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Resumo

Neste trabalho, utilizando métodos de primeiros princípios baseados no

formalismo LMTO-ASA ("Linear Muffin-Tin Orbital - Atomic Sphere Approximation"),

calculamos a estrutura eletrônica e as propriedades magnéticas de sistemas metálicos com

simetria bidimensional. Usando o método de espaço real RS-LMTO-AS,\ estudamos

superficies de Fe e pd nas direções [001], [10] e [ll]. Investigamos como os diferentes

aspectos estruturais inerentes aos sistemas formados por camadas de Pd sobre as superficies

de Fe(001), Fe(110) e Fe(ll1) interferem no comportamento magnético destes sistemas,

procurando explicar os diferentes alcances de polanzação das camadas de Pd observados

experimentalmente. Passamos, então, a estudar o comportamento magnético de defeitos em

superficies de Pd(001), Pd(l10) e Pd(l11). Para impurezas de Fe e Co em superficies de Pd,

obtivemos valores de momento magnético local próximos ao da saturação, e mostramos que

a variaçáo destes momentos, com o número de primeiros vizinhos em torno do defeito, é

aproximadamente linear. Obtivemos uma alta polarizaçáo induzida nos átomos de Pd

vizinhos às impurezas indicando a existência de um momento magnético gigante, de

superficie semelhante ao observado, experimentalmente, paÍa impurezas de Fe e Co em Pd

bulk. Estudamos impurezas de Ru em superficies de Pd, investigando um possível aumento

no momento do Ru, uma vez que indícios de magnetismo foram observados

experimentalmente no caso desta impureza emPd bulk. No caso da superficie de Pd(001),

investigamos também propriedades magnéticas de sistemas constituídos por aglomerados

isolados de Fe embebidos na superficie de Pd e por camadas aleatórias de Fe e Co sobre essa

superficie. Os resultados para camadas aleatórias foram obtidos dentro da aproximagão do

potencial coerente (CPA), utilizando o método "Tight-Binding" TB-LMTO-ASA de espaço

k. Finalmente, utilizamos o método RS-LMTO-ASÀ para investigar o comportamento

magnético de camadas de Cr em sanduíches e super-redes Fe/CrÆe(001), e mostramos que

os efeitos da compressão da rede e da rugosidade na interface Fe-Cr podem causar uma

grande redução nos momentos magnéticos das camadas de Cr mais centrais. Nossos

resultados estão em boa concordância com os resultados experimentais da literatura e com

os resultados teóricos obtidos por outros métodos, quando existentes.



Abstract

In this work we use first principles methods based on the LMTO-ASA

("Linear Mufün-Tin Orbital - Atomic Sphere Approximation") formalism to study the

electronic structure and magnetic properties of metallic systems with bidimensional

symmetry. Using the Real Space (RS-LMTO-ASA) method we study the Fe and Pd surfaces

on [001], [110] and U1ll. We investigate how the different structural aspects of Pd layers

on the Fe(001), Fe(110) and Fe(lll) surfaces affect their own magnetic behavior,

determining their relation to the experimentally observed polarization ranges of the Pd

layers. We also investigate the magnetic behavior of some defects in Pd(001), Pd(ll0) and

pd(111) surfaces. for the case of Fe and Co impurities in Pd surfaces, we obtain for their

magnetic moment values near the saturation one, and we show that these values decrease

linearly as the number of nearest neighbors increases. We obtain a high polarization induced

in the atoms of Pd near the impuiities, which indicates the existence of a surface giant

magnetic moment similar to the one experimentally observed for impurities of Fe and Co in

bulk pd. \ile study Ru impurities in Pd surfaces, investigating a possible increase in the Ru

magnetic moment, once experimental results indicate the presence of magnetism in the case

of Ru in bulk Pd. V/e also investigate the magnetic properties of isolated Fe clusters

embedded in the Pd(001) surface, and of random layers of Fe and Co in the Pd(001) surface.

The results for the random layers are obtained using the coherent potential approximation

(CpA), using the k-space Tight-Binding (TB-LMTO-ASA) method. Moreover, the magnetic

behavior of thin layers of Cr in Fe/CrÆe(001) trilayers and superlattices is studied using the

RS-LMTO-ASA method. The effects of lattice compression and interface mixing are

investigated, and it is shown that they can cause large reductions of the Cr magnetic

moments. The values are in general in excellent agreement with experiment and other

calculations, when available in the literature.
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Cøp{tulo I - Introdução

Introdução

Neste capítulo, apresentaremos os temøs abordndos neste trøbalho, apontando

as motivações, indicqndo os procedimentos e apresentando os sistemas .físicos o serem

estudødos.



Capítulo I - Introdução

Atualmente, é crescente o interesse na predição das propriedades de materiais

clássicos e de novos materiais, tais como multicamadas metálicas, ligas e suas superficies,

interfaces e defeitos em superficies. Um entendimento detalhado do comportamento

microscópico destes sistemas é de grande importânciapara,futuros avanços na írea de ciência

dos materiais. O desenvolvimento de técnicas sofisticadas de preparação e caracterização de

materiais estruturados artificialmente tem dado um grande impulso ao estudo de sistemas

metálicos com simetria bidimensional, tais como superficies, multicamadas, sanduíches, etc.

Com o intuito de compreender as propriedades destes sistemas, métodos teóricos para o

cálculo de estrutura eletrônica têm sido desenvolvidos. Muito conhecimento foi gerado, e hoje

existem procedimentos sofisticados e bem estabelecidos, como os métodos de primeiros

princípios [!-tt1, para estudar as propriedades eletrônicas e magnéticas de sistemas metálicos

com simetria bidimensional. No entanto, na práúica, os sistemas raramente são perfeitos:

superficies apresentam pataÍflares, interfaces contêm rugosidades, etc. Esses defeitos quebram

a periodicidade bidimensional, resultando em sistemas metálicos bastante complexos. Além

disso, muitas vezes, defeitos são introduzidos propositadamente, por terem propriedades

fisicas interessantes ou úteis, como no caso de impurezas e grãos em superficies. O estudo de

propriedades eletrônicas e magnéticas de sistemas metálicos bidimensionais complexos

apresenta dificuldades e ainda hâ, na área, vários problemas em aberto.

Poucos são os métodos que podem conciliar cáLlculos de primeiros princípios da

estrutura eletrônica e a quebra da periodicidade característica de sistemas metálicos

complexos. Este problema se torna ainda mais dificil de ser tratado quando o defeito é extenso,

apresentando um grande número de átomos inequivalentes, impossibilitando que a simetria seja

recuperada usando o recurso de supercélulas. Uma forma alternativa de contornar as

dificuldades apresentadas pelos métodos de espaço k é uttlizar um método de espaço direto,

onde a quebra de simetria dos sistemas pode ser tratada, não acarretando um aumento

significativo de memória ou de tempo de computação. Um procedimento para cálculos øå

initio de estrutura eletrônica no espaço direto (RS-"Real Space"), baseado no formalismo

LMTO-ASA ("Linear Muffin-Tin Orbitals - Atomic Sphere Approximation') de espaço k, foi

desenvolvido pelo nosso grupo do IFUSP (Instituto de Física da Universidade de São Paulo)

2



Cøpítulo 1 - Infiodução

ll¡l. O RS-LMTO-ASA para sistemas bidimensionais foi implementado recentemente e tem

demonstrado um allo grau de confiabilidade, podendo ser utilizado no estudo de sistemas

bidimensionais com quebra de simetria [9-11]. No capítulo 2 deste trabalho, descrevemos

brevemente o método RS-LMTO-ASA, utllizado neste trabalho, e as modificações nele

introduzidas, para tratar sistemas metálicos com simetria bidimensional perfeita ou na presença

de imperfeições.

Este trabalho tem como objetivo central estudar alguns importantes problemas

relacionados com sistemas metálicos bidimensionais complexos, preenchendo lacunas no

estudo de propriedades locais e procurando fornecer elementos que ajudem na caracterizaçáo

desses materiais. Para tanto, na maioria dos casos, realizamos os cálculos no espaço direto

utilizando o método de RS-LMTO-ASA. No entanto, em alguns casos, utilizamos o método

LMTO-ASA "tight-binding" (TB) de espaço k, que aliado à aproximação do potencial

coerente (CPA - "Coherent Potential Approximation") [8], mostra-se ideal no tratamento de

camadas aleatórias. Este método, desenvolvido pelo grupo do prof. Josef Kudrnovsky, do

Instituto de Física dePraga ("Institute of Physics, Prague, Czech Republic"), nos foi cedido e

implementado no IFUSP, como parte deste projeto de Tese.

Em todos os sistemas aqui estudados, duas questões importantes foram

abordadas de forma sistemática, a saber:

1. Como os aspectos estruturais influenciam no magnetismo dos vários

sistemas .

2. Quais são os mecanismos de indução de momentos magnéticos em sítios de

metais tradicionalmente não magnéticos devido à presença de metais

magnéticos.

Sistemas eletrônicos que estão no limite do magnetismo são de grande interesse

em fisica damatéria condensada. Nesse contexto, uma atenção especial tem sido devotada ao

Pd, um metal não magnético da série 4d, que apresenta um comportamento interessante

devido sua alta susceptibilidade magnética. Um problema clássico em magnetismo que tem sua

explicação na altapolarizabilidade do Pd é o da observação de um grande momento magnético

-)



Capítulo 1 - Infiodução

não usual (da ordem de l0¡rs), chamado de momento magnético gigante, quando impurezas da

série 3d (e.g. Fe e Co) são colocadas no hospedeiro Pd Ou¡¡tlß).

O momento gigante de impurezas de Fe em Pd bulk foi por nós investigado em

um trabalho anterior [4], resultando em interesse pelo problema. Aqui, uma grande parte

desse trabalho é devotada ao estudo da polanzação de sítios de Pd em outros contextos, ou

seja, na viziriltança de superficies, monocamadas, impurezas e aglomerados magnéticos,

principalmente de Fe. Uma segunda parte deste trabalho trata sistemas Fe-Cr, com ênfase no

comportamento magnético de sítios de Cr (bastante sensível ao affanjo local), na presença de

Fe.

, Aqui, inicialmente, estudamos (capítulo 3) superficies perfeitas de Fe e de Pd,

que servirão de base no cálculo de propriedades de sistemas mais complexos envolvendo

impurezas, camadas, aglomerados, etc., sobreessas superficies. Várias direções ([001], [110] e

[lll]) serão investigadas, uma vez que as características estruturais podem determinar as

propriedades eletrônicas e magnéticas dos sistemas estudados.

Abordamos, a seguir (capítulo 4), um problema bastante interessante e ainda

não estudado na literatura, relacionado às propriedades únicas do Pd. Recentemente, foi

observado que, quando camadas de Pd são depositadas sobre superficies de Fe na direção

[001], há uma forte polarização dos sítios de Pd que se estende até duas camadas de Pd [15-

l7l. No entanto, paraa direção [10] da superficie de Fe, medidas experimentais [18] indicam

que, apesar de o Pd ser fortemente polarizado na primeira camada de Pd justaposta ao Fe, na

segunda camada jâ não é detectado um momento induzido. Buscando uma explicação teórica

para os diferentes alcances da polarização das camadas de Pd observados experimentalmente

[5-18], investigamos, aqui, de forma sistemática, as propriedades magnéticas de n camadas de

Pd sobre superficies de Fe, em várias direções.

Como foi mencionado, impurezas de Fe e Co, em hospedeiro Pd, apresentam

momento magnético gigante. Por outro lado, impurezas 4d, em hospedeiro Pd, são

I No decorrer deste texto, usaremos o termo bulk qaando nos referirmos ao metal volumétrico puro, i.e., sem
defeitos e com sua simetria tridimensional característica.

4



Cøpíluto I - Introdução

normalment e îáo magnéticas. No entanto, há evidências de que o Ru apresenta-se magnético,

com um momento local extremamente baixo [19], da ordem de alguns décimos de magnetons

de Bohr. IJmavezque, em getal, o menor número de coordenaçáo pata átomos em superficies

tende a favorecer o magnetismo, é razoíwel Se esperar que haja um aumento no momento

magnético do Ru em superficies de pd, com relação a esta mesma impureza em pd bulk. No

capítulo 5, calculamos a estrutura eletrônica e propriedades magnéticas de Fe, Co e Ru

inseridos como impurezas substitucionais em superficies de Pd. Nosso intuito é o de investigar

a formaçáo de momento magnético gigante de superficies para impurezas de Fe e Co e' no

caso do Ru, verificar um possível aumento do momento magnético local em comparação com

o caso desta imPuÍeza emPd bulk'

Aqui e em trabalho anterior já publicado [9], investigamos impurezas 3d em

superficies de p¿|. Existem, também, na literatura, resultados teóricos l7'l4l para

monocamadas de metais 3d sobre as superficies de Pd que mostram momentos nas

monocamadas fortemente aumentados, se comparados com os momentos dos elementos 3d.

No entanto , paÍacamadas superficiais com concentrações intermediárias de metais da série 3d,

entre a impureza (concentração praticamente nula) e a monocamada (com concentração de

sítios 3d igual a um), sobre a superficie de Pd, não há estudos na literatura. Notamos que, para

concentrações intermediárias, os elementos da série 3d podem se arranjar de diversas maneiras,

formando aglomerados de átomos na superficie ou distribuindo-se de maneira mais uniforme

na camada superficial formando ligas aleatórias. Na última parte do capítulo 5, estudamos

aglomerados de Fe e ligas aleatórias de Fe-Pd e Fe-Co, em superficies de Pd(001). Camadas de

Fe com cobertura incompleta sobre essa superficie também são estudadas.

Outros sistemas para os quais há intensa pesquisa são os das multicamadas

magnéticas cujo estudo levou à descoberta do efeito de magnetoresistência gigante (GMR), em

1988 [20]. É interessante notar que, pouco tempo depois da descoberta desse efeito, já se

estava fazendo uso comercial de dispositivos utilizando tal propriedade [21]. O efeito da

GMR, que ocorre para vários materiais, foi inicialmente observado em multicamadas Fe/Cr.

Resultados teóricos e experimentais mostram que o magnetismo das camadas de Cr e o

acoplamento entre as camadas de Fe em multicamadas Fe/Cr são fortemente influenciados por

5

npurezas d¡

estigado er¡

;rande part¡

lntextos, o¡

magnéticoq

m ênfase nt

presença d(

FeedePd

envolvendr

)011, [110] r

eterminar a

ante e aindi

Ltemente, fo

e na direçãt

s de Pd [15

[8] indical

sta ao Fe, tl

:ação teóric

imentalment

n camadas ó

[, apresentaf

:iro Pd, sf,

, pufo, i.e., søf



Capítulo I - Introdução

vários fatores, tais como: qualidade cristalográfica das amostras, rugosidade nas interfäces Fe-
Cr, orientação cristalogrërfrca das multicamadas e espessura das camadas de Cr.

Apesar da grande quantidade de estudos para multicamadas Fe/Cr, algumas

questões ainda devem ser esclarecidas quanto à magnetização das camadas de Cr nestes

sistemas. Resultados experiment ais l22l mostram que camadas de Cr com espessura menor

que, aproximadamente, 30 camadas atômicas justapostas entre camadas de Fe(001) são

paramagnéricas ou não magnéricas, mesmo a baixas temperaturas.Iâpara um número maior de

camadas atômicas, o Cr volta a apresentar o comportamento antiferromagnético característico

do Cr puro. Estudos teóricos com inclusão de rugosidade na interface Fe-Cr, realizados

utilizando-se métodos parametrizados, sugerem que há uma forte redução do momento

magnético nas camadas de Cr, mas o comportamento paramagnético destas camadas não foi
verificado' CáLlculos teóricos [23] indicam que o antiferromagnetismo do Cr bulk é bastante

sensível a pequenas variações do parâmetro de rede. Assim, é interessante investigar a

influência de uma possível compressão do parâmetro de rede do Cr na interface Fe-Cr, sobre o

comportamento magnético nas camadas de Cr.

No capítulo 6, investigamos a influência da pressão (variação do parâmetro de

rede) sobre o momento do Cr em multicamadas e sanduíches Fe/Cr. Os diferentes papéis

relacionados à interface rugosa e à compressão da rede na redução do momento magnético

local nos sítios de Cr nos sistemas Fe/Cr são investigados. Cabe colocar que os resultados

teóricos anteriores existentes para multicamadas de Fe e Cr são parametnzados e não levam

em consideração o efeito de pressão sobre a rede do cr na interface.

Por fim, no capítulo 7, expomos nossas conclusões. Vale ressaltar que cada um

dos assuntos aqui tratados abrange vasta literatura e uma grande quantidade de detalhes . para

maior clareza, uma pequena introdução com as informações relevantes foi adicionada a cada

capítulo.

6
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utilizqdo nesÍe trabalho, para o cqlculo dø estrutura eletrônicø de sistemas metalicos

bidimensionais complexos. Dado que este formalismo já foi descrito detalhadamente em

outras ocasiões []0,12,14,24J, a apresentação sera sucinta, discutindo a escolha do

método dianle do problemq d ser estudødo e expondo suqs características mais relevantes.
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2.1 Introdução

Amaioriadaspropriedadesdossólidospodeserdeterminadapelo

comportamento de seus elétrons' Portanto, dentro da teoria da matéria condensada' é de

grande importânoia o cálculo da estrutura eletrônica de sólidos' o que nos permite o

entendimento e a interpretação de experimentos, e também pode vir a ser uma ferramenta

útil na predição de propriedades em ciência dos materiais'

ocálculodeestruturaeletrônicaparaumsólidoconsisteemencontraros

autoestados para um sistema de muitos fermions interagentes' solucionando a eq' de

SchrOedinger ou, se os efeitos relativísticos forem importantes' resolvendo a eq' de Dirac'

No entanto, a soluç áo exata deste problema não é computacionalmente viável, sendo

necessária ít uririzaçáode métodos aproximativos, escolhidos convenientemente de acordo

com o sistema a ser estudado, de forma a náo comprometer a análise final dos resultados e

sem introdu zir paràmetros empíricos' Estas aproximações são brevemente descritas a seguir'

Aprimeiraaproximaçãoaserconsideradabaseia-senofatodeexistiruma

grande diferença (três a quatro ordens de magnitude) entre a massa de um elétron e de um

núcleo atômico, tendo como conseqüência que os elétrons respondem quase que

instantaneamente às mudanças nas posições dos núcleos. Desta forma' uma boa

aproximaçãoédequeaoadainstante,oselétronsestãoemumestadoestacionário,

inseridos no campo dos núcleos e na posição destes naquele instante e respondem

adiabaticamente ao movimento do núcleo. Esta é a essência da aproximação de Born-

oppenheimer(ouaproximaçãoAdiabática)[25],quenospermitedesacoplaraparte

eletrônica e a partedos caroços nucleares na solução da eq' de schröedinger e estudar o

comportamento de cada um destes' independentemente'

outraaproximaçãoa,sere[uadarelaoiona.seaotratamentodoproblemade

muitoscorpos,noestudoteóricodeumsólido'Paratanto'utilizamosateoriadofuncional

da densidade (DFT -..Density Functional Theory") de Hoenberg-Kohn [26], que gatante

existir um funcional energia (energia como função da densidade eletrônioa) o qual é mínimo

para adensidade eletrônica correta, e esse valor é o estado fundamental da energia dos

elétrons, quando minimizado para qualquer potencial externo' Dentro desta abordagem' é
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possívgl transformar o pfoblema de muitos cofpos em vários de um elétron, isto é, resolve-

se a eqvação tipo-Schrodinger (ou eq. de Kohn e Sham) l27l para elétrons individuais (não

interagenïes), movendo-se sob a açáo do campo dos núcleos mais o campo médio gerado

pelos outros elétrons. Este campo médio inclui as interações eletrostáticas e um termo que

simula as energias de correlação e troca ("exchange-correlation"). A teoria do funcional da

densidade citada é, em getal, usada juntamente com aproximações para o termo de

correlação e troca. Uma das aproximações, aplicada com grande efrcâcia para metais, é a

aproximação da densidade local (LDA - "Local Density Approximation") de Kohn e Shan,

na qual a energia de correlação e troca é tomada como uma grandeza local função da

densidade de cargas, em cada ponto. Para sistemas com polarização de spin, pode-se

introduzir, de forma aníiloga, a aproximação da densidade local por spin (LSDA -"Local

Spin Density Approximation"). Para a descrição da energia de correlação e troca, hit

diferentes parametrizações sugeridas îa literatura. Neste trabalho, em particular,

utilizaremos a parametrizaçáo proposta por Barth e Hedin [28]'

Nos cálculos de primeiros princípios na teoria do funcional da densidade,

usualmente as densidades eletrônicas e os potenciais referentes aos campos médios são

determinados por um processo autoconsistente que descreveremos, sucintamente, a seguir.

IJtilizando uma estimativa para o potencial iterativo total médio V,

geralmente dada por uma superposição de potenciais atômicos, as funções de onda V¡ e as

energias E¡para cada elétron, são obtidas através da solução da equação tipo-Schrodinger,

para um elétron:

(-V'+V-E,)\r,=o Ql)

Com as firnções de onda obtidas neste primeiro cárlculo, encontramos a densidade eletrônica

T'ì(T), definida como

n6)=)lv¡{Ðl' (22)

l

A partir do valor de q(i), determinamos o potencial eletrostático (Vs) conespondente,

resolvendo-se a equação de Poisson, que, em unidades atômicas de Rydberg, é dada por:

V'vu1r¡ = -snn6) Q3)
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possível transformar o problema de muitos corpos em vários de um elétron, isto é, resolve-

se a equação tipo-Schrödinger (ou eq. de Kohn e Sham) l27l para elétrons individuais (não

interagentes), movendo-se sob a ação do campo dos núcleos mais o campo médio gerado

pelos outros elétrons. Este campo médio inclui as interações eletrostáticas e um termo que

simula as energias de correlação e troca ("exchange-correlation"). A teoria do funcional da

densidade citada é, em geral, usada juntamente com aproximações para o termo de

correlação e troca. Uma das aproximações, aplicada com grande efrcárcia pata metais, é a

aproximação da densidade local (LDA - "Local Density Approximation') de Kohn e Shan,

na qual a energia de correlação e troca é tomada como uma grandeza local função da

densidade de cargas, em cada ponto. Para sistemas com polaizaçáo de spin, pode-se

introduzir, de forma an!úoga, a aproximação da densidade local por spin (LSDA - "Local

Spin Density Approximation'). Para a descrição da energia de correlação e troca, hát

diferentes parametrizações sugeridas na" literatura. Neste trabalho, em particular,

utilizaremos a parametnzaçáo proposta por Barth e Hedin [28]

Nos cálculos de primeiros princípios na teoria do funcional da densidade,

usualmente as densidades eletrônicas e os potenciais referentes aos campos médios são

determinados por um processo autoconsistente que descreveremos, sucintamente, a seguir'

IJtllizando uma estimativa para o potencial iterativo total médio V,

geralmente dada por uma superposição de potenciais atômicos, as funções de onda V¡ e as

energias E¡ para cada elétron, são obtidas através da solução da equação tipo-Schrödinger,

para um elétron:

(-v'+v-E,)v,=o Q'l)

Com as funções de onda obtidas neste primeiro cálculo, encontramos a densidade eletrônica

nG), definida como

nG)=Ilr,Gl' Q-2)

l

A partir do valor de nG), determinamos o potencial eletrostático (VB) correspondente,

resolvendo-se a equação de Poisson, que, em unidades atômicas de Rydberg, é dada por:

V'v"(.) = -sæn6) Q3)

9
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A este potencial (Vg,), adicionamos o termo de correlação e troca (VCf)' e a contribuição

do núcleo do átomo em questão (VN), obtendo, assim, um novo potencial corrigido V.:

V.:VE+VC1+VN Q4)

Tomamos, então, uma nova estimativa para o potencial iterativo v' como uma média

ponderada do antigo e do novo potencial eletrônico corrigido' Determinam-se' em seguida'

novas funções de onda V¡ Gsando a eq. 2-7), segUindo-se com este processo iterativo até

queopotencialinicialeoobtidoapartirdadensidadeeletrônicadifiramapenasdeumvalor

preestabelecido. Quando este estágio é alcançado' dizemos que o cálculo está convergido ou

autoconsistente

Para estudo da estrutura eletrônica e propriedades de materiais' existe uma

quantidade bastante grande de métodos os quais podem ser divididos em semi-empíricos (ou

parametrizadôs) e de primeiros princípios (aó initio)' Os conhecidos como semi-empíricos'

apesar de fornecerem um valioso conhecimento e poderem até prever tendências em

propriedades, envolvem um grande número de aproximações e úilizam parâmetros

determinad os a priori. os quais podem ser ajustados, tanto aos dados experimentais' quanto

aos resultados de cálculos mais sofisticados. os cálculos de primeiros princípios podem

prever propriedades de sólidos com grande precisão e, nestes' são utilizados como "dados

de entrada,, os números âtômicos dos átomos constituintes dos sistemas e' usualmente'

algumas informações estruturais. Neste trabalho, falaremos somente dos enfoques ab initio'

Existem vários métodos de primeiros princípios, para a determinação de

estrutura eletrônica em sólidos. Podemos dividilos em três classes: métodos que expandem

as funções de onda em termos de ondas parciais dependentes da energia' como o KKR [29]

(,,Korringa-Kohn-Rastoker") e o APW [30] ("Augment-Plane-wave"), métodos usando

funções de base fixas, como o LCA' [31] (''Linear Combination of Atomic orbitals'')' e os

métodos lineares, como o LMT6 l3z,33l ("Linear Mufün-Tin orbital") e o LAPW [1]

(,,Linear Augment-Planewave"). Dentre esses, utilizamos, no nosso desenvolvimento' o

método linear LMTO, desenvolvido por o.K' Andetsen132'331' com o objetivo inicial de

combinaralgumasdascaracterísticasvantajosasexistentesnosoutrosmétodos.Neste

método LMTO, o potencial considerado é do tipo "Muffin-Tin"' e o sóiido é construído a

partir da justaposição de esferas centradas nos vários sítios,, como descrevemos
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posteriormente (ver apêndice A) As funções de base são convenientemente construídas

através de uma combinação linear de soluções da equaçáo tipo-Schrödinger, nas esferas

centradas em cada sítio ñ. da rede e de suas derivadas com relação à energia, todas

calculadas para a energia E" escolhida.

Usando funções de base com estas características, recaímos num problema de

autovalores simples, em que não são necessárias muitas funções de base para que os

autoestados sejam bem descritos.

Mas, mesmo dentre os cálculos de primeiros princípios, há outros pontos a

considerar, na escolha da abordagem apropriada. No caso de um cristal perfeito ou

superficies perfeitas, por exemplo, é bastante prático utllizar uma abordagem de espaço

recíproco, considerando a periodicidade da estrutura. Porém, se esta periodicidade é

quebrada, pode haver a necessidade de construir células unitárias com um grande número de

átomos para repres entar, de forma satisfatória, essas configurações. No entanto, este tipo de

tratamento tem um custo computacional variando com potência entre 2 e 3 do número de

átomos por célula, o que pode dificultar, ou até mesmo inviabilizar, o estudo de sistemas

muito complexos do ponto de vista estrutural.

Como uma forma de trafar problemas com quebra de periodicidade,

característicos de sistemas metálicos complexos, nosso grupo implementou um método de

espaço real, o RS-LMTO-ASA ("Real Space - Linear Muffin-tin Orbitals - Atomic Sphere

Approximation'). O RS-LMTO-ASA é um esquema de primeiros princípios, baseado no

formalismo LMTO-ASA (descrito no apêndice A) e no método de recorrência (apresentado

no apêndice B) e, por ser um método de espaço real, não requer simetrias e tem sido uma

ótima alternativa para o estudo de sistemas metálicos complexos. Utilizando o RS-LMTO-

ASA podemos tratar, com certa facilidade, impurezas substitucionais, impurezas

intersticiais e aglomerados, com um grande número de átomos em hospedeiros tipo metal de

transição ou em superficies metálicas. Note-se que métodos como o KKR-GF-ASA e o

LMTO-GF são capazes de estudar superficies com impurezas ou aglomerados

substitucionais, incluindo-os como uma perturb açáo ao sistema. No entanto, nenhum deles é

capaz detratar de forma autoconsistente, pelo menos até o momento, impurezas intersticiais

ou aglomerados com um grande número de átomos em superficies metálicas. Para o RS-
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LMTO-ASA que está baseado no espaço direto, tais problemas podem ser tratados com um

custo computacional que cresce linearmente com o número de átomos não equivalentes.

Neste capítulo, descrevemos de maneira breve o método RS-LMTO-ASA,

utilizado neste trabalho, e as modificações nele introduzidas, para o cáLlculo da estrutura

eletrônica de sistemas metálicos com simetria bidimensional perfeita, ou na presença de

imperfeições.

Em alguns problemas de interesse estudados neste trabalho, utilizamos um

outro esquema ab initiobaseado no método LMTO-ASA "tight-binding" (TB) de espaço k,

que, combinado com o método de funções de Green de superficie e a aproximação do

potencial coerente (CPA), mostra-se ideal no tratamento de camadas aleatórias. Conforme

colocamos no capítulo 1, este método, desenvolvido pelo grupo de Pragq nos foi cedido

pelo Dr. Josef Kudrnovsky e foi por nós implementado no IFUSP, como parte deste projeto

de Tese. Uma descrição bastante detalhada deste método foi publicada recentemente [8]

Desta forma, não nos deteremos aqui a apresentar tal método. No entanto, cabe enfatizar

alguns pontos de extrema importânciapara termos noção das diferenças entre este método

TB-LMTO-ASA e o RS-LMTO-ASA, que são complementares. Por utllizar a aproximação

do potencial coerente (CPA), o TB-LMTO-ASA fornece grandezas médias, não podendo

descrever, por exemplo, o comportamento da polanzação dos átomos em torno de

impurezas. Todavia, no caso de ligas aleatórias, o TB-LMTO-ASA fornece, com facilidade,

propriedades médias destes sistemas, enquanto que, se usássemos o RS-LMTO-ASA neste

caso, teríamos que calcular várias configurações e tomar a média, o que seria extremamente

custoso.

Na próxima seção, apresentamos o processo autoconsistente generalizado,

utilizado no RS-LMTO-ASA. Na seção 2.3, descrevemos o processo autoconsistente para

sistemas metálicos bidimensionais e, na seção 2.4, as adaptações introduzidas neste método,

para o cálculo da estrutura eletrônica de defeitos em sistemas bidimensionais.
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m 2.2 processo autoconsistente generalizado no RS-LMTO-ASA

Nesta seção, apresentamos o procedimento autoconsistente de primeiros

princípios, no espaço direto utilizado no RS-LMTO-ASA, para a determinação da estrutura

eletrônica de sistemas metálicos complexos'

Este procedimento pode ser dividido em dois processos autoconsistentes

entrelaçados. Chamamos a estes dois processos de parte atômica e parte geral. Na parte

atômica, obtém-se o potencial e os correspondentes parâmetros de potencial (Cn, Ln e Qr)1

para cada sítio não equivalente, através da resolução da equação de tipo-Schrodinger,

dentro das esferas "Muffin-Tin" (MT) (seção 2.2.2). Chamamos de sítios equivalentes

aqueles que possuóm os mesmos, assim chamados "parâmetros de potencial", o que implica

em terem mesmas ocupações, densidades de estado, etc. Na parte geral do processo,

procura-se resolver o problema de autovalores do sistema como um todo, usando os

parâmetros de potencial obtidos na porte atômica. São encontradas, então, as soluçöes da

equação de tipo-Schrodinger îo material e as densidades de estados correspondentes, ou

seja, obtém-se a estrutura eletrônica. Aparte geral será discutida na seção 2.2-1.

2.2.1 Parte Geral

Para descrevermos esse processo, faremos, primeiramente, algumas

observações iniciais com relação à escolha da base (ver apêndice A). O formalismo LMTO

foi, de início, primeiramente desenvolvido na chamada base canônica. Posteriormente, foi

mostrado [33] que este formalismo pode ser descrito em termos de várias outras bases.

Assim, tem-se a liberdade de escolher a base que seja mais apropriada para ttatar cada caso.

para o nosso problema, existem duas bases de maior interesse. Essas são a base ortogonal,

1 Os parâmetros de potencial Ct, L! e Q, são descritos no apêndice A'

l

),

ta

)
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onde as funções de onda são ortogonais entre si, e a base mais localizada ('Tight Binding"

(TB)), obtida de maneira a termos as interações entre os sítios vizinhos com o alcance

menor possível. A descrição das bases ortogonal e TB, em relação a base canônica' é dada

em termos de parâmetros de mistura, denotados por Q para abase ortogonal e Q para base

TB, Utilizamos a notação barra para a base TB e zero como superscrito para a base

canônica.

Na parte geral do processo autoconsistente de espaço direto, tem-se por

objetivo solucionar o problema de autovalores, usando os parâmetros de potencial

calculados na parte atômica, e obter a estrutura eletrônica' Com este fim' tomamos a

Hamiltoniana na base ortogonal, H, porém escrita em termos de parâmetros TB' Neste caso'

t

a Hamiltoni aîa apar eçe na seguinte forma:

H = Eu *rt(r*oñ)' o., Q'5a)

H=Eu+[-[õh+[o[o[-,. , (2'5b)

onde h é uma matrizhermitiana expressa em termos de parâmetros TB, i'e':

h=õ-Eu +tr/' q n" e.6)

Aqui, ó,e "Ã 
são parâmetros de potencial nabase TB e S é amatiz de estrutura na mesma

representação.

Quandoaaproximaçãodesegundaordeméusada,desprezamostermosda

ordem ¿" (B-r.,f ou maiores, e a Hamiltoniana resultante, neste caso, é:

H-Ho)-hõh , .Q.7)

onde
(2 8)

é a Hamiltoniana de primeira ordem. cabe enfatizar que, para uma boa descrição da parte

ocupada das bandas s, p e d, é necessário utilizar somente a Hamiltoniana de primeira

ordem Flt), 
"q. 

(2 8). No entanto, para se descrever bem os estados desocupados' os termos

de segunda em (E _ Eu), i.e., hoñ devem ser incluídos na Hamiltoniana. Auttrizaçã'o dos

:Eu *h = C+A¡1(t)
22 --1

SA
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termos de segunda torna o processo autoconsistente muito mais custoso e, para as

propriedades estudadas neste trabalho, tais como momento magnético, a inclusão do termo

de segunda ordem não acarrela diferenças significantes nos resultados. Assim, nos

problemas apresentados aqui, utilizaremos a Hamiltoniana de primeira ordem. Já quando

tem-se por objetivo estudar propriedades como acoplamento magnético entre sítios, a

inclusão do termo de segunda ordem na Hamiltoniana se faznecessátria:'

Devido ao fato de os valores de Q, (parâmetro de mistura na base TB),

serem dados por constantes e independentes do potencial (definidos nas oquações 4.2.14,

apêndice A), podemos dividir o problema de encontrar aHamtltoniana autoconsistente, H,

em duas partes independentes. A primeiraparte diz respeito somente à estrutura do material,

ou seja, as posiçõds relativas das esferas "Mufün-Tin", e consiste na determinação damatriz

de estrutura localizada S :

S: So (t -Q t'I' , (2.s)

onde I é amatriz identidade e S0 é a constante de estrutura para a base canônica, que

relaciona os vários sítios do material (eqs. 4.1.5, apêndice A) Os valores de S0 e Q estão

tabelados na literatura 1341. No processo autoconsistente que utilizamos, temos que a

estrutura permanece invariante durante todo o cálculo e, portanto, S pode ser obtida uma

única vez e de forma independente 3.

Construída a matrtz S, a parte seguinte depende do potencial e consiste em

encontrar os parâmetros de potencial Cn e A,n, os quais modificam a cadaiteraçáo. Para isto,

2 O desenvolvimento computacional, para a inclusão do termo de segunda ordem na Hamiltoniana foi

reaTizadano decorrer deste trabalho e um artigo foi publicado [35], no estudo da estrutura eletrônica de

superficies de Mo(001) e W(001), e um outro artigo envo.tvendo cálculos de acoplamento magnético está em

fase de construção. No entanto, tais trabalhos não fazem parte do escopo desta tese e não serão aqui

apresentados.

3 A matriz S tem dimensões 9N x 9N, onde N é o número de átomos no cristal (geralmente, da ordem de

1000) e 9 é o número de orbitais de base (sendo um s, três p e cinco d), e, para obtê-la, devemos calcular a

matiz inversa acima. No entanto, devido ao caráter local de S , podemos considerar um "cluster" bem

menor (cerca de 20 átomos) em torno de cada sítio, reduzindo o problema à inversão de uma matriz de

dimensões 180x180 (equivalente a 20 átomos com 9 orbitais cada)'
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tomamos uma estimativa inicial para os parâmetros Cn e Ln (obtidos a part\r de cálculos da

parte atômi ca para cada esfera não equivalente, ou seja, com densidade de estados e

ocupação distintas) e construímos a Hamiltoniana H (eq. 2'8)' Em nossos cálculos' H é uma

matriz 9Nx9N.

obtida H, o próximo passo consiste em resolver o problema de autovalores:

(u-e)p=o (2 10)

e determinar a densidade de estados local, LDOS, referente a cada sítio R não equivalente e

cada orbital L = L,m destes sítios, que é denotada por N"r (E) . Isto é feito, utilizando-se o

método de recorrência [36] no espaço real ariado ao terminador de Beer e Pettifor [37] (ver

apêndice B). cabe enfatizar que o método de recorrência será eficiente somente se H tiver

uma característica esparsa (com muitos zeros)' Isto é garantido por utilizarmos uma matnz

Hamiltoniana expressa em termos de parâmetros TB, com a constante de estrutura S

relacionando, apenas, primeiros vizinhos'

Comasdensidadesdeestadosprojetadas,No(E),calculamososchamados

momentos de ordem "n" da densidade de estados local, m$ ' para a energia Eu'nz 
'

definidos como:
Er.

','F,) 
= f("-n".*,)N*n(r,þn (2lr)

É bom ressaltar que o 
','olr.n 

o de ordem zero, mf;/, nos fornece a ocupação de cada

orbital. Dado que visamos descrever a parte ocupada da banda, escolhemos Eu,*' como

sendo o centro de gravidade da mesma e, nessa região, portanto, o primeiro momento, m$l'

será nulo.

Obtidos os momentos da densidade de estados, necessitamos do parâmetro

de potenciú PnQ=s,p,d) que nos dá as condições de contorno para cada esfera' Este

parâmetro é definido em termos de D,, a derivada logarítmica da solução da equaçáo tipo-

Schrödinger, Af/, no contorno da esfefa, conforme a relação abaixo [33]:

1

P¿=-!arctg(D")+0.5 , (z.lz)
TE
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onde Q está restrita a valores positivos (o < n < t)

Pode-se mostrar que [38] o potencial esférico, V{R), dentro de cada esfera

cenÍrada em R, e os cofrespondentes parâmetros de potencial (Co, Ào, Q*r) fïcam

univocamente determinados, a menos de uma constante, se as quantidades definidas acima,

mll/ e &, forem dadas. A constante referida anteriormente é fixada, tomando-se o

potencial nulo no contorno das esferas.

Usualmente, os métodos autoconsistentes existentes para a determinação da

estrutura eletrônica de um sólido baseiam-se na variação do potencial entre duas iterações

consecutivas. No entanto, as quantidades ml? e i definem o potencial e é comum no

LMTO-ASA e suas versões usar esses parâmetros em lugar do potencial, nos critérios de

convergência do plocedimento autoconsistente.

A derivada logarítmica, D.,r, pode ser expressa em termos dos parâmetros de

potencial, obtendo-se a seguinte expressão para Po 1391.

P,
1

1T

or,,r{r+(zr+tthffi I +05 Q 13)

onde observa-se que P, depende de E,, C, Q e A . Assim, na primeira iteração, toma-se

uma estimativa inicial para Pn e, posteriormente, utiliza-se o novo valor de Eu enoontrado

na iteração em questão e os parâmetros C, A e Q da iteração anterior.

De posse dos momentos da densidade de estados (m(0) e m(')¡, do

parâmetro Pn e da energia Eu , os cálculos referentes à parte atômicq podem, então, ser

desenvolvidos, fornecendo novos C, A e Q na base ortogonal. Paralelamente à parte

atômica, calculamos o potencial VES.

Tendo, então, os novos Cn,Ln,QroEu, nabaseortogonale VES, podemos

obter, pelarelaçáo 2.14, os novos Co e L, na base TB.



18

C øpítulo 2 - M etodo R'S-LMTO-ASA

{=I-,-(q-Q)t-u'l=:-:" Qt4)
t''LAlc-e'

Comestes,construimosumanovaHamiltonianaH(eq.2.8)e,usandoo

método de recorrência, resolvemos o problema de autovalores e obtcmos urna nova LDOS'

Calculamos, então, novos momentos, EuePo' Neste ponto, testamos a autoconsistência,

verifîcando se há variações signifîcativas nos valores dos momentos e de P' S" as variações

forem superiores a umacerta quantidade preestabelecida' fazemos uma média ponderada

entre os valores novos e os antigos, para os momentos da LDOS e Pl ' Com o resultado

dessa média, repete-se todo o procediment o até aautoconsistência ser aling\da' ou seja' até

que oS valores dos momentos e do parâmetro P,, obtidos através da resolução do problema

de autovaloreg difiram dos momentos m(")edeP, que geraram a Hamiltoniana' por um

valor inferior a uma quantidade previamente estabelecida'

Nafiguraz.z'I,estárepresentadaesquematicamente,apartegeraldocálculo

RS-LMTO-ASA de primeiros princípios'



Estimativa inicial para C -u2e

^

t_ \-r
Ciátculo de S =so [- QSo,'.
parte independente do potencial

H =C+Â SA-t l2-r/2

Uso do método de recorrênciaparua resolução

do problema de autovalores (U - n)p = O

Determinação das densidades de estados local- LDOS

Ciálculo de :Eu, momentos das LDOS , *('), , P,

Teste da autoconsistência

Sim

Mistura de novos e antigos

momentos das LDOS , m(n) Pt)e

Cálculo de VES
de (Con,Âor,Q*r)
Parte cálculo

C:ilculo de novos C -t/2

^
e
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X'igura 2.2.1- Esquema do processo autoconsistente no RS-LMTO-ASA - Parte Geral



2.2.2 Parte Atômica

Nesta seção, descrevemos o processo através do qual são obtidos o

potencial e os parâmetros de potencial, para cada uma das esferas não equivalentes do

cristal, compatíveis com valores dados das quantidades mS e Pi, definidas,

respectivamente, nas eqs. 2. ll e 2.12.

No método LMTO-ASA (ver apêndice A), o potencial na esfera de "Wigner-

-Seitz" está relacionado com a distribuição de carga Io (r) no interior da mesma'

pode-se mostrar que, fixados os valores dos momentos da densidade de

estados (-f/, *$ = 0, *lt/) e do parâmetro Pt podemos obter a média esférica da

densidade eletrônida, no(.), dentro da esfera centrada em R, através da expressão [33].

nf' = 
¿f ?['"9ti, +*9{oi, +e*,eo,l e.r;)

onde <þ* e q*, são a primeira e a segunda derivada em relação à energia da solução radial

da equaçã o de tipo-Schrödinger, dentro da esfera, gru, ambas avaliadas na energia

Eu.n¿ : Eu'

Tomando-se uma estimativa inicial para q,.! e usando os valores fixados para

os momentos (.f/. -l?), calculamos a média esferica da densidade eletrônica pela

equação acima (eq. 2.15).

Tendo as densidades de carga, podemos calcular o potencial eletrostático

Vu(¡), resolvendo-se a equação de Poisson (eq.2.3). A este potencial Vu, adicionamos o

termo de correlação e troca Vcr, Que também é função da densidade eletrônica local, obtido

através da aproximação de densidade local - "Local-Density-Approximation - LDA"

126,271. Somamos, ainda, a contribuição Vr do núcleo do átomo em questão:

Y^ = -22r Q'16)

A partir destes potenciais, obtemos o potencial total na esfera, V*, dado por'
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v* = v" * v" (n. (r)) * %, (n. (r)) (2'r7)

Com este potencial resultante e as condições de contorno expressas em

termos de Pr, fixado no início do processo, podemos obter as funções de onda, q*(t'E)'

resolvendo a equação de tipo-schrödinger denlro na esfera.R

(- v' * v. þ* (t, B) = E.Po (t, E) (2 ' 1 8)

sendo esta equação váúida para qualquer energia. Paru a energia En.pt, em particular, ela

toma a forma.
(-v'*v.),r*(')) = E",*|'P^,(r)) Qle)

De posse da função ,p*( ) e de suas derivadas em relação à energia, q*(t) '
q*n(r), e dos momentos da densidade de estados (fixados no início do processo), podemos

calcular a nova densidade eletrônica n*(t), através darelaçáo 2.75.

Neste ponto, verifìcamos se a diferença entre o novo e o antigo valor da

densidade eletrônica é menor que uma quantidade previamente estipulada' Em caso positivo,

alcançamos a convergência. Caso contrário, fazemos uma média ponderada entre o novo

valor de q^(r) e o antigo, na forma:

rn=Þî*n"u"*(1-Ph*-,,., , (2'20)

onde B é um parâmetro que pode variar entre zero e um (0 < B < l). Obtém-se, assim, uma

nova estimativa para a densidade eletrônica. Repetimos o processo iterativo, até que o

resultado seja satisfatório (diferença entre duas iterações consecutivas menor que o valor

preestabelecido). Ocorrendo isto, ficam determinados en¿ autoconsistentes para o conjunto

de valores -9, *$) = o, mP e Pr.

Com as funções qor(.), sua derivada þo(r) e as condições de contorno

dados por Pn determinamos os parâmetros de potencial C*r,Â*reQ*, nabase ortogonal'

cu, e A* estão relacionados, respectivamente, ao centro e à largura da banda " Q* é

calculado de tal forma que o : 0, o são definidos em termos de <p*(r), O*(r) fter apêndice

Cø.piÍulo 2 -Metodo RS-LMTO-ASA 2l
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A). Este procedimento é repetido para"todos os sítios não equivalentes do sistema, obtendo-

-se os valores de C*r, Â*, oQ*, para cada caso.

Outro aspecto importante a ser observado é que, quando resolvemos a pÁrte

qtômica, nós tomamos Vo nulo na superficie de cada esfera R. Assim, além da parte

atõmica, devemos calcular o potencial de Madelung, qve fornece as correções que devem

ser inseridas por não havermos considerado, em cada esfera, a distribuição de cargas nos

sítios vizinhos e também a contribuição eletrônica da esfera situada no próprio sítio. Ou seja,

tomamos também o termo eletrostático:

2Daú)
T
jrí

VES,
ñ'-ñ, (2.21)

onae 
lñ., -n,l U a distância entre os sítios "i" € 'J", R*, é o raio de Wigner-Seilz, e DQ(i)

é a transferência de carga encontrada no sítio "i" (diferença entre os números de elétrons

presentes nas bandas s, P o d e do número de elétrons de valência do sítio).

O potencial VES tem como efeito deslocar a escala de energia, alterando a

energia " Eu" para "Eu * VES" e o parâmetro "C" (relacionado aos centros das bandas) para

"C + VES".

Na figura 2.2.2, está representada esquematicamente a parte cttômica do

método autoconsistente de espaço direto, dentro do formalismo LMTO-ASA.
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F'igura 2.2.2 - Esquema do processo autoconsistente - Parte Atômica

Dados,

-fJ, ^$) = o, m[] e P,

Escolha inicial p-u ,P* (r),

O*(') . tÞ*(r)

ciiLreuro¿" î$) = *I [*['/qi, + -['/{Oi, * q*,q*nI

Determinação do Potencial Vq1Resolução da equação de

Poisson, obtendo-se Vs

V¡= V¡ +VCT+VN

Resolução da equação tipo'Schrödinger

Determinaçãooe q*(r), O*(t) e q*(r),rhk)*.u.

daTeste

Mistura de r¡¡ novo com o antigo Obtenção de C¡¿, A*ro Q*,
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2.3 Processo autoconsistente para sistemas metálicos bidimensionais

O esquema do processo autoconsistente do RS-LMTO-ASA5 descrito na

seção 2.2, pode ser aplicado para sistemas cristalinos [12], impurezas e outros defeitos

locais em hospedeiros metálicos [2,40,41], e outros sistemas como superficies e defeitos

em superficies [9-11]. O processo básico é o mesmo emtodos os casos, mas o potencial

eletrostático, VES, e o nível de Fermi devem ser determinados de acordo com o sistema que

está sendo estudado. Nesta seção, descrevemos como estas iuantidades são obtidas, no caso

de superficies para cálculos no formalismo RS-LMTO-ASA.

Sabe-se que, na vizinhança de uma superficie metálica, há uma

barreira de potencial associada à função trabalho, que evita que os elétrons saiam do

material. Mas, mesryo assim, algama carga pode ser encontrada fora da região definida

pelas esferas de WS dos átomos da superficie [4,5], e uma boa descrição do sistema

deve considerar este fato. Portanto, quando realizamos cálculos de superficies no

formalismo LMTO-ASA é usual incluir uma ou duas camadas de esferas vazias acima

da superficie metálicaa. O uso das esferas vazias torna possível determinar de forma

autoconsistente a distribuição de cargas na vizinhança da superficie. No esquema RS-

LMTO-ASA, a estrutura do sistema metálico semi-infinito de superficies é simulada por

um clusters com alguns milhares de átomos, arranjados em vários planos atômicos

paralelos ao plano cristalográfico que se deseja calcular (e.g. [001], [110] e [lll]). Para

simular areg\ão de vácuo próxima à superficie, também incluímos um ou dois planos de

esferas vazias acima da superficie metáLlica. Por outro lado, esperamos que as cargas de

transferência sejam importantes somente próximo à superficie, onde a simetria é

quebrada, devendo tender a zero, à medida que a distância do sítio com relação

superficie aumenta. Mesmo assim, esta perturbação não é local e se estende para o

infinito, ao longo do plano da superficie e, diferente do caso de impurezas em metais,

4 Estas esferas, introduzidos ao LMTO-ASA como a¡tificios de cálculo, possuem carga de valência nula e

raio de Wigner-Seitz do metal puro. Os seus parâmetros de potencial são determinados por um processo

autoconsistente equivalente ao dos dcmais átomos.
5 Neste texto, usamos o termo cluster, para denotar um aglomerado com um grande número de átomos

(maior do que 1000) utilizados para simular materias butk ol superficies. O termo aglomerado denotará um

conjunto menor de átomos (em torno de 100 átomos) '
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para superficies o vES, não tende a zeÍo para sítios distantes da perturbação [4'5]'

Aqui,algunselétronssãoencontradosnaregiãodeterminadapelacamadadeesferas

vaz\asjunto à superfície, a qual é carregadanegativamente. Uma VeZ que a carga tota|

deve ser conservada , a camadada superficie é freqüentemente canegada positivamente'

earegìãodasuperficiecomporta-secomoumcapacitordeplacasparalelas,

modificando o potencial eletrostático em sítios distantes da superficie e deslocando o

nível de Fermi, por uma constante que depende do valor da carga de transferência em

torno da suPerficie.

Para evitar que o nível de Fermi seja deslocado a cadaileraçáo, dentro

do processo autoconsistente, nós redefinimos a escala de energia, de forma que o

potencial seja zero em sítios distantes da superficie' dentro do material' Desta forma' no

caso de superfiøies, multicamadas e outros sistemas com simetria bidimensional' o nível

de Fermi é fixado no varor encontrado no cálculo autoconsistente para o material bulk

associado com a parte semi-infinita do sistema metálico sendo estudado' Para tanto'

subtraímos o potencial de todas as camadas Por Vtut'

CabelembrarqueaenergiadeFermi(Er)domaterialbutké,obtidautilizando

a seguinte condição:

tJE'NRL@)dE -- carga de valência
RL

Q 22)

Tendo_se fixado o nível de Fermi, podemos, dentro do processo

autoconsistente, calcular as densidades de estado locais (LDOS) e determinar a

transferênc \ade catgaem cada sítio, incluindo as associadas com as esferas vazias'

Para sistemas cristalinos' ou seja' sem quebra de simetria e de

continuidade nas três direções espaciais, o potencial eletrostático vEs (eq' 2'21) devido

àtransferênciadecargaemcadasítio,éobtidopelasomadeEwald[4,5],emque

considera-se a contribuição de multipôlos do potencial mais a cùrga em cada esfera'

Este cálculo é mais simples que o de sistemas bidimensionais' uma vez que' no caso

cristalino, a priori, já é conhecido o número de átomos' não equivalentes' do material'

para os sistemas bidimensionais, onde temos a simetria translacional somente ao longo

dosplanosparalelosàsuperficie,cùdacamadapossuiumpotencialeletrostático
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diferente. Neste caso, as transferências de carga são usadas na soma de Ewald

bidimensional de Skriver et. al. 14,51, para obter o potencial de Madelung e o valor de

VES em cada sítio.

Note-se que, á medida que nos distanciamos algumas camadas da

superficie em direção ao bulk, os átomos de uma dada camada deverão apresentar as

mesmas características do átomo bulk. Portanto, são incluídas no cálculo

autoconsistente somente as camadas próximas à superficie. Para os outros sítios,

utilizam-se os parâmetros de potencial, Ãt'' " e , do materli. bulk, para construir a

Hamiltoniana. O uso dos parâmetros de potencial do material bulk, para as camadas

distantes da superficie, não torna o procedimento menos exato, uma vez que

determinamos, no cálculo autoconsistente, o número de camadas que não apresentam as

mesmas propriedades do material bulk. Para a região de vácuo, também se d-eve

determinar o número de camadas de esferas vazias que são necessárias para caracterizar

bem essa região próxima à superficie. Para tanto, utilizamos o esquema descrito em

seguida

Iniciamos o processo autoconsistente, tomando a camada superficial

do metal, MET(S), e a camada de esferas vazias, ESl, justaposta a esta para serem

calculadas de forma autoconsistente. O cálculo autoconsistente citado eonsiste em:

partindo-se de estimativas iniciais para os momentos da densidade de estados,

*f/, *^J = 0, mk/ e Pn paraESl e MET(S), calculamos os parâmetros de potencial C

-1/2
" Ã'' " referentes a estes átomos. Assumindo, inicialmente, que as demais camadas de

metais possuem os mesmos parâmetros de potencial obtidos para o metal bulk,

obtemos a Hamiltoniana (H(r) =õ*4"'SÃ"'). A partir desta, calculamos a LDOS

para ESI e MET(S), e seus novos momentos *$i. Co* as transferências de cal1a em

ES1, MET(S) e na camadajustaposta a esta (MET(S-l), ver figura 2.3.7), obtemos o

potencial eletrostático nas várias camadas.
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ES MET(S-I) MET(S-3) bulk

1111

MET(S) MET(S-2) bulk

elxo z

X,igura 2.3,1 - Representação esquemática de uma superhcie genérica perfeita (sem

inclusão de defeitos), onde os planos das várias camadas são paralelos ao plano xy

Prosseguindo, obtêm-se os novos parâmetros de potencial L''t " 
C,no,

quais os C devem ser deslocados com os VES corïespondentes. Com os novos Ãt't 
"

C 
" 

u constante de estrutura fixada no início do processo, determinamos uma nova

Hamiltonian a. Apartir desta Hamiltoniana, novas densidades de estados locais para ESI

e MET(S) são calculadas e novos momentos da LDOS e parâmetros de potencial são

então obtidos. Diante de uma nova distribuição de cargas, novos VES são

determinados, deslocando os centros de banda dos átomos correspondentes. Constrói-

se uma nova Hamiltoniana e repete-se o processo até à autoconsistência nas ocupações'

Obtida a autoconsistência, incluímos mais uma camada de esferas vazias

(ES2) ao processo autoconsistente. Desta forma, o novo cálculo autoconsistente da

estrutura eletrônica passa a ter três átomos inequivalentes, ES2, ES1 e MET(S) e, para

este sistema, é realizado o cálculo autoconsistente. Cálculos sistemáticos
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realizados neste trabalho e em outros trabalhos do nosso grupo [24] mostram que a

segunda camada de esferas vazias apresenta ocupações bastante baixas (normalmente,

abaixo de milésimos de elétrons), indicando que, em geral, a inclusão da primeira

camada de esferas vazias é suficiente para descrever os elétrons que se afastam dos

metais. Desta forma, nos cálculos realizados neste trabalho, utilizaremos somente uma

camada de esferas vazias .

Fixado o número de esferas vazias, incluímos mais uma camada do

metal (MET(S-l)) ao processo de autoconsistência, determinando os momentos das

densidades de estado de ESl, MET(S) e MET(S-I). A partir destes, determinamos os

parâmetros de potencial e os potenciais eletrostáticos nas várias camadas. Os novos

valores para VES levam a um deslocamento dos centros das bandas nas várias camadas

incluídas no cálculo. Com isto, calculamos uma nova Hamiltoniana e novos momentos

das densidades de estados. O processo é repetido, até à autoconsistência, em todas as

camadas não equivalentes. Em seguida, incluímos mais uma camadametátlicaMET(S-2)

e repetimos todo o processo autoconsistente. Prosseguindo, mais e mais camadas

metálicas são incluídas, até que os momentos da LDOS e os parâmetros P, da enésima

camada metálica incluída nos cálculos difiram dos momentos e dos parâmetros & do

material bulk, por um pequeno valor de tolerância preestabelecido. Quando isto ocorrer,

teremos todo o sistema autoconsistente.
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2.4 Processo autoconsistente para

metálicas

um defeito isolado' em superfícies

Nesta seção, descrevemos o processo autoconsistente no formalismo RS-

LMTO-ASA no caso de defeitos isolados (impurezas, átomos adsorvidos, aglomerados'

etc.) em suPerficies metálicas.

Inicialment e, rcaliza-se o processo autoconsistente parr a superficie sem

defeitos (conforme descrito na seção anterior), vmavezque o defeito deverá ser embebido

neste sistema. o cálculo da superficie perfeita nos fornece o nível de Fermi, o qual não será

modificado quando o defeito é introduzido'

Deve-se, também, definir os valores dos potenciais eletrostáticos, cargas de

transferênc \a' a paràmetros de potencial nos sítios distantes do defeito, os quais não são

significativamente afetados pela presença destes defeitos. para distinguir as trasferências de

cãrgae os potenciais eletrostáticos calculados para a superficie perfeita e para os sítios na

presença de um defeito, utilizamos a seguinte notação: as quantidades AQ'un e VES*p

indicam as transferências de carga e os potenoiais eletrostáticos obtidos para a superficie

perfeita, enquanto que AQ e VES designam esses valores na presença de um defeito' É'

também, conveniente definir as transferências de carga aQto""t e os potenciais vESro""t

associados com a perturbação como a diferença entre as cargas de transferência aQ e os

potenciais VES em cada sítio, e os seus valores paru a superficie perfeita' Assim, temos que:

ÀQ:AQ*p*AQto"or , , Q'23a)

VES:VES.op*VESto",t , Q23b)

A transferência de cargaaQ é escrita como uma soma das transferências de

caïga AQ,on na superficie perfeita e a transferência de carga local AQr'""1' IJma vez que o

potencial eletrostático obedece ao princípio de superposição, os valores de VES' associados

com a transferênci a de catga^Q, podem ser escritos como uma soma de VES'on e VES6"a1 '

para o caso de um defeito isolado em superficies, o nível de Fermi do sistema

perturbado é fixado pelo nível de Fermi do hospedeiro na ausência de perturbação' Isso é

ze
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bastante razoítvel, pois temos apenas uma perturbação local, e a contribuição do potencial

eletrostático, neste caso, vai azeÍo,longe da região perturbada.

Para exemplificarmos o procedimento, suponhamos que? para um dado

sistema (inicialmente sem defeitos), tenha sido necessário incluir uma camada de esferas

vazias (ES) e quatro camadas metálicas, MET(S), MET(S-I), MET(S-2) e MET(S-3),

sendo MET(S) a camada da superficie justaposta a ES, e, junto a esta, tenhamos incluído

várias camadas de metais até chegarmos à região do material bulk. Em seguida, substitui-se,

num sítio, aproximadamente central da camada da superficie, MET(S) (ou de outra camada

qualquer), um átomo desta camada, pela impureza. Para construir a Hamiltoniana, tomamos

uma estimativa inicial para os parâmetros de potencial no sítio da impureza, e, paÍa todos os

outros átomos das'diversas camadas, mantemos os parâmetros de potencial obtidos para a

superficie sem defeitos (ver figara2.4.l), etapa ù qual denominamos sítio único. Usamos o

método de recorrência, para obter a LDOS, N*, (E) , e integra-se esta quantidade até o

nível de Fermi (ver eq. 2.22), para encontÍaÍ a transferência de aar9a AQ. Assim, a

transferência de carga ÂQro"ur, no sítio da impureza, pode ser facilmente determinada,

usando a eq. 2.23a e o valor de ÀQ.uo. Para que a carga do sistema seja conservada, o

excesso de carga é colocado na primeira vizinhança da impureza e o potencial eletrostático

VESlo"ur no sítio da impureza é determinado pela configuração da transferência de cargas

resultante. Em seguida, VES.uo é adicionado ao valor local do potencial , obtendo-se VES

(eq. 2.23b). Para este potencial eletrostático, calculamos os novos parâmetros de potencial

no sítio da impureza. Misturam-se os novos e os antigos valores dos parâmetros de

potencial no sítio da impureza e usam-se os valores encontrados para obter uma nova

Hamiltoniana H, com a qual calculam-se os novos valores para LDOS, no sítio daimpureza.

Repete-se este procedimento, até autoconsistência no sítio da impureza, oû seja, até

convergirmos os momentos da LDOS para aimpureza, mantidos os parâmetros de potencial

para os outros sítios do sistema, nos valores da superficie sem defeitos.



ES MET(S-l) MET(S-3) bulk

1111 Fronteira da primeira
vizinhança da impureza

Fronteira da segunda

vizinhança da impureza

Fronteira da terceira
vizinhança da impureza

Impureza

MET(S) MET(S-2) bulk

Figura 2.4.1 - Representação esquemática de uma superfïcie genérica com a inclusão de

uma impureza substitucional na camada da superficie. Cálculo autoconsistente de sítio único no RS-LMTO-

ASA.

Chegando a este ponto, pode-se incluir no cálculo de primeiros princípios

todos os átomos inequivalentes que estejam na primeira vizinhança da impureza (note-se

que, no caso de impurezas em superficies, estes átomos da primeira vizinhança, apesar de

estarem a uma mesma distância da impureza, não são necessariamente todos equivalentes,

sendo somente equivalentes aqueles pertencentes à mesma camada, i.e', MET(S), MET(S-I)

ou MET(S -2)). Utlliza-se, inicialmente, para aimpureza, os parâmetros convergidos no sítio

único e para os primeiros vizinhos os parâmetros de potencial obtidos no cálculo

autoconsistente da superficie sem defeitos. Encontra-se a LDOS para a impureza e sua

primeira vizinhança, assim como os novos momentos da LDOS e as novas transferências de

carga. Assume-se, inicialmente, que a carga extra foi originada da segunda vizinhança e

obtém-se os novos potenciais VES para impureza e a primeira vizinhança com esta nova

distribuição de carga. Assin¡ construímos uma nova Hamiltoniana e assim, sucessivamente,

até à convergência da impureza junto com a primeira vizit'thança (ver figura 2'4'2)
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MET(S-l) MET(S-3) bulk

Fronteira da primeira
vizinhança da impureza

Fronteira da segunda
vizinhança da impureza

Fronteira da terceira
vizinhança da impureza

Impureza

MET(S) MET(S-2) bulk

Impureza substitucional

Esferas vazias na primeira vizinhança da impureza

Primeiros vizinhos da impureza pertencentes à camada da superficie (MET(S)

Primeiros vizinhos da impureza pertencentes à camada justaposta a superficie (MET(S-l)

X'igura 2.4.2 - Representação esquemática de uma superficie genérica, com a inclusão de

uma impureza substitucional na camada da superficie e tendo-se esta impureza e seus primeiros vizinhos

incluídos, de forma autoconsistente, nos cálculos RS-LMTO-ASA.

A inclusão de novas vizinhanças é submetida ao processo descrito acima e é

continuada até uma vizinhança cujas ocupações obtidas sejam as mesmas (dentro de uma

tolerância previamente estipulada), ou seja, até uma vizinhança que não apresente influência

da impurez a. Para os sítios localizados além da última vizinhança de átomos incluída nos

cálculos, ambos, VES e AQ, devem apresentar valores bem próximos aos correspondentes

para o caso não perturbado VES..p e ÂQ.op. Portanto, dentro de uma certa precisão, o

defeito estará embebido no material e o sistema, como um todo, estará autoconsistente.

o
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3
Superfícies de Fe e de Pd

Neste cøpítulo, apresentaremos um'estudo, viq RS-LMTO-ASA, dø estruturq eletrÔnica e

propriedndes magnéticas dns superfícies de Fe bcc e Pdfcc nas direçöes [00]1, III}J e

[II]J.Objetivamos investigar os efeitos da orientação cristalinq nq estrulura eletrônica e

nas pr opr i e døde s magné t i c a s de stas sup e rfíci e s.



3.1 Introdução

Sistemas metálicos com simetria bidimensional, tais como filmes finos,

superficies e multicamadas, têm sido estudados intensamente nos últimos anos. Estes

estudos focalizam, principalmente, os metais de transição, devido às suas propriedades

interessantes. Existem vários métodos teéricos desenvolvidos para calcular, de maneira

autoconsistente, a estrutura eletrônica das superficies de metais de transição- A maioria

destes métodos de primeiros princípios [] requer uma perfeita simetria bidimensional e

apenas alguns destes modelos permitem a inclusão de defeitos, como impurezas

substitucionais ou clusters de impurez as f 1,3,4,70,42-441.

, Neste capítulo, utilizamos o método autoconsistente de primeiros princípios

RS-LMTO-ASA [9-ll], descrito no capítulo 2, para determinar a estruturá eletrônica das

superficies de Fe bcc ePdfcc nas direções [001], [10] e [111]. Cabe enfatizar que as

modificações introduzidas nos programas RS-LMTO-ASI\ para o cálculo de superficies nas

direções [ 10] e [111], foram implementados no decorrer deste trabalho.

Nossa motivação no estudo de várias direções das superficies de Fe e de Pd

deve-se à importância que as características estruturais têm com relação às propriedades

eletrônicas e magnéticas destes sistemas. Citemos, como exemplo, um fenômeno

fundamental do magnetismo de superficies [45], que é o estreitamento da banda d da

densidade de estados local dos átomos da superficie, levando, em geral, a um aumento dos

momentos magnéticos em superficies ferromagnéticas em comparação com os valores dos

momentos do bulk. Este aumento no momento magnético resulta da diminuição do número

de coorden ação paraum átomo da camada da superficie, comparado com um áúomo bulk-

As superfîcies de Fe nas direções [001], [10] e [11] já foram tratadas em

outros trabalhos teóricos 146,47) e experimentais [48-50]. Na seção 3.2, aptesentamos

nossos cálculos vla RS-LMTO-ASA para estes sistemas e comparamos nossos resultados

com os existentes na literatura. Analisamos a variação do momento magnético para

diferentes direções das superficies e o comportamento destes sistemas com relação ao Fe
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puro bcc (bulk). Estes sistemas serão utilizados como base para os nossos cálculos de

camadas de Pd sobre superficies de Fe a serem apresentados no capítulo 4.

Para as superficies de Pd(001) e Pd(lll), ha, na literatura, resultados obtidos

por métodos de primeiros princípios e parametrizados l5l,52l; no entanto, para a superficie

de Pd(110), não há resultados teóricos disponíveis na literatura, devido à dificuldade de

tratamento deste sistema por métodos de espaço recíprocol. Cabe citar um estudo teórico

existente na literatura da estrutura eletrônica de monocamadas de Pd fcc nas direções [001],

[110] e [111] 1531, realizado usando-se um método parametrizado. Em tal trabalho

investigou-se a estabilidade do estado paramagnético do Pd, com base na teoria de Stoner

[5a]. Na seção 3.3, apresentamos nossos resultados vla RS-LMTO-ASA para as superficies

de Pd(l10), Pd(l11) e Pd(001), comparando-os com resultados pré existentes, quando for o

caso. '

Devido à elevada densidade de estados local, no nível de Fermi do Pd bulk,

este metal (segundo o critério de Stoner2 [54]) está próximo de se tornar magnético. Sabe-

se, também, que as mudanças na simetria e nos números de coordenação de um metal de

superficie com relação ao metal bulk resultam num estreitamento dabanda d da densidade

de estados local dos átomos da superficie. Isto posto, na seção 3.3, investigamos, também,

qual o comportamento das densidades de estados das diferentes superficies de Pd

verificando, a parlir do critério de tipo-Stoner, se as superficies de Pd são mais ou menos

susceptíveis ao magnetismo que oPd bulk. Estas superficies serão utilizadas no capítulo 5,

onde estudaremos defeitos em superficies de Pd.

I Ressalta-se, também, que, nos programas RS-LMTO-ASA de espaço real, o grau de dificuldade para o

cálculo de superficies em diferentes direções é praticamente o mesmo. No entanto, isto não ocorre para os

métodos de eipaço-k, onde as superficies com um maior número de átomos não equivalentes são dilicilmente

tratadas e só recentemente estes cálculos foram realizados [47].
2 Segundo o modelo de Stoner , se I.N@¡) > I (Critério de Stoner), onde N@p) é a densidade de estados por

spin no nível de Fermi e I é o parâmetro de Stoner (relacionado com a interação de correlação e troca), o

sistema deverá apresentar um comportamento magnético.
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3.2 Superfícies de Fe nas direções [001], [110] e [1111

3.2.1 Detalhes computacionais e de estrutura

Em nossos cálculos RS-LMTO-ASA, para simular a estrutura dos sistemas

Fe(001), Fe(110) e Fe(lll), utilizamos uma rede cúbica de corpo centrado (ácc) com

parâmetro de rede experiment tI a:2.86IÅ. A partir desta rede, oonstruímos aglomerados

com aproximadamente l70O íûomos. A simetria destes sistemas é t'al que: (i) para o

Fe(001) em cada plano (xy) com z: Ca, (onde C é igual a uma constante e "4" denota o

parâmetro de rede do maÍenal, acima especificado), e no plano adjacente a este

caracterizado por ter z : (C+0.5)a, todos os átomos são equivalentes entre si, ou seja ,

possuem a mesma densidade de estados; (ii) para a superficie de Fe na direção (110), cada

plano é definido tendo-se que (x + y) : Ca, e o plano adjacente a este caracteriza-se por ter

(* + y) : (c+l)a; (iii) para a superficie de Fe na direção (111) cada plano é definido por

(x+y -rz) :Ca,eoplanoadjacenteaeste catacteriza-sepor (x+y -rz): (C+0'5)ø'

Todos os sistemas contêm um mínimo de 13 camadas, e justaposto ao plano

da superficie temos um plano composto por esferas vazias, a fim de simular o vácuo. Assim,

tomando como exemplo o sistema Fe(001), temos o plano (z: -0'5a ) composto por esferas

vazias (denotada por ES) , justaposto a este , em z: 0 , o plano de átomos de Fe da

superficie (denotado por Fe(S)) e sobre este vários planos de Fe, z > 0 (denotados por

Fe(S-l) para" z:0.5a, Fe(S-2) pafa z:7.0a e, assim, sucessivamente), conforme

esquematizado na figora 3 .2.1
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Ð ES

Fe(S)

Fe (S-1)

Eixo z J

bulk

Figura 3.2.1: Esquemapara o sistema Fe(001)

No decorrer de nossa análise, utilizaremos alguns aspectos estruturais destas

superficies, para discutirïnos nossos resultados. Desta forma, na figura 3.2.2, apresentamos

um esquemapara as direções dos vários planos estudados das superficies de Fe bcc e,na

Íabela3.Z.1, expomos o número de primeiros e segundos vizinhos para um átomo localizado

îa camada superficial, juntamente com o tipo destes átomos, i.e., qual a camada a que

pertencem (Fe(S), Fe(S-l), Fe(S-2) ou Fe(S-3)). Incluímos, também, nesta tabela, a

distância, D, entre duas camadas adjacentes para as três direções de superficies.

Plano [Xll] Plano [1 10] Plmo[11]

Figura 3.2.2: EsquemaParaas direções dos vários planos estudados do Fe bcc'
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Tabela 3.2-I. - Número de primeiros e

bcc bulk.

t0011 t1101 _ 1111ì bulk

10'

vizinhos

4 (s-l) 4 (s)
2 (s-1)

3

I
(s-1)
(s-3) _

8

20"

vizinhos

4 (s)
I (s-2)

2

2

(s)
(s- 1)

3 (s-2) 6

3l6a=0.289 aD 0.5 a Jz t zo =0.707 
a

3.2.2 Resultados e Discussões

Comomencionadonocapítulo2,paraocálculodaestruturaeletrônicade

superficies vrø RS_LMTO_ASA primeiramente rearizamos cálculos autoconsistentes para o

metal puro, determinando, assim, a energia de Fermi (Er) e os seus parâmetros de potencial'

para este cálculo, utilizamos um cluster bcc com, aproximadamente, 4000 átomos'

Na figura 3,2,3, apresentamos a densidade de estados local (LDOS)

encontrada paraoFe puro bcc coma:2.86IÅ. obt"*a-se que a banda majoritária da

LDOS apresenta a estrutura de três picos, como é tipicamente verificado para metais de

transição de estrùtur as bcc(Mo, Nb, V e Cr ) [55], e nota-se um 'mínimo (vale) pronunciado

na LDOS, para valores de energia abaixo de onde está localizado o pico mais alto' A

diferença entre as ocupações dabandade spin mvlot\tána e minoritária resulta num valor

considerável do momento magnético do Fe piuro bcc' Nestes cáúculos' obtivemos um

momento magnético local de 2.13 tts, Quo está em excelente concordância com outros

métodos de primeiros princípios [55] e com o valor experimental 2.13ps1561'
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Figura 3.2.3 - Densidade de estados local (LDOS) do Fe puro bcc,

Tendo-se a energia de Fermi Er e os parâmetros de potencial do Fe puro"

passemos ao estudo das superficies de Fe(001), Fe(l l0) e Fe(l l1)

Conforme apresentado no capítulo 2, no decorrer de todos os cálculos deste

trabalho, tomamos o termo de correlação e troca da forma como foi proposta por von Barth

e Hedin [28]; utilizamos uma base com 9 orbitais por sítio (1 s, 3 p e 5 d) e, na recorrência,

usamos um parâmetro de corte LL:20 para as bendas s, p e d. Em todos os casos, tomamos

o átomo aproximadamente central do plano como o representante da referida camada, e

sobre este é realizado o cálculo da estrutura eletrônica. A posição escolhida para o átomo

representante de uma dada camada e o grande número de átomos do aglomerado têm por

objetivo minimizar os efeitos das bordas do aglomerado. Não consideramos efeitos de

relaxação e tanto a camada de esferas vazias quanto as camadas de Fe do sistema têm os

raios de "Wigner Seitz" (WS) fixados no valor do Fe puro (tTS--2.662 u.a).

Para as superficies de Fe, realizamos cálculos com polarização de spin. O

critério adotado na escolha do número de camadas de Fe incluídas, de forma

autoconsistente, nos cálculos foi o de a camada mais interna ter caracteústicas (i.e.

ocupação, LDOS e parâmetros de potencial) bem próximas das do Fe bulk. Desta forma,

Fe bulk
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pafa a superficie de Fe(111), foram incluídas, de forma autoconsistente, uma camada de

esfera vazia (ES), e cinco camadas de Fe (Fe(s), Fe(s-l), Fe(s-2), Fe(S-3) e Fe(S-4))' Para

as demais camadas de Fe, os parâmetros de potencial foram fixados nos obtidos para o Fe

bulk. Jít para as superficies de Fe(001) e Fe(I10), além da camada de esferas vazias, foram

incluídas de forma autoconsistente, respectivamente, quatro e três camadas de Fe e as

demais foram fixadas com os parâmetros doFe bulk'

Na tabela 3.2.2, apresentamos os resultados autocotsistentes para as

ocupações e transferências de cargatotais (aQ*o) para cada uma das camadas incluídas de

forma autoconsistente.

Tabeh 3.2,2 cias de cdrgas totais (AQ5')' para as

superJicies de Fe(001), Fe(lt ia (ES), no Fe da superficie (Fe(S)) e nds

camadas de Fe justapostas à uperJície (Fe(S-t), Fe(S-2)' Fe(S-3) e Fe(S-4)) '

obtidas via RS-LMTO-ASA .

Fe(001) Fe(l10) Fe(1'11)

Átomo Ocupações ÂQsup Ocupações ÂQsup Ocupações ÂQsop

ES 0.33 0.33 0.26 0.26 0.38 0.38

Fe(S) 7.52 -0.48 7.66 -0.34 7.49 -0.5 r

Fe(S-1) 8.15 0.15 8.09 0.09 8.10 0.10

Fe(S-2) 8.01 001 8.00 0.00 8.01 0.01

Fe(S-3) 7.99 -0.01 8.01 0.01

Fe(S-a) 8.00 0.00

É importante notar que, aqui, as cargas de transferênc\a (AQ*o) são definidas

em termos de carga eletrônica. Assim, uma carga de transferência positiva significa que o

sítio ganhou elétrons, enquanto vma carga de transferência negativa indica que elétrons

deixaram o sítio.

Nota-se (ver tabela 3.2.2) que, em todos os casos, alguns elétrons escapam

da camada superficial Fe(S) e esta passa a ter uma deficiência de elétrons, i' e', uma
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transferência de cargas negativa, de acordo com a nossa definição de (AQ",). Observa-se,

também, uma oscilação tipo Friedel, na densidade de carga próxima a superficie, para os

três sistemas, blindando acargà da superficie (Fe(S)).

Na tabela 3.2.3, apresentamos nossos resultados teóricos para os

momentos magnéticos locais, na camada da superficie, e nas camadas de Fe justapostas a,

esta, incluídas de forma autoconsistente em cada um dos câlculos. Incluímos, também, o

número de primeiros e segundos vizinhos, para um átomo de Fe situado na camada da

superficie, nos vários sistemas. Para uma maior clareza na análise destes resultados na figura

3.2.4 apresentamos também os momentos magnéticos locais nas diversas camadas de Fe

para as superficies de Fe estudadas.

fabela 3.2,3 - Momentos Magnéticos (em pa) pqra a camada da superficie,

(Fe(S)), pard o camada justaposto d esta (Fe(S-l)) e as camadas seguintes dos sistemas Fe(10Q,

feQ lO)-e Fe(t I1), obtidos via RS-LMTO-ASA. l^V denota o numero de primeiros vizinhos e 20"V

o de segundos vizinhos, parq um atomo de Fe situado na camada da superJicie dos varios

sistemas.

Momento Magnético (em p")

Fe(001) Fe(110) Fe(l11)

Fe(S) 2.94 (1"'V-+4)

(2^V+5)

2.58 (1^V+6)

(2^Y+4)

2.79 (I^V+4)

(2^V-+3)

Fe(S-1) 2.07 2.14 2.t9

Fe(S-2) 2.20 2.t3 2.38

Fe(S-3) 2.t2 2.t2

Fe(S-a) 2.t7
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Figura 3.2.4 - Momentos Magnéticos (u* pÐ para q carnada da superJicie,

(Fe(S)), para a camoda justapostct a esta (Fe(S-I)) e qs camados seguintes dos sistemas Fe(100),

pee lU'e Fe(I I t), obtidos via RS-LMTO-ASA. A linha vermelha refere-se qo momento magnético

do Fe bulk.

Como esperado, para a superficie de Fe na direção [111], que apresenta-se

mais compacta na direção perpendicular à superficie (D = 0.289 a, vel tabela 3.2.7), é

necessário um número maior de camadas para que se alcancem átomos com características

do Fe bulk.Para a superficie de Fe(110), que apresenta a maior distância entre camadas

consecutivas (D 
= 

0.707 ø), temos que a terceira camada justaposta à superficie já apresenta

características do Fe bulk.

Apesar de existirem poucas medidas diretas de momentos magnéticos

(com dados que contêm alguma incerteza), a predição do aumento do momento magnético

de superficies tem sido confirmada experimentalmente, sem ambigüidade, para superficies de

metais de transição. Desta forma, nossos resultados para os as superficies de Fe estão em

concordância com os experimentais, onde verificamos que há um aumento dos momentos

magnéticos dos átomos de Fe localizados nas camadas das superficies, devido estes

apresentarem um menor número de coordenação quando compalados aoFe bulk'

Verificamos, também, que existe uma variação significativa entre os

momentos da camada da superficie: para o Fe(100), obteve-se um acréscimo de 38Yo em

PeQ I 0)

Fe(s-2)

Fe(S-l)

Captiuta 3 - Suped{cícs de Fe e de Pd 42
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relação ao momento do Fe bulk; para o Fe(l11), este foi de 3lYo e para o Fe(110) de2lYo.

Resultados experimentais [48], inferiram um aumento de 39(16)Yo para a superficie de

Fe(110) quando comparado ao Fe bulk. Considerando-se a margem de erros por eles

colocada, pode-se dizer que temos uma boa concordância com os nossos resultados via RS-

LMTO-ASA.

A tabela 3.2.3 possibilita, também, uma anáLlise com base no número de

vizinhos, referente a cada sistema. Nota-se que o sistema Fe(110) apresenta um menor

aumento no momento magnético da camada da superficie , uma vez que possui um número

de primeiros vizinhos (6) mais próximo do Be bulk. No entanto, de forma surpreendente,

verificamos que o momento magnético da superficie de Fe(l11) é 2.79Ps, o gual é menor

do que os 2.945s obtidos para a superficie de Fe(001). Uma vez que o número de primeiros

vizinhos para estas'duas superficies é o mesmo (4), esta diferença nos momentos magnéticos

mostra que detalhes do arranjo atômico, além do número de coordenação, também podem

afetar significativamente o magnetismo do Fe. Outro fator a ser considerado é a relaxação

dessas superficies. No entanto, cálculos via FLAPW ("Full-potential-I'ineørized-

Augmented-Plane-Wøve") mostraram que, tanto para a superficie Fe(001) [57] quanto para

a Fe(111) [58], os momentos magnéticos da superficie não são sensíveis a relaxagão.

É interessante observar (ver figura 2.3.4) a oscilação nos momentos

magnéticos nas camadas adjacentes, para as superficies de Fe(001) e Fe(l11); tem-se que a

camada mais interna tende ao momento do Fe bulk bcc 2.I3ltn. Jâ para a superficie de

Fe(llg), os momentos decrescem, sem oscilação, tendendo ao valor do momento do Fe

bulk bcc.

Para as superficies de Fe(001), Fe(ll0) e Fe(lll), há na literatura

estudos realizados por métodos de primeiros princípios [46,59-61,8] e por métodos

parametnzados [5]. Na tabela 3.2.4, comparamos nossos resultados com os obtidos

utilizando os métodos de primeiros princípios FLAPW [58,59,61] e LMTO-ASA de espaço-

kl47l
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T¿:bela,3.2.4 Momentos magné ticos (em ltp ) para as varias camadas

incluídas nos calculos das superJícies de Fe nas direções [00]J, flt}l e FlIl. ComParamos

NOSSOS resultados via RS-LMTO-ASA com os obtidos outros métodos de

(a) Cálculos via RS-LMTO-ASA referentes a este trabalho'

(b) Cálculos via FLAPW parä um slab com 7 camadas [59]'

(c) aço-k [47]'

(d) lab com 7 camadas[61]'

(e) ab com 13 camadas [58]

Notamos que a concordância entre nossos resultados e esses outros de

primeiros princípios é bastante razoárvel, considerando a diferença entre os métodos e forma

como são simuladas as estruturas. Em todos os cálculos' foram obtidas as mesmas

tendências, i.e., (i) um maior momento na camada da superficie de Fe para a direção [001]'

seguido da direção [111] e da [110]; (ii) verificou-se, também, que há uma oscilação tipo

Frieclelnos momentos magnéticos para camadas adjaCentes, para as superficies de Fe(001) e

Fe(l11), enquanto que, para a superficie de Fe(110), os momentos magnéticos decaem sem

oscilar. Observe que nossos cálculos de espaço real descrevem, de forma mais adequada'

estas superficies do que o método FLAPW, uma vez que este último toma um slab3 com n

(n-7 ou 13) camadas de Fe repetido periodicamente, o que provoca um efeito no sistema

Fe(l 1 1)Fe(1 10)Fe(001)
(c)(e)(a)(c)(a) (d)(c)(b)(a)

2.922.622.792572.652.582.972.982.94Fe(S)
2.412.252.192.352.372t42.302.352.07Fe(S-l)
2.502.342.382.252.13 2.252.372.392.20Fe(S-2)
1 1rìL.L72152.122.222.252.252.12Fe(S-3)
2.332.172.172.222.24Fe(S-a)
2.262.ll2.232.23Fe(S-5)
1f fìL. L>L.VVi 

^Az.L+2.22Fe(S-6)
2232.242.22Fe(S-7)
2.242.202.r32.242.20z.r32.242.202.13Bulk
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que tende a aumentar ( no casa das superficies de Fe(001) e Fe(110)) ou diminuir (para a

superficie de Fe(l11)) o momento magnético central com relação ao Fe bulk. Jít nos cálculos

viø LMTO-ASA de espaço-k 1471, bastante recentes, adotou-se a técnica das "camadas

principais" 18,62], a qual ndo utiliza a geometria de slab ou de supercélulas, tendo-se uma

correta descrição da quebra de simetria translacional na direção perpendicular à superficie,

assim como nos nossos cá[culos de espaço real. Observamos que os resultados obtidos por

estes cálculos via LMTO-ASA de espaço-k apresentam a mesma tendência por nós obtida

para os momentos magnéticos das camadas centrais, os quais tendem ao momento do Fe

bulk bcc. As diferenças quantitativas entre os resultados devem-se à diferença entre os

métodos, em particul aÍ, ao diferente potencial de troca ("exchange") por eles utilizado [63].

Cabe enfati zar qtre ambos os métodos FLAPW e o LMTO-ASA de espaço-k são limitados a

superficies perfeitai e, como veremos nos próximos capítulos, o método RS-LMTO-ASA

pode tratar defeitos em superficies [9].

para analisar nossos resultados, nas figuras 3.2.5,3.2.6 e 3.2.7, apresentamos

as LDOS para as várias camadas consideradas nos cálculos das superficies de Fe.

3 Neste texto, usaremos o termo slab para o sistema constituído de vá¡ias camadas dispostas de forma

adjacente.
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Fe(S-3) e Fe(S-4), via - RS-LMTO-ASA.

Observe-se que, em todos os casos, a LDOS para a camada da superficie

(Fe(S) é bastante modificada quando comparada com a LDOS do Fe bulk (Figura 3.2.3).

Esta mudança deve-se à redução da simetria e à diminuição do número de primeiros vizinhos

na camada da superficie. Nota-se que a característica da estrutura de três picos

pronunciados da LDOS do Fe butk é perdida e a banda-d da LDOS torna-se mais estreita.

Como conseqüência, abandamajontána da LDOS da camada de Fe da superficie apresenta-

se quase completamente cheia. Para a banda minoritária da LDOS, observamos que esta é

deslocada para energias maiores, apresentando um menor número de estados ocupados

quando comparada à banda minoritária da LDOS do Fe bulk. O resultado do estreitamento

da banda-d da LDOS, para" a superficie, é um aumento na diferença entre as ocupações das

F{s2)

F{S3) F(s4)
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bandas majoritáriae minoritária, correspondendo a um aumento no momento magnético das

superficies de Fe(001), Fe(110) e Fe(l11) em relação ao momento doFe bulk-

Notamos que a perturbação introduzida pela superficie decai mais

rapidamente para a superficie Fe(110) e a LDOS para aterceira camada de Fe, após a

superficie (Fe(S-2), Figura 3.2.6) é já bastante similar àquela do Fe bulk (frgara 3.2.3). No

entanto, paru aLDOS da camada Fe(S-2) nos sistemas Fe(001) e Fe(l11) (Figuras 3.2'5 e

3.2.7), vemos que esta tende a aproximar-se da forma da LDOS do Fe puro, mas hâ ainda

algumas diferenças , isto é, abandade spin majoritário apresenta-se mais estreita levando a

um momento magnético superior ao do Fe butk (ver tabela 3.2.3). Pata a superfïcie de

Fe(001), a camada Fe(S-3) já apresenta uma LDOS bem próúma da do Fe bulk e, para a

superficie Fe(l l l), isto só ocorre para a camada Fe(S-a)'

3.3 Superfícies de Pd nas direções [001]' t1101 e [1111

3.3.1 Detalhes computacionais e de estrutura

Nossos cálculos RS-LMTO-ASA, para as superficies de Pd, foram realizados

de forma análoga aos das superficies de Fe. Desta forma, apresentaremos, aqui, apenas

diferenças relevantes. Para simular a estrutura destas superficies, utilizamos uma rede cúbica

de face centrada (fcc), comparâmetro de rede experimental do Pd bulk a: 3'89Å. Partindo

desta rede, construímos aglomerados com 2400 íúomos aproximadamente e, para as várias

direções, os planos foram definidos da seguinte forma: para a superficie de Pd, na direção

¡ l0l, cada plano com simetria tal que (x + y) : Aa (A é igual a uma constante), e o plano

adjacente a este que caracteriza-se por ter (x + y) : (A+0.5)a. Para a superficie de Pd na

direção Ulll, cadaplanoédefinido por (x+ y + z):Ba (Béigualaumaconstante), eo

plano adjacente a este caractenza-se por (x + y + z) : @+ 1.0)a e, para a superficie Pd na

direção [001], escolheu-se a superficie estando no plano xy, sendo, portanto, os planos

definidos por Ca (C é uma constante) e plano justaposto a este por z
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- (C+ 0.5) a, oîde"a" denota o parâmetro de rede do material, acima especificado. Nestes

sistemas, o plano da superficie e os vários planos paralelos a este têm dimensão de 8xB

unidades de parâmetros de rede. Na direção perpendicular ao plano da superficie, nos dois

casos acima definidos, colocamos 70 camadas de átomos de Pd e, justaposla ù camada da

superficie, temos uma camada de esferas vazias. Abaixo, apresentamos um esquema para as

direções dos vários planos estudados.

Plano [001] Plano [1 10] Plaro [ 11]

Figura 3.3.1: Esquemapal:a as direções dos vários planos esfudados do Pd fcc.

Na tabela 3.3.1, mostramos algumas características estruturais destas

superficies.

Tabela 3.3.1. - Número de primeiros vizinhos para um atomo locslizado na camadq

superfcial (S) para superJícies de estrutura fcc nas direções [00]J, F10l e [111J. (S) denota

atomos pertencentes à cqmada da superJície, (S-I) a camada adiacente a esta e (S-2) e (S-3) as

cgmadqs seguintes. "D" denota a distância entre duas camadas consecutivas e "a ", o parâmetro

de rede. Incluímos, também, o número de primeiros vizinhos de um metal bcc bulk'

I0011 tl10ì tl1lt bulk

10'

vizinhos
4 (s)
4 (s-l)

2 (s)
4 (S-l)
I (S-2)

6

J

(s)
(s- l)

r2

D 0.5 a Jî t qo 
=0.354 

a .ll t zo = 0.577 a

Note-se que, na estrutura fcc, a direção que apresenta a menor distância

entre duas camadas consecutivas (D) é a [110], e o valor de D, para as várias direções das
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superficies, varia bem menos do que na estrutura bcc (ver tabela 3.2.7). Observa-se, ainda,

que esta direção U 10] é a que apresenta um menor número de coordenação.

3.3.2 Resultados e Discussões

Para o cálculo da estrutura eletrônica da superficie de Pd, primeiramente

realizamos um cálculo autoconsistente para o Pd bulk, no qual foi utilizado um cluster fcc

com 4000 átomos.

Para as superficies Pd, os potenciais na esfera vazia (ES) e nos sítios de Pd

na superficie (Pd(S)) e nas camadas subseqüentes (denotadas por Pd(S-l), Pd(S-2), Pd(S-3)

e Pd(S-a)) foram obtidos de forma autoconsistente. Para as demais camadas de Pd, os
,

parâmetros de potencial usados na Hamiltoniana foram fixados com os obtidos para o Pd

butk. Osraios de "Wigner Seitz" (WS) usados foram o do Pd puro (WS:2.873 u.a)-

Na tabela 3.3.2, apresentamos os resultados autoconsistentes para as

ocupações e transferências de cargatotais (^Q*J associados com as várias camadas das

superficies de Pd.

. Tabela 3.3.2 : Ocupações e tansferências de cargas totais (ÀQ5,) para as

superfícies de Pd(001), Pd(110) e Pd(111), na esferøvazia @S), no Fe da superJície (Pd(S)) e

no, io*odos de Pd justapostas à camada de Pd da superJície (Pù(S'I), Pd(S-2), Pd(S'3) e Pd(S-

4)) , obtidøs viø RS-I'IvITO-ASA.

Pd(ool) Pd(l10) Pd(l11)

Átomo Ocupações AQsup Ocupações ÂQsup Ocupações ÂQsop

ES 0.22 0.22 0.25 0.25 0.18 0.18

Pd(s) 9.7r -0.29 9.67 -0.33 9.77 -0.23

Pd(s-1) 10.09 0.09 10.09 0.09 10.06 0.06

Pd(s-2) 9.99 -0.01 9.99 -0.01 9.99 -0.01

Pd(s-3) 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00

Pd(s-4) 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00
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Análogo às superficies de Fe, nota-se que, para os três sistemas (ver tabela

3.3.2), alguns elétrons escapam da camada superficial Pd(S) e esta passa a ter uma

deficiência de elétrons. Verifica-se, também, uma oscilação tipo Friedel na densidade de

cargapróxima à superficie, blindando a çarga da superficie (Pd(S)).

Nas figuras 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.4, mostramos os resultados RS-LMTO-ASA

das densidades de estados local (LDOS) dos sistemas Pd(001), Pd(110) e Pd(111),

respectivamente. Nessas figuras, são incluídas as LDOS de todas as camadas obtidas de

forma autoconsistente nos cálculos e, para efeito de comparação, mostramos a LDOS do Pd

bulk
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Figura 3.3.2 - Densidade de estados local (LDOS), para um sítio Pd na superJície

Pd(S), um sitio de Pd na camada justaposta à supefficie Pd(S-l) e parq as camadas seguintes

Pd(S-2), Pd(S-3) e Pd(S-4), pqra o sistems Pd(001). A LDOS do Pd bulk é mostrada, também,

para efeito de comparação

P(S) P(sr) P(S-2)

P(s3) P(s4) Pd bnlk
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observe-se que, nos três casos estudados, Pd(110), Pd(111) e Pd(001), a

LDOS para a camada da superficie (Pd(S)) é bastante modificada quando comparada com a

LDOS do Pd bulk, onde a banda-d da LDOS torna-se mais estreita. Esta mudança deve-se à

redução da simetria e à diminuição do número de primeiros vizinhos na camada da

superficie. O Pd bulk tem 12 primeiros vizinhos, enquanto que um átomo da superficie

apresenta apenas 7 primeiros vizinhos Pd no caso de Pd(110), I primeiros vizinhos para a

Pd(001), e 9 paraa Pd(1 I 1).

Nossos cáLlculos não magnéticos para as superficies de Pd mostram que a

LDOS no nível de Fermi da camada da superficie é menor do que nas camadas mais centrais.

De certa forma, pelo critério de Stoner (ver tabela3.3.3), isso poderia ser visto como uma

menor tendência dos átomos da superficie de Pd de se tornarem magnéticos, do que os

átomos dePdbulk!

Tabela 3.3.3 - Densidade de estados na energia de Fermi, N(EÐ (em unidades de

(Ry.átomo.spin)-l) e o produto de N(Eq).I (I é o parâmetro de stoner I para o Pd-

Ipa: 0,05 Ry [33] nas comadas da superJicies Pd(S) dos sistemas Pd(001), Pd(l10)
e Pd(l I l) e no Pd bulk.

r N(EF)

Pd(oo1) 13.95 0.70

Pd(l lo) 14. l8 o.7l

Pd(I11) 10.09 0.50

Pd bulk 16.01 0.80

N(Er)

Nos vários sistemas, temos que a LDOS da camada Pd(S-l) ainda mostra-se

significativamente distorcida com relação à LDOS do Pd bulk. No entanto, pode-se observar

que a camada Pd(S-3) e a camadaPd(S-4) já apresentam características do Pd bulk.

Comparando a LDOS do átomo de Pd da superficie (Pd(S-l)) nos sistemas

Pd(110) (fig. 3.3.3) e Pd(111) (fig. 3.3.4), temos que banda-d da LDOS, no caso do
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Pd(I10), é mais estreita que no sistema Pd(111). Isto porque o número de coordenaçáo para

a superficie Pd(110) (7 primeiros vizinhos) é menor que para a superficie Pd(111) (9

primeiros vizinhos).

Cabe colocar que nossos resultados para estrutura eletrônica das superficies

de Pd(111) estão em boa concordância com os obtidos por um método patametrizado

û-CAO - "Linear Combination of Atomic Orbital") 1521, e para a superficie de Pd(001), há

na literatura cálculos de primeiros princípios (via FLAPW) [51] em muito boa concordànc\a

com os nossos. Jâparaa superficie de Pd(ll0), apesar de existirem estudos experimentais

("Angle Resolved Photoemission") 1641, a estrutura eletrônica desta superficie é

primeiramente apresentada neste trabalho. A comparação de nossos resultados com os

dados experimentais requer um cálculo da estnrtura de bandas destas superficies'

Recentementd, nosso esquema para superficies metálicas foi adaptado paralralat a estrutura

de bandas de superficies [35]. Neste novo osquema, usamos o RS-LMTO-ASA para obter a

Hamiltoniana de primeiros princípios do sistema metálico e, utilizando o método daMatriz

de Transferência [65], obtemos a densidade de estados espectral da superfïcie metálica

considerada. Este tipo de abordagem náo faz parte do escopo deste trabalho, podendo ser

apresentada em um artigo futuro.
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4

Propriedades magnéticas de camadas de Pd sobre
superfícies de Fe

Neste capítulo, apresentaremos um estudo døs propriedødes magnéticas de camadas de

pd sobre as superfícies de Fe(001, Fe(II0) e Fe(III). Investigamos como os diferentes

aspectos estruturais inerentes a estas superfícies interferem no comportamento magnético

destes sistemas.



4.L. Introdução

O recente progresso na preparação e nas técnicas de caracfetizaçáo de

sistemas dispostos em camadas possibilitou que se investiguem as propriedades de

materiais estruturados artificialmente. Neste sentido, há atualmente a possibilidade de

manipulação das características geométricas das amostras num nível de camada por

camada, abrindo novos campos de pesquisa e aplicações. Uma pesquisa de grande

importância está relacionada ao magnetismo, onde a sensibilidade dos elétrons 3d à

estrutura local pode ser usada paraformar novos materiais magnéticos paraum propósito

tecnológico específico. Este progresso experimental tem aumentado o interesse em estudos

teóricos objetivando uma explic açáo para os resultados experìmentais assim como a

predição de novos materiais magnéticos e fenômenos ainda não conhecidos'

Um dos mais interessantes sistemas eletrônicos em fisica da matétia

condensada são os materiais que estão no limite do magnetismo. Neste contexto, o possível

magnetismo de filmes finos de metais de transição 4d crescidos sobre vários substratos se

tornou wa ârea de intensa pesquisa e de grande interesse devido as suas propriedades

magnéticas não usuais 166,701. Esses elementos, se magnéticos, devem fornecer uma nova

classe de materiais com grande anisotropia magnetocristalina.

pesquisas extensas, tanto experimentais f15,16,71-75] quanto teóricas [76-

791, têm sido feitas sobre o magnetismo de sistemas constituídos por camadas de Fe sobre

a superficie de pd(001) (denotado por Fe/Pd(001)), o qual mostrou-se ser fortemente

dependente das características estruturais das amostras. Parte destes interessantes

resultados vem das propriedades únicas do Pd que, como vimos no capítulo 3, está

próximo de se tornar magnético.

Cabe colocar que devido à elevada densidade de estados local no nível de

Fermi do Pd bulk, aspropriedades magnéticas do Pd são sensíveis a mudanças estruturais.

Por exemplo, muitos autores predisseram um ferromagnetismo em Pd fcc com uma

expansão da rede de 6yo [80-82]. Técnicas experimentais avançadas, tipo MBE

("Molecular Bean Epitaxy"), tornam possível explorar a correlação entre a estrutura e o
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magnetismo em finas camadas de Pd, manipulando a estrutura atômica vla distorção

epitaxialr

Para o caso de n camadas de Pd depositadas sobre a superficie de

Fe(001) (denotados por PdJFe(100) resultados experimentais [15,16,17] indicam que há

uma forte polarização das camadas de Pd. No entanto, esta polarização é de curto alcance,

estendendo-se somente até a duas camadas de Pd adjacentes à superficie de Fe(001).

Resultados teóricos U7,841 confirmaram tais indicações e mostraram que a polarizaçáo

citada é resultante de uma hibridização das bandas 3d do Fe e 4d do Pd. Recentemente, IJ.

Gradmann, et al. [8], em concordância com estudos experimentais anteriores [83],

observaram que, para camadas de Pd sobre a superficie de Fe na direção [110] há uma

grande polarizaçáo da camada de Pd, mas que esta está restrita à primeira monocamada de

Pd. t

Neste capítulo, apresentamos um estudo, vla RS-LMTO-ASAI da estrutura

eletrônica e das propriedades magnéticas de sistemas constituídos por de n camadas Pd

sobre superficies de Fe nas direções [001], [10] e [11] (seção 4.2). Verificamos como as

diferenças estruturais inerentes a estas superficies de Fe interferem na polarização

magnética das camadas de Pd2, tendo-se assim uma explicação dos diferentes alcances de

polanzação das camadas de Pd observadas experimentalmente. Cabe ressaltar que, apesar

dos consideráveis esforços experimentais, os momentos magnéticos nesses sistemas em

consideração não são muito bem conhecidos (excetuando o Pd/Fe(OO1)) 117,77,83-851 e a

maior parte dos resultados apresentados aqui são predições de fato. Para os sistemas

Pd*/Fe(100) comparamos nossos resultados com os valores teóricos [Sa] e experimentais

[15-17] existentes na literatura. Com relação ao sistema PdJFe(ll0) não há dados teóricos

na literatura relacionados ao seu magnetismo. No trabalho experimental [18], que trata o

magnetismo destes sistemas, os autores relatam que apesar de ser possível observar qual o

rNosistemaFe/Pd(100),adistorçãodarederesultadadiferença,emtorno de4%odoFebcc(2'S614)edo

pd fcc ((3.8yJr)=2.75Ã),entre as distâncias dos átomos na camada da superficie. Para estes sistemas,

com filmes finos de Fe depositados em substratos de Pd(100), a camada de Fe acomoda-se à distorção

igualando-se as distâncias da rede impostas pelo substrato de Pd [75].
2 Note-se que no caso de sistemas constituídos por filmes finos de Pd crescidos em Fe(100), temos que os

filmes de Pd expandem-se lateralmente para igualar-se ao Fe(100).



capltulo 4 - Propriedades magnéticas de camadas de Pd sobre superficies de Fe 58

aumento no momento magnético na interface Pd-Fe, o momento relacionado somente à

camadade pd é apenas inferido. Desta form4 nossos resultados vêm elucidar as questões

relacionadas a este problema. Jâparao sistema pdJFe(l11) não há trabalhos disponíveis na

literatura.

4.2 Resultados e Discussões

Em nossos cálculos, via RS-LMTO-ASI\ para simular a estrutura dos

sistemas Pd*/Fe(001), Pd*/Fe(110) e Pd"rFe(l1l) tomamos as mesmas estruturas das

superficies de Fe e o parâmetro de rede experimental do Fe bcc, a = 2'8614 ' Desta

forma, tomando como exemplo o sistema PdrÆe(001) , temos o plano (z : -0'5a' )

composto por esferas vazias (E,S), em z :O; um plano de átomos de Pd da superficie

tPd(S)l e, justaposto a este, vários planos de Fe (, > 0) denotados por Fe(S-l), Fe(S-2),

etc. Cabe colocar que apesar do nosso método poder tratar interdifusão em interfaces

(como veremos no capítulo 6), escolhemos aqui realizar cálculos para interfaces Fe-Pd

perfeitas porque resultados experimentais para até quatro monocamadas de Pd sobre a

superficie de Fe(001) U5,171 mostram que o Pd cresce epitaxialmente sobre a superficie de

Fe(001) e sem interdifusão na interface Fe-Pd até duas camadas de Pd.

Na figura 4.2.1temos um esquemapara este sistema Pd1Æe(001). No caso

de n:2 (ou n:3 ou 4), nos vários sistemas, a construção da estrutura é totalmente análoga

aos sistemas com n:1, incluindo-se duas (ou três ou quatro) camadas de Pd (Pd(S) e

Pd(S+l) , (ou Pd(S+2)), Pd(S+3) ) sobre as superficies de Fe, ao invés de uma'
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ES

Pd(s)

Fe (S-1)

Eixo z I

bulk

Figura 4.2.1 - Esquema pora o sistemo Pd1/Fe(001)

Inicialmente, para cada uma das três direções, realizamos cálculos

com uma camada de Pd (n:l) e posteriormente, à medida que as camadas de Pd da

superficie continuaram apresentando polarização, incluímos mais camadas de Pd. Em todos

os cálculos o critério para o número de camadas de Fe incluídas de forma autoconsistente

foi o mesmo utilizado para superficies de Fe, i.e., de a camada mais interna ter

características (ocupação, LDOS e parâmetros de potencial) bem próximas das do Fe bulk.

Desta forma, para a superficie de Fe(l11) foram incluídas, de forma autoconsistente, uma

camadade esferas vazias (ES), n camadas de Pd e cinco camadas de Fe: Fe(S-l), Fe(S-2),

Fe(S-3), Fe(S-a) e Fe(S-5). Para as demais camadas de Fe os parâmetros de potencial

foram fìxados pelos obtidos para oFe bulk Jâpara as superficies de Fe(001) e Fe(110),

além da camada de esferas vazias e das camadas de Pd, foram incluídas de forma

autoconsistente quatro e três camadas de Fe, respectivamente, e as demais foram fixadas

nos parâmetros do Fe bulk.

Na tabela 4.2.1 exibimos nossos resultados teóricos para as ocupações e

transferências de cargas nos sistemas Pd*/Fe(OOt), Pd*/Fe(I10) e PdÆe(l11), calculados

comn:l,n:2,n:3 en:4.
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Tabela 4.2.12 Ocupações e tansferências de cdrgds totais (AQsu) nas esferas

vazias (ES) , nas camadas de Pd [Pd(S), Pd(S+]), Pd(S+2) e Pù(S+3)J, no Fe iustaposto à

supedície Fe(S-I)l e nds outros camadas de Fe mais internas [Fe(S-2), Fe(S-3), Fe(S-Q e Fe(S-

5)J incluídas de forma autoconsistente nos cáIculos via RS-LMTO-ASA para os sistemas

Pd"rFe()}I), Pd"/Fe(LI0) e Pd/Fe(]I I).

Pd'/Fe(001) Pdr/Fe(110) Pdr/Fe(111)

Ocupação ÂO*,,. Ocupação AO*,'. Ocupação ÅO*,,'

ES 0.40 0.40 0.31 0.31 0.43 0.43

Pd(s) 9.44 -0.56 9.56 -0.44 9.43 -0.57

Fe(S-1) 8.15 0.15 8.r2 0.t2 8.1r 0.1I

Fe(S-2) 8.02 0.02 7.99 -0.01 8.02 0.02

Fe(S-3) 7.99 -0.01 8.00 0.00 8.00 0.00

Fe(S-4) 8.00 0.00 8.00 0.00

FelS-5) 8.00 0.00

Pd"/Fe(001) Pd"/Fe(l10) Pdz/Fe(l11)

Ocupação AQs"" Ocupação AO*,- Ocupação ÀO",-

ES 0.40 0.40 0.33 0.33 0.41 0.41

Pd(s+l) 9.34 -0.66 9.46 -0.54 9.34 -0.66

Pd(S) 10.38 0.38 r0.32 0.32 10.35 0.35

Fe(S-1) 7.86 -0.14 7.87 -0.13 7.86 -0.14

Fe(S-2) 8.02 0.02 8.02 0.02 8.04 0.04

Fe(S-3) 8.01 0.01 8.00 0.00 7.99 -0.01

FelS-4) 8.00 0.00 8.01 0.01

Fe(S-5) 8.00 0.00

Pds/Fe(O01) Pds/Fe(l11)

Ocupação AQs'o Ocupação ÀO*"^

ES 0.40 0.40 0.42 0.42

Pd (s+2) 9.53 -0 47 9.52 -0.48

Pd(s+l) 9.88 -0.t2 986 -0.14

Pd(s) r0.32 0.32 r0.32 0.32

Fe(S-1) 784 -0.16 7.86 -0.14

Fe(S-2) 8.02 0.02 8.02 0.02

Fe(S-3) 8.01 0,01 7.99 -0.0I

Fe(S-4) 8.00 0.00 8.01 0.01

Fe(S-5) 8.00 0.00



Pdr/Fe(001)

Ocupação ÀQt'o

ES 0.42 0.42

Pd (s+3) 9.53 -0.47

Pd (s+2) 9.86 -0.14

Pd(s+l) 9.80 0.20

Pd(S) r0. l0 0. l0
Fe(S-1) 787 -0.13

FelS-2) 8.02 0.02

Fe(S-3) 8.00 0.00

Fe(S-4) 8.00 0.00

Fe(S-5) 8.00 000

Nota-se que (ver tabela 4.2.1), analogamente às superficies de Fe,

em todos os casos alguns elétrons escapam da camada superficial e esta passa a ter uma

deficiência de elétrons. Observa-se também uma oscilação tipo Friedel na densidade de

cargapróxima à superficie, para os três sistemas, blindando a carga da superficie.

Na tabela 4.2.2 temos nossos resultados teóricos dos momentos

magnéticos locais nos vários sistemas. Incluímos também o número e o tipo de primeiros

vizinhos para um átomo de Pd situado na camada da superficie. Para uma maior clarezana

análise destes resultados na figura 4.2.2 apresentamos também os momentos magnéticos

locais nas camadas de Fe e de Pd nos diversos sistemas.

Tabela 4.2.2 - Momentos Magnéticos (u* pu) para as camadas de Pd [Pd(S),
pd(S+I), Pd(S+2) e Pd(S+3)J, no Fe justaposto a superJície [Fe(S-])l e nas outras camadas de

Fe mais internas tFe(s-2), Fe(S-3), Fe$-l e Fe(s-s)J, incluídas de þrma autoconsistente nos

calculos via RS-LMTO-ASA para os sistemas Pd"tFe(001), Pd"/Fe(110) e Pd"/Fe(lll).Entre
parênteses temos o numero e o tipo de primeiros vizinhos pqrq um átomo de Pd situado na

monocamada da superficie nos vários sistemas.

Pd'/Fe(001) Pd'/Fe(110) Pd'/Fe(l11)
Pd(s) 0.a3 (a-Fe(S-l)) o.re (4-Pd(s))

(2-Fe(S-1))
0.31 (3-Fe(S-1))

(1-Fe(S-3))

Fe(S-1) 2.6r 2.45 2.48

Fe(S-2) 2.29 218 231

Fe(S-3) 2.18 2.r3 2.37

Fe(S-4) 2.14 2.24

Fe(S-s) 2.17
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Pdz/Fe(001) Pdz/Fe(l10) Pd"/Fe(l11)
Pd(s+l) 0,0s (4-Pd(s)) 0 (4-Pd(s+1))

(2-Pdts))
0.20 (3-Pd(s)

(1-Fe(S-2))

PdIS) 0.t2 0.t2 0.19

Fe(S-1) 2.58 2.46 2.67

Fe(S-2) 2.r9 2.t3 2.32

FelS-3) 2,t5 2.t2 2.36

FelS-4) 2.12 2.20

F'elS-5) 2.r8

Pd¡iFe(001) Pd"/Fe(l11)
Pd(s+2) 0.00 (4-Pd(s+1) 0.16 (3-Pd(S+1)

(1-Fe (S-1))

Pd(s+l) -0.03 0.13

Pd(s) , 0.13 0. l8
Fe(S-1) 2.65 2.70

Fe(S-2) 2.20 2.3t
FelS-3) 2.t4 2.32

Fe(S-4) 2.r2 2.20

Fe(S-5) 2.16

Pd¿/Fe(l11)
Pd(s+3) 0.04 (3-Pd(s+2))

11-Pdts)
Pd(s+2) 0.12

Pd(s+l) 0.10

PdIS) 0.20

Fe(S-1) 2.66

Fe(S-2) 2.27

FelS-3) 2.30

Fe(S-4) 2.20

Fe(S-5) 2.tr
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Figura 4.2.2 - Momento magnético local (p) para o.ç sistemas (")

Pd/Fe(001), (b) PdlFe(l10) and (c) Pd"tFe(I t 1). FeI e Pdl denotam os atomos dø interface Fe-

Pd; enquanto que Fe2 e Pd2 e assirn por diante classificam os outras camadas de acordo com

suas distâncias relativas oos atomos de Fe e de Pd da interface. Os momentos induzidos nos sítios

de Pd são também mostrados em (a.2), (b.2) 
" 

(c.2) usando-se uma escala aumentada. As linhas

horizontais vermelhas nas frguras (a.1), (b 1) e (c.t) indicam o momento pctra o Fe bulk.

Nos vários sistemas estudados verificamos que as camadas de Pd são

polarizadas pela camada de Fe justaposta a estas, acoplando-se ferromagneticamente com o

Fe.

Para os sistemas com apenas uma camada de Pd nota-se que a menor

polanzação da camada de Pd foi obtida para o sistema PdrÆe(110). Isto porque, neste

caso, um átomo de Pd localizado na camada da superficie possui 6 primeiros vizinhos, onde

apenas 2 são Fe, enquanto nos outros dois sistemas um átomo de Pd(S) apresenta 4

primeiros vizinhos Fe. Para o sistema PdrÆe(100) o valor por nós obtido para o momento
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magnético do Pd(S) está em concordância razoáwel com outros resultados teóricos [84],

onde obteve-se uma polarizaçáo dos átomos da monocamada de Pd de 0.35ps.

O crescimento no momento do Pd destes sistemas com n:l vem

acompanhado de um aumento no momento magnético da primeira camada de Fe (Fe(S-l)),

se comparada ao momento do Fe butk (2.13p") Nota-se que para os sistemas PdrÆe(001)

e pdrÆe(lll) a camada de Fe(S-2) tem seu momento inferior ao do Fe(S-l), mas ainda

superior ao do Fe bulk. No entanto, para o sistema PdrÆe(110) a camada de Fe(S-2)

apresenta um momento superior ao da camada Fe(S-l).

Para os sistemas com n: 2, nossos resultados, em concordância com

resultados experimentais [18], mostram que para a direção [110] (i.e., pdzlFe(ll0)) a

polanzaçáo das camadas de Pd se restringe à camada justaposta ao Fe. No trabalho

experimental citado tlS] é inferido um aumento no momento da superficie de 0.70¡rs , não

sendo possível concluir quanto deste valor está associado ao momento do Fe e ao do Pd.

pela tabela 4.2.2 verificamos que nossos resultados indicam que há um aumento no

momento magnético com relação ao Fe bulk de 0.51ps, sendo que 0.l9prs advém das

camadas de Pd e 0.32 ps da camada de Fe justaposta a estas.

para os outros casos verificamos que na direção [001] a segunda camada

de Pd é levementepolarizada (0.056), enquanto que para a direção [111] obtivemos que

as duas camadas de Pd são bastante polarizadas. Note-se que, apesar dos átomo da

superficie de Pd nas direções [001] e [111] apresentarem o mesmo número de coordenação

(4), tal diferença nas polarizações pode ser explicada pelo fato de um átomo da superficie

na direção [l1l] apresentar 3 primeiros vizinhos Pd(S) e um Fe(S-2), enquanto que na

direção [001] todos os primeiros vizinhos são Pd. Observa-se que quando incluímos três

camadas de Pd sobre as superficies de Fe(001) e Fe(111), apenas a superficie na direção

[111] tem seus átomos de Pd polarizados, uma vez que neste caso os átomos da superficie

ainda apresentam como primeiro vizinho um átomo de Fe. Jâpara 4 camadas de Pd sobre a

superfïcie de Fe(lll) a polarizaçáo não é tão intensa, vmavez que o Pd da superficie não

apresenta primeiros vizinhos Fe.

Nossos resultados paru a direção [001] mostram que somente duas

camadas de Pd são polarizadas pela superficie de Fe(001), e estão em concordância com
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indicações experimentais [15,16,73). Os resultados teóricos anteriores para este sistema

tl5l foram obtidos usando-se o método FLAP\ry para um slab com 9 camadas

(Pd/7Fe(001)/Pd) simulando uma mono camadade Pd sobre o Fe(001). No trabalho citado

[15] obteve-se um momento na camada de Pd de 0.29¡ts e para a camada de Fe da interface

um moment o de 2.69¡ts, Sendo este superior ao momento do Fe bulk por eles calculado de

Z.l5]ts. Notamos que a concordância entre nossos resultados e esses outros de primeiros

princípios é bastante razoâvel, considerando a diferença entre os métodos e a forma como

são simuladas as estruturas. Conforme já colocamos no capítulo 3,para as superficies de

Fe, notamos que nossos cálculos de espaço real descrevem de forma mais adequada estas

superficies do que o método FLAPW'

para a direção [111] os resultados aqui apresentados são predições e

po dem auxiliar na s car acterizações magnéticas experimentais.
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5
Estudo de defeitos em superfícies de Pd

Neste capítulo, apresentaremos e discutiremos nossos resultqdos sobre estrutura eletrônica

e as propriedndes magnéticas de defeitos em superfícies de Pd Utilizando o método RS-

IÀ4TO-ASA, estudnmos impurezøs de Fe, Co e Ru nas superfícies de Pd(001), Pd(III) e

Pd(I I0), e aglomerados de Fe embebidos na superfície de Pd(001). Por fim, utilizando o

mëtodo TB-LMTO-ASA, investigamos o comportamento møgnético de camødas aleatórias

de Fe e Co sobre a superfície de Pd(001.



5.1 Introdução

Nos últimos anos, devido ao progresso das técnicas experimentais e dos

métodos teóricos, houve um grande interesse no campo da fisica que trata superficies e

filme finos. Enquanto o estudo do comportamento de impurezas em sistemas metálicos

bulk tem sido fundamental para o crescimento do nosso conhecimento básico de

magnetismo, o estudo de impurezas em superficies metálicas nos dá, entre outras coisas' a

oportunidade de variar o número de coordenação da impureza para uma mesma

combinação de elementos.

o comporlamento magnético de impurezas da série 3d em Pd é um

problema clássico que atraiu atenção primeiramente quando foi observado'

experimentalrhente nestes sistemas um grande momento magnético não usual [13'86]'

denominado momento magnético gigante. Para as impurezas de Fe e Co em hospedeiro Pd,

medidas experimentais [87] indicam que o momento magnético local nos sítios do Fe e do

Co é da ordem de 3.5¡re e2.l¡ts, respectivamente. No entanto, devido àpolatização dos

átomos de Pd em torno da impureza, o momento total medido, associado com estas

impurezas, é em torno de 10 e 12¡re [13,86] Os trabalhos de A. M. Clogston et al' e P'A'

Wolff [88,89], concluíram que a ocorrência de momento magnético gigante, nestes

sistemas, está relacionada com a grande suscetibilidade magnética do metal Pd (associada a

altos valores de densidade de estados local no nível de Fermi), tendo-se atribuído a origem

do momento magnético induzido nos átomos de Pd à interagão de troca entre o átomo de

impureza e os átomos de Pd vizinhos. Efetuando-se cáilculos de primeiros princípios da

estrutura eletrônica de impurezas 3d em Pd, obtém-se que a polarizaçáo induzida pelas

impurezas nas camadas vizinhas de Pd se estende muito além da terceira camada de

vizinhos e que esta polarização no Pd é uma ordem de grandeza maior que a observada em

outros metais [90].

Neste contexto, é interessante investigar se há um fenômeno similar ao do

momento magnético gigante para impurezas 3d em Pd bulk, quando consideramos

impurezas 3d em superficies de Pd. Este é um problema controveftido, pois medidas

experimentais antigas [91] não indicam a existência de um comportamento magnético para
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baixas concentrações de Fe na superficie de Pd(001), e cálculos teóricos parametrizados

l92l para uma impureza de Fe na superficie de Pd(001) obtêm que o Fe é magnético com

um alinhamento antiferromagnético com os átomos de Pd.

No caso de impurezas 4d em Pd bulk, há evidências experimentais de que o

Ru é o único que apresenta-se magnético [9]. Cálculos teóricos indicam que o Ru

apresenta-se magnético como impureza em Pd bulk, mas com um momento muito baixo (da

ordem de 0.3p3) Como vimos no capítulo 3, os átomos de superficies metálicas apresentam

uma LDOS bem diferente da do metal bulk, ttma vez que a largan das bandas d é

consideravelmente reduzida devido ao menor número de coordenação dos átomos da

superficie. Isto leva, em geral, como é o caso do Fe, a um aumento do momento magnético

dos átomos da superficie em comparação com o bulk. Impurezas em superficies também

podem ser afetadaé e o -enor número de coordenação tende a favorecer o magnetismo.

Desta forma, é interessante investigar se há um aumento no momento magnético do Ru na

superficie de Pd, com relação a esta impureza emPd bulk.

Esforços significativos têm sido feitos, nos últimos anos, na investigação

teórica da estrutura eletrônica de impurezas em superficies. Recentemente, cálculos de

primeiros princípios foram realizados para ad-atomos isolados 3d, 4d e 5d na superficie de

Pd(001) [93], obtendo-se os momentos nos sítios dos ad-atomos e os momentos induzidos

nos átomos de Pd da camada da superficie mais próúmos dos ad-atomos. Apolarização das

outras camadas de Pd em torno do ad-otomo e o comportamento de impurezas na

superficie de Pd não foram investigados. Em recente publicação nossa [9], apresentamos

estudos do magnetismo de uma impureza e deum ad-atomo de Fe sobre Pd(001), levando

em conta a polanzação na superficie. Nossos resultados, também apresentados nesta tese,

mostram um grande momento para o Fe, além de uma grande polanzação dos átomos de Pd

da vizinhanç4 tendo-se a formação do momento magnético gigante. Ressaltamos que não

eústem, na literatura, cálculos para impurezas em Pd(l l1) e Pd(l10).

Com relação a impurezas em Pd bulk, resultados experimentais mostram que

o momento gigante varia de acordo com a concentração de impurezas de Fe emPd bulk.

Isto posto, e dadas as motivações acima relativas ao estudo de impurezas em superficies,

também é muito interessante investigar quais as propriedades magnéticas de sistemas
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constituídos por concentrações maiores do que uma única impureza de Fe na superficie de

Pd. Há, na literatura, resultados teóricos 12,67,94-99l para monocamadas de metais 3d

sobre as superficies de Pd, nos quais verificou-se que oS momentos nas monocamadas são

fortemente aumentados, comparados com os momentos dos elementos 3d. NO entanto, para

sistemas com concentrações intermediárias, entre impurezas e monocamadas sobre a

superficie de Pd não há estudos na literatura. Para essas concentrações, os elementos 3d

podem se arranjar de diversas maneiras, e.g. formando aglomerados de átomos na superficie

ou distribuindo-se de maneira mais uniforme na camada superficial, formando ligas

aleatórias.

propomos, aqui, utilizando o RS-LMTO-AS,\ investigar se, para sistemas

constituídos por impurezas substitucionais tipo metal de transição 3d (e'g' Fe e Co) em

superficies dê Pd (seção 5.2), existe uma grande polarizaçáo dos átomos de Pd gerando um

momento magnético gigantena superficie. Objetivando estudar como os diferentes aspectos

estruturais das superficies de Pd interferem no magnetismo destes sistemas, realizamos

cálculos para impurezas deFe e co nas superficies de Pd(001), Pd(l10) e Pd(I11). Além

disso, realizamos cálculos para impureza de Ru nas superficies de Pd(001), Pd(110) e

pd(11l), procurando estudar o possível aumento no momento do Ru em relação ao caso

desta impuÍeza emPd bulk.

para investigar o comportamento magnético de concentrações intermediárias

de elementos 3d sobre a superficie de Pd, realizamos cálculos para aglomerados isolados de

Fe (com até 14 átomos) sobre a superficie de Pd(001) (seção 5.3). cabe colocar que,

cá{culos baseados em código s ab initio são muito raros para o caso de aglomerados em

superficies metálicas e os existentes, além de bastante recentes [100], são restritos a

aglomerados bastante pequenos. Além disso, estudamos camadas aleatórias de Fe e Co

sobre a superficie de pd(001) (seção 5.4). Nesse último caso, foi utilizado o método TB-

LMTO-ASA.

Como a proposta deste capítulo de defeitos em superficies abrange vários

problemas correlacionados que apresentam suas próprias especificidades, incluímos em

algumas seções introduções relacionadas diretamente com cada um destes problemas.
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5.2 Impurezas de Fe, Co e Ru, em superfícies de Pd

5.2.1 Impureza de Fe, em superfícies de Pd, e de vm üd-

útomo de Fe, em Pd(001)

Nesta seção, estudamos as propriedades magnéticas de impurezas

substitucionais de Fe nas superficies de Pd(l10), Pd(l11) e Pd(001), verificando, assim, se

os diferentes aspectos estruturais destas superficies interferem no surgimento do momento

gigante. Motivados por resultados teóricos [93] que sugerem uma forte polarização na

camada da superfic,ie, no caso de um ad-atomo de Fe em Pd(001), investigamos também o

aparecimento do momento magnético gigante para um ad-átomo de Fe sobre a superficie de

Pd(ool).

Em nossos cálculos via RS-LMTO-ASA para impurezas em superficies,

conforme apresentado no capítulo 2, exceto pela substituição de um sítio de esfera vazia (no

caso do ad-atomo) ou de Pd da camada da superficie (no caso de impurezas) por Fe,

usamos o mesmo cluster utilizado no cálculo das superficies de Pd(001), Pd(110) e

Pd(l I l) (ver seção 3.3). O termo de correlação e troca, assim como o parâmetro de corte e

o terminador usado no método de recorrência, é também o mesmo. Não consideramos

efeitos de relaxação, de modo que o raio de rüigner-Seitz da impureza de Fe será o mesmo

do Pd hospedeiro.

Em todos os casos, aimpureza substitucional de Fe em Pd(001), Pd(l10) e

em Pd(111), e o ad-atomo em Pd(001), os parâmetros de potencial das três primeiras

camadas de átomos de Pd (e estèras vazias), em torno do defeito, são calculados de forma

autoconsistente, enquanto que os parâmetros de potencial de todos os outros sítios são

fixados nos valores para as superficies perfeitas.

rJma vez que o número de coordenação é um dos fatores importantes no

comportamento de superficies, na figura 5.2.7 mostramos a vanaçáo do momento

magnético local no Fe, como função do número de primeiros vizinhos Pd em torno do
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defeito. Os resultados mostrados para aimpureza de Fe em Pd bulk foram obtidos via RS-

LMTO-AS A, úilizando-se um aglomerado com, aproximadamente, 3000 átomos para o Pd

fcc, com a impureza de Fe colocada numa posição quase cerrtral, para minimizat os efeitos

de superficie.

4,00

6810
Nrnnero de 16 vizirihos Pd

l2

Figura 5.2.1 - Momento Magnetico local no sítio do Fe, em funçãtt dt¡ numero de

primeirosiz¡nhos Pd para uma impureza de Fe em Pd puro, e nøs superficies Pd(001), Pd(l10) e

Pd(l11), e pctra o "ad-atomo" em Pd(001).

Nota-se pelafigura 5.2.1 que, nos sistemas Fe-Pd estudados, a variação do

momento magnético na impureza de Fe, com o números de primeiros vizinhos em torno do

defeito local, é aproximadamente linear. Observa-se também que a diferença entre o maior e

o menor momento magnético no Fe é de 0.27 p .

Para analisar estes resultados, na figura 5.2.2 mostramos a LDOS, no sítio de

Fe para (a) o ad-atomo de Fe sobre Pd(001), (b) para aimpureza na superficie de Pd(I10),

(c) para a impureza em Pd(l11), (d) para a impureza na superficies Pd(001) e, para efeito

de comparação, nafigura (e) temos a LDOS no sítio de Fe paraumaimpureza de Fe em Pd

bulk. Percebe-se ainda que o número de primeiros vizinhos Pd é 12 para
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impureza de Fe em Pd bulk, 9 para o Fe na superficie de Pd(l11), 8 para a impureza em

Pd(001), 7 para o Fe em Pd(l l0) e apenas 4 para o ad-atomo.

100 100
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n0

t00

100

Ad-álomo de Fe

sobre P<(001)
G)

-0 6 -0,4 -0,2 0,0 0,2

Impueza de Fe

sobre Pct(l l0)
(b)

Impureza de Fe

sobre Pd(001)
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E_r+(Ry)

00

100

100

-100

-100

0 0

-0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2

e-P"ßv)

-0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2

E_EFßy)

Figura 5.2.2 - Densidade de Estados Local (LDOS) para (a) ad-átomo de Fe

sobre Pd(001), (b) impureza substitucionql de Fe na superÍicie de Pd(110), (c) impureza de Fe

em Pd(I I I), (d) impureza de Fe em Pd(00Ì) e (e) impurezq substitucional de Fe em Pd bulk.

Pela figura 5.2.2, vemos que os picos associados com as bandas de spin

majoritário e minoritário da LDOS do Fe são mais estreitos e com valores mais altos para

os sistemas Fe-Pd, com um menor número de primeiros vizinhos. Note-se que este

estreitamento das bandas d da LDOS, à medida que vamos para sistemas com um menor

número de coordenação, é reflexo da menor hibridização entre os átomos de Pd e o átomo

de Fe. Para sermos mais claros, tomemos como exemplo os casos extremos aqui estudados

que são: a impureza de Fe em Pd bulk (12 primeiros vizinhos Pd) e a do qd-átomo na

superficie de Pd(001) (4 primeiros vizinhos Pd). Notamos que a banda de spin majoritário

para a impureza de Fe em Pd butk é relativament e larga comparada com a banda maiontána

para o ad-atomo de Fe em Pd(001). Isto porque para na impureza há uma grande

lnbndização dos estados 3d da impureza de Fe, e os estados 4d do Pd bulk que apresentam

uma LDOS larga. No entanto, para o ad-átomo, abanda é extremamente estreita, pois este
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interage com os estados 4d dos Pd da superficie, que apresentam a banda majoritária mais

estreita, e o Fe como ad-átomo tem seu número de correlação fortemente reduzido se

comparado com a impureza emPd bulk.

Para analisarmos a polarização dos átomos de Pd em torno dos defeitos

locais, na tabela 5.2.1 mostramos os momentos induzidos nas várias camadas de Pd em

torno daimpurezapara o Fe em Pd(l10), Fe em Pd(l11), impureza e ad-áúomo de Fe em

Pd(001) e o Fe em Pd puro, assim como o momento magnético local no sítio de Fe.

Indicamos, na tabela, os átomos representativos das três camadas de Pd consideradas em

torno do Fe e, entre parênteses, a degenerescência dos vários sítios. Para os defeitos nas

superficies, cada camada apresenta mais de um átomo de Pd não equivalente- Para

identificar os sítios, são indicados na tabela os índices Pd(S), Pd(S-l) etc., associados às

várias camadai das superficies perfeitas.

Tabela 5.2.L - Momento magnetico local (em þa) no sítio do Fe e os momentos

induzidos nas camadas de Pd para impureza em Pd(lt0), em Pd(l1l), em Pd(001), em Pd puro, e

para ød-atomo de Fe sobre a superJicie de Pd(001). A degenerescência é mostrada entre

parênteses e o tipo dos atomos Pd, em cada camada, ë tambem indicado.

Com relação aos átomos de Pd ao redor da impureza, nota-se, pela tabela

5.2.1, que, assim como no caso da impureza Fe em Pd butk, tem-se um considerável

momento induzido nos átomos de Pd pefiencentes à primeira camada de vizinhos em torno

do ad-atomo em Pd(001) e da impureza de Fe nas superficies Pd(001), Pd(110) e Pd(l11).

Os momentos induzidos para os sítios de Pd localizados nas camadas internas Pd(S-l),

Pd(S-2) e Pd(S-3) têm seus valores próximos aos dos sítios de Pd localizados na mesma

Ad-útomo
de Fe sobre
Pd(001)

Impureza
deFe em
Pd (001)

Impureza
deFe em
Pd(l10)

Impureza
deFe em

Pd(111)

Impureza
De Fe em
Pd,bulh

X'e 3.s2 (l) 3.36 (1) 3.40 (1) 3.38 (l) 3.25 (1)

1u

camada
o.ls Pd(s) (4) 0.12 Pd(S) (4)

0.15 Pd(S-1) (4)
o.2o Pd(s) (2)
0.17 Pd(S-l) (4)
0.17 Pd(S-2) (l)

0.13 Pd(S) (6)
o.18 Pd(s-1) (3)

0.15 (12)

ja

camada
0.06 Pd(s-1) (1) o.o1 Pd(S) (4)

0.07 Pd(s-2) (r)
0.0s Pd(s) Q)
0.08 Pd(s-2) (2)

o.o8 Pd(s-1) (3) 0.07 (6)

3u

camada
0.02 Pd(s) (8)
0.04 Pd(s-l) (4)

0.03 Pd(s-l) (8)
0.05 Pd(s-2) (4)

0.04 Pd(s) (4)
0.05 Pd(s-1) (4)
0.05 Pd(s-2) (2)

0.05 Pd(s-3) (4)

0.03 Pd(s) (6)
o.os Pd(s-l) (6)
0.06 Pd(s-2) (3)

o.os (24)
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camada em torno do Fe em Pd bulk. Em todos os sistemas, os momentos induzidos dos

sítios de Pd decrescem rapidamente para camadas de vizinhos mais distantes do defeito.

Notamos, também, que os momentos induzidos dos sítios de Pd da superficie (Pd(S)),

excetuando o da primeira camada de vizinhos na direção [110], apresentam valores um

pouco menores do que os associados com os sítios mais internos (Pd(S-l), Pd(S-2) e Pd(S-

3)
Como já mencionamos, há mais sítios de Pd em torno da impureza em Pd

bulk do que em torno de um defeito local na superficie, devido ao número de coordenação

do Fe ser reduzido nestes sistemas. Portanto, apesar de o momento induzido nos sítios de

Pd de uma mesma camadaao redor do defeito ser da ordem do momento do Pd no caso de

um impureza de Fe em Pd puro, o momento total associado à impureza nas superficies de

Pd(l10), Pd(001) e Pd(t 11) ou ao ad-atomo em Pd(001) é inferior, ao momento magnético

gigante em Pd åzlfr. Nos casos estudados, onde incluíram-se três camadas de Pd, temos que

o momento total associado à impureza de Fe em Pd(110) é de 5.56 pø , jâpara aimputeza

em Pd(001) é em torno de 5.0pn, para aimpureza em Pd(lll) é de 5.60p , para o ad-

atomo de Fe sobre Pd(001) é de 4.5 pB e, para a impureza em Pd bulk, oblivemos um

momento de 6.67 ¡tn. Portanto, para o qd-atomo em Pd(001), para uma impureza de Fe nas

superficies de Pd(l10), Pd(001) e Pd(l11), temos um aumento do momento de natureza

similar ao do momento magnético gigante, observado experimentalmente para impureza de

Fe em Pd bulk. Este aumento deve-se àpolarização induzida nos átomos de Pd resultante

da presença do átomo de Fe.

Para analisar nossos resultados referentes às polarizações dos átomos de Pd

em torno dos defeitos, tomamos como exemplos os sistemas com uma impureza de Fe em

Pd(110) e Pd(lll). Nas figuras 5.2.3 e 5.2.4, mostramos a LDOS dos átomos de Pd

pertencentes às 3 vizinhanças incluídas nos cálculos para o caso da impureza de Fe em

Pd(110) e Pd(11l), respectivamente. "l viz." , "2 v\2." e "3 viz'" Denotam,

respectivamente, os primeiros, segundos e terceiros vizinhos em torno da impureza. Os

átomos de Pd localizados na camada da superficie são denotados por Pd(S), os da camada

justaposta a esta, por Pd(S-l) e os da camada seguinte, por Pd(S-2).
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Na figura 5.2.3.a, temos as LDOS dos primeiros, segundos e tercetros

vizinhos Pd pertencentes à camada da superficie, para o sistema com uma impureza de Fe

na superficie de Pd(110). Para efeito de comparação, mostramos também a LDOS dos

átomos de pd da camada superficial da superficie de Pd(l10) perfeita (ver capítulo 3, figura

3.3.3).

pela figura 5.2.3.a,notamos que os átomos de Pd da superficie, pertencentes

à primeira camada de vizinhos (Pd(S)-1viz.), são bastante afetados pela presença da

impureza de Fe, tendo-se uma grande distorção da sua LDOS comparada com a LDOS do

pd(S) para a superficie de Pd(110) perfeita. Observa-se que a polanzação induzida pela

intpureza leva a um grande momento nos átomos de Pd de o.2o þn (ver tabela 5.2-l)' Jâ os

átomos de pd localizados na segunda (Pd(S)-2 viz.) e terceira (Pd(S)-3viz.) camadas de

vizinhos emtorno da impureza são menos afetados pela impureza, e as diferenças entre as

LDOS destes átomos de Pd e os da superficie de Pd(l10) perfeita são pequenas'

Impureza de Fe na superfíice de Pd(l10) $perfíoie e P(l10)
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Figura 5.2.3.a - Densidade de Estados Local (LDOS) pard os primeiros'

segundos e terceiros vizinhos Pd, pertencentes à camada da superJicie Pd(S), pøra o sistems com

,ño i*puru"o de Fe na superJicii de Pd(l10). Para efeito cle comparação, mostramos também a

LDOS da camada Pd(S) da superficie de Pd(I10) perfeita'
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Na figura 5.2.3.b, temos as LDOS dos primeiros, segundos e terceiros

vizinhos Pd pertencentes à camada justaposta à superficie Pd(S-l) e à camada seguinte

Pd(S-2), paîa o sistema com uma impureza de Fe na superficie de Pd(l10). Para efeito de

comparação, mostramos também a LDOS das camadas Pd(S-l) e Pd(S-2) da superficie de

Pd(l10) perfeita (ver capítulo 3, figura 3.3).

Pela figura 5.2.3.b, notamos que os átomos de Pd pertencentes à primeira

camada de vizinhos (Pd(S-1)-1viz. e Pd(S-2)-1viz.), são bastante polanzados pela presença

da impureza de Fe, tendo-se uma grande diferença entre suas LDOS e as LDOS do Pd(S-l)

e Pd(S-2), para a superficie de Pd(110) perfeita. Esta polarização acaneta grandes

momentos induzidos nos átomos de Pd de 0.17 pp (ver tabela 5.2.1). Os segundos vizinhos

da camada mais interna (Pd(S-2)-2viz.) são razoavelmente polarizados, observando-se

diferenças entre a LDOS destes e os da camada Pd(S-2) da superficie perfeita de Pd. As

distorções na LDOS levam a um momento de 0.08 ¡zr (ver tabela 5.2.1). Já os átomos de Pd

da superficie, localizados na terceira camada de vizinhos em torno da impureza (Pd(S-l)-3

viz., Pd(S-2)-3viz.), são um pouco menos afetados pela impureza, e as diferenças entre as

LDOS destes átomos de Pd e os da superficie de Pd(110) perfeita são pequenas, levando a

momentos de0.05ps.

76
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Imprreza de Fe em Pd(l 10)
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Figura 5.2.3.b - Densidqde de Estados Local (LDÛS) para os primeiros,

segundos e terceiros vizinhos Pd, pertencentes à camada justaposta à superJicie Pd(S-l) e à

,rguintu P{f6-2), parq o sistema corn uma irnpureza de Fe nct superJície Ce Pd(110). Para efeito

de comparação, mostrømos também a LDOS das camadas Pù(S-L) e Pd(S-2) da superJície de

Pd(l10) perfeita.

Para o sistema com uma \mpureza de Fe em Pd(l11), a mesma tendência do

caso da impurezaem Pd(l10) é observada. Assim, na figura 5.2.4, vemos que os primeiros

vizinhos são fortemente polarizados, tendo-se diferenças entre suas LDOS e as da superficie

de Pd(lll) perfeita.Pua os segundos e terceiros vizinhos, as diferenças entre as LDOS
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destes e as correspondentes para a superficie de Pd(lll) são menores, tendo-se, então,

valores menores para os momentos induzidos.

Impureza de Fe em Pd(l11)
Superficie de Pd(l I l)
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Figura 5.2.4 - Densidade de Estados Local (LDOS) para os primeiros, segundos e

terceiros vizinhos Pd, pertencentes à camada justaposta à superficie Pd(S-l) e à seguinte Pd(S-2),

parq o sistema com umq impureza de Fe na superficie de Pd(111). Para efeito de comparação,

mostramos tambëm a LDOS das camadas Pd(S) e Pd(S-l) da superficie de Pd(l1i,) perfeita.

Apresentados nossos resultados, passemos a comparâ-los com os dados

eústentes na literatura. Investigações experimentais [91] do comportamento magnético de

átomos de Fe sobre filmes finos de Pd, usando o efeito Hall anômalo, levaram a um

resultado surpreendente. Foi obtido que, para coberturas acima de 0.5 camadas atômicas, os
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átomos de Fe apresentam momento magnético local perpendicular ao filme; mas, para

concentrações abaixo de 0.3 camadas atômicas, náo hâ evidência de um comportamento

magnético. Em 1983, Mathon [92], usando uma Hamiltoniana de Hubbard parametrizada,

estudou o problema de uma impureza de Fe na superficie de Pd e concluiu que, devido à

redução do número de coordenaçáo fla superficie, aimpureza de Fe deve exibir momento

magnético local. Posteriormente, o acoplamento entre aimpureza e o substrato foi incluído

no cálculo [101], e os resultados indicaram QUo, paru o Fe em Pd, a solução

antiferromagnética deveria ser favorecida (com o momento do Fe antiparalelo aos

momentos dos Pd vizinhos). O alinhamento antiferromagnético entre o substrato e a

impureza foi, então, usado para explicar a ausência de momentos inferida

experimentalmente para baixas concentrações de Fe sobre a superficie de Pd, conforme

reportado poi Bergman [91]. No entanto, os resultados aqui apresentados, e em recente

publicação nossa [9], mostram que, para uma impureza de Fe em superficies de Pd, ou ad-

átomo de Fe na superficie de Pd(001), há a formação de momento magnético no sítio do Fe.

E, apesar da diminuição do número de vizinhos em torno da impureza quando comparado

com o caso do bulk, a polarizaçáo nas primeiras camadas de Pd em torno da impureza, ou

do ad-atomo na superficie de Pd(001) ainda é grande. Desta forma, eúste, unda, a

possibilidade de formação de momento bastante grande nessa região. Verificamos, também,

que o acoplamento entre aimpurezae os átomos de Pd na superficie é ferromagnético. E,

ainda que medidas experimentais antigas [91] não indiquem a existência de um

comportamento magnético para baixas concentrações de Fe na superficie de Pd(001),

mostramos que este de fato existe, e a interpretação dos resultados experimentais indicando

ausência de momento magnético não está associada a um acoplamento antiferromagnético

entre a imprneza e os átomos de Pd, como indicado anteriormente [93]. Contudo, a não

observação experimental [91] de um comportamento magnético para filmes de Pd com

baixas coberturas de Fe utilizando o efeito Hall anômalo ainda deve ser explicada. Uma vez

que, nos estudos experimentais citados, não se tem sensibilidade para detectar momentos

paralelos à superficie de pd, estes não podem ser conclusivos com relação à orientação dos

momentos relativos às superficies. Sugerimos então, uma vez que nossos cálculos mostram

que os momentos associados a estes sistemas são grandes, que seria interessante investigar
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novamente o problema, utllizando-se amostras melhores e técnicas experimentais mais

avançadas.

5.2.2 Impureza de Co em superfícies de Pd

Nesta seção, estudamos as propriedades magnéticas de impurezas

substitucionais de Co nas superficies de Pd(001), Pd(110) e Pd(111) podendo-se, desta

forma, verificar como os diferentes aspectos estruturais destas superficies interferem no

surgimento do momento gigante.

Os cálculos para estes sistemas foram realizados de forma anáioga ao caso

da impureza de Fe nas superficies Pd(001), Pd(I10) e Pd(l11), tendo-se que os parâmetros

de potencial das três primeiras camadas de átomos de Pd (e esferas vazias), em torno da

impureza de Co, foram calculados de forma autoconsistente. Os parâmetros de potencial de

todos os outros sítios são fixados nos valores para as respectivas superficies perfeitas.

Para analisar o comportamento magnético da impureza com a variação do

número de coordenação nos vários sistemas, na figura 5.2.5 mostramos os valores de

momento magnético local no Co, como função do número de primeiros vizinhos Pd entorno

do defeito. Os resultados para aimpureza de Co em Pd bulk foram obtidos via RS-LMTO-

ASA, utilizando-se um aglomerado com, aproximadamente, 3000 átomos para o Pd fcc,

com a impureza de Co colocada numa posição aproximadamente central, para evitar efeitos

de superficie.
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de primeiros viziihos Pd para uma impureza de Co em Pd puro, e nas superJicies Pd(001)'

Pd(l10) e Pd(ttt).

Pela figura 5.2.5, podemos notar que, anâioga ao Fe como defeito, a

variação do momento magnético local no Co com os números de primeiros vizinhos em

torno do defeito local é, aproximadamente, linear. Nota-se que o decaimento no momento

magnético é pequeno, tendo-se uma diferença entre o maior e o menor momento, de

0.72¡te .

Na figura 5.2.6, mostramos a LDOS no sítio de Co (a) pata o Co na

superfïcie de Pd(110), (b) para impureza de Co em Pd(001), (c) Co em Pd(lll) e para

efeito de comparaçdo,nafigura(d) temos aLDOS no sítio de Co, parauma impureza de

Co em Pd bulk.
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Impureza de Co na

superflrie de Pd(001)



r
Cap[tulo 5 - Estudo de defeitos em Superfícies de Pd 82

40

A20ÊØao
Èt

€ -20

å40
€{o
9-80
R -roo
;l

40

20

0

-20

40

60

-80

-100

-0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 46 4,4 4,2 0,0 02

40

20

0

-20

40

-60

-80

-100

40

20

0

-20

40

60

-80

-100

4,6 4A 42 0,0 02 q6 4A 42 o,o 02

nerßv) ue.ßv)

Figura 5.2.6 - Densidade de Estados Local QDOS) para a impureza

substitucional de Co (a) na superJície de Pd(ll7), (b) na superJicie de Pd(001), (c) nø superJicie

de Pd(l l l) e (d) em Pd bulk.

Note-se que, para os três casos estudados da impureza de Co nas superficies de Pd(001),

Pd(l10) e Pd(l l1), as bandas de spin majoritário apresentam características bem

semelhantes. Observa-se, também, que estas apresentam-se bem mais estreitas que a banda

de spin majoritário para o Co em Pd bulk, devido à redução do número de coordenação no

caso das superficies. Com relação às bandas de spin minoritário, notam-se diferenças

relevantes nos vários casos, onde, conforme o número de primeiros vizinhos Pd, verifica-se

uma maior ou menor hibridização. Desta forma, no caso da impureza em Pd(110), que

(a) (b)

Inpurezade Co

em

(c) (d)

Inpurezade Co

emPdbulk
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apresenta um menor número de primeiros vizinhos , a hibridizaçáo é menor e, portanto, o

pico na banda minoritária da LDOS é mais pronunciado, levando a" ùma ocupação menor

desta banda, se comparada à dos outros casos. Com isto, sendo que a ocupação é mais ou

menos a mesma para as bandas de spin majoritário, temos que o momento para impureza de

Co em Pd(l10) é o de valor mais elevado, comparado aos outros casos.

Para analisarmos os momentos induzidos em torno dos defeitos na tabela

5.2.2 apresentamos os momentos induzidos nas várias camadas de Pd em torno daimpureza

para o Co em Pd(001), Pd(ll0), Pd(lll) e em Pd puro. Expomos também o momento

magnético local no sítio de Co. Análogo a notação uttlizada para as impurezas de Fe,

indicamos na tabela os átomos representativos das três camadas de Pd consideradas em

torno da impureza e entre parênteses a degenerescência dos vários sítios.

Tabela 5.2.2 - Momento magnético local (em þÐ no sítio do Co e os momentos

induzidos nqs camadas de Pd para impureza em Pd(001), Pd(110), Pù(III) e em Pd puro. A

degenerescência ë mostrada entre parêntesis e o tipo dos atomos Pd em cada camada são também

indicados.

Com relação ao momento induzido nos átomos de Pd ao redor da impureza

de Co nota-se pela tabela 5.2.2 que, assim como no caso da impureza Co em Pd bulk, tem-

se um considerável momento induzido nos átomos de Pd da impureza de Co nas superficies

pd(001), Pd(110) e Pd(111). Estes momentos induzidos apresentam de forma geral as

mesmas características relacionadas aimpureza de Fe (por exemplo, o momento induzido

Impureza de Co
Sobre Pd(001)

Impureza de Co
em Pd(110)

Impureza de Co
em Pd(111)

Impureza de Co
emPd bulk

Co 2.tr (l) 2.r7 (r\ 2.t5 (1) 2.ro (1)

1u

camada

0.0e Pd(s) (4)

o.o8 Pd(s-l) (4)
o.ls Pd(s)
0.13 Pd(S-1)
0.13 Pd(S-2)

(2)
(4)
(l)

0.10 Pd(s) (6)
o,14 Pd(s-r) (3)

0.14 (r2)

1¡L

camada

c.ol Pd(s) (4)
o.o2 Pd(s-2) (1)

0.04 Pd(s) (2)
0.06 Pd(s-2) (2)

o.o6 Pd(S-1) (3) 0.06 (6)

3"

camada

o.o2 Pd(S-l) (8)
o.o2 Pd(s-2) (4)

o.o3 Pd(s) (4)
o.o4 Pd(s-1) (4)

0.04 Pd(S-2) (2)
o.o4 Pd(s-3) (4)

0.03 Pd(s-l) (3)
o.o4 Pd(s) (6)

0.05 Pd(s-l) (6)

o.o4 (24)
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parece decrescer rapidamente para as camadas mais externas em torno da impureza), mas

com valores um pouco menores do que no caso das impurezas de Fe.

Para a impureza de Co em Pd bulk, o momento total, considerando-se 3

camadas de vizinhos, é de 5.l0pa Para aimpureza nas superficies, onde incluíram-se três

camadas de Pd, temos que o momento total associado à impureza de Co em Pd(l10) é de

3.84 pa, paÍaaimpureza emPd(I11) é de3.98pe e,paÍaaimpureza de Co em Pd(001), é

de 3.09 pr. Ressalta-se que esses momentos totais para as impurezas de Co são inferiores

aos obtidos para as impurezas de Fe. Isto se deve ao maior momento local do Fe e aos

momentos induzidos nos sítios de Pd de uma mesma camada ao redor do Co serem um

pouco menores do que os momentos dos Pd, no caso de uma impureza de Fe. No entanto,

paravmaimpureza de Co, nas superficies de Pd(001), Pd(I10) e Pd(I11), também temos

um aumento no -oioento de natureza similar ao momento magnético gigante observado

experimentalmente para impureza de Co em Pd bulk e impureza de Fe em Pd. Este

aumento deve-se àpolarização induzida nos átomos de Pd resultante da presença do átomo

de Co.

5.2.3 Impureza de Ru em superfícies de Pd

Nesta seção, estudamos as propriedades magnéticas de impurezas

substitucionais de Ru nas superficies de Pd(001), Pd(l10) e Pd(l11), objetivando investigar

o possível aumento no momento do Ru, em relação ao caso desta impurezaemPd bulk.

Os cálculos realizados para impureza de Ru, são análogos aos das impurezas

de Co e Fe em superficies de Pd. No entanto, como queríamos apenas verificar as

tendências do momento do Ru, incluímos duas camadas de vizinhos Pd em torno da

impl;ireza, ao invés de três, como realizado para o Co e o Fe.

Em nosso estudo, inicialmente analisamos os momentos magnéticos nas

impurezas de Ru. Na figura 5.2.7 , apresentamos a variação do momento local na impureza,

como função do número de primeiros vizinhos Pd.
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Figura 5.2.7 - Momento magnéfico local no sítio do Ru, em função do numero de

primeiros Pd para uma impureza de Ru nas superfícies Pd(001), Pd(l10) e Pd(l11)'

para aimpureza substitucional de Ru em Pd bulk, os cálculos indicam que os

momentos são muito pequenos: os nossos indicam que o Ru é não magnético, enquanto

outros autores [19], como mencionamos na seção 5.1, obtêm um momento da ordem de

0.3pr. Com relação às impurezas de Ru nas superficies de Pd, verificamos que estas

apresentam um momento bastante grande. Note que, análogo às impurezas de Fe e Co, o

momento na impvreza de Ru varia com relação ao número de primeiros vizinhos Pd, de

forma aproximadamente linear. No entanto, é importante notar o comportamento crítico do

momento magnético do Ru, oomo função do número de primeiros vizinhos Pd' Aqui, a

variação do momento magnético com o número de vizinhos é drástica e a diferença entre o

maior e o menor momento é de 2.07 FB ,bem superior ao caso do Fe (0.27 p ) e ao do Co

(0.12 p). Note, anda, quez no caso do Fe e do Co, seus momentos locais já estavam

próximos dos valores de saturação, tendo-se, portanto, uma pequena variaçáo em seus

momentos. !âpara o Ru, por termos valores distantes da saturação, avarraçáo é grande e,

para sistemas com um menor número de primeiros vizinhos Pd (como, por exemplo, ad-

atomo de Ru na superficie de Pd) [93], espera-se obter valores um pouco mais altos em

torno do seu momento de saturação.

Capltul.o 5 - Estudo de defeitos em Superfícies de Pd 8f
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Na figura 5.2.8, mostramos (a) a LDOS no sítio de Ru para o Ru na

superficie de Pd(110), (b) para impureza de Ru em Pd(001), (c) Ru em Pd(lll) e, para

efeito de comparação, na figura (d), temos a LDOS no sítio de Ru para vma impureza de

Ru em Pd bulk.

Pela figura 5.2.8, observamos que a formação de momento magnético para o

metal transição Ru, quando colocado como impureza nas superficies de Pd(001), Pd(l10) e

Pd(l11), deve-se ao estreitamento das bandas de spin majoritárias, conseqüência da redução

do número de coordenação, quando comparado ao Ru em Pd bulk. De forma anâloga à

impureza de Co e Fe, temos que abanda de spin minoritário apresenta-se mais estreita no

caso do Ru em Pd(l l0), devido a uma menor lnbndizaçáo relacionada a um menor número

de vizinhos Pd. Com isto, sendo que a ocupação é mais ou menos a mesma para as bandas

de spin majoritário, femos que o momento para impureza de Ru em Pd(110) é o de valor

mais elevado, comparado aos outros casos.
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Uma vez que as impurezas de Ru em superficies de Pd apresentaln um

grande momento magnético, é interessante estudar a polarização dos átomos em torno

destas. Paratanto, na tabela 5.2.3, apresentamos os momentos induzidos nas camadas de

Pd em torno da impureza de Ru em Pd(001), Pd(l l0) e Pd(111). Mostramos, também, o

momento magnético local no sítio de Ru. A notação uiilizada para os átomos
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representativos das duas camadas de Pd, consideradas em torno daimpureza e entre para a

degenerescência dos vários sítios, é a mesma databela 5.2.2.

Tabela 5.2.3 - Momento magnético local (em pn) no sitio do Ru e os momentos

induzidos nas cqmadas de Pd, para impureza em Pd(001), Pd(110) e en Pd(lll). A

degenerescência é mostrada entre parêntesis e o tipo dos atomos Pd, em cada camqda, é tambem

indicados.

Impureza de Ru
sobre Pd(001)

Impureza de Ru
em Pd(l10)

Impureza de Ru
em Pd(111)

Ru r.77 (1) 2.07 (r\ 1.le (1)

l.u camada 0.oe Pd(s) (4)

o,to Pd(s-l) (4)
o 16 Pd(S)
0.16 Pd(S-l)
0.12 Pd(S-2)

Q)
(4)
(1)

o.o5 Pd(s) (6)
o.10 Pd(s-1) (3)

2o camada 0.01 Pd(s) (4)

o.o4 Pd(s-2) (1)
o.o4 Pd(s) Q)
0.06 Pd(s-2) (2)

o.o4 Pd(s-l) (3)

Note que apolanzação induzida pela impureza de Ru, nas camadas de Pd, é

bastante grande e da mesma ordem de grandeza daquelas induzidas pelas impurezas

magnéticas Fe e Co. Para a impureza de Ru em Pd(110), obtivemos um momento

magnético total de 3.354ta, para impureza em Pd(001), esse momento foi de 2.61 PB e, para

o caso da impureza de Ru em Pd(l11), o momento total é de 1.97 pa.

Como jáL notamos, indícios de magnetismo foram observados

experimentalmente para o Ru em Pd bulk. Nossos resultados indicam que esse momento

será drasticamente ampliado para uma impureza na superficie de Pd.

5.3. Estudo de aglomerados de Fe na superfície de Pd(001)

5.3.1 Introdução

Aglomerados de átomos mostram propriedades fisicas (eletrônicas, óticas,

magnéticas e estruturais) e químicas diferentes das dos bulk e dos átomos correspondentes

ll)2]. Em particular, as propriedades dos aglomerados dependem fortemente do tamanho e



Capítulo 5 - Estudo de defeitos em SuperÍlcies de Pd 89

da geometria dos mesmos, e, especialmente as propriedades magnéticas podem ser

completamente modificadas [103]. Como exemplo, temos que um metal que é não

magnético na sua fase bulk pode exibir magnetismo quando consideram-se pequenos

aglomerados desses átomos [104]. As propriedades magnéticas de aglomerados podem ser

muito úteis para aplicações tecnológicas, tais como esquemas para uma alta densidade de

gravação magnetica [105-107]. Várias investigações, tanto teóricas [51,52,108] quanto

experimentais [109] das propriedades magnéticas de aglomerados ("chtsters") livres, têm

sido feitas. No entanto, as possíveis aplicações de aglomerados magnéticos são conectadas

com superficies. Técnicas experimentais, tais como a STM ("Scønning Tunneling

Microscopy''), possibilitam a manipulação da estrutura de pequenos aglomerados sobre

superficies metálicas e a produção de nanoestruhtras de I e 2 dimensões [110]. Estas

pesquisas têm'aberto novos campos de investigação na ciência de superficie e registra-se,

também, a possibilidade de novas formas de uso de estruturas magnéticas, na tecnologia.

Apesar das possibilidades experimentais de produção destes sistemas e das

aplicações tecnológicas, poucos são os cálculos relativos a aglomerados de metais de

transição sobre (ou embebidos em) substratos de metais de transição (ou metais nobres)'

As razões para isto estão relacionadas aos códigos computacionais. Os poucos cálculos

baseados em códigos ab initio,para o caso de aglomerados em superficies (e.g. códigos

KKR funções de GreÐ [00,111], são restritos a aglomerados muito pequenos, pois,

quanto maior o número de átomos no aglomerado, maior a dificuldade do cálculo. Cabe

ressaltar que, experimentalmente, tem-se, na realidade, aglomerados de diferentes tamanhos

na superficie dos substratos (ou embebidos em uma matriz). Jâr nos cálculos usando

modelos TB ("Tight Binding') semi-empíricos, onde se poderia incluir um número maior de

átomos no aglomerado, os parâmetros são postulados essencialmente por aqueles do

sistema bulk. Isto é de alguma forma questionável, porque o número de coordenação na

superfïcie é drasticamente diferente e os parâmetros de bulk podem deixar de ser

representativos .

Notamos que o método RS-LMTO-ASA rcaliza cálculos ab initio com uma

velocidade dos métodos semi-empíricos e a confiança dos códigos KK& ùma vez que é

realizado em versão de espaço real do método LMTO-ASA, e pode ser utilizado para o
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cálculo de aglomerados sobre superficies com um grande número de átomos inequivalentes.

Para o caso de aglomerados de Co embebidos em Cu bulk como hospedeiro, já existem, na

literatura [41], estudos realizados pelo nosso grupo, utilizando o RS-LMTO-ASA" para

aglomerados com até 135 átomos.

Neste seção, objetivando investigar o comportamento magnético de

aglomerados de Fe embebidos na superficie de Pd, estudamos a estrutura eletrônica e

magnética de aglomerados de Fe com 5, 9 e 14 átomos na superficie de Pd(001). Nota-se,

também, que não há na literatura nenhum cálculo para estes sistemas.

5.3.2 Resultados e Discussões

Para réafizar nossos cálculos para aglomerados, usamos o sistema para a

superficie de Pd(001) e substituímos alguns átomos de Pd por átomos de Fe. Tomando

como referência o átomo aproximadamente central da superfïcie de Pd(001), em todos os

cálculos foram incluídos de forma autoconsistente este átomo e os seus primeiros e

segundos vizinhos. Note que os primeiros vizinhos são dados por 4 átomos pertencentes à

camada Pd(S), 4 átomos de esfera vazia e 4 átomos pertencentes à camada Pd(S-l). Os

segundos vizinhos são 4 átomos da camada Pd(S) e átomo da camada Pd(S-2). Para os

demais sítios, os valores dos parâmetros de potencial foram fixados como sendo os obtidos

no cálculo de primeiros princípios para a superficie de Pd(001).

No caso do aglomerado com 5 átomos de Fe, os átomos de Pd da superficie

de Pd(001), que foram substituídos por átomos de Fe, foram: o átomo aproximadamente

central da camada Pd(S) (denotado por Fel(S)) e os quatro primeiros vizinhos

pertencentes à camada da superficie (denotados por Fe2(S)). Tem-se, desta forma, uma

estrutura anáioga a um disco de Fe embebido na superficie de Pd(001). Para o aglomerado

com 9 átomos de Fe, além dos 5 átomos citados anteriormente, foram também substituídos

os 4 primeiros vizinhos pertencentes à camada Pd(S-l) (denotados por Fe3(S-l)). Com

relação ao aglomerado com 14 átomos Fe, além destes 9 átomos, substituímos segundos

vizinhos por átomos de Fe (denotados por Fe4(S) e Fe5(S-2)) (ver figtra 5.3.1).
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e2

(a) Aglomerado com 5 átomos de Fe,

na superficie de Pd(001).

I

(b) Aglomerado com 9 átomos de Fe,

na superficie de Pd(001).

(c) Aglomerado com 14 átomos de Fe,

na superficie de Pd(001).

Figura 5.3.1 - Esquema para os sistemas com um øglomerado de (a) 5, (b) 9 e (c) 14

atomos de Fe, na super/ície de Pd(001).
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Na tabela 5.3.1, apresentamos o momento magnético local nos sítios de Fe,

Fel(S), Fe2(S), Fe3(S-1), Fea(S) e Fe5(S-2) (existentes em cada caso), assim como os

momentos induzidos nas várias camadas de Pd em torno dos aglomerados nos vários

sistemas. Indicamos na tabela os átomos representativos das camadas de Pd consideradas

em torno dos aglomerados de Fe e, entre parênteses, a degenerescência dos vários sítios.

Para identificar os sítios, são indicados na tabela os índices Pd(S), Pd(S-l) etc. associados

às várias camadas da superficie perfeita Pd(001).

Tabela 5.3.1 - Momento magnëtico local (em pn) nos sítios de Fe (FeL(S), Fe2(S),

Fe3(S-l), Fea$) e Fe5(S-2)) e os momentos induzidos nas camadas de Pd para aglomerados de

Fe em Pd(001) com 5, 9 e 14 atomos de Fe. A degenerescência é mostrada entre parêntesis e o
tipo dos atomos Pd em cado camada é também indicado.

Aglomerado com
5 átomos de Fe em

Pd(001)

Aglomerado com
9 átomos de Fe em

Pd(001)

Aglomerado com
14 átomos de Fe em

Pd(00r)

Fel(S) (1) 3.09 2.98 3.02

Fe2(S) (4) 3.32 3.23 3.12

Fe3(S-1) (4) 2.9r 2.80

Fe4(S) Ø) 3.08

Fes(S-2) (1) 2.83

Pd(s) Ø\ 0.22 0.27

Pd(s-l) (4) 0.26

Pd(s-2) (1) 0.72 0.23

Notamos que os três sistemas apresentam a mesma tendência, i.e., há um

acoplamento ferromagnético entre os átomos de Fe e seus vizinhos Pd. Como esperado, o

átomo de Fe central (Fe1(S)) apresenta um momento inferior aos átomos Fe2(S), devido ao

Fel(S) ter um número menor de vizinhos Pd. Note que, à medida que incluímos mais

átomos de Fe na camada da superficie, i.é, comparando os sistemas com 5 e 14 átomos de

Fe), o momento do Fel(S) tende ao valor do momento magnético de uma monocamada de

Fe sobre a superficie de Pd , que é de 3.1 I pnr, enquanto que os átomos de Fe2(S) têm seus

momentos mais próximos do valor da impureza de Fe em Pd(001) (3.36ps). Já os átomos

I Este cálculo foi por nós realizado via RS-LMTO-ASA, para o sistema com uma monocamada de Fe sobre

a superficie de Pd(001). Nossos resultados estão em boa concordância com outros também de primeiros

princípios [2], onde foi obtido, para a monocamada de Fe, um momento de 3.19 [rn .
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de Fe3(S-1) apresentam um momento inferior ao do Fel(S) e do Fe2(S), pot não estarem

na camada superficial e, portanto, apresentarem um número de coordenação maior'

Também nota-se que os átomos Fel(S) e Fe2(S), no caso do aglomerado com 9 átomos'

têm seus momentos inferiores aos destes, no caso do aglomerado com 5 átomos' Isto

devido à presença dos átomos Fe3(S-l). comparando estes sistemas com o de uma

impureza de Fe em Pd(001), temos que, para os aglomerados, tanto os momentos locais

quanto o momento médio dos átomos de Fe nestes aglomerados (3.27¡ts para o com 5

átomos, 3.06¡rs pal.a o com 9 átomos e 3.00¡rn para o com 14 átomos de Fe), apresentam

valores de momento inferior ao momento de uma única impureza de Fe na superficie de

Pd(oo1).

para os momentos induzidos nos sítios de Pd, em torno do aglomerado

notamos que'estes são fortemenle polarizados (ver tabela 5.3.1) e (diferente do que

verificamos para os momentos nos átomos de Fe) seus valores são superiores aos obtidos

no caso de uma impureza e um ad-qtomo de Fe em Pd(001) e para uma impureza

substitucional em Pd puro, onde a maior polarização do Pd, nestes casos, é de 0.15pn (ver

tabela 5.2.1).Nota-se que a presença dos átomos de Fe3(S-1), no caso do aglomerado com

9 átomos, levam a uma maior polanzaçáo do Pd(S-2) quando comparado ao sistema com 5

átomos no aglomerado. Cabe colocar que as polarizações nos átomos de Pd, no caso de

aglomerados de Fe em Pd(001), são da mesma ordem das calculadas para uma

monocamada de Fe sobre a superficie de Pd(001), onde a camada de Pd, justaposta à

monocamada de Fe, apresenta um momento magnético local de 0'26¡ts e a camada

seguinte, um momento de 0.12¡rs.

Deste estudo, podemos inferir que a inclusão de aglomerados de Fe na

superficie de Pd leva a uma diminuição dos momentos nos átomos de Fe' quando

comparados com a impureza única de Fe na superficie de Pd, mas, em geral, a um aumento

nos momentos induzidos nas camadas de Pd vizinhas.
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5.4 Estudo de camadas aleatórias de Fe e Co sobre a superfície

de Pd(001), via TB-LMTO-ASA

5.4.1 Introdução

As propriedades magnéticas de monocamadas sobre superficies estão

fortemente relacionadas com a estrutura dos sistemas. Freqüentemente os resultados

teóricos para monocamadas perfeitas sobre superficies estão em desacordo com a

experiência. Podemos citar o caso em que resultados teóricos predizem um magnetismo de

monocamadas de metais 4d e 5d sobre a Ag(001) e Au(001), estando em desacordo com

medidas experimentuir' qu. não observam este fenômeno ll12l. As razöes desta

discrepância são imperfeições estruturais das amostras reais [13], que são bastante

diferentes das monocamadas perfeitas consideradas nos cálculos teóricos. Evidências

experimentais demonstram que ilhas, rugosidades na superficie, ou interdifusão não podem

ser desprezadas ao considerarmos sistemas como monocamadas sobre substratos metais

[114]. Essas evidências foram confirmadas por cálculos teóricos TB-LMTO-ASA, no caso

de filmes finos de Ru e Rh sobre substratos tipo metal nobre (Au e Ag) [i 15].

Considerando sistemas como filmes finos de Fe e Co sobre a superficie de

Pd(001), notamos que existe um número enorme de possíveis arranjos os quais podem

ocorrer, devido sua não homogeneidade. Propomos, aqui, apresentar resultados para estes

sistemas através de uma outra abordagem para o problema, a saber: simularemos os filmes

ultrafinos imperfeitos, por ligas aleatórias formadas em algumas camadas da superficie do

substrato metálico não magnético Pd(001). Esse modelo nos permite investigar,

sistematicamente, a influência dos diferentes tipos de imperfeições estruturais no

magnetismo desses filmes e também encontrar tendências gerais relacionando-as aos

sistemas reais com estruturas mais complicadas.

Nossos cálculos aqui usam uma abordagem ab initio baseada no método

TB-LMTO, combinado com o método de funções de Green de superficie e a aproximação

do potencial coerente (CPA) [43]. Esta abordagem leva em conta a geometria semi-infinita
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do sistema. A autoconsistência LSDA é teal\zada dentro da aproximação ASA [a]' Os

resultados apresentados em seguida foram obtidos na aproximação escalar relativística' com

o potencial de correlação e troca de Vosko, Wilk eNusair [116]' e com 21 pontos k na

zona deBrillouin bidimensional (2D) irredutível'

5.4.2 Resultados e I)iscussões

o tipo de imperfeição estrutural que consideramos nestes cálculos é aquele

que ocorre fieqüentemente nos filmes magnéticos preparados artificialmente' i'e'' filmes de

Co ou de Fe de cobertura de 1 monocam ada, aretados por interdifusão com o substrato

Pd(001). Em termos da nossa abordagem 2D de ligas aleatórias' a interdifusão é iratada

numa geometria não relaxada e é simulada por uma seqüência de camadas CoJdr-./Pd(001)

e Fe*Pdr-*/Pd(001), 0 I x I 1 . Isto representa uma transição contínua de uma impureza de

co ou de Fe sobre a superficie de Pd(001) (":0), até o caso de uma monocamada de co ou

deFesobreasuperfíciedePd(001).Visandoestudaroefeitodecobertura'foramtambém

obtidos resultados para camadas aleatórias de Fe e vacàncias (ou esferas (Es) vazias) em

Pd(001), denotados por Fe*Esr-)i /Pd(001). Nestes sistemas, temos o caso de um ad-átomo

de Fe sobre a superficie de Pd(001) (":0), até à monocamada de Fe sobre Pd(001) (x:1)'

Nasfiguras5.4'|,5.4.2e5,4.3,temosnossosresultadosdosmomentos

magnéticos médios para acamada da superficie (S), como função da concentração x (x: 0'

0.25, 0.50, 0.75 e 1) para os sistemas CoJdr-*/Pd(001), e FeJdr-*/Pd(001) e Fe"Esr-*

/Pd(001), respectivamente. Para o sistema Fe*Pdr-./Pd(001) também incluímos na frguta

5.4.2 nossos resultados para a concentração x:0.03. Nessas figuras, estão incluídos também

os momentos magnéticos da camada de Pd justaposta à superficie (s-1) e da camada

seguinte (S-2)

Note que estamos falando aqui de momento magnético médio e, un1a vez

que temos uma distribuição aleatória dos átomos na camada da superficie' não podemos

inferir sobre o que está ocorrendo localmente. Este ponto é de extrema importânc\a para

termos noção das diferenças entre este método TB-LMTO-ASA e o RS-LMTO-ASA' Os

métodos são complementares; o TB-LMTO-ASA! por utilizar a aproúmação do potencial

coerente (CPA), fornece grandezas médias, não podendo descrever' por exemplo' o
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comportamento da polarizaçio dos átomos de Pd em torno de impurezas, e não é adequado

para tratar momento magnético gigante. No entanto, ele fornece com facilidade

propriedades médias em ligas aleatórias. Dentro do RS-LMTO-ASA5 teríamos que calcular

várias configurações e tomar amédia, o que seria extremamente custoso.

Assim, tomando como exemplo o caso da concentração v,-0.25, a figura

5.4.1 nos mostra que, em média, os átomos de Co, que ocupam 25Yo da camada da

superficie, têm um momento de l.93ps. Já os átomos de Pd, que, neste caso, ocupamT5Yo

da camada da superficie, apresentam um momento médio de 0.19¡rs. Para a camada de Pd

(S-1) o momento magnético médio é de 0.21¡rs e,paracamada dePd (S-2), é de 0.llpe.

Outro exemplo muito importante é o limite de cobertura de Co zero (x=0, CooPdr/Pd(001)),

onde estamos simulando aimpureza de Co na superficie de Pd. Note que uma vez que o

CPA nos dâ a polarrzação média, então a polarização dos átomos de Pd ao redor da

impureza será desprezada e, na média, o momento induzido nas camadas de Pd é nulo.

--{-co(s)

-^- Pd (st)

-.- Pd (s)

--a-Pd (s-2)

0,0
0,@ o,'t5 1.00

coborturax de Co (monocamada)

Figura 5.4.1 - Momento Magnético mëdio (em ps) para os sistemas CoPdúPd(??l),
como função da concentração x. Círculo pretos referem-se aos momentos do Co na camqda da superJicie

(S) , círculos azuis referem-se aos momentos induzidos médios do Pd nq camada da superJície (Pd(S),

triângulos verdes qos momentos induzidos médios da cqmada Pù(S-D e losangos vermelhos são para os da

carnada Pd(S-2).
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Pelas figura 5.4.1, 5.4.2 e 5.4.3, observamos que os momentos magnéticos

do Fe e do Co, nas camadas superficiais, são quase inalterados para as diferentes

concentrações. Isto é conseqüência da saturação dos momentos dos metais 3d, uma vez que

a banda majoritária destes está praticamente preenchida e, portanto, os momentos são

determinados pela valência, tendo-se um aumento em torno de l¡rs, quando vamos do Co

para o Fe. O efeito da interaçáo sp-d é relativamente pequeno, e, como já discutimos nas

seções anteriores para impurezas em superfîcies, as maiores tendências são determinadas

pelas hibridizaçöes das bandas 4d do Pd e 3d do Fe e do Co.

Com relação aos momentos induzidos nos átomos de Pd, note que, para

x:0, i.e., impureza de Fe ou Co, ou ad-átomo de Fe em Pd(001), a ausência de momentos

magnéticos induzidos nos Pd, apresentada nas figuras 5.4.1,5.4.2 e 5.4.3, não condiz com

o que obtivemos nas seções anteriores. Isto já era esperado, pois, conforme colocamos

anteriormente, dentro da aproximação CPA tem-se a polarização média e, portanto,

despreza-se a polaização dos átomos de Pd no caso de uma impureza. Para x:0, estamos

simulando a sua superficie perfeita Pd(001), que não apresenta momento. Cabe ressaltar

que, para haver coerência ao se comparar os cálculos RS-LMTO-ASA com os obtidos via

TB-LMTO-ASA deve-se utilizar os resultados "single site", i.e., cálculos, onde obtém-se

forma autoconsistente os valores do sítio único da impureza, e onde os demais átomos

tomam os parâmetros da superficie perfeita.

Para a monocamada (x:l), os resultados estão em concordància com os

obtidos por nós e por outros métodos, como veremos em seguida.

Para o sistema CoJdr-"/Pd(001), verificamos um momento médio de

1.90pe para x:0 , o caso de uma impureza substitucional de Co na superficie de Pd(001),

em boa concordância com o obtido, utilizando-se o método RS-LMTO-ASA de 2.11¡rg

(tabela 5.2.2, seção 5.2.2). Àmedida que é aumentada a concentração de Co "x", nota-se

que, apesar do momento médio do Co apresentar-se quase inalterado, o Pd tem seu

momento induzido médio aumentado. Este aumento no momento induzido médio, á medida

que caminhamos da impureza, x:0, para a monocamada de Co sobre a superficie, x:1,

deve-se ao aumento do número de vizinhos na camada, uma vez que para' a monocamada
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um átomo de Pd na camadajustaposta à superficie têm 4 ad-âtomos de Co magnéticos

como primeiros vizinhos. Para a monocamada de Co sobre a superficie de Pd(001) , o

momento médio do Co é de l.93ps, emboa concordância com o obtido por S. Blügel, et al.

(2.12¡ts) [2]. Para o Pd, no caso de x:1, os momentos médios são de 0.40ps para a

simulação do átomo de Pd, na superficie, e, nas camadas justapostas à superficie são de

0.30¡rs para (S-l) e 0.16pn para (S-2) Note que esta tendência da diminuição da

polarizaçáo das camadas de Pd introduzidas pelos átomos de Co, á medida que vamos para

camadas mais distantes da superficie, é observadaparatodas as concentrações x de Co (ver

figura 5.4.1). O momento induzido médio, para a camada (S-1) está em boa concordância

com o obtido pelo método de primeiros princípios KKR, função de Green de 0.33¡ts [93].

-f - Fe (S)

-. Pd(s)
a-Pd(sl)

-a-Pd($2)

o
\o
ä¡
d

õ
Ë

¿
0,5

0,00 q 0,75 1,00

Cobertura x de Fe (monocamada)

Figura 5.4.2 - Momento Magnético rnédio (em pB) para os sistemqs Fe*Pdr* /Pd(001)

como funçõo da concentração x. Círculo pretos referem-se aos momentos do Fe na camada da superJicie

$) , Lírculos azuis referem-se aos momentos induzidos médios do Pd na camada da superficie (Pd(S)'

tr:iângulos verdes qos momentos induzidos médios da camqda Pù(S-I) e losangos vermelhos são para os da

camada Pd(S-2)

Pela figura 5.4.2, referente ao sistema Fe*Pdr-* /Pd(001), verifica-se que,

para x:0 , o caso de uma impureza substitucional de Fe na superficie de Pd(001), o Fe

apresenta um momento médio de 3.31¡rs, em boa concordânçia com o obtido via RS-
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LMTO-ASA (3.36¡r e). Para uma concentração bastante pequena, x:0.03, o momento

médio nos átomos de Fe aumenta um pouco (3.32¡ts) em comparação com o caso de x:0,

mas para concentrações maiores, o momento médio para o Fe decresce ligeiramente, ír

medida que aumentamos a concentração de Fe na superficie, tendo-se os valores de3.271ts

pararO.25,3.22¡tø para x:0.5, 3.l6ps parax:0.75 e 3.09ps para x:1. Com relação aos

momentos induzidos médios nas camadas de Pd pelos átomos de Fe, verificamos aqui a

mesma tendência observada no caso da cobertura de Co. Ou seja, à medida que a

concentração de Fe cresce, os momentos induzidos médios nos átomos de Pd aumentam.

Cabe ressaltar que estes valores de momentos induzidos médios no Pd são levemente

inferiores ao do caso do Co. Tomando como exemplo a monocamada de Fe sobre o

Pd(001), tem+e um momento médio para o Pd de 0.30ps paru a simulação do átomo de Pd

na superficie Fe e, nas camadas justapostas à superficie, de 0.29lts para (S-1) e 012¡4 para

(S-2) O momento induzido médio para a camada (S-1) está em boa concordância com o

obtido pelo método de primeiros princípios KKR" função de Green de0.321tel93l.

-a - Fe (S)

-.- Pd(s-t)

-(F Pd (s-2)
0,0

Lm

Cobertura x de Fe (monocamada)

X'igura 5.4.3 - Momento Magnético mëdio (em p) para os sistemas) Fe"Esn /Pd(001)

como função da concentração x. Círculo pretos referem-se aos momentos médios do Fe na camada da

supe(icie (S) , círculos azuis referem-se qos momentos induzidos médios do Pd da primeira camada do

substrqto Pd(S-I) e losangos vermelhos são para os da camadq Pd(S-2).

.-ò

a

h0
€
a
E

ts



Cøpítulo 5 - Estudo de deleitos em Superflcies de Pd 100

Para o sistema Fe*Esr-* /Pd(001) (figura 5.4.3), notamos que o momento

médio do Fe quase não é modificado para diferentes coberturas. Note que, aqui, não se tem

a simulação da interdifusão Fe-Pd, e sim diferentes concentrações de Fe sobre a superficie

de Pd(001) perfeita. Com relação aos momentos induzidos médios nas camadas de Pd pelos

átomos de Fe, verificamos que, aqui, também, à medida que a concentração de Fe cresce, os

momentos induzidos médios nos átomos de Pd aumentam e, a parlir de x=0.75, há uma

saturação destes momentos induzidos. Os valores obtidos para a camada de Pd justaposta

à superficie (S-l) são da mesma ordem dos obtidos para Fe*Pdr-* lPd(001) e variam de

0.2o1ts para 10.25, 0.29¡ts para x:0.5, 0.3lpe para x:0.75 e 0.29¡ts para x:1. Como

esperado, parax=I, temos os mesmos valores de momentos para o Fe, para o Pd que para

x:1, no caso de Fefdr-* /Pd(001)
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Super-redes Fe/Cr,,(001) com interfaces rugosas e a

inclusão do efeito de compressão da rede de Cr

Neste capítulo, estudømos o comportamento magnético de sanduíches Fe/Cr"tFe(001) e

super-redes Fe/Cr,(001) usando o método RS-LMTO-ASA. Os efeitos dø compressão dø

rede e dn rugosidade na interface Fe-Cr são investigados.
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6.1. Introdução

Multicamadas magnéticas exibindo magnetoressitência gigante têm

estimulado um considerável número de pesquisas em filmes finos magnéticos. O efeito da

magnetoresistência, o qual vem sendo correntemente usado pela industria que processa

informações para desenvolver cabeçotes de leitura e gravação magnetoresistivos, ocorre

em uma variedade de materiais, mas foi originalmente observado em multicamadas de

FelCr. O acoplamento entre as camadas de Fe adjacentes em multicamadas FelCr é

mediado pelas camadas de Cr (material espaçador) , e este acoplamento oscila como uma

função da espessura do espaçador entre o acoplamento ferromagnético e o

antiferromagnético. Em seguida, apresentaremos um resumo dos principais resultados

teóricos e experimentais diretamente relacionados ao estudo de super-redes Fe/Cr"(OO1).

'E* 1986, Grunberg et al. [17] observaram que dois filmes deFe, quando

separados por um particular número de monocamadas de Cr, acoplam-se

antiferromagneticamente (i.e., com a magnetização em uma camada de Fe anti-paralela em

relação àquela na outra camada de Fe). Em 1988, Babich et al. [20] verificaram a existência

de uma "magneto-resistência giganle" para multicamadas de Fe/Cr.

Em 1990, S. S. P. Parkin et al. [118] verificaram que o acoplamento

magnético ("interlayer magnetic coupling" - nvIC) entre as camadas de Fe adjacentes

oscila entre o acoplamento ferromagnético e o antiferromagnético, de acordo com a

espessura d,a camada de Cr. Posteriormente, resultados experimentais para sanduíches de

Fe/CrÆe(I00) revelaram que existe uma influência substancial da qualidade cristalográfica

das amostras e da rugosidade das interfaces Cr-Fe, nas propriedades magnéticas destes

sistemas (como o acoplamento magnético [119] e a correspondente magnetoresistência

l12ol.

Cálculos ab initio para supercélulas Fe, /Cr, (001) (r=3,.",7) 11211

mostraram que a estrutura eletrônica do espaçador Cr é fortemente perturbada pelas

camadas de Fe.

Também foram realizados estudos sistemáticos da estrutura eletrônica de

supercélulas de Fe,lCr,(001) (n:1,...,12), utilizando cálculos "tight-binding"

parametrizados de espaço real ll22]. Nestes cálculos parametrizados, obteve-se uma
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concordância qualitativa com os resultados de primeiros princípios existentes, citados

acimal723l, no que diz respeito à distribuição de momento magnético nas supercélulas.

Em 1991 , D. Stoeffler e F. Gautier ll24lrealizaram cálculos "tight-binding"

de espaço real, parametrizados, para supercélulas de Fe./Cr, (001) com interfäces de Fe-

Cr perfeitas e rugosas. Para uma mesma supercélula com uma interface rugosa, a

ocorrência de instabilidade do momento magnético do Cr e de uma frustração na ligação

interfacial Cr-Fe pode levar a uma forte redução dos momentos do Cr, mesmo se o número

de camadas de Cr é grande (n=30 )

Em 7995, J. Meersschant et. al.l22] observaram que camadas de Cr , com

espessura menor que aproximadamente 30 camadas atômicas, justapostas entre camadas de

Fe(001), são paramagnéticas ou não magnéticas, mesmo a baixas temperaturas. lâ para um

número maior de camadas atômicas, o Cr volta a apresentar o comportamento

antiferromagnético , cataóte.ístico do Cr puro.

Recentemente, M.A Tomaz et al. (1997) 11251 realizou medidas para

multicamadas Fe/Cr(001), (211) e (110) com valores pequenos da espessura das camadas

de Cr (tc,:1.5 A,a20,&¡. Obtiveram-se os momentos magnéticos nas camadas de Cr eFe

como função da espessurÍI tcr e da orientação cristalogrâftca.

Neste capítulo investigamos o efeito da pressão e da rugosidade na interface

nos momentos magnéticos locais de camadas de Cr colocadas entre camadas de Fe em

multi-camadas (ou super-redes) Fe/Cr"(100). Realizamos cálculos de primeiros princípios

da estrutura eletrônica de sanduíches Fe/Cr,/Fe(100) e super-redes Fe/Crn (100) (com

n:1,3,5 e 7 planos atômicos), para diferentes valores de parâmetros de rede e graus de

mistura Fe-Cr nas interfaces, usando o método RS-LMTO-ASA. Os momentos magnéticos

de todos os sítios inequivalentes são calculados em cada caso. São discutidos os diferentes

papeis relacionados à interface rugosa e à relaxação da rede na redução do momento

magnético local nos sítios de Cr. Na próxima seção (6.2), nós discutimos nossos resultados

para sanduíches de Fe/Cr*/Fe(100), com interfaces Fe-Cr perfeitas. Cálculos para super-

redes Fe/Cr"(100), considerando misturas nas interfaces Fe-Cr, são apresentados e

discutidos îa seção 6.3. Tendo-se que cálculos teóricos l23l indicam que o

antiferromagnetismo do Cr bulk é bastante sensível a pequenas variações do parâmetro de

rede , verificamos, também, a modificação da distribuição de momentos com relação ao
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parâmetro de rede, nos sistemas com interfaces rugosas (seção 6.3). Cabe ressaltar que este

é o primeiro estudo da influência do parâmetro de rede (pressão) sobre o comportamento de

sistemas Fe/Cr. Um primeiro artigo sobre o assunto foi publicado recentemente [11]. os

resultados teóricos existentes para multicamadas de Fe e Cr não levam em consideração

este efeito, sendo este o primeiro estudo que atende a tal enfoque.

6.2. Resultados para sanduíches Fe/Cr"Æe(001)

Nosso objetivo é investigar o efeito das camadas de Fe no estado magnético

das camadas do espaçador Cr em sanduíches Fe/CrÆe(001). Para se comparar os resultados

das camadas de Cr, o sistema de referência natural é o Cr bulk. IJma questão que se coloca

é se a presenç? das camadas de Fe (ou a compressão das camadas de Cr causada pela

presença das camadas de Fe) aumenta ou diminui a magnitude dos momentos magnéticos

locais, com respeito ao seu valor de bulk-

O Cr bcc, em seu estado fundamental, mostra-se como uma onda de

densidade de spin (SDW) quase antiferromagnética incomensurável com a rede, em que o

momento magnético local observado máximo é de 0.59 þs, pata o raio de Wigner-

seitz(wS) de equilíbrio de 2.684a.u. 1126,1271. No entanto, o estado de cr

antiferromagnético comensurável é próximo ao estado fundamental, e a maioria dos

cálculos teóricos de estrutura eletrônica do Cr bulk assume este como uma aproximação

para o estado fundamental do Cr. Mesmo neste caso, a determinação teórica do correto

momento local no Cr butk é bastante sutil. O momento calculado do Cr bulk bcc é

extremamente sensível aos valores de parâmetro de rede utllizado, assim como aos detalhes

do cálculo 123,128,7291. Em 1981, H.L. Skriver 123)realizou cálculos autoconsistentes, de

primeiros princípios , utilizando o método LMTO-ASA t80l (dentro do formalismo de

funcional densidade na aproximação LSD - "Local Spin Densily "1271) para a estrutura

eletrônica do Cr antiferromagnético, como função do parâmetro de rede do material. Seus

resultados mostram que a mudança de poucos por cento no parâmetro de rede faz com que

as propriedades calculadas do estado fundamental concordem com os resultados

experimentais. V. L. Moruzzi e P.M. Marcus ll29l, usando cálculos de banda com energia

total dento da aproximação LSD, mostraram que o Cr bcc tem uma transição de primeira
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ordem do comportamento não magnético para o antiferromagnético, se o parâmetro de rede

é expandido em aproximadamente 7.5%. Portanto, ao estudarmos as modificações dos

momentos do Cr, em função da presença das camadas de Fe no sistema Fe/Cr, é importante

calcular o momento magnético do Cr puro com o mesmo método, e, assim, colocarmos o

nosso estado de referência em uma mesma base. Isto é necessário para podermos inferir

qual a correta tendência. Por exemplo, se um cálculo LSD para um sistema Fe/Cr assume

um parâmetro de rede tal que o do Cr bulk puro é não magnético qualquer momento

magnético local finito encontrado nas camadas de Cr no sistema FelCr poderia representar

um aumento no momento do Cr. Por outro lado, os mesmos resultados para os sistemas

FelCr poderiam ser interpretados de forma diferente, se o momento encontrado para o Cr

pvo bulk for de ms,:0.6pn. Portanto, antes de investigarmos os sistemas Fe/Cr,

utilizamos o método RS-LMTO-ASA, para calcular a estrutura eletrônica e momento

magnético para o Cr bulkpuro.

Assim como nos capítulos anteriores, em nossos cálculos RS-LMTO-ASA

usamos o LSDA com um potencial de correlação e troca de Barth e Hedin [28].

Consideramos nove orbitais por sítio no conjunto de bases representando a valência dos

elétrons s, p e d, e utilizamos o terminador de Beer Pettifor [37], com um parâmetro de

corteLL:2O no método de recorrência.

Nos cálculos para o Cr, para simular a estrutur4 foi construída uma rede bcc,

com aproximadamente 3000 átomos , e parâmetro de rede "a". Em cada célula primitiva,

temos 2 tipos de átomos (ver figura 6.2.1), Crl e Cr2 , permitindo a ocorrência de urn

alinhamento antiferromagnético.

Crl

N
o
'ó

Crl
el)<o x

Figura 6.2,1 - Esquema da cëlulu prímitiva, para o Cr bcc . CrI e Cr2, denotø os

diferentes lipos de dtomos de Cr, podendo-se ter um estado øntiferromagnétíco.

ôf



Capûala 6 - Super-redes Fe/Cr,(001 com interfaces rugoseß e a inelusão do efeito de eompressão da rede de Cr lOE

Encontramos que o momento local dos sítios de Cr é extremamente sensível

ao parâmetro de rede. O sistema não apresenta momento magnético local, se tomarmos o

parâmetro de rede experimental do Fe (ar"-2.861Ä.). No entanto, nossos resultados

mostram que uma mudança de 1.75% acima do raio atômico experimental do Cr

(ac,:2.884Ä), obtendo-se a : 2.935Ã,, leva a um momento magnético local do Cr de

0.54¡t,u. Este resultado é semelhante ao normalmente observada em cáúculos dentro da

aproximação LSD (no estudo de Skriver 1231, foi obtido que um acréscimo de 7.6Yo no raio

atômico leva ao valor de momento magnético experimental). E, portanto, pode ser tomado

como satisfatório. Desta forma, neste trabalho estudaremos o comportamento magnético

dos sistemas Fe/Cr usando parâmetros de rede entre o valor do Fe puro (a.":2.861Ä) e o

valor a: 2.%5L.

,Tendo-se estabelecido o intervalo de parâmetros de rede o qual deveremos

considerar, podemos, agor1 apresentar nossos resultados para os sanduíches de

Fe/Cr,,/Fe(001). Inicialmente, nós tomamos um parâmetro de rede comum æ2.935 Ä para

todo o sistema FelCr, e investigamos os momentos magnéticos dos sítios de Ct, para

diferentes espessuras da camada do espaçador Cr. Esta é uma escolha razoáwel de a pata

estudarmos as tendências obedecidas pelos momentos magnéticos locais de camadas de Cr

não pressionadas pelas camadas de Fe, porque o momento magnetico local calculado para

o Cr puro, com este parâmetro de rede, é muito próximo do valor observado. Realizamos

cálculos para as camadas de Cr com espessura de n:1,3,5 e 7 planos atômicos'

Nossos cálculo s RS-LMTO-ASA para sanduíches Fe/CrJFe(OO 1 ), requerem

a determinação do nível de Fermi do sistema e os parâmetros de potencial associados com

os sítios de Fe distantes da interface Fe/Cr. De forma a obter estas quantidades, realizamos

cálculos para oFe bulkbcc com a escolha de parâmetro de rede æ2.935 Ä. Para este valor

de a, encontramos um momento magnético m¡":2.31 Fr, o qual é superior ao valor

observado de 2.I3¡t u obtido com o parâmetro de rede do Fe ar":2.861 Å.. Tendo-se obtido

os parâmetros do Fe bulk, podemos usar o processo descrito no capítulo 2, para calcular a

estrutura eletrônica e momentos magnéticos em sanduíches de Fe/Cr'"/Fe(001). Na figura

6.2.2, mostramos nossos resultados RS-LMTO-ASA para a distribuição de momentos

magnéticos de sanduíches (a) Fe/CrrÆe(001), (b) Fe/Cr¡Æe(001), (c) FelCr:Æe(Ool) e (d)
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Fe/Cr7ße(001). Em todos os casos, denotamos o átomo de Cr do plano atômico central

como Crl, e o plano de Fe na interface Fe/Cr como Fel. Os planos de Cr são numerados

em ordem crescente do Crl para a interface, como mostrado nas figuras correspondentes.

Para efeito de comparação, também mostramos o momento magnético local do Cr bcc

(linha pontilhada) e do Fe (linha tracejada), ambos calculados com o mesmo parâmetro de

rede æ2.935 ,4,.
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Figura 6.2.2 - Distribuição de momento magnético para sanduíches de

Fe/Cr*tFe(001) com a:2.935 Å ¡n:t Fig. (a), n:3 Fig. (b), n:5 Fig (c) e n:7 F¡e ø)l Linhas

tracejodas vermelhas (pontilhadas azuis) mostram o momento magnético local para o Fe (Cr) bulk

para o parâmetro de rede utilizado nos calculos.

Obtivemos eu€, nos planos de interface Fe-Cr, há um acoplamento

antiferromagnético, e que o momento magnético dos sítios de Cr da interface é

substancialmente aumentado se comparado com o valor do Cr bulk. Estes momentos dos

sítios de Cr da interface têm o maior valor para n:l (mçr:1.66¡t"), no caso em que estes

sítios possuem em ambos os lados camadas de Fe; e decrescem patamçr:\.lOFr, quando a

camadade Cr da interface possui sete planos de Cr adjacentes. Para os sítio pertencentes ao

plano central (Crl), notamos que seus momentos também são maiores que os do Cr bulk,

mas decrescem à medida que a distância da interface Fe-Cr aumenta, aproximando-se do

valor do Cr bulk para espessura da camada de Cr, suficientemente grande.
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Uma vez que o momento do Cr é extremamente sensível a mudanças no

parâmetro de rede é interessante investigar o efeito destas mudanças no momento local nos

sítios de cr, em sanduíches Fe/crJFe(001). Tendo-se que o pafâmetro de rede do Fe é um

pouco menor que o do cr, pode-se esperar que as camadas de cr, em sanduíches de

Fe/CrÆe(001), deverão estar levemente comprimidas, particularmente para finas camadas

de Cr. Para investigar o efeito de tal compressão, nós consideramos o sistema

Fe/Cr7Æe(001) e calculamos os momentos magnéticos em todos os sítios de Cr

inequivalentes, para diferentes valores de parâmetros de rede. Os resultados obtidos são

mostrados na tabela 6.2.I, para a camada de Cr central (Crl), para os planos de Cr

adjacentes (Cr2 e Cr3) e para os planos da interface Fe-Cr ( Fel e Cr4), como função do

parâmetro de rede.

Tabela 6.2.1 - Momentos magnéticos locais (um pu) para as estruturas os

sistemas FdCrr/Fe(001) com diversos valores de parâmetros de rede a (em unidades

atômicas ), onde Crl indica a camada central , Cr2 as camadas adiacentes q esta e, assim'

sucessivamente, cr3 até cr4, adiacente ao Fel da interface Fe-cr .

a(Ä) Crl C12 Cr3 Cr4 Fe1

2.93s 0.81 -0,83 083 -1.10 ))5

2.905 0.54 -0.56 0.58 -0.84 2.16

2.884 043 -0.44 0.46 -0.7r 2.10

2.872 0.33 -0.34 0.36 -0.60 2.06

2.861 0.25 -0.27 0.29 -0 53 2.02

O momento local nos sítios de Fe de interface (Fel) não modifica

muito com a variação do parâmetro de rede; mas os momentos locais nos sítios de Cr são

reduzidos substancialmente, à medida que o parâmetro de rede vai decrescendo' O

momento local da camadade Cr central (Crl) é reduzido de mc,:0'81¡r, com æ2'%5 At

pfrfâ.11ç¡:0 .25þu, quando usamos nos cálculos o pafâmetro de rede experimental do Fe bcc

(a¡.:2.g61 Ä¡. Nossos resultados sugerem que o desaparecimento do momento magnético

nas camadas de cr, observado experimentalmente 122f, náo se deve somente à interação do

Fe com o Cr, mas, também, à compressão da rede do Cr, devida à presença das camadas de
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Fe , já que o Fe puro tem parâmetro de rede experimental de ar.: 2.861,{, qt'tt é cerca de

7Yo menor que o do Cr puro antiferromagnético (acr:2.884 Ä.)

6.3 Estudo de super-redes Fe/Cr"(001) com interfaces rugosas

Interfaces sem interdifusão nos planos de interface Fe-Cr são dificeis

de se obter experimentalmente e algum grau de mistura entre os planos de Fe-Cr adjacentes

está usualmente presente em sistemas reais. Stoeffler et al. 17241, usando um cálculo de

estrutura eletrônica parametnzado, estudaram super-redes de Fe/Cr(001) com vários graus

de mistura na interface. Eles verificaram que a introdução de camadas da interface,

constituídas de uma mistura de Fe-Cr ordenad4 simulando uma mistura de 25Yo na

interface, pode levar a uma forte redução dos momentos locais nas camadas de Cr. Na

seção anterior, verificalos que a compressáo darede de Cr pode também causar uma

redução nos momentos do Cr em sanduíches Fe/Cr(001). Isto posto, nesta seção usamos o

método RS-LMTO-ASÀ para investigar os efeitos combinados da compressão e mistura,

na interface dos momentos locais nos sítios de Cr.

Em nossos cálculos RS-LMTO-ASA , pata simular a estrutura dos sistemas

Fe/Cr,(001), utilizamos uma super-célula cúbica de corpo centrado (bcc) do tipo (Fe)¡ /

Q5%Cr-75%Fe) (75%Cr-25%Fe)l(Cr)" no plano (001), com n:1,3,5,7 e 9. A pafür dessa

super-célula, construímos um aglomerado com aproximadamente 6000 átomos, o qual foi

utilizado em nossos cálculos. Os parâmetros de potencial para todos os átomos

inequivalentes na super-célula foram obtidos de forma autoconsistente, e o nível Fermi foi

determinado preenchendo-se os estados com o número correto de elétrons de valência do

sistema.

A super-célula utilizada é esquematizada na figura 6.3.1 , tomando como

exemplo o sistema com "n:1" , (Fe)r I (25%Cr-75%Fe) (75%Cr-25%Fe)l(Cr)1 (001) .
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Figura 6.3.1 - Esquema pqra a super-cél.ulq carqcterísticq do sistema (Fe)3 /
(2 5%Cr-7 S%Fe) (7 5%Cr-2 S%Fe)/(Cr) I Q0 1) .

No caso dos sistemas com um número "n" de camadas de Cr maior ao do

exemplo, temos que as camadas das interfaces Fe-Cr, com interdifusão, são construídas da

mesma forma da figura. Note-se que, devido à mistura na interface, temos uma simetria tal,

que em cada um dos planos (001) de estrutura bcc têm-se três tipos de átomos

inequivalentes, e nossos resultados serão apresentados seguindo as linhas dos sítios

inequivalentes da interface. Para facilitar nosso entendimento, na figura" 6.3.2, temos uma

representação esquemática das duas camadas das interfaces com os sítios caracterizados

pof números .
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Figura 6.3.2 - Esquema para as duas camadas da interface Fe-Cr características

dos sistemas (Fe)i / (25%Cr-75%Fe) (75%Cr'25%Fe)/(Cr)" (001) .

Nas figuras 6.3.3(a,b,c) , 6.3.4(a,b,c),6.3.5(a,b,c), 6.3.6(4b,c), 6.3-7(a,b,c),

resumimos os valores obtidos para os momentos magnéticos nos sistemas (Fe)¡ / QS%C¡'

75o/o¡e)(75%.Cr-25o/oße)l(Cr)"(001) com n=1,3,5,7 e 9, respectivamente, e parâmetro de rede a

:2,935 Ä . Note que a representação da distribuição dos momentos magnéticos é colocada

ao longo de três linhas inequivalentes, representativas dos sítios numerados na figura 6.3.2.
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Cr puro antiferromagnético e a linhavetmelha, a do Fe puro.
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Pode-se notar algumas caracteústicas comuns a estas estruturas :

(i) O acoplamento entre o Fe e os átomos de Cr de camadas adjacentes é sempre

antiferromagnético.

(ii) Em concordância com resultados experimentais ll25l, obtivemos que os

momentos dos átomos de Fe, na interface, desviam um pouco do valor do momento do Fe

puro (2.306 pu ), em todos os casos estudados , com diferentes valores para as espessuras

das camadas de Cr. Cabe ressaltar que o mesmo é observado para sistemas Fe/Cr" /Fe(001),

com interfaces Fe-Cr perfeitas (seção 6.2);

(iii) Nota-se que os átomos de Cr, na interface, com um mesmo número de vizinhos

Fe, apresentam aproximadamente um mesmo valor de momento magnético, nos vários

sistemas Fe/Cr' .

(iv) Concordando com indicações de medidas experimentais [l25], obtivemos que

somente os átomos de Ór, localizados nas camadas da interface Fe-Cr, adquirem um

momento magnético com valor significativo.

(v) Ressaltamos que os átomos de Cr localizados nas camadas da interface com

Z5YoCr-75YoFe, ou seja, com 5 primeiros vizinhos Fe (o número máximo de primeiros

vizinhos Fe que os vários átomos de Cr podem ter nestes sistemas), apresentam momento

magnético em torno de -0.8pu em todos os sistemas (ver figuras 6.3,3c,6.3.4c,6.3.5c,

6.3.6c e 6.3.7c); valor este superior (em módulo) ao do valor encontrado no Cr puro

antiferromagnético (0. 54p, ).

(vi) Nota-se que os átomos das camadas mais centrais apresentam momento

magnético bem inferior ao valor do momento do Cr bulk, em concordância com indicações

experimentais [125].

(vii) Nota-se que nossos resultados confirmam o comportamento geral descrito

primeiramente por cálculos "tigh-bindiîg", parametrizados de Stoefller et al. [12a]. No

entanto, diferem nos detalhes.

(viii) As interfaces imperfeitas podem diminuir bastante o valor do momento

magnético das camadas de Cr centrais, quando comparado ao dos sistemas com interfaces

perfeitas. No entanto, tais imperfeições das interfaces não suprimem totalmente o momento

dos átomos de Cr centrais.
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Para investigar os efeitos combinados da compressão e mistura na interlace e

super-redes Fe/crn (001), real\zarnos cálculos RS-LMTO-ASA para os sistemas Fe/cr"

(001) (n:7 e 9) com interfaces rugosas ((Fe), I (25%Cr-75%Fe) (75%Ct-25%Fe)l(Ct)t

(001) e (Fe)3 I Q5%Cr-75%Fe) Q5%Ct-25%Fe)/(Cr)r (001) ; calculados com o parâmetro

de rede experimental do Fe bcc de æ2.861|rvisando, assim, simular a Gompressão da rede

do Cr, devido à presença da rede do Fe'

Nossos cálculos foram realizados de forma anâioga à descrita anteriormente,

tendo-se somente uma mudança na estruturautilizada, devido aos diferentes parâmetros de

rede.

Nas figuras 6.3.8(a,b,c) e 6.3.9(a,b,c), apresentamos os valores obtidos para

os momentos magnéticos nos sistemas (Fe)¡ / Q5%cr-75o/oEe) (75Yocr-25Y"Fe)l(cr)t(001)

e (Fe)r I Q5%Cr-75%Fe) (75%cr-25%Fe)l(ct)o(001), respectivamente' Note-se que',

anáfogo às figuräs 6.3.3,6.3.4,6.3.5, 6.3.6 e 6.3.7, a representação da distribuição dos

momentos magnéticos é colocada ao longo de três linhas inequivalentes, representativas

dos sítios numerados na frgara 6'3'2'
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Pelas figuras acima, notamos que somente os átomos de Cr localizados nas

camadas da interface Fe-Cr adquirem um significante momento magnético. Já os átomos de

Cr das camadas centrais apresentam um momento magnético extremamente pequeno,

abaixo de 0.1 pB. Temos , ainda, que o momento do Cr no plano central deve tender de

forma assintótica a" zero (valor do momento do Cr bulk na rede comprimida), à medida que

o número de planos na camada de Cr for aumentando. Enquanto a rede permanecer

comprimidq os momentos do Cr nas camadas de Cro devem permanecer menores do que

0.1 ps para n maior do que 9. Tais momentos tão pequenos são dificeis de detectar

experimentalmente. Baseados nestes resultados, sugerimos que o efeito combinado das

interfaces rugosas e a compressão da rede do Cr, devida à presença das camadas de Fe,

devam ser responsáveis pela observação experimental 122,1251 de um comportamento

paramagnético de finas camadas de Cr em sanduíches FelCr.



Cøpítulo 7 - Conclusões 122

7

Conclusões

Neste capítulo, apresentamos nossas conclusöes baseadøs nos resultados que oblivemos

para os varios estudos expostos neste trabalho.
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IJtllizando métodos de primeiros princípios, calculamos a estrutura eletrônica

e momentos magnéticos de sistemas metálicos bidimensionais. Os sistemas estudados,

usando o método RS-LMTO-AS,\ foram: (i) superficies de Fe e Pd nas direções [001],

[110] e [111]; (ii) camadas dePd sobre as superficies de Fe(001), Fe(l10) e Fe(lll); (iii)

defeitos em superficies de Pd, a saber, impurezas substitucionais de Fe, co e Ru nas

superficies de Pd(001), Pd(l10) e Pd(l11) e clusters de Fe na superficie de Pd(001), (iv)

super-redes Fe/Cr,(001, com interfaces perfeitas e rugosas. Nossos resultados estão em

boa concordância com os experimentais da literatura e com os resultados teóricos obtidos

por outros métodos, quando existentes. Mostramos que a utilização do método RS-LMTO-

ASA é particularmente relevante, no estudo de sistemas complexos que apresentam um

grande número de sítios não equivalentes e onde outros cálculos de primeiros princípios de

espaço-k requerem supercélulas muito glandes.

Como um exemplo de cálculos via TB-LMTO-ASA, estudamos sistemas

constituídos por camadas aleatórias de Co e Fe sobre a superficie de Pd(001). Este método,

desenvolvido pelos professores J. Kudrnovsky e L Turek, foi implementado em nosso

grupo, no decorrer deste trabalho.

Um dos resultados obtidos neste trabalho é a conclusão de que a

magnet\zação na superficie do Fe, o qual é magnético na sua forma de bulk (momento igual

a 2.l3lts), mostra-se fortemente aumentada e bastante dependente das características

estruturais, isto é, das direções das superficies (apresentando momento de 2.94ps para a

superficie de Fe(001) , de 2.58¡4 para o Fe(l10) e de 2.79¡ts para o Fe(111))' O metal de

transição pd, apesar de apresentar uma alta suscetibilidade como bulk, não se torna

magnético em nenhuma das direções de superficie estudadas'

No que diz respeito ao estudo de camadas de Pd sobre superficies de Fe,

procuramos investigar quais as características estruturais que influenciam no comportamento

magnético destes sistemas e identificar os mecanismos que regem tais comportamentos. Em

particular, nossos resultados mostram como a estrutura eletrônica do Pd é influenciada pela

orientação cristalina e a estrutura eletrônica e magnética do substrato Fe. Ao que saibamos,

este é o primeiro estudo sistemático a partir de cálculos ab initio, seguindo este tipo de

enfoque encontrado na literatura.
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Os resultados obtidos para momentos magnéticos mostraram que o Pd,

apesar de não magnético na superficie, é bastante polarizado quândo colocado sobre

superficies de Fe (obtivemos valores de até 0.43]ts ). O valor do momento induzido nas

camadas de pd está diretamente relacionado com o número de primeiros vizinhos Fe. Para

os sistemas com apenas uma camada de Pd sobre as superficies de Fe, obtivemos que o

PdrÆe(l10) apresenta o menor valor de momento magnético (0.l9ps), uma vez que, neste

caso, um sítio na camada de Pd possui apenas dois primeiros vizinhos' Já nos dois outros

casos, PdrÆe(001) e Pdr /Fe(111), têm-se quatro primeiros vizinhos Fe, e os valores de

momento são 0.43p8 e 0.33¡rs, respectivamente. Para um número maior de camadas de Pd

sobre as superficies de Fe, o momento induzido nas camadas de Pd só é significativo nas

situações em que estes Pd ainda apresentam algum primeiro vizinho Fe. Desta forma, para a

direção [110], verificamos que apenas uma camada de Pd é polarizada pelos átomos de Fe'

Para adireção [001], encontramos que duas camadas de Pd apresentam momento magnético

induzido, tendo-se na camadada interface um momento induzido de 0' 12p3, enquanto que a

segunda camadaapresenta uma pequenapolat\zação de 0'05¡rs ' Com relação aos sistemas

p¿JFe(l11), nossos resultados mostraram que um total de três camadas de Pd é fortemente

polarizado (com valores entre 0.12Ps a 0.20¡rn ) e a quarta camada mais distante da

interface Fe-Pd é levemente polarizada (momento de 0.04¡rn )

Nossos estudos para as camadas de Fe revelaram que, na interface Fe-Pd,

essas camadas apresentam valores de momento magnético superior ao do Fe bulk e as

camadas de Fe mais distantes da interface têm seus valores de momento magnético tendendo

ao do Fe bulk. Nossos resultados, que estão de acordo com os dados experimentais

disponíveis na literatura, vieram explicar os diferentes alcances de polarização das camadas

de Pd observados experimentalmente para os sistemas PdÆe(110) e PdÆe(001), além de

elucidar as questões relacionadas aos valores dos momentos nas interfaces Fe-Pd' Na

literatur4 existem resultados teóricos apenas para os sistemas PdÆe(001), estando estes em

boa concordância com os obtidos aqui. Não há resultados previamente publicados na

literatura, para o caso de sistemas p¿"/Fe(l1l). Sendo assim, apresentamos, neste trabalho'

as primeiras predições para o comportamento magnético destes sistemas'
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AindapfocurandoexploraraspropriedadesúnicasdoPd,devidoasuaalta

susceptibilidade magnética, abordamos no capítulo 5 o comportamento magnético de

defeitos em superficies de Pd. No estudo de impurezas de Fe e Co em superficies de Pd'

tivemos por objetivo investigar se existe rtma grande polarização dos átomos de Pd na

superficie, gerando um momento gigante similar ao que foi observado para impurezas de Fe

e Co em Pd bulk. Para efeito de compara ção, ulrl\zamos o mesmo método RS-LMTO-ASA'

para estudar o comportamento magnético de impurezas de Fe e co em Pd bulk' nos quais o

momento magnético gigante foi observado' Investigamos' também' como os diferentes

aspectos estruturais das superficies de Pd interferem no magnetismo destes sistemas' Para

tanto, realizamos cálculos para impurezas de Fe e Co nas superficies de Pd(001)' Pd(l10) e

pd(111). Além disso, estudamos o comportamento magnético para impurezas de Ru nas

superficies de P{(001), Pd(110) Pd(111), procurando investigar o possível aumento no

momentodoRu,vmavazqueindíciosdemagnetismoforamobservadosexperimentalmente

no caso desta imPureza emPd bulk'

NossosrosultadosparaimpurezasdeFeeCo,emsuperficiesdePd,indicam

que há um aumento no momento de natuteza similar ao momento magnético gigarfie'

observado experimentalmente para impur ezas deCo e Fe em Pd bulk' Este aumento deve-se

it polanzaçáo indtzida nos átomos de Pd, devido à presença destas impurezas' Nestes

estudos, onde foram incluídas três camadas de Pd em torno dos defeitos' obtivemos um

momento total associado à impureza de co em Pd(001) de 3'09pø' pãÍù o co em Pd(l10)

de3.84¡rg,pafaoCoemPd(111)de3.gSpneparaaimpurezadeCoemPdbulk

obtivemos um momento de 5.101re. com relação à impureza de Fe, os momentos totais

obtidos foram em torno de 5.0pn para o Fe em Pd(001)' 5'56[rs para o Fe em Pd(110)'

5'60peparaestaimpurezaemPd(111),4'5peparaoad-atomodeFesobreasuperficiede

pd(001) e, paru,a impureza em Pd bulk, temosum momento de 6'67þre' Em todos os casos'

os momentos induzidos nos sítios de Pd são alinhados paralelamente ao momento da

impureza,aumentando o momento total associado com o defeito nestes sistemas'

com base nos nossos resultados, inferimos que não há um acoplamento

antiferromagnético entre a imprrezade Fe e os átomos de Pd da superficie' como cáilculos

paramelrizados anteriores sugeri ram l92l' Desta forma' a não observação experimental de
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um comportamento magnético para baixas concentrações de Fe, em filmes de Pd' utilizando-

se o efeito Hall [91], ainda deve ser explicada. Uma vez que, nos estudos experimentais

citados, não se tem sensibilidade para detectar momentos paralelos à superficie de Pd, estes

não podem ser conclusivos com relação à orientação dos momentos com relação às

superficies Desta forma, e tendo-se que nossos resultados mostram que os momentos

associados a esses sistemas são grandes, sugerimos que o problema seja investigado

novamente, utilizando-se amostras melhores e técnicas experimentais mais avançadas'

Nossos resultados, para momentos magnéticos nas impurezas, fevelam que a

vanação do momento, nas impurezas, com o número de primeiros vizinhos em torno do

defeito, é, aproximadamente linear, na região estudada' Verificamos também que' devido ao

fato de os momentos do Co e do Fe estarem próximos de seus valores de saturação, tem-se

um decaimento pequ,eno no momento magnético, como função do número de vizinhos'

ondeadiferençaentreomaioreomenormomentoéde0'l2psparaoCoede'0'27pspara

o Fe. No entanto, para aimpureza de Ru, a variação do momento magnético oom o número

de primeiros vizinhos é drástica e a diferença entre o maior e menor momento é de 2'07¡ts'

Motivados pelos resultados relativos a impvrezas em superficies de Pd'

investigamos quais as propriedades magnéticas de sistemas constituídos por aglomerados

isolados de Fe (com até 14 átomos), embebidos na superficie de Pd(001)' Este é o primeiro

estudo do comportamento magnético de aglomerados de Fe na superficie de Pd' e também

exemplifica mais um problema de sistemas metálicos complexos em que o RS-LMTO-ASA

pode ser utilizado. Deste estudo, inferimos que o aumento da concentraçáo de átomos de

Fe, na superficie de Pd, leva a uma pequena diminuição dos momentos nos átomos de Fe'

quando comparados com a impureza única de Fe na superficie de Pd' Mas' em geral'

verificamos um aumento nos momentos induzidos nas camadas de Pd vizinhas aos átomos

de Fe.

Com respeito a filmes de metais 3d sobre a superficie de Pd, notamos que

pode eústir um número enofine de possíveis arranjos. Para investigar de forma sistemática a

influência dos diferentes tipos de imperfeições estruturais, nas propriedades magnéticas

desses filmes, estudamos camadas aleatórias de Fe e Co sobre a superficie de Pd(001)'
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Nestes estudos, foi utilizado o método TB-LMTO-ASA cuja abordagem é mais apropriada

paratratar estes sistemas do que o RS-LMTO-ASA'

Nossos resultados mostram que os momentos magnéticos médios do Fe e do

Co, nas camadas superficiais, são pouco alterados para diferentes concentrações. Isto, como

já havíamos colocado no caso de impurezas de Fe e Co nas superficies de Pd, é

conseqüênci a da saturação dos momentos dos metais 3d.

Com relação aos momentos magnéticos induzidos nos átomos de Pd, nossos

resultados mostram que, tanto parà as camadas aleatórias de Co-Pd, quanto prra" a de Fe-

Pd, verifica-so que o Pd apresenta um momento induzido médio aumentado, à medida que

aumentamos a concentraçáo de Fe ou de Co. Note que o mesmo foi verificado no caso dos

aglomerados de Fe em Pd(001).

A respeito dos sistemas Fe/Cr, nós estudamos o comportamento magnético

de camadas de Cr em sanduíches e super-redes. Investigamos, também, o efeito da

compressão das camadas de Cr nestes sistemas. Os cálculos via RS-LMTO-ASA foram

realizados para grandes supercélulas com até 76 átomos, ilustrando a aplicação deste

método de espaço real no estudo da estrutura eletrônica e o no comportamento magnético

de sistemas metáiicos comPlexos.

Para sanduíches Fe/Cr"/Fe(001), os quais consistem de n planos atômicos de

Cr embebidos em Fe ao longo da direção(001), realizamos cálculos para n:1, 3, 5 e 7

camadas de Cr. Em todos os casos, obtivemos valores de momentos magnéticos locais nos

sítios de Cr maiores do que 0.59¡6 (que é o valor observado, experimentalmente, pata o Cr

bcc). Tal aumento deve-se à presença das camadas de Fe.

Tendo-se que o parâmetro de rede do Fe bcc (ap":2.861Å¡ e.r- pouco

menor do que o do Cr bcc (a", : 2.884 Å¡, julgamos interessante investigar o

comportamento magnético de sanduíches FelCrße, com a inclusão de compressão. Com

este objetivo, calculamos o comportamento magnético de sanduíches Fe/CrzÆe(001), como

função do parâmetro de rede. Os resultados obtidos indicam que os momentos nos sítios do

Fe não são sensíveis a pequenas variações do parâmetro de rede, mas os momentos locais

nos sítios de Cr são bastante reduzidos, devido à compressão. Uma vez que o momento do

Cr é bastante sensível a pequenas variações do parâmetro de rede, ao se investigar o
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compoftamento magnético de camadas de Cr na presença de outros elementos deve-se ter

um cuidado extra para isolar o efeito da compressão da rede de outros efeitos.

Por fim, calculamos os momentos magnéticos para super-redes FelCr, (001),

com n:1, 3,5,7 e 9, na presença de interdifusão nas interfaces Fe-Cr. Nossos resultados, sem

a inclusão da compressão da rede do Cr, concordam tle forma qualitativa com os obtidos na

Ref. [12a]. Mostramos que a inclusão de interdifusão na interface Fe-Cr pode reduzir

bastante os momentos das camadas de Cr. Nossos resultados sugerem que os efeitos

combinados de interdifusão e compressão da rede do Cr podem ser responsáveis pelo

comportamento paramagnético observado para finas camadas de Cr em sistemas

Fe/Cr(O01)122,r2s1.
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Formalismo LMTO-ASA

Neste øpêndice, øpresentøremos o formalismo LMTO-ASA. Na seção A.I apresenÍømos

este formalismo decrito em termos de uma base canônica: na seção 4.2. procuretmûs

descrevêJo numa base genérica e em duqs bases em particular: a base orlogonal e uma

base localizada chamadø "tight-binding".
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Introdução

O formalismo LMTO tbi primeiramente desenvolvido na chamada base

eanôniea (seção 4.1). Posteriormente foi mostrado por O'K' Andersen f33l que este

formalismo pode ser descrito em termos de várias outras bases. Assim, tem-se a liberdade

de escolher a base que seja mais apropriada pata trataf cada caso' Como veremos em

seguid4 para o nosso problema existem duas bases de maior interesse. Essas são a base

ortogonal, onde as funções de onda são ortogonais entre si e a base mais localizada (Tight

Binding (TB)) obtida de maneira a termos as interações entre os sítios vizinhos com o

alcance menor possível (seção A.2).

No formalismo LMTO-ASA para resolver a equação de Schrödinger para o

cristal (eq A.lJ, escrevemos as funções de onda Vj em termos de um conjunto de funções

debase, {1i}, independente da energia:

Vi=ì?(iui,j , (A.i)

onde ui isão os coeficientes desta expansão. Isto nos permite rcduzit o problema eletrônieo

a um problema de autovalores do tipo:

(H-EO)tt=O , (4.2)

sendo H amalrizhamiltonianaeO a de sobreposição ("overlup"), ambas independentes da

energia e dadas por.

H i¡ = þ|r-o' +r ¡lz¡) e (A 3)

o ji = (x¡lz,) to ol

No LMTO-ASA são utilizadas algumas aproximações visando simplificar o

problema de cálculo de estrutura eletrônica.

A primeira delas é a aproximação da esfera atômica (ASA - "Atomic Sphere

Approximation') que considera o cristal totalmente preenchido por esferas centradas em

cada átomo do material, não sendo consideradas no cá[culo as regiões entre as esferas (os

interstícios) e as regiões de sobreposição entre as esferas ("overlaps"). O raio de cada
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esfera, s, é dado por um valor apropriado obtido de modo que a soma dos volumes de todas

as esferas seja igual ao volume ocupado pelos átomos no material. No caso de um material

com apenas um tipo de átomo este será igual ao raio de Wgner-Seilz do sólido. Esta

aproximação funciona muito bem para materiais densamente empacotados.

Uma outra aproúmação está relacionada ao potencial. No LMTO-ASA

toma-se em cada esfera centrada nos sítios R um potencial Z¡ esfericamente simétrico. Na

aproximação ASA, onde não são considerados os intertícios, o potencial será dado por:

V =Z Vn
R (A s)

Uma vez apresentadas as primeiras aproximações, sigamos com a

determinação do conjunto de funções de base.

A.L Formalismo LMTO-ASA na Base Canônica

Obtenção da Base Canônica tZLl

A escolha do conjunto de funções de base {2¿¡} deve ser feita de maneira

conveniente para que tenhamos uma matriz Hamiltoniana (eq. 4.3) e uma matriz de

sobreposição (eq. 4.4) com as mínimas dimensões possíveis, isto é, esperÍìmos obter um

conjunto de funções de base mínimo onde apenas um orbital por valor de " (, m" s€1a

suficiente para uma boa descrição do sistema. No caso dos metais de transição teremos

nove orbitais por sítio (um "s", três "p" e cinco "d').

Para construirmos uma base com essas caraoterísticas consideramos

inicialmente uma esfera isolada de raio "s" e centrada no sítio R. Tomamos um potencial

que no interior desta esfera seja esfericamente simétrico e que fora dela seja constante. Ao

potencial com tais características chamamos de "mffin-lin " (isolado).

A solução radial da equação de Schrödinger dentro dessa esferaR (potencial

esfericamente simétrico) depende da forma da solução fora da esfera (potencial constante),

A-3
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através da imposição de condições de continuidade da função de base e de sua derivada no

contorno (em r: s) t

Assumimos que fora da esfera.R mencionada" o termo cinético é considerado

igaal azero (esta hipótese é, em geral, bem razoáxel e é especialmente boa na aproximação

ASr\ visto que os intertícios não são considerados). Neste çaso, ù eqvação de Schrödinger

fora da esfera, para o potencial nulo, reduz-se à equação de Laplace, cuja solução regular

no infinito é dadapor:

¡- ¡-l I

Ko, (ro)=lLl Yr(î*)^-RL\-K, 
lul 

-L\-K/ (A.l.l)

onde To = i-fl", Ytr são os hamônicos esféricos com L : (, ttt, "a" é um fator de escala

eseolhido de Jcordo çom a nossa conveniência (em geral, tomado como o raio de Wigner-

Seitz do material) e I = 0,7,2 caracteriza, respectivamente, os orbitais s, P, d

Passemos agora a analisar o cristal que, como já mencionamos, é construído

através de uma justaposição de esferas centradas em cada âtomo do material (aproximação

ASA) com um potencial esfericamente simétrico no interior destas.

Uma boa escolha para a construção das funções de base para descrever esse

sistema é tomarmos a função Kp¡, relacionada ao sítio centrado em R, conforme descrita

anteriormente para o potencial "mffin-tin" isolado, e substituir a parte de Kp¡ que penetra

no interior das esferas centradas nos sítios R'+ R por funções relacionadas com a solução

da equação de Schrödinger dentro destas esferas R'de modo clue as derivadas logarítmicas

nos contornos das esferas sejam contínuas.

Parafazer isto, em geral" procede-se da seguinte maneira'

As funções de base devem ser contínuas e diferenciáveis em todo o espaço.

Assim, usarnos um conjunto de funções que sirva para estabeleeer as condições de contorno

nas esferas quando tomarmos soluções da equação de Schrödinger para descrever o

problema no interior das mesmas. Este conjunto de funções é denominado "envelope".
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No caso da base canônica o conjunto de funções envolope é dofinido pela

função K*, (î* ) , dadaanteriormente, e que pode ser reescrita como:

K* (î^ ) = k", (r. ) v' (r. ) (A.1.2a)

onde a parte radial é dada Por.

( '\ 11

kor(.^)=l I- ì

\a, (Al2b)

O fato de esta função divergir na origem não é relevante, visto que ela servirá

apenas para estabelecer o comportamento das funções de base canônica XL no eontorno

das esferas (o índice "0" denota a base canônica).

para a eonstrução das funções de base eanônica 1[ substituímos a parte da

funcão envelope (eqs. 4.1.2) que entra nas esferas 1l' por funções relacionadas a solução da

equação de Schrodinger dentro destas esferas paraum potencial esfericamente simétrico a

ser obtido por autoconsistência. Estas funções são ortogonais aos níveis de caroço na

regláo do sítio Ã', constituindo uma excelente aproximação para a solução do problema

nessa região.

Neste processo de substituição, como dito anteriormente, deve-se levar em

consideração as condições de continuidade e diferenciabilidade no contorno das esferas.

Assim este procedimento, chamado na literatura especializada de "augment", é feito com

auxílio da função enveloPe.

Como um próximo passo, a partîr de agora vamos descrever como procedemos

para realizar o "ctugment".

primeiramente, para efetuarmos a substituição proposta acima, é conveniente

expandir a função envelope em torno de todos os sítios rR', uma vez que a solução da

equação de SchrÒdinger no interior da esfera são definidas em torno de ,R'. Para isto,

tomamos a parte de Kp, que se estende nas esferas centradas em 'R'+ -R (chamaremos de

Xful, como uma expansão em termos das soluções da equação dc Laplace regulares na

origem e centradas emcadasitio R'L', a saber
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Kl.:-àti,"(.*,)SI,r.*, , rls (A.1.3)

Nssta expressão, as funções JI",(t*,) são nulas fora das esferas R' e no interior das memas

são dadas por:

r'
rR

a (A.1.aa)
I$,,., (r*, ¡ = Y"(î*),

2(2!'+1)

onde definimos:

(A 1 4b)

Os ooefioientes da expansão, So*,o,r,, dependem apenas das distânoias entre os sítios

ReR', anulando-se em R'- R.,S0 é denominada malriz de estrutura oanônica, e seus

elementos são coeficientes da expansão da função Kp¡ em torno de -R' e são dados por:

jT,(.* *årl+l

:ffio,-,-l*1 "'Yi,'*-. (R-R')
S

0
R'L"RL

Gr'*'.rn' : (-1)t***'

(A.1.sa)

onde

tz

(A l sb)

Assim, escrevemos a função envelope associada ao sítio.¿R em todo o espaço,

Ki., , em termos de K¡¿ (eqs. 4.1.2) centrada em R e da expansão nas demais esferas (eq.

A.1.3):

Kî,. = KRr - I fl,,(to ) Sl r,.* , ou :R'L' 
( A.1.6a)

Kt = k$) v{r.r - å ji, (r* ) YjÎ. ) sfl.,,,,,*'

(A 16b)

onde

kon(.*,=l+l " (A l.2b)
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e, ji,,(r*,=lîl'åÃ 
(Ar4b)

Ì.Iotamos que as funções kru e jI' são definidas tomo nulas fora das

esferas em que estão centradas.

Em notação vetorial de Diroc temos a função envelope dada por'

lr)* =lr)-lro)ro , (A.1.6c)

onoe lr ), lro) " l" )* ,ao vetores linha com componentes l,<¡¿ ), lrl,r,) " lJro, )*,

respectivamente. Similarment., (" l, (ro I t 
*(" 

I são vetores ooluna, enquanto 50,

-(f lif)* e etc. são matrizes. Observar que nesta notação vetorial as partes angulares

estão incluídas. t

Obtida a função envelope Kfr, lrosseguimos a realização do "augment"

efetuando uma segunda parte que, como já dito, consiste em substituir a parte da função

envelope no interior das esferas por funções relacionadas às soluções da equação de

SchrÒdinger dentro das mesmas (com o potencial esfericamente simétrico), conservando as

condições impostas pela função envelope. Com este fim, procedemos da seguinte forma:

i) Resolvemos a equação de Schrödinger radial para o potencial

esfericamente simétrico dentro de cada esfbra 1l não equivalente do material obtendo

soluções normalizadâs gnz (r, E).

Tomamos o valor de e*¿ (r, E) e de sua derivada com relação à energia, para

uma dada energia E = En.n¿ fixa, mas de escolha atbitrátna, e definimos:

e*u (r) = (Po, (r, Eu ) , (A. 1.7)

ð
<Þo, (r) = É ** (r, E)1"-"" 

(A.1.8)

onde a omissão do índice da energia significa tomar E = E v.
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Assim, podemos escrever a base independente da energia, tomando-se a

função de base, XO,T , em todo o espaço como uma combinação linear de q*, (r) e rþ* (r),

a saber:

Iiî (î" ) : I ,Þ*,r,G" )Y, (î*,)o*,", * gn,¿,(r*,)Y*, (î*,)F*,r,.* l
R'L'

(A 1.ea)

ou ern notação vetorial

lt')* = lo)"+l'r)o
(A.1 eb)

As funções çat @) e (Þn¿ (r) são definidas como zero fora da esfera -Il a que

se referem. Neste trabalho tomamos sempre as partes angulares, dadas pelos harmônieos

esfericos, Y, (i+), em torno do sítio .R, definidas como normalizadas à unidade.

Cabe ressaltar algumas propriedades referentes a estas funções Q*, (r) e

rÞo, (r), que havíamos menoionado anterionnente.

Pode-se mostrar [33] que assumindo que Q*, (E, r) seja normalizada à

unidade na esfera ,R obtem-se que Q*, (E, r) é ortogonal a <Þ*, (E, r) . E, sendo estas

propriedades válidas para qualquer energia E dada, também serão válidas para E = E v.

Demeonstra-se também t33l que as funções <Þor,(r)e9or,(r) são aproximadamente

ortogonais aos estado de caroço ("core") na esferaR', e assim a função de base, ,W <"r.

A.l.9a) será ortogonal aos estados do caroço dentro de todas as esferas 1l'.

Desse modo, os autovalores ( ¡ (eq. A.l) podem ser descritos em termos de

um conjunto Çom um número não muito grande de funções de base.

ii) Os coeficientes da combinação linear que definem a função de bale

Oco,
canonrca Ip \e\. A.l.9a) são determinados de forma q", f^î obedeça às condições de

contorno impostas pela função envelope Kff . Para isto, convém expressar .r.?i ,^

termos de funções centradas em lR e de expansões em outras esferas ll', de forma anéiloga a

fft (eO 4.1.6b). De acordo com a notação da literatura temos [33]'
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xH G^ ) = q*, G" )Y" (ç ) + r oi, G. )Y, (i*,)h i,",o
R'L

(4.1.10a)

onde

,þå, (.*,) : 01,n,('* ) + e* ¿, ol,¿ (A.i.1ob)

ou

XH(î.) = e*"(r^)Yr(r*) + I [.Þ*r,(to) +qor,(ro) oft,,,þ,{ro,)rrî,,.,,*,. i

(A..1.10c)

onde as funções e*z e þnz estão restritas à esfera centrada em,R e o índice "oo" denota que

a função se estende em todo o espaço.

Em notação vetoriai de Dirac as expressões acima ficam:

' Irn)- = lq)*lo')o'
(4.1.1ia)

com lo')* : lo) * lqo )oo ,

(A.1.1 rb)

ou lr.)-:l.pXl+ooh'¡+lr¡)tr', (A.l.ltc)

onele l,l),lO'),lXt)', ere. são vetores linha com componentes lø*), ete e h0 e o0 são

matrizes. Novamente, nesta notação vetorial as partes angulares estão incluídas, e estas,

dadas pelos por harmônicos esfericos em torno do sítio R estão normalizadas à unidade.

Comparando as equações 4.1.9b e A.1.l1o que definem Ito)* , vemos que

estas são análogas com a seguinte relação entre os coeficientes da expansão linear:

a = (7+ ooho ) (n J.72a)

" þ=ho (A.1.12b)

Ressdtamos quc, como Kft, (-q A.l-6b) 
" 

XHf ("q.4l,lge) são funções

escritas como expansões de um centro em momento angular, então para a determinação de

h0 e oo o "augment" é reduzido ao casamento contínuo e diferenciável nos raios das

esferas. Tomando-se estas considerações em seguida apresentamos como determinar as

matrizes h0 e o0 que definem a base canônica.
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Determinação das Matrizes h0 e o0 na Base Canônica

conforme proposto anteriorme fite, para ceterminar as matrizes /'0 s o0

devemos conectar as funções radiais da função envelope' k*' (r) e ii' (r) ' definidas como:

A-t0

(A 1 2b)

(A 1 4b)

(4.1.15)

lrl
k*, (r) = 

l.;.,l

-!.-l

1

2(2t +I) '

& uma combinação linear de q* (t) e <Þ* (r) de tal forma que essas funções caram uma

sobre a outra no contorno da esfera, r : s'

Para fazer isto, utilizamos a expressão usual em termos dë "wronskianos"

para o casamento de uma função .f(r) comuma combinação linear de duas funções a(r) e

b(r) emum dado Ponto r : s, a saber:

J'@) -+la(r)W(f ,b)-b(r)W('f 'a)]Wça'b)-t (A'l'13)

onde W(a,b) é amatnzdiagonal chamada de ,\uronskiqno,, de æ e b é dado por:

w(a,b)= s2 [d(s)¿,'(") -a'(s)á(s)], (4.1.14a)

ou

w(a, b) = s a(s) u1s¡þ{u}- D{"I (4.1. i4b)

NestaúltimaexpressãoutilizamosanotaçáoDff}paradenotaraderivada

logaritmica de uma lunção ¡(r) ern r :"t, ou se1a:

Df) f'(s)
:S-

r(s)

Através das relações acima, obtém-se os seguintes valores pa'a h0 e o0

(z

[;

rl2

w(jo,,p) so w(jo, cp)[J) 
"l

¡.0 -It
- w(k,q)
W(k,.Pu)

+



o ou : -W(i"Ö)w(j',e) (4.1.16)

Nestas expressões omitimos os índices R¡ para não carregar a notação. O

coeficiente h0 éumamatrizcom elementos hfi¿,p,¿, é uma mattiz diagonal com elementos

"?"
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De posse dos coeficientes o0 e h0, a base canônica ,o)
00

eompletamente determinada:

Iro)- = lqXr * ooho) + lö)ho
(4.1.11c)

Express áo para Matriz h0 em Termos de Parâmetros Relevantes na

Base Canônica (Parâmetros de Potencial)

No LMTO-ASA é comum escrever o coeficiente h0 da função de base

separado em termos que dependem do potencial e outros que não dependem deste.

Com este fim introduzimos os parâmetro, Cf e Â0 na equação para h0 (eq.

4.1.15), ou seja:

está

hL^ 0
R2L (c -Eunz)õ*,*,ôr,, *A# SL,.,t 

^'*'" (A.1 17)

em termo )

com element ômicas e i s

nas esferas etros d s
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^-t2

condições de contorno nas esferas através dos "wronskianos" e, portanto, dependem do

potencial. Estes são denominados parâmetros de potencial.

Os ,,wronskisnos" que aparecem nas definições acima para Co e Â0 são

matrizes diagonais. Assim, as matrizes C0 e 
^0 

também serão diagonais.

Obtenção da Hamiltoniana H0 e da Matriz de Sobreposição, O0, na

Base Canônica em Termos de ho e oo

Apafür das funções de base podemos obter a mainz hamiltoniana fl e a de

"overlap" Oo nesta base canônica:

uu=* (rol-v2 *vllo\* ,\r tt (A.1.20)

e oo
* 
(r' ,o)*

(A.1.21)

substituindo-r. lzo)* (eq A.l.llc) nas expressões acima e usando-se

propriedades das funções l,p) " lO) (ver apêndice A) obtemos I{ e Oo em termos de å0 e

oo, ou seja:

Ho : ho +ho* oo* ho + E r7o , (A."f,.zZ)

o0 = 1 + oDho +100ho ¡+ + (o0å0)* oofro. (A.1.23)

Nessas equações termos muito pequenos, da ordem de (h0 + ph0) com

pnr, = 
I 
Oi"), foram desprezados.

De posse das equações acima para Ifl e O0 podemos escrever a equação

secular do LMTO:

(Ho - E ¡oo )"oj -- o, (^.r.24)

a pafür da qual encontramos os autovalores. Esta expressão é anâloga à equação 4.6,

porém agorapara o caso particular da base canônica'
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Observamos que em princípio o problema estaria solucionado, pois é

justamente através da resolução dessa equação que a estrutura eletrônica do material é

determinada. No entanto, o procedimento de espaço direto só será viável se a matnz

hamiltoniana for localizada e esta característica não está garantida ao utilizarmos a base

canônica. Isto porque a matrrz de estrutura na base canônica .F que está relacionada com a

hamiltoniana (ver eqs. 4.1.15 e A. 7.22), tem um decaimento muito lento com a distância

(proporcional ,-Qt+t); conforme a eq. A 1.5a), estendendo-se por várias camadas de

vizinhos,principalmentcnocasod,asbandass(Z=O)ep@=1).Destaforma,seS0nãoti

localizada a malnz hamiltoniana na base canônioa não terá curto alcance, tornando

extremamente complicado o cálculo em espaço direto, que é o de nosso interesse. Para

contornar essa questã na próxima seção, mostraremos como realizat transformações de

base, permitidas no formalismo LMTO, de modo a obter funções mais apropriadas ao

problema.

A.2 Formalismo LMTO-ASA numa Base Genérica e nas Bases mais

Localizadas e Ortogonal

Nesta seção vamos verificar como proceder para efetuar uma mudança de

base dentro do formalismo LMTO-ASA. De inicio, apresentaremos uma mudança para

uma base genérica, depois pafücularizaremos para o caso das bases mais localizada e da

ortogonal. Isto é feito com o objetivo de escrever as matrizes hamiltoniana e de "overlap"

cm termos de novas funções de base mais convenientes para o problema a ser tratado.

Na seção anterior verifìcamos que, em geral, a construção da base no

LMTO-ASA é feita eseolhendo-se primeiramente o eonjunto de funções "envelope" que irá

estabelecer a continuidade das funções de base em todo o espaço e também determinará o

alcance destas funções.
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Assim, paru obter uma nova base, usualmente se constroi primeiramente um

novo conjunto de funções "envelope". Este novo conjunto pode ser dado por uma

justaposição de funções "envelope" da base canônica. Em seguida, procede-se

analogamente à construção da base canônica, realizando o "augment", onde nas regiões

interiores as esferas centradas nos sítior-R'o conjunto de funções "envelop¿" é substituído

por combiflações de funções regulares A* (r) e Ö*, (r) .

Base Genérica

Passaremos agora a trabalhar na representação LMTO geral. Esta é

caracterizada pélo parâmetro QG , denominado parâmetro rle mistura.

Nesta representação genérica (denotada pelo superescrito "G') a função

"envelope" XFÏ edada, emanalogiaao caso canônico, por:

K;: (î*)=K*'(îo)- > J1,",(îo )Si".*R'T'' 
(4.2.1)

A nova base é obtida misturando uma fração Qf ' 
d. solucões irregulares

K*,r,(i*) às soluções nas esferas,R', ou seja:

Ji, (îo )=JI,, (î*,)-Ko, (io,)QF'
(A,.2.2a)

Separando a parte angular, podemos definir:

Jf , (î* ) = Jfir,(r^ ) Y, (îo ),
(A.2.2b)

onde a função Ji, (i* ) é obtida utilizando a equaçáo A.l.4b para Joo,,,(î* )" as equações

A.1.2 para Kp, ¡,(tR'), isto é:

J1,",(.*,) = jL G* ) - k*r,(.*) Qi,
(A..2.2c)

Em notação vetorial, a função "envelope" na base genérica é escrita como:

lrc\* = lK) _ l"¡c \scl'^ I * t'- / l" l" (A.2.3a)

onde

l"¡o) = l/)- lK) eGI I I t t rp (A.2.3b)
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Nesta expressão, l"o)', lro), etc. são vetores linha com componentes

l"É)-,VF)ete.enovamentelK¡¿)tlrir)sear,t,la-foradaesferaÃ- 
oparâmetro

QG e uma matnz diagonal definida para cada átomo não equivalente do material com

elementos QG,

Devido ao fato de as funções que definem a base genértea e a base canôniea

estarem relacionadas através de uma mistura, elas podem ser obtidas umas a partir outras.

Assim, eomparando as equações 4.1.6 com as A.2.3 obtemos amatnz de estrutura gøÉrica

^SG em termos damatnzde estrutura canônica ,S0 original:

so = so (t-e" s') '
(A2.4)

onde ,I é a matriz unitâ a. E a relaçáo entre as funçöes é dada pot:

l*"(- =lK(*(r-q' r'¡-' (A2 s)

Fica claro portanto que, como frisamos na introdução, a função "envelope"

da base genérica é obtida eomo uma eombinação linear de funções de base canônica. E,

como,S0 é uma constante, apafücularbase é definida pelo parâmetro de mistura QG .

Procedendo de modo exatamente análogo ao que fizemos para a base

canônica, definimos a função de base lr")* na represent ação geral em termos de

parâmetro hG e oG ,a saber:

l*")-:lq)*lo")n" , (A.2.6)

e

lo"):1,Þ)+l.p)o" ( A27)

Ou na forma:

lr" )- = l 
q) (r + ooho )+ l O)r'" (A 2 8)

Esses parâmetros hG e oG são determinados pelo processo de "augment"

obtendo-se de forma anáioga ao caso canônico o seguinte:

no = --ú,q)- -( Z\"\v (io,qþo * (r',*)(3)",
w(t,Ot) '[uJ "v'Y/- "v't'[u] 

(A.2.9)



e

w
w

G
, q

(p
(4.2.10)

onde oG é uma matriz diagonal com elementos ofi, eh" é uma matriz com elementos

hF,,o,r, (suprimimos os índices Rlm nas equações acima, para não carregar a notação)'

Com a expressão a. lZo)- em termos de hG eoG (eqs. 4.2.6 e A.2.7),

podemos determinar as matrizes hamiltoniana @G) e de "overlap" ()G) na base

genéric4 a saber:

oo = (rol*')- = r+ooho +(o'n") +(o"no)'o*hu , (A.2.lr)

e

HG = (*l-r' *t lro)* = hG + ToGhG¡+ hG * n,9o (Az rz)

Analogamente ao que foi feito na base canônisa, nas expressões acima para

OG e HG, termos muito pequenos foram desprezados'

Vamos analisar agoraa expressão de oG (eq. A,2.10). Substituindo-se a

definição de 7G 1eq A.2.2c) na expressão de oG, obtemos

oo --

w ,Q w(t,,Þ
(4.2.13)

,9 -v/ q

vemos pela expressão acima, que os parâmetros oG 
" QG estão

diretamente relacionados, ou seja, definindo-se um o outro está automaticamente definido,

Por exemplo, escolhendo-se QG =0, obtemos o parâmetro oG da base canônica (eq'

A. 1.16).

O procedimento desenvolvido nesta seção nos dít expressões de

lf)- , HG e OG para o LMTO-ASA válidas pua qualquer valor do parâmetro

eG (oudeoG¡. Com isso, proseguiremos definindo outras bases de interesse escolhendo

valores convenient es de QG (ou de oG) '

Go=- w(i', o)*r;)

Apêndice A - Formalismo LMTO-ASA A-16
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Base mais Localizad a ' "tight binding"

Tendo-se a liberdade de escolha do parâmetro 8G de acordo coffi a nossa

conveniência, podemos determinar um valor para QG de forma que a base ern questão seja

a mais localizadapossível, isto é, de forma que as interações entre os vizinhos mais

próximos sejam suficientes para Ùma"boa descrição do sistema' Observando as equações

A.2.4 e A.2.5,que definem a base genérica, veriflcamos que esta será localizada se amalnz

estrutura SFz.,n,¿' for de curto alcance, ou seja' SF¿,R'¿' deve ligar apenas sítios

próximos.

A matriz hamiltoniana descrita em termos dessa base mais l0calizada

possibilita o uso do Método de Recorrência (vet apêndice B) que é conveniente para Se

tratar problemas no espaço direto'

O.K. Andcrsen e O. Jepsen(Io) determinaram valores para QG de forma

que a matnzde estrutura SG =.S0(t -QG S})-t (tq' A'2'4) fosse o mais localizada

possível. Eles verificafam que os valores obtidos para QG de forma a tornar a base

localizada apresentam a propriedade de serem independentes do tipo de estrutura

considerad o e amalrizde estrutura obtida para esses valores decai exponencialmente com a

distância entre os sítios. passaremos a denotar os parâmetros da base "tiEh-binding"'

(obtida tomando-s " QG --O que localiza a base) por quantidades com superscrito barta'

Os valores d" 0 encontrados são:

Q ': 
o'3485 (A.2ila)

(^.2.14b)

(A.2.Lac)

:0,05303

No caso caso de metais, em geral, tem-se interesse somente nos orbitais s-' p

e d eentão considera-se Q, = 0 para (' > 2 '

observandoaequaçãoA.2.4,verificamosQU€,aotomarmosvalores

constantes para O (eq. 4.2. I4), a matriz S passa a depender somente da estrutura do

material através de So.

:0,010714
op
Aa
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Nesta base "tight-binding" a equação de autovalores é dada por:

(r eoþ=o

Esta pode ser reescrita em termos dos parâmetros h e o , determinados através das

equações A.2.9 e A.2.70 para valores de O definidos acima. Fazendo uso das equações

A.2.ll eA.2.72 etroeando hG eoG respeetivamentepor h eo,obtemos:

F -"OÞ = Flr *ñ*o*h +E" J -nõþ = o

þ*r,.o.ñ+(E" -"ú*or,+þ-r,[.(o-n).or,)=o 
(4215)

Bøse Ortogonal

Uma outra base de particular interesse é a base ortogonal, Esta é encontrada

exigindo-se que a matriz de "overlap" seja igual ù matriz identidade, Isto simplifica o nosso

trabalho de determinar os autovetores e autovalores da equaçao (ff" -eooþc : 9.

Da equaçã o A.2.11 vemos que, se tomarmos um valor de QG tal que

t¡G = O e desprezarmos termos muito pequenos, obtemos pàra a matriz de "everlap"

OG = I e a base será ortogonal. Denotaremos a base ortogonal por parâmetros sem índice

superior. A,matnzHamiltoniana assim escolhida e dadapor (ver eq. A'.2.8.72).
H=h*Er, (A.2.r6a)

e portanto a equação de autovalores será escrita na forma:
Hu=Eu,
ou

(h+ E")u= Eu .

Em decorrência disto obtemos:
h=E-Ev (A.2.16b)

Para o easo usual, oG não é rigorosamente zero, mas é pequeno e temos a relação:

hG =E-8, (4.2.16c)

.Esta relação pode ser usada em geral para avaliar a ordem de grandeza dos termos da

hamiltoniana.

(
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Escrevendo H em termos dos chamados parâmetros de potencial na base

ortogonal (C, A e p) obtemos a expressão:

H=C+ n% sn/, ;
(A.2.17)

onde

c=E -w(k'<P) e" w(k,0) (A.2.1s)

,, / ¡\%.
M, =l2l W(, q)

\a/ (A.2.te)

Amatriz de estrutura ^l é dada por (ver eq. A.2.6):

s : so (1- øso)-l , (^.2.20)

com o parâmetro Q , obtido para aescolha oG = 0 (ver eq. A.2.13), assumindo o valor:

' ^ - W(i'Ö)
-t - w(k Ð (A .z.zt)

Pelas equações acimaverificamos que, ao contrário de ,s0 e,s, ,s temuma

dependência com o material em estudo. Esta dependência é devida ao parâmetro Q,' pois,

por depender das condições de contorno na esfera através do '\uronskiano", ele é função do

potencial, logo, não é o mesmo para todos os materiais e varia ao longo das regiões do

mesmo. Assim, a expressão para H (eq. A.2.77) em termos de parâmetros de potencial na

base ortogonal não pode ser dividida em uma parte dependente e outra independente do

potencial.

Para determinarmos a base ortogonal tomamos oG = O e trocamos, por

analogia, hG por h nasequações A.2.6 e A.2.5, obtendo:

lx)*=l.p)*lO)t' , (A222)

Substituindo-se o valor de h = H - Er, ("q. A.2.16), teremos:

lx)'= lq)*lo){u-e,; (A2.23a)

Esorevendo-se a equação acima em termos dos autovalores de ,l'1, ficamos

com:

lx)* = lq)*lo){e-e") (A.2.23b)
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E interessante notar que no LI\4TO-ASA as funções de base na base

ortogonal são dadas por uma expansão em série de "Taylar" ate primeira ordem em energia

das ondas parciais lr^n,ù) em torno de uma dada energia E r.

Representação Ortogonal da Matriz Hamiltoniâna Bxpressa em Termos

de Parâmetros da Representação "Tight-Binding"

Os procedimentos desenvolvidos anteriormente nos mostram qu€ a escolha

da função envelope genérica (eqs A.2.2) introduz, através da matriz diagonal

8G {oudeoG¡, uma liberdade de escolha da base quer seja a ortogcnal {oG =0), ou a

base "tight-bihding" (QG constânte, eqs. A.2.14), ou outra base qualquer. Para tratarmos

problemas no espaço direto observamos que tanto a base ortogonal (simplificando o

problema de autovalores) quanto a base "tight-binding" (possibilitanto o uso do Método de

Recorcência) apresentam características vantajosas para tratar o problema. Porém, não

parece ser possivel fazer uma eseolha convenient e de QG de tal forma que a base seja ao

mesmo tempo loealizada e ortogonal, sem utilizar alguma aproximação.

Assim, apresentaremos algumas aproximações que nos permitem ober uma

Hamiltoniana ortogonal em termos de parâmetros de potencial da representação "tight-

binding".

Com este objetivo vamos primeiramente expressar a hamiltoniana ortogonal

(H --h t Er; eq. A.2.16a) em termos da base geral.Isto pode ser feito comparando os

termos ** lO) nas bases lz)* (*q. A.2.22) "lro)* {*o A.2.8), obtendo-se:

h=hc (r+oon"f'

Nota-se que esta relação é válida para qualquer trase lf)-
base ortogonal em termos da base "tight-binding" pode ser escrita como:

h=h(1+otr)-'+e"

(A.2.24)

Portanto a hamiltoniana na

(A.2.25)
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No caso d" (õ h) ser pequeno, podemos expandir (r * O tr)-' em série de

potências de o h e reescrever a hamiltoniana como:

H: Ev+ å (1 - oh +dh oh + "') (A''2'26a)

^-2r

(^.2.26b)

vtllizar a relação

ou

H =Er+h + h (-oh +onon + ..-)

Como vimos anteriormente, em geral podemos

h = E-l¡u (eq. L.2.l6e) para avaliar a ordem de grandeza dos termos da hamiltoniana'

Usando estc fato e considerando que na maioria dos casos podemos tomar termos até

primeira ordem "* 
(e-E'), podemos escrever:

H * Ert h (A.2'27)

cabe rdssaltar que usando a hamilton\ana na.I1 dentro desta aproximação

(eq. A,.2.27) obteremos resultados corretos em energia até primeira ordem de (n-E')'

Através da equação A.2.Z6b nota-se que a inolusão de mais termos apen¿rs itâ aume¡tar a

precisão à medida que nos afastamos da energia E, , ou seja, usando-se ¡/ na forma dada

pela equaç áo A'2 27 as regiões de validade do LMTO-ASA se restringem àquelas em torno

de E,

No espaço direto, dentro do formalismo LMTO-ASA, utilizamos para a

hamiltoniana a repres erftaçáo ortogonal escrita em termos dos parâmetros de potencial

,,tight-binding, (ç,Ã,Q) , nu*u aproximação de primeira ordem de (E)*E,") (ver eqs'

A.2.g e A.2.27), ou seja:

H = e +Ét2 s Ai/2
(A.2.28a)

H*,*'"'=õo, ôo,o'ðr'"' +trd,' S*'*" Ãtll (A.2.28b)

com C*, , Ã*, obedecendo respectivamente às equações A"'2'29 e A''234 a segulr' e

s = So (r_Qrr)-t, onde Q assume os valores expostos nas equações A'.2.14'

ou
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C:Eu

-Eu -

ou (A.2.2ea)

õu, ,e (A.2.2eb)
w p¿, Qnz

¡ n.¡tt2
E'' :[Z] w (J,,p) ou (A.2 3oa)

Ia/
( t\'t' t- \Tii=l:l w[o,,e*,J (4.2.30b)Ã¿ 
\a/ 

v

Os parâmetros de potencial na base ortogonal (Cor,A*r,Q*r) estão

diretamente relacionados oom a solução da equação de schrödinger em cada esfera R

(dentro da aproximação ASA) e são caleulados nos códigos LMTO-ASA de 
"rpuço 

/'

usuais. Estes parâmetros se encontram tabelados na literaturaparametais de transição e são

o ponto de párrtida para 1ratamentos não autoconsistentes parametrizados [33]. Como

veremos, também no nosso procedimento autoconsistente são esses os parâmetros

diretamente foinesidos. Assim, no RS-LMTO-ASA é necessário encontrar uma expressão

que relacione os parâmetros C, L e Q da representação ortogonal, com os parâmetros

d, Ã e Ø durepresentação "tight'binding".

Os parâmetros da base mais localizada (ou de uma base genérica) podem ser

escritos em termos dos parâmetros da base ortogonal (C,Â e Q), d" acordo com a

seguinte relação l33l:
/ -\r-(a-a) C-E" C _E.

(A.2.31)
A C _E"

O cálculo da hamiltoni ana H de primeira ordem na base ortogonal expressa

em termos de parâmetros da base "tight-bindircg" pode ser separada em duas partes. Uma

parte depende do potencial em cada esfera e consiste na obtenção dos parâmetros

Co, e A*, (onde estes representam respectivamento o centro e a largura da banda L

relativa ao sítio rR) que serão usados na hamiltoniana -É1. A outra parte depende da estrutura

do material, e consiste no cálculo d,a matriz de estrutura S que, como vimos, está

relacionada com a distância entre os sítios e estabelece a conexão entre os mesmos'
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Método de Recorrência e o Terminador de Beer-Pettiforr



ÀpêndíceB-MétotlorleRecorrênciaeoTerminadordeBeer-Pettiþrr
ts-z

No apêndice A, mostramos que no formalismo LMTO-ASA podemos

escrever a maïrizHamiltoniana em uma base ortogonal em termos de parâmetros "tight-

binding". A Hamiltoniana obtida nesta representação é uma matriz esparsa 9Nx9N' sendo l/

o número de átomos do aglomerado e 9 o número de orbitais considerado' Devido às

dimensões desta matri z, é inviíwel resolver o problema de autovalores e calcular as

densidades de estados diretamente a pafür de H como nos métodos tradicionais [33]'

Assim, utiliza-se o Método de Recarêncla, irrtroduzido por R- Haydock et al., [36] que

possibilita esses cálculos para uma Hamiltoniana esparsa e pode ser utilizado para sistema

sem periodicidade.

A Método de Recorrência consiste em efetuaÍvma mudança de base de tal

forma que na nova base, {r-}, u matnzHamiltoniana tenha a forma tridiagonal (møtriz de

Jacobi), como mostramos abaixo.

0

b2

a2

b3

Para obter os valores {u.,b,} escolhe-se arbitrariamente o orbital inicial

lro) de acordo com os nossos objetivos (orbital de base associado ao sítio em que

queremos calcular a densidade de estados local), e as novas funções de base ortogonais'

lu,r), são definidas pelaRelação de Recorrência"

bn+tlun+t) = (H - oÐlun)-nrlun*t) (B'1)

ou 
'l"r) 

='anlurl + br*1lun+r ) + bnl"-) (B 2)

ou seja, na nova base, cada elemento l"r) interage somente com o elemento posterior

lur+t) . o anterior lur-r), conforme a equação B'2, onde ll é a Hamiltoniana LMTO-

AS^"tight-binding".

0

0

bl
a3

ao br

bl a7

obz
00
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A obtenção dos parâmetros {u^, bo } ocorte impondo-se a ortonormalidade

da base lzn ) e que lu-t) = 0. Portanto, escrevendo a Relação de Recorrência (equação

B.l) para n : 0, temos:

n l"o) = ao luo) +b1lu) (B 3)

Multþlicando-se escalarmente por (z¡ | e usando a ortonorrnalidade, temos:

oo = (uolnl"r) (B 4)

Obtido ao, pode-se calcular á1:

btl")=(H -ao)lro) (B 5)

Quadrando esta expressão (8.5):

(u,In.n.lo,) : (o,lCr - âo )*Gr - u, )lo, )

b", : (".l{ff - ao )*(H - o, )lo, )

b, = (uo ltH-ao)*(H-a,) uo)"'

Determinando ó1, podemos calcular lø1):

btl"ù = (H -as)lus) 7

ou lur)=*+r,

(B 6)

(B 7)

(B.lo)

Com os valores de a0, br" lrr) podemos calcular a1, b2 elu2), com

estes obtemos a2, bl"l"ll e assim por diante. Portanto, de maneira anäoga, para n

genérico:

qn = (unlnl",) (8.8)

b?, =lþ,K, - an)* - (un_rlb;ll@ - aÐlu,) * t,|",-r)l 
." e)

l'r*r )
(H - ")l ur) -bnlun-)

e
bn+r



Desta f'orma, as componentes da Hamiltoniana, na nova base, serão dadas

por

H m,n = (u *lnlu n) = (" *lo *lu,) * (" 
^lb 

n *l" r)
* (u*ltÀ",)

= ar(u^lur) +bn*1(u*lun*y) +

br(u*luo-1)

ou
Hrr,n = (u*lnlur) = on õ*,n *bn+r 6m,n+t tb, 6m-n-L

(B ll)

ou ainda na forma matricial

H

Da relação (8.10) observamos que os orbitais l"ol são obtidos por

aplicações sucessivas de H u luo), portanto a medida qve n çÍesse, nos afastamos do

sítio em que l"ol está centrado e a influência dos outros orbitais sobre luo) vai

diminuindo. Portanto, para n grande, o orbital se estende por uma região muito grande

(n+l vizinhos) e lu**ù não contribui no sítio de l"r) tendo pouca importância num

cáLlculo de densidade de estados local nesse sítio. Assim, a transformação termina quando

para um dado i{, án+t-O. No entanto, para .n > LL (ehamado parâmetro de corte) as

contribuições de lurl são muito pequenas e desprezamos os eoefïeientes a partir de n :

LL. O valor escolhido para LL depende do tamanho do aglomerado e da precisão, ,

desejada. Para n > LL a contribuição dos coeficientes ør, e bn podem ser simulados

através de um terminador [37]

aob,00
bìarb20
0 b2az b3

00b3a3
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Ao resolver o problema truncado, obtemos um espectro discreto. No

entanto, podemos tornar a densidade de estados contínua usando um terminador.

Mostramos em seguida como obter uma densidade de estados contínua, a partir da

Hamiltoniana tridiagonalizada, fazendo uso dafunção de Green em forma de uma "frøção

continuadq".

A densidade de estados local (LDOS) para o orbital luo) e definida por:

No@)=LDoS =-+rm{c,p;} (B 12)

onde G6(E) é o primeiro elemento da diagonal principal damatriz:

, Go( n¡=("ol1n-ø¡-tlø)

(E - ao)

B-5

b

0

0

-br
(E-a,)

-b2
0

0

-b2
(E-ar)

-b3

0

0

b3

0

0

0(E-H¡r =
(E -b,) -b4

Sabe-se que o elemento A1i dainversa de uma matiz A é:

ou=4!! ,
det( A) '

onde cof (,1)¡ éamatnzcofatora de A e det(A) é o determinante destamatriz. Assim, o

elemento (l,l) da matrizinversa é arazdo do cofator de @-H) pelo determinante. Definido

Dr(E) como o determinante damatriz com as n primeiras linhas e colunas, suprimidas,

teremos:

Go(E)=
Dt@)
Do@)

, ou seJa:
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(E-a,)

-b2
0

-bz o

@-ar) -b3

-b,. (E-ar)

0

0

b4

Go(E) =
(E -ao)

-br
-br o o

(E-a,) -bz 0

-b2 (E-ar) -b30

Expandindo Ðo(E) nos elementos da la. linhatemos

Go (¿) =
Dt@)
Do@)

DJE) , onde usou-se a propriedade de
(E-où Ðt@)-Êrnt6¡

determinantes de uma matnz nxn

n

det Arr, --l (:l)t*l A¡t,D¡ J , onde D¡ ,1 é o determiîarfie da matriz A com a linha
i=l

I e a coluna ,l suprimidas, portanto

Do (E) = (-l)'*'(E - u,)þ + (-l)" (-b, )D,,,
Dr(E)

D2,t: (-1)2 (-ór ) Dz(E) e

Do(E) = (E - ao) Dt@)-øl nr1ø¡

Portanto obtém-se para Gs (E):

, com

Go@)
Dt@) 1

Dz@) (E-ao)-q'"*rì

Observando a equação abaixo

Dt@) = (E - o)(-r)2 Dz@) - (-bz)', nr@)

ou genericamente:

Dn (E) = (E - ar) Dn+t@) - (-bn+t)z Dn*z (E)
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Verificamos eue G9 (E) pode ser expresso pela fiação continuada abaixo

I
Go(E) =

ou

Go(E) =
I

b?
(B 13)

(E-ao)-
bî

(E - o)-
b?(E-az)-t,

Esta fração continuada (eq. 8.13) pode ser finalizada em um certo ponto

gerando um espectro discreto, ou continuar indefinidamente tendo-se um espectro contínuo.

Neste caso escrevemos a fração na seguinte forma.

I
Gç(E) =

1
(E - ao)-b?

(E-a¡)-b2,
I

(E -an-t)-ti ø=#_,<">

Nesta equação t(E) é chamado de terminador da fração continuada e

representa a contribuição dos termos para n > N. Num procedimento descrito por Beer e

pettiforl37l,toma-se ør, e ór, constantespor n>N ecomoafraçãoéinfinitapode-se

escrever

t(E) =
E -aw -t(E)

(B 14)



Apêndice B - Método cle Recoftêneia e o Terminador de Beer-Pettiþrr B-8

Assim temos a equação Parù t(E)

l,@)l' - (E - a ¡¡) t(E) + n2* = o (8 15)

E a solução desta equação de 2e gravpara t(E) é"

t(E) = ; [1" - a* ) t r@;; - 4bil

t(E)=;[1"-a,)t (E - aN -2b" )' (E- a" +2b*) -4bi (B 16)

ou

t(E)=)lr"-q1-)t (E - aw -zbu) lltr- a¡¡ -zbÐl (B 17)

A equação (8.17) quando substituída na fração continuada gera um espectro

contínuo para'adensidade de estado local ( ryo@Ð dentro do intervalo:

a¡¡ -2b¡¡ < E <aN +2b¡¡
(8 18)

Desta forma pode-se calcular a densidade de estados total, somando-se as

contribuições das densidades de estados obtidas para todos os orbitais de um dado sítio'

No nosso caso, pùÍao cálculo da densidade de estados pcr sítio ^R, eseolhe-

se cada uma das funções de base luo) =Vt*) com L = | até9, (l orbital "s", 3 "p" e 5

,,d,) como o estado inicial, e construindo 9 cadeias obtemos a densidade total de estados

como a soma dessas 9 contribuições.
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