange, respectivamente dados por,

Hi = «^ Ih lv^ , (6)

jkj> , (7)

Kjkj> , (8)

a função de onda de muitos elétrons | #p> é construída através de uma combinação linear

de vários determinantes os quais são obtidos por diferentes ocupações nos orbitais <p& e <pb ,

a<b a<b<c
i<j i<j<k

onde

\<j>\> = |1 1 ... a i j j a i b 6 ... n H> , (10)

representa uma excitação simples obtida substituindo o orbital ocupado |i> no estudo de

referência \4>oCF> pelo orbital desocupado |a> , da mesma forma, |^fj> representa

uma excitação dupla e | <f>]*?{;> uma excitação tripla.

O conjunto de N determinantes { | ^ p > } = I ( ^ S C F > ' l ^ t -^ l ^ f j > ' l ^ f j í ^ •••}
forma um conjunto completo para as funções de onda de n-€létrons. Como cada | <j>>
especifica uma configuração para os elétrons do sistema esse procedimento é conhecido
como interação entre configurações o qual recupera parte da interação elcíron-détron
tratada parcialmente na aproximação HF.

III. Resultados c Discussões

a. Modelo de Campo Médio — Hartrce-Fock

Após estudarmos diferentes estados de carga nos aglomerados moleculares,
verificamos que o caráter atômico destes aglomerados apresentam a mesma estrutura de
níveis de energia. Apresentamos na Tabela I a análise populacional de Mullikcn para os
átomos de Cobre e Oxigênio, onde poderá ser visto que o Cobre possui um caráicr doador e
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o Oxigênio um caráter receptor de carga como era esperado, encontramos o átomo de

Oxigênio no estado O' sugerindo que buracos nos orbitais O(p) são relevantes nos modelos
teóricos do mecanismo de condução, essa abordagem é discutida na rcf. 11. Na Figura 2
mostramos a densidade de estados representada por uma função Gaussiana com dispersão
a = 0,03 eV, onde a faixa de valência possui uma largura de « 0,8 eV e apresenta um
caráter covalente favorecido pelo balanço energético do sistema. Os orbitais Cu(d)
apresentam uma dispersão de « 4,0 eV para o plano e 3,1 eV para a cadeia, enquanto os
orbitais O(p) apresentam uma dispersão « 6,0 eV tanto para o plano como para a cadeia.
O topo da faixa de
valência do plano e da cadeia é composta, principalmente pelos orbitais
Cu(2), , 0(2) , 0(3) e Cu(l), . , 0(1) , 0(4) respectivamente, esse

A j A A ~~j

resultado mostra a existência de uma forte hibridização entre os orbitais Cu(d) e O(p) ,
dentro do modelo de campo médio a faixa d do cobre é mais localizada que a faixa p do
oxigênio ligante, no plano, o orbital d 2 tem uma dispersão menor que o orbital d 2 2 •

z x -y

Tabela I. Análise populacional de Mulliken para os elétrons de valência

s d s d s p s p s p s p
Cu(1)Cu(1)Cu(2)Cu(2) 0(1) PH) 0(2) 0(2) 0(3) 0(3) 0(4) 0(4)

(ScCoCu4O4)8+ 0.10 9.20 1.96 4.65 1.97 4.62

(Sc2Co2Cu6O7)
6* 0.19 9.54 1.97 4.88 1.96 4.89

(SCaCOsCueOv/* 0.18 9.36 .1.97 5.03 1.96 5.16

(Co8Cu0,,)10+ 0.34 9.56 2.00 5.36 2.00 5.36

(Co4Cu2O7)
4* 0.32 9.92 1.97 5.02 2.00 4.85

(Co8Cu3010)4+ 0.34 9.56 2.00 5.13 2.00 5.22

1 O

Nossos resultados estão de acordo com os resultados de espectroscopia de fotoemissão' ,
absorção e fotoemissão de Raio X ' .

Através de experimentos de excitação ótica em cerâmicas supercondutoras tem sido
possível obter um melhor conhecimento desse material, através da variação de x no filme

cerâmico Y Ba2 Cu3 O7.x ' , é possível caracterizar se os picos de absorção ótica

envolvem ou não oxigênio vacante ' . Devido à complexidade da estrutura eletrônica e a
forte hidridização dos orbitais atômicos, esse sistema apresenta um espectro ótico de difícil
interpretação. Do ponto de vista teórico não é possível obter uma boa interpretação dentro
do modelo de campo médio, porém neste trabalho estamos em condições de buscar unia
interpretação desses espectros através de cálculos de estados excitados via interações entre
configurações e probabilidade de transição (oscilator strength), esses resultados serão
mostrados a seguir.
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Figura 2. Comparação entre as densidades de estados dos aglomerados moleculares
Ca8 Cu3 Ó10 (cadeia) e Sc2 Ca2 Cu6 0 7 (plano), a) densidade de estados

total, b) densidade de estados para os orbitais d do cobre e c) densidade de
estados para os orbitais p do oxigênio. O nível de fermi foi escolhido como
zero na escala de energia.

b. Efeitos de Muitas Partículas

Para construir a função de onda de n-elétrons | ^p> usamos 210 configurações

(determinantes de Slater) conslrído por excitações simples e duplas envolvendo a faixa de
valência (ocupada) e de condução (desocupada). No plano, consideramos dois sistemas
denominados não dopados (ND) estado singleto e dopado (DD) estado dubleto, no sistema
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ND não existe buraco no último orbital ocupado, no sistema DD um elétron é retirado do
último orbital ocupado, correspondendo aos estados de carga 6+ e7-f respectivamente.
Para o estado fundamental singleto (ND) a configuração | <f>SCF> contribui com 0,56 para

a função de onda total mostrando que o sistema apresenta uma forte correlação eletrônica,
as outras configurações que contribuem são excitações Op <—» Cud as quais não

« x2-y2

podem ser descritas através da teoria de campo médio. No caso DD a configuração
|^ contribui com 0,87, mostrando que a correlação eletrônica é menor do que no caso

singleto. As outras configurações envolvendo contribuições menores são do tipo
Cud —» Op^ e Cto —> Cud

d
x2-y2 H 7 T 1 < J dx2-y 2

Como os aglomerados estudados possuem um número grande de átomos também é
possível analisar a transferência de carga envolvida nas excitações. Analisamos os 20
primeiros estados excitados para os aglomerados Sc2 Ca2 Cu6 O7 e Ca8 Cu3 O,0 ,

encontramos quatro transições características 0,6, 1,4, 2,4 e 5,0 eV as quais possuem um
alto valor para a probabilidade de transições por dipolo (força de osciladores).

As transições 0,6 e 5,0 eV ocorrem somente na cadeia envolvendo excitações simples
entre os átomos O ( 4 ) P j r — O ( l ) p / e Cu(l)dyzdxz + O(4)P ; r-^ Cu(l)dz2 + O(l)P?r

respectivamente. O caráter da transição 5,0 eV sugere ser altamente dependente da
concentração de oxigênio vacante, pois esta transição envolve os dois tipos de oxigênio. A
transiçjão 1,4 eV ocorre no plano envolvendo excitações duplas entre os átomos
Cu(2)d —> O(2)p via transferência de carga, é importante salientar que na cadeia

/X2-y2 «

também ocorre uma transição K 1,3 eV porém com uma probabilidade de transição IO2

menor que no plano. A transição 2,4 eV é característica do plano envolvendo uma
transferência de carga O(3)p + Cu(2)d —» O(2)p . Convém salientar que a análise

das transições descritas acima deva ser vista com cuidado, pois apenas apresentamos os
caráteres predominantes dos orbitais envolvidos, porém no topo da faixa de valência há
uma forte hibridização entre os átomos de cobre e oxigênio.

i

VI. Conclusão

Neste trabalho mostramos que utilizando aglomerados moleculares podemos obter
uma boa descrição da estrutura eletrônica dos oxidos cerâmicos supercondutores. Com a
inclusão de efeitos de muitas partículas mostramos que a correlação eletrônica é importante
para a correta descrição do estado fundamental, onde uma forte hibridização p-d ocorre
no topo da faixa de valência. A análise das excitações óticas e o cálculo da força de
osciladores mostram que excitações de 1,4 eV e 2,4 eV envolvem transferência de carga
em orbitais localizados no plano Cu-0 e excitações de 0,6 eV e 5,0 cV são excitações que
envolvem átomos de oxigênio da cadeia. Os valores obtidos para as transições óticas estão
em concordância com os resultados experimentais, dessa forma, acreditamos que,nenhuma
das transições acima são características de excitações puramente intra-d. Os átomos de Sc
e Ca funcionam como um reservatório de carga para o sistema, podendo ser substituídos
por átomos isovalentes de forma a aumentar ou diminuir a Tc do estado supercondutor.



T2.2-
O conhecimento da estrutura eletrônica e do mecanismo de condução dos novos

materiais cerâmicos supercondutores é importante tanto do ponto de vista da física básica
como tecnológico, pois esses materiais podem ser usados para construir SQUIDs
(Supersonducting Quantum Interference Devices) o qual pode ser usado na construção de

18
processador de sinal ultra—rápido e outras aplicações .
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