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RESUHO

Estudamos a interação de um elétron com os fonons

óticos superficiais de um material semi-infinito. Considera

mos apenas o caso em que o elétron está fora do material e

ligado ã superfície pelo seu potencial imagem. o metodo que

usaremos é baseado no formalismo das transformações canôni

cas empregado com sucesso no caso do polaron volumétrico. Es

te m;todo tem a vantarem de servãlido para todos os valores

da constante de acoplamento. Um comnortamento do tipo tran

siçâo de fase de primeira ordem é observado quando a constan

te de acoplamento excede um certo valor crítico: o eletron

passa de um estado quase livre para um estado lir.ado. Os as

pectos que caracterizam este comportamento são uma rápida mu

dança na energia do estado fundamental, na mass~ efetiva, no

nGrnero de fonons na nGvem ao redor do elétron e na localiza

ção espacial do elétron perpendicular ã superfície quando a

constante de acoplamento passa por um determinado valor

tico. A interação do elétron com os fonons volumetricos

é considerada neste caso •

•

•.
cr1

-
nao
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ABSTRACT

formalismA simple unitary transformation

cessfully employed to the bulk polaron problem, is used

su

in

order to investiRate the ground-state properties of an elec

tron near a surface of a semi-infinite material and interact

ing with the surface optical modes. The method has the advan

tage of being applicable to the whole range of the electron

surface phonon coupling. A first-order phase transition like

behavior from the quasi-free to the self-trapping electron

state as the coupling constant exceeds a certain critical

value is observed. The characteristic features of this phase

transition such as rapid changes of the ground-state energy,

the effective mass, the mean nurnber of surface phonons in

the cloud around the electron and the spatial localization

of the electron perpendicular to the surface at the critical

coupling constant are seen. On the present calculation, the

coupling of the electron to the bulk excitation modes is not

treated •

•
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CAPITULO I

INTRODUÇÃO

A possibilidade de um elétron formar um estado 1ig~

do no qual ele se torna preso i superffcie de um material se

mi-infinito devido i interaçio e1;tron-fonon ~tico superfi

cia1 tem se tornado objeto de grande interesse recentemente.

(Farias,S~udart e Hip~lito 1982, Barton e Babiker 1981, Bar

ton 1981). O caso em que o elétron interage com p1asmos supeE

ficiais tem mostrado ser um modelo razoavelmente bom na des

cricio de estados superficiais de positron em metais (Niemi

nen e Hodges 1978, Barberan e Echenique 1979). Além do mais,

a localização de e1;trons na camada de inversio de silício em

sistema MOS (meta1-~xido-semicondutor) foi também estudado em

termos do modelo da interação e1étron-fonon acústico superfi

cia1 (Rona e Erçe1ebi 1979).

Estudos das propriedades do estado fundamental do

po1aron superficial foram realizados no limite de acop1amento

fraco e intermediário simultaneamente por Evans e Mi11s (1972,

1973), usando o forma1ismo variaciona1 empregado por Lee-Low-

-Pines (1953) para o problema do po1arn vo1umétrico, e por

Sak (1972) em termos da teoria de perturbaçio. Sak (1972) es

tudou também a interaçio e1êtron-fonon ~tico superficial, no

limite de acop1amento forte usando neste regime o mesmo an•
zats produto empregado por Pekar (1954) no caso do po1aron vo

1umêtrico.

Com o objetivo de calcular a energia do estado fun



-2-

damental do polaron superficial para todos os valores da cons

tante de acoplamento, Clark (1975) usou o forma1ismo variacio

nal aplicado por Larsen (1966) ao polaron ligado a um poteE

cial Coulombiano. Ele encontrou uma descontinuidade na incli

nação da curva energia do estado fundamental versus constante

de acoplamento, quando a constante de acoplamento passa por

um determinado valor crítico. Esta descontinuidade tem a ca

racterística de uma transição de fase de primeira ordem na

qual o elitron passa de um estado m~vel' para um estado forte

mente ligado.

Recentemente duas aproximações, quais sejam, o for

malismo da integral de trajet~ria de Feynman e um mitodo va

riacional modificado da teoria de Lee-Low-Pines, foram aplic~

dos respectivamente por Huybrechts (1978) e Hip~lito (1979 a,

b) para investiear o estado fundamental do polaron superfi

cial, para todos os valores da constante de acoplamento. En

tretanto estes cálculos não apresentam explicitamente o com

portamento do tipo transição de fase de primeira ordem, no

qual um elitron passa de um estado quase livre para um estado

fortemente ligado. Por outro lado, Farias-Studart e Hip~lito

(1982) usando um formalismo generalizado da integral de traj~

t~ria, aplicado ao polaron volumitrico por Luttinger. e Lu

(1980), mostraram a existência do fenômeno da descontinuidade

para um valor crítico da constante de acoplamento. Se esta

transição i apenas uma consequência da aproximação variacio

nal utilizada ou uma prop~iedade eera~ do polaron euperficial,

esta i ainda uma questão a ser respondida.

Nestes últimos anos, muitos autores (Toyozawa, 1961,

1963, Sumi e ToyoZatoTa1973, Hanka 1978 a, b, 1979, Hanka e

..
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Suffczsynski 1980, Luttinger e Lu 1980 e Shoji e Tokuda 1981)

vêm investigando sobre a existência de uma transição de

do polaron volumétrico. Toyozawa (1961, 1963) primeiro

fase

-
supos

que esta transição de fase fosse causada pela natureza de cur

to alcance da interação entre o elétron e o fonon, e não pelo

potencial de longo alcance. Deste modo apenas o polaron

tico, no qual a interação e de curto alcance, poderia

transição de fase. Mais ~arde virias investiRaç~es do

-
acus

sofrer

estado

fundamental do polaron tem descrito esta transição de fase em

termos de uma quebra expontânea de simetria. A função de onda

do estado fundamental e postulada como sendo o produto de uma

função somente das coordenadas do elétron e um estado coeren

te de fonons virtuais. Este estado do polaron não preserva a

invariança translacional da hamilt~niana. Nesta situação de

quebra de simetria, na qual o estado fundamental tem simetria

mais baixa que a simetria da hamiltoniana total, pode ocorrer

uma transição de fase a partir de um estado quase-livre para

um estado ligado.

A proposta deste trabalho entao é investigar o est~

do fundamental do polaron ótico superficial, baseado no form~

lismo proposto por Huybrechts (1976, 1977). Este metodo, que

é vilido para todos os valores da constante de aCQplamento

foi aplicado com sucesso no estudo de transição de fase de di

ferentes tipos de polarons volumetricos (Shoji e Tokuda 1981).

Nós adaptamos este formalismo para calcular a ener

gia do estado fundamental, a massa efetiva, o número de fo

nons em uma nuvem ao redor do eletron e a localização esp~

cial do eletron perpendicular i superffcie, como função da

constante de acoplamento da interação elétron-fonon ótico su
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perficial. Consideramos o caso em que o elétron permanece in

teiramente fora do material, tal que possamos em primeira a

proximaçao desprezar a interação elétron-fonon ótico volume

trice. f mostrado entio a ocorrincia de um comportamento do

tipo transiçao de fase de primeira ordem, quando a constante

de acnolamentn passa por um deteiminado valor critico.

No capítulo 11 derivamos a hamiltoniana total do

sistema, que descreve a interação do elétron com os fonens
-o

ticos superficiais e volumétricos. Restringindo-nos ao estudo

da interação elétron-fonon ótico sup~rficial, desenvolvemos

no canitulo 111 n metodo variacional que usaremos no estudo

do polaron superficial. Determinamos então as expressões da e

nergia do estado fundamental, da massa efetiva e do n~mero de

fonons em uma n~vem ao redor do elétron, do polaron su])erfi

cial externo. No capítulo IV aplicamos o modelo para dois ca

sos distintos: no primeiro caso consideramos o elétron locali

zado a uma distância fixa da superfície, e no segundo caso

tratamos o eletron, mais realisticamente, como uma partícula

nao localizada. Escolhemos uma função de onda variacional,

que penetra muito pouco no material, de modo que ainda poss~

mos desprezar a interação com os fonons óticos volumetricos.

Apresentamos então os resultados numericos que reveiam a exis

tência de um comportamento do tipo transição de fase de

meira ordem para o polaron superficial. Finalmente no

10 V apresentamos as conclusões do trabalho e algumas
•

toes para estudos futuros.

pri

~
cap1 t~

suge~
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CAP!TULO 11

HAMILTONIANA DO SISTEMA

Neste capítulo vamos derivar a hamiltoniana que

descreve a interação de um eletron com os modos superficiais

e volumetricos de um material semi-infinito.

Quando um eletron se aproxima de um material ele

excita os modos superficiais e volumetricos deste material.

o campo eletrostático associado a estes modos atua sobre o e

letron ligando-o na superfície. A este sistema, eletron mais

fonons éticos do material denominamos polaron superficial.

Nosso objetivo, então, ê determinar a hamiltoniana que des

creve este sistema.

Neste estudo vamos considerar o material como sen

do semi-infinito, de área plana A em Z = O, e preenchendo o

semi-espaço superior z > O. Vamos supor que o eletron se mo

ve numa banda de condução não degenerada. Se o eletron esti

ver no interior do material, em estados próximos da banda de

condução ele se move com massa efetiva m*. No vácuo, externo

ao material, ele se move com a massa do eletrom livre m.

~ + +
Um eletron com momento linear p = (P,p ) .e vetorz

- + + + + -
posiçao r = (R,z), onde P e R sao vetores do plano xy paral~

10 i superfície do material, tem energia cinetica dada por:

•

*
onde f(z) = A(z) + ~ 8(-z), e 8(z) e a função degrau usualm

(8(z) = O, z < O e 8(z) = 1, z > O).
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A função fez) foi introduzida de modo a se levar

em conta a mudança na massa do elitron entre o vicuo e o ma

terial.

A estrutura de bandas do material não seri levada

em conta de maneira detalhada, apenas vamos introduzir uma

barreira de potencial Vo em z = 0, que definimos como:

V (e) = Vo ele)

Portanto a contribuiçio do elitron, sem a interaçio com

fonons, para a hamiltoniana do sistema, H = E + Vez),e c

os

.•
sera:

.... (2.0

A contribuição para a hamiltoniana devido aos fo

nons livres i dada por: tt-Iv = Z'11 WL Dit b~
~

e

t
Hs = L, n WS Oi< Q\( K ....

....

(2.2)

(2.3)

que cria (destroi) um fonon
+

onde b+(b+) i o operador
~\.t:l -

longitudinal de momento .J+ •nt\ e energl.a

ético

t WL, e obedecemãe s

frequência
+

tatística de Bosons. ~ i o vetor de onda e wL a

do fonon ético longitudinal.
+

a+(a+) i o operador que cria (destroi) um fononk k -

tico superficial de momento tk e enereia tws' e obedecem
+ .

estatística de Bosons. k e o vetor de onda bidimensional

.•
o

..
a

e



-7-

w é a frequência do fonon ótico superficial.s

Estamos considerando que a frequência destes modos

nao dependem do vetor de onda dos mesmos, ou seja, não consi

deramos o efeito de dispersão, embora um estudo mais detalha

do deve levar este fato em conta. ~ importante notar que me~

mo com esta aproximação este método nos fornece informações

importantes sobre o polaron superficial.

o último termo da hamiltoniana descreve a

ção do elétron com os fonons óticos longitudinais,

pe~as equações (A.24) e (A.25) como sendo:

..•e e

intera

dado

..-
-lI<:..R t
e Q~-+ ) -k '~lh.c. € +

... (2.4)

onde Vk e vk são respectivamente o coeficiente de Fourier da

interação eletron-fonon ótico superficial e eletro-fonon óti

co longitudinal, definidos no apêndice.

o primeiro termo descreve a interação do elétron

com o fonon ótico superficial e o segundo, a interação do e

letron com o fonon ótico longitudinal.

Quando o elétron está no interior do material,

mui to longe da superfície (z » z , z = (~_)1/2 ê uma
s s 2mw s

deza na ordem do raio do polaron) podemos considerar o

e

graE,

mate

rial como sendo infinito, tal que devemos então desprezar o

efeito da superfície. A hamiltoniana se reduz, neste caso a:

+
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h.(, ) )
.... (2.5)

..... " .
que e a ham1ltonlana de Froh11ch (1954) para o polaron. Man

ka (1978), Ma~ka e Suffczy6sky (1980), Tokuda et ai (1981) ,

usanoo esta hamiltoniana (2.5) determinaram um comportamento

tipo transição de fase de primeira ordem para o polaron. E

les encontraram que para um determinado valor crftico da

constante de acoplamento, a , o polaron sofre uma mudança dec

um estado quase livre para um estado fortemente ligado, pr~

vocando uma descontinuidade na energia do estado fundamental

do polaron em função da constante de acoplamento a.

No nosso caso vamos estudar a interaçio do eletron

com a superfície de um material semi-infinito, considerando

que o elétron penetra muito pouco no material, tal que a fun

ção da onda que descreve o elétron anula-se rapidamente no

interior do material. Deste modo vamos desnrezar a interaçio

do elétron com os fonons óticos longitudinais volumétricos.

Como consequência desta aproximação a hamiltoniana que

creve a interaçio do elétron com a superffcie do material

dada por:

des

..e

..

.... (2.6)

Esta é entio a hamiltoniana que usaremo. daqui p~

ra a frente no nosso estudo.

No capftulo seguinte vamos desenvolver o método

que usaremos para o estudo do pólaron superficial. Este méto
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do vai nos fornecer a expressio variacional da energia do es

tado fundamental do polaron superficial válida para todos os

valores da constante de acoplamentot bem como a massa efeti

va do polaron superficial e o número de fonona ao redor do

eletron.



-10-

CAPfTULO III

M!TODO VARIACIONAL

~ -
Neste capltulo vamos obter as expressoes que usar~

mos no estudo da interação do elétron com os fonons óticos

superficiais.

Como dissemos no capítulo anterior, vamos conside

rar o eletron externo ao material, desprezando assim a inte

ração com os fonons óticos longitudinais volumetricos. Ao

sistema eletron-fonon superficial denominamos polaron supe~

ficial.

Nosso sistema e então descrito pela hamiltoniana

(2.6):

+

H,. .t(-2:)pZ + ~ j§ h -I- Vlt) + \'·h~ a~aI(z m*. ~ ltrrtt ~ T
~ -i.~vR t ) -Kl"efL {V\7l e Q~ + h..c. e .... (3• 1)

K
Esta hamiltoniana e invariante sob translação par~

leIa ã superfície do material.

o momento total do polaron superficial, P , definit -
do como a soma do momento do eletron paralelo ã superfície

com o momento do fonon ótico superficial

(3.2)....R=P+L"hKc{~~
R

se conserva, ou seja, lU' ;tl= o.

A função de onda que descreve o estadó fundamentaÍ

" -'
dô polaronsuperficial sera"postulada como sendo p produto
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de uma função de onda que depende apenas das coordenadas do

elétron por uma função que depende apenas das coordenadas do

fônon, ou seja, por um estado coerente de fonons.

Deste modo a função de onda que descreve o estado

fundamental do polaron superficial é definida como:

\~)
de

-
serao

- ..• +
onde as transformaçoes un~tarias U(~k) e S(n,À,po)

finidas mais tarde, ~(z) é uma função de onda variacional que

descreve o movimento do elétron perpendicúlarmente ao plano

e 10> é o es tado de vácuo dos fonons.

Esta aproximação para a função de onda equivale a

supormos uma independência no movimento do elétron e do sis

tema de fonons óticos superficiais. Deste modo esta função

- - •• - -+-

de onda nao e autodef~n~çao do momento total P , e portantot
nao pertence a qualquer representação de grupo de translação.

A utilização desta função de onda nos leva ã não preservação

da invariância translacional da Hamiltoniana, o que implica

numa quebra espontânea de simetria no problema. Devido a es

ta quebra de simetria podemos esperar então um comportamento

do tipo transição de fase para o problema, no qual o polaron

superficial passa de um estado quase livre para um estado

fortemente ligado quando a constante de acoplamento passa

por um valor critico. A minimização da energia deverá entao

ser realizada vinculando-se o momento total do sistema, da

seguinte forma:
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•••

d<~ I(H-j7.~)l~)= O
.... (3.3)

onde" e introduzido como um mu1tiplicador de Lagrange para

manter o momento do polaron superficial constante, e será i

dentificado como a velocidade do polaron superficial.

o metodo que utilizaremos está baseado np formalis

mo das transformações canônicas. A técnica foi inicialmente

introduzida por Huybrechts (1976, 1977) e consiste em uma

ge neralização do formalismo de Lee-Low-Pines (1951) do pola

ron, para permitir o estudo do po1aron superficial válido p~

ra todos os valores da constante de acoulamento a •. s

mos esta transformação como:

Defini

•••• (3.4)

onde n ê um parâmetro variacional a ser determinado minimi

zando a energia do estado fundamental do polaron superficial.

Usando (3.4) encontramos que:

••• (3.5.a)
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-1

S OiÇ 5= e )(P(-l' L te. R ) (]íÇ ... (3. 5 • c)
~

-j t t
S D~ .o~5:: ,Q\Ç a~ .... O.5.d)

Si.h s= ~ .... (3.5.e)~ ê.

Da equaC'ão 0.3) definimos

onde: :/bL =

Usando (3.5) e (3.6) podemos escrever
, -1

H = S HS,

como sendo:

~l Ph\ ~ t 2
d'0= !0l. \i~(?- ~~tJi~ .olÇ Oiç) +

~ (i'lw,,--ttr~)~a~ -p. (P-12:i1KÚ}C;C)k

'Ç' ( =+ - q j - Y1) K - R + ) - \< (~l+.ú Vk: e ,(]~-+ h.,C. e .... (3.7)

K

f interessante notar que esta expressão reobtern o

resultado para o acoplamento fraco de Evans-Mi11s (1972,

1973) no 1i~ite eE que n = 1. Por outro lado quando n + O o~

ternos a aproximaqão de acop1amento forte, recentemente discu
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..•• (3.9.a)
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tido nor Ilipõlito (l'nq b).

Introduzindo agora a segun2a transformaçio de Lee-

- L o \-7 - P i TI ê S :

o~e ç~ ~ uma funç~o variacional. U descreve o deslocamento

das oscilações da rede na presenç~ do elétron.

Podemos entno escrever

-1
U ~ U: G·~+ ~k

-1. + + *
li o~U : GiZ -t §\Ç

Ll~' -\- \ I \ \2 + +O'K,CR LJ= §~ + O\Ç GiZ + ~~ Oçç
*

-\- §tÇ CllÇ .... (3.9.c)

.-,1 + t t 2 ( J . 1 ,2)U O'K O~ C1~)aK\U = ~l' ~~,t- ~~II

-} LD (Q~ I a~) .... (3.9. d)

___ • t
Aplicando entao a transformaçao U a hamilton~ana H ,

+

•••• (3.10)
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It •• - - ••••

onde 1'1 contem termos t{ue nao sao importantes no calculo do

estado fundamental do polaron superficial.

Seguindo Huybrechts (197h, 1977) e Tokuda (19~O),

introduzimos os operadores de criaç;o, destruiç~o

., . -
obedecem estatlstica de Bosons, ;)ela relaçao:

+
TI. ,

J
p
"j ,que

•••• (3.11.a)

•••• (3.11.h)

-+
onde À e P

o sao parametros
...

varlaClonalS e o indice J refere-

•... t· -
se as ulreçoes x e y.

A funcio que descreve o estado fundamental do pola, -
ron sUDerficial ê definido como:

deste modo e usando Eq. (3.11) podemos determinar o

médio.

valor

A funçio de onda variacional ~(Z)

real e normalizada, tal que:

-
e considerada

•••• ( 3 • 1 3 )
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e o estado de vácuo, 10>, do sistema de fonon e obtido pelas

reI aç õe 5 :

Usando ainda o fato de que o momento total do pol~

ron superficial se conserva, ou seja

encontramos qU2 (3.12) ê dado por:

r(1IÀ/s;c,Pof)= w (~L;- V PaZ)

(1m. tl À)"2. ilo ~ +Z (V.Ws + W ~2~2._ trJL K) 1~í-'~OL- / ~ olm kl

~ * - (1- t7 r hk~
L, (V~ §~ ~ VK ~K ) iY7 (k) e Li mA +
k

.(D

f d ~ <PCi-lrim-'l- R f(-tl ~ + Vrt01'(-c) I •••• (3.16)
·-00

onde definimos:

•••• (3.17)

e

••.• 0.18)

.• -+ -+) - - -+HinHl1Zando F(ll, >.,E:,-+"P,1.1 com relacao a E:,-+k e P ,,( o ,. o

ouseja:
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encontramos:

i •••• (3.19)

•••• 0.20)

e

_ ( llz ~~; ~) jL'ViA W
...• 0.21)

~

Suhstituindo entio Po e ~~ de volta em (3.IA), e

rearranjando os termos ternos:

L 'ViS"~) €'XP[=('-I/Yt.l<2hrn,Q

k -t1W~ + 12~tJ2y\'2W _ t'1)Z,. k
ciYVl

rd·~,,4(~1~ ~ tC-rlk + V(::c~~ (-?)) C~ r ~m~?: 'l-00

•••• (3.22)

Considerando nequenas velocidades do polaron sune~
~ ~

ficial expandimos F(1l,À,1-I) ate segunda ordem em 1-1, e ohtemos

l~L \l \ Z 2 zV (-r) J If! (2-) -.s-. VI< I M (k) eXl=>rlJ-17)V"1 k'lzm/\l
k t1W 50 -f l(2-tl- \(! w

~rYl
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~
O termo inde~endente de V na eq. (3.23) nos forne

ce a ênerr:ia do estado fundl'lmental do Dolaron superficial,

(3.24)

-+

O terceiro termo de (3.23)t que e quadrãtico em lJ

nos dã a massa efetiva do polaron superficial como sendo

_((_J))L~

fYl1sP ",.1.. + ~ L. \VlZiZK2 rr?C1<;) e ot ~~

fYYl W f'YY1 - (..L , -t Y)LJ-_t IrL 11 /.. )k Vl w~ .l Vl V\ " /2rm o.2 5 )

o n~rnero de fonons superficiais ao redor do el~

tron ; ohtido atraves da expressÃo:

N7- <4JrL Q~ OK:\ 4->
K

~L I §"~()Z :o O ) \'<1

k )
•••• 0.26)

ondo r+ :;- 1 d'-~k c ca o Dor (':1. ?n)__ ,,-_, logo:

~ -U-Y])~t,k"l
N :: L. NJ lVl 1'(1\) e /2 mil

k. (títvs -+ 11'tltk2\Jhm t •••• 0.27)
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Determinamos assim a expressão da energia do esta

do fundamental (3.24), da massa efetiva (3.25) do polaron

superficial externo, bem como a expressão do numero de fo

nons ao redor do eletron (3.27).

No limite em que n + 1, vemos que o mínimo de E
o

ocorre quando ) + O e então reobtemos os resultados de Evans-

Mills (1976, 1977) para o aconlamento fraco. Quando n + O en

contramos os resultados de Hip~lito (1979 b), para a ener~ia

no limite de acoplamento forte.

No pr~ximo capítulo farernoR a aplicação deste mod~

10 para duas formas distintas da função de onda variacional

do eletron.

Inicialmente consideramos a partícula localizada

em z = z e então minimizando E (n,A) determinaMos oo o .

par (n,A) para a energia do estado fundamental.

otimo

Em seguida consideramos uma função de onda nio 10

calizada para descrever o eletron. Com esta função de onda

determinamos o conjunto (n,),G) que minimiza a energia do es

tado fundamental. B e um parâmetro variacional

pela função de onda •

introduzido

•
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CAPíTULO IV

APLICArÃO DO MODELO•

Vamos a~ora aplicar o for~alis~o desenvolvido 8nt~

riorrncnte nara estudar ae propriedades do estado fundamental

de um el~tron li~ado ~ superfície de um material. Uma partí

cula carregada nas proximidades de um ~aterial ~ atraid.'l na.

nade r-ra sua superfície nelo notencial imnr:em. neste modo

-se-â formar u~ estado no qual a nartícula estarÃ li~ada

superfície.

-
a

Calculamos a ener~ia do estado fundamental, a mas

sa ef~tiva do polaron superficial, o n~mero de fonons ao re

dor do el~tron e I , . - " Ja OCa~l7.açaO espeC1B. do eletron como fun

çao 0.<l constante de aconlanento a •. s

Es~damos dois casos distintos: no primeiro caso su

pomos que o elétron está localizarlo n uma certa distância

a ref-ião na qual est~

z = Zo da superfície e, no sepundo caso, descrevemos o movi..... -
mento perpendLcular da partlcula atraves de uma funçao de on

da vnriacional ~(z).

Na expressão (3.24), a enerr,ia de lir,ação do pola

. +
ron sunerficial, podemos trocar { pela !dk, sunondo'o limite

k
de grandes comnrimentos d~ onda, que e

mos interessados. Usando a definição de Vt, dada no Ap~ndice

pela eq. (A.2?), e a anroximação de contínuo para o cristal,

podemos reescrever a energia do polaron sunerfici~l como sen

d o:
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.... (4.1)

As funções F e H(x) es tão definidas pelas Eqs. 0.17)

e (3.Ir.). A enerria está em unidade de llw , À em unidades de

W e os comprimentos em unidades des .

des que usaremos daqui para frente.

z • Estal'l são fioSs unida

Est8mos

elãtron livre.

considerando ainda que
*

m JTl, a massa do

Reescrevendo a massa efetiva e o nfimero de fonons

em unidades adimensionais ficamos com as seguintes exnres

soes:

e

N .... (4.3)

IV.I - El;tron locali~ado perpendicularmente i superfrcie

NO~SA ~rimeira 8?roximação ~ considerar o elãtron

localizado pernendicularmente ã superfície do material, a u

ma distância fixa ~ = Zoe Assim Vfimos I'luporque a função den

• d ~s1da e ~ue descreve o eletron tem R forma: •

•••• (4.4)
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onde z > O. Como estamos tratando classicamente o movimentoo

do elétron na direção perpendicular podemos tomar p = O,z

tal que o terceiro termo em (4.1) ê identicamente nulo. Nes

te caso temos:

e
_-X~

M{?(): e

Portanto a exnress~o variacional da energia do es

tado fundamental ~ daria por:

(4.5)

A massa efetiva e o num2ro de fonons
-

sao expr2SSos

por:

::illi.P,;: 1.j. 20<'.0')( ~(I- rJf~ - 2 Xõ,Yf\ . ~z
e

a (I -t y( -X' ) ~ • o. ( 4 • 6 )

N: <Xs}~1(eu-Y)f~- 2,)("Q.

o (j -+ l{Z 1<2.)Z

•••• (4.7)
..

Analisando a equaçio (4.5) v~mos que o segundo ter

mo representa a variação da enerria do elétron devido ã inte

ração com os fonons 5ticos superficiais. Definindo este ter

mo como v( z ), temos:·0

• .... (4.8)

No caso limite em que Zo » 1, ou seja, supondo

que o eletron está localizado a ~rande uistância da superfí
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cie a contribuição importante para A interral é devida 3 pe.

quenas x do inter,rando. DesRa forma temos que

-- .... (4.9)

Este ~ o potencial imageM clissico onde e' representa a car

~uando n + 1 e ~ + n encontramos o limite de aco

plamento fraco, que corresponde a a s « 1 e neste ~aso pane

mos r~solver (~.R), que nos fornece:

(4.l0.a)

mos a s

o limite de acoplarnento fort~ ê obtido

» 1. Fste" limite corresnonde a n = O e ~

te

Des

te modo temos:

v (Õ:J=O) (4.10.b)

Estes resultados mostram que a Eq. (4.0) elimina a

divergência do potencial imagem clássico, quando a partícula

está ~roxirna da superf!cie, como descrito por Sal~ (1972) e

Evans-Ifills (1973) no limite de acoplanento fraco. Recente

mente Eipolito (1079 a,b) apresc-ntou estes mesmos resultados

nos limites de aconlamento fraco e forte.

Antes de apresentarmos o resultado numérico da m~•

nimização de E (n,~), Eq. (lf.5), é convenienteo
analisarmos

os limites de acoplamento fraco e forte da energia do estado

fundamental do polaron superficial.
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Como jã foi dito anteriormente o limite dê acop1a

mento fraco, ag « 1, ocorre quando ~,+ O e 11 + 1. Para este

caso, obtemos:

·... (4.l1.a)

j -+ ·... (I+.l1.b)

e

N=~ z ·... (I+.11.c)

A massa efetiva que encontramos e idêntica àquela

encontrada por Sak (1972), usando teoria de perturhaçio de

segunda ordem, considerando que o e1etron se encontra em es

tado de haixa 2nergia de lir,ação ao qual ele denomina

dos profundos~·<.

esta

nuando a »1 temos que 11 + f) e neste limite obte. s

mos os resultados correspondentes ao rer.ine de

forte. A ener~ia do estado fundamental do polaron

acoplamento

cial ã então dada por:

• e.e • (4.12)

* Sak (1972) usa uma função de onda variacional do tipo ~(Z)=

2D3/2 -BZ.- d ~= p Ze • A reglao, no espectro e energla, que corre~

ponde aos estados profundos e obtido no limite S+ 00. Então

f - I ,j. ( ) I 2 L J '7 2 - 2'3 Z .. b·a unçao: 'j' Z = I ., e , pOSSUI um p1CO em pronun

ciado na vi~inhança da origem (z-O), num comportamento

tipo da função delta. Portanto a contribuição mais impoE

tante para a enerGia vem da região proxima ã superfície.
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o valor de À oue minimiza E (») e determinado pela• o .
ar.- o

equaçao ãlr = o, como sendo:

Deste modo temos que:

·...

·...

(4.13)

(4.l4.a)

'D1a = j
fW\..

e

, ·... (4.l4.b)

N- ·... (4.l4.c)

A enerGia do polaron superficial se comporta na

forma quadritica em as' corno ji tinha sido previsto por Ilip6

lito (1979 h). Este comportamento e anilogo iquele encontra

do para o polaron vo1umetrico, Huyhrechts (1976, 1977), Toku

da (19nO) entre outros.

~ interessante notar que a massa efetiva determin~

da p or To kuda (19 8O ), usa ndo o mo deI o ri e IIuy b rech ts .para o

polaron volumetrico, no limite de acoplamento forte, aprese~

ta também um comportamento i quarta potência na constante de

acop1amento. Recentemente Farias et aI (19R2) calcularam a

massa efetiva do polaron superficial em ambos os \imites de

acoplamento fraco e forte, usando o metodo da integral de

trajet6ria de Feynman e encontraram os mesmos valores para a

massa efetiva do polaron superficial no estado fundamental.
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De um modo geral a expressão da energia do

fundamental deve ser determinada minimizando-se a

estado

-
equaçao

(4.5) com relação aos parâmetros n e À para valores fixos de

z e a • Os valores de n e À que minimizam a energia do estao s

do fundamental do polaron superficial são determinados

r icamente a partir das equações:

..
nume

.... (4.15)

Este cálculo foi feito para dois valores distintos

de z (z = O, z = 0,1), como função de a •o o o s

De posse destes resultados plotamos na fiGura 1 a

energia do estado fundamental do polaron superficial, como

forte.

fu~ão de as' para Zo = O e Zo = 0,1. A energia possui então

dois ramos distintos. O primeiro ê uma linha reta, correspo~

dente ao limite de acoplamento fraco, e termina no ponto asf'

O ser,undo raMO e uma curva, assintoticamente quadrâtica, que

começa em a ., representando o limite de acoplamento- s l.

O ramo pontilhado corresponde ã solução de máximo e represe~

ta uma solução instável para a energia do estado fundamental.

O ponto de cruzamento entre os dois ramos de mínimo a ,ê osc

ponto de transição de fase de primeira ordem. Neste ponto

cntico o polaron superficial passa de um estado qu~s? livre

para um estado fortemente ligado.

Para tornar mais clara nossa análise, plotamos na

figura 2 o valor do parâmetro n, que minimiza Eo(n,À), com

- - ~
relaçao a constante de acoplamento a , para os dol.ss

de zo·O parâmetro n varia no intervalo de n = 1, qua

valores

corres

ponde ã reCião de acoplamento fraco, ou seja, o eletron está
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quase livre, para n = 0, correspondendo i regiio de acopl~

mento forte, no qual o eletron esta fortemente lir,ado. Na fi

estavelgura 2 R curva cheia (larea) corresponde i soluçio

com mais baixa energia, a curva cheia (fina) corresponde
-
a

soluçio meta-estavel e a curva pontilhada corresponde i sol~

ção de maximo da energia. Nesta figura podemos ver claramen

te a mudança hrusca que ocorre na energia de ligaçio do pol~

ron superficial, pela forma rápida com que o parimetro n pa~

sa do v~lor n = I para valores proximos de zero.

Com os valores de n e À que minimizam a enerp,ia do

estado fundamental do polaron superficial, calculamos, atra

ves das equações (4.h) e (4.7), a massa efetiva do

superficial e o número 02 fonons ao redor do eletron.

polaron

l'stes

resultados foram plotados nas figuras 1 e 4 respectivamente.

o comportamento do tipo transição de fase fica bem

caracterizado quando a constante de acoplamento passa pelo

efetivalor crítico a = a ,nela descontinuidade na massas s c .

va do polaron superficial e, no número de fonons ao redor do

eletron.

A forma da densidade de probabilidade que usamos,

I~(z) 12 = ô(z+zo)' descreve o elétron como uma partícula 10

calizada perpendicularmente ã superfície. Como consequencia

a energia do estado fundamental foi determinada mais

va do que ela realmente e.

negat.!.

Considerando este fato, na seção seguinte vamos

tratar o elétron usando uma funçio de onda variacional que

tem como efeito a não localização do eletron. •
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IV.2 - Função de onda variacional

~ ~
Nesta seçao vamos tratar o eletron como uma. part2:.

cula nao localizada. Deste modo, seguindo Evans-Mills(l973),

vamos descrever o eletron através da função de onda variacio

nal, dada por:

't)O,
....

I ~<.O

(4.16)

o parRmetro y mede a penetração da função de onda

no material. Podemos consideri-lo, em uma primeira aproxim~

çao, como dep2ndente apenas na barreira de potencial Voe En

tão quando V for muito r,rande,o comparado com a enerr,ia de

ligação do polaron sunerficial, podemos considerar y

sendo dado por: y = (2rn*vo)1/2/~. Num caso mais geral

como

deve

mos considerar que y depende da constante de aconlamento a ,s

alem de V • Desta forma devemos tratar y como sendo um parao -

metro variacional que minimiza a energia do estado fundamen

tal do polaron sup~rficial. Deixaremos esta aproximaçao para

ser feita no futuro, já qu"", considerando y fixo, ')odemos o~

. f -. 1 b Iter ~normaçoes ~T'1pnr.tantes (.0 nro, eP1a. P.eRta ar':ora mais

1111atro parâmetros a serem determinados. Da condição de norma

lizaçio de ~(z), e da imposição de que ~(z) e sua derivada

. ~ f~ . O d' .•. dsejam cont1nlU)S na super1c1e Z = \, etr'rmJ.nanOR twes os

quatro parimetros restantes, fican~o o quarto para ser deter

l:1inaào variacionalrnente. Escolhel"lns Bcol'lo sendo 28se parâm~

tro variacional, e y mantivemos com um valor fixo (y ••



, -29-

= (2m*V )1/2/~), deste modo nademos det2rminar A, TI e Z coo . o

•••• (4.l7.a)

•••• (4.l7.b)

(4.l7.c)....

A = (llt. )J/z J't -+ 213 · ~ ~ f3

"2J

13=_(4t'f3)'f' -t 2~

~:::.-1
Y'~f3

Usando a função ~{Z) definida pelas equações (4.16)

mo sendo:

e (4.17), determinamos a energia do polaron superficial como

sendo dada pela equação:

+~
Z

onde: ..

3 . )W = j - 2fJ. (j - rmjm'*I

( )1-+ 2('J ) { '(t .f fJ )2.

•••• (4.19)

e

M('X) = r 'yt (Z (33 )~G-+ 'l( ~ 2;5 +
t--+2f 'X-+2f l~ 'f'-t~

.f1-+2r;)e'Y..-f ~ -f(>) ] •.... (4.20)
(~--t 2 r) ( )1-+ J»2.

A massa efetiva do polaron superficial externo e o

numero de fonons ao redor do eletron são dados respectivame~

te por:



\')1s I? = ..l.... -+
YY\ w

-JO-

(4.21)

e

rJ- .... (4.22)

Corno anteriormente, a energia está em unidades de

hw ,s À er:1 unidade de w s e, 08 comprinentos em unidades de

z s = (t1 /2 rnW ) 1 / '2 zs ' s ~ a distincia rn~dia do el~tron 3 supe.!,

freie. Deste modo x = ~ K, Y = Z Y e S = SZ •s s

Os parâmetros n, À e B que rninimizarn E (n,À,S), eq.o

(I~.18), s~o determinados atrav~s nas equações:

I I .... (4.23)

Os c~lculos foram efetuad~s usando y = 00, que equi ..

vale ã aproximação de barreira infinita s, y = 10, na

se permite que a função de onda do elitron penetre no

qual

mate

rial, embora como já dissemos inicialmente, não consideramos

a interação do eletron com os fonons éticos longitud~nais do

volume. Estes cálculos foram feitos como ftlnção da constante

de acoplamento a •_ s

De posse dos valores de n,À e S que minimizam a

energia do estado fundamental do oolaron superficipl. plota

mos na figura 5 E (n,À,S) como função de a , para os valoreso s

y = 00, 10. Analisando a figura 5 vemos que a energia possui

dois ramos distintos. O primeiro começa na origem e termina
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em asf' e corresponde a limite de acoplamento fraco, relacio

nado com pequenos valores da constante de aconlamento a • Es, s

te ramo foi calculado por Evans-Mills (1972, 1973) dentro da

aproximação de Lee-Low-Pines (1953), para a região de acopl~

mento intermediário e fraco. Este ramo cruza o se~undo no

ponto a = as s c o seeundo ramo comeca em a . e corresnonde ã
J S 1 •

aproximação de acpplamento forte, corno discutido por JIipõli

to (1979 b). Entre estes dois ramos existe um terceiro que

. d'" d
começa em a . e te.rmlna em a f e corresnon e ao maX1MO a e. 5J. S .

nergia..

Quando n constante de acoplamento atinge o

crítico a ,o nolaron superficial ,)nssa de t~m estados c •.

vrllor

quase

livre, nara um estado fortemente lifado, num comportamento

do tipo transição de fase de primeira ornem.

Na fi pura ~ plotamos o pnrimetro f1.ue .miniT'1iza a

enerr;ia como função da
j

constante de aconJ:unp-nto a •, s A linha

cheia (larra) corresponde ã solução estâv~l, a curva

lhada corresponde ao ramo de máximo da enerr,ia, e a

ponti

curva

cheia (fina) corr~sronde ã solução instável do problerr.à. re

Ia forna descontínua com que o parâmetro passa do valor

D = 1 que equivale ao acoplamento fraco, para D ~ 1, que te~

de ao acop1arnento forte, fica bem claro o comportamento tipo

transição de fase do ~olaron superficial.

Quando o parâmetro y diminue, isto
.•c- , quando ocor

re uma maior penetração da função de onda do elitron no mate

rial, esta fica mais compactada ã superfície, o ponto críti

co de transicão de fase tende a diminuir, assim o eletron po~ -
de ficar mais facilmente preso i superf!cie.

Nas figuras 7, e e 9 plotamos, respectivamente, a
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massa efetiva do polaron superficial, o
~

numero de fonons ao

redor do eletron, e a localização espacial do eletron na di

- • ao.",. _

reçao perpend~cular a superf1c1e como funçao de as.

A transição de fase fica bem caracterizada pela

descontinuidade destas funções, quando a constante de acopla

emcaso

mento atinge o valor crítico a- sc

Concluimos essa seção com algumas considerações s~

bre o parâmetro y. Quando a barreira de potencial Vo e muito

mmor que a energia de ligação do eletron, a aproximação y =

(- I.) I I 2 ~ • -= 2mV n e uma boa aprox1macao. Entretanto noo ~

que a barreira V não for tão alta assim, o parimetroo deve

ri depender também de a •s Assim sendo, y não podera ser um

parâmetro previamente fixado. O melhor então seri tratar y

como um parâmetro variacional •

•
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CAP!TUL() V

CONCLUSÃO

Neste trabalho aplicamo~ o formalismo de transfor

mação canônica para estudar as propriedades do estado funda

mental do polaron superficial. Nós consideramos o caso em

que o el~tron permanece externo ao material, e como conse

quência interage apenas com os fonons óticos superficiais.

Os resultados numéricos mostram uma mudança brusca na ener

gia do estado fundamental, na massa efetiva, no número de fo

nons ao redor do el~tron e na localização espacial do ele

tron na direção perpendicular ã superfície, quando a constan

te de acoplamento passa por um determinado valor
.,. ,

cr~t~co.

Neste comportamento do tipo transiGão de fase o polaron su

perficial passa de um estado quase livre para um estado for

temente ligado. Os resultados apresentados aqui dão uma boa

representação de alguns aspectos qualitativos de um el~tron

acoplado aos modos superficiais.

Para o futuro seria interessante um estudo mais

completo, no qual se levasse em conta tamb~m a inte,raçao do

el~tron com os modos volumetricos.

Neste estudo deve-se considerar o el~tron tanto ex

terno, quanto interno ao material. ~ interessante verificar

se podem ser formados estados superficiais intern~s, como

previsto teoricamente por Evans-Mills (1973) no liMit~ de a

coplamento fraco.

Outro aspecto interessante seria o estudo do efei

to de um campo magnético externo sobre o polaron superficial.
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Peeters e Devreese (1981) esturlando o nolaron volumetrico num

campo ma~netico. encontrando uma possível transição de fase.

quando a relaçio entre a frequincia ciclotr~nica e a frequin. -
cia do fonon ~tico longitudinal atinre um certo valor críti

co.

Outro estudo importante seri considerar o efeito

sobre o polaron superficial. quando se tratar o problema

mais r,eral. considerando uma temperatura finita. Saitoh(198m

estudou o polaron volumitrico i temperatura finita usando o

formalismo rle Feynman.

Temos ainda a possibilidarle de aplicar este modelo

ao estudo dos estados superficiais de positrons em metais.

~ interessante notar que o modelo aqui estudado p~

de ser aplicado a qualquer hamiltoniana que tenha a forma da

hamiltoniana de Frohlich para o polaron •

•
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AP~NDICE

HAMILTONIANA DE INTERArXO ELiTRON - MODOS SUPERFICIAIS

Consideremos um material semi-infinito de area pl~

na A 2m z = O, e que ocupa o semi-espaço superior z > o. Va

mos con~iderar o material descrito pela função dieletrica de

pendente apenas da frequência do modo superficial, E = E(W).

A dependência do vetor de onda k não s~ra conside

rada visando uma maior facilidade nos calculos, embora um

tratamento mais realístico deva considerar esta dependência.

Se o material for um metal ele sera descrito pela

função dieletrica

(A.I)

?
47Tne -=onde til

P

eletrônica.

m
e a frequência de plasma e n é a densidade

No caso do material ser um cristal iônico a função

dielêtrica é definida como:

.... (A.2)

•

onde E e E são respectivamente a constante dieletrica estao ~

tica e ~tica do material e, WT e a frequincia do fonon ~tico

transversal •

A frequência de um modo superficial e obtida pela

condição: €(w) -=-1 .... (A.3)
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Assim sendo a frequência do plasmon superficial s~
w

rã dada por w = ~ , e a frenuência do fonon ótico superfi
sp 12 ".,

cial serã:

Vamos considerar o material como sendo não-ma~nêti

co, tal que a permeabilidade magnética seja dada por ~ = 1.

Os modos superficiais de um material semi-infinito

(plasmon em metais, e fonon ótico em cristais iônicos)
-

sao

de oriaem inteiramente clássicos. Estes têm associado um cam

po el~trico ~l1e atua sobre o eletron atraindo-o para a supe~

., .. -
f1c1e. Na der1vaçao deste

equaç~es de Maxwell,- -
\1. D= l,~~
......•.•.•
\1. B -=- O

campo elétrico podemos partir das

(A.4.a)

·...
..

_1-
C

·... (A.4.c)

·... (A.4.Q)

- ~ ~ ~ ~
e das relaçoes n = E(U) E, B = ~H.

Estes campos estao sujeitos às condições de contor

no usuais: componente normal do vetor deslocament~ elétrico

e do campo magnetico, componente paralela do campo elétrico

e do campo mar,nêtico contínuas na superfície.
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Neste estudo vamos considerar que não existam car

gas ou correntes no sistema, ou seja,
-+

p = J = o.

A equaçjo ~A.4.a) nos fornece a relação:

---:p ....,.

Etu)) .\]. E = O .... (A.5)

- -+

A soluçao com V·E ; O no nateria1 corresponde
-as

oscilações vo1umetricas (p1asmon vo1u~etrico em metais, e fo

non otico longitudinal vo1umétrico em cristais iônicos) e 1e

vam ao resultado de Frgh1ich (1954), para um material infini

to quando E(W) = O.

o caso V.E = O e E(W) ; O, e soluções ligadas, nao

radiativas, corresponde às oscilações superficiais, na qual

estamos interessados. Esta solução nos diri~e a dois

di stin tos:

casos

1) Soluções elétricas ou modos transversais magnéticos

(lI! = O)

2) Soluções magnéticas ou modos transversais e1etricos

..

A solução a que estamos interessados são as do pri

meiro tipo, pois apenas estas soluções geram os modos

ficiais.

supe.!.

Vamos determinar então a forma do potenci&l de in

teraçao entre um elétron e os modos superficiais.

Devido à invariança translaciona1, paralelamente à

superfície, consideraremos que todas as amplitudes do campo

têm a dependência do tipo exp i(K.R - wt)
-+ -+ -

onde K te R sao ve

to res do plano xy. Assim as equações (A.4) se reduzem a:

.... (A.6)
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.... (A.?)

2. Z
~ _ ~i E·c =- O

•••• (/1,.8)

ot~ J/z
onde 'f - ['KZ (j)2.€ t] . i.=-J,ZL - - Cio

•••• (1\.9)

e E1 = 1, no vacuo

E2 ::: E(W), no mate.rial.

Encontramos para a com~onente z, do campo eletrico

a solução:

EU) '6'.l -t-

l{k,,'R - l,üt)

l:. e
e ,~<.é)

ti =- \

' ~.4•••• (f.IO)

(.2•.) )'\ l e-

L (K..R - wt)
E~ e. g

) '2;) o

A condição de continuidade da componente paralela

do campo elétrico e do campo magnético na superfície nos for

nece a equação de auto valor que descreve os modos

ciais como sendo:

superfi.

~ lLU) •••• (A.II)

Desde que YI e Y2 são positivos, esta relação mos

tra que os modos superficiais s~ existem para c(w) < o.

o caso em que estamos interessados, que sao os mo

• No limite em que Kc » w, podemos

dos nao radiativos,
2

ta) E. (w)~
"2

c

os parâmetros YI e Y2 são reais, isto é,

considerar
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Yl = Y2 ~ K. Neste caso temos c(U) = -1, condição que define

os modos superficiais.

o campo eletrico associado ao modo superficial p~

de ser expresso corno urna superposição de

•••• (A.12)

ou de maneira equivalente, em termos do potencial-escalar

(A. 13)....

--
lk•.f<, + ke-

e ,~·<o

o campo de deslocamento e expresso por:

or<I
D liZ,-c)' ~

~-•• (A.l/.)

1; _-k'l + L k.. ft
Uk e

~)O

onde
-+

U-+k = u ê
kz z

k
+ u-+- 

k k

Nos modos superficiais só pode ocorrer flutuações

de carga na superfície, tal que

•••• (A.15)

logo, U-+k = -i Ukz•

A relação entre o campo de deslocamento e o pote~

cial ê dada por:
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onde ÔD. e a f1utuação de carga.1 -

Então de (A.15) e (A.16) temos:

•••• (A.17)

Da descontinuidade da componente nnrma1 do campo e

1etrico ~odemos rlatersipnr 5p, expresso em função de $11- nu

<P2k' COI"O:

•••• (A.IR)

Entao,

mos escrever que:

a partir das equações (A.l7) e (A.18) pode

•••• (A19)

..

Introduzindo os operadores de criação e destruição

para o p1asmon superficia1(Economou-e Ngai,1974),pe1a relação

fi -ll

_ (A ~ Vll eZ) 2. U-.. \. ( 2 A- _"rt_m_tt_tV) 2..ha~ - -~-W-k- K. + \ k . r'k
l/. (A.20)

a~ =- (A U'ytze"- \lb,. U ,., _ L( eA 'VI 'Y1ltuv)- 2. \i;.-k Vt LUK) \( \ k \<: )

obedecendo a relação de comutação (ak, a~.] = ókk,·oodemos re

escrever o potencial escalar na forma quantizada. Usando as

Eqs.

(A.21)
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Dêfininclo

com

••••

J

....

(1\.22)

(l' ..• 23)

onde w s ~ a frequ~ncia do modo sunerficia1, e

s 1 .
Eef = ,para os metals

Lef

-
e

E -1 f:-l
S o <Xl ••• _.

c f = -----1 - -----1 ' Dara os crlstals lonlcos.2 E + E + .
o <Xl

A energia potencial de interação elétron-modos 'suDerficiais

pode então ser exrressa por:

De maneira aniloga podemos obter a harniltoniana de

interação elêtron-~odos volumetricos, levando em conta o e

feito da superfície, como sendo dada por:

+ - . - . -

onde h,(bi) e o operador de crlaçao (destrulçao) dos modos

- ~ -+ '" -
v olumetricos. l(" = (Yl'~Z) e o vetar de onda do modo

volume
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trico de frequência longitudinal wL'

e

- ---
I

CA.2(1)

1 1- --
c c
00 o

Nos metais = 1 e nos cristais iônicos =

~ e ~ são respectivamente a constante des acopla

mento adimensional da interação eletron-modos volumêtricos e

elétron-modos sunerficiais.
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LEGENDA DAS FIGURAS

FIGURA I

Energia do estado fundamental do polaron superfi

cial, em unidades de hWs' como função da constante de acopl!
mento a , para dois valores da distância do elétron ã supers -

fície, Zoe A linha cheia (larga) corresponde ã solução esta
vel com mais baixa energia. A linha cheia (fina) co responde

ã segunda solução de energia mínima representando um estado

meta-estavel, onde a < a representa o estado fortementes sc .
ligado e, a > a renresenta o estado quase livre. A linhas s c .
pontilhada corresponde ao maximo de energia representando u

ma solução instavel.

FIGURA 2

Parâmetro variacional ~, que minimiza a energia do

acoplamento a ,s
superfície.

estado fundamental, em função da constante de

para dois valores de z , distância do elétron ão
As curvas são descritas como na figura 1.

FIGURA 3

Massa efetiva do polaron superficial como

da constante de acoplamento para dois valores de

cia do elétron ã superfície.
Zo'

função

distân

FIGURA 4

Número médio de fonons ao redor do elétron corno fun

çao da constante de acoplamento a para dois valores de z,s o
a distância do elétron ã superfície •

FIGURA 5
•

Energia do estado fundamental do polaron superfi

cial como função da constante de acoplamento as para dois V!
lores de y, que é o inverso da penetração da função de onda

no material. As notações a ., a e a f bem como as curvasS1 sc s
estão descritas no texto.
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FIGURA 6

parâmetro variacional ~ que minimiza a ener~ia do

estado fundamental do polaron superficial como função da

const~rte de acoDlA~2nto nara dois vAlor~s rle y, inverso cla

p~etrnçao da função ne onda no material.

FIGURA 7

Massa efetiva do polaron superficial como funçio

da constante de acoplamento a para dois valores de y, invers
so da penetraçio da funçio de onda no material.

FIGURA 8

o numero medio de fonons ao redor do elétron como

função da constante de acoplamento n para dois valores des
y, inverso da penetração da função de onda no material.

FIGURA 9

Localização espacial do eletron perpendicularmente

ã superfície como função da constante de acoplamento a paras
dois valores de y, inverso da penetração da função de onda

n o material •

•
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