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F:ESUI"IO

Estudamos das propriedades estruturais. dinimica de uma

partícula e transporte de carga em AgzSe superionico e liquido

usando o método de Dinâmica Molecular. Os calculos se baseiam no

uso de um cotencial interionico efetivo no qual os ions interagem

através da interacão Coulombiana, repulsão central e carga-dipolo

devido a alta polarizabilidade eletronica dos ions de selenio.

Na fase superionica os ions prata difundem-se através da rede

estavel BCC de ions de seienio. Correlacoes estruturais e

dinâmicas são estudadas em cinco temperaturas diferentes na fase

superionica e tres temperaturas na fase líquida. Nossos

resultados são comparados a resultados experimentais

estes são disponiveis. Obtemos uma boa concordancia para 3

dependencia com a temperatura da constante d~ difus~o 03 HO

para a razão de Havens na fase superi6nica. O espalhamento difuso

de neutrons ou raio-X é calculado e estudado em detalhe nas

vizinhancas de q 1..1 = ( 1• o , J. '! '.=!) • Mostramos que o discc, de

intensidade anisotr6pica observado ~ inteiranemte devido ao

mCYlmento coletivo dos ions de prata. Para a fase líquida nossos

resLlltados para o fator de estrutura estáti~o para neutrons sáo

comparados com os resultados experimentais de Susman et. aI. com

boa concordância.

I.U



ABSTRACT

We study the structural, single-particle dynamlCS. and

charge transport in 5uperlonlc and molten AOry8e usina the method- .

of moI ecul at- d'YTlami cs. The calculations are based on mode1

interionic potential in which the ions interact throuqh Coulomb

steric repulsion and charge-dipole interacticn due

to the large eletronic polarizability of the selenium ions. ln

the superionic phase the Ag difuse through a stable bcc lattice

of Se atoms. Structural and dynamical correlations are studied at

five temperatures in the superionic phase and three temperaturas

ln the molten phase. Our results are compared with experimental

data whenever these are available. The calculated temperature

dependence Df the self difusion constant of silver and lhe

Haven's ratia in the superionic phase are in very good agreement

v'li th the experimental Di·fuse neLltrcln 2.nd

scatterinq are calculated and investigated in detail i n 'U,e

\'i c i n i t \' o-t q l) == ( 1.• 6, 1 , (» • It is shown that the anisotropic disk

intensitv arises entirelv due the the collective motlons of

silver ions. ln the molten phase the calculated neutron structure

factot-· is compared directly with the neutron di f·f\·-actior:

experiment of Susman et aI. also with very good agreement.

IV
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PARTE I. O MÉTODO DE DINÂMICA MOLECULAR

1.1 INTRODUCÃO

Nas 0ltimas duas decadas cresenClamos um crescente interesse

em _ 1. ::::numerlcas TécnIcas como Monte Cc;\r 10

Dinàmica Molecular (DM) cassaram a ser amolamente utilizadas em

uma variedade de areas tais como química, biologia.

física de altas energias, mecinica estatística, sistemas sólidos

líquidos e gaSES e outros.

A ideia de que o conjunto de algumas centenas de oartículas

interagentes possam fornecer um bom modelo para o estudo das

propriedades estruturais e dinimicas de um sistema ~lS1CC.

líoUldo ou s.ólido. e hoje bem estabelecida. Esses. moc.ielo:::.

contribuem oara

termos de forcas interat6micas e estruturas locaIS.

e~:.tamos interessados no uso da técnica de DM para determlnar

"at6mi cas." do sistemas em um ambiente térmico.

métodos de DM e MC tem a vantagem de coder estud2\r

proprledades do sistema em equilibrio tirmico e mesmo fora deste.

Podemos tambem Estudar o sistema a temperaturas arbitrarIas. n~o

nos restringindo a temperaturas pr6xlmas de zero onde cequenas

oscllacSes e deformac5es S~D assumidas. SimulacSes de DM e Me sáo



oarticularmente efetivas no entendimento de crocessos oue ";:5 .::1, L.!

dificeis de analizar por teorias analíticas como por

SOlldificacgo. cin~tica da difus~o. <':>+. (""\:.:: \.. '- " Quando discutImos

essas slmulacbes ~ imeortante lembrarmos oue elas sáo realizadas

com Intuito de comolementar e nio substituir a: teorias C"'!\ \..~

A sua importáncia resi de nc\ cap~ci dadE': de

reproduzir um comportamento macrosc6pico sob condic6es precisas e

controladas que podem ser varIadas pele investigador. Esse

orocedimento permite a obtencgo de informac~o detalhada de

fenbmenos complexos onde processos competitivos ocorrem e n~o h~

outra maneira de separa-Ios.

o objetivo b~sico de DM e Me ~ observar do

sistema modelo atrav~s do movimento das partículas individuais.

Devido lnteracgo entre as partículas! o sistema de

equilibrio mecánico e termodinámico. e no casc' dE.'

perturbac8es externas o sistema responde evoluindo para uma neva

confiouracâo de equilibrio. A diferenca essencial entre as duas

t~cnicas de slmulacâo. DM e Me. está na natureza da evolucào do

S·l stE:'m,:\. Com dinámica molecular as trajet6rias do sistema.

espaco de fase! sio determinadas pela mec~nica de Newton.

enquanto que em Monte Carlo o sistema evolui com uma din~mlccl

estoc~stica mesmo sendo a energia do sistema especificada e sua

Hamiltoniana conhecida. Estas diferencas sáo

somentE:? propr iedÕ:1des estruturais de eouilibrlO

objeti\fadas .• mas se estamos interessados em propr iedadf.:'s

din~micas as duas t~cnicas podem levar a resultados diferentes.

o orlmeiro estudo de DM foi feito por em 1r.15~; US",Hido



duras e ootenciais descont1nuos e 11 mitados "

imolementacio de DM para potenciais continuos foi pDr

Rahman16 em 1964 para fluidos. Deste entio t~m sido usado em DM

os malS variados potenciais deste ,~ interacáo Cculombiana

simeles at~ potenciais efetivos com termos de caroa. dipolc:< ç,'j

qUc\drupolo repuls5es de curto alcance tiDO

logarítmica~ etc.

recentemente a t~cnica de DM convencional

microcanbnico (N. V~ E» vem sendo extendida de modo a englobar o

estudo de sistemas a temperatura constante4 (cé."Inoni COl •

constanteS (isobárico) e combinac6es destes.

primeiros trabalhos visavam os aspectos puramente

clássicos! mas ia existem esforces visando a incorporacác de

ar a Ll'::, de liberdade mistos! clássicas e ouânticas6

desenvolvimentos foram oossiveis devida a avancos na metodolooia

e tecnologia computacional na última década.

o futuro das experlênclas numiricas de DM com uso de

. computacio paralela e m~quinas dedicadas ~ desta

forma promissor e tais experimentos comoutacionais tendem a

con·firmat- como uma area tio essencial a física como a física

s>: per imen·tal al.1 teóricc:i,j~ que seu objetivo malor conslste eril

estrei tal" a separacâo entre a exoeriência e a teoria e tem SLI'::\

importáncia realcada em situac5es em que previsSes te6rlcas sáo

muito simples para refletir fen6menos complexos onde observamos

as proprledades dos sistema reais, com adversidades advindas de

nao perda de slmetria e outras problemas qLlE'

dificultam a construcio de uma teoria analiticamente tratavel do



-t erlCITJ2r~o11

Passamos a seouir a uma análise mais detalhada da t&cnlca de

DM e suas dlversas imolementacóes.



1.2 SIMULACÃO DE SISTEMAS CLÁSSICOS

A) EMSEMBLE MICROCANONICO (N~ \/, E)

A solucão das equacões de movimento para partículas

clássicas no ensemble microcanonico fornece as trajetórias no

espaco de fase atraves das solucões das equacôes de movimento de

Newton. Nestas simulacões numiricas considera-se um sistema de N

partículas em uma cela de volume n~ escolhido para fornecer a

densidade de partículas correta, F'ara estudar o

comportamento de volume e minimizar os efeitos de superficie.
..•.e

necessário introduzir condicões periódicas de contorno: a cela

de Dinâmica Molecular (DM) é replicada em todas as direcoes e

estas réplicas contêm imagens das partículas da cela central. Se

uma partícula deixa a cela central por uma face, sua imagem entra

na cela com mesma velocidade pela face oposta.

Dada uma interacão entre as partícLllas, V(r1,r-;;:, ••• ,rN). a

Lagrangiana do sistema classico é

N
L = 1/2 '\

,(.1=1

?
m.r .....1 1 \/ ( {r. } )1

e as equacães de mOVlmento são

m.r. =1 1 V. \/ ( {r .} )1 J
<1.2)



onde ini
.-

1 eS:-l me;";
--,
r-~

dificuldade principal em simulac5es de sistemas Cl~SSlCOS

obtencào de potenciais interpartículas confiav81s. H mal m---l 2. di:\S

simulac5es feitas at~ hoje tem usado potenciais interpartículas

fenomeno16gicos consistindo de interac5es de um.

cm-po::-

'-..) -
..J

As interacSes de um corpo sào comumente usadas em simulacoes

de superficies onde representa o efeito do potencial de

5-ubstrato. Existem muitas prescric5es para potenciais de dC1S

corpos. estes vio desde interacâo Coulombiana pura em plasmas

clissicos at~ interacào de Lennard-Jones em sistemas de gases

inertes. Os potenciais de tr~s corpos sáo usualmente incorporados

o método uniflcado de teoria de densidade funcional e

dinamicc\ evita o problema de propor potencl c"li s

fenomeno16gicos e tr~z em si os efeitos da estrutura eletrbnlca.

Contudo. com as capacidades computacionais de hoje. nao

00ssl\1e1 simular grandes sistemas com esta nova t~cnica e

portanto por em quanto, náo hi substituto real para os potencials

-f enOITI!=:no16gicos.

As equac5es de movimento, eq. (1.2), sao propagadas usando-

se um dos muitos algor{tmos de propagacâo conhecidos.

ma1S usado € o de Verlet

CJ métDdo
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1"'. (t±~t) .....
1

e logo,

>••• ,. t ")
I i \ . + f. r:tttt) l},t +

1

..,
.{-q r ( ll,t' 'j ''':''}, "" \ .

{~1. 5)

onde as acelerac6es. {fi <t)}, sâo obtidas da equacáo (1.2) com o

conhecimento do potencial de interacão V no instante t. Cj

intervalo de tempo àt ~ escolhido de modo a que a energia total

do ;:.i sb?ma.

1'../

E o:: <1/2) ./ m.r":'
1=11 i

-\- '.1.6)

se conserve com a preclsao desejada. Tipicamente 8t ª da ordem de

1."- 1 4· AI' d d 't· -1-- b" d -1V S. S ve oel a es no lns ante _ sao O'~l as ~e

i~~ (t)..

,.- (t + ~t'j - Ir' t t - i\t ). ],. , i.' ~.

mé~:odos de propagacao também sáo Llti 1 iZ-::UJOS

dependendo da crecisào desejada. quantidade de mem6ria disponivel

a ser abordado. O algor{tmo de Verlet, alem de sua

simplIcidade fornece uma precisào nas trajet6rias da ordem de



· . ,a,

L~t . utiliza de mem6ria os vetares /,-, {+',+.i\T 'j ,-', ;'<- ",\" 1 '\.. I••••- /" I 1 \ \.... ~ •..•. , ;' -i- _. ;\ .•• 'j
I 1 "- "..,\.... e

e é o ideal para tratar problemas com vínculos ..

estudas de plasmas de uma componente em duas dimens6es o m~todo

de Predictor-Corrector de ordem cinco foi muito utilizado. mas a

mem6ria utilizada ~ maior. Nos calculos que acresentamos na

Parte 11 utilizamos
,

a algorltmo de Beeman

r-o (t+6t,l1 = r, (t)
J.

+ r it)td· +i' -~ [41", (t)1
••:'1.

'+-D[ ';.6.t) 'J

(l"E~ê;~)

r, (t+6t) = f. (t) + [21", (t+6tl + Sr. (t)1 1 1 1
~

r (t-àt)J6t/6 + O[(.6.t)~J1
(1. 8b)

n~~ste 2.1gorítmo mem6ria necessirla e {ri (t). r· (t)1 ' .• r\(t).
e obtemos uma precisio maior em ~ com relacáo ao

algorítmo de Verlet. E claro que este problema de precisao Dode

ser ajustado na escolha de ât. contudo se o tempo total

necessarlo de propagacio das equac6es de movimento e o mesmo.

para um at menor o nGmero de propagac6es i maior implicando assim

em mais tempo de computacio, o que nio § desejavel.

Para propagar as eouac6es de movimento precisamos de

condicões iniciais, e algLlmas perscricões para condicôes iniciais

5áo: posiciona-se as partículas em um arranjo regular e

escolhe-se as velocidades ao acaso, tomando-se o cuidado de zerar

o momento linear total do sistema (orandeza conservada),

escolhe-se deslocamentos ao acaso para as oosicoes na rede e



velocidades zeíü~

anteriore::·.

(3) cosicóes e velocidades de conflcuracoes

Usando-se um ât aoropriado, as traJet6rlas {ri ~t), fi (t)l no

espaco dE'
.-.'

52.0 calculadas usando-se por exemplo as E'quacoes

(1.5) e (1.7), e com estas podemos descrever as propriedades do

sistema. definindo-se primeiramente a temperatura e a pressao .. '.

A temperatura do sistema i dada assocIando-se a cada grau de

liberdade (1/2lkBT

N
f ,....-;.'I k "j ::: ....("/..;.., B

.-,
(1/2» iTI.f~. L 1 11=1

-.'T

.> = (1.1 'T) 1_ dt'. U

N _

'1 .-.\- .:.::( l:'::) ) m. r .
. i.. 1 11=1

',i. 9)

para orandes 7 e f=3N ~ o numero de graus de liberdade do

sistema. o sistema ~ considerado em equilíbrio quando a sua

temperatura media T ~ a mesma para diferentes 7. E t cllTlbe·m

conveniente definir a temperatura instantànea do sistema.

T'; t;. - ',1. 10)

com o prop6sito de variar a temperatura. Se desejamos mudar a

temperatura do sistema para T' escalamos as velocidades por um

fatol'" s == CT'/T) :1./2. Como a energia total do Sl ::;.tema se

a mudanca de energia cin~tica ser~

energia potencial. e aoos mudarmos a temperatura instantanea a

temperatura media do sistema n~o sera ainda T'. e ~)ode 5el"



necessarlO uma s~rie de escalamentos das velOCIdades ate que 2

temperatura m~dia do sistema seja T'

H pressBo do sistema e calculada usando-se o teorema vlrIal,

de'fj, n uno':;

N

\).ly- == "> r-. n F.
i_, 1 11:1..

(1.11)

e, como feito em mee~nica Estatística. e'ser- evemos

instantanea

F' ( t..l
-- .2-
(\- .• 2+ \lir)

<1.12)
"- ~. /-,

), m. r.
._1 ;'L

,(... 1 1
1

~ obtida somando-se as

contribuic8es das partículas j , j'~i, em uma esfera centrada na

part íeul a 1,~ o sinal da linha em j indica o uso de condic6es

perIódicas de contorno, is:to + O["'C r.~ 1

calculada com contribuic5es de todas as partículas na cela

eentt-al de DM e mais as suas imagens. Expressemos agora VIr em

termos das separac5es das part{culas e nâo de suas poslcóes

ab=.=.clutas,:

10



1\.) i f" == :; r. 11/..

F ..
= rol 11~...

1 1 J1
1 J

(~

. \' 31

+ F + j:: + I .J ..

1~2 '13 Ir •• ' I

+ -l- j:.+...}+
• , ·'~'I";t 4" ...:1

+ j::

+.+...).{-.
, --:r:": . •_1";'"

ITI2t:=-- •

10ÇlO

F·· == - F· .J1 1j

- l.1

sendo ,,-issi il1

\
./'-j >i

- r.).,
••J

F ..
1J

F' eu --
(. N

\ •..
). f1i. r .

. L. 1 1
··1 == 1

+
N-·1

L
i=l

N
~
.L r ...
J=i+1 1J

F ..
1 .,

g pressáo m~dia i obtida fazendo-se a média temporal de P(t)

Tendo calculado a temperatura pressao e enerqia interna

tot2d do podemos cô:Ücul ar OLlt~- 2,S

cer·modi n~\fnic as:, • pcr exemplo o calor específico

11

-,c, ···/01 LIme



~ "_.~. i- .... ~'. ~ 0.4:' . t .. d:l .. ~ ~ C' - ••• ~"_ •• -."COII:;;_an_t:.'. l.,V' O '-O~, lClen e E. pre::;;::>dw \.e, ,Dl\_·;::"

de compressibilidade volum~trico. etc.

.".
I V' c~coeficientE:

Podemos tambem calcular as propriedades macrosc6plcas e/ou

microsc6picas do sistema a partir das traJet6rias calculadas para

o sistema já em equilíbrio. Isto ~ feito calculando-se os varIes

tipos de func5es de correlacio de 1. 2 ou 3-corpos. Como o

c~lculo das func5es de correlacio de 3 e 2-corpos e funcbes

dinámicas ~ computacionalmente muito "ci::ro". estas
~50

calculadas quando os parametros do potencial efetivo j~ estlverem

ajustados e c sistema termicamente equilibrado. Contudo n~:I

maioria dos programas de DM a funcio distribui cio de pares e c

deslocamento quadr~tico medio sio normalmente calculados. pois

estes fornecem indicac5es sobre a concordância obtida cara o

potencial intercarticulas usado.

~
<n .'~ = 4IT r~Ar p q(r)

~~r+~r . -
d.i?!

onde
<. nt'" • I~+ f}l~ .'

e o n~mero m~dio de vizinhos de

entre r e r+Ar. a m~dia ~ feita sobre todas as partículas de uma

e sobre muitas configurac5es.

coorclenacao. !'4(FU. ~ obtido integrando-se g(r) de zero a R.

transformada de Fourier de g(r) nos da o fator de estrutura

est~tico o qual pode ser comparado com dados experimentais de

difracào de neutrons ou raios-X.

:Do comportamento em funcào do tempo d,...,~. desloC:ê\l1iento



quadrãtico médlO

r',) •

F~--(t) -.-.«l/N)

N"'
\ [t- (t) -.- r"I . , ..~ 1 11=1

'-·1

{(l \ l"::'", •.',..J .,:' <1.18)

para longas tempos, temas a constante de autodifusáo,

permIte diferenciar entre os sistemas líquido e s61ido ,p01S para

um liquido D cresce linearmente com o tempo enquanto que para um

s61ido é uma constante. A constante de autodifusào tambem pode

ser- calculada a partir da funcio de aLlto-correlacào de

velocidades. Z(t)! ou do comportamento na origem da densidade de

estados que é a transformada de Fourier de Zet).

Aindc<. mais "c<:~ro"que as funcões menei onadas, o fator- de'

estrutura dinámico pode ser calculado

1
2TfN f(';' dt

• ..1 i) ~'_q (O) ..:.

.. iQ.r·i(t)..; e ....
}==1

o qual apesar do custo computacional, prove um teste mUlto

sE:?nsi ···/E?l para os resultados da simulacâo ! pois este pOde ser

comparado a resultados experimentais de espalhamento
... " ..
3.r'lel c;'.S·tl co



B) SIMULACÃO DE DINÂMICA MOLECULAR A TEMPERATURA CONSTANTE

(N~ V., T)

Mais recentemente foi introduzida por Nose4 um novo método

de DM no Qual o sistema esti em contacto com um banho t~rmico

dinamico. o banho é descrito por uma variavel s que se acopl~

as velocidades das partículas do sistema. Lagr ang i an;:71

postulada para este sistema é

N

L = (1 /2 ) 1 m. (sr ):.;.- V +i=l 1 1

~

(1/2)Qi~ - ( f + 1)kBT ln s
(1.21)

onde T' a temperatura requerida do sistema. e f=3N ~ o n~mero

total de graus de liberdade do sistema. Os ~ltimos dois termos na

lagrangiana sic introduzidos para simular a dinàmica (cin~tica

Q é LIma "massa") e a "energia potencial" do banho. O paramett-o G!

determina as flutuac5es na temperatura e tem unidade

eneroia. (tempo) 2. As equacSes de movimente qU2 s~em da eq. (1.21)

• sac

.. 1 fN ":::s •. __ .
mr ::::: .--- -- - - r '1 ········a)i :.:::_ i --- .s dr. S1

e

N ~ k T
. \""" •. .::: . B . -._Qs = \ m. sr. - (Nd + i) ~J. • ..::::.:::b'

. Li 1 1 5'-1=

14



e a enerqia total do slstema

" 1, 2) [l{"'" + + .,.. 1) k ...T
!:3

1n ·s

mo:~.troLl, calculando a funcáo •..1,e:.""'- pai-=:

emsemble canbnicc a uma temperatura T.

G escolha de Q ª o 0n1co parametro a mais a ser determinado.

P01S 05·põ.'1r~lmf.."tt-osdo potenc1 i::tl de intE'raC2\OV. podem ter ,,:o, .-,'

previamente determinados usando-se por exemplo o m~tQdo anterior

determinando assim as flw~uacoes permitidas na

temperatura do sistema .

.i ••••. ~



(C) DINAMICA MOLECULAR A PRESSÃO CONSTANTE (N, P, E)

....... i'-,· -it'.. ~"-.- Q' t···-c::.,·c:" t .... --····t·r- ,.- .... "1 ....t.m lIlU .• te\:::· '::-.• l.la ••.OE:> •.. 1 n E!f •..=·_·2m . to',' pl::.'f flll J.. q~ll:-..' \o.i ..•. O. UlI)\:;.' d···L,.i

slstema varle, deixando assim a pressão constante. este e o caso

no estudo das transic6es liquido-s61ido onde ocorre uma mudanc2

brusca na densidade, ou em transicBes de fase estruturais. nestes

casos a simulacâo no ensemble microcan6nico náo pode acompanhar a

translcáo do sistema e somente simula-Io antes e ao6s a translc~o

A mudanca de ensemble ~ feita no mesmo espirito

que a proposta por Nose, onde admitimos o volume como uma

variavel dinâmica acoplada as posic6es das partículas do sistema

e escrevemos a Lagrangiana

L'"
1 ,~

\j , .r c- .I "~"" ,\ •• l ••... 0'_1
\ 1 . 24 )

e obtemos as equacóes de movimento

e

m.r.1 1
-.1.__ 8\i

-' - n1;:S 8••...•• 1

= \1/4)~ miQ-2/3
i=1

r~-1 - F' -
8') ,~i .25b)

Novamente aqui temos o par~metro M , que assume o papel da

massa da caixa de DM. a determinar. Com o valor de M variam os

tempos característicos das flutuac6es de volume. assim uma caIxa

16



,::-

cai>;a "leve". Allder-sen"'1i10str-OLla l;.~qlli\lalellciadest,? 'sistem':'icom

um sistema lsobir-ico , ensemble (N, P, E).

€ facil de ver- que a implementacio do sistema no ensemble

os potenciais associados a Q e T se somam e os ter-mos cin~tico5

de Q e V sio associados as massas M e Q r-espectivamente.

J ~. ,/



I.3 SIMULACÃO COM GRAUS DE LIBERDADE QUANTICOS

1.3a Annealing simulado dinámico

Em problemas de otimizac~o de larga escala nos deparados com

o problema de mlnimizacâo de uma funcâo custo de

var12v815. com depend~nci2 n~o linear entre si. A funcio custo

tambem poder estar sujeita a cendic5es de vincule

( 1. 26)

t..~1 ':>~ l' ,:',:;:~.,""•• ., .... () L. ( 1 .27')

Em muitos problemas de etimlzacie nâo lInear existem varIes

ffilnlmos no espaco das variaveis {Xi}' A t~cnlca convencIonal c! E.'

localiza um mínimo loc.=.Ü
~ .

!:)t'·o;.: 1mo i::\

inicie.l

mínimo':,:locais. A procura do mínimo global § feita escolhendo-se

diferentes condicões iniciais de forma a procurar em ntodo" o

eSpi::\CD d<::\s.
, .

mlnlmos 1OCcÜ s entâo dentre 0=, locai·:;:

acha-se o mínimo global. Este processo alem de depender da

escolha da configuracio inicial pode nâo VIr a localizar o ffilnlffiO

absoluto o precisamos § de um método que ·f· orneci.=',LliT;

/ .

nH n1 mo"-~

Este pn:Jbl ema ~ muito parecido com o

18



solidificacáo de um líqUldo, Neste caso o sIstema consIste de um

grande nGmero de partículas interagindo de uma maneira complexa

,e o processo de solidificacào leva o sistema a configuracáo de

mínima energia (mínimo global), se o sistema fica preso a um

, .
r(ll n uno local, uma configuracio de vidro, reaquec:endo e

5ubsequentemente resfriando lentamente o sistema podemos leva-Ia

ao mínimo global, o estado cristalino.

Parrinello aplicou o m6todo de annealing simulado via Monte

CarIo proposto por Kirckpatrick8, para calcular

eletr6nica de silicio cristalino usando dinàmica molecular e o

m~todo da densidade funcional. Analisemos primeiro como podemos

aplicar o processo de resfriamento a ctimizacio nio linear usando

o m~todo de Dinâmica Mclecular. Introduzimos a Lagrangiana

- -'.. j
E({;'~i-'~ ( 1 • :28)

que contem a din~mlca fictícia das varIaveis Xl' ~ pode ser VIsto

como uma IJ iTlaSSa 11 associada as variaveis Xi e a funcác a ser

minimizada E como um potencial. Se temos v{nculas holonomicos

C;\ssoclados as variaveis estes podem ser lntroduzidos
,

e.traves:.de

multiplicadores de Lagrange.

equac5es cl~ssicas de movimento

SE

1

As var i vel s·

19
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e a média temporal da pseudo energia cin~tica e relacionada a uma

temperatura fict{cia do sistema da m~sma maneira que a enerq12

cin~tica real ~ relacionada a temperatura do sistema em mecanica

estatística cl~ssica

. 'i· ....'· 1.. ''1'' ..

~r\~I 01:;''' r·o E{ + 1c
== (1/2)

N .
"\ \~.2
I ~.\..""

.,L . 11=1
,,:'

esta temoeratura fictícia permite que o sistema evolua no espaco

da':;,variaveis {;.~i}-e "procLlre" a mí.nimo global de E pois T·f i c

fornece energia suficiente ao sistema para ultrapassar as

barrei ras entre minimos locais. Usando

res+riamento cuidadoso (reduzindo Tfic) e lenta para permitlr os

processos de relaxacio do sistema, podemos localizar

(:)labi::d T ~.fI,com fie . ". ( portando {;~i}

1.3b Unificac~a da teoria da densidade funcional

mal ecul a~-

o c~lculo da estrutura eletr6nica baseada no formalismo da

densidade funci cJnal requer a solucio auto-consistente

equac6es de Kohn-Sham

_. E. I~.!.1 . 1 U.31l



em unidades at6mlcas. h = m = e = 1. , , [\' o ,i:, r ~n ,;r) J
\_ I . potencial

efetivo que ~ funcâo da densidade eletr6nica n(r).

li (r)
~

:: '.. I 'I! I"~!'': r 'j li"::'rI'

onde i denota os orbitais ortonormais de uma partíCUla ocupados.

A eq. (31) ª usualmente resolvida par diagonalizacâo matricial

para uma configuracâa i6nica fixa

Oppenheimer).

A equacio de Kohn-Sham g obtida impondo-se a minimizacio do

funcional energia

,I' clr
* -:;.

E = 'L'( r} (-. \]- ./2 )'L', (r}'1
'1

). LI[n(rJ. {R" },~ {{X }]
\.'

com respeito aos orbitais ~i'

vinculo de ortonormalidade.

Os orbitais sáo sujeitos ao

J dr
= b, ,.

1J
( 1.34)

o potencial LI consiste das varias interac5es~

(c 1ássi cos,) 'I ele'tr-on-i(Jns. Hartree. exchange e correlacio. o

potencial efetivo ~ relacionado com U pela relacio

~"l
"':".J.



\,.'c:.fer; n<r)J .-,-

bU

t.n(r) ( 1 • 3~~)

Ao inv~s de usarmos os métodos tradicionais de minimizac~o para

minimlzar E, usemos o annealing simulado dinámico proposto por
~

Parrinellow• Introduzindo a sequinte Lagrangiana

[.l,j.! (r. t).1 .
6t

,-,

-I- (1/~') \ ~'1 R""::' +\ ."- / \ :l ()
'~. l.! ~

'--."> '\

(1/..::.. I..
'\..'

-- E

onde ~'~y e a variacio temporal de ti sio fictícios. Com esta

Lagrangiana temos as equacSes de movimento

J

'-)

8.•..I.LI. (r. t ).1 .
IJ· .----.:::;----

at .•..
'-E \~-4· ....- - *
[.lJ.•.'1

Ir., .. tlt .1J . .J
i~1.:~;7·}

onde Aij 5~O multiclicadores de Lsgrange.

movimento para 05 ions e vínculos sào

ôE.- ._. --
éli,'>; y

As equac6es de

(i .38)



podem ser propagadas usando-se ,por e>:emplo. D

algorítimo de Verlet. A energia cin~tica fict{cia dos orbitais

~i~ ~ a medida da temperatura fictícia Tfic enquanto que a

eneroia cin~tica da parte i6nica ~ a medida real da temperatura

do sistema. Quando Tfic ~ reduzida a zero~ uma configuracáo de

equilíbr-io

fi Cé."I

para o conjunto de orbitais ~i é obtida. a eq. (37)

['E

*
[ ••j.I.'1

As eq.

- \ i\ .J.I

- !- I 'i j .j1

(40) sio iguais as equac6es de Kohn-Sham (31. )

( 1.40)

onde 0<::

multiplicadores de Lagrange correspondem aos autovalores das

eq. (31.) submetidos a uma transformacio unit~ria.

Este m~todo unificado de annealing simulado dinàmico e

densidade funcional foi aplicado com sucesso a uma var1edade de

'::.:;i stem.:::\':::;,. cristalino, liquido e vi t.t-eo <,>

do Si '. super-ficle

de quàntico interagi~do com um banho
, , 1 1,

termlCO •

. _ . "'. 12 . 1:3
metals e 11ga5 metal1cas , aglomerados de sem1condutcres "etc.

o sucesso desta t~cnica so foi demonstrado usando como base ondas

planas,~ contudo o m~todo precisa ser modificado para podermos

utilizar uma base nio ortogonal. a eq. C51)

substitui da, se isso for necessária.



1.4 CONCLUSÕES

Simulacões numéricas por Dinâmica Molecular clássica se

mostraram uma ferramenta de grande utilidade no entendimento de

fenômenos físicos observados experimentalmente para os quais

teorias analíticas não existem bem como para demonstrar validade

de teorias que nio podem ser testadas experimentalmente seja por

condic6es experimentais dificeis ou impossiveis como no caso de

estudos de fenômenos em duas dimensões.

Até há bem pouco tempo a limitacão ao entendimento das

propriedades adivindas do aspécto puramente clássico do sistema

limitava as aplicacões do método de DM, mas novas simulacões

quânticas prometem um grande avanco no projeto de simulacão de

sistemas condensados. o método integrado de DM-densidade

funci onal ji forneceu resultados interessantes para sistema5

desordenados, amorfos e pequenos aglomerados de semicondutores.

A principal desvantagem deste método é que sé nos é nosslvel

compreensão das propriedades estáticas do estado fundamental.

Esta dificuldade pede ser superada por um novo tipo de slmulacào

de m·j-Di námi ca t101ecul ar Quântica (DMQ) • desenvolvida

rescentemente por Seloni et. a114• Em DMQ as equacões clássicas

de movimento são integradas concomitantemente com a equacão de

Schroedinger dependente do tempo para as
,;

partlculas quânticas.

Este método tem a vantagem de fornecer a dinâmica real do sistema

quântico e é independente da escolha de base feita. DMQ foi

aplicada com sucesso no estudo de polarons em sais como KCl14

formacão de bolhas por eletrons em gás de Helio denso1g•
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11. ESTUDO DO AQ~Se EM SUAS FASES SUPERIONICA E LIQUIDA-~

11.1 INTRODUCAO

Condutores superiónicos sio sistemas no estado 561ido

que apresentam condutividade lónica tipicamente encontradas em

.
1.e.~ 'i '00 iL -- J. Enquanto a maIoria do:::,

sólidos possuem condutividade icni Ci.."'. 1(,,-'3 i 0-,- "",\ - 1.•.• , .••• -.1;,'

temperaturas moderadas ( NaCl a 200K ~ um exemplo típico de um

sal normal) ~ existe uma classe de materiais cuja condutividade

ibnica atinge valores da ordem de lCQ-cm)-l abaixo de sua

temperatura de liquefacâo.

As propriedades de transporte dos condL\tor'e=,

superi6nicos podem ser descritas facilmente se analisarmos sua

condutividade DC. Usando a relacão de Nernst-Einstein escrevemos

a cond~tividade oCT)

.---:-'

(.Tn) ::: n(T) (Ze) .•..D<T)/kBT (1)

onde. ~ a densidade de condutores ionicos a uma dada

temperatura T, (Ze) sua carga e D o coeficiente de autodifusào.

Medidas de D no regime de alta conducào normalmente fornecem

\/".'1.1 ores de D=10-~; :2 -1
cm seg qLle são ,ja mesma magnitude

medidas na agua a temperatura ambiente. Ainda. se somente um tipo

dos ions ~ responsavel pela conducào, uma estimativa simples para

a concentracào de condutores a partir de uma medida de

cc:mduti\/id.:\de lOJ"'llCa
-~,

fornece n=10~~ portadot-es/cm:3•



Esta ~ essencialmente a concentracio de uma das sub-redes Ii~~stes

Somos assim levados a uma descricic de suoeribniccs

como sendo um sistema no qual uma das sub-redes forma um líquido

cristalina da sub-rede complementar.

Um outro aspicto importante dos materiais superionicos

& Que a alta condutividade i6nica § normalmente acompanhada de

uma transicào de fase bem definida. Experimentalmente, observa-

se tr~s tipos de compo~tamento quando se passa dc.' i=.olantE~

ibnico a baixas temperaturas para a fase superibnica a alta

tempe~atura, sendo estes:

1) Superibniccs TIPO I: existe uma transicio de fase

de primeira ordem para a fase superi6nica. A transicio para a

:·Llperi6ni Ci:\
,e normalmante acompanhada de uma tr-ansicao

estrutural da sub-rede não difusa. Representantes deste tipo s~o

2) Superibniccs TIPO II~ uma translcio gradual entre

as fase isolante e condutora ~ observada. A transicào se mostra

na condutividade como uma saturacâo acompanhada de um pico no

calor específico. A anomalia no calor específico usualmente se

carece com uma anomalla-À o que levou a propostas de que o

materi 2.1 sofresse uma transicâo de fase de segunda ordem. Este

pode ser o caso em algumas condic5es, mas essas condicbes nao

existem em materiais reais. Exemplos desse tipo de superibnlco

sao PbF.~
..;,

3) TIPD II I: há LlfI'J

exponencial da condutividade e nenhum pico no calor espec{fico 0

Como exemplo deste tlPO de superi6nico temos Na-6-



Em qualquer destes trãs casos, ocorre o desordenamento

de uma das sub-redes. A baixas temperaturas. todos oS"~ lons;

situam-se em posicóes de rede bem deflnidas possuindo uma baixa

mobilidade. Conforme a temperatura é elevada uma parte dos lons

passa a nao mS1S ocupar posic6es bem definidas (liquefacio> e os

lons com maior mobilidade passam a ocupar um grande númer"o de

posic5es intersticiais ~ assim definidas na rede fixa. Cabe aqui

ainda menClonar que nessa rede flxa, OS lon'::;com

mobilidade, oscilam com grande amplitude em torno de SUas

posic5es de equilibrio (redes altamente anarm6nicasl.

Considerac5es estruturais tambem podem ser feitas

explicar o comportamento de superibnicos, e pelo menos

condic5es sâo necessarias:

pat- a

1. A rede tem que possuir mais vacáncias do que 10ns

para ocupa-Ias, e estas devem ser energeticamente similares.

A estrutura da rede tem que permitir que os ions

'pulem' de uma vacáncia para outra proxima. Isto implica que as

barreiras sejam pequenas entre vacâncias vizinhas.

Tem que existir um caminho continuo entre

vacáncias por toda a rede, de modo que uma alta taxa de pulos

gere tambem uma condutividade i6nica DC.

Estudos experimentais de materiais superibnicos foram

feitos com uma enorme variedade de tipos de medidas. Estas

incluem medidas de transporte para determinar a condutividade

. t;-q
ibni ca" . difusic de trace para determinar o coeficiente de

auto-difusio10-15, difracáo de raios-X~ neutrons e eletrons para

17 -I"
determinacio da estrutura cristalina-·-~J na fase nio condutora e

difracáo de raios-X e neutrons para determinar o mapa de

densidade est~tica dos ions difusivos na cela unit~ria na fase

2~;!



",",' 21-24
sLlperlonlca Ainda, espalhamento Raman

25'
absorcão de

microonda26, EXAFS 27, espalhamento inelástico de
28 31

neutrons - ,

ressoninc:ia magn~tica nuclear e eletronica60-61 levaram a muitos

estudos interessantes.

Varios calculos teóricos para materiais superibnicos

foram feitos dentre
,

eles, o modelo de gas de rede, cál cul 05·

utilizando o método de densidade funcional, cálculos de dinâmica

molecular,etc.

Nesta tese descrevemos os resultados de uma simulacão

de Dinâmica Molecular

líquida.

de Ag2Se em suas fases superionica e



11.2 PROPRIEDADES GERAIS DO Ag2Se

A baÍ>:a temperatura Ag2Se tem Lima estrutura

a=7.06 A, b=7.76 A e c=4.33 A. A cela unitãria contem quatro

moléculas de Ag2Se. A 416K o Ag2Se ortorrombico sofre uma

transicão não-superiônico (fase-~) para superiônico (fase-~)

onde na fase-a os ions de Se formam Lima rede BCC (para T=435K,

a = 4.99A, com duas moléculas de Ag2Se por cela unitária) na

qual os ions de prata apresentam alto coeficiente de

autodifusão. Experimentalmente o calor latente desta transicão,

incluindo a liquefacão da sub-rede de prata é determinado como

sendo ôE=Bl0 K/partícula
34

Aquecendo-se mais o sistema, a rede

BCC da fase superiônica, funde a 1170K. Nos superiônicos de tipo

I a-AgI ~-Ag2S e a-Ag2Se, os ions Ag difundem sobre a

de I

influincia de um potencial de um corpo gerado pelas sub-redes BCC

S-2 e 8e-2 respectivamente.

Na cela Llnitária BCC existem 12 posicões tetraédricas

(t) com coordenadas (1/4,0,1/2),6 posicões octaédricas (o) com

coordenadas (0,1/2,1/2) e 24 posicões trigonais (O,x,x) por nós

designada sitios M , sendo esses sitios ocupados pela prata em

sua difusão.

Já na década dos 30 tentativas foram feitas para

determi nar a distri bui cão das pratas em a-.AgI e ~.-Ag28 usando

dados de difracão de raio-X de pó. 8trock1ó tentou distribuir os

dois ions de Ag nas 42 posicões <t,o,M) com probabilidades iguais

para determinar a distribuicão de cations no a-AgI. Para ~-Ag2S

Ralphs17 também propós que as 4 Ag fossem distribuidas com iqual

probabilidade nos 42 sitios <t,o,M). A ocupacão desses 3 sitios
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foi posteriormente modificada por Lowenhaupt e Smith3S com base

em resultados de difracão de raio-X de monocristais. f:, mai ar

ocupacão por sitio foi dada as 6 posicoes octraédricas~ e a menor

para as 24 posicões trigonais (M). Com base em resultados de

difracão de neutrons de monocristais Cava et alo 22 determinaram

que «-AgI pode ser descrito atribuindo-se maiores ocupacões para

os sitios tetraédricos (t) • Densidades menores de Ag foram

determinadas para os outros dois sitios (o eM). o aumento de 2

vezes o número de Ag por cela unitária (com os mesmos números de

posicões t~ o e M) torna o estudo de «-Ag2Se e ~.-Ag:;::8 mai s

interessante. Para A92S Cava et al.24 determinaram que em média

cada sitio t é ocupado por 0.266 ions de Ag e cada sitio o por

0.135 ions (T=473 K). De dados obtidos a temperaturas mais altas,

(T=539 tO eles determimaram que a ocupacão dos sitios o perde

significado estatístico. A T=600 K eles atribuem a ocupacão de

todas as pratas a posicões de simetria tetraédrica (t). Cál CL\1 os·

de DM foram feitos para A92S por Ihara e Suzuki 37, Vashishta et

al.3s e Ebbsjo et al.39• Vashishta et aI. calcularam a razão das

densidades F'.:,1 F't=0.55

aproximadamente constante conforme a temperatura e elevada

emquanto que PM/Pt aumenta. A distribuicão de densidade dos lons

de Ag se torna mais espalhada devido a efeitos térmicos da rede

BCC e ao aumento de difusão dos ions de prata. Roman e

Dieterich40 fizeram cálculos usando teoria da densidade funcional

e obtiveram resultados com excelente comparacão com os resultados

de DM para o mapa de densidade das pratasss•

Nossos resultados foram obtidos a partir de simulacic

de DM baseada em um potencial efetivo de dois corpos. Os cálculos



foram feitos para várias temperaturas nas duas fases do Ao"Se.- ..:.



11.3 POTENCIAL EFETIVO E CALCULaS DE DINÂMICA MOLECULAR

o problema de definir um potencial de interacão foi

abordado de um ponto de vista fenomenológico ao invéz de

considerac6es baseadas em química quantica onde uma discussio

detalhada sobre as distribuicões eletronicas ao redor dos ions Ag

e Se na fase condensada e necessária. É sabido que várias das

propriedades dos sólidos podem ser entendidas com base nos raios

iónicos deduzidos a partir de dados estruturais de cristais, isto

é, a estabilidade de um cristal é atribuida a contactos ibnicos,

sendo a soma dos raios relevantes

i ôni caso

igualada as distancias

o potencial efetivo usado tem a forma

V .. =
lJ

,":.

Z.Z. e"'1 J

Ir .. ,1 .J

+
.[ 0'. + 0'. -J rll j

A .. --2:.. J1J r ..
lJ

e>:p(-r .. /
. 1..1

i(\(_2r ) iJ.j4s

~,-~ "

+ (\(.L. IJ 1 •
4r ..1 .J

o primeiro termo é a interacão Coulombiana onde Zi é a carga

efetiva da partícula i, o segundo termo é a repulsão de curto

alcance a qual balanceia a atracão entre cátions e anions a

curtas distancias sendo O'io raio ionico da partícula 1.

terceiro termo
.e a interacão carga-dipolo e (\(.1 é

o

polarizabilidade eletronica. Como (\(Agé muito menor que (\(Se ela

foi considerada como sendo zero por simplicidade.

Os coeficientes Aij, e e:<poentes r1i j na repulsãO

central podem ser determinados a partir de constantes elásticas e

dados termodinamicos se estes forem medidos e:<perimentalmente.

Novamente por simplicidade tomamos os mesmos valores de Aij para

-4..::.



as interacões Ag-Ag, Se-Se e Ag-Se. Com base em resultados

ant~riores os valores para os expoentes ~Ag-Ag· ~Se-Se e ~Se-Ag

usados foram 11, 7, 9 respectivamente42• o valor de A escolhido

é tal que o sistema tenha uma pressão interna pequena mas

positiva.

Em nosso potencial de interacão • (Ze)2 determina

escala de energia e a temperatura de fusão; para obtermos

parametros estão listados na Tabela 1.

EstesZAÇI=O.45e.

A interacão efetiva entre

escolhido o valorfoiTf = 1170± 30 K.

Ag-Ag, Se-Ag e Se-Se com estes parâmetros é:

irA A (r) =g- 9
0.2408 0.2025---+ ---11r r

'L.. (r) =
be-HCJ

86.6614 0.405Ü

r
- ').7088

_.-r / ':1· • 4·~;
E ---

4-r
(2b)

i· (r) ~.
Se-Se

220.1905
7r

+ 0.81
r

- 5.67
-rí4.43e

4r
!,2c)

onde as distàncias estio em A e as energias em unidades de

Estas interacões são mostradas na Fig. 1.

Os cálculos de DM foram feitos p&ra um sistema de 750

oartículas, 500 Ag+ e 250 Se-2, em uma caixa c~bica de lado L. A

temper-atura mais baixa (T=435K) na fase superionica. L=24.95A de

modo que o número densidade de partículas corresoonda ao valor

e:o:perimen"tal observado __ .. :'::2

~=4. 8.;:.}: 10
'" 3

PéU'"tlcul as/cm . Como 2.

densidade diminui conforme a temoeratura aumenta, o valor de L

~ escolhido a cada temperatura para que a variacio da densidade
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de partículas seja corretamente incorporada na simulacào.

Condicões periódicas de contorno sào usadas e ~

interacào de Coulomb de longo alcance é tratada usando-se a soma

de Ewald. A propagacão das equacões de movimento é feita

usando-se o algorítmo de Beeman43, com o intervalo de propa9acao

·t '1--15Ü = ex U s, para este 8t a energia total é conservada em

uma parte em 104 num intervalo de alguns milhares de 8t.

Os cálculos foram feitos oito temoeraturas

diferentes, em 435, 595, 804, 1104K na fase superionica e a 1236.

1383 e 1497K na fase líquida. Nas cinco temperaturas da fase

superi6nica o comprimento da cela de DM foi L=24.950, 25.142"

25.371. 25.736 e 25.736A para as temperaturas citadas acima. Na

fase líquida a densidade foi mantida constante e o comprimento

da· caixa de DM foi L=25.825A. A cada temperatura o sistema
,e

inicialmente equilibrado por 12000 At e subsequentemente medias

térmicas sao feitas por um períOdO de 36000 8t.

O·S programas foram executados em um CRAY II
(facilidade do Argonne National Laboratory, EUA). o tempo de

computacio utilizado na fase final. onde os parâmetros do

potencial já foram ajustados. o sitema j~ esta equilibrada cara

uma das temperaturas e todas as correlacôes são calculados e de

aproximadamente 1 segundo para cada 150 intervalos de tempo. Nos

c~lculos fora da condicão de eqUilíbrio térmico ,isto~, durante

o período inicial de equilíbrio, em 1 segundo de CPU sâo feitas

aproximadamente 300

partíCUlas.

propagacões para este sistema de 750

As duas fases do Aº~Se nas quais estamos interessados

podem ser delimitadas por resultados termodinâmicos. Na Fig.

mostramos a dependencia com a temperatura da energia interna
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total por partícula. Da fig.2 ~ claro que a energ1a ~ descontinua

em T = 1170K. Nesta mesma temperatura observamos o in1cio da

cifusáo dos lons de Se~-. Abaixo e aCIma da temperatura de

+ L\ ::. ~~ Q ~ r + ~ o calor especifico do sistema esti em... torno de 3kB por

.- t .",...11 .... c:: d' - - d - ri r.:' d - r= l' q ....) p od <=. - d ~t -;r' - >- •. ,...... " ••..pc::\r 1 \...L.J. l;;\ ~ .:: u=- c::\l..Io..-::· c:\ I ".•. ..:..,. ",mo::· E et 1.s1 nc::\. (.) \.,.<::'.1 Ci

latente de fusâo para a sub-rede de Se como sendo O.03eV por

partícula (350K/particula). Estes resultados sgo comoativeis com

. t· d H I'~ 34os resultados experlmen alS e onma e lua no qual o calor

latente da transicáo ~-Ag2Se para ~-Ag2Se (normal-superi6nico) e

6E = 810 k/particula. para esta translcgo uma

estrutural da sub-rede de Se de ortorrBmbica para 8CC e a tusao

da sub-rede de Ag+ contribuem para o calor latente. Esperamo:

entio que a fusio da rede de Se seja uma parte do calor latente

envolVIdo na transicio ~-a.

,_0 •.



TABELA 1. Constantes do potencial de interac~o usadas nos

c~lculDS de din~mica molecular

IAg \

0.45 e
IISe

-0.90e

ffiAg

1. 791>~10-24 Kg

mSe

1 - -~s
• ..:-.l1>dO" Kg

O'Ag

I
0.65 A

aSe

2.00 a

{l(Ag

.,..

0.00 a"':"

«Se

7.00 a3

r4s

4.43 a

r'AgAg

11

T1AgSe

9

l-'SeSe

7

A

0.01344

·.::·t:s
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FIGURA 1. Potencial de interacào ~NQ(r) contra r usado nos~~~

c§lculos de Dinãmica Molecular. A unidade de

energia e e~/~ = 14.389 eV
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FIGURA 2. Energia interna total por partícula~ em unidades de

e2/A = 14.389 eV~ contra temperatura nas fases super-

lonlca e líquida. A temperatura de fusio Tf = 1170±30K

e o calor latente de fusio ~ 350 K por partícula.



11.4 CORRELACÕES ESTRUTURAIS E DINÂMICAS NA FASE SUPERIONICA

II.4.a Correlac6es estruturais

Informac6es relativas ao comprimento de llgacáo e

ndmero de ccordenac~o sâo obtidas da funcio distribulcio de

ga~(r), que ~ definida como

,-,

,,. r-, { r 'j ";. tI ".. ::: 4 rr'- ..:;.1\ r /-, a (,-)" I I ',t " 10•.11 I ••• " \ I •

ap . ~ -«~

onde na~(r) âr i o n~mero de partículas de tipo ~ em torno da

partícula de tipo a entre uma casca esfirica de raio r e r+âr. O

colchete significa a midia térmica bem como a média sobre

todas as partículas de tipo «, e p~ é a densidade de número das

ti po f::'. o nómero de coordenacáo N~A ~\."I.~t

area '::;,ob curva de distribuicào de parcial

(4 )

~ mostramos a distribuicio parcial

para Ag-Ag. Se-Ag. e Se-Se a T=435 e 804K. Os picos

0S'e-Q-lr) sâo estreitos como em um cristal aoitado termicamente.0.0 ~~

Do primeiro pico determinamos a separacào entre

vizinhos de Se-Se. rnn=4.30±O.05A. i o n~mero de coordenacâo

41



T=435 K T=804 K

4
Se-Se Se-Se

2

oL
I

Se-Ag I Se-Ag

4 ....-..

~"-"c:l. ~o

t 28

~2 J, J,

O

I Ag-Ag rAg-Ag

1

o
o 4 8 12 16 O

r(Ã)

4 8 12 16

FIGURA 3. Func~o di5tribuic~o parcial de pares para a ~ase

superibnica a 435 K e 804 K. A 435 K as setas em 6.00A. 7.60A e

9.35A na correlac~o Se-Se indicam as cocrdenac5es 14. 26 e. 58.

respecti vo.'\inente.come e esperado para uma rede BeC. 1\12.

correlacao Se-Ag as setas em 3.45A e

coordenac6es 8 e 28. Na correlacão Aq-Ao as

5.95':;, indicam

coordenacbes 10 e 28

sào observadas a 4.35A e 5.95A. Neutralidade de carga se da a 6A.



nacac derivados da funcáo parcial de distribuic~o de

pares

T = 435 K Se-SeSe-AgAg-Ag

Distancia primeiros vizinhos

4.302.703.15.
Numero de coordenacão

14810



(area sob o primeira pica, l.~. at§ a orimelra seta)

Devido a vibrac5es tirmicas os prlmeiros vizinhos e

segundo vizinhos n~o sâo distinqulveis • mas isto. para uma rede

Bce corresponde a diferenciar entre L~3/2 (primeiros vizinhos

8 a uma distância de O.816L) e L ( seoundos vizinhos s~o 6 a uma

dist~ncia L) . A sequnda vizinhanca de coordenacâo s.equnde. set2.

na f· ..,...•19 .. .:;.,l e r:li...
.L.WII Estas coordenac6es 14. 26 indicam que os ani an·::.

formam uma rede BeC. o primeiro pico na funcie distribuicâe

parc i aI de pare:. 5e-Ag ocorre a 2. 70±O. 05,[\ e da .:\reasobre este

plce encontramos que cada 8e-2 est~ envolto por 8 ions de Aq+ . A

funcio distribuicio de pares para a Ag-Ag apresenta picos 12rq05

e este comportamento ~ tipicamente observado em liquidos. Nosso':':;

cálculos também mostram que a primeira esfera de neutralidade de

carga encontra-se a um raio de 6A (nesta esfera temos em média 28

Ag+ e 14 Se-~). As distincias de vizinhos pr6xlmos e numeros de

coordenac~o correspondentes sio dados na Tabela 2.

Para melhor entendermos as correlacões estruturais

nesse sistema analisemos a distribuicão angular de ligac6es a

qual definimos a sequir :

A_( uma partícula de~ .
tipo a. a = Se ou Ao e ~-ai~. 2.

distáncia máxima de Aa na qual analisaremos os ângulos de

Para definirmos os ângulos de ligacâo necessitamos de

pelo menos 3 partículas Aa' Ba e Ca e como temos dois tipos de

partículas podemos ter somente 6 tipos de ángulos diferente sendo

es.tes·:SE·-Se-Se. Se-Se-Ag, Se-Ag-Se, Ag-Se-Ag, Se-Ag-Ag e Ag-Ag-

Ag . Da distribuicâo de pares q~D(r) determinamos as distáncias. ..t, •..•

de primeiros vizinhos ra~. Dada entâo uma partícula Aa e r~b

localIzamos todas as partículas do tipo ~ (chamemos estas de B)

na vizinhanca r~~ de Aa" calculamos est~o todos as ângulos B-~~C~--

, ""--õSC1
' .

FíC'.C' _,.' . ..J "0 i·:"~C....•, A "'-".)..",.~_.,..,.._._._..._J



B, que seria guardados em um histograma correspondente a ingulos

B-A-B. Este processo é entào repetido cara todas as partículas A
. '. ~

em uma dada configuracio, terminada esta fase, uma média sobre

100 confiourac6es é feita. Na Fig. 4 mostramos as 6 distribuic6es

angulares de ligacâo para T=435 K. A distribuicâo envolvendo O~

cáti,ons é mal definidêl (picc's le,r'gos). i nd 1 callCh.')

novamente o comportamento difuso das Ag+. A distribuicào

dos ànlons (Se-Se-Se) mostra 3 picos bem definidos em

n
e 180-. correspondentes a rede BCC como esperado.

AnalIsemos agora as outras distribulc6es angulares de

llgacáo oara vermos se hi canais preferências de difu5áo e/ou

sitios nos quais 05 citions prefiram residir entre saltos de

difusãc,.

A distribuicão angular de ligacão para Se-Ag-Se

n
apresenta um pico a 100-. Para entendermos a origem desses picos

examinemos os varios sitios de simetria t. o. M na rede BCC de Se

marcados na Fig. 5. Os sitias com simetria tetraÉdrica (t )

octaédrica (o) est~o marcados na face (1 O O) na Fio. S(b). Para

05 sitios t. os angulos de ligac~D sio 1010 (A-t1-e) e 1280(A-tl-

D) • Isto indica que o pico na distribuicâo 8e~Ag-Se ~ devido

Ag+ em sitios t na con+iguracio 02 o que tamb~m e

consistente com o primeiro pico a 40° na distribuicâo angular de

Se-Se-Ag (A-E-t1 e A-E-t4). Para sitios o~ os ángulos de ligacâo

S (." -. a ,-.I) ,~ 1 D (.. 1 [l' ,~°parae-~g-~e ssc 7U \H-O - , ~-o - ). O~ (A-02-D) e ,-,
51 - (F--02'-

A ausência de ángulos menores que 90° na distribuicâo Se-
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o SUPERIÔNICOT=435 K
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FIGURA 4. Distribuicáo anqular de ligacào para a fase superionica

computadas usando as dist~ncias Se-Se = 4.65A. Se-Ag =

3.55A. Os tris picos na distribuic~o Se-Se-Se confirmam

que os ions de Se formam uma rede BeC.
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FIGURA 5. (a) Representacão da rede BCC de Se. Os ions Se são

marcados como A, B, C, D, E e F. (b) Sitios de simetria

tetraedrica (t), octaefrica (o) e tri angL\larmente

coordenados (M) na face [1 O O] da rede BCC. Existem 12

sitios t, 6 sitios o e 24 sitios M por cela unitária.
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Ag-Se escl L\i as confiqurac5es com ànqulos de ligacio de

'-1

51 .• Se as carticulas residirem um pouco

em teremo=. angulos
11 ,-,.,

maiores que 90', e consistentes com o pico 2 100· na distribuIcáo

para

Ag-Se e devido também a Ag+ em sitios t. CClmo meus ::.itio::t

por cela BCC do que sitlOS o, a ocupacáo de ions de Ag em sitios

t sera~ em geral, maior que a ocupacic nas vizinhancas de sitIOS

o.

C'.) segundo pICO a 100(1 (F-E-tl), na

Se-Se-Ag. ª tambem consistente com Ag+ em sitios t. Contudr.1 " o

n
terceiro pico em 140· pode ser devido a sitios t ou o (F-E-t2 ou

F-E-04) •

Conforme aumentamos a temperatura os picos se alargam e

alguns deles nio mais se distinguem, pois com uma maior

mobilidade da Ag e aumento das vibrac5es dos Se as posic5es t. o

e M ficam cada v~z menos definidas.

Concluimos assim que os resultados das distribuicdes

angulares de ligacâc sâo compativeis com a Ag em sitios t e que

varIos dos sitios o nâo podem ser ocupados, pois isso resultarIa

em uma distribuicio angular diferente.
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II.4.b VARIACÃO DAS INTENSIDADES DE BRAGG E ESPALHAMENTO DIFUSO

COM O VETOR DE ONDA E TEMPERATURA

Experimentos de difracáo de raios-X e neutrons de

,'.~1

monocristais de AgI e A92S foram feitas por Sakuma et al.~&,

Cava et al.22~24 e Tsuchiya et al.23 nos quais a dependência dos

plCOS de Bragg com a temperatura foi observada. Os dados

experimentais sâo usados para fitar os picos de Bragg calculados

a partir de uma distribuicâo est~tica de cratas modelo na fase

s.uper 1cnl C':\. Usandc este enfcque Cava et al.~~ determinaram que

em ~-AgI a densidade de Ag ~ localizada fundamentalmente nos

sitios de simetria tetra~drica, t. Isto foi elucidado por um

c~lculo detalhado de DM de Vashishta e Rahman41 ! no qual eles

determinaram uma alta ocupacao nos sitias t e uma baixa ocucacáo

nos s.itios o. o sitio M, (3/8,0,3/8), o ponto no meio da

distáncia entre os dois sitias primeiros vizinhos t na tace

(1 O O)

sela.

da cela unit~ria foi determinado como sendo um ponto de

A análise da estatística dos saltos das Ag em Agi revela

que 82% dos saltos ocorrem entre sitios t primeiros vizinhos que

sio caracterizados como (1 1 O) 9% na direcáo (O O 2) e 7% na

direcao (1 12). Para a densidade nos sitias t normalizada a 1.

a densidade nos sitias M ~ 0.4 e paro os sitios o 0.15.

A situacao em AgzS e AgzSe ~ diferente da situacao de

a-AgI em varias aspectos. Mesmo sendo as redes de I , 5-2 e 5e--

tipo BCC na fase superibnica, o n0mero de ions de Ag+ por cela

unit~ria ~ 2 em a-AgI e 4 em A92S ou Agz5e superi6nico. Come o

n~mero de sitias t e o ~ ditade pela simetria da sub-rede dos

anien:., (12 sitias t e 6 sitias o per cela unit~ria BCC) a

distribuicâo dos ions Aq+ tem que ser diferente em a-Aq! e Aq~Se
., •. -'o ~. ~
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superibnico. Mais especificamente em a-AgI 6 relativamente facil

acomodar ions Ag+ nos 12 sitios t levando em conta c! r'::llCt

ibnico da Ag+. A autodifusão da Ag+ tambem pode ser exolicada

qualitativamente como advinda de saltes entre sitios t primeiros

vizinhos ao longo da direcào (1 10).

5uperlonlco a situacio 6 malS complicada porque 4 ions tem

que ser acomodados em cada cela unit~ria e ê relativamente facil

de ver que os quatro ions Ag+ nâo podem ser intei I~amenb:.~

acomodados nos 12 sitias de simetria tetraédrica lt). Isto devido

ao fato que as pratas n~o podem ocupar sitios t primeiros

vizinhos simultaneamente devido a seu raio i6nico e outras

configurac6es se tornam energeticamente desfavor~veis quando a

energia Coulombiana entre os ions é levada em conta. Os cálculos

de DM de Vashishta et al.38 mostraram que diferentemente de C~-

Ag I, os sitios de simetria octa~drica tem um papel muito meus

importante em A92S superi6nico. No mapa de densidade da prata em

A92S superibnico, nao h~ ponto de sela nos sitios M.

densidade nos sitios o ~ bem maior de que comparada com a

situacâo do ~-AgI.

Em uma experiência de difracáo de raio-X ou neutrons

por monocristal observamos o fator de estrutura total est~ticc ]2

apropriadamente pesado pelas secc8es de choque coerentes de

neutrons ou fatores de forma de raios-X. Com esta informacào • o

fator de estrutura total ajustado por um modelo de

distribuicgo de densidades parciais para determinar o mapa de

densidade para a Ag+ em uma cela unit~ria. Por outro lado os

c~lculos de Dinàmica Molecular fornecem uma lnformacgc completa

(densidade total e parcial) do mapa de densidade das Aq+. atrav~s... ,

de funcbes de correlacio de um corpo. todas as correlac5es de
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dois corpos e

correlacões demais de dois corpos se desejado. Nào é necessaria

nenhuma hip6tese a priori de um modelo de distribuicáo de

densidade nos cálculos de dinámica molecular como no caso de

determinacâo a partir dos dades experimentais onde parametros sáo

otimizados para determinacio da ocupacio média dos sitios. Uma

maneira diretade estabelecer a validade dopotenci aIefetivo

I , "o

Llti1izado nos calcules de DM e a comparacáo dosre:·llltado:.dos

cál CLIlos

dasimulacãocom05-resul te.dos.e>;perimentai =.da

intensidade total de difrac~o de neutrons ou raios-X. Ainda, os

resultados de DM para os fatores de estrutura parciais fornecem

mais informacão do qLIE a oferecida por experimentos convencionais

de difracão de neutrons ou raio-X de monocristais.

Usando as trajet6rias calculadas por DM calculamos a

intensidade de 17 picos de Bragg de {1 1 O} a {4 4 O} na fase

superi6nica para 5 temperaturas diferentes. Antes de discutirmos

os resultados, definamos primeiro os fatores de

parciais, fator de estrutura total e express6es utilizadas para

cálcular as intensidades de neutrons ou raios-X.

A funcio de espalhamento intermediario,

definida como

J::" ..

. (q:~",q,t)
,e

*
F _(q.t) = <: í-' (q.t) F'- (q.t):::-

L1( 1-" C'(· 1:" .

( ((, F") = {Ag , Se} (5 )

onde a componente de Fourier q da densidade das partículas de

tipo 0:, f'C(q,t) é,



1 /·..·.1 .,...;..:... \
Il-i ((X)

e:-:p ( iQ. r. (t) )1

onde N., ~ o nómero de partículas do tipo a e r1·<t) a posicáGu ., -

i~slma partícula. Os colchetes \ indicam mêdia tªrmica. Os

fatores de estrutura parciais sáo definidos como

.•.

p" (q,Ol:> = F (q,(lJ
'~' a~·

('7 )

o fator de estrutura total S(ql e as intensidades oara neutrons ~

S<q) == '\iL
e>:, ~,

, 1/2 "
(c C) S t,q)

C( f:" cq::,
(8 l

'3 iq";n"' .. =
,.
L ,"
C( , 1="

1/2

onde c_ = Na/EN~ i a concentracào das oarticulas de tipo ~,L. ~ " " "
1-'"

....' C{

o comprimento de espalhamento de neutrons coerente e fa<q) o

fator de forma de raios-X47•

Usando as trajet6rias de DM. os fatores de estrutura

cal CLtl e,dos.

resultados para 05 fatores de estrutura parciais e total para

r=-r-l
__I.':':



raios-X e neutrons a T=435 K sio dados na Tabela 3. Na Tabela 4

os fatores de estrutura para raios-X e neutrons sáo dados em

t·ônlPe~at· Llr~ P~~~ T- 1..·17C C~~• ~" . I_\:\.II! .•••• " o. - .• I .":L••..1 " ,-J ,":,1 •••.~ , 1104 1<. •

todos na fase 5uperlonlca.

Examinemos agora o comportamento das intensidades de

Bragg e elucidemos camo as correlac5es no espaco direto (r) de

Ag-Se e Ag-Ag se manifestam na variacáa das intensidades dos

picos de Bragg em funcio do vetor de onda q. E conhecido que em

uma rede monoat6mica BCC o pico de Bragg em q = {1 1 O} é o maIS

i nt.::mso e que a intensidade das outras linhas diminui.

monotonicamente conforme se vai para maiores lql. Isto se

verifica para 5Se-Se dado na terceira coluna da Tabela 3. Ainda

da defini cio dos fatores de estrutura parciais na equacâc (6)

obvio que Saa<q> ~sempre definido positivo

,e

I F' ( q (j)' 12 '..c' • - ....
( 11 )

Como pode ser visto nas colunas 6, 7 e 8 da Tabela ~. o

TABELA 3. Fatores Parciais de Estrutura Est~tica a T = 435 K

{h k I} q(A .,)Ss..s.
55 S(q)S (q)5 (q)S.·Ag Ag·Ag nX

(1 1 O}

1.7807196.36-94.4545.716.8921.360.45
{2 O O}

2.5183154.20120.7895.13228.69232.14246.19
{2 1 1}

3.0843121.2123.255.0465.6879.1149.37
(2 2 O)

3.561495.2713.692.6946.4557.1730.29
{3 1 O}

3.981874.78-38.5220.722.437.380.58
(2 2 2)

4.361859.02-29.8315.882.136.120.48
{3 2 1}

4.171346.406.051.7122.3127.4611.24
{4 O O}

5.036636.2732.5730.3363.0262.5837.74
(3 3 O}

5.342128.86·10.955.272.815.200.80
{4 1 1}

5.342128.686.362.3417.1220.117.95
(4 2 O}

5.631122.705.372.2214.1116.436.22
{3 3 2}

5.906018.164.211.8711.2613.104.69
(4 2 2}

6.168614.37-5.953.491.512.550.47
{4 3 1}

6.420511.460.011.014.505.661.54
{5 1 O}

6.420511.21-6.995.530.841.180.50
{5 2 1}

6.89677.300.581.063.684.361.23
{4 4 01

7.12296.022.301.945.475.871.94
.
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TANBELA 4.Dependincia com a temperatura dos fatores de estrutura

para neutrons e raios-X.

T.435KT.595KT.804KT.986KT.1104K

{h k I}

5 (q)S (q)S (q)S (q)S (q)S (Q)S (q)S (q)S (q)S (q)
n

X
n

X
n Xn

X
n
X

{1 1 O}

21.360.4521.350.6120.260.8517.780.4316.600.96

{2 O O}

232.14246.19200.53208.50157.02160.08109.80109.8592.1992.11

{2 1 1}

79.1149.3772.7546.5857.8438.0440.2127.4431.3821.45

{2 2 O}

57.1730.2944.8622.5330.2814.8217.198.3113.146.64

{3 1 O}

7.380.587.530.655.950.813.820.852.780.81

{222}

6.120.485.310.533.910.592.350.651.840.65

{3 2 1}

27.4611.2420.838.5211.43~.685.332.343.381.61

{4 O O}

62.5837.7741.4324.1519.4510.977.444.244.482.65

{3 3 O}

5.200.805.301.113.931.212.411.021.730.85

{4 1 1}

20.117.9514.805.928.163.513.491.64. 2.231.15

{4 2 O}

16.436.2211.114.165.372.112.461.131.710.87

{3 3 2}

13.104.698.963.284.431.762.150.981.500.76

{4 2 2}

2.550.472.410.571.650.561.250.561.060.54

{4 3 1}

5.661.543.801.101.960.711.190.541.020.51

{5 1 O}

1.180.501.320.401.130.450.920.450.910.48

{5 2 1}

4.36. 1.232.860.851.510.551.100.470.950.45
(4'4 O)

5.871.943.411.131.650.611.110.471.040.47
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fator de estrutura total e o fator de estrutura para neutrons e

raios-X nio sio ~unc6es monot6nicas de Iq\. Isto ~ devido ao fato

de que SSe-Ag(q) pode ser positivo ou negativo dependendo de

vetar de onda q. Portanto, o comportamento das intensidades das

linhas de Bragg, para a difracio de raios-X ou neutrons em funcio

de q, tem que ser explicadas com base na dependencia em q de

Para entendermos este comportamento, examine-mos a

expressio para a media radial dos fatores de estrutura parciais

em termos da transformada de Fourier das funcões de distribuicão

de pare:.,

S (q)
C( f:. J: (gC(e. - 1)..

si n (qr)
qr

2
r dr (12)

Os gráflcos de SSe-Ag(q) e SAg-Ag(q) contra q na fase superi6nica

a 435K sio vistos na Fig. 6. Estes dois fatores de estrutura

parciais são calculados usando a eq. ( 12) com as funcoes

distribuicão de pares gSe-Ag(r) e gAg-Ag(r) vistas na Fig. 3.

Para estabelecer a correspondencia entre os picos na

distribuicão parcial de pares e no correspondente fator de

estrutura estático parcial, e:<aminemos gC(~(r) e o restante

integrando da eq. 12. O último (r2Sin(qr)/q;) possui máximos

do

ern

qr=2.03, 7.98, 14.21, ..• e mínimos em 4.91, 11.09,

Fig. 3, o pico em 2.704 em gSe-Ag(r) resultara em um
, .

mlnlmo em

4.91/2.70 = 1.84-1 e 11.09/2.70 = 4.14-1 e má:·:imos ern

7.98/2.70 = 3.0A-1• o Dico a 5.64 em 9 deve contribuir para um

pico em q = 14.21/5.6 = 2.54-1•



Na Fig. 6 nós realmente observamos mínimos em SSe-Ag(q)

em 1.8 -1 .,
e 4.1A e maximos em q = 2.5 e 3.0A-1• Da mesma

maneira o primeiro pico em gAg-Ag(r) em r = 3.2A da origem a um

pico em q = 7.98/3.2 ;:1.8A em SAg-Ag(q) (Fig.6).

Na figo 6 os fatores parciais de estrutura Si8 um~

m'dia esf~rica enquanto na Tabela 3 e 4 eles sâo em q no espaco

reciproco

É claro então da discussão acima que os fator~s de

estr-utLV°é.,\parciais SSe_Ag(q)=120.78 e SAg_Ag"q)=95.13 apresentam

máximos em vetores de onda correspondentes aos picos de BraQQ em" - -

{2 O O} , Iq 1='" C",? A- 1), -- -,..•.. , que combinados com Ss S (q'-le• ~e- "e' ,- ~L~.Ll~

produz o pico de Bragg de maior intensidade em {2 O O}.

Para o pico de Bragg {I 1 O} o fator de estrutur~

parcial SSe-Se(q) = 196.36 ~ o com maior intensidade para a

correlacão Se-Se, contudo SSe_Ag(Q)=-94.45 possui o seu mínimo

mai s profundo para este q, qur.\:"ldoestes doi s fatores de estn.ltur""

sac combinados com o segundo máximo de SAg_Ag<q)=45.71, ~btemos ~,

partir das eq. (7)- (9), S (q)=6-.89,

S ( o - 4= 1--3
. >: q) =(.) • ;;:t}{ (J , não sendo portando o pico de maior lntensidade .

Se normalizarmos a intensidade "do pico de Braqq

{2 O O} da difracãc de neutrons a 100.0, a sequEmc i 2. em

intensidade decrescente dos picos de Bragg para Ag2Se superionico

,
e:
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Se-Ag

1

1

o

-1
....-...

CT~-2
Cf)rj 2

t- Ag-Ag

o
o 4

q(À-1 )

8

FIGURA 6. Media esférica dos fatores de estrutura parciais~

eq. (11) ~ contra q a 435 K na fas':?superiorilca.
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'C2 () OJ- 100.0

.~ 1 !}

34.08

't.~ () ()}

~b.~b

~22 ())

~4 '7~ .• b~

.3 2 1}

11.83

ti 1 ()}

9.~O

~4 1 1}

8.66

{4 2 C}}

7.()8

{3 3 1}

5.64

C3 1 O}

3.18

onde a intensidade do pico {1 1 O} ~ a sexta e nao a crlmelra.

como esperado para uma rede monoat8mica BeC.

t\lossas intensidades calculadas para Cle

neutrons por Ag2Se superi5nico a 435K está lancada em gr~fico na

Nào hi resulatados experimentais de difracao de

neutrons cara monocristais de Ag2Se na fase super16nica.

sendo o compl~im~.?nto de espalhamento

bastante diferente do de ~

ª surpreendente Que todas as característ1cas essªncla1s

sejam reproduzi das pelos resultados de DM.

Mencionamos ainda que a sequ&ncla em ordem decrescente

de intensidade dos picos de Bragg ~ diferente em Ag~Se e Ao .•S

principalmente devido a diferenca em bSe e pOl·S náo

A

essencial nas correlac8es estruturais dos d01s

~. ~t·· _d. -c:: P .--, ·t··: -rr <=t- '-i~' r-n' tl·..'- -1 1- ~ c: •...=·l:::>.ell\<::\-'.. aI c:. CCIO ltular e_· c:\ ó 1 Ia '.c:\ Có eu cImo:>~'n.q)

~_ . 'q\ o Sd . rql-6e-Aq' . - -Ag-Aq' . da tabela 3 e o comprlmento de

• • d --c _-12
escalhamento de neutrons do enxofre tbc=U.~d~xlu cm) e para. ~.

58



i'"'
{h , t' I::'q- 1""', - ..:.,.... 1
\ i..,: .•.... '" -.) " ,-t . I l, '...' _ fli l "

t-'J~.~
As intensidades calculadas para os 17'

"'1'-0""". n\:, c;r::\C'c1,'o'J"J,',r,l' C"'" d'Cj ",,"--:;.. n ()":.'-lorr!'";:,ll'''';:'d'('',,;",j(;t) (I n..,·-·" C"!-'. '- .... _.,. ,\,;.",ko~' ,.~ _ ;: - r- '- 1..•• _ •• - -, .~ 100.\ ••••• -, '-••.••• \ • '•• '•• "'.' !""'" C.II t.1 ••'

Aq~5 suoeribnlCO estáo qraficadas na Fio. 7(bJ com 05 resultados
•• , J. ••• ". -

experimentais de Cava. Fica claro então que mudando Q valor dO

comprlmento de espalhamento do Se para o do S melhora a

concordància com os dados experimentais.

6akt.lffi,::\ -1 21C\ • fizeram a experiincia de di 'f i'" ê"c: ãCl

raios-X para monocristais de Ag2Se e encontraram que a linha de

maioj'" intens,i dade
,e a (2 O O) sequida pele. CI que

,... ..,,...o~"<- o'r ,...,...<::._<::, 1'- 1t -do~' .. ~ ~ .' '; d ,.. T '''b ~l'" "",-01,,, •• .-1 W<:\ C JII n.J::·~w_ esu, <:\ :::. paI a '~>;" q .. <:\ ,;::1 if_ :;\ '_'.

A decend6ncia com a temperatura das intensidades do~

picos de Bragg ~ dada na Tabela 4. Notamos ainda que o volume do

sistema aumenta com a temperatura, e isto muda o valor absoluto

dos vetares de onda q dos picos as Bragg; contudo nâo temos

resultados excerimetais de difracio de raio-X ou neutrons de

monoc~istais de A92S superi6nico. a diferentes temperaturas, para

comparar com nossos resultados de DM.

Tendo entendido a dependência em q das intensidades de

Bragg, cassemos agora ao exame das origens microscopicas do

espalhamenta difuso de neutrons ou raia-X em AgzSe suoeribnico.

Discos anisotr6picos de espalhamento difuso

observados experimentalmente em qo=(1.6,1,O) por Cava e

em AgzS superi6nico. Intensidades mais fracas sao tambÉm

observadas em q ~ {O.6 O O} em torno de outras reflex;es BCC. Os

resultados principaIS dessa experiencia sáo (i) surgimento de
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FIGURA 7. Intensldade dos picos de Bragg para difracão de neutrons

contra os vetores de Bragg de 1 a 17 como dados na Tabela 3. Os

picos sio normalizados tal que a intensidade.do (2 O O} seja 100.

(a) Intensidades normalizadas para A9zSe calculadas dos

resulatados de DM para Sa~(q) e comprimento de espalhamento bAg e

Valores experimentais são para monocristaisde

superi6nico. (b) Resultados de DM calculados usando S~~ do AgzSe

usando-se bAg e bS para simular AgzS.
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disco .... ".
anl SO·•..íOPl CO de espalhamento difuso de em

k:::1.0, 1=0), (i i) a inhmsi dade de:< e::.:·O21hament c.

difusc. diminui cc.m 2 e1ev2c~o da temoeratura, e (iii) o valc.r de

h aumenta conforme a temperatura ~ elevada.

observac6es (i) e (ii), os autores propuseram um modelo est~tico

onde o espalhamento difusc surge de dominios consistindo de

quatro celas unitárias conectadas nas quais 16 ions de prata sao

distribuidos entre os 84 sitios de simetria tetra~drica (t).

Nossos resultados de DM nâo dâo suporte a esse modelo e nenhuma

evid&ncia para correlac6es

em nossas simu1acôes.

implicitas nesse modelo foi encontrada

Us:.ando as trajetórias:. de DM {r.t}, calcularnos os

fatores de estrutura parciais, o fator de estrutura para neutrons

e raios-X para q na vizinhanca de qo=Cl.6,1,O). Resultados para

c; ,.
~C(F' I,q.l , S(q), SnCq) e Sx(q) para vetores de onda ao longo de

(h.l,O) sio vistos nas figuras 8(a) e S(b). Coma j~ demonstrado

os ions de 5e-:;:; na fase superibnica formam uma rede BeC. a

de estrutura parcial 5Se-5e(q) mostra os picos de Bragg e e

praticamente zero nas vizinhancas de qo' Na Fig. 8 tambem vemos

que ~ zero na vizinhanca elE! q 1)' E;.:aminando os·

de estrutura parciais na Tabela 3 para q = {1 1 O} e {2 O O}

claro que SSe-Ag(q) passara por zero entre {1 1 O} (q=i.78ls,) e

{2 O (i} (q=2. 52.8.) . Da Fig. 6 vemos que a média e5f~rica de

Ag § zero nas vizinhancas de qo=2.73A, mais precisamente,

·f uncâo tem um valor pequeno e negativo entre q=2A-1 2.~::5fS,-i

cruza o zero em 2.37A-1 e tem um valor pequeno e positivo ante·::,

de crescer rapi dc."lmenteem _~ ~~p-1q-~.~~~ .
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..o 1.4 2.2
(h,1,O)

FIGURA 8. (a)Fatores parciais de estrutura estático S~~(q) ~ eq.7~

contra q ao longo de (h, 1~ O) a 435 K. (b) Fator de estrutura

estático total S<q), de neutrons Sn(q) >: 10-24 cm2~ para raios-X

Sx<q) x 10-a~ das eqs. (7)-(9)~ contra q. Somente SAg-Ag apresenta

máb: 1mCI em q o) == \ 1•6 ~ 1~ (I).
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o comportamento da correl acão Ag-Ag é bem diferente das oLltras

duas correlacôes discutidas acima. Como já mencionado SAg-Ag(q) é

definido positivo para todos q. Da tabela vemos que em

q=(l 1 O} SAg_Ag(q)=45.71 e para q=(2 O O} tem o seu maior valor,

SAg_Ag(q)=95.13, também na Fig. 6 vemos que SAg-Ag(q) é L1n1a

funcão crescente entre q=2.0A e 2.55A. Portanto, as duas

observacões acima, sugerem que a correlacão Ag-Ag é grande nas

vizinhancas de
-1

q,)=2.37A (q,:,=(1.6,1,0». O que é ainda mais:.

interessante é que ao longo da direcão (h,1.0,O), a correlacão

Ag-Ag possui um máximo para h=1.6. Portanto é o movimento

altamente correlacionado dos ions Ag que da origem ao máximo no

fator de estrutura parcial SAg-Ag em qo=(1.6,1,0). Como SSe-

Se(qo) e SSe-Ag(qo) são pequenos o espalhamento 'somente devido

a SAg-Ag(qo)' ou seja, S(q>, Sn(q) e Sx(q) simplesmente refletem

o comportamento de SAg-Ag(q) nesta região.

Nas Figa 9(a) e 9(b) vemos os fatores de estrutura

e Sx(q> para q ao longo de (1.6,k,0). o ponto

importante a ser realcado é que, mesmo sendo Sag-Ag<q) da mesma

magni tL\de qLle este na direcão (h,l,O) (Fig. 8(a», aqL\i ele ,e

essencialmente constante em funcão de k, enquanto que para a

direcão Ch,l,OJ ele apresenta um máximo em h=1.6~ É claro entâo

que nas experi~ncias de espalhamento difuso de raios-X ou

neutrons se observa um disco anisotrópico de intensidade em torno

de qo=(1.6,1.0,O). Conclui mos assim que o d~sco anisotrópico de

intensidade observado em torno de qo é inteiramente devido a

correlacão do movimento dos ions Ag. Situacão similar
,e

encontrada em A92S superi6nico.3s
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FIGURA 9. Fatores de estrutura parciais Sa~(q) contra q ao longo

de (1.6, k, (I) a 43~:; 1<. (b) S\qJ,

Sx(q) x l~-~ contra q. Notamos QUE SAg-Ag~ S(q). Sn<qJ

e Sx<q) sio constantes em torno de qo=(1.6, 1, O).
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FIGURA 10. Fator de estrLltLlni\ para neLlt:.ronse rai os-X a quatro

temperaturas na TC\se superi6nica. (a) S~.:(q) e

(o) Sn(q) ao longo da direcão (h, 1, \~i).



A dependência com a temperatura das intensidades do

escalhamento difuso de raios-X ou neutrons é vista na Fig. 1() (·3)

e (b) em funcio de h e a variacio em k ~ vista nas Fio. 11(a)

(bl. H~ dois pontos a serem realcados aqui: primeiro todos os

fatores de estrutura em um q fixo diminuem com o aumento da

segundo, e mais importante, ~ que a depend~ncla em

q do espalhamento muda em funcào da temperatura. Particularmente

isso vi. sto no comportamento d'~ r-e ;;;)r e ;:l,.. emI ,.., funcão de h

figuras 10(a) e (b). Vemos que a 435K a máximo do espalhamenta

em h=1.6 e vai a h~1.7 a T=986K. Parte deste deslocamento pode

explicado ceIo fato de que com o aumento d~ temperatura

densidade diminui, e como SSe-Se e SSe-Ag sáo essencialmente

zeros na vizinhanca de qo, esta mudanca é somente devida a

Ag" Um cálculo simples para a magnitude do vetor de onda para

T=435 K. q = !2rrCl.6.1,O)/4.999! = 2.37A-1 e para

,.., :=:: I ."::,"r (1 ...,. 1 n) l J:::' 14'7 I ::: .-::'i1f) I', - 1~ .•.•... ~ ./~ , ..•. l,-Ol •..•.•.• 1· .. 1..., suger-e q\.IE'c! es.p2.J. hamE'r"ltc

difuso permaneca em tor-no do mesmo valor de qo conforme a

temperatura § elevada

CCH1C 1ui mos esta secio apontando qLle todas:

~. 82 ..
obser-vacoes de Cava e McWhan podem ser- expllcadas por nossos

resultados de DM. Seria altamente desejavel termos resultados

experimentais para o espalhamento difuso de raio-X ou neutrons

para SLlper- i bn i eo.

6:::.
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FIGURA 11.
-:~ -24 ".
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três temperaturas na fase superibnica.
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II.4.c CORRELACOES DINAMICAS

Examinemos aqora o comportamento dinámico dos cátlons e

ánions na fase suoeri6nica. A funcáo de autocorrelacao de

velocidade normalizada (FAV). Z~(t) • é definida como

Z (t) =
C(

<. V.C( (o) V.t"( (t)1 1
....,

<v.~(o)":'.>1

onde via<t> ~ a velocidade da partícula i do tipo a no instante t

e < > indica média sobre confiourac6es e uma média sobre todas as

partículas do tipo a. A densidade de fonons G(w) pode ser obtida

fazendo-se a transformada de Fourier de Za<t)
..

G (( ..1) =
C(

6Na
rr r: z (t)a cost;(.,1t)dt ~14)

A funcão de autocorrelacão de velocidades. Z(t), para

os lons de Se e sua transformada de Fourier. G(W). são vi~tas nas

FiO. 12(a) e (b). respectivamente. Como esperado para a rede BCC

de selênio. Z(t) mostra oscilacões sionificativas.

(..1=0 de 8((.,1) é zero. o que SLloer-eqlle os anions tem difllsão zer-o

na fase suoeri6nica. O esp~ctr-o de fr-eouincia par-a os sel~nios a

435 K apr-esenta dois picos. um em 5.6 e outro em 15.6meV. Par-a a

rede BCC de ions de Se espera-se tr@s picos em 6.8. 11.0 e 15.2
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FIGURA 12. (al Funcio de autocorrelacâc de velocidades~ Z<tl,

para os ions de Se a 435 K~ <bl sua transformada de

Fourier, a densidade de estado, 8(00).



meV. Devido a efeitos térmicos e ao movimento difuso altamente

correlacionado dos ions de Ag o segundo e o terceiro picos se

superpõem em um só, mas o primeiro pico a 5.6 meV permanece

claramente determinado. Em contraste a funcão de autocorrelacão

de velocidades para as Ag+ na Fig. 13(a) quase não mostra

qualquer estrutura depois da primeira oscilacão. Isto
.-e uma

característica do comportamento difuso. O espéctro de frequência

S(w) na Fig. 13(b) mostra um ombro em aproximadamento 4 meV e um

pico principal em 6.3 meV. O valor finito de S(w) a frequência

zero esta relacionado a constante de autodifusão

Tanto pelo deslocamento quadrático médio como por

( 15)

encontramos que •• constante de autodifusio da Ag é

DAg=O.9x10-scm2/s para T=43S K. A variacão com a temperatura de

DAg na fase superiônica é vista na Fig. 14. A concordância com os

dados experimentais de Okazaki12 para DAg(T) é boa para todas as

temperaturas.

Usando as trajetórias de DM calculamos a correlacão

entre corrente-corrente, ~(t), e sua tranformada de Fourier

determinar a condutividade iônica dependente da frequência,

Ih

<J(O)2> Ja(w) = 3QkaT o ~<t) exp<iwt) dt

70
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FIGURA 13. (a) Funcão de autocorrelacão de velocidades, Z(t),

para os ions Ag a 435 K, e (b) sua transformada de

Fourier, a densidade de estados, G(w).
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onde n ~ o volume do sistema~

<J«(l).J<t)}
-.

<J(Ü)"::'>

< 17)

e, J(t) é a densidade de corrente definida como

J (1:) = 2' z. v.,- 1 11
( 18)

A funcão de correlacão corrente-corrente e a

condutividade do sistema são vistas na Fig. 15(a) e (b) ,

respectivamente. Na Fig. 15(b), a(w) mostra um ombro em torno de

2meV, um pequeno pico em 4meV e o pico maior em 12.4meV. Nas

medidas de espalhamento inelástico de neutrons há evidências de

uma e~·;citacão 2meV ( abai >: o e logo acima transicão

Conforme a temperatura ~ elevada a excitacão

se torna mais larga na fase superiônica. Esta excitacão tem sido

identificada, no AgzSe39 como um modo tipo Einstein devido ao

movimento da Ag na rede dos ânions de Se. o pico em 4 meV
'"e

devido as densidades de estado parciais de Se e Ag vistas nas

figuras 12(b) e 13(b), respectivamente. o maior pico em 15 meV é

essencialmente devido aos Se , pois os termos de uma partíCUla,

correspondentes as densidades de estado parciais, são pesados

pelo quadrado da carga em a(w).

Da relacão de Einstein,



nkBT

(ZA e):2N r9 Ag

cr(w) (19a)

=

~ (/,I

j. ql a) e)·: p ( iwt ) dt1)

<19b)

onde ~-l=<ljmSe) + (l/mAg)' e a constante de autodifusão DAg ~

calculada a parti I'" de ZAg<t>, calculamos
a razão de

Haven 42,48,49, .

H<T) = DAg (T)

Dcr
Ag (1.•.\=0, T)

(20)

os valores calculados da razão de Haven juntamente com os valores

experimentais são dados na tabela 5. Os resultados de dinimica

molecular comparam-se bem com as medidas de Okazaki. 12!14
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TABELA 5. Razão de Haven (eq.20) ~ na fase superi6nica. Os valo-

res experimentais são obtidos da ref.12.

N
RAZAO DE HAVEN T = 595 KT = 804 K

MD

0.410.58

Experimental

0.42 - 0.50-

.
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11.5 CORRELACOES ESTRUTURAIS E D1NAMICAS NA FASE LIQUIDA

Examinemos primeiramente as correlac6es estruturais na

fase líquida. A Fig. 16 mostra as distribuicões de pares parciais

a T - 1'1-::'4 L/- ••• ,_I f'-.• A correlacão Se-Se apresenta picos largos como

esperado para líquidos, e as outras duas distribuicoes de pares

tem o mesmo comportamento que na fase superi6nica (onde a Ag j~

era "líquida"), apresentando somente um alargamento das linhas.

Os nGmeros de coordenacio estio indicados pelas flexas na figura

16 sendo, 14 para Se-Se ~ 6.20tO.05A, 9 para Se-Ag ~ 4.00±O.05A e

28 para Ag-Ag à 6.20±0.05A. O mesmo acontece com a distribuicão

de ingulos de ligacão vista na Fig. 17, os picos são mais largos

que na fase superi6nica, e na distribuicão para Se-Se-Se o

segundo e terceiro pico (100° e 180°) se alargam e se superp5em

tornando-se aparentemente um só. O mesmo acontece com as

distribuic5es envolvendo dois Se que na fase superi6nica

apresentavam estruturas bem definidas.

5usman
s~

et aI. - mediram o fator de estrutura estático

de Ag2Se líquido usando difracão de neutrons. Com os nossos

resultados de DM para as funcões parciais de correlacão de pares.

calculamos os fatores de estrutura estático parciais Sa~(q)

fazendo a transformada de Fourier dos ga~(r), como definido pela

eq. 11.

o fator de estrutura estático para difracão de

neutrons, Sn(q), é obtido combinando-se Sa~(q) de acordo com a

eq. 8. Na Fig. 18 apresentamos os resultados de DM e os

resultados experimentais. Claramente nossos resultados estão em
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FIGURA 16. Funcic distribuicâc parcial de pares para AqzSe l{qui-

do. Os n~meros de coordenacio sio marcados pelas setas.
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FIGURA 17. Distribuicio angular de ligacio para a fase líquida a

T = 1236 K. A superposicio do segundo e terceiro pico

na distribui cio Se-Se-Se, indica a ausincia da rede

BCC
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FIGURA 18. Fator de estrutura est~tico Sn(q) a T = 1236 K. Os

círculos vazios sâo resultados experimentais de Susman

et aI. (ref.48), a linha continua ~ o c~lculo de DM.
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FIGURA 19 . Fatores parei ai s de estrLltLlra ~ SCl(~. (q) a T = 1236 K.
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boa concordância com os resultados de Susman. Novamente para

entendermos as origens de cada pico em Sn(q) analisemos os

fatores de estrutura parciais para a fase líquida são vistos na

figura 19.
" .. -1 _

E eVldente que Q plCO em 2.75A em Ag-Ag, Se-Rg e

Se-Se coletivamente dão origem ao primeiro pico em Sn(q). Contudo

o segundo pico e 5A-1 é devido somente a correlacões entre Se-Se

e Se-Ag. Antes do primeiro pico em 2.75A-1 o resultado

experimental de Sn(q) apresenta um ombro em torno de q=1.75A-1 e

os nossos resultados tambem mostram um comportamento não

uniformenete crescente nesta região. Dos resultados para os

fatores de estrutura parciais da Fig. 19, vemos que os três

fatores de estrutura apresentam picos nesta região , contudo há

um cancelamento quase que total dos picos quando somados com os

devidos pesos. E importante notar aquí que em nossos cálculos a

estequiometria
,e perfeita o que não se verifica

experimentalmente, e isto pode mudar o cancelamento do primeiro

pico em 1.75A-1•

Examinemos agora as propriedades dinimicas da fase

líquida. A funcão de autocorrelacão de velocidades <Z<t» para

os ions de Se, vista na figura 20, mostra menos estrutura que na

fase superiônica, parecendo-se mais com Z<t> para um líquido.

Sua tranformada de Fourier, a densidade de estados Q(w), ainda

apresenta um pico em 15meV. Contudo ao inv~z de um outro pico em

5.6 meV, como na fase superi6nica, agora vemos somente Llm ombro

nesta energia, e seu valor em w=O ~ finito indicando assim um

processo difusivo, para os ions de Ag Z<t) e G(w) :.âo

apresentados na Fig.21, na figura mostramos as densidades



parciais de estado na fase líquida e a densidade total na fase

liquida e superi6nica. A variacio com a temperatura da constante

de autodifusio para Se (círculos abertos) e Ao

é vista na Fig.23.

círcLllos cheios)

A funcão de correlacão corrente-corrente na fase

líquida é vista na figura 24(a) e a condutividade dependente da

frequincia na figura 24(b). H~ duas importantes diferencas entre

esta e a a(w) na fase superi6nica. Primeiro a condutividade a

frequência zero é muito maior devido a maior difusão da Ag a

~emperaturas mais elevadas e tambem devido ao inicio da difusão

de Se na fase líquida, portanto os dois processos de difusão

colaboram para a(O). Segundo há um deslocamento do pico

principal para energias menores na fase líquida. Isto resulta da

perda de correlacões de longo alcance devido a fusão da sub-rede

de Se.
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11.6 CONCLUSÕES

A investigacâo das propriedades estruturais e dinámicas

do Ag2Se superi6nico e liquido revelou alguns resLlltados

significativos (1) O potencial efetivo de dois-corpos fornece

uma descricâo satisfatdria do Ag2Se em pelo menos duas de suas

fases. Cilculos de DM para A92S utilizando o emsemble isob~rico

(N, P, E) mostrou que este tipo de potencial tamb~m descreve a

transicão estrutural que acompanha a transicão normal-

sLlperi6ni co. (2) Na fase superiônica do Ag2Se os ions prata

residem principalmente em sitios tetraédricos da sub-rede dos

ions de Se, e com menor frequência,nos sitios octaédricos. (3) Os

cálculos da dependência com a temperatura da constante de

autodifusão e a razão de Haven comparam-se muito bem com os dados

e~{per imentai s. (4) Na fase líquida os resultados de DM para o

fator de estrutura estático tamb~m estio em mLIÍto boa

concordância com as medidas de difracio de neutrons. (4) A

dependência não trivial com o vetor de onda das intensidades dos

picos de Bragg ~ tambem explicada quantltativamente. Em torno de

qo=(1.6,1,O) o disco de intensidade anisotr6pica observado em

experimentos de difracio difusa de raios-X de monocristais
,e

devido somente ao movimento coletivo dos íons de prata e estas

correlacões no espaco reciproco coincidem com a região onde SSe-

Ag ~ aproximadamente zero.

Sera interessante observar se o potencial usado

fornecera tambem uma descri cio correta da transicão estrutural
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observada a baixa temperatura.

Este estudo é o primeiro passo para entendermos o

material ternário Ag-Ge-Se, o qual tem sua importancia

tecnológica ligada a ultra-microlitograTia. As perguntas de

relevância tecnológica são sobre a estrutura deste material e

como as pratas se diTundem na rede Ge-Se. Em um estudo de DM para

GeSe2,só foi observado que os comprimentos de ligacio do Ge-Se e

Se-Se no vidro são 2.35 e 3.75A respectivamente. Em Ag2Se a

separacão de primeiros vizinhos Ag-Se e Se-Se são 2.75 e 3.7SA

respectivamente, portanto 3 escalas de comprimento significativas

são esperados no sistema ternário (2.35, 2.75, 3.75A). Medidas

recentes de espalhamento de neutrons das distribuicões de pares

no composto ternÁrio revelam três picos principais e estes picos

ocorrem a 2.35, 2.75 e 3.BA. A difusão do. ions Ag na rede Ge-Se

ainda é uma questão em aberto. Projeto para .studo do sistema

ternário esta em andamento no Argonne National Laboratory.
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