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RESUMO

A superffcie (00t) clos compostos III-V têm grantle importância para as modernas

tecnologias de crescimento de materiais, assim o estudo da formação tlessa superficie, tle suas

propriedatles e dos processos de adscrção de moléculas que (rcorrem sobrc eìa é essencial para

o tlesenvolvimento da ciência de materiais. Sabe-se que o InP, a exemplo de outros conìpostos

III-V, apresenta uma variedade de padrões de reconstn¡ç5o para su¡rerffcie (OOt) que

dependem das condições iniciais qæ prcvalecem durante o s€u crescimento. Neste trabalho

estudamos os padrões da superflcic InP(001) originados em ambientes cûm concentração

máxima de átomos de fndio e dc fósforo e os prooessos envolvidos com a adsoção da

molécula HuS sobre estas supcrffcies. Usamos cálculos de primeiros princfpios dcnno do

fsmalismo da Teoria do Funcional da Densidade (DFT) assæiadas à pseudcpotenciais dc

norrna conserva¡la com ap,roximação generalizada do gradiente para o termo da energia dc

[oca e correlação (DFT-CIGA) e corrÞção nãolinear de caroço (NLCC). Fizemos a adsorção

da molécula de H:S sobre os padrõcs mais estáveis da superffcie InP(001), considerando os

casos com a molécula dissociada e nãedissociada. No padrão rec-onstrução b2 com dois

dfnrcroc, superficie originada em ambicntes ricos em átomos de fósfom, fizemos o cálculo das

baneiras de energia entre as configurações encrgeticamente rnais favoráveis c enconmmos

um mecanismo de adsorção para a rnolécula de H:S dissociada Na superlicie com padrilo de

reconstrução 2x4, crescida em ambientes ricos em átomo6 de fndio, com fornação de um

dfmero misto, verificamos que a motécuta nãerJissociada tlesorve sr¡brc os sítios formados

por átomoo de fósforo e que adsorve sobre os sftios formado por átomo,s de fndio. O átomo de

enxofre da molécula dissociada adswve sobre os sítios form¡dos por átornos de fósfso e de

índio e as moleculas de hidrogênio pennanecem desorvidas, porém as estnlturas são

desfavorávei s energeticamente.
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ABSTRACT

The (001) surface of the III-V compounds have great importance for moclern

technologies of materials growtt¡ thus the srudy of these surfaces tbrmation, its properties and

the absorption process of the molecules are essential for the development of materials science.

It is well known that the InP, as well others III-V conrpouncls. present a variety of

reconstruction patterns for (001) surface that depend on the inirial Srowth condirions- [n this

work we studied the panerns of InP(001) surface considering an environment with high

concenf¡adon ln and P atoms and the interaction of the HrS molecute with these surfaces.

Using ñnt-prirrciples calculations within the Density Functional Th€ory (DFD formalism'

noÍn-conserving pseudopotcntials with the generalizcd gradient approximation for the

exchange and corrclation energics (GGA) and non-lineor colc+orrÞction (NIfC)- We have

sffiied the HrS moleculc adsorption on different reconstn¡ction of the InP(Ol) surfacc'

considering the cases in which the H:S molecule was dissociaæd and non-dissociated- In the

2x2 pgtern wirh ¡wo dimers, the energy barries were calculated benveen the more

energetically favourable configurations and a possible ¡nechanism of adsorption of rlissociated

H:S molecule is proposed. The nondissociated molecule does not bind over phosphon¡s sites

but over indium sites , for all considered reconstructions. Thc sulfur atom of dissociatcd

molecule adsorbs over phosphorus and indium sites and thc hydrogen molecules stands not

joint, however the structure are energetically unfavourable.
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INTRODUçÃO

A evolução tecnológica de nossa sociedade irnpõc uma demanda crcscente por

materiais cujas propriedades permitam ganhos de desempenho em su¡s aplicações,

principalmente aqueles materiais empregados em disposiúvos eletrônicos e ópticos-

eletrônicos. No campo da ciência e da tecnologia esta demanda vem imprlsionando o

aprimoramento de modelos teóricos e de métodos experimentais, que propiciam o acúmulo de

conhecimento e permitem um efetivo entendimento das propriedades desses materiais e de

processos, como a adsorção de moléculas, que oo<xrern sobrc estes materiais. O

desenvolvimento de modelos cada vez mais sofisticados que scjam c?pazcs dc explicar as

propriedades dos sólidos tÊm sido, portanto, uma das grandes aspiraçõcs daqueles

profissionais que s€ dedicam ao estudo de maæriais. As condições favoráveis propiciadas,

a[ralmente, pela evolução da ciência e da tccnologia possibilitaram o surgimento e o

desenvolvimento, nas últimas décadas, da ciêrrcia dos materiais.

Ao tentarmos entender a matéria nos deparamos com átomos, moléculas ou airula com

grandes arranjos de átomos; o grande desaño da ciência de materiais é exatamente explicar e

predizer as propriedades desses sistemas que compõem os sólidos, líquidos, etr... através de

sua estrutura geoméfica e elerônica Esæs sisæmas possuem unu grande quantidade de

elétrons que interagem com o núcleo e entre si e o tratamento quântico de sistemas eletrônicos

como estes é muito difícil. Várias ¿þo¡degens foram propostas para o tratåmento destes

sistemas, uma detas teve grande importância no desenvolvimento da ciência de materiais. Ela
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foi proposta quase que simultaneamente mas de maneira independente por L. H. Thomas e E.

Fermilrl, onde a idéia básica foi pensar no sistema de elétrons como urn gás homogêneo que

obedecesse a distribuição de Dirac e representá-lo através da densidade eletrônica. Este

modelo ficou conhecido como modelo de Thomas-Fermi pam um g:ís homogêneo de elétr,ons

nãointeragentes, onde a densidade eletrônica é a variável ft¡ndamental. Foi este modelo que

inspirou o surgimento de uma teoria mais completa e abrangente-

Baseandosc nos trabalhos de Thomas e Fetmi, Pierre Hohenberg, Walter Kohn e I-.r¡ J.

Sham publicararn nos anos de 1964 e 1965 a Teoria do Funcional da Densidade (DFT)trrl que

sc mosEou um formalismo completo e muito mais abrangente, tornando-sc um poderoso

instrumento para tratar sistcmas corn muitos elénons. A DFT somada às várias sofisticações

posterior€s e aoß avanços comptrtacionais, trouxe novÍrs perspectivaslr't psr¿ se tratar um

sistema com muilos elétrons, e ttrnou viável o tratamento dc moléculas cûmpos¡:rs por

muitos átomos e arranjos infinitos de átomos que simulam um sólido. Então, se todo o

problema consiste em tatarmos um sistema com muitos eténons, a partir de sua densidade

eletrônica, então é exatamente neste ponto que a abordagem da Teoria do Funcional da

Densidade juntamentc a Teoria. do Pseudopotenciallôr2l e seus refinamentos presta ajuda <te

forma rnais eficá2. Muiurs das propried:rdes ffsicas dos sólidos estão rclacionadas à sua

energia total ou às difercnças entre as energias totais, assim muitas técnicas envolventlo o

cálculo da cnergia total foram desenvolvidas e usadas com suoesso para calcular diversas

propriedades dos materiais. Nas últimas décadas, com a evolução tecnotógica dos

computadores, tornou-se possível o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de métodos de

cãlculos que rcquerem apenas a especificação dos tipos de átomos" os chamados métcdos aù-

initio, que usam a DFT aplicada a uma série de aproximações que permitem o modelamento
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de sistemas com até dezenas de átomos, o que seria inviável a pouco tempo afás.

Há, atualmente, um grande interesse no entendimento do processo de forrnação de

superfícies de composto semicondutores e dos processos de adsorção rnolecular que ocolTem

sobrc estas superfícies, devirlo à importância tecnológica envolvida no crescimento de

materiais usados na fabricação de dispositivos eletrônicos. Em relação ao oornposto [nP,

verifica-se na literatura que ele é um dos materiais mais estudados do ponto de vista de sua

superffcie e dos processos de passivação desta, entrelanto, tl6 reoentes esb¡dos experimentais e

teóricos indicam uma rica variedade de padrões de reconstn¡ção desta superffcie, mas só

rccentemente se deærminou dois novo6 padrões de reconstrução dc sua superficie (00llu - at.

Nosso trabalho tem como objetivo estudar os pnoccssos rclacionados à adsorção da

molécula de HrS sobre a superffcie InP(mt), já que esnrdos mostrûm que esta molécula é

utilizada para passivar a superñcie dcssc composto bináriotrlut. A rr.r.paragão ch superficies

de compostos III-V passivadas com átomos de enxofre tem despelado atenção pois a remoção

de estados eletrûnicos da faixa proibida, como rcsultado da adsorção de átomos de enxofre

sgbre a superffcie, explicaria o incremento no descmpenho dos dispositivos eletrônicos.

A apresentação <lesæ trabalho está <lividida em três caPítulos e unra conolusão, esta

divisão seguiu a ordem em que o trabalho foi realizado. No capítulo I, fazemoe uma

apresentação do formalismo teórico e do método de cílculo utilizado, nele abordamos a

Teoria do Funcional da Densidadetr - sl jurtamente com as aproximações panl o termo de

energia de troca e correlaçãotr' 5 - 181, a Teoria do Pseudopotencial" a repres€ntação da energia

total no espaço dos momentos e seus refinamentos, as forças de Hellmann-FeynmanfÁ 7'?9) s a

dinâmica tle Car-Paninellotmì; no seg¡ntlo capítulo apresentamos os resultados relativos à

superficie liwe e no terceiro foram apresentatlos os resultados dos cálculos Para a obtenção da
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molécula de HzS, da adsorção da molécula sobre os padrões de reconstrução da superficie de

InP e das barreiras de energia entre as estn¡turas favoníveis energeticamente.

Acreditamos que o processo de adsorção da molécula H:S sr¡bre a superfície InP(OOl)

necessita ser melhor entendido þm como o papel rlesempenhado pelos áfomos de enxofre no

processo de passivação desta superticie, logo nosso estudo vêm contribuir para a elucidação

destes processos fornecendo uma rcferência para futums estudos que envolvam o InP-
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Capítulo 1

Formalismo Teór¡co e o Método de Cálculo

1.1- A Teoria do f\rncional da Densidade

Neste capítulo scrá aprescntado todo o formalismo teórico e método de cálculo que

consiste basicamente dos prirrcípios básicos da Teoria do Funcional da Densidade (DFI), da

Teoria do Pscudopotericial e das agoximações relacionadas. A descrição de um sistema de

muitos elétrons através da densidade eletrônica foi proposta pela primeira vez no modelo de

Thomas e Fermirr'2|, quc trata o sistema de muitos elérons como um gás homogêneo de

partfculas nãeinteragentes, este modelo mosm que uma descrição da estrutura eletrônica de

um sistema de muitos elétrons em frrnção da densidade eletrônica é possfvel Pensando sobre

esta questão \ilal¡er Kohn e Pierrc Hohenbergl' generalizaram esta dcscrição para sisæmas

onde a densidade do gás de elérons interagentes varia suavemente. Numa publicação no ano

de l964rtì lançaram as bases de urna nova abordagem para o tratamento de sistemas com

muitos elétnons que tem a densidade eletnônica como variável frrndamental e que ficou

conhecida como Teoria do Funcional da Densidade. A DFT mosEou ser uut fonnalismo
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completo e muito mais abrangente que o modelo de Thomas e Fermi e tornou-se um l)oderoso

instrurnento p¡ua tratar sistemas de muitos elét¡ons. Assim, Hohenberg e Kohn chegaram a

hipótese que uma vez conhecida a densidade eletrônica do estado fundamental de qualquer

estrutunl elefônica, ela tleterrnina unicamente o sistematzj . Esta hip,títese tornou-s€ o pont o

inicial para a formulação de dois teoremas que embasam a Teoria tlo Funcional da Densidade.

No deconer do texto to{as as equações serão apresentadas em unidades atômicas (u. a.) de

forma que h=l , a massa de repouso do elétron Q = [' a cÍ¡rga elétrica do elétron e= I e

,r=* . A unidade de energia é o Hartree onde L Ha =2 Ry =27 2ttó52 eV.

Teorema I

A de¡sidade eletrônica do es¡ado fundamental de um sislema de muitos elêtrons

interagentes sob a açib de wn potmcial exlerno determina unicøtunte esîe potencioL

Esæ primeifo toorerna indica que o potencial associado ao estado fr¡ndamental é único.

No caso de um esrado fr¡ndamental degenerado o teorema refere-se a qualquer densitLtde

eletrônica do estado fundamental. A prova deste teorcma Para o caso do estado fundamental

nÍlo-degenerado é simplas de ser obtidal'ì.

Consideremos o estado furidamentat não-degenerado Yr com densidade eletrônica

pr(i) de um sistema contendo um número N de elétrons submetidos a um potencial

externo r',(7) . A energia do est¿do funda¡nental E t deste sistenn é, rJatJa por-
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).

le

il

la

at

E,=(Yrl¡irlYr) (t.t.t)

onde:

H-T+U+Vt (1.1.2)

f e û são os operatlores energia cinética e energia potenciat coulombiana e úr é o

operatlor energia potencirrl assrriatta ao potencial externo r',(F) ao qual os eléFons estão

suhrletirjos. Entiro Fldernos sepañrr os termos da Hanliltoniana rìo sistenra e esc!ì3ver:

E,= t t,,(1) p ¡G)d7 + (Y,1i + Û1v,i (1.1.3)

Assumintlo que exista um segundo potencial t'r(7) tal que l''#r',(7)+C com

estado fundamental Y, senrto necessariamente que Y,+eioY I e que esteja associado à

mesma densidade eletrônica prG) analogamente, terernos:

E,= I v,(7) o,F) d7 + (Y,lî' + Ùlv,')

Mas Yr é nãedegenerado, então:

E,< (y rlû,1y.) = -|. v rG) p r(7) di +(Y,lr+ Û lv r)

8,..[ v, (7)0, GldT+8,-J vr(i)4, G)dî

E Í8,+ t Iv,(i)-v,(7)lp, (7)r/7

Da mesma forma:

Ê 
''=Ì 

+Û +v 
'

¿, 4i,Y,l Ii zlY,') = E,+ J I u' ( 7 ) - u, ( 7 )J o, G ) (t f

Observe que a degenerescência de Y, não foi a-ssumida. dai a inclusão da igualdade

na expressão datla acima. Adicionando as equações acima temos:

E1+8.<Et+8,



Capíulo-l-Forma lismo Teórico e o Méuxjo de C¡ílculo - plgina - l0

Portanto' concluimos wr reducrio ad absurdutn que a consideração da existência de
um segundo ¡rotenciar criferente de r,,(i)+c com a mesma crensidarre eretrônica pr(7) é
errada, I.go o potenciar associacr<¡ ao est¿do funcrarlentar é único.

considerando ainda o sislema cotl um ní¡nrero arbitrír o de elét¡o¡rs confinados sob a
ação de um ¡rtencial externo t'(i) e com repulsão c.ulombiana múrua- a Hamiltoniana
deste sistern¿r tem a t'orma <latla pela equação (1.1.2). n densirlade eletrônica do estado
fundamental y ¡tde ser ttefinida como:

oo(7)=\(l(,q' F)lq(7))lv) ( t. t.4)

Submedda a condição:

I pG)a¡=u (r.l.s)

Definindo a densidade eleuônica desta forma e levando em consideragão o primeiro
teoremÂ vemos que a densiclade do estado fundamental está diretamente associada à funçäo
de onda do estado fu¡damental e es,o reJação unívoca enûe elas, penrite que as interações
dos elétrons do sistema possam ser escritas como funcionais da densidaar eletrônica Assim
¡rodemos definir os operadores da seguinre forma:

Î=*"f V'P'(;)l vG)¿¡ (1.1.6)

û=+l w-G)qt-(i )#il ¡..|G)¡,/ff,)dt(tì, (t.t.7)

it - [ s- G)t,(ilwG)d; (l.l.E)

Entào, escrevenclo a energia total deste sistema, temos:

e[p G)]= I vff) p(í) d ì +(vKi +u )lv ; ( t. l.e)

onde (Yl(i+Ûllv: é um funcional uníversal o quar foi cha¡narro r[p(¡)] . Assi'r, a
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energia do sistema resume-se a:

øtp(i)l=J v?l p(ildi + F[p(Íll (l.l.t0)

Portanto, baseando'se no fnimeiro teorerna pode-se concluir que qu¿ndo a densidade

eletrônica for igual a densidade eletrônica do estado fundamental o funcional (l.l.l0)

corresponderá à energia do estado fundamental do sistema Por oufro lado, para encontrar a

energia do e.starlo fundamental deve-se minimizar o funcional da energia (I.l.l0) em relação à

densidade eletrônica de forma que o funcional da energia assuma seu valor mínimo quando se

encontra a densidade elehônica do estado fi¡ndamental, dessa constataç¡fo, temos o segundo

teorema.

Teorema If

Para unt estado fwtdamental a energia mínima Eo ê alcançada quando a

densidatle eletrônicafor igual a tlensidatle do estadofun¡Iamental poE)

p|l: po(î)e E,[p(i)l=ðo (r. t. I t)

Em 1979, I*rr/'t obteve umä prova mais simples para este teorema assumiruIo um

espaço de clensidades N-representiiveis pF) , isto é, aquelas densidarles que são obtidas de

funções de ondi¡s anti-simétriqu e que obedecem a condição (1.1.5), neste prwedimento o

ñurcional e[p(ì)] foi definido seguinte nraneira:

r Í p(i)l= 
ilín t(q'li 

+ ùl,u> (1. t. t2)

onde o mínimo é tomado sobre todo V que leva à densidade p(F) . O funcional
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r[p'll é um funcional comum a qualquer sist€ma com muitos eléuons, ou seja, um
fr¡ncional universal que não se refere a um sistema específico nem a um potencial externo

v(í) especffico, ele é válido para qualquer sistem¡. Se defininnos Eo , Vt e po(il

com sendo a energia' a função de on¡la e a densi¡la<le do estado frmdamental, respectivament",

então os dois teorenus da DIIT nos dizern que:

nlpÇ)l= t v (ìl p(i) d i + r [p ff)l> Eo

! vft) poft) d v + Flpo¿)l= E o

Para pmvar o seguncro teorenìa nós intro<ruzimos a notação ,t,L,Fl p¿rna unu função

de onda associada a densidade elemônica p(ì) que minimiza o ft¡ncional e assim tsremos:

r[ p ( F)] =( wi,,lî' + û lsi 
^¡

Entâo:

J v(;) p (F) dî + F I p (ì¡]=(arilÌ + ù + A,l,aL>> a n

concordando com aproprierlade de ¡nfnimo do estado fundamental, Desta forma:

ro- (rpolf + û + ûl qo) < fu,^,^lt + û+ û t 
qir)

Subfaindo a interaçño cotu o potencial externo, temos:

fu ulÌ + tt l,pr)< (,pL lî +,u I wo^,^l

Por outro lado, a definição de ,p';!l' t"vaa relação inversa enhe os dois lados da

desigualdade acirna Isto é possfvel aperns se:

(q rlt + u l,po)=(vÍ^ li + û lwo^,^) (l.l.l 3)

Então, temos:

Eo=J v (ì) po(îl dì + (s olî + û lv o)
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E,= I v li) p oli) dî + (qinli' + Û lv\,)

Eo=.[ v(Í)po(Í) d r + r [po(r)J

'Assint, a densiclade elerônica do est¡rdo fund¿u¡lental lev¡ à energia do estado

fundamental. Isto completa a prova deste teorema e, um importante resultado segue da

igualdade (t.t.l3). Se o estaclo fundamental é nãorlegenerado, então ,!o[,)=,po caso

contrário qt:::' é igual a uma rlas funções de onda do estado fundamental e as demais

porlem ss¡ sþtirles. A densidade eletrônica do estado funtlamental determina" então, as funções

de onda do estado fundamental do qual tqlas as propriedarles prdem sor calculadas. Estas

propriedades são portanto funcionais da densidade. Este æorerna pode ser interpreta$o como

uma justificativa formal pûm. se trabalhar com a densidade ao invés da ñrnção de onda.

Portanto, os dois t€orernas da DFT apresentados fornecem uma base teórica que nsa a

densidade eletrônica como objeto principal e que leva a uma abordagem poderosa Para o

cáIculo das gopriedades do estadg fundamental de um sistema de muitos elétrrons. O

problerna agof:r é encontrar urxi aproxituação para o funcional flp(îll , de fonna a

minimizar ølpf)l para um potencial externo de intercsse.

1.1.1 - As equações deìKohn-Sham

Neste ponto se deve considerar a necessidade de uma maneira para determinar a
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de'sidade eletrônica que minimize o funcional da energia e que possibilite avariar a energia

cinética dos elétrons' como a interação coulombiana entre os elétrons é de longo alcance e

determinatla ¡rela expressão clássic4 é interessante separá-la e roescrever o funcional da

seguinte formafrJJ:

rIpØt=iI i') di dr' +G[p(7)] (1. t. t. t)

Então o funcional cla energia lorna_se:

E,[p(i)]=[ vftlp(7)¿i+ I ¡ p(ì)p(r') .,=.+7J -ffi1r dF di,+Glp(ï)l (t.1.1.2)

onde o funcional clp?)l é tambem um funcionar universar como rlpGll . Agora, não

se sabe a fonna do funcional c[p(î)l e ner' corro tratar a energia cinética cre u' sistenra

com um gás de elétrons interagentes e não-homogêneo. para resolver esta quesçio Kohn e
sham assurniram, em seu a.tigo de r965*r, o funcionaka seguinte forrna:

cfp(il]-7,LpF)l+ t*[p(7)] (1.1.1.3)

Kohn e sham não sabiam como tratar a energia ciné ca de um sistema de elétrons

interagentes então propuseram uma forma p¿ua o funcional r[p(t)] escrevendo a energia

cinética dos elétrons como no m<xlelo de Thomas-Fermi para um grís de elétrons homogêneo e

não'interagentes r,,[o?]f| e, cont¿bilizara'r toct¡ a criferença entre a energia cinética dos

elétrons interagentes e a energia cinética dos elétrons não.interagentes num termo tle energia
conhecido cotllo energia de hoca e correlação. Este procedimento corresponcre a uma

aproximação que é chamacla de aproximação <los elét¡ons irule¡ænclentes. Assim rrto¡)l
é a energia cinética de um gás de elétrons homogêneo e não-interagentes com densidade

p(v) e E^"lp(î)l é um ñ¡ncionalque re¡rresenta tocl¿rs as correções no mo¿ekr devicro a

)p(Ë

-r

t
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aproximação dos eléüons independentes, isto é, efeitos nãeclássicos de troca e conelação

relativo a um sistema de muitos co{pos. Agora, o funcional da energia para o sistema de

elétrons interagentes assume a seguinte forme

r"[p (7)]="f v(r) p (¡) tl i +r oloi)l*å f ffi ^v 
di' + E nlp(;)l> Eo (l' l'l'4)

Esta é a expressão da energia totaL para urn sistema de muitos elénons sob a ação de

um potencial externo que precisar ser minimizada para chegarmos a energia do estado

fundamental Eo . Usantlo a propriedade estacionária da equação (1.t.t.4), associada ao

vínculo:

/v=.[ p?)dî (1.1.1.s)

Kohn e Sham obtiveram um conjunto de equações para elérons intlividuais tipo

Schrtktingel¡ì

07(Í)=0 (1.1.1.6)

onde assumem que cada eléhon está submetirlo a um potencial efetivo, e Ôj(i) é a função

de onda do elétron dentro da aproximação dos elétrons inde¡rendentes, denotado pelo fndice j

também chamado de orbital de Kohn-Shanu e, é o autovalor rle Kohn-Sham assr¡ciado a

este elétron e o potencialefetivo é dado por:

f-f,o'*"r(ï)--¡

v o(î)=v (î)*å J ffi ut * *u,"Io?il (1- r-.r.7)

e a densidade eletrônica é definida como:

N

pff):ZlO,till' (1. t. t.B)
i=t

Estas são as equações de Kohn e Sham e são resolvidas de um esquema de cálculo
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autoconsistente onde, inicia-se com uma aproximação para p(ï) obtida por um conjunto

inicial de funções de oncla ,þ(;) , constroe-se o ¡xrtencíal efetivo, calcula-se rx autovalores

e os orbitais de Kohn-Sham. A partir destes resultados, calcula-se novamente a densidade

eletrônica reconstroe-se o potencial efetivo, compara-se o potenciât coulombiano obtido com

a parte coulombiana do potenciat inici¿l e re¡æûe-se o ciclo até se alcançar a precisão

estipulada, colno no esquelna autoconsistente cle Hartree. A teoria de Kohn-Sharn ¡rode ser

conside¡ada exata qualrtlo a densidade elctrônica va¡ia lentar¡rente e quando há a inclusão

exata dos efbitos de troca e correlação. O método de cáIculo usado para a solugão da equação

de Kohn e Sham será discutido rle forma mais detalhada na secção [.2, no hnal ¡lesre

capftulo.

l-l-2 'aproximações para a Energia de Troca e correração

A exigência de anti-simetria para a função rle onda de um sitema de elétnons vem da

necessidade da invariância das quantidarles mensuráveis ahavés da função <le onda, quarulo

as coordenadas de duas parlculas são permutadas. Esta exigência dá origem a uma inter-

relação entre as coordenadas espaciais e de spin cujas consequências impticam na inhodução

de tennos adicionais no cálculo <ta energia. Se temos <lois elénons de spins paralelos,

componente de spin simétric4 sua componente espacial <leve ser anti-simétrica. A anti-

simetria da função espacial tem o efeito <te uma separação entre os elétrons de mesmo spin,
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r

produzindo uma rcdução na energia coulombiana do sistema que é conhecida como energia de

trocatól. Por outro lado a diferença de energia entre um sistema real de muitos elétrons e a

energia obtida considerand(>se um sistema de elétrons nâo-interagentes, é a energia de

co6elação. A energia de htra e correlação geralmente correspontle a uma Pequena parcela rla

energia total de um átomo, molécula ou sólido, porém sua contribuição é muito importante

par¿ a rcpresentação atlequada de um sistema e para tonrar a DFT aplicável. Portanto, não se

pode desprezar tal fração da eneryia, deve-se avaliá-la e buscar métotlos para inseú-la na

determinação da energia do sistema. Sendo assim, aproximações precisas Para a energia de

troca e correlação tornam-se irnprescindíveis pâra que a DFT S)ssa se adequar às

necessidades do estudu de novos sistemas. Algumas abordagens foram desenvolvidas e

mostrararn-se capazes de fornecer rcsultados satisfatórios: a apnrximação da densidade local

(LDA) e a aproxintação generalizadado gradiente (GGA).

Na qproxintação da densidade Iocal assume-se que a densidade eletrônica é

aproximadamente uniforme num pçqueno elemento de volume numa escala compaÍvel com

as interações cle troca q conelação, assim poctemos escreve/''nt :

E -.= Ï p(î)e,,l p(i)l d t (1. 1.2.t)

on<le e-[p(i)] é a energia de troca e correlação por eléron de um gls de elétrons

unifon¡re. Apesar da fonna conto foi apresentado o funcional (1.1.2.1), na apnoxinraçño da

densidacle lcrcal proposta por Kohn e ShamFl ern seu attigo as energias de troca e correlação

são tratadas de forma isoladas . A aproximação LDA mostra-se bem sucedida, particularmente

para a determinação estrutural de cristais. Uma das abordagens LDA mais utilizadas é a

ploposta por Ceperley e Alder em [980rtol, cuja parametrização foi apresentada por Perdew e

)

)

a

o

o

It

L
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zungerrttr' Nesta aprcximação, parÍr um gás de elétrons homogêneo não polarizados, temos

em unidades atômicas:

E o=8,+8" e.L.Z.2)

onde

E,=-o'To e.L.z.3)

-0.423
Ec I + 1952g{r.+o.3334r, ¡xtra rr> I

parcr.<l
(r.r.2.4)

-0.0480+0.03 I I ln ( r")-0.01 I 6 r" *0.0020 r* ln (r,)

onde:

'":{#r)+ (r.r.2.s)

Com o desenvolvimento desse método e a necessitlade de se estud¡r nov¿rs estruturas e

compostos muito mais complexos <Io que aqueles investigados inicialmente, e em especial as

energias de formação dos materiais, novos esquenus para a aproximação cla energia ¿e troca e

correlação continuara¡n a ser desenvolvidos principalmente pelo falo cle pressupor a densidade

lcrc¿ilmente como uniforme, assumiclo na I.DA, não ser bem satisfeito em sistemas mais

complexos, caracterizados por densirlades eletrônicas altamente localizadas e não-

homogêneas' em tais casos, a aplicação rla LDA se mostra inadu¡uada para c¡uacterizar as

propriedades dos sistemas. Neste contexto, uma das tentativas foi a de incorponar efeitos

devidos à não-homogeneidade dos sistemas no funcional da energia de trrca e correlação, que

é o ponto de partida da aproximação general izatJa do gradiente. Apesar de sua rclativa

simplicidade, a aproximação generalizada do gradiente (GGA) mostrou ser mais a<lequada do

que a aproximação da densidade local (LDA) em alguns casos, como na determinação da
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energia de ligação de moléculas e sólidos e energias de barrciras de ativaçäo. As diversas

aproximações GGA são variantes de uma função que depende da densidade eletrônica e de

seu gradiente. Nesta aproximação, a energia de troca é escrita da seguinte forma:

nT^[p(¡)l= I lIpGL V p(i)ld í (t.t.2.6)

oncb /[p(;),Vp(t)] é unra funçño an¡títica paranretrizada. As diferenças básicas dos

diversos esquernas da np'noximação generalizadn do gradiente está nn forma de pmametrização

<lesta função. Nesæ trabalho se optou pela utilização do esquenur pmposto ¡ror Penlew, Burke

e Ernzerhof (GGA-PBE)r'' qo" lem a seguinte forma:

nT [p?)l:I o?)eît [p(t)]F,(s)dt (L-L-2-7)

on4e eit é a energia de troca por elétron num gás cle cléhons uniforme, em unidades

atômicas, temos:

e!¡p1i¡!--fr (1.r.2.s)

on<le kr e F,(s) são datlos pelas expressíres:

k r-(3r.2 P(i))"'

F,(s)=l +r- com s:
r lvpt;ll

2krp(î'l

onde

e r:0.804 e u=0.21951

A energia rle corrctação é dada pon

E::^: I pfe"(r,l+ H(r", t)]rl Í (t-1.2-9)

'"{#aa) =YH o":(+)'
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H (r,.t)=yln t+Lf
v

(t.t.z.to)

_d
e Y-I

-l

A=L
v

y=0.031091 e ß:O.M6725

1.2 - A Teoria do Pseudopotencial

Sabe-se que as propriedades fisico-químicas dos sólidos sâo muito mais dependentes

dos elétrons que ocupam estados na região mais externa da camada eletrrônica do que dos

elétrons mais fortemente ligarlos ao núcleo. Este täto sugere umû separ.rção espacial em duas

regiões: uma contendo o núcleo e os elét¡ons mais fortemente ligados a ele, os chamados

elétrons do caroço, e ouFa contendó os eléhons mais ftacamente lþados, oa cham¡dos

elétrons de v¿rlência Explorando esta separação espacial, conclui-se que os elétrons do caroço

exercem uma blindagem sobre o núcleo rle forma que os elétr,ons de valência ficam

submetidos a um potencial mais suave que o potencial puramente coulombiano. Parcce

coerent€ e muito intercssante a idéia de se construir um potencial que represente o potencial

exercido ¡ælos elétrons do caroço e pelo núcleo, que atua sobre os eléuons de valênciao ao

invés de construirmos um sistema oneroso, do ponto de vista compuùacional, com todos os

elétrons. A Teoria do Pseudopotencial explora exatamente a separaçâo entre elétnons de

valência e elétrons do caroço pmpondo um trfltamento paril a interação elétron-caroço, de
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fo'na que o intenso potencial coulombiano associa<lo ao núcleo e o etbito de blindagem

devido aos elét¡ons do caroço seja substituido por um pseudo¡rotencial mais suave que age

sobre um conjunto de pseudofunções de onda ao invés dns verdadeiras firnçÕes rle ond¿ dos

elétrons de valência. Assím a Teoria do Pseudopotencial dá conta da constução de um

pseudopotencial que substitui integralmente o potencial gerado petos elétrons do caroço e pelo

núcleo, simplificando o tratamento da interação elétnon-ntÍcleo dentro do formalismo da

Teoria do Funcionat da Densidade. A formulação cla æoria do pseu<lopotencial optimiza"

portranto, os cãlculos de estruturas eletrônicas substituindo o cálculo envolvendo todos os

elétrons por uma problema mais simples, envolvendo somente elétrons de valência

A função de onrla de um sótido ¡rode ser expandida usando um conjunto discreto de

onclas planas, conforme o teorema de Blochl2el, porém um grande número de ondas planas é

necessário pBrB expandir urr orbiti¡I ligado pois esø rcpresentsçño leva ¿ bruscas oscilações

das funções de ondas dos elétrons de valência na regtão do caroço. A Tecria do

Pseudopotencial lærmite que a função de onda eletrônica seja expandida usando um número

muito tnenor rle ondas planas sem a perda tla qualidade dos resultados além de proporcionar

urr te¡po lùenor de execuçlio d<¡s cálculos e de forma genrl ulril menor demanda

computacional.

1.2. | - Ondas Planas Ortogonalizadas (OP\il)
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A Teoria do Pseudopotencial basea-se no método das ondas planas ortogonalizadas

que propões uma função de onda de todos os elétrons corno uma comhinação de estados de

valência e estatlos do caroço. os estados de valência represenlam a rcgião entre os caroços

onde o comportamento da função de onda deve ser suave e portanto podre ser obtida por uma

quantidade relativamente pequena rle ondas planas. Já a região pnóxima tlo caroço é obtirla por

funções de onda tipo atômicas com coruronentes oscilatórios na região pnóxima do carogo,

assim os est¡dos dos elétrons de valência são escritos como uru prircel¡ de est¡clos de

valência mais uma combinação de estados do caroço. A introdução rte frrnções de onda do tipo

atômicas se faz neccssária já que uma expressão rla função de onrla eleürônica em tefmos

somente de ondas planas exigiria um número muito grande de termos.

Desde que a função de onda de um elétron em um sóticlo possa ser escrita como um¡t

cotnbinação linea¡ de on<las planas e rle esta¡los elehônicos ¡uais internos, isto é, não

pertencentes aos orbitais de valência, e que a ortogonalidade entre estes estados e a fiurção de

onda possa ser mantida, podemos escrever uma firnção de onda v oo¡no uma combinação

de ondas planas A e estados ortogonais pefencentes ao c:roço (p, . A proposta é

ortogonalizar carla onda plana em relação a todas as funções de onda do caroço. Isso foi feito

subtraindo-se de cada onda plana uma combinação linear de estados do caroço, ent¿lo,

podemos escrevelil:

lr)=lç")* Z n"lr,)
f

El-

onde

Então,

(Ylç")=o =â b":-(ç"1ç,)
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s il

lr)=lø")- I le") {.ø"1.ø") =( t - Þ)lç"}
e î

s onde Ê é um operatlor de projeção rlado çxrr:

iY

Ê:I1".)(r"l
c

se delinírrnos Éolr):tulf ) onde Èo=î +Û , ptxlemos escrever:

n ulv\ : ¡ o( I - Þ) 
l.p,,) =e,( r - Þ)le, )

n olYr-- ¡ olø') - É,Þ lç") ='o lç"¡ -'" Ê lø')

Ê olYt, = ¡ olw,) - n, Þle,l + e,,Þ lø") 
:.0 

lø.)

/v /v

ri rlwl -- n,l r, i - | .. 
| 
ø 

" ) 
( ø, I e, ) + Ì, olç "l 

( ç,1,p" ) :.0 
I 
ç" )

Iv

rîo l,t ) 
: rîu 

I 
*" i 

* I (.0 -." ) 
I 

.ø, 
) 
(.a" 

I ø, ) = u, l,n. Iî

Notemos que (en-c..)>0 , pois o valor absoluto de e" é maior que o valor

absoluto de eo , portflnto pxr<lenros dcfinir urtr potencial repulsivo V, , dado por:

,i
,v

T ( eo-e,) q")(q.l
I

Assirn, o potenci:rl Ír que os elétrr¡ns de v¿rlência e.çtño sublnetidos é un potencial

fracarnente alralivo, unìa conseqüência do cancelanrento do intenso potencial atrativo

exercido pelo núcleo e o pntencial repulsivo devido aos elétrons <to caroço. Cohen e Heinetsl

mostraram que o cancelamento entre o potencial atrativo e o potencial repulsivo pode ser

quase que completo na região dc caroço, este fato é conhecido colllo o teorema do

cancelattentolT.sl. Portanto, a idéia de que os elétrons do caroço exercem uma blindagem sobre
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o núcleo, vista através do métodg das ondas planas ortpgonalizadas, nos leva a uma

alternativa interessante para a optimização do problem4 pois nele observa-se claramente, na

dedução final, a redu$o da intensidade do potencial iônico senlido pelos elétrons de valência

indicando a possibilirlade do tr¿tamento dos elétrons de valência atnvés de um potencial

iônico blindado suave conhecido como pseurloporcncial.

1.2.2- A obtenção do pseudopotencial

A busca por pseudopotenciais su¡tves levou ao desenvolvimento de diversos tipos de

pseudopotenciais, tais como: os pseudopotenciais emplricos e os ¡rseudopotenciais de

primeiros princípios. Os pseudopotenciais de primeiros princípios com conservação da norma

possuem a intersssante propriedade de serem hansferíveis para sistemas diferentes daqueles

nos quais eles foram gerados e são utilizados no estudo de estruh¡ras elemônicas e

proprie<la<les rlo estad<¡ fundalllental dos sólidos. Eles são co¡lsfufdos a partir de cdlculos

atômicos que consideram todos os eléfrons, do caroço e de valêncit(all electrons), usando

uma aproximação esférica para o átomo e rcsolverulo-se autoconsistentemente as eguações de

Kohn-Sham radial, dada abaixo.

ti#., (l+l )

2rz
+v olo?lilJr Rr(i)=edr Rd(i) (t.2.2.1)

A função de onrla porle ser separacla em partes ra<liat e esffrica, sendo ß",(t) a
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parte radial <la função dc onda no espaço real:

ú,.(l)= R,,Y,,(u, ç) ç.2.2.2)

O potencial efetivc¡ aplicado ao elétron, V d , ê escrito oomo

v,,l o (7 \,i l= -Z * v o[ p ( 7 ), ¡ ]+ v ?! Í p (il) (t .2.2.3)

v 
"[p(î),4=II ftror' (t.2.2.4)

onde o primeiro tenno da equação (1.2.2.3) acima representa o ¡ntencial coulombiano sentido

pelo elétron devitlo ao núcleo de número atômico Z, o segunrlo é o ¡xrtencial de Hartree dado

pela equaçlo (L.2.2.4) que representa a interaçño coulotnbiantr entre o eléUon em i e todos

os outros elétrons em Í' e o último é o potencial de troca e correlação. A densidade de

carga eletrônica p(ï\ é a densidade <le carga dos orbitais ocupados, dada por:

p(t)=I lR,,(t)l' {J'2'2'5,
N

axc

Uma vez obtido o conjunto de autovalores e funções de onda radiais do sistema com

todos os elétrons, as funções cle onda tle valência são selecionadas e o pseudopotencial com

norma conservada é construfilo segUinrlo quatro regras básicas que propostas no mo<lelo de

Hamann Sctrluter e Chiangtel, tenlos:

! nr pseutlofunções de onda do pseudopotencial não devem possuir nós c devem ser o

mais suave possível;

S n pseudofunção de onda atômica nrlial normalizada Ri(t) com momento angular

l, deve ser igual à frrnção de onda ratlial normalizada obtida pam ttxftx os elétrons

Rr(7) com o mesmo momento angular l, a partir de um raio de cort€ 7.r 
' o qual
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po<le ser diferente parû tunçfus de onda com diferenæs momentos angulares;

! R Oensidade de carga elefrônica total contida na região esférica delimitada pelo raio

de corte rtt , calculad¿ p¡trÍr Írs funções de onda de valência, deve ser a nìesm¡r para

as funções de onda obtidas paf¡r o átomo com todos os elétfons R^,(r) e as

pseudofunções RÍi(t).

ld fn

"[ 
l*frt;lf 

" 
¿¡=I lt^,(illz r\di U.2.2.6) '

0 o

Ð O* pseudoautovalores efr obtidos tlas pseudofunções de onda de valência com

lnomento angular l,.devenr ser iguais aos autovalores €¿ obtidos rlas funções de

ontla de valência calculadas parû o átomo com todos os elél¡ons.

el,:e^, (1.2.2.7)

Consi<lerando-se uln conjunùo de pseuclofunções de onda e observando'se ¡$ quatno

regras acimao o pseudopotencial é obtido invertendese a equação radial de Kohn-Sha¡¡:

(/+l )

2r2

I++
zrRl(rl

d2

dr'
[rnf"(r)l 0.z.z.B)Yti'(7)=s,-¡

Observe que parn evitar singularidades no pseudopotencial, a pseudofunção de onda

deve ser isenta tle zeros conforme a primeira regra. Se os pseurlopotenciais forern profundos

na região clo caroço, isto é, para valores de Í prúxinros da origenr a pseudofurrção de onda

deve se comportar como r' , para evitar singularidades na origem, e ainda, a pseudofunção

de onda deve ter derivadas contínuas até a segunda ordem, conforme a equagão (L.2.2.8).

O pseudopotencial dado pela equação (1.2.2.8) é blinclado pclos elétrons de valência

pois inclui os efeitos do termo de Hartree e dos termos de troca e correlação das
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pseudofunções de onda de valência. Construído desta forma, ete passa a ser fortemente

de¡rendente da configuração dos elétrons <le valência e uma maior independência é desejada'

jâ que a ,intenção é que ele seja transferível a outros sistema, ou seja, que ele IÐssa ser

utilizado em meios diferentes tlo meio atômico em que foi gerado. Assim, ¡ndemos remover a

blindagem, subtraindose da et¡uaÇão acima o termo de tlartree e o termo de troca e corrclação

calculados a partir clas pseu<tofunções de onda do pseudopotencial blindado, obtendo ¡rrtanto

u m pseu dopotencial iônico altatne nte üansferível.

vi:ff )= v i" G ) - vl; G \ - v !:(i ) (1.2.2.e)

Uma cliu consequências cleste pnrcedimento para obter Vi:Ø é que ca<la

componente angular da função cle onda eshrá sujeita a um potencial diferente, sendo que os

elétrons de valência tle tliferentes orbif,ais interagem com a região dos orbitais do caroço de

dilbrentes t'ormas. Além tlisso, estümos assumindo que os elétrons de valência e os elétrons do

caroço lÐssa¡r ser clesacoplados n'o cllcul<¡ clo potencial cle troca e correlação Vt:.(i) o que

é uma apruximação. Para espécies cle átomos onde existe um forte acoplamento enFe as

fi.urções ¿e onct¿ dos elétrons rlo caroço e as ñrnções de ondas clos elétrons de v¡lência' como

por exemplo, s(rdio, zinco e cobre, é essencial incluir tuna cofreção entre as eneryias de troca

e correlação dos elétrons do caroço e de valênci4 que se¡á vista posteriormente.

Assim" o pseud6potencial deve ser construído obetlecendo as regf'ås propostûs por

Hamanfel e de forma (lue as propriedacles de espalhamento, ou deslocamenfo de fase para as

pseudofunções cle o¡lda de valência , sejam iclênticas às propriedades de espalhamento do

ca-roço, ctrm ttxlos os eftÍtrorrs ligados ao núcleo para as Î'unções de onda de valência, mas de

forma que não possuam ne¡hum nó na região do caroço. Do lado de ftrra rla região do caroço,

o
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o potencial real e o pseudopotencial devem ser iguais e o espalhamÉnto provocado por am66rs

deve ser indistingufvel.

1.2.3 - O Pseudopotencial de Troullier e Martins

A necessidade de encontrarmétqlos que forneçam pseudopotenciais mais suaves e que

descrevam bem as propriularles rtos m¡rteriais esturlados, com urnå menor demanrla

computacional, levou ao desenvolvimento de v¿írios métodos. Em 1991, Troullier e lVfartinslr4

sugeriram um esquernÍr de geração de pseudopotenciais mais suaves baseados no trabalho

proposto por KerkeÉrl. Deste método obtem-se pseurlopotenciais de convergência rápida com

menor número de ondas planas para descrever os elétrons ¡te valênci¡1, A intnrrJução deste

método deu-se em grande medida peln necessidade crescqnte do estudo de metais de transição,

cujos pseudopotenciais obtidos pelos méto<los cle Hamann-Schluter-Schianglel e Bachelet-

Ha¡lmnn-Schlutertr?l não aprresentavarn resultados satisfatórios, jáqu e nes$e$ ¡¡étoclos a base

de ondas planas requeria um número muito grande de componentes, inviabilizando o cáIculo.

O modelo de pseudopotencial proposto por Kerkelttl, clefine a pseudofunção de onda

como sendo:

Rir

onde p(r) é um polinômio de grau 4,

nïi þl
,t 

"lnî)l

pûrar>rcr

para r1r",
(1.2.3.1)
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4

p(r)=co+f c,r' 1L-2-3-2¡
ì=2

e o coeficiente cr é suprimido pam evitar uma singularidade em r = O.

Assin¡ o pseudopotencial blindado da equação (1.2-2-8) pode ser escrito em função

dos polinômios P(r) como sendo:

vf (rl- (r.2.3.3)
V *'(')

. (l+l) p'lr) , p"lr)+lp'(r)12,r--, Z -T

Troullier e Martirrslrq, aprimoraram o método de t(erker aumentando a ordem do

polinômio p(r) para onlem 6 em r¿:

p ( r ) =co* c rr' + c n 
o +.'.tu+ 

"* " 
+ tro''o+ c,. 

"' 
1r'2'3'+¡

' ,:r'1''
onde os coeficientes com expbentes impares foram suprimidos e os sete coeficiente são

determinados pelas seguintes crrndiçöes:

l") Conservação da norrna parri a crirga nÂ região de raio rcr

2o) A continuiclade clas pseudofrrnções de onda e suas primeiras quat¡o derivadas em /a 
' o

que impõe a continuidade cto Erfencial Vlr (rl e su¿ts primeiras derivadas em r 
"t

fd fd

? co t ln (.[ rtt'+ 
t) 

elz 
I'vt-'"J dr)= ln( I lni' Y r' ¿rl ( l'2'3'5)

OO

t). P'(r.,) l+l
p lr"):ñ- ,.,
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p" (r 
",)=2 

V *",(r,,) - 2t- + p' þ) -l p' þ,,)1,

tl 
" (r,,) :/ v' *"Å r ) + ?\! 

o' þ,,1 -, 
(, 

l.,lJ 
pi, (r ;,1 _z p. ( r.,) p r, (..,)

¡t ' (r,.,)=2V')r(r,u 4(t+t)
t' t,¡ +a(I l,i ). t, {r.") -@- p..' (r,t)+...

-2[ p" (r",)], _z p' (r",) p (r 
")

onde v^-,(') é o ¡xrfenciar atômico brindado para furos os eìétrr¡ns, p(r)=¡¡ ï,"(r) e o
símbolo {'} representa a derivarla em relação ar.

3") A condição de suaviclade do pseudopoûencial está relaciona¿a com a condição de curvah¡ra

ze^) na origem com Vj'r'"('¡:g a qual é dada lxla seguinte equação:

clr+co(2.+5)=0

que assegura um bom comportamento na origem sem singularidades.

A grande vantagem desæ métrxlo é a diminuição rJo tarnanho rja base rle ondas planas
necessária para a convergência da energia ûotal. Esùe esquema creu origem a pseudopoùenciais

eficientes e prrecisos co¡n resultados conro os clos n¡elhores nrétodos incluindo todos os
elétrons quando aplicados para elementos da prinreira coluna da abela periódica e para os
metais de transigão.

1.2.4 - Correção não-linear de caroço
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Como mostrado anteriomlente, no formalismo do funcional da deruidade, a energia

total clo cstado fundarnenlal é, tlulacomo um funcional da densi¡lade de carga elet¡ônica total,

E" I p ( i ) | = r" I r, (F ) I + E,-l p (î\ l+ E,.l p (îll+ E *[ p(ill ( 1.2.4. t)

onde 1rs termos acima são respectivanente, a energia cinétic¡r dos elétrons nãeinteragentes, a

interaçíio coulombiana entre lons e elétrons, <le eléEons com elétrons e a energia de Uoca e

correlação. De forma explfcita poclemos escreven

E "[p(i)l=r "[rt(ill+ [ 
v ff) p(î).17 ++ [ #+ri dî' + ! e*[p|llp|ld:-

(1.2.4.2)

Vimos também que a firnção de onda de um sólido pode ser escrita com utna

courbinação envolvendo estados dos elémons do caroço e estu<los dos elémons de valência,

desde que nllo haja superposições enre estes est¿rdos. Com a densid¡de eletrônica podemos

aplicar o mesmo raciocínio já que há uma relação unív<rca eritre a densidade eletrônica e a

função de onda, ou seja, podemos definir uma densidade eletrônica de valência e umÍt

densidade eletrônica do caroço. Agindo clessa fonua, as interìilções entre os eléuons do caroço

e os elétrons da valência ficam implícitas no pseudopotencial o que implica na Iinearização da

interação entre os elétrtrns do caroço e os de valência.

Tal fato não é prublema quando as rlensidades eletônica rle crruço e valência são bem

separutlas no espaço, m¡s iio caso dcstas <lensidacles apr€senlluem superposições, haverá a

introdução de erros no cáIculo da energia total e limitações na propriedade de transferência

do pseudopotencial. A separação de estados de valência e estados do caroço nem sempre é

possível, princ'ipalme¡fe quando $e trata elementos como metais alcalinos, gupo IIB, e

princþlmente os elemçntos que tenham orbit¡is "d" do c¿rroço muitr¡ próximrx da valência
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corno o caso do In e nesses cûsos, é muito importante que se considerc o ativo papel dos

estados do caroço nas ligações.

Para contabilizar esses efeitos pode-se atua¡ de duas maneiras: l) considerando os

estados de caroço superposicionados como pafe da valência ou 2) incluir os efeitos desta

superposição como uma perturbação. A primeira abordagem se torna prssível oom a escolha

de pseudopotenciais suaves, mfls com um significativo aumento na demanda computacional

A segunda abonlagem é muio mais fácil de implementar e tem se mostrado muito eficiente

em repr<xluzir bons resultados em cálculos da energia total e propriedades do estado

fundamental

No esquema proposto por Zunged3rl a energia de troca e correlação é def¡nida de forma

depende da rlensidade local de spin, bem como da densidade de carga, esfa depentlência leva a

introdução de termtrs adicionais não-lineares que resultam em desvios no esquem¡r. Para

contornar tais desvios, Louie, Froyen e Cohen propuseram em t982lr2l um.a nova

aproxirnação, que foi denominada simplesmente por correção nãelinear de carcrço.

Como vimos ante¡iormente, o pseudtrpotencial iônico é obtido a partir tlo ¡xrtencial

atômico subtraindose deste riltimo os potenciais Coulombianos e rle ffuca e correlação dos

elétrons de valência através da pseudodensidade de carga de valência p"'(í) . Assinr, para

um dado componente de spin o e un dado com¡ronente de momento angular I, o potencial

iônico é dado pela equação (1.2.2.9), se incluirmos nessa equaç'ão a dependência local do spin,

teremos:

v!,i1r¡:v''" (i\-v 
",1p"(t)l- 

v o.Ip" ,8"(i)l (r.2.4.3)

onde
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(t.2.4.4)

é x polenzação <Io spin das carga.s clc valência e p:r(i) e pî*,(î) representam as

respectivas densidades eletrônicas de valência com spin pnnil cimÂ e com spin para baixo.

potenciais iônicos gerados desta nraneira para casos nãt>lnagnéúcos, ou seja, quan<lo E=0 ,

mostram resultados bastante precisos. Notemos que uma premrgativa Panr expressar o

poæncial iônico conforme a equação (I.2.4-31é o desacoplamento dos estarlos do canrço e da

valência na detemrirurção do potencial a de troca e correlação, conforme foi citado na seção

anterior, e que portanto o desacoplamento de eslados é responsável por gerar a dependência

em spin do pseudopofencial iônico, notenr<¡s ainda <¡ue o esquelra descrito nas equações

acima assurne a aproxirnação do "caroço congelado", onde os estados do caroço são

considerados inerles em relação às interações com os elétrons de valência.

A apruximação do caroço congelado irnplica na determinação de um pseudopotencial

iônico único que é indepenclente cla ¡rotarizaçño do s¡rin dos est¿rlos de valênciiq lrurs se a

separaçíio de estados do caroço e da valência não for possível, urna correçílo nas densidades

do canrço e da valência se torna necessária. Na abordagem de Hamann, Schlüter e Chiangtel o

Ertencial total de troca e correlação é implicitamente escrito através tla identidade:

V"*( p' i p', F) :[ yl(p'' + p',8) -V i( p',F") ] + yl(p', E") (I.2.4.5)

onde

re>WH* (r.2.4.6)
p'(ï)- p'G)

Nesta abordagem tui a inclusão cle proprierlacles do caroço diferentemente de como a

pol:uizrçíio foi definida na equaçäo (1.2.4.4). Corrro V-. é rur¡a função não linear da

,.rn=t\kP
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dcnsidadc dc carga e il carga <le valência nâo se anula, o pscudopotcncial iônico é por&rnto

de¡rendente tla cottfiguração de valência conftrr¡ne observamos na equaçi1o (1.2.4.5).Isto é

indesejável ¡rur diminuir a pnrpr.iedade de tnrnsfcrência do ¡neurlo¡xrtencial iônico. Esta

dependência pode ser renrovitla b¿utando substifuir na equ:rção (l-2.4.3) a identidade

(l .2.4.5). Assim obtenios :

vt¡,: (Í) - vt'' (il -. v* [ p'' ( 7 )] _ vi. I p" ( 7 ) + p" ( ; ), E (, ) l u.2.4.7)

Onde o ¡xrtencial de troca c currelação, incluindo o termo nãulinear rle interaçâo entre

caroço e valência foi subtraído do Ettencial atôrnico resultando eln um potencial iônico

altamente transferível e essencialmente indcpenrtente da polarização cle spin de valência e do

protótipo da configunução eleftônica. Na aplicação do novo pseurlopotencial iônico, a cqga tte

caroço deve ser adicionada a c¡ugÍr rJe valôncia sempre que o potencial de rroca e correlação e

a energia sãr: computarlos. E-n¡'aplicações envolvendo átomos não há qualquer dificu¡larle em

se representar a cntga de cq¡¡co, mas no caso dc cristais M dois pontog críticos a ser'm

considerados. Ern qualquer c¿îlqulo envolventlo a teoria do pseuclopotencial existem pequenos

elTos' que sã<¡ inevitáveis e,,(rcolrem no cálculo cla clensiclade cle erga cle valência.

Nornlalnlente tal desvio leva a erros <lesprezíveis na eneryia total. Tqlavia quando a carga rle

caroço é adicituad.L qualquer imprecisãq na densidade de carga de valência dentro do caroço

é multiplicada pela carga do ctroçq c o erro na energia cresc€ proporcionalmente. para

galzurtir a preci.são dO cálculo, é necesp-írio Íat¿¡r o efeito cla carga clo caroço, o ¡¡¡ais cor¡rrun e

prático é tratála c,glTcl unla porturbaçãoa de forma que alterações na energia total como

resultatlo dessa coqeÇão sejam pqguelas. AIém disso, tleve-se considerar que na

implementação rlo mé.qodo rIç. expqrlsãe cm ondas planas, é interessante representar as
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quantid¿ldes no espaço de Fourier. Apesar da carga total do caroço não fazer partc da

hamiltoniana, sua representação no espaço de Fourier seria desejável. Porém esta

representação [orna-se irnpraticável devido a necessidade de utilizeção de componentes de

Fourier de altas ordens em sua transformação.

Felizmente em arnbos os casos a carga rlo caroço tem efeito sþiñcativo apenas onde

as deruirlades de carga do carcço e valência tem a mesma ordem de grandezn, o que exclui as

redon<lezas do núcleo. Assim, é pennitirlo substituir a densidade de cuga total clo cÍtroço por

uma densiclatle parcial, que é a den.ridade de carga verdadeira fora de um raio ro e arbitrária

na região interna. Na pnática este ruio loc¿tiza-se onde a densidade de carga de caroço é uma

ou clua.s vezes m¡úor que a densidade de carga de valência Dentro da regiílo definida por

ro , funções de Bessel esféricai'de or¡lem zero jo 
"ão 

utilizadas, devido a facilidade em

efetuûr as operações de tlansformilçõ€s enlrc o espaço direto e o de Fou¡ier, encontrandese

coi¡ a rlensi<lade <te carga verrtacleira ern ro . Dessa fonna, a cårg¡r de caroço nas ec¡uações

(1.2.4.5) e (l'.214.6) é substituída por::

Pln,"4t(î'l= (r.2.4.8)
p.¿ru

par0

onde A e B säo rleterminados pel<l valor da deùsidâde de carga de caroço em ro , bem como

de seu grarliente neste ¡nes¡¡ro ponto. Esta correção é chanad¿ co¡¡¡u¡¡lenle de correção nño-

linear do caroço.
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1.3 - A Energia Tolal no Espaço dos Momenúos

,, .,,

O c¿ílculo da energia total para um crisf,al pode ser mais coerentemente realizrdo

quantlo se explora as propriedatles de simetria du rede que form:r o cristal e a periulicidade

{as funções. Um cálculo envolvendo integrais com infiditos lennos, por exemplo, pode ser

substituido por somas <liscretas resüi¡as a urna cétuta unitiíria que é repctida'infinitamente no

espaço. O lbrmalismo pfoposto ¡x)r llln, Zunger e Cohen em l97$!el, permite que as

expressões mais relevantes da energia total do cristal sejam rcpres€nürdas no espaço dos

momentos, onde os termos da energia total são escritos por meio de somas sobre os vetores da

re<Ie recíprocu ê - Nesæ formalismo as pseudofunções de onda de um elétron sdo

substituídas Err pseudofunçöes de onda de Btochlill 'Øn.k , que possuem a periodicidade da

rede e que são escritas usanclo.se um conjunto cle ondas planas, na seguinte forma:

Q^,0(î)=

onde Q é o volume da célula unitária e N" o número de células unitirias conticlas no

crist¡rl. ö e um vetor da rede recfproca e C^(i"+ê) são os coelicientes de expansão que

são interpretatlos como componentes de Fourier da pseuclofunção de onrla- A energia total do

cristal dentro do formalismo da DFT e da teoria do pseudopotencial é escrita como:

E roro,=T!,r+ E r-r,,n+ E,.+ E*+ E hn-î* (1.3.2)

onde To,,, ê a energia cinética dos elétrons níIo-interagentes, E 
"-tin é a energia de interação

dos elétrons com os íons do cristal, considera-se gue os elétrons estão submetidos a um

i c,qi +ô¡ 
"titi+öt';l 

(1.3.1)
ô
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poterrcial exterfig originário dos íons que compõem o cristal, E"o é a energia de interação

entre os elétrons e 8," é a e¡ergia cle t¡oca e correlação e E*^-tn é a energia de interação

ent¡g os fons ¿a rede. A ¡.rar-cela dl eneryia Eron-h, ¡xle str escrita cle nl¿ureira prec¡sa e

rigorçsa considerando-se ít¡¡ls ¡nntuais esfericarnente simétricos e afastados çreriulicamente o

suticientc para não haver superyxrsiçires entre eles.

Já que a tunção tle onrJa tle uma partícula tle um sistema sujeito a um potencial

periódico ¡rode ser escrita no espaço dos mornentos usandosc um c-onjunto de ondns planas

cle Bloch confon'ne a equação (1.3.1), podemos escrever a densidade de carga para cada ponto

k sobre tqlos os pontos ks da priureira zona de Brillouilt, usando u¡na tnrnsfornrada:

p (T)=#, I t,(il¿' *=# 
[o' 

o,àt,.,1 l@,.^f (r.3.3)

onde o fator de æupação f ,", ê dado pela <listribuição de Fenuil4 . Substituin<lo a expansão
t,

em onclas planas dadas pela equação (l-3.1) na equação acimq temos:

A integral sobre torlol,,,usì pontos ks clentro da primeira zona de Brilouin pode ser

substituída per u¡rìa,soma sobre gm.'Conjunlo tle pontos especiais com um fator de peso w k

que varia sua rtragrriturle para cada ¡ronto k de acordo col¡ì $u¿r representatividade dentro da

zona de Brilouin. Este coniunto;de ¡rontos.ks rJaclos na região da ¡nimeira zona de Brilouin é

tleno¡ninatlo de',pclntou es¡raciiiis conl'onne prtrposto p<rr Chadi e Cohentlsl e Monkho¡st e

Pucktrl que desenv¡lveram rnéto<Ios pi¡rÍr gerar conjuntos de pontos especiais rcpresentativos

da primeim zg¡r¿r de Brilloui¡r. que serão rJetalhados na próxima seção- Assinu podemosto

m escrever:

to

re

lo
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o (il : !r,f | * r,ì- f , .,1 I. " 

*,, 
r'* 0,,, 6, ¡,' 

4t -ê' r'¡ ( I' 3'5)

Senrlo o cristal um sistema 1æriótlico, podemos escrever a densirlade de carga como

uma série de Fourier no espaço dos momentos:

e para identilicarmos as componentes rte Fourier p(õ) da densidatle de carga no espeço dos

monentos. compaûrmos as equações (1.3.5) e (t.3.6) acima e encontramo$:

, 16 ") = ffi4 * r,Ð.*,rt,.,4 cî,è' *ic,.ê *i 6 
e - e'.e " Q: -7)

Logo, a clensidade de carga prxle ser expressa no esp¿tço dos momentos através das

componentes de F<¡urier definidas acima.

p(ê'-G)=#T *^ ,à ''',4c'îô'*ic''¿*¡ 
(1"3'8)

Para começar a tarefa de escrever a energia total usando as propriedades de simehia e

periodicidatle da rede tlireta e expressíuldo seus termos no espaço dos momentos" retomamos

as equações ( 1.2.4.2) e ( 1.3. t ) e escrevemos a energia total de um cristal termo a termo:

r,LoFil:L I ¿'r,l,i(7X-T) v,(i) (1.3.e)

ø,,1p(î)l=*[l dîdî' (1.3.10)

E 
" 
-,onl p G ll= Ï qt: (7 ) u n,,,(i - ñ u) P,,at,(Í | dr (t -3- I I )

E,--,n(fi u,ñ,)=åÌ 1 #f (13. 12)

8."[p(F)l=.|" .-[p(t)l pF) ctí (1.3.13)

On<le ttr,G) fe[tresenta a pseuclofunçífo de onda do elétmn dß valêrrcia, ¡l

p(ï)p(7')
t'-i.i-
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pseudodensidacle de carga de valência é dilù pela equação (1.3.8), É, que apanece na

equação (l.3.Lt) é o opeÊilor prcjeção do momento angul¡u I e Uo, â energia rle interação

entre o c¿troço e os elétrons de vaiência. Os índices 
. 
p e v rrprcsentåm as espécies dos

íons e Z u , 2,. são as c¡trgåts elétricas de valência associadås às es1Écies e os vetores R,,

" n*" s¿1o vetores cl¡r rede ctireur que lrrcalizarn os fgns. Assim, podemos escrever:

s

8,,",[ p (i )l= I i î r qt,*(î ) ?S) v,,F ) * + [! tfgfl. i d 7' +. - -

(1.3.14)

+J vr,*(î) u ,,r,,(1-ftu)u,,(i)<tï+,[ u,.[p(i)l p(Ílai+f,}, ] li:h

Neste ¡xrnto podemos dçrivar uma equação para um único elétron tipo Schrödinger,

obtida variacionalnrente da eqrração da energia total acim¿l é dadu por:

{ 
-+ o'. I u n..,(î -Ë;,) r,+ J a' ;' fffi+ v.. (;)} ø,(i l: e,q,(ï ) (r'3' I 5)

O termo que representa a energia cle interação ent¡e os íons (l -3.12) é uma interação de

longo alcance e o tratamento rnatemático rlado a ele, proposto por Ewaldtrl, fornece um

méto{o de nípicla convergência baseado nfl seguinte irlenfidarle:

\- _t-
f, lÃ,+ft-Ã.1

T
õ

Er
Iu'
0

2tt +i(À,_Er
.1pt

u'"" 

iu o *å ì i u'tu'*o-u't n't ¿, (l-3-16)
t)

a

Onde /l rcpresent¿lür os vritores da rede clireta, G os vetores da rede recíproca e

O o vt-¡lume tla célula unit¿íria, $.sta expressão é v¿ilid¡r para tultr valor ¡rositivo de f e

fornece a euergia coulo¡nbian¿r cntrc um íon posicionado em ñ, e unn rede de áÙomos

posicionada cnr R-ñr. Para um valor apropriado de f , as duas integrais tornam-se

rapi¿amente convergentes em srius respectivos espaços, permitindo o cálculo com a utilização

s

e

,s
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de apenas alguns vetor€s de cada espaço. Como o potencial c-'oulombiano médio é nulo pois o

cristal é neutro, a contribuição da energia coulombiana da rede de íons, dada pelo sistema para

ô=ô ' , deve ser removida para fornecer a energia total correta da interação íon-ío¡u assim

temos:

v ",,,=),.2*,ffi-*Lim6--, ffi Ç3.17)

Como ! en n representa a energia coulombiana obtida ¡reto método de Ewald, então o

segundo termo cla equação (1.3.1Ð, que é um termo divergente que corrige o valor da energia

quarulo ð-G' , necessita de um tratamento mais cuidadoso e será mostrado

posteriormente. O termo ! n*, pode ser escrito sem o tÊrrno divergente, utilizando'se n

ictentidade (1.5.15):

yu*,0,=),,f, 
*,t,t,l#P^¡þc<,s{ô'{ñ,-n-,ll;S

,' . ¡- et'r(flñ+ñ,-ftr¡¡ 2E -- {"'+i. --Ëo'''

(r..3.r.8)

Sendo E um parâmeno que controla a convergência das sotnfls em õ e R e

erfc(x) a função erro complementar. Substituindo a tunçÍio de onda ,lada Pela equação

(t.3.1,) na equação (1.3.9) chegamos a um termo de energia cinética escrito como:

r=II
¡è

lõ+Ef
2 1",.a*¡l' (1.3.19)

A energia de interação coulombianû entre os elétrons pode ser calculada usando a

equação de Poisson Yt V,,1î¡=-4n p(Vl aplicatla ao potencial entre os elétnons:

v,,(î): I a';'lH (1.3-20)

Usanclo a pseudodensidade de carga. chegatuos a:
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v*tõt=ff u3.2t)

Logo, a energia de interação coulombiana entrc os elétrons é escritâ da seguinte forma:

+ $ +#di dî -;aI v.-(ö)p(õ) (t -3-22)

Para o termo rla energiArle interação entre os elétnrns e os fims, temæ que:

V "-ø:L tt ,.,{î - ñ ,) P t e.3.23)p'l

Assumindo a ¡reriodicidatle tleste potencial,' o t*r"-o de Bloch nos diz que

it r,,{î - ñ,¡-û n,.,(ï) e que rp(i+ É,)-siñ'"),p(;), então podenros escrever:

E, -n^l 
p (i ll = I j,pl (; + Ã") øo,,, (7 ) É, (r, (i + Ç) d ï 

1 1.r.24)
¡

Usando uma base de ond¡srplanas Para escrever a função de onda gr(t+R'") ,

temos:

q, ( i + ñ',) - qr,.o(ì + ñ,,) = # ã ",, õ*r *'(i*õ¡{;+ñ't ( t.3.25)

Substituindo na equação (l .3.24), temos

Separando em paftes depen<Ientes rle i " 
É" e escrevendo lJ:Nv , onde v é o

volu¡re ocupado por urlra partícul4 lenlos:

E,-,,,1p(7ll= f,- cl(i+ð').',(i+õ)Ð fru'ta-e 
tÃJ u-itÊ+ê'Yt, ,.,(ilÞ,e'\E+õti ot7

i,,,c,G' , Y

E,_r,I p (îl): Z ci (i +ô') c,(E+ô) s (õ-ô'l (! 

^.r.t+ê,.i+õ 
(1.3.2e

¡,¡,G,G'

onde:
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s(õ-õ')=I ! 
"itõ-G+a' U.i.z7)

é chamado de fator de estrutu¡a e o operador é dado pon

u p,,r.Í+ð,,i+r=+ I ,-iti+è'I; u r.,1î¡Þ,e'(i*èví d3î (t-3'28)

Poclemos escrever este tenno usando hanuônicos esféricos, fazemlo uso d¿ seguinte

n m=*l

e\a'il-4',rf Z i' j,kr)y,.(û)v,^(q') (1.3.29)
I=Q m=-l

onrle 4=i+ê , q'--i+õ' , i,hr) são ftnçöes esféricas rle Bessel e Yn(ï't os

harmônicos esféricos, então:

I

u 
1,", t.i +ô',i*r:+ Ï ¡,Qy\ IJ o,.tff) Ê', i,(q' r\ r2 tl3 i Z, *kl,L@',) (t.3.30)

n n=_I

Podemos, ainda, substituir a soma sobre os ha¡mônicos esféricos da equação acima,

utilizando o seguinte teorema de adição dos harmônicos esféricos:

I

E y,^(q)yi^(Q' r)-?!t! t,,(Q.Q') (r.3.3 r)
m=-l

onde p,(â'Q'\ é um polinômio de l,egendre cujo argumento é "or("):ffiÌj*#
assinL temos:

u p,.t,î+ô,.1+,r:+qPp,(cos(v)) Ïo i,larlu ,,,,G) Ê',i,(q' r)r'd':- (1.3.32)

É conveniente decompor o pseudopotencial U 
^.iff)Þ, 

ern r¡rna parte local e outra

não-lcrcal, uma maneira de fazerisso é escrcver expressão na seguinte forma:
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e

l u r,,,(i) þ,= u r( t) + Ë ( u,,. r(i ) - n r"(i)) p - u 
^,(i) 

+t, t)' r,.¡(î) Þ t ( 1.3.33)
tll

onde U,*(î) representa r parte local " Ë U'n,.,(í)Þ, a parte não-local do
I

pseudopotencial. Atribui-se à parte purÍunente local a representação das interagões tle longo

alcance, enquanto que a parte nãulocal atribui-se as interações de curto alcance. Se

combinarmos as equações (l..3.32) e (1.3.33), teimos:

tt

" Fs,l,k+G' ,k+G

Separando os termos, temos:

I (2t+l)
lt-P, ( cos ( y )) T ¡,fu , ¡\u,,(Ð *+ u',,.,G| Ê',J¡,Q1' r) r2 d' i 

1 r.l.l+¡

)S u'iii!,i-e',n*r-=+P*!¡r,(cos(v)) i ¡,fur)u n"(i) i,k' r)rz d'ï (1.3.3-5)

uii.,|iil,,r.-=+q*p,(cos(y))i i,kt,)iu',,.,1i)þ,i,(q'r)r',t'î (r.3.36)

Assim, ¡rulemos escrever a equação (L.?.24) como:

E"_,^lp(î)l: I ci([+õ,)r:,(t+õ)s(ð-ð')lu"Å'.|].¡*e,.--r+uiiì.lîj,.r--l (1.3.37)
¡"t.d.è'

¡,

Loge, temos:

E,-n.I p (î|l= Ql I s tc) u'iï'' (ô) p(õ tJ 
"- 

- -

[ãJ
I ci (E+õ;').,(i +õ)s(ô- ö')u';]|îiå..i-e

í.t.G,G'

(t.3.38)
I
j

ra

A energiu de troca e correlaç:io ¡xxle ser calculada usando aproximações conforme

vinros anteriormente, LDA ou GCA. De forma aruíloga à equaçào (1.3.20), escrcvemos:

a."[p(Í)]: [, -.1 oG\] p(il di (1.3.3e)

o que resulta cm:

8,.[p(ï),1: Z. p\ô'-õ)....(õ'-õ) (1.3.40)
- (;,G',
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AssinU juntan<lo as equaçtus (1.3.19), (I.3.22), ( 1.3.38) e (1.3.40)' chegamos à energia

total dos eléhons, temos:

E"I ¡ot¿l - >I¡ô
¡",.u*rf * å 

o> v,,(ê) p (õ ) + r¿ t f, s t õ t u'i" tô'l p tG) Ì x- - -

I T_'¡1i+ð')c,(i+õ)s(õ-õ'¡u"f ,.#,.i.a
[¡.,.c.c'

ì* I plõ'-õ)e*(G'-G)
) è.rj'

(1.3.41)

Devemos considerar neste ponto que são necessárias algumas pas$agens matemáticas

para o cáIculo de eneryia total do cristal, já que y..(0) , Il *(O) e o termo da energia de

interação entre os fons Ef,,n-k^ , datlo pela equação (1.3.12),.apresent¡rm teflnos divergentes'

como mostratlo n¡r equação (1.3.17) . P¡ra contornar tais divergências, resolve-se primeiro a

equagão do ti¡ro Schrûlinger pafir uma partfcula no espaço dos momentos com y*(0) e

U,,,(0) tidos como zero, o que corïesporule a fazer um reescalonamento rlo gltencial Esta

equação é dada por:

L tt Ë',* õ')' õ r r,+v',, ¿.1ø (l +ë') = e, @ ( E + õ' ) ( 1,3,42)
G'

onde

v¡¿¿,=v,,(ö'-è)+v *(è'-õ¡+s (Ô'-ô)1u,,'(ô'-ö)+Zu'n".,.0,*è.F,*ô'l (1.3-43)

Este reescalonamento arbitrário é compensado se consider¿rmus que para pequenos

valores de lõl , o potencial local tem a forma:

U r(ô)=-ffi*or* ternws de ordun superior emð ios'M)

oncleaconstanteo(tcleterminaograuclerepulsãodopseudo¡rotencialeédadopor:

c, : tim¿-o t u". ( ð ) + +ll :+ J lu n,(ð) +41¿' ; (l'3'45)
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A partir rla expansão em õ da rlensitlade de carga, ¡xxle-se definir 0 :

p (ð)=Z + ßl(;l' 4" termos de ordem su¡terior emõ ( r-r.¿o)

Da et¡uação (1.3.21) obtem'sc que :

¡¡ = rim6 -o fi { v,. tõ ) -ï,,"í, = #o ï ¿' ¡ ï :;+Jdt v' (1.3 -47 )

Apesar de sua formn complicada, o cálculo de Ê na expressão final não é necessário,

já que os termos tle intemção entre os elétrons e entre q; elétrons e prótons que contém þ

anulam-se mutuarnente. A energia ¡ror átomo entre os íons da rctle é normalmente escrita

assurnindo que o potencial coulombiano médio é zero:

a

ts

le

s,

a

e

ta
ou seJa

rim¿-o # (r.3.4s)

y r,,,,,, 
: f,Lffi - + 

tt*, -ú* î = ;A ffi - I I

+4#;="*''+f,

rim6-o 
"[åu.",4, 

p(G)+u,,(er"ter].å T tõ

It

'Dt
DS

8,,,,,= +4., - å " F* 
r¿ 

"" 
( ð ) p ( õ ) + ? 

v," ( ð ) p ( cì | r u,z r y,*' u ( l. 3.s l)

2Z'
r d';) (1.3.49)

oncle os termos onde ñ":0 foram excluidos <Ja somatória. Combinando as equações

(1.3.21), (1.3.44), (1.3.46) e (1.3.47), temos a energia por átomo advinda dos t¡ês lermos

divergentes tomando-se S(0):1 , que é dadapor:

22,

lÃ,,1

lim,=
t'12*u,6,';

(r.3.50)r

.' (î#*",)(f *ø Ër)+H*/¿"o,¿:d, Zr y u*,0

Assim. chegamos à expressão da energia total por átomo:

O prirneiru terino no ìatlo direito é a soma dos autovalores eletrônicos dos esl.ados
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ocupados obtidos da solução da equação (1.3.41); o segundo e terceiro termos conespondem

às correçCles devido a contÍ¡gem dupla <las interações entre os elélrons. O quarro ßrmo é a

correçäo advinda rla pseudo natureza do potencial, e o,ú,Jtimo termo corres¡xrnde a energia de

interação coulombiana entre os fons. A contribuição devido, ao pseudoptltencial não k¡cal

aparece apenas indiretamente através da estrutur¿ de faix¿rs dos uutovalores, dos valores de

e, e através da tlensidade de carga pG) . Deviclo a não unicidade do pseurlopotencial,

(xt pode depender da escolha do pseutlopotencial. Para que o métcxlo do pseudopcltencial

faça sentitlo, a energia total não pode ser significativamente afetada por uma altenrçäo de

dtZ . De fato, qualquer alteração em urZ é, ern sua maiorparte neutralizada por umå

correspondente alteração no valor tle €í

1.4 - Pontos Especiais n 7.ona fls $rillsrrin

Como vimos, o cálculo da densidade etetrônica é imprescindível ¡rma a determinÂção

cle propriedades a.fi¡¡s de urn cristal e su¡l soluçlio é urna tarefa corrrplicada ¡xris rct¡uer o

conhecimento clo valor da função de oncla em cada ponto i. denho da zona de Brittouiru

corno potlemos observa¡ na equação (1.3.8) no cálculo da densidade eletrônicq onde temos

uma integral sobre tula a zona de BrillouirL isto é, envolvendo um númenr inhnito rle glntos.

Considerando que a densidade eleuônica é uma função periódica, BaldereschiFl propôs um

esquenur na tentativa cle contornar o problema, baseado em argumentos de simeFia, verificou
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que a média sobre os vetores de onda da equação (1.1.1.8) poderia ser aproximada com boa

co¡cordância por um cítlculo envolvendo um único ponto k, um ponto especial que

representaria a zona de Brillouin.

Chadi e Cohenfsl e posteriormente Monkhorst e p*¡[r{ inurxluziram métrxlos para a

geração de conjuntos de Erntos ks especiais contendo apenas p,rJucos pontos, que representam

de maneira mais atlequada a zona de Brillouin, de forma que a determinação da energia total e

da estrutura cle faixas pode ser aproxirnacla consideranclo estes conjuntos nos cálculo6' além

de permitir a determinÂção rla densidade p(i) . O ponto de prtida foi considerar uma

função perifiicl no espaço re,cíprrrco de variação suave g(E) com ¡reriulicitlade õ , onde

ö é quatçer vctor cla rpde recíproca, que possa ser expandida em uma série de Fourier,

tomaudo a ftrrma:

s([)-,,'o+ Ë r."'t'^-' (r.4.1)
s=l

Assuminclo, guc g(i) possui o conjunto completo de propriedades de simetria do

cristal, pode-se construir una funçäo /(ã) que possuÍt a silnetria contpleta da rede e que

possa ser expandida em ondas planas simetrizatlas, ou sejq

/(ft)=;å s(r,i) (r.4.2)

onde os valores 
.T, 

corresçronderi às o¡rerações de simetria do grupo pontual de rede t "

trr é o número de elelllenios'<leste grupo. Observe que a função 8(E) , tolnada co¡llo

genérica, possui as meslùas características que a clensiclatle eletrônic¡ da pela eçação (1.3.6)'

A função /(E) também pode serescrita na ftrrma:
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¡(î)=¡o+t f ^n^(i) 
(r.4.3)

onde

s' ¡î'R)- e'"' para nr=1,2,3,... (1.4.4)
lÊl=c.

A soma é sobre todos os vctor€s equivalentes da rede direta R rehcionados entre si

através de operações do operador f . O, vetores da rede são <ndcnados de forma que

obedeça a seguinte condição 0<C-<C-*r . Os coeficientes A^( I rc[rresentam ftnções

reais que podem ser escritas em termos de somas e produtos de cosenos, são as componentes

de Fourier e que satisfazem as seguintes relações:

Oî.-

=" 
I A-(k)clk pnrd m=I,2,3,...

\tfiJ zs

Or-

ã I^A^(k)A,(kldk=N ^õ^

e^(í+Ô):A^(i't

Á.(t[)=a-1[¡

A -(i) A,(i):i o,(nr, n),t¡ (i) (1.4.5)
j

Onde l? é o volume da oélula primitiva, N- o rtúmero de vetores de rede para o

conjunto n, õ quatquer vetor da rede recíproca, f qualquer do gnrpo de

simetria pontual, e a ,(m, n) conjuntos inteiros que ¡lodem ser determinados a partir de uma

escolha es¡recffica tle n e n¡. AIénr rlisso, torìr¿r-se .{0([)-l tle f<rnnaque ar(m,n) seja

detìnido para j,m,n)O . Tomando a média Ue ¡([) sobre a tle Brillouiru temos:

(
mA i
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()7- ù¿ 
| n^1i¡aî=/o (1.4.ó)t - (zn)'k

Da mesma fbrma, a lnédia sobre a zona tle Brillouin de S(i) na u¡uação (1.4.2)

também é igual a /o . Um método para se obter o valor aproximado da integral acima é

possível fazendo urna sonìa soble um número finito de pontos i escolhidos de forma a

optimizar esta soma. O valor exato da integral da equação acima seria obtido imediatamente

se houvessc um ponto k-o que obedecesse a:

Á.(ão)=O m=1,2,3,...,N pl N=æ (1.4.7)

Usan<lo a equação (1.4.3) teríamos imecliatamenl,e 
-[:[o:-f (io) , mas estß ponto

não existe. A expansão tlos cr¡eficientes J'. normalmente decai rapirlamente em magnitude

com o aumento de m, de fornu que (t.4-6) deve ser satisfeita para um valor finito de N.

Baldereschil.,,l obteve pâra um cristal cúbico o ponto fto que satisfaz a rclação (1.4.7) para N

= 2 e N = 3 depentlentlo da simctriarla retle. Se g(¿) é umufunção de variação suave' como

a clensidade eletrônica deve ser, os coeficientes de expansão tendem rapidamente a zero

cluaudo m crcsce. Totlavi¿r, pala valores grandes de N, um conjunto maior tle flrntos é

¡ecessírrio. Im¡xrnrlo as con<lições expostas acima para os pontos E e assumimlo fatores de

proporciondidade lvr , tenlos:

n
(1.4.8)I -, Á,(t*,):0 puru nt--I,2,3, --.

i=l

onde

n

I-r=l
¡=l

Pule-se facih¡ente demonstrar colu o auxílio clas equações ¿¡cima que a média sobre a
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I rv,1(i',1-> I wtf -4.([,) (1.4.e)
n

i= I nt

oncle o somatório sobre os valores de m ocorre sonìente pana val<lres de m ¡xrra <x quais

A,,(Ê,) obedece a equaçäo (1.4.8), outros termos são exclulctos <la soma. O primeiro valor

<le f,,, a aparecer em (L.4.9) ê fn*r. Já que a expansão dos coeficientes f.

normahnente clecresce rapidamente em rnagnitucle com o aumento de nU tomando's:e N

suficientenrente gralde enl (1.4.8) telrt se coln boa aproxirnação ¡mríl (l-4-9);

n

í¡2v,,¡(i,) (l'4'10)
d= t

A equação (1.4.10) apresenta uma lbrma simples de calcular a média de uma hrnção

.f (i) sobre a zona de Brillouin. Tuclo que é necessário sílo os valores de /(i) Fara um

conjunto de ¡xrntos 
-i¡- 

. Este conjurrto'dç ¡xxtos porle ser geraúr da seguinte fonna: suponha

que os pontos i, . i, satisfaçam A.(f ¡=g para um certo conjunto de valores de m que

denominaremos [rV,l parår k, e {Vr) pafâ Ê, . Destes rlois pontot podese gerâf um

novo conjunto de ¡rontos que satisfaçam a (1.5.1.8) pafa n tanto em {Vrl quanto enl

[¡rr] .Ospontos i,, estãorelacionacloscorn f, " i, por;

í.--Ë,+r,Ë" (t.4.tt)

com ü,=cottstunîe , e os valores de f, varianclo sobre todas as operações do gntpo

pontual de simetria Os novos pontos ks obtitlos tlesta forma ¡xrdem ser utilizados de maneira

análoga paru a construção de um conjunto maior de pontos que satist-ará (t.4.S) para v:rlores

maiores de N. Lembrando que g(i) foi escolhida de f'orma a ser uma função suave' é fácil
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notar que todo o procedimento aqui desenvolvido pode ser facilmente realizado com a

densidade tle carga eletônica p(7) . Aplicando o procedimento acima à frrnção p(E) , a

integral da equação (1.4.3) ¡rorle ser substituida por uma sonÞ nos pontos especiais com um

tator apropriado de peso Ìe¡ tal que 1',:1 . Desta tbrma a ¡Iensidade eletrônica pode

ser escrita como nas formas apresentadas pelas equaçÕes (l-4'7)e (l-4.8).

1.5 - Forças de Hell¡nann'Fe¡'nman

O conhecimento das foryas entre os átomos da estrutura de um sólido é essencial para

compreenclermos a suÍl formação. A rigiclez da; tigações, as clistorções geoméhicas devidas à¡^s

várias interações enfre os átomos e a tendência das ligações ocofrereÌl enl cÆrto{i fingu-los, são

exemplos de aplicações que mostram a importância do conhecimento das forças que agem

nesses sistemas. A configuração de equilíbrio do sistema com muitos corpos é obtida quando

as fory-as sobre cada um tlos corpos forem nulas, logo o conhecimento tle como calcular as

forças ¡ren¡ite, portanto, a detenrúnaçã<¡ tl¿ configuração de núninrn energia dl estruh¡ra do

sólido e assim pode-se concluir que os problemas de estrutura de sólidos e moléculas estão,

essencialmente, relacionados coii as forças entre os átomos que os constituem. A busca da

configuraçâo rle equilíbrio de um sistema, dentro do ftrrmalismo ¡rprcsentado, é um pnrcesso

cíclico, ou sej4 pam cada conjunûo de deslocamentos atômicos devidos a bm conjunto de
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tbrças' urn nova densidade de carga é calculada" gerando um novo conjlmto de for,ças, Este

processo pers¡ste até que as forças calculad¿¡.s seiam nulas ou est¿fo dentro de um precisão ¡né-

estabelecida' Hellmann e Feynmante c zl propuseftrm um esqucma pa* a tleterrni'açã. dns

fbrças que atuam sobre os caruç-os iônicos rlo sistema

Suponha que um caroço iônico esteja for¿ rle sua prsição rle er¡uilíbrio na eshutura

crist'alina, então a força d que atua sobre o caroço iônico situado na gxição R-u é

assunida como sendo menos o gradiente da energia fotal. do sistema em relação às

coordenadas do caroço iônico:

-Vq,E.',=4 (1.5.1)

Retomantlo ir equação da energia totat (1.3.14) porlemos concluir que existem dois

termos que contribuem para o gradiente da energia total, um advindo da dependência explícita

da energia totat em ñu e o out¡o ahavés de uma dependência implícita em qr,(;) , já que

a função de onda ø,(i) , depende de ño . Assim, podemos dividir a tarefa de calcular o

gradiente da equação (1.6.1) enl rl¡l¡s partes:

F u:Þ u,,-*È o,,, (1.5-2)

o primeiro tel]ilo da ec¡uação (1.5.2) re¡resenta a força devido a interação conr toclos

os outros íons sih¡ados em & e é obtido através <lo gra<lienûe do tenno da energia 4e

interação ent¡e os íons da equação (t.3.14) com o sinai trocado:

È o.^= -v ¡.(+",à, 

^+)= 
+r,, " ",à*, ffi ( r.5.3)

Neste procedimento assume-se que o sistema possui simetria esfiúrica e não existem

sobreposições' C¿lculanclo o gra<lienùe e usanclo a ide¡rti<Jade de Ewakl¡q, er¡uação (1.3.16),
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temos:

F,'*^:+à',,,|+E,&*,[,tf,_Ãl]"-(_#)-4(ry),=,-,-'-,]

(r.s.4)

O segun¿o ten¡o cl¿ equação (1.5.2) refere-se à contribuição devido a interação do fon

com os elétrons, esta contribuição é bem ¡nais complexa e o rtesenvolvimento a seguir é feito

dentro rla interpretaçãg do formalismo tlo pseudopotencial. No formalismo em questão, a

força só pode ter unra interpretaçi1o cl¿issica se consiclerarmos -lfiViU ,"lf ll como sen<lo

a densi¿atle de carga efetiva tlo íon a.sim, podemos definir a densidade de carga efetiva do fon

clependente do momento angular:

-[# Vl o n,G)f= 0,",,,(î) ( r'5'5)

onde p,.^.¡(î) não está <lirefamerrte relacionacla com a densidade real de carga do caroço-

Combirrandose esta equação corn a correspondente densidade de carga de valência' também

depenclente do momento angular, tem-se a interação efetiva enfre os fons e elétrons sem a

necessidade cle se calcular âs contribuições rlevido aos elétrons tlo carcr,ço separadamente. O

correspondente eletrônico tle p^^,,(f l:' é a densidade eletrônica prcjetatla, definida como:

) [ r,{f,,(r)]t p,q,(i):2, vi Ø Þ v,F): pn*.,(l) (1.5.6)
,ii

To¡u¡rluse o gradiente tla eguação (1.3.11), o termo da energia de interaçño entre

íons e elétrons, [enos ;
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-Y e.E,-*n=-V¿I J,pl(¡)I (I ,.,,(Í: frnlÊ',,a1î)¿'í
l.v

-v tE"_,^:-ì J ql(¡)l IV n.( nr,;li.-ñ'-)lÞ,ø, (il(tlî

Devido à periodicidade do potencial, podemos permutar a vari¡ível do gradiente,

asstm:

Usando a identidade:

v r )
I

J
Yivt¡')
lî-î1 d3¡' (1.5.g)4r

Podemos escrever:

-v, 8 
"- 

¡,,.=z I wi G tT o, [-* t v++¿ a, r,]r, v,,1î ):...

..=l J v,,:(;)I J [-;v; r] n,,Åî,-¡;l](v,#)r.o ,i,,q,(ît:...

:+I [-;v: u,,(i'-ar][-o, J (ry##9 o' ;]fo' r'

Assuminclo que:

E,(t,):-y,J (I##9,r.;):-v . ! Lñ) a, r (r.5.e)

seja o campo elétrico efetivo produzido pelos elénrons ao qual p,,.,,(î) está sujeito, temos:

-Y ¡ E "-,^=l I o r^.,ti' - F u) ø,17' )= Fi,n ( 1.5. t0)

Assirn, o segundo temìo da f'orça representa a força integrada sobre o íon localizado

em ,{, e sobre o total de elét¡ons de valência Logo, a sorna das duas c-omponentes

representa a força Coulombiana total que age sobre o fon, que é a base do teorema de

Hellmann-Feynmantqzl. A expressão paru o teorema de Hellmann-Feynman no espaço dos
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momentos está centriìda basicamente na reformulação <le Fi.n , já que Fl* po<te ser

obtitla ex¡rtirmente pela identidade de Ewald, confonne & equ¡rção (t.5.4). Da equação

(1.3.26), temos:

F o,"t--vRr
()t

¡,t,(¡,ó'

IG
t.ú.õ'

cl (I +ô') c,1i+õ ¡ s (G -Ô'l Ir *.t.Ê+õ,.8+õ=...

'-õ) exp (i (ð' -õ)'Ã" ),y- (i,+ ô) w (i,+ô' )
(1.5.1l)

-t a

Se consideramlos a aproximação do pseutlopotencial local, a equação acima, toma a

seguinte forma:

Frii=-v^,(rrã,' ,ð.ri, u.(õ)p(ð) =-¡uI 
"'o 

^'u rlêlpG) (r.5.tz)
N (ì

Mas de for¡na geral, o feorenra cle Hellmann-Feynman no espaço dos momentos toma

a seguinte fomra:

F r=*
+

+Rr+&

+ i a I (ð '-ê)"*p(t(ô'-õ)'Ë,,) ,t'^ (i,+ô¡..þ(Ë,+õ')
i,t .(; ,ê'

(1.5.13)

1.6 -Dinâmica Molecular de Car-Parrinello

O métuto de otimização tta geometria at.Smica busca encontn¿r uma configuração de

equilíbrio para os carcços iônicos de forma a minimizar as torças entre eles e a energia total
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do sistema. A geometria de equillbåo e acorrespondente ener8ia total pode ser obtida atraves

do relaxamento das coordenadas dos núcleos a partir de uma geometria inicial. Os métodos

utilizam a aproximação adiabática ou de Born-Oppenheimedtkl onde os elétrons res¡xrntlem

insfantaneamente ao movimento dos núcleos, reduzintlo o problema à busca {e funç-ões rle

onda que minimizem a energia do sisterna panl uma darla contiguração congelarla tlos

núcleos. A técnica mais comum parfl a solução do problemn,,de.uruitos elétroru dentro da

teoria do funcional da densidade é a da diagonalização,da Hamiltoniam rte Kohn-Shom. o
pnrcedimento requer uma enfrada inicial pam a densidade eletrônica, da qual o potencial de

Hartree, equação (I.2.2-4), e o ¡xrtencial rle troca e correlação prrlem ser calcularlos. A matriz

FI¡rmiltonianfl para cada ponto k incluso no c¡ílculo deve ser construída e diagonatizada para se

se obter os autovalores de Kohn-Sham. Usando esta técnica se obtem também as autofunções

de ond¿ do siste¡na de fonna autoconsisûente para cada geornetria atôrnica Apesar de su¿

confiabilidade, este nrétodo torna-se impraticável quando se trata de um sisrema com dezenas

de átomos, pois a convergênclr torna-se muito lenta e computacionalmente muito custosa,

assirn esta técnica fica restrita a sistemas com poucos átomos e com alta simetria.

Em 1985, Car e Parrinelloló'zJol propuseram uur esquenu allernativo <le rlinâmic¿

molecular de primeiros princípios oncle os graus rte liberdade eletrônicos poclem ser

calculados explicitamente, proporcionando uma dinâmica alômica est¡ivel e

computacionalmente eficiente. Neste esquema o problema tle autovalores é ¡esolvido por um

melhorarnento sucessivo de urna função de onrla inicial e ¡nde ser usado para calcular

autoconsistentemente os autovalores de Kohn-Shan do sistenla O esquema mostrou-se

eficiente para cálculos envtrlventlo um grande número de átomos, tærmitindo, em sua

fbrmulação original, um estudo bastante realístico tla geometria tle equilíbrio do sistema, pois
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inclui efeitos mais sofisticados como o <ln temperatura na dinâmica de íons através de um

processo de resfriamenlo simulado ("annealing*), Este processo de resfriamento simulado é

um esquema de otimização análogo à forma oomo as moléculas de um líquido encontram o

potencial que proporciona a configuração de mínima energia dur¿nte o seu resfriamento. Em

r€sumo, o pnrculimento de Car e Paninellolrl pode ser usarlo para calculnr rliretamente as

autofunções de Kohn-Sham a partir de um conjunto inicial de funções ile onda.

O problema da minimização do fiincional da energia com respeito a densidade de

carga eletrônica, nos termos do princ(pio variacional, çrude ser entenditlo como um pnlcesso

de procura de valores para certas variáveis eletrônicas que minimizäm o funcional da energia.

Estas variáveis eletrônicas devem deñnir univocamente a função de onda do sistema. Se

considerurmos o funcional dn energia como sendo uma superficie no espaço d¡us variáveis

eletrônicas, o ponlo mfirinto desta superfíiie cofresponderÍ à energia do estado fundalnent¿l.

Una vez feita a rninimiz:rção da energia eletrônica pi¡ra uma dada configuração do

sisterna, calculn-se ns f<rrças de flellmlnn-Feynman agindo sobre cada átomo desta

confrguração, estas forças ìrão orientar a direção dos deslocamentos a serem efetuados em

cada íttomo. A¡rós efetuar os deslocanrentos, detennina-se novamente a energia elerônica e o

novo c_onjunto de forças desta nova configuração e repete-se o procedimento alé que estas

tbrças estejam tlentro tlc uma precisão pré-estabelecida. A procura de um ¡xtnto de mlnimo no

espaço das conhguraçóes eletrônicas é implernentado corn equaçócs de movimento próprias

da dinâmica molecular sujeitas a vínculos. Assirq nesta dinâmica definese inicialmente um

espaço de configuraçCres eletrônicas, formado ¡relas funções de ondas dos orbitais ocupados.

Estas funções são expandidns €fii uma base de ondas plana*s conforme a equação (1.3.1).
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o,., {l)=ffi i c",r1[+ õ ¡ uti(i*r;t 
r¡

Assume-se os conjunto de coehcientes {C,,^l como coorrlenadas de uma pcutícula

clássica, sujeia a um potencial que é a energia de Kohn-Sham (E[[Rl, [@1, [f2l]) , que é

função do conjunto de posições atômicas dos fons tñì , do conjunto de funções de onda dos

orbitais ocupados t@l e do volume da célula unit¿íria t.Ol . O conjunto de coeficientes

[C",¡ì assume o papel rl;rs coordenadas dos orbitais ocupados Itú] e pode definir

qualquer ponto no espaço clas configurações. Dessa fon¡ra, a lnininlização elefônica pass¡r a

consistir na busca de um conjunto de coordenarlas que resultem em um mínimo de energia

clentro deste espaço de configurações. Todavia, é importante salier¡tar que os coefrcientes

[C".¡] nâo são totalmente arbitrários, já que devem obedecer aos vlnculos impostos pelas

funções de ondas lÕ)

Associarnos urna velocidarle às partículas em nosso espaço de configurações, que são

dadas por:

ôn.Ã = + =- 
, -à ft(r,l.r",rõ*ir.;) (1.6.r)

c,,

dc,.¡
c I

a.|Ë*îr"a,
9 r,e *ir'tê*t''' (,.u.r)k dt

on<le t é urn parâmetro para o movimento da partícula fictícia no espaço de configurações e

não o te¡r¡ro real. Deftú<los a velocidade e o ¡rotencial ao qual está sujeita a ¡xrúcula fictícia

pode-se determinar o ctmjunto tle equações que cancterizam sua tlinâmica Já que se û:rta de

uma partícula tictícia clássica, é natural introduzir a Lagrangeana:

nl



Cnpítulo - I - Formallsmo Teórico e o Método de Cálculo - página - 59

L:r -v=l u(ii,l,b,)-E([ø,],{ft}, tr2}}:T f, uV,lôl'-¿([',],1ñ],Ir2l) (1.6.3)

Incluindo-se os vínculos de <¡rtononualidade das funções de onda, ¡rotlemos reescrever

esta lagrangeana conìo:

L -> ¡t (,b,l,b,l - E( [ o,], { ñ }, I a ]) + 
Ð ",,W 

øî t\í I {, tF ) î ;l- 4.,ì t r.u.ol

onde 21,., corresponde às forças fictícias que atuam sobrc as partículas no espaço das

conhgurações. Do ponto de vista matemático, 4,., representfl os multiplicadorcs de

Lagrange que gamntem a <¡rtonornurlid¡rde das funções de <¡nda Qi .

As equações de movimento derivadas da Lagrangeåna de nossa dinâmica fictícia são:

*(
AL
ñ,

ôL: 
*, (l'6'5)

, ô,:-#,+l tt,.,ø, (1.ó.6)

uõ,:- ir@,+I A,.,e, (r.6.2)

onde Ê é a hamiltoniana cle Kohn-Sham- Tanto os multiplicadores cle l-rgrange que

garantem a ortonormalidade das funções 4, quanto íI que é o gradiente ern relação a

@, representam forças atuando sobre a partícula fictícia.
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1.7 - Método de Cálculo

O méttxlo usado p¡mr os cálculos compreentle o esquema proErsto por Bækestedte e

colabor¿dg."rtrol que usa a DFT com a¡noxinrações para o tennos de tmca e correlação

juntamente com a teoria do pseudopotencial, conforme foi descrito nas secções anteriores.

Neste métotlo a esfrutura é modelada num bltrco contendo um númenr finito de camadas

atômicas separarlas por regiões de vácuo, a dimensão do bloco é escrrlhirla conforme a

geometria do sistema" isto é o que chamamos de supercélula da estrutura- Aplicando

condiçÕes perió<licas de contorno, a supercélula é repetida infinitamente no esptlço simulando

una estrutura infinita. As ¡nsições dos átomos tlentro da superoélula obedecem a rede de

Bravais do composto e o parâmetro de rede é obtido pelo métorto da energia tofal, no caso do

InP trata-se de um composto com rede zincblend. Assim, cría-se uma supercélula ¡xrsiciona-

se os átomos rlentnr da supercélula a uma distância inicial tida como ideal e deixa-se a

estutura rekxar até sua configuração energeticamente mais estiível-

O nlétoclo cle solução cont r clinâluic¿ ¡n<¡lecular ab-ínitio de Car e Parrinello sobre a

superfície de Born-Oppenheimer que é inrplernentad¡r em duas panes: na primeira a equaçãtl

de Kohn-Sham é rcsolvida autoconsistentemente pûra obter a funçäo de onda e as forças sobre

os núcleos e nunur segunda parte as forças são usadas para integrar as equações de movimento

para o ¡rróximo tern¡ro d¿ ctinfulúca. O cáIculo da energia total é. realizatlo usar¡tlo a

representação no espaço clos molnentos conforme foi descrito na secçâo 1.5. Para resolver a

equação de Khon-Sham o método emprega o esquema iterativo rle Wiüams e Solel6'7"171.
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Usa-se a aproximação rlo caruço congelâdo para substituir o el'eito dos elétr,ons do caroço por

um pseudopotencial cle norma conservada na forma totalmente se¡tarada conforme Kleinman e

Bylanrled6.rsl. As equaçfus tle movimento dos núcleos são integradas usarido-se esquemas

padrões na rlinfunica molecular tal como o algüiftno de VerletlLLlel e trpcionalmente plde-se

usar um algoritmo de segunda ordem ct)m um termo de "dannping"-

1.7.1- Resolvendo a equação de Kohn-Sham

Como vimos na secção (l.L), a icléia principal é minimizar o ft¡ncional da energia em

relação à funçâo de onda <þ,.0 começando por uma função de on¡Ia inicial ÓÍ:l . O

esquema tle minimização é formulatlo em termos de uma equação de movimento para a

função de orula {r!'l . O esquema mais simples é a abonlagem "steqrest descent", que é

proposta através da seguinte ec¡uação de movimento para a função tle onda:

f +1"'l=tu, ,o-íi *rle\,',1 1r.z.r¡

sob o vínculo de ortonormalidarle J øl:l-t¡løl:lt;l¿Í:rI,,, onrle €¡,t são os parâmetros

rte Lagrange <levido aos víncül<¡S' de ortonormalidade. No méto<lo de cálculo proposb por

Bockestedte e colaboradorestsl foi implernentado un esquenr¿ ¡rrais refinarlo e eficiente

baseado numa equação de movinrento de segunda ordem p¡rnù a função de ontliU rlefinida da

seguinte forma:
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fi d;:,*, v ft ol;1=(€,,.-Êo),Þ1:l ç.7 -2)

onde y é um parâmeho de amortecimento que controla a convergência do cálculo. A

equação de movimento é integrada por um passo de comprimento ôr dentro da abordagem

de Joannopoulost3ô4ol que melhora iterativamente a função de onrla inicial. No algorirno

aurortecido de Joannopoulos a nova funçño cle onda ø1:.*t) é construftl¡ a putir <l¿s tluas

últinras funções de onda obtirlas nas duas últim¡s iterações, ou seja¡ nas iænrções r e

r-1, conforme aequação:

1õ +itolli'))-(ö +ilolll>+p¿(ö +ito!:,l)+y ,1ô +il+\'i")-¿¿{õ+ilit .,t+\'l>

(1.7.3)

onde os coelicientes são:

ß¿=
ei n(ft(ar)-t )-\Ô+ilÊt ô+i¡"-'o'

(t.7-4)
er,r-( + olG +ft)

Yô=e-'o' (t'7.5)

h(õ tl-e-Yõ'-1
(1.7.5)4ô= e,,r-(ê+ilø*Jð+E)

sendo y o parâmetro de amortecimento, ôt a magnitude do PNs, e

e,,r:(çl)tlfr.rl+Í:l) os partunetms cle lagrange. A tunção ¿(.tr) é clefinidacomo:

e
-(!w,cos(arr)t) ,e ao'>o

h(õ t): (1.7.61
-tIt^,

e 't'"'cosh(rllartl¡l) ,z alt<o

2
vcom to' = r,*- (ö +il Ft *løt:I> - 4

(1.7.7'
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Após catla iteração, o conjunto cle funçÕes dè onda [ø,.*] deve sçr ortonormalizado,

o que é feito usarulo-se o esquema de ortonormalização de Gr¡rhm-SchmidtlË]. Caso contrário

todos os esta<tos convergiriam ao estado mais baixo falso, setìì signiherdo ffsico. A direçã<r

dadn ¡relo esquent¡r "stee¡rest descent"' dent¡o do espaço de configuraçilo das funçCres de onda

que leva ao mínimo da energia total é da<la pon

(õ +Flír*rló,,^):(õ+it-åv't+,.r)+(ð +[lÛo+û'^"+û"10,.*]+(õ+ilû-þ-"""'ló¡.r)

(1.7.s)

Aintla que o algoritnro amortecitlo de Joannopoulos seja duas vezcs rnenos eficicnte

que o esquema de primeira ordem, no esquema de primeira ordem é necessário ¡umazenar o

valor da função de onrl¿ ,þ',;t' . Por isso, usa-se o algorirno de \Yillia¡n-SolelKsTl selìrftre

que I necessi<tade de annazenar dartos da iteração anterior não penrúæ usar o algorituro de

Joannopoulos. Os coeficientes deste esquema na equação (1.8-3) sño:

(r.8.e)

u(r,..- 
(õ+Ifr*.1õ+I))

(r.8.r0)
e,,^-\ê+ilít *lô+k)

Neste esquema temos )rõ:0 , ou seja, elimi¡u-se a necessidade da função de onda

de urna iteração a¡rterior. Assirn, as lïurções de onda são melhorada-s ¡ror iterações sucessivas,

r¡sando-se qualquer dos esquemns menciorndos acimÂ, isto afé que os critérios de

convergência relncionados à energia e ou às forças sejam atingidos.



F

Capftulo - I - Formnlismo Teório e o Método de Cálculo - págim - ó4

1.7.2 - Integrando as Equações de Movimento dos Núcleos

Uma vez que o estado firndamental dos cléfpns écalçu!¡id-o as,cquações tþ movimento

atônricas são integradas usando'se uma técnicas padrões <lentm da aburlagern d¿ dinâmica

molecular. No esquema apresentado até agora, a inlegração das equações de movimenlo dos

núcleos é feita utilizando-se o algoritmo de Verletlc 36' 3e1, o algtxitmo de Ve¡let é obtido da

diferença entre a fcrrma mais simples da equação de segunda ordem e a segunda derivada da

função ondatto), onde o i-ésimo eslado elerônico no instante (l+ttl) é dado poc

ô,U +a t)=2û,(t\-a,(r -¿r)+.Ã,([(ar )J') (l-8-l I]

onde õ t é, a, magnitude os passo <1o ternpr tictício dentro da tlinâmicq fir,U) é o valor tlo

estado na iteração arual e +lt-õt\ é o valor do estado da rfltima iteração. Substituindo

uma equação de movimento com vínculos de ofonormalidade parciais, conforme moslra

Pa5met6l, na equação (t.8.L t), obtemos: '

þ,(t + ¿ t\ -2 ô,(t)-4,( I -O I ) + 2A,,,þ,-iI
(a t)' (r.s.')

tt

que é a fornra usada no no método apresentado aré aqui, tt é um parâmetro associado á

massa do núcleo. Em resumo, nos métodos apresentados dentro da abordagem da dinâmica

molecular de Car-Parrinello, as relaxações iônicas e eletrônic¡rs do sistemn são deærminadas

por iteragões autoconsistentes seguindose a trajetória da partícula em urnÂ superficie de

eneryia, a superffcie de Born-Oppenheimer.
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Capítulo 2

SuperficÍes Liwæ

2.1 - Cálculos Iniciais

Os cálculos iniciais apresentados nestû seçäo foram rcalizados c-om os seguintes

objetivos: prirneiro determinnr o parâmetro de rede teórico do InP; segundo, calcular a energia

da faixa pnoíbida e a bulf. mcxlullus e terceiro, veriñcãr n cnnvergêrcia dos cálculos

comparando estes valores com os vdores experinrentais de fornra tr avalim o8

pseudopoúenciais dos elementos In e P gerados para os cálculos refsrentes à superfïcie InP

(00t). Calculamos ainda os parâmetros relntivos à molécula d* ftrS que foi utilizada para

simular a adsorção sobre a superñcie tnP(OOt). Usamos os pseudqrotenciitis de Troullier e

Martinslrol para o In e o P os quais foram constn¡idos considerando a a¡noxirnação

genuralizadacto gradiente (GGA) Far¿r o teru¡o da energia cle troca e ccrrelaSolr4 e correção

não-linear de c.mcç{NICC} para o áfomo de Int32l. Cabe ressalttr que os vaìores da energia

da taixa proibida a energia ¡le corte para a expansâo em ondas planas e o parâmetro de rede

são apresentados respectivamente em elétnon-vott, rydberg e ângstnou já que estas unidades
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säo de Lrso comum na literètura, desta forma pretendemos facilitar a camparaçåo destes

valores com os val<rses apre,sentad*s na litËËafi¡ra.

Pa¡a realizar os cáIculos t{rmamos a estrutura zincblend do InF eo¡n dois átomos pr

célula unitária e calculamos a energia total deste sistexna para difereutes valores clo par"ænetro

de rede, urn conjunto de nove valores, de maneira que pudessernos sricürtr¿r o parãmetro de

rede que minimizasse a energia totatr. Foram realizadas quatro sffes de c.ãIc¡¡Ios com G mesmo

conjunto de valores do pæãmetro de rede* cad¿ uma com urna eneryia de ærte diftrente. A

energia de corte é a máxima energia cinética usada na expansño de ondas plimns- e desta

forma verificamos o número mínimc de andas planas necessárias prrra representar

corretzulrente o sisteir¡a

10,¡00

1fi,tß6

cEéeie1
12 Ry

: Súrtel
17 Ry

r Sárie?
r5

.

'4

È_

-1 t),¡1 0

-10,735

1 0,t40

Í),75 1Ð.95 1fJ,g5 11,91 t1.15 11,?5 11,35 11,À5 t1,5å 11.6å

P.r¡lEfro de Rorþ lll.,rl

GráEco - 2.1 - A energia to*'úl em ftnção do parâmetm de resle¡ quatrc s&ies de pontús calct¡l¿<los

corn dit'erentes energias de corte e srus nes¡rectir.os qiustes.
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Nas quatro séries de cálcr¡los utilizamos energias de corte de 12 Ry, 15 R¡ t7 Ry e 20

Ry. Unur vez obtidas as curvils da energia total em função do parâmetno de rede, fizemos um

ajuste usando um polinômi<¡ de terceiro grau pflra cada série. O grifrco 2.[ mosE¡r os pontos

das diferentes séries de cáIculos e swß rcspectivas curvas de ajusre- O parâmetro de rede

teórico do InP é aquele que corresponde ao mínimo da eneryia tr¡tal ern cadu série. Tqlos eles

podem ser visfos na tabela 2.1.

Resultados dos Cálculos lnciais Relatvos ao Óufftde lnP
Ë (Bv) a,(u. a.) a,,(Ä) tsM (Mbar) (fr.'+* E (eV) .nèqoù

t2
r5

l7
20

lt2s
I1,26

il23
lt2s

rA4
1,56

126
t.43

t826
L2i
6*18

?.(it

t,l9
0p8
098
0.94

I I,t9
26,8ó

2f\E6

29,85

0,58

0,69

0,6ó

0,6ó

-r,9-5

5J)6

-5J14

5,9-5

atJ = lOJ47 u- a. = 5,867 Ä (expriuænul¡$

tsM = 0,71 Mbar ( ex¡rcrirnenh¡) *+

E* = 1,34 .V ( cx¡xrilrnurl)*

Tal¡ela-2,[ O.s valores dos parâmetros de rede (au) que minimÞ¿m a energia tot¡l calculados usando

diferenres energias de corte E. BM é, o btitk ntodulus e E* a energia da laixa pnribida direta *[4ll *+[42]- As %

são relativas aos valtnes expcrimentais.

Do gnifico 2.1 verificanìos que enüe a curva com energia cle corte de 12 Ry e a de 20

Ry, há urna difere¡lça tnenor qae 0,2Va clo valor da energia total do sistel¡ra. Observa-se na

tabela 2.1 que o parâmetro de ¡cde não variou significativamente to aum€ntarmos a energia de

corte; os valores licaram muito próximos do valor experimental? urna diferença de 1,44% para

a energia de corte <le 12 Ry, por exernplo. Já o bulkmoduhls apresentou desvio inferior aZOVo

qumdo conrpararlo ao val<r experinrental parìír a energia de l2 Ry o que talubértt concorda

com outros cálculos teóricos semelhantes. A energia da faixa proibid¿ (gap) indtca valores



Capítulo 2 - Su¡rerfrcies Livrcs - página - 68

subestimados em relação ao valor experimerital o que é esperado em cálculos usando a teoria

do frincional <ta ctensiclade. Bnseand(Þse nesses daclos consideramos que os pseùdopotenciais

são aclequados para uossos cálculos e que tendo em vista os cálcultx com células primitivas

com um número muito maior de átornos, como no caso das su¡rerflcies, optamos por

considerar o sistema com energia de corte de 1.2 Ry como já sulicienæ pÌIra os cálculos, a fim

de evitar gmnde demanda computacional

2.2 - As Superfrciex Livres

O InP é um composto semicondutor [II-V com átomos ligarlos tetraedricamente em

orbitais híbridos spr frrnnando uma estrutura conhe,cida corno zinc-hlencle, cujas ligações são

covalentes e cada uma contém um par tle elétrons com spin empuelhadosl4. quando a

superfície é criada os átomos da última camada ticam com as ligações cottadas, estas ligações

cortadas são chamadas na literatura de dangling-bonds e possuem elétn¡ns com spin

desemparelhatlos. A frgura 2.2 ilustra a situação onde um corte sobre um bulk de InP foi

re¿lizado nuilta ctireção paratela ao plano [001] deixando os átomos de íntlio da superfície

conr as ligações cortarlas, os dangling-bonds. Elétrons desenlparelh¿dos torna¡n a su¡rerffcie

instável e requerem que seus átomos se rearranjem guiados ¡nr forças que irão direcionar a

reconstrução da su¡xrficie de forma que a energia livre alcance um mínimo. Assim a

superffcie pode simptesmente relaxar através de pequenos deslocamenùo dos átomos ou
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envolver-se num processo de reconsÈução mais complexo, tudù irá depender da fcrma como

os átornos bu-ccarão $üL( ncìflÍr-ç coordenadas.

tl r {¡l

FigUra -2.2 - 0 corte de um plano d¿ itomos paralela à superËeie {ûût} c¡ie dongling-knd.s que

reconstrùem a srperficie, Û corte ¡eve,la um¿ su¡rerfície termiûÁdír e¡n ¿fÉomos de ídio.

Os processos de ûel*nação e de reconstrução dûs $¡ptrficiËs $ão c ¡nceitualmente

diferentes como apresenta Srirastavar¡; na relaxação da superfície os áfornos sâo deslocados

de suas ¡nsições do ba\k, Èìas não hi nrud*aça na periodicidatle da *uperffcie" enqü¿nto qìle

no processo dÊ reconsh¡çäo as mudanças sàc mais signiËcæivas. alÉ¡n dos declocamentos dos

átomos em relação às suas posíções ds bulk serem mais signíficativ-as. ocorrem mudanças na

periodicidade da superffcie" {Jma consequência do prrrcesso de formação rle uma superficie é

que pode havermudangå$ na^c sufls Frspriedades química.s em relaçãa ä-s prnpriedades do á¡*Ifr.

Estas mudanças resultam basicarnente da exigência de neutralidarlc úe ffirga do sistema Se

consíderarmos a fonnaçäo dÊ ilma supertîriË, a geometria tìn¡l obmrvad¿r ærá ssrnpre aquelål

que colresponde a um mínime local na energia livre.

Recentemente" estuqlos experimenüais e cáIculos de prirneiros Frincípiostr3 
rrl

indicaram que a superffcie IilP(001) çnde apresentar diferenÊe* çadnões de reconstnrçäo de

acordo com as condições usadas no processo de crescimento. Nos procÊssoü de crescimento, a

t{Ðu
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superfiície é crescida controlandcse precisûmente a concentrilção de átomos de índio e de

fósforo no ambiente, assim propicia-se a formação de diferentes padúes de reconstnrção

¿epenclentes ¿a concentração de índio e de fósforo usaclas durante o ptfrcesso de crescimento'

Os estudos sobre a superficie InP(001) apontam para dois padrfu de reconstrução

energeticamente mais t-avoráveis em ambientes de crescimento com conoentraçõe's máximas

<le átomos de fndio ou de fósforo: a superffcie com parlrão de reconstn¡ção 2r2 que apresenta

clois <límeros forma{os pof átomos de fósforo na direção [ll0l' que chamremos

sirrrplesnren te ¡Je 2x2-2D, ap¿ú€ce nurn a¡nbiente cle crescilnento colìt concentfäção nránillra

de átomos de fósfcno, enqu¡mto que o padrão com r@onstrução 2x4, que apresenta um dímero

misto, que chamaremos 2x4-MD, surge quando o ambiente de crescimento apresenta

concentração máximn de átomos cle índioltlr6l.

E¡r nosso trabalho, pritneirarnente, tletenninalrros estas estn¡turas n¡ais estiveis colll

reconstruçõe s (2x2) e (2x4) para utilizálas no estudo da adscrção da molécula de HrS e

compafirmo-las com aquelas apresentadas nos trabalhos de referênciattr' tol. Estas estruturas

foram rleterminadas consirler¿nrlùse supercélulas formadas prr seis carnarlas de [nP na

direção (ffit) e regiões de vácuo equivalentes a seis camadas de átomos' Foi utilizado o

parâmetro de rerle teórico de 5,95 Ã, conforme apresentado rur tabela 2- 1' crrm energia rle corte

para a expansão de ondas planas de LZ Ry. As ligações dos átomos de uma das superffcies

fomm saturadas com átomos rle hiclrogênio de carga fracionada, sendo Z = O,75 quando o

plano inferior é tenrú¡¡<lo enr átomos de fósforo eZ= L,25 quan<lo ternún¡do em átomos de

índio. As est¡uturas foram consideradas convergidas quando a força entre os átomos assumiu

módulo menor que 0,025 eV/A.

Os resultatlos mostraram que os seis planos <le átomos usados para calcular as
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estruturas mais seis planos de vácuo, foram insuficientes, pois os átomos dos planos da

superffcie sofreram desloca¡nentos consideiÉveis, distorcendn-a conrpletamente, sendo assim

estes cálculos servìram para redimensionarmos a supercélula quanto ao númem de planos.

Resolvemos en6o usar oito planos de áûomos de InP na supemélula Agora a supercéIula

passou a conter dezessete planos ao todo, uito planos formando a balk ds InP, um plano pana

os átomos de hidrogênio com cargas de saturaçäo e oiûo planos de r¡iácuo. Os quatrro planos de

InP pr,óximos ao hidrogênios saturantes tbram mantidos fixos durante os cflculos enquanto os

quatro planos de átomos próximos a superffcie ficaram liwes pararela:rar.

Y¡Icuo

t00rl

,-.: -j

Yásuo

t-rr0l

Figura - 2,3 - Supercélula da es'tmtura 2rå-2D com átomos de hiduqgênio s¿turando as lig4iræ
dos áto¡nos da ca¡nada i¡.È¡io¡. A regiâo de vfouo superior e inf€riûr equivalen a oiø planos de

áûomos.
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A ñgura 2.3 mosfta um esquemÂ da supercélula usada no cflculo da superfiície tnP

(WL)ZçZ-2D, com dezessete plnnos; átomos rle hidrogênios saturantes e as rcgiões de vácuo'

2.2.1- A Superlicie Livre InP00f)-2rA-2:D

O prirneiro ¡rulrão cte su¡rrfície a ser calculacto foi o 2x2-2D. Este é urn ¡ndrão de

reconstrução que sufge em antbientes de crescimento com concentÊção máxima de átomos rle

fósforo. Trata-se de unur estrutura terminada em dois planos de átomos de fósfom, onde

houve a formação de <lois dímeros na direção [10] entre os átomos da última camflda" este

padr.ão pocle ser visto na figura 2.4 onde forarn inclicnrhs algurnas distîurcias, cujos valores

são apresentadas na tabela 2.2 quetambém mostra distâncias equivalentes do mesmo padrlo

tle reconstrução apresentatlos num c¿ilculo semelhante da literatura recentetróI.

A superfíci e Zx2-ZD apres:entacla no trabaLho de referênci¡tel fsi motlelada usando a

teoria rlo fullcional da densicl¿de col¡l a aproxinação local d¿ rlensirl;¡¡le para o tenr¡o tle

energia de troca e correlação (DF-[-LDA), em nosso trabalho r¡samos a a¡roximação

generalizada do grarliente. Ft¡am usatlos pseudopofenciais como os pnr¡rosttrs ¡nr Hamannta5l

c()m conservação rle nonna e totalmente sepaníveis, em nosso trabalho usamos

pseudopotenciais denüo de esquema de Troullier-Martinslro. As funçÕes de onda foram

expandidas em ondas planas com energia de corte de 15 Ry' no nosso 12 Ry, e as superfícies

foram mtxleladas usando o e.squema das su¡ercélulas com seis planos de InP e cinco planos de
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vácuo. As liga@s dos plano* inferio¡eç também foram saturadås com átomos de hidrogênios

de cmga fracionada. Os dois planos infericnes foram mantidos fixos enquanto ao restante dns

planos estiveram livres para relaxar. As estruturas foram consideradas convergidas quando as

forças sobre os átomos foram flìenoÍes que 0"@5 eV/A e todoa os cilculoc fo¡am feitos conr

um parâmetro de rede de 5,87 Å. coincidenæ com o valor experimental, usarnos uma

parâmeho de rede de 5,95 À., oito planos de átomos, dos quais quato perrraneceram ñ.xos, e

utilizamos oito planos de vãcuo. G*erva-se portanto que os cãtrcc¡loñ foram realizados com

métodos sçmelhantes.

(a)

àÞ

tütl
''1E,

¡t&

f-r101

(b) f-- q
-159A'æ! (c)

d:h dk

dã

t 421 A À

t-l1q¡

'Ê"i9,A

urol

FigUra - 2.4 Visa de l¡teral {g da stnrtura XT-?D, terminad.t com iitomos e P; {b) vista de topo

evidênciando os dfmeros- AË distâtrsiâs absoloras entte os átomos (c) são dadas etn Ãngstrons.
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Parâmelræ Eslruturab da

LI

Nrxso
Bel'nl

0,9t
t,12

o9t)
t.l-5

tzt
r3)

z4t
3¿5

r,9r 423
156 4.82

2J9 Zr9 Ut)
/o2 2rJ8 2;40

"[Al¡ClA - 2.2 Pa¡funetros esm¡tufai$ da superlîcic livre lnP(001) 2x2'2D enr Ä nrtxtradu na figura acillra

c¡n cortU)arnção co¡n os dados da rcfgrûncia lról

Dç lxurtt¡ de vista experiment¡rl, os resultados obtidos alravés tlas técnicas t FF'Ir (krnt

Errcrgy Electron Dilfraction) e STM (Scannitg Tunneling Microscopy) ¡t7 - reJ não são

conclusivos quanto ao padrão de reconstrução, uns in<licam a fornmção de camada dupla de

fósforo rul superffcie com dfmeros.

Vários parâmetros <la nossa superfície e rla referênciatr6l são apresentados na tabela 2.2

e representadas nas liguris 2.4 (a), (b) e (c). Fazendo uma comlÐraçilo objctiva entre as

distânciirs corres¡xrntlentes do nosso trabulho com as da relèrência, veriticamos que etrs

apresentam o nlesmo paclrão, nossa superffcie é simétrica e tem dímems equivalentes' rns no

trab¿rlho de referência isto não é observado, assinr muiurs há difcrenças consideráveis ent¡e

vária^s distância.s. A figura 2.4 (t) mostr¡ì u¡r¡a visão lateral da superficie2x2-?D resultante dos

nossos cálculos, nele¡ podemos obscrvar entre outros, o parâmetro drr, este parârnetro indica a

<listância, nÂ direçÍio [-lLO], entre os dínreros da superfície, a diferençû entr€ os cálculos

mostftr uma diferpnç a de L3,95Vo em rclação ao nosso valor, portanto os dímems estão rnais

afastados clo uru outro, quando com¡rarudos conì a nossa su¡rcrfícic. No noss<¡ estudo o

parfuuetro tl¡r lxlde ser cotnp¿rrado aos parârnetros d¡* e dz" que indicam que nossos dímeros

são sirnétricos e equivalentes, o que não acontec'e na superfície aprcscntarla no trabalho de

rcferência. Q5 parâmctros dr* e d¡. foram obtidos iltravés <la rlilcrença entrc ¿ls coordenÂdas

dos íttouros indicados na fìguru 2.4 (lr) na direção t- I t0l.
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Os paråmetros d¡, c d3, ria nossa superl'ície que são dados pela diferença de

coordenÄdas dos átonros; nil direção [.10], tem praticamente a mesmÄ rnílgnitude, indicando

que os <límeros têrn o meslno conrprirnento- Já na refer,ênci¿r, m parâruetros correspondentes à

d¡y e tl2y alxesentarn valores difercntes dos nossos e além disso açnesentam uma diferença de

0,32 Â entre si, o quç não é agrntado pelo no nosso estu<lo. Un valor de referência para o

comprinrento da ligação entre iitomos de fósforo e portanlo companível ao parâmetros d¡, e d2,

é o raio covalente do fósforo, o reio covalente para o fírsforo é de l,l0 Å, o qoe indica o

cornprimento ligação P-P ctm 2,20 Å, portanto nossos valores, vistos na tabela 2'2, estão

coerentes com e$tÊ parâmelro rle comparação. Considerando'se as distâncias dt, , ú,, , d5ye d3*

cLr nossa superfície püilc ser ot¡scrvado que os planos da su¡rrficie estão silnetricamente

¡rosicionados quanclo consideramos as direções [ll0] e [-ll0l' a mesma afirmação não vale

pa¡a a superfíciç apresentad4 na ¡el'e¡ênciatl6l.

Analisirnrlo as {istâ¡rciu,L,?lque são os comprimentos das lig;rções entres os átomos

de fósforo entre os dois tilti¡nol,plir+os da superfície, Vemos que para a nossa superfície estas

clistâncias são pratfuamente iguais e sçus valores ain<la estão prr5ximos do valor indicado pelo

raio covalrnte tlfì f,ófJbro- As rlisfâncíps entre os quatro rúltimos planos de fósforu na direção

[001] para a no,ssa supefi<¡ie, imlicacl¡r^s peloç paÉmetros dr, , dr' , dr' e da' , mosEam que os

pl4nos de átomos mantiveram;se paralelos entre si, indicando que não há inclinações nos

dímeros. Considerando ainrla, que,a clistância entre um plano de átomos de In e outro de P no

'bu.lk" de InP é_ I,4g ¡\" pgcle¡uos notar que os átomos dos quatro ¡rlanos su¡rriores,

exatantente aqueles que estiveranl livres para relaxar durante a convergência da superfície,

compactilram-se na direçäo [0011, mas afastanm-se <lo quinto plano, formado por átomos de

fósforo, e equilibraram-$e a uma clistância de [,91 Å.. ¡¡ oa superfície da referêncin os planos
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apresentam distância irregul,ares entrE si.

Acreditamos que as diferenças ocorridas enfte o nosso resultado e o da ¡sferênci-lrol

sejam decorrcntes, priucipaltnente do número de plEuros ¿e áto¡ros e 4e vácuo utilizarlos no

cáIculo, pois nossos estudos iniciais mostraram que o usö de seis planos deJnp e seis planos

de vácuo produzem grandes deslocamentos nos átomos da superñcien não sêruIo, portanto,

suficientes para n correta convergência dos cálculos desta Superficie_ AcrediAmos ainda que

os demais fatores: tipos cle pseuclopoænciais e aproximações para a energia de troca e

correlação não ¡rocleriarn contribuir de ¡naneira tão significativ¿r pär¿r a diferença entre os

cálculos.

2.2.1 - A Superfície InP(001)-2x4-MI)

O segundo padrão de reconsùrução da superffcie InP(OOl) c¿lculado foi o 2x4-MD,

este padrão surge eDì anlbientes de crescituento colìl concentração ¡nÍixit¡ra de Íitorlos ¿e

ínclio. Trata-se d'e uma estrutu¡a terminada por um plano cle átomos de fndio onde na

reconstrução da su¡rerfície houve a formação de um dímero misto, formado [x¡r um ákrmo de

índio e outro de fóst-oro, num plano superior e alinhatlo na tlireção t-l l0l. Este pa¿rão prxle

ser visto na figura 2.5, algumas distânci¿rs são apresentadas na tabela 2.3 onde também são

apresentadas distâncias equivalentes de um estudo semelhante da literatura recentelral- Os

resultados experimentais da superlîcie rle InP(001) em ambientes de crescimento com
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concentração rnáxima de átamos de lndio sugerem um padråa de reconstruçäc 2x4 com a

fonnação de díruero rnisto nrcsrno considemnda viírias técnicac de cr€s1ci*rentc como MOVPE

(Metal-Organic Vapor-Pkøs* Epíte;lcy)tÆ, CBE (Chtmical-Bean\ Eprrcuçç1|Ðl e MBE

(Molecular Beam EpitøryJTÐi logc, sua geonætria atômica ainda não foi estabetecida

experimentalrnente.

a)
ü2,

d3z

h)

t2z d?"
d'32 d'fz

1l

tr r0t

c] dlv tÈly

d4x dlx

l-llül

dfv dlv
u0l

Figura - e5 - Superficie l$P(fi}t) zx+MÐ (dímera nristo) vista pela direçãa [-ll0i (a)

pelo lado do átoma de P do dímem misto e {Ð pelo lado do áta¡no de In do dlnnero misto.
(c) Yista do topo.

dtx
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A superffcie 2x4-MD apres€ntada no fiabalho de referÊncialral foi modelada usando a

teoria rlo f,incional cla densicla<le com a aproximação local da densidade para o termo de

energia de tnoca e correlação @FT-LDA), em nossos cilculos usÍulloli a aproxiruação

generalizada do gradiente. A supercélula foi n¡onlada co¡n oifo planos atômicos de InP para a

superficie e uruÌ região de vácuo também equivalente a oito pl,rnos atômicos,

coincidentemente o mesmo número de planos de átomos e de vácuo foi utilizado em nossos

cálculos. As tigações dos planos inferiores foram mturados com átomos rle hidrogênios de

carga fracio¡racla Duas carrradas, urna delas ligaclas aos hidrogêni<x suturantes' foraln

manticlas fixa-s enquanto o restante estava livre ¡nra relaxar, já em nosso cálculo os quafo

primeros planos de átomos fìxam mantidos fixos. Usou-se pseudopotenciais de norma

conserva¿a totalmente separ.{veis como os proposùos por Gonze e colaboradoresl#l, enquanto

usarrìos pseudopotenciais de Troullier e Martilts. As funções de onda fo¡arn expandirl¿'s enr

onclas pla¡as com energia de corte de l5 Ry, em nosso cálculo uúlizamos l2 Ry- As estruturas

foram considera¡las convergidas quando as forças sobre eles foram menores que 0,025 eYlA e

to¿os os cálculos foram feitos com um parâmetro de recle cle 5,67 Ã que é 4,796 menor que

aquele utilizado em nossos c¡llculos.

Parâmelrñ Estruh¡rdis da

d

Nosso

Ref'41

1,28 r,12

1.28 l,13
r,08

l,l8 4,ll

3,85

?-ffi 1,98

2.t;7 I.85

235 4,t9

2.2

0J6

0,46

oA7
0,46

0.30

o,17
0,17

2-55

2,40

4,12

3,9ó

3,UI

2.U

Tabela - 2.3 - Pa¡âmetms e.st¡uturais da superfície liv¡e InKü)I) 2x4-dfmero-nristo em Ângstron. mosl¡ados

na lÌgura 2.5.
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A nossa superffcie ûpr€sentou o mesmo padrão que a superffcie apresentada na

referência. A concordância dos resultactos dos nossos ciílcutos com os cátcutos da zupertrcie

apresent¿d¿ n¡ rcferência foi nuito bo¡r, entretanto alguns a.specto6 devern ser destacados; ao

observarmos as distâncias, apresentadas pafa a comparaçño entfe as superffCies dada^s na

tâbelÄ 2.3, vê-se que os nossos parâmetnos apresentam valores superiores ao valores da

sup€rffcie da referênciârr4j. O único parâmetro inferior ao da rcferÊrrcia é o dr' mostrado nn

figura 2.5 (a). O parâmetro dr¿ rnostfir a diferença entre as coonlenadas dos átomos do dímero

misto na <Iireção t00ll e nos df a noção cla inclinação cla ligação do dfillero enr relação à

direrção t-l l0l , este paÉmeLro é 0,1 Ä menor no nosso cálculo, sendo que o átomo rle fósforo

está mais alto que o átomo de íntlio. A distância dr* é a diferença entre as coordenatlas dos

átomos cle In e P do dímero misto na direção t-llQl e nos dá a noção do comprimento do

clíluero. A cliferença enhe o 4osso valor e o da rsferência par:r este parârrleEo é cle 0,15 'Ä, o

que é,5,97o menor que o nosso valof, poftÀnto a ligação do rlímero misto no nosso estudo é

maior que o tla ret'erênica, logo podsmos concluir que na nossa superfrcie o dímero misto tem

um comprimento maior e é meno¡ inclinatlo-

O parâmetro dr¡ mostra a diferença entre as coordenadas rn direção [001] entre os

átomos de In rta segunda camacta e o átomo cle In do rlímero misto' visto lrlo lado do átomo

de p do dímero misto, conforme a figura 2.5 (a), enquanto a distÍincia dt mostra a diferença

rle coordenadas na tliruçäo [ü)l] entre os átomos de In rl¡r seguntla camada e o átomo de In do

dímero misto, visto do lado do átorno de In do dímero misto,conforme a figura 2.5(b)' Os

parâmetr,os d¡. e d'¡, mostrflm <¡ue tui uma inclinação nas tigações entre os átomos de [n da

seguncla ca¡ra¿a indicando que estes átomos não são coplanares' ou seja há um¡ elevação dos

átomos das camadas inferiores com a finalid¿de de sustentar o dímero misto. Portanto, nosso
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resultådos concordam muito bem com aquelcs obtidos por Schmidt ct al. ttll, estil

concordância é melhor do que aquela vista na superffcie 2'A-2D e portanto reforça o

argumento de que o núrner,o de planos de átouros e de vácuo utilizados nos cdlculos d¿

superffcie com padr.{o 2x2-2D não é sulìciente p¡ra a correta convergência da estrutura,

ret'orça também o fato de que os tigrs de pseudopotenciais e a apnrximação pära o termo rla

energia de troca e conelação não podem ser res¡ronMveis por deslocamentos daquêla ordem

sobre os ¿ltomos da superffcie.
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Capítulo 3

Adsorção da Molécrila de tIÑ sobne InP(ütl)

Neste capftulo são apresent:rdos os resultados obtidos para o processo de adsorso da

molécr¡Ia tle H:S sobrc os dois padrões de reconstfução apresentados no capítulo anterior' o

2x2-2De o 2x4-MD. Foram consider¿rlas ctnfigurações com amolécula na tbrma dissr¡ciada

e nãodissociada. Para a superffcie com padrão 2x2-2D foram consideradas várias

configurações onde as moléculas fsam adsorvidas sobre os sltios formados por átomos de

fósforo, com diferentes coberturas de moléculas va¡iando rle 0'25 ML alé 1'0 ML' Para a

superficie com padrão zx+MD fonm consideradas somente configunrções sobre os sítios do

dfmero misto.

3.1 - A Motécula de HaS

No cálculo da molécuh de H:S usamos pseudopotenciais cte Troullier e Ma¡tinslroì

comenergiadecortedel|Ry,comonoscálculosdassuperfÍcieslivres'Dimensionalnosa
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supercélula na tbrmû de uma caixn cúbica e posicionamos os átomoa da molécula no cenho

dela. As dimensões da célula unitária foram escolhidas de forma íl não permitir que houvesse

interação entre uma supercéluln e outra, e p¿¡ra avaliar essa interação conì sítios vizinhos,

fizemos c¿l-lculos para diferentes fanra¡hos de caixa, nras todos com energia de corte de t2 Ry.

No cáIculo foi permitido que as plsições dos átomos de hirlrogênio relaxassem enquanto o

átomo de enxoftE permÍmecìeu frxo. As ¡losições forarn consideradas est¿rbilizrdas quando a

força entre os írtomos tomou-se rnenor que 0,025 eV/A. Considenrmos ainda a convergência

<los cálcuJos collt relaçño ao ¡¡únrero cle ¡rontos ks especiais, usados pflrÍr representar a zona de

Brillouin dentro do esquema de Monkhorst-Packlsl. Os resultados podem ser visto na tabela

3.I, que mostra as distâncias d¡¡s e d.urs que indicam as distâncias entre os átomos de

hitlrogênioe o átomo de enxofie, n" k que éonúmero clepontos lcsespeciaiseo ângulo enfie

os áto¡nr¡s de h.idrog0rúo na nrolécul¿u

Parâmetos da Molécula de HrS

a '} I"N" k

1

I
I

I

1,38 IJE

tJ8

l.l8

r3ß

tJ8

IJIJ

3o/o

3%

t*18

r.3s

1,34 9t12

9l.st

9¿r8

gtLT

n.y2
q:n

9.1.10

92.U2

92,1æ0 4,8Io

{,31"
0,t%

0,170

0,9Yo

{,1%

1,101o

{,1%

3%

3To

3%
qu

3%

3lo

12,0

r5,0

17,0

1.38

1.38

r.l8

r,3E

r.38

r,38
20.0

I

I
I

I

Tabela - 3.1 - As dil'etentes dimensões da célul¡ unitá¡i¡ cribica de âæst{ â{, (em u. a.); as distânci¡s ¡elativas

(d¡rs e d1¡¡5), as variaçÕes percentuûis em relação aos valores ex¡rcrimenta's e o ângulo enlre os ¿ftomos de

hidrogênio, dado em graus de acordo com re{erënciÂ [44]+.

Observa-se ni! tabela 3.1 que a distância entre os átomos de hidrcgênio e enxot¡e tem

boa concordância com o valor experimental, em torno de 37o. para to<los os cllculos
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independente da tamanho da superoéìula utilizada ou do númscr de ptrntos ks, assim como o

ângulo fonna¡lo entre os áto¡nos de hidrogênio, também não ¡¡¡csFç¡r¡-xe se¡lsível ä variação do

ntir¡ero de pontos ks e nem do tamanho da rupercélula utilizada. Em relação ao ångulo todos

os valo¡es apresenta nn desvios inferiûres a 1,27a e poriflntû" eståo ta¡lbép¡ em boa

concordância ern rela$o ao valor experinrcntal. Os resultadas rìr€äs'trT¡r-aru ainda que a energia

total näc variou signifrcativamente de um cálculo para ouÞû de Èbrma que os parämeEos

utilizados pÍrrïr o processo de adsorção são dístância de 1,38 A entre os átomos de hidrogênio

e enxofre e unr ângulo entre os átonros de hidrogênio de 92,0f, nun¡ c:ilcul{r com r¡ito pontos

ks especiais, conforme mosfra a figura 3.I.

r,3ß

92,02

Flgura - 3.1 - Es-tn¡tu¡a motrea¡lar de HtS çe t'oi utilizad¿ Ds [rrncesso de adsorplo. Distliacia
relativa de 1,38 Ä, ånguta de 92,tg" num cr.flcr¡lo com oitc pontos k* e eae.rgia de co¡te de t? Ry.

3.2 - Adsorção da Mol&uta de H4S

Umn vez obtidas â$ e,stn¡n¡r¿s atömicas das supe.rfície-s livæs e da molécul¿ de FIpS,

montamcs viftias esûutsras para verifrcar a adsorção ccm a molécu¡jû- fniriialnente com ela
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nãedissociarla e posteriormente dissociarJa. Consideramos estn¡turas sobre os dois padrões de

superffcies de InP(QOt), contendo cliferentes números de moléculas (\¡¿írias concentrflçæs) ern

cliferenæs configurações e buscantlo as configurdções tuais est¡iveis.

A a¡láIise <Ia nossa superflcie InP(ff)l)2x2-2D livre mosûou que os clfmeros da

superfície são equivalentes, portånto algumas estruturas que apreseritiuäm conhguraçÖes

iguais e puderam ser omitidas pois eram equivalentes entre si, conforme pode ser verifrcado

na figura 3.2. No caso da motécula ctissociad¿ monlamos estruturùs de tûl forml que os

átom<ls rle hi{rogênio e os írtotnos cle enxofre ocupassettt tott¿s ¿t-s colnbinações ¡rossíveis ltos

sítios tla supercélula Calcr¡lamos talnbém estruturas onde os hiclrogênios se desorviam

lbrman¿o Hr sobre a superlTcie. As estrufuras tbram relaxadas assumindo es[arem convergidas

quando a força entre elas fosse menor que 0,025 eV/A. Assiru chegamos ãquelas estruturas

energe ti cartrente favonívei s.

3.2.L - Adsorção sobre InP(001)2x2'2D

Sobre a superlicie 2x.2-2D consitleramos quarenta e uma estruturas, sendo seis com a

adsorção da molécula nãedissr¡ciatla e trinta e cinco com a molécula n:r forma rlissociada'

Todas as estruturas que envolveram a adsorção da molécula inteira mosmram-se

energeticamente desfavoráveis e em todos os c¡tsos a molécula não permaneceu fixa à

superfície, ou seja, ela desorveu e indicantlo que a molécula nãodissociada desorve sobre



Cîpí(ulo 3 - Atlsorçiìo da Molécula d€ H2S sobre InP(fi)l) - página - 85

sítios formados por átomos de fósforo. Já com a molécula dissociada o comportamento foi

rnuito tliferente. Construimos dezoito estrufurfls com uma molécula parcialmente où

to[al¡rente 4issociad¿U onze estrutu¡:ts com duas molécul¡n, cinco com três nroléculas e uma

com qu¿rtro moléculas. A tabela 3.2lnostra as energias de adsorção das moléculas dissociadas

<1e HzS sobre a superfície InP(001) 2x2-2D- A energia de adsor,ção foi calculatlû como a

difere¡ça entre as energia totais da estrutura composta e da superficie livre e da molécula,

conforme mostra a equação 3.2.1,

Adsorção de H"S sobre lnP(OOl) 2x2'2D

Estrutura n" de moléculas (eV) Estrutura n" de moléculas Ed (ev)

1

2
3
4
5
6
7
a
I
10
11
12
13
74
15
16
17
18

1

1

1

1

1

1

1

1

I
1

1

2
2
2
2
2
2
1

-{),33
-o,45
{,35
-o,51
-r,og
-o,39
-o,94
-o,90
-1,25
-1,36
-1,1 4
-2,29
-1,13
-2,10
-r,53
-l,12
4,17
1,42

1,88
't,35
o,85
1,56
o,97
1,94
o,05
-1,92
-2,æ
-1,44
-o,95
-o,98
-o.93
-'r,33
-o,74
-o,87
-o,91

19
20
21
22
23
24
25
2ø
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1

1

1

1

1

1

2
3
3
3
3
3
4
2
2
2
2

Tabela - 3.2 - Energias ¿e Adsonção <Ia molécula tüS de sob¡e a zuperflcie tnl{0rJl)2x2-2D- A numerução

<Ias estruturas corresponde àquela <Ia ligura 3.2.

E,ut = E l rrrru,unr- E f ,rup. I i' rc- ll E r 
^ul 

¿.,,t, G'2' t )

gntle n é o número de molécuhs de H¿S presentes na esFutura. Observe que uma estrutura

com energia de arlsorção favorável ao processo de adsorção é aquela onde a energia total é

menor que fl soma da eneryia cla superfície livre com a cnergia das n moléculas adsorvidas
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sobre el4 sendo portånto negativa. A figura 3.2 mostra as trinta e cinco estruturff propastas,

co¡n moléculas dissoeiadas, no proce.qso de adsorrção- Os átonros enr ven¡¡elfuo são enxofres e

os verdes são hidrogênios adsorvidos sob¡e a superfície InP(00l)2il,2-lÐ terminada em P. Os

átornos de fósforo esão representados peia cor nragenta e os de índio são cinzaco confærne

mostra a referência abaixo.

a Fr os Op O In

Estruh¡¡¡ I Estn¡nrå 2 Estuhrr¿ 3 E*Eutura4

Estn¡tura 5 Eslnlhlrû 6 E$truhrrâ 7 Estnùtrìrû I
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Estn¡tu¡a 9 Esrrututa l0 Estruû¡lì¡ ll Estruûrra l2

\ to a ¿

Estruûrta 13 Estmu¡ra [4 Estruü¡râ tj Esfiuh¡r¿ L6

, - ù t ¿

t3ellir Ërr:Ít

?,Ílt¡il títrtil fil
r:{r

üu
lisr

r¡
t)

írI

Estn¡hrra 17 Esfiuh¡r¿ l8 Estn¡tnra 19 Esüuhrra 2I)
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J'Ir¡íl
a

a

Esnuh¡rò33 Esruh¡ra 34 Estruu¡rÈ 35

Figura-3.2 - Visão de ropo e lareral das estrutums qþfirlnr¡ tro pn ocsso de adsorção da molécula de

IIzS dissociada sobre InP(001)2x2-2D. Os ¿fùomos em vemrclho sfu de enxot're, os verdes são

hidrogêniol os átomos de cor magenta são fósfo¡or e os cinzas de fndio. A direção pffilcJ¿ aoe dfineros

é a U.l0l.

Apesar da quantidade de esûruturas favoráveis, ou seja, aquelas que tpres€ntam energia

de adsorção negativa, as estruturas apresentarirm peculiaridades bastante significativas entre

si, indicando ctlnr clareza quais as possfveis estuturas en€rgeticåmente mais fuvoróvdt qo",

naturalmente fazem parte do mecanismo de adsorçäo da moléculaHzS.

Observando as estuturas da figura 3.2. podemoô verificar $le nos ca$os d¿ adsorção

de uma molécula dissociad+ a desorção de átomos de H (estnrtra 241 e t desmrção de PH¿

(estruturas L8-23) foram desfavoráveis energeticriment€, o m€$no fa¡o ooorreu no caso da

desorção de PlIr na adsorção com duas moléculas apres€ntada pcla estrutura 25. Por outro

lado, nas estn¡turas I até ll, nenhum átomo desorveu sob,re a superffcie e as energias de
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adsorção indicam que todas elas säo favoráveis, destacandose a,s es-truh¡ras com os dois

átomos de hidrogênio adsorvidos sobre rnn dírnero e o átûmo de enxaùre sobre o eutro,

estruturas 9, l0 e I l. Esta forma é apontada por nossos cálculos como a mais estável ent¡e as

estruturas cotn UDra tnolécula adsffvida. Num padrão geral, as esüuturas ¡n¿is est¿{veis cont

adsorção de uma e duas moléculas, oærrenì conr adsorção integral tle to*tos os ¿{tonloc de

enxoùe e hidrogênic das moléculas sobre a superffcie. Nos casos Bm quÊ há hês moléculas

observa-se a adsorçãc dos átomos de enxofre e átomos de hidrogênio cÐm o mcsmo padrão

anterior e ainda a desorção de duas moléculas de hidrogênio. Noo casc da adsorção com

quafro moléculas, somente os iitomos de enxofrre adsorvem sobre a superficie. Portflnfo í[D

considerarmos somentË as estruturÍ¡s mais favoráveis energeticamente com adsorç:ão de t, 2, 3

e 4 moléculas dissociadas podemos veriñcar que são as estruturas [0, com r¡ma molécula, [2,

com duas moléculas, ?7, com três e 3l com quato. Estas estruturas serão tletalhadas a seguir.

r Estrutura L0

1.96Å

t-rr0l

t-lr0l l-rfi¡J

tlrol

F gura - 3J - Estrutu¡a l0 com uma molécula de IIrS díssociada sobre a stpertTcie InP(0ùl)-2x2-
2D. O átomo verme.lho ú de e¡xoFr os hirirogênios estão em verde.

3,tt A
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A figura 3.3 apre.senta a estrutura de mais baixa energia de adsorção, portanto a mais

estável, referente à adsorção de uma única motecula dissociada de FIzS sobrÊ a superficie. Sua

energiadeadsorçãoé-l.,36eVoqueé0,t-leVmenorqueadaes[uh¡ra9,queéasegunda

com menor energia de adsorção. Observa-se que os átomos de hidrogênio da molécula

adsorveram sobre o mesmo átomo rle fósforo e que o átomo de erxofre adsorveu sobre o

dímero vizinho. Os átomos de fósforo que compõe o dímero sobre o qual foi adsowido os

átomos de hichogênio, foram tlestocados pma longe do dímero no quat adsmr¡eu-se o átomo

de enxofrre. Isto pocle ser verificado observando os dados d¿ tabela 3.3 que ap¡esentir os

deslocamentos dos álomos da estn¡tr¡ra l0 em relação ä posição dos átomos correspondentes

na superfície livre. Os deslocamentos mostam que os átomos de P numerados Por 14 e 16

sofreram deslocamentos considertlveis nas dfueções [- t l0] e t I l0l enquanto os átomos 13 e L5

va¡iara¡n ¡Deno$ suas posições.

Deslocamentos dos Átomos da Estrutura 10 em Relação à Superfície Uvre

Átomo 7 I 10 12 r3 14 t5 16

[-110]
[1101

[00r]

o,28
0,11
-0,18

-0,31

-o,15
0,18

o,11
-0,02
o,o1

-0,29
o,14
o,08

{,09
4,20
o,o9

0,56
{.¿lÍl
o,00

{,ol
o,12
0,05

1,00
{,69
o,o5

Taþela - 3.3 - Deslocamentos, em ângstmn, dos iflomos de P da estrutur¡r t0 em relação à nossa superllcie

lnP(O{)l)2x2-2D livrc.

O conrprirnento do dímero formado pelos átomos 13 e 15 aumentou 14,6%o, está em

2,51 
^ 

contra 2,lg 
^ 

da superffcie livre. Como pode ser verificado na tabela 3.3, a

coordenarla do átomo 13 na direção U l0l diminui 0,20 Ä enquanto a rlo ¿ltomo 15 aumentou
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0, t2 4.. Já no outro rlímero houve um recuo n¿r direção It l0], o átomo L4 teve sua cfi)rdenada

nesta rlireção diminuida de 0,43 Å enc¡uanto o átomo 1ó recuou 0,69 Å o que mostra que

houve uma aproxinração entre este átomos de 0,2ó .4, <, que encurtou a ligação do clímero de

2,2O ì\ rra superffcie .livre parr_?.,O7 ^Å r¡a esfrutura 10.

Um dado interessante é mostmdo nos delocamentos dos átomos 7 e 9 que indicam uma

apmximação mútua na direção [-lt0], indicando um agrupamento mais compacto etrtre os

átomos 7,9 e 13. O mesrno comportânìento pode ser aplicado ao átomos lO,12 e 15. Observe,

talnbéln que os átornos 13 e 15 desìoc¿un-se na direção [fi)U no sentido de cottrpactar

localmente a estrutura. As distâncias rnostradas na figura 3.3, vista latef,al, indicam que as

ligações entre os átomos de fósforo 12 e 16 com comprimento de 4,01 ,Ä, . o ligação entre os

á[omos 9 e 14. com cornprimento 3,1t Å. são muito fracas ou simplesmente não existem. O

cotuprinrento típico desta tigação entre ¡ito¡rros de fósforo, se consideran))os o raio covalente

do lósforo, que é de l,l0 Å, ¡ros leva aum camprimento de ligaçãoP-P da ordem <Ie2,2O Ã,,

nosso valor obtido para a distância P - P é a distância da ligação dos rlíme.ros da nossa

supertície é de 2,19 Ä., o que é total¡nente coerente com o raio covalente. Já quando

analisamos a distância P - S, o raio covalente do enxofre é 1,04 Å qu" somado ao raio

covalente do átomo cle P indica uma clistância de 2, L4 L,em nossíl estrutura a clistância é de

1,96.Ä, uma ditèrença tle 8,4%.

o Estrutura12
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A estrutura 12 apresenta a mais baixa energia de adsorção entre as eßtruturas com duas

moléculas dissociadas, -2,29 eV que é 0,19 eY menor que a eneqgia de adsorçäo da estrutr¡ra

14 que é. a segunda som mefior energiå de adsorção. A exemplo da estrutura 10" os átomos de

hidrogênio se adsonr€nanr em duplas sobre os rnesmos átomos de fösfæo, enquanto oô átomos

de enxofrre se adsorvera¡n sobæ o átomos de fósforo do dfmerc vizinho, repetindo o padrño

apresentado ra estrutura I$. Mais ìrma vezr observa-se que os áton¡os de hidrogênio se

deloca¡am de modo a se afastr-se do dímuo fonmado pelos átomus 15 e 13, sobrre os quais

foram adsorvidos os átomos de enxohe. por€m a intauidade dos deslocamentos,

principalmente os átomos de fósforc identificados na figura 3.4 crmo 14 e ló" foi maior.

r,9? A tg4A 1?A

l-r

trrol t-rrùI HI{¡J

Ftgura - 3.4 - Estruma 1,2 com duas mol&ula IIzS dissociÂdas sobæ a srperficie InP{ml)-2x2-?D.
Em vsrmËlho átomt¡s desnxofrÊ e. vwdehidrogênio*.

Deslocamentos dos Átomos da Estfl.Jtura 12 em Relacão à Ssoerficie L¡vre

Átomo 7 o 10 12 13 14 15 16

[-11OI
n 101

looll

t,23
{,18
0,1ô

{,IO
4,24
0,04

o,4õ
o.12
{,û5

4,O8
c,I4
{,o2

a.J?
4,45
o,t+

o,ûû
û,9û
û"æ

t,z7
o,37
o,07

1,æ.
o,50
4,72

Tabela - 3A - Deslocamentos dos átomos dË P d8 estruh¡ra 12 em rulaçãe å r¡ocsa superflcie InP(OOI)k2-
2D liv¡e.

!ier!it
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A tabela 3.4 mostra os deslocÍrmentos dos átomos de fóstbro .lns duas últimas camÂdas

em relação às posições dos átomos coûespondentes da superffcie livre. observa-se que o

átonro 16 sofreu utn intenso <leslocamenlo .le 1,22 Â na <lireção tllOl e 0.50 A' na direção

t-l l0l. J¿f o átomo 14 não se deslocou na dirego t-l l0l porém deslocou-se 0,90 ,Â na direção

tlLQl. Anrbos rleslocaram-se na rtircção [00t], o primeiro com 0'72 Ã' e o segundo com Q73

Å. gste com¡rortamento dos átomos deste dímero da superffcie foi observado em várias

estruturastaiscomo: lI,12,13, 14, 17,26'n,SS,]seS!,inclicandoumapossívelformaçño

cla nrolécula PHz lirne sobre a superffcie. Este hipótese foi testada nfls esüuturts 18, 19,20,

21, 22, 2? 24 e 25, pois acrediøva$os que poderia haver neste conftortåmento algum

mecanismo tle substituição tlOs átomos rle fóstbro por átomos de enxofre que passiyariam a

superfície, conforme afirm¡m alguns estutlost¿'2{, lnas este fato não se confirmou do ponto de

vista energético, confontre podettltx ver na tabela 3'2'

os átomos l3 e l-5 afa^staranr:se na direção [-110], alongando o comprimento do

dímero, que me¿e L74 A,.O dímero formado pelos átomos 14 e 16 encolheu para 2'17 'À' o

que mostr¡r urn comp:rtamcnto irlêntico ao da estrutura 10. A tigação entre os átomos 12 e 16

rnostr¿dos na figura 3.4 tem comprimento de 3,81 Å, e indica que estes átomos estão

fmcarnents ligados, ítssim como os átomos 8 e 9 tambétn estão fracamente ligados ao átomo

14, cujos comprimentos das tigações são respectivamente 3,23 

^ 
e3'22Å" ontle normalmente

teriamos uma rlistância em torno rle 2,2o 

^.4 
ttistância entre os átomtx ¡le fósftrn¡ e enxofre,

obtida para a estrututa 12, foi de 1,94 Å pr,ro um e [,97 Å pota outro, ou seja, coerentes corn

o obtido rut estruftlra [2.
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o Eshutura 2?

À
L€8 A

tlrûj t-r lrrÐ

Flgurt - 3.5 - Estn¡u¡r.¿ 27, h& molécqta de If2S dissociadas sohe a s¡¡pÈrttcie InPfll0l)-2x2-2D.

Átomos de enxofre em vemÊlho e os hidrog€nios estão em ter&.

A estrutura 27 apresentou energía de adsorgão de - 2,?2 eY o que é 0,30 eV menor que

a energia de adsorção da esFuûrra 26 ql.te é a segunda estrrt¡ma com energia de adsoryão mais

baixa, nos c¡rsos de adsorção envolvendo t¡ês moléculas dissociadns. Ncsta estn¡tura se

observa o mesmo padräo de adsorção apresentado nÂs estruturas anteriores. um átomo de

enxofrre sobre um dimero e dois átomos de hidrgênio adsorvidos sobre o mesmo álomo de

fósforo do dlnrcro vizinho, houve a adsorção de estruturas HS e a desorção de uma molécula

de hidrogênio. Mais uma vezÞ os átomos do dímero sobre o qual adsorvemo$ os átomos de

hidrogênio softeraul deslocamentos intensos, como podemos ver na figura 3"5.

Deslocamentos dos Átomosda Estrutura 27 em Relaçåo à Superffcie Livre

33S

gj
€

33SA

Átomo 7 I 10 12 ï3 14 15 16

[-110]
n10l
[001]

0,06
$,23
0,09

-0,25
-0,2s
0,18

0,28
0,10
-0,03

-0,29
0,14
0,03

-0,14
-0.54
0,06

{},25
1,ffi
G,S

-0,0s
0,07
-0,06

-0,il
s,92
0,4f

Tabeta - 35 - DeslocarnenÉo* ¡åx áfomrx de P, em ânggfon, da estruh¡rò Z7 em rela4ftr à m¡rita supmffcie

InP(001)2x2-2Ð livre.
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O átomo L4 sofreu um deslocamento m direção [t l0] de l,()6 A enquím¡o o átomo L6

também se deslocou 0,92 Å, na mesma direção e ro mesmo sentido, portanto a distância entre

eles, ou seja, o comprimento <la ligação rlo dínrero, reduziu-se a Zl5 Å' Houve ùanrbétu utÌ

considerável deslocamento desses mesmos ¿Ítomos na clireção t-ll0] no sentido de

aproximação entre os rlímeros como prde ser visto na tabela 3.5. Obue¡n-se também que

estes átomos deslocaram-se na direção [ü)t] saindo do plano da sulrrficie, principalmente o

átomo 14 que deslocou-se 0,95 A, inrlicarulo uma granrle influência dos álomos de hidmgênio

conlbnne foi c6luenti¡lo anteric¡nrrcnte. O dúnero fonltaclo pelos átonros 13 e 15 aunlentou

para 2,80 Å o seu comprinrento, uma tendência observada em ttdas as estruturas vistas até

aqui. Os deslocamentos na direçâo U l0l foram, p¡uû o átomo 13 - 0,54 Å e para o átomo 15

foi de 0,07 Å. no sentido contrário. Isto nos leva a deduzir que ¡Ls ligações dos átomos I e 9

conl o írto¡no 14 são fracas. As clistâncias entre os átonros de fóSoro e enxofre v¿¡riou uln

pouco parû esta esuutura. O átomo de enxofre sem utn ltomo de hidrogênio ligado aFresentou

distância de 1,95 Ä, enquanto os átomos de enxofre ao qual eslão ligados átomos de

hidrogênio apresentaram ligações de 2,08 Å. e 2'14 Ä, a ligação H - S, que estão adsorvidas'

apresentararn ligação de t,39 Ä o que esfá em concordância com a indicação dos mios

covalentes do fósforo, L,l0 4' e do hitlrogênio,0'30 A.

o Estrutura 31
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t-a a

192 A.

t-r0l
A,

Irl0l

Figura - 3.6 - EsÈuure 3l com quaün molécula HeS sob¡e a superffcie InP(001)-2x2-2D. Eût

vermelho estão os {tomoe de enxofre e em verde os átomos de hidragËnio-

A estrufura 3[ apresentou energi¡r de adsorção de - Ð,93 ÊV e portanto mostrou-se

favonível ao p¡o€esso de adsorçãa. Esûe Fesultado esh{ em conformidade com eshrdos

antedo¡es$i indicando que os átonos de enxofre passiva¡ìr srryffcies de compostos

semicondutores trI-V. A adsorçäo de quaüo moleculas sobre InPtOOLrZx2-åD hm uma

configuração única com nr,áxima concentração de ttts dissociado sobre esta superfícig e foi a

e.strutura que menos deslocamentos sofreu em relação ä superfície livre. A täbelff 3.6 mostna

os deslocamer¡tos em relação à superffcie liwe.

Deslocamentos dos Átomos da Estrut¡ra 31 em Relação à Superfície Livre

Átomo v I f0 12 r3 14 15 16

[-f 10]

t110I
p01l

{"12
4,14
0,92

4,æ,
{,m
{,04

4"12
0,15
0,03

{),21
0,04
s,ff2

4,1V
{},19
0,08

{}"5Ë
{,tg
0,05

{,15
0,19
0,08

-0,59
4,05
0,t7

Tabela - 3.6 - Deslocâmentos doe átonroa de P, em ângstron, da estn¡t¡¡ra 31 em ætação à nossa superñcie

InP(001)2x2-2D livre.
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Observando a tabela 3.6 veriFrcrse que näo houveram deslocameritos capazes de

moclificar signiñcativamente fl estn¡turfl da superffcie livre. Os átomos 14 e 16 deslocaram-se

-0,56 Å e -{,59 .4, res¡rectivamente na direção [-110], sendo €stÊs os nr¡iores deslocamentos.

De moclo geral o que se observa é que os átomos busca¡am um configuração nrais compacta

de arranjo, e isto porle ser visü¡ ao considerarmos os deslocamenttx dos átomos [0, [2 e 15,

n:r {ireção t- t l0l. Vemos que houve uma apmximação já que o átomo l0 dcstocou-se 0, t2 Å

no sentido positivo clo eixo cle referência enquanto o átomo 15 deslocou-se O'16 A no sentitlo

contrítrio e o átonto 12 ta¡nbént clesl<rcou-se O,2l Ã no sentido negativo" assiln toclos se

aproxinraram nesta direção. Ao olhiumos a direção [110] vemos que houve também uma

pequena aproxinragão entre eles. O mesmo com[Ðrtamento é apresentado pelos átomos 7, 9 e

13. Sirnuttane¡rmente, os dímeros sofreram mudanças em seus comprimentos, o dímem

fonrrado ¡relos átortros 13 e 15 au¡rrentou e atingiu 2,57 

^ 
enqu¿r¡to o dí¡rrero fmrDado pelos

átomos 14 e 16 dinúnuiu para Ln 
^. 

Os deslocamentos dos átomos 14 e 16 na direção

t-l l0l tornaram fracas as ligações com os átomos 7 e lO (átomos 8 e I l) já que estas ligações

hcanrrn muito acima do comprimento arlotarlo como referênciiu aquele dado pelo raio

covalente do átomo de fósforo. As ligações entne os átomos de fósforo da superffcie e os

átomos de enxofre apresentaram cornprimento de 1,924, pana os átomos t3 e 15, e tle t'97 Å.

para os átomos 14 e 16.
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3.2.2 - Barreiras de Energia RelatÍvas às Adsorçõ€s sobreIGP{00f}2x2-2D

Nesta parte de nosss trabalho, analisamos as energias de formaçåo das estruturas

energeticamente mais favmáveis s um possível mæanis¡no de adscn$o da mol&ula

dissociada de HrS somerit€ sob'rc a superflcie 2x2-?Ð. Observando as tabelas dos

deslocamentos" as posições dos átonros rla* esfuhrras mais favorávsis e principalnente o

padrão apresentado na adsoção das estn¡h¡rns mais estáveis, apresentadas na seção anteriÐr,

podemos percerber que elas sugerem um mecanismo de adsorção da molócula de tIeS, Na

tentativa de deternrinar a dinâmica deste ¡necanismo de adssrção" fizernos eálculos pam

verificar baneiras de energia na formagão de cada uma das esùn¡tr¡ras energeticamente

favoráveis durante o processo desencadeado desde a molécula livre aÉ a sua adsorçåo sobre a

superffcie e a detecção de possfveis barreir¿s de energia entre uma e*truturn e outra. Foram

realizados vá¡ios cálculos testando vários caminhos entre afl estruttnas favoráveis

energeticamente, Partimos de uma estn¡tura que chamamos de strnh¡ftr zcf,r) que consiste da

superffcie lir¡re e sobre ela, átomos da molécula de HrS dissociedn que adotamos corns

referência.

.t O

5"0u- a

trrtl

Figura - 3.7 - Estruhrra zero. superffcie lirnp com áfo¡noc da molúcr¡la dissociadô, usad¿ como

refe¡ência p¡¡ra os cálculos das bar¡eiras de energia nos proæssoa & aeorção.

ì

101



1

Capftr¡lo 3 - Aûro4ão dn Molécula d€ HrS sobrc InP(fi)t) - pdsi¡tû - 100

A partir desta estrutura füzemos os cálculos para determirnr a baneira de energia entre

a estrutura zero <le referência e as estn¡turas obtidas nos cálculos de adsorção com urnÍr

molécula. Consiclerauros ainda as barrcinrs entre una estrutura e outr:L A estrutura zero pode

ser vista na figura 3.7.

Os resultados dos cálculos das barreir¿s energia podem ser vistos na tabela 3.8. Esa

fabela mostra as energias de ativação para cada uma das estruturas. A energia de ativação é a

quanticlacle cle energia que se cleve fornecs ao sistema pafa que ocofia o lttoclesso de uma

estrutu¡a parû outra- A energia cle ativação é associacla à unla tenìperatura anrbiente ahavés da

equação de Arrhenius (equação 3.1). No contexto desta equação a tempefatura é entendida

corno a temperatura em que o ambiente ¡leve estar Para que o sistema consiga ultrapassar a

b¿weira de energia, assim a temperahra foi estimada pela expressão de Arrhenius' dada por:

T: tE"':uu'Y..i (3't)
13Rln(10)

on{e T é a temperatufa, em K. estimada; E i,,r'o é a energia cte ativação do processo, dada em

elétro¡-volt, também chanurl¡ cnelgia rle transiçño, que representû a altura da barrcira de

energia e R=6,63gx10-s eVImoI.K pilna a energia clada em eV/mol. É importanæ

ressaltar que o formalismo teórico utilizado neste trabalho é responsável por uma

subestirnação da energia de ativação relacionada estritamente ao sislema tralado' conforme

demonstratlo por Nachtigall, Jordan e cdlabora¡lorcst{7|, Neste trabalho Nachtigall e lordan

obtiveram uma subestimação da txrlem tte 150 K para a desorção da molécula de hirlrogênio

Hr e a difusão de átomos de hidrogênio da molécula de silano (SirHó) adsorvida na superffcie

Si(001)2x1, quancto comparacla a ciílcuLos usa¡rdo métoclos CI (Configuration Interaction) e

GVB-CI (generalize<l valence-bond configuration interÛction).
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Cálculo das Barreiras de

Barreira de

entre as Estruturas

(ev)

0 para 5

OpraT
O para I
O para 9

O para 1O

0 para 11

nåo

näo

não

não

não

5 para I
5 para 7

5 para 9

5 paralO
5 para l1
7 para 9

7 paral0

sim

sim

sim

sim

sim

stm

stm

srm

3,17

3"32

4,57

3,37

3.51

1596,01

1670,62

2298.,59

1696,19

1768,52

2,r5
1,94

4,45

1081,63

978.,21

æ47,æ
7 11

I para 9

I para 1O

sim

sim

sim

1,5'l

2,48

757,43

1245,77

11

1O pra12
12 para27

27 para 31

Tabela -3.7 -Resultado rtos u--¡llculos d¡s barreir¡s de energia p¡r.. as difurentes Èstn¡trmìs'

os cálculo rlas barreiras rle energia entre as estfutllms mostrù claramente um

mecanismo de adsorção <la molécula de H:S dissociada sobre a superftcie InP(ü)l)2x2-2D'

Na tabela 3.8, poclemos verificar que o processo de adsorçiio da molécula dissociada, ou s€ja'

da estrutura zero parír as estrutr¡ras 5, 7. 8, 9, l0 e ll, <rcorre eslnnt¡rnsrmente' Ítois não há

barrcim de energia em nenhum desses c¡Lsos. Portanto, nori.sos Cllculos mostram que o

mecanismo de adsonção passa neL'cssariamente por uma tlas configuraçõ€s aprcsentadas por

algurnas dessas estruturas. Neste senti.do fizemos vários qítculos na tentativa de buscm os

caminhos possíveis e mais pnrvilveis pûra este prÛcesso de aúsorção'

nâo

nåo

não
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Calculamos diferentes canrinhos tlcntro do processo'na intenção de enconftar possíveis

estágios inl.ermedidrios que envolvessenì algumas das configurações ericonhadas nos cálculos

<le adsotçlio. Realizam<ls cáIculos pilrtiudo rla estrutura 5 para a.s eslrunn:rs 8,9, l0 e ll, da

estrutt[a 7 p,Na as esfrutur¿ts 9, lÜ e ll e da esfrutura 8 para Írs eslruturas 9, l0 e ll, mas

to{os apresentaram barreiras, mostrandù que estes prooesso são possíveis rle oconerern porém

improváveis para temperflturas entre 573 K e 873 K ou seja, a tempemtuf,ít em que os

processos experimetais de ad.sorção sño reali?¿dos.

Ao observanìtos a tabel¡ 3.7 enconaärnos trtn pr(rcesso ¡rossfvel de ocorrer dentro da

faixa de temperatura consirlerarla, trata-se da formação da conñguraçiîo dada pela eslrutura 8

que evoluiria para a configuração dada pela estrutura 9 e chegaria à esfn¡tura I0 de mais baixa

energia, porém este mecanismo é pouco llrovável, já que todas estas estn¡turas são todas

possíveis, e o processo tenderá a pfivilegiar ¿r esffurura ¡llais f¿rvor:fvel energeticalDente

apontando, p,ortÂnto" flriru a configuração apresentada pela estrutura 10, com energia de

adsorção mais baixa.

Quanrlo considcr¿mos o sistema com unta concentração duas vezes maior de HrS, ou

seja, duas moléculas dissociadas por supercéluta, o sistema poderia evoluir para configurações

colno as apresentadas pelas estrutyqs 12 e 14, nós não testamos o caminho entrc as estruturas

l0 e 14, entretanto como o caminho entre l0 e 12 não apresenta barreiras. portanto, um

processo que ocorre espontaneåmente ele é o mais pnrvável- Aumentandese ainrla mais a

concentração de H1S, de modo :a, termos três moléculas dissociadas por supercélula,

chegamos a estrutura 27 e saturando completarnente a su¡xrffcie teremos a configuração dada

pela estrututa 31. Este mec¿rnisnro é desencadeado a partir de uma ¡nolécula dissociada

passando ¡ror pelo menos uma <!as es!ruturas 9, lO ou ll, as quais têm configurações muito
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parecidas, pofÉm com prcteÉncia pela estrutura l'0- Em seguida" ao aumentafrnos a

concentração F[zS, ou seja, o núrnero de moléculas sobre :ll suP€rcélula passando pilra duas, a

configuração resultåri¿ nfls e"struturds l-2 ou 14 como Írs nuris favonive'rs. Autnentando-se

ainda mais a concentração cle HzS sobre a superffcie de forma que tivessemos Ûes moléculas

por supercélul4 apareceria a estrutura 27 ct¡mo favorável e enfim saû¡ranrlo completamente a

superffcie surgiria a estrutuna 3 [ com quat¡o moléculas.

3.2.3 - Adsorção sobre InP(00f)2x4'MD

No estudo tlo prrrcesvr de atlsorção rla molécuta de I{zS sobre a superffcie InP(mt)

2x4-MD,nós restringimos nossos estudos à adsorção de uma e duas moléculas de HzS sobre o

dlmero misto, no senticlo de verificar as adsorções sobre os sítios formados pelos átomos de ln

e p do rlímero misto. Foram construídas inicialmente um conjunto de dezesseis estruturas,

senrlo oito com a moléculn não-dissociada e oito com ¡r moléculu na forma dissr¡ciada. A

superfície InP(001)2x4-MD apfesenta, como pode ser visto na figura 2-5' um dfmero misto,

formado por um átomo de fósforo e ouho de fndio. assim ils estn¡turfls foram criadas

¡xrsicionand(Fse as ¡roléculas sobre esses átouros e busc¿n<lo as trxl¿s conñgurações possfveis

sobre o dímero misto.

As configurações finais relaxadas apresentaram padrões que são aprcsentados nas

liguras 3.8. A tabela 3.8 mostra as energias de adsorção de c¡da padrão, obtidas após o
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relâramento dos átomos em cêda uma des dezesseis estruturas, e$sås enërgias de adsorção,

como nos cálculos ilnterior€s, foram obtidas ¡ìtravés da equaçâo (3.2.D.

de sobre a
Não-dissaciada lVloléc;ula

Ðuas

Padrão E"d {eìt}

1

2
0,00
-o.28

3 4
5

o,33
-0.11

o"12

Tabela - 3.E - Energias de Adsonção dos paddes obtidos-

Consíderando as estnrturÍls coavergidas com uma molécuI^r nã*dissociada,

verificamos dois padrões que säo mostrados nês figuras 3.8.1 e 3.8"2. Na pedrão 1. nós

induzimos a a<lsrnção sobre o sítio fonnado ¡:el* dtomo de fósfam e verificcmos que a

molecula desorve. Considerando que a sitl¡agão mais favonível para. $mfi Èstftr*¡rfl é aquela

com superflcie livre e molécula livre (Eø - 0), então o padrão I mostrou-se desfavorável

energeticamente.

t-r rDl

TTIOI
l-rr0I

Illol

Pad¡So I

Figura - 3-S.1 - Padrfu t, apreseuta r¡nra molécula não-dissociada de llaS deson¡ida sohte o sítio

forrnado pelo átomo de P do dímero miso.

Duas
(ev) Pañrão E"d [ev] PadrãoE*d (eV) Padrão
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Como constatamû$ anteriormente na superffcie InP(001) 2xL2Ð e agora também na

superffcie InP(ffi1)2x+MD, a molécula nã+dissociad¿ descrve so'bre sítios fonnados por

átomos de fósforo.

t
å

¿86A

Flr0l
t00u

t00tì

tll0ì lt r0l Fr¡ûl

Padrer2

Figura - 3.8.2 - pa¿rm 2 apæsunta una ¡¡rolécula adsorvida sobme o sftio fonnado pelo átolto de In

do dfmero misto.

No segundo padrão foi induzid¿ a adsmção sobre o sftio fonnado pelo átorno de índio

e obsewûmos que a molécula adsonre, portanûo este é um tbto novo, ou seja as moléculas

não.dissociadas adsorvem sobre os sltios formados por átomæ de índio. Yerificamos. ainda

que as intensidades dos deloc¡rmentos dos átomos em relaçrão à superftcie liwe são da ordem

de milésimos de ângstron, morhando, portanto, que as posiçfts dos átomos permaneceram

estáveis. O comprimento da ligação entre o dtomo de fndio e o átomo de enxofre da molécula

para este padrão é de 2,86 À o qu" mostra uma 1þção 12% lrluriw quÊ aqt¡e1a indicada pelos

raios covalentes do índio, 1"50 Å, e do enxofte, L,M Å, os quais nos indicauma ligaçõo com

comprimento ent torno de 2,54 Å. O ângulo formado pelos átomos de hidmgênio e enxofr,e é

de 93,67", ou sej4 l,68%a nraior que o vakn experi¡nental Fa a molécula livrel{r e o

comprimento da ligação enEE o átomo de erxofte e o átomo de hidrogêuio é 1,38 À, sem

D:3ziíl
n:¡i!ír
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alteração em relação àmolécula livre.

O terceiro padrão, obtido por estnrturas com duas rnoléculas näcrdissociadas,

apresentou uma estrutura coerente corn o padrão 2. Podernos observar qut a molécula

desorve sobre o sftio fornrado pelo átorno de fósforu e adsorve sobrc sítio fut¡¡ado pelo átorno

de fndio.

I-l Imll

tr r0l tl!01 t-r lt)l

Padrão 3

FtgurA - 3.83 - Padrão 3 apresenta duas motéculas nãodissociadas, rrmã adsorvida sobre o ¡itamo

de tn e outra desorvida sobre o átomo de P.

Observa-se também que o alinhamento da molécula com il direçäo do dímero,

diferentemente dos dois primeiros padrões, inllui na energia de adsorção desta estnrtura"

variando a energia de adsorção de -0,[2 eV até -0,36 eV. As intensidades dos delc¡camentos

dos átomos em relação à superfície liwe são também da ordem de milésimos de ângslron,

portanto as posições dos átomos perrnaneceram esL'{veis. O comprimento da ligação entne o

átomo de índio e o rle enxofre da molécula é de 2,85 Ä., porønto muito próximo do valor

verificado no padräo 2. Cabe destacar que este padrão apresentou a menor energia de adsorçäo

entre todas os padrões estudados dentro da supertrcie 2x4-MD.

O rcsultado da convergência das e.strutura.s onde foi induzida a adsorçäo de unra

molécula na forma totalmente dissociada sobre os sftios formados pelos átomos de fósforo e
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índio, mostrou diferentes comportamentos. Primeirame¡te, o padräo 4, para uma molécula

dissociadq onde o átomo de enxofre pennaneteu ligado sobre o áfnnro de fósforo e os átonros

de hidrogênio desorveram formando Hz livre, conforme mostra a figura 3.8.4. Esfå

configuração, entnetanto, não é favorável energeticamente. O qurto padrfio lnofitnou nm

comportamento coerente com as constatações de que o átomo de enxofre adsorve sobre os

sltios formandos por iítomos de P, observado nas estruturas anteriores.

- -

tû0lj t00uI-1roj

tll0ì Ilr0l t-ll01

Padrão 4

Figufa - 3.8.4 - Padrä[r 4 apresenta uma molécula totatmenE dissü;iadà ondo n átomo de enxof¡e

pennaneceu Îîxo ao sftio formado ¡relo ltomo de P e howe a t'ormação de lü livre.

A ou6a estrutura apÉsentou umpadrão diferente das demais, que é mostrado na figura

3.8.5 e adotaremos como padrão cinco. Neste padrâo, tarúÉrn pûra urnn ¡lnica molécula

dissociada, o átomo de enxofre ligou-se aoe átomos de fndio e fósforo" formando uma

estnrtura Uiangular e os átomos de hidrogênio ligaram-se formando Hz livre. Neste caflo, a

energia de adsorção desta estn¡tura é favorável ao processo de adsorção. Observn-se, portanto'

que no quinto padrão, com a molécula HzS dissociada, os átomos de enxofre adsorvem tanto

sobre o átomo de In quanto sobre c átomo de P, mas apesar de apresentar energia de adsorção

favon{vel ao processo da adsorção, esta esnúura mostrou-se rnenos favorável que o peùåo 2.

l):szìil
n33t¡íl
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-

t-l1q
tmll ßnrl

ttl0] fl101 l-il01

F¿dräo 5

FigUrA - 3.85 - Padrão 5 apreinnta uma molécula HzS tota}nen¡s ditËotiq.le. o áforno de enxofr,e

adsorvido entre o átomo de P e o iltomo de In e Hr livre sobre a super{icie.

O sexto padrño foi obtido de eshutrnas onde foram induzidas as adsCIrções de duâs

moléculas totalmente dissociadas sobrs os dois sítios simultaneamenfe. Os resultnrlos aponlam

pma um padrão onde os átomos de enxoft,e pennÍtnecemm ligados aos sÊus reslæctivos sítios e

houve a formagão de [Iz liwe.

\- -\

I00rl ¡fii11

tttol lr.r0ì tuol

Padño 6

FigUra - 3.&6 - Padrão 6 apreænta duar molécu-las totalmente dis^xxiad¡s. onde os átorntx de

enxofie foram ndson¡idos em cada átomo do dlmem misio e houve a tbmnqÈão de t[z sobre a supertïcie.

l):!?:il
l):3t!íl

t):!22íl
r):3t!íl

Energeticamente essa estrutura mostrou-se desfavorável ao prosesso de adsorção- Em
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todas as estruturûs constn¡ídas foi considerado o alinhamenûo da molécula em felação à

direção do dímero e o que verificílnros é que o alinhamento da molécula em rclação à direção

rlo dí¡rero não teve qualquer efeito sobrc a energia de adsorção [xlr:t os padrões I e 2, mas

ir¡fluê¡lcia significativa sobre os prdrões 3. Observando os padrões com a molécula

dissrrciad¿1, verificamos que o átomo de erxofre adsorve vrbre qualquer um dos átomos do

dímerc misto, mas não é favonivel em todas as configunações-

Nossos resultados quanto a adsorçño sobre a superfície InP(OOl) com 1ruhño 2x4-MD

rnostrou que a nlolécula nño<lissociada adsorve sobre sítios fonnado por átonros de índio e

que o proce$so é favuável energeticamente, nrostrou aindq que a molecula não-dissociada

desorve sobre sítios formatlos ¡xrr átomos rle tõst'oro, cont'orme tìri verificado na adsorção

sobre o padrão 2x2-2D. Já com'amolécul¡ <lissociada os áùomos de enxofte adsorvem sobre

os sítios fonl¡ados por átonros de fúsforo e de ínctio, poÉ¡l¡ as energias de adsorção *1o

desfavoráveis.
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Conclusão

Nosso esÐdo teve colllo objetivo enÛender como ocome o processo de adsorção da

molécula de HrS sobre a super:fície InP(001). Os dois padrões de reconstruçño da superffcie

InP(001), o 2x2-?Ð e o 2x4-MD, por nós analisados no pr()cesso de adsorção molecular,

mostraram o mesmo padrão daqueles apresentados em cálculo.s rec€ntemente realizadot[r4c 16l.

Acreditamos que o motivo das difercnças entre a estrutura de nossa superftcie com padrão

2x2-2D e aquele de cálculo semelhante, seja tlevicto ao número de planos do conjunto de

átomos representan do o bulk e de vácuo utilizados para a convergência da superffcie

apresentada na referênciatr6l. Já o nosso padrão ZxÇMD apresentou um gTru rnaior de

concordância com o da referênciaF2l e as rliferenças podem ser explicadas principalmente,

pelos tipos ¿iferentes de pseudopotenciais utilizados nos cálculos, pelos diferentes

parâme¡os de rede utilizarlos e pela aproximação utitiz¿<la par¿ o termo da energia de moca e

correlação.

A superfície com parlrão 2x2-2D mostruu ser muiü¡ mais susceúvel à atlsorção da

molécula tIzS na forma dissociada que a superficie com padrão 2x4-MD, enquanto a

superffcie 2x4-MD most¡ou-se mais rcceptiva ä molécula nãodissociada Todas as

configurações ¿e nrais baixa energia de adsorçño sobre a superfície coll lmdrño 2x'2-2D foralD

obtidas através da molécula dissociada e as duas configurações de mais baixa energia de

adsorção do padrão Zr4-MD foram obtidos com moléculas nãudissociadas. Verificamos que

a molécula não-rlissociacla desowe sobre sítios formados por átomos de fósfoto e adsorve
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sobre sítios formados por átomos de índio. A molecula de HrS totalmente dissociada adsorve

sobre sftios fonnado por átomos de fósforo e sobre sftios formados por ¿ítomos de fndio,

porém quando arlsorve sobre sítios formados por átomos de índio o processo é desfavorável

energeticamente.

Os cálculos rla adsorção e rlas barrciras de energia sobre a supeficie urm padrão de

rcconstrução 2x2-2D mostf,anam um possível mecanismo de adsorção de I{rS dissociada, que

envolve necessariarnenùe as configurações dadas pelas estrunrras [0, \2,27 e 31, de acordo

com a concentração de HzS no ambiente de crescimento ¡lo maferial. Esfe mecanismo indica

que é possível atlsorver HzS rlissociarlo sobre InP(001)2x2-2D pois &ata-se de um pruc€sso

espontâneo. Neste mecanismo, na rnedida cm que a concentração de [IzS aumenta, a adsorção

passa ordenarlamente pelas estruturas 10, 12, 27 e 31. Quanto à superffcie com padrão de

reconstrução ZxÇMD a adsorção rnostrou-se couro rurì fnocesso espontâneo quando envolve

uma rnolécula como a configuração dada pela padrão 2 ou com duas moléculas e padrão 3.
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