
"i"~OPRiEDAD'a &rICAS DOS MONOCaIS

TAIS DE 1(00) DOPAOOSCCM IrrDROOI
MIO" •

HidelllberCJ'1eOrdoz9Qith da Frota

Dissertaçio apresentada ao Ins

tituto de Flsiea e OuImiea de

são Carlos-USP, para obtenção

do titulo de Mestre em FIsiea

Orientador: Prof. Dr. Horaeio Carlos Panep.l<ri

Departamento de :rIsiea e Ciência dos Materiais

são Carlos - 1911



MEMBROS DA COMISSAO JUlGADORA DA DISSERTAÇAO DE MESTRADO DE _

HIDEMBERGUE ORDOZGOITH DA FROTA----------,----.----,-------------------------------- .•--.--------------------

APRESENTADA AO INSTITUTO DE F1SICA E QU1MICA DE SAO CARLOS, DA UNI

VERSIDADE DE SAO PAULO, EM 24 DE abril DE 1981 .

COMISSAO JULGADORA:

/

Or.

\

iJJ \/~
'} /

Horácio Carlos Panepucci - Orientador

D r.

\._-- Or.

Luis Nunes de Oliveira

/"\ (• /! ' )

,,-_Ç)/úG/~j
..>

o. 'jride



DEDICO

Aos meus queridos pais, LAER'1'Ee

OLINDA, que nunca pouparam sacri

flcios para que eu pudesse estu

dar;

A minha querida esposa, SUZINHA,

pelo amor e compreensão nestes

anos de trabalho;

Aos meus irmãos, JERONIMO, LAER

TE, ANTONIO, GERALDO e PAULO, pe

la amizade sempre confortante.



Ao Prof. Dr. HORACIO CA.~LOS PANE

PUCCI, meu agradecimento muito

sincero, pela oportunidade, orie~

tação, ensinamentos e confiança

depositada em minha pessoa.

,': --,'-::-:-::JSPlp...•... ) <1. I
:'~-···••··.,-·· •.""'···,_'·,,--a;...<·""'_· •.n_'"



AGRADECIMENTOS

- Aos Profs. Drs. JORGE SILVIO HELMAN e FELICIANO

SANCHEZ SINENCIO, do "Centro de Estudos Avança

dos do Instituto Politécnica Nacional do Méxi 

co" pelas discuss6es e sugestões apresentadas.

- Aos técnicos VALDECI MASSARO e VALDIR DE CAMAR

GO MELCHIOR pela forma prestativa com que sem 

pre me atenderam quando solicitados.

- Ao Sr. ALFREDO ALVES pela maneira de tratar dos

meus interesses como se fossem os seus próprios

interesses.

- Aos professores do Departamento de Física, do

Instituto de Física e Química de são Carlos, da

Universidade de são Paulo, pelas condições agr~

dãveis e propícias que me ofereceram para traba

lhar.

- Â Srta. MARTA REGINA BASTOS PEREIRA, pela dati

lografia do presente trabalho.

Â minha esposa, pela dedicação e apoio na reali

zação desta dissertação.

~ A Universidade do Amazonas, Universidade de são

Paulo, PICD-CAPES, CNPq e FINEP, pelo auxílio

finànceiro.



LISTA DE ILUSTRACÕES
J

INDICE

•••••••••••••••••••••• t ••••••••••••••••• I
LISTA DE TABELAS " ..•...•••. 111

RESUMO ••.•••.....•...•..•.•...•...•....•....•••••..••.•••••• IV

CAPíTULO I

•••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••

- INTRODUÇAO •..•••..••.•••.•.••••••••••••••••

IV

1
1.1 - Propriedades óticas dos bronzes de tung~

tênio (Mx\"l03) •••••••••••••••••••••••••••••• 2

1.2 - Bronzes de molibd~nio (MxM003) ........•...•. 11
Referências bibliográficas ••.•••••••••••.•••••••••. 14

CAP1:TULO 11
- DIAGRAMA DE ENERGIA PARA ° Re03, W03

e

MoO 3 ••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 15

11.1 - Introdução 15
11.2 - Teoria do Campo Ligante ..••.•....•••••.•.•• 17

11.3 - Teoria do Orbital Molecular .••......•.•.•••• 20

11.3.1 - Ligaç6es a •..•...•.•.••..•..•••.•• 20

11.3.2 - Ligaç6es TI •••••••••••••••••••••••• 22

11.4 - Diagrama de energia do Re03 .......••••...•• 22

11.5 - Diagrama de energia do W03 e Mo03 •..••..••. 28
Refer~ncias bibliogrãficas ....•••...•....••......•. 29

CAPITULO 111 - DIAGRAMA DE ENERGIA DOS BRONZES COM ALTA

CONCENTRAÇAo •••••••••••••••••••••••••.•••••• 3 O

IIr.l - Introdução 30
111.2 - Modelo de Goodnough para bronzes com al-

ta concentraç~o .................•••...••.• 30

Refer~ncias bibliogrãficas .......•.........•.•.•••. 42

CAP1:TULO !V

íV.l

1\1,2

- DIAGRAMA DE ENERGIA DOS BRONZES COM BAI-

XA CONCENTRA.ÇÃO •••••••••••••.•••••••••.•••.

- IrJ.trodução .

- Localização dos átomos de hidrog~nio na

estrutura dos bronzes de'W e Mo ....•..•••.••

43

43

45

íV:3 ~ Diagrama de bandas de energia do HxMo03
com baixa concentração •.•...•.•.••..••••.. 46

Rêfêrªncias bibliográficas •..............•..••..... 50



CAP!'rULO v - PROPRIEDADES OTICAS DOS BRONZES DE MO-

LIBDt;NIO HxMOO 3 ••••••••••••••••••••••••••••• 51
V.l - Introdução « •••••••••••••••••••••••••• 51

V.2 - Propriedades óticas do HxMo03 com alta

concentração •••••••••••••.••••••.•••.••••••• 53

V.3 - Propriedades óticas do HxMo03 a baixa

concentração ..•••..••••.•••.•.•.•••••.••••••• 57

V.4 - Propriedades óticas do Mo03 •••.••••••••••••• 58

V.5 - Cálculo teórico e comparação com os r~

sultados experimentais ..•..••..•.•••••••.•.•. 60

a) Amostra com grande quantidade de h!

drogênio 60

b) Amostra com pequena quantidade de

hidrogênio 62
Referências bibliográficas .......••....••.•..••.•.. 68

CONCLUSÃO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 69

AP~NDICE A - REFLEXÃO E TRANSMISSÃO POR UM FILME DE

MOLTIOLAS CAMADAS EM INCID~NCIA NORMAL •••••• 70

A.l - Introdução ., 7 O

A.2 - Onda plana em um meio transparente •..••••..• 70

A.3 - Método matricial para o cálculo da re-

fletância e densidade ótica usando os

coeficientes de Fresnel ..••.••••.••..••••..• 74

A.4 - Programa para o computador PDP-II que

calcula a densidade ótica e a refleti-

vidade em um filme de 3 camadas ..••..••••••• 84

Referências bibliográficas •.••..•...•...•..••••.•••. 87

AP~NDICE B - SUBROTINA PARA O COMPUTADOR PDP-ll QUE

CALCULA OS VALORES DE "N" E "K" PARA

ALTAS E BAIXAS CONCENTRAÇÕES •.•...••..•.•... 88



FIGURA 1.1

. FIGURA r. 2

I

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

a) Célula unitária para o composto

ABC3 tipo perovskite ........•..•.•.••.. 3

b) Zona de Brillouin para a rede

de Bravais cúbica simples .••........... 3

Espectro de absorção dos bronzes

de tungstênio de sódio (NaxW03) ••...•••..•• 4

FIGURA r. 3 Refletividade de uma amostra de

FIGURA r. 4

FIGURA r. 5

FIGURA 1.6

FIGURA 1.7

FIGURA 11.1

FIGURA 11.2

NaxvJO 3 •.....•••....•..•.......•••.••.••.• 7

Absorção de duas amostras de bron

zes cúbicos de tungstênio de sódio

a 4,2k 8

Absorção de Ko,63W03 tetragonal a
4,2k 9

Respostas óticas à temperatura am-

biente do NaO,52wo3 ••••••••••..••••••••••• 10

Estrutura dos bronzes de molibdê -

nio de potãssio 12

a) função de onda angular para o

es ta do s 16

b) funções de ondas angulares para

os estados p 16
c) funções de ondas angulares para

os estados d 16

Arranjo octaédrico dos ligantes ••••••••••• 19

Distribuição da densidade eletrônica •••••••• 19

Esquema dos niveis de energia para

uma coordenação octaédrica .•.•....•••••••• 21



FIGURA 11.5

FIGURA 11. 6

FIGURA 11. 7

FIGURA 11. 8

FIGURA 11.9

FIGURA 111.1 -

FIGURA 111. 2 -

FIGURA 111.3 -

11

Combinaç~o dos orbitais o dos ligantes

com os orbitais o do metal (composto

octaédrico) 21

Modelo de orbital molecular para um c~

posto octaédrico de um metal de transi

ção 23

Combinação dos orbitais t2g do metal

com os orbitais TI do ligante ,•••••••••••••• 23

o efeito da ligação TI em 6 •••••.••••••••••• 25

Diagrama de energia esquemático para o

ReG 3 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 7

RecobrillEntodos orbitais t2g indireta-
mente através dos orbitais p do ° 33

TI

Diagrama de energia esquemático para o

AxB03 com estrutura "perovskite" cúbi-
ca •..•.......••..•.•....•.•.••.•.••••••••• 33

Estrutura cúbica do AxB03 ••••••••••••••••• 35

FIGURA 111. 4 -
Disposição posslvel para o AxB03

com

FIGURA 111. 5 -

FIGURA 111.6 -

FIGURA IV.l

FIGuRA íV ,2

FIGURA V.1

x=O,75 .....••........•.....•..•..•.••..... 35

Variação do número de orbitais com x 37

Variação do número de portadores n com

x •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 40

a) variação da condutividade com x.........
44

b)

Variação da condutividade com a tem

peratura

...............................
44

Diagrama de bandas de energia para o

HxM003 com baixa concentração ••••••••••••• 47

Espectro esperimental da densidade ót!

da .••.....•...•............................ 54

Eí:!lpectroda densidade ótica do M003 + H
no infravermelho 59

_~- .··~n· __' - ...•.. r.·-, _.._·~_··---·--1
o "l' ..•.~, .,.. I 1"-""" I! ~~ •.....,- - I ~ ~, .•.' (\" , "r

I"I tlllO I~,,\ U" '.' , .[ . , , ". I, . - ." \" r, •.~ , .J ',,,..'.v:' . U:::~
r i ! " ,\

..•••_'""-- ••.••.•_ ••.••..,_'II .••.••,.._.,._ ••.",.,.."",..~~, •• ~ ~'•.••.• v •••_.•.•• _......". •..., ~



FIGURA V.3

FIGURA V.4

FIGURA V. 5

FIGURA V. 6

FIGURA A.l

FIGURA A.2

111

a) amostra com grande quantidade de H ..... 61

b) amostra com pequena quantidade de H •••• 61

comparação do resultado teórico da den

sidade ótica com o resultado experime~

tal para alta concentração .........•.•..•• 64

Comparação do resultado teórico da den

sidade ótica com o resultado experime~

tal para média concentração •..•..•...••••.• 65

Comparação do resultado teórico da den

sidade ótica com o experimental, para

baixa concentração •....•.....•...•...•.••• 66

Filme de n camadas ..•...••..•..•.••••••••• 75

Filme de 3 camadas ...••••...•.•••••••••••• 83

LISTA DE TABELAS

TABELA 1.1 Dimensões das células unitárias do

TABELA V.l

MxMOO 3 e Mx WO3 •••••••••••••••••••••••••••• 13

parâmetros de ajustamento •••.•.••••.•••..• 67



IV

RESUMO

Neste trabalho apresentamos um modelo para bandas de

energia do HxMo03 tanto para baixos como para altos valores de

x.

A densidade ótica do Mo03 hidrogenado é descrita em

termos deste modelo, considerando-se as transições intra-bandas

e inter-bandas. Verificamos que a densidade ótica calculada está

de acordo com os resultados experimentais.

ABSTRACT

In this work we give a model for the energy bands of

HxMa03 for low and high values of x.

The optical density af hydrogenated Mo03 is described

in terms of this model including both intraband and interband

transitions. The calculated optical density is shown to agree

with the experimental results.
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CAPITULO I
INTRODUÇÃO

No presente trabalho apresentamos um estudo das propri~

dades óticas do HxM003 que tem mostrado resultados muito pareci-

.~

dos com os dos bronzes. Estes formam uma classe de compostos
...

nao

estequiométricos que têm a fórmula química M TO , onde M é um mex n

tal monovalente e T um metal de transição. A fase cúbica dos bron

zes apresenta uma estrutura igual ao do trióxido de rênio com os

íons do metal alcalino distribuídos aleatoriamente em torno dos

centros dos cubos, formando uma estrutura "perovskite" um pouco

distorcida. Na figo (I.la)mostramos uma célula primitiva para urna

estrutura "perovskite" ideal ABC3• Ela contém um átomo B em cada

vértice da célula cúbica simples. O grupo espacial é o~ e a rede

de bravais é cúbica simples. A zona de Brillouim correspondente

está mostrada na figo (I.lb), onde se usa urna simbologia padrão

para representar os pontos e as linhas de simetria. Ambos os áto-

mos A e B estão situados em lugares com simetria pontual cúbica

(Oh)' enquanto que os lugares dos átomos C têm simetria tetrago -

Nosso interesse no estudo das propriedades óticas do

Mo03 dopado com HO reside não apenas na variedade de suas estrutu

ras cristalinas, que dependem da concentração x, mas também na fa

cilidade com que podemos variar esta concentração de íons de H e

ainda pelo fato de acreditarmos que os bronzes serão motivos de

novos projetos na futura tecnologia. Aliás, um fato que nos cha-

mou a atenção e nos motivou inicialmente para este trabalho foi a

mudança de cor que o cristal de Mo03 imerso em ácido clorídrico

sofre quando o tocamos com a ponta de um metal. As propriedades

óticas é as de transporte eletrônico do Mo03 amorfo ou cristalino

podem ser mudadás drasticamente por dopagem com hidrogênio atômi-



2

co. Isto pode ser realizado por diferentes métodos, bXbs os quais

.... - o .... '" .
tem em comum a produçao de H atomlco na superflcle do M003" Ape-

sar deste fenômeno ser conhecido a bastante tempo, uma explicação

detalhada a seu respeito ainda não havia sido encontrada.

Os bronzes de tungstênio e de molibdênio possuem suas

propriedades óticas bastante similares às do M003 dopado com hi

drogênio atômico. Em vista disto apresentamos no presente capitu-

10 os trabalhos mais importantes sôbre aqueles bronzes, relacion~

dos com as propriedades acima. No segundo capítulo fazemos um es-

tudo dos diagramas de energia do Reo3, w03 e M003. A partir des

tes diagramas descrevemos no terceiro capítulo o modêlo do diagr~

ma de energia de Goodnough para os bronzes com alta concentração.

No quarto capítulo apresentamos o nosso modelo para o Mo03 dopado

com hidrogênio atômico, com baixa concentração. No capítulo se-

guinte aplicamos estes modelos para descrevermos as propriedades

óticas do HxM003, tanto para alta como para baixa concentração e

ajustamos os nossos parâmetros aos dados experimentais. No apênd!

ce A temos o cálculo da densidade ótica e da refletividade para

um filme de n camadas, inclusive com um programa para o computa

dor PDPII, que nos é útil no capítulo anterior. Finalmente no apêu

dice B temos um programa, para o mesmo computador, que nos permi-

te calcular o índice de refração e o coeficiente de extinção a

partir do estudo das transições inter-bandas e intra-bandas dos

modelos propostos.

1.1 - PROPRIEDADES CTICAS DOS BRONZES DE TUNGST~NIO (MxW03)

B.W. Brown e E. Banksl foram os primeiros a publicarem

rn~diâã§ 6tiéas com respeito aos bonzes. Eles fizeram um estudo de

abs6r~~ê êfitrê3350 j e 12500 X pelo método da refletividade dif~

sa em amostras de bronzes de tungstênio de sódio (NaxW03) pulve-
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Fig. 1.1 - (a) Célula unitária para o composto

ABC3 tipo perovskite, onde os

átomos A são sombreados, o áto

mo B é preto e os átomos C sao

brancos.

(b) Zona de Brillouin para a rede

de Bravais cúbica simples.

rizados e comprimidos. Estes bronzes foram formados pela mistura

de tungstato de sódio, óxido de tungsyênio (VI) e tungstênio em

um intervalo de temperatura entre 500 e 7500C. Verificaram que a

energia do pico da absorção, que corresponde para o W03 a 2,5eV,
- ..• + -

cresce linearmente com a concentraçao de lons Na • Esta dependen-

cia do pico da absorção com respeito a x não pode ser interpreta-

da com muita confiança uma vez que a refletividade medida repre -

senta uma média sôbre vários ângulos de incidência. Os autores fi

zeram estas medidas com a intenção de usarem este espectro da re-

fletância para complementar o uso das constantes de rede ano meio

de se caracterizar os bronzes e com o propósito de obterem infor

mações básicas sôbre as propriedades metálicas destes compostos •

Na figo (1.2) mostramos as medidas acima mencionadas.
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Fig. I.2 - Espectro de absorção dos bronzes de

tungstênio de sódio (NaxW03): l,x =
= 0,75; 2,x=0,75; 3,x=0,60; 4,x =

= 0,50; 5,x= 0,40; 6,x= 0,30; 7,x =

= 0,20; 8,x= 0,15; 9,x= 0,10.

° trabalho pioneiro de B.W. Brown e E. Banksl foi segui

do pelas investigações feitas em bronzes de Na por R.G. Dorothy e

D.W. Lynch (não publicado) assim corno J. Feinleib e W.J. Scouler

(também não publicado) •

Dorothy e Lynch usaram urna amostra de cristal polida e

o

lavada. Obtiveram o índice de refração complexo N usando o método

de Avery2. Neste método determina-se o índice de refração n e

coeficiente de extinção k medindo-se a razão R IR para váriosp s
angulos de incidência, onde R e R são respectivamente a refle-p s
tânciâ côro d vetôr Campo elétrico polarizado na direção parelela

e pefpendiculâr ao plano de incidência. Em seguida para cada âng~

10 dê incidência plota-se várias curvas de R IR contra n, tendop s
k/n como parâmetro a ser ajustado .

.~.•...•...•...



Feinleib e Scouler mediram a refletividade com o

5

raio

de incidência normal à superficie da amostra de um cristal polido,

porém não lavado. Com estes dados usaram a análise de Kramers-Kro

ning e encontraram o valor de N. Ao contrário daqueles, Dorothy

-
e Lynch determinaram o espectro da refletividade a partir de N.

Aqui vale fazer a seguinte observação. Os valores da refletivida-

de obtidos por Dorothy e Lynch na região do infravermelho foram

considerados maiores que aqueles apresentados por B.W. Brown e me

nores que os apresentados por Feinleib e Scouler. Segundo D.W.

Lynch e outros9, esta discrepância provavelmente é consequência de

um erro sistemático nas medidas de Dorothy e Lynch devido a uma

possível camada de W03 na superfície do cristal. Sabe-se que na

região do infravermelho um filme dielétrico, como o caso em ques-

tão, produz erros menores nas medidas de refletividade em incidên

cia quase normal do que em medidas feitas pelo método de Avery.

Dickens, Quilliam e Whittingham3 fizeram medidas de re-

fletividade difusa de amostras pulverizadas comprimidas. Em suas

experiências usaram bronzes puros e bonzes misturados com MgO e

KCl pulverizados antes da compactação. Seus resultados para pulve

rizados não diluídos estão de acordo com os resultados de Brown

e Banks. Eles apresentaram uma considerável diferença entre os es

pectros de refletividade de amsotras diluídas e amostras de bron-

zes puros e concluiram, ao contrário de Taylor (que usou urna téc

nica similar)4, que o espectro de absorção difusa era mais confiá

vel nas medidas de refetância em amostras diluídas.

FUjieda5 utilizou pulverizados comprimidos de bronzes

de Na e K: 1ambém determinou o índice de refração complexo N usa~

dd o ffiét6~b dê Avery. Sua técnica foi testada realizando medidas

siffiilãfês êffl ôorahtes orgânicos de propriedades óticas conhecidas.

d espêêtrô da refletividade calculado a partir do espectro de N

de Fujieda está bem abaixo daqueles medidos em cristais simples.
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Consadori e Stella6 mediram a refletividade em incid~n-

ela quase normal do NaxW03 cúbico, polido e lavado com x = 0,517 e

0,72 em um intervalo de energia de 1,76 a 6,OeV à temperatura am

biente. Os espectros de refletividade de um modo geral estão de

acordo com os de Feinleib e Scouler, com excessão de um mergulho

em R por volta de 5eV, como mostra a figo (1.3), que nao aparece

nos resultados destes. Estes espectros também são semelhantes aos

do ReG3 analizados poe Feinleib e outros7 para determinarem a fun

ção dielétrica complexa. Isto já se esperava porque as estruturas

de bandas de Re03 e do NaxW03 são muito parecidas. A banda de con

dução do W03 é composta de uma mistura de orbitais 5d t2g do W e

2p do ° 8. Os elétrons provenientes dos átomos de Na enchem par
TI -

cialmente esta banda, não tendo, porém, grandes efeitos quanto
~a

sua forma. A banda de condução do Re03 é constituída de orbitais

5d t2 do Re e 2p do o. Consadori e Stella interpretaram o com -g TI

portamento ótico do NaxW03 na região do infravermelho como um gás

de elétrons livres embebidos em um meio dielétrico. Segundo estes

autores a transição de interbanda inicia na região visíve16, mas

a dispersão associada com a absorção de interbanda contribui com

uma parte real E~ para a constante dielétrica no infraverrnelho. A

baixa energia E~ é constante, mas varia com esta à medida que o

inicio da transição de interbanda é alcançado. A absorção de in-

terbanda inicia em uma energia acima daquela do mínimo da refleti

vidade. O crescimento inicial que aparece depois do mínimo é dev!

do ao aumento do E~ antes de E~ (parte imaginária da constante

dielétricà devido à transição de interbanda) começar a crescer a

partir de zero. Os áutores sugeriram que a estrutura que aparece

em tdthti de 3,leV pode ser o início da absorção de interbandas.

Mediâas ªê êletrôrefletância confirmam o ponto de vista dos auto

rés qUs â absorção ótica da interbanda no NaxW03 é similar à ab

sorção ótica de interbanda no BaTi03 e SrTi03.



7

R

0.50

0,40

0,30

O,ZO

0,10

o
•• v

Fig. 1.3 - Refletividade de uma amostra de NaxW03
com x = O,72, a temperatura ambiente.

D.W. Lynch; R. Rasei; J.H. Weaver e C.G. Olson9 usaram

análise de Kramers-Kroning e obtiveram as constantes óticas par-

tindo de medidas de absorção e refletividade óticas em monocris-

tais de NaxW03 (x = 0,65 e 0,735) cúbicos e KxW03 (x = 0,63) tetra

gonal no intervalo de energia de 0,1 a 38eV. Estes autores foram

os primeiros a realizarem medidas óticas em bronzes não cúbicos.

Mediram tanto a refletividade como a absorção em um ângulo de in

cidência de 100. Como o bronze de Na tem estrutura cúbica, não foi

necessário polarizar a radiação. No caso do bronze de K foram ob

tidos dados com o vetar campo elétrico paralelo ao eixo â e ao

eixo ê do cristal tetragonal. As amostras foram crescidas por ele

tróliselO, sendo a do KxW03 crescida com o plano â-ê paralelo à

superfície de incidência e a do NaxW03 crescida com a face (110).

No intervâ10 de 0;1 a 6,OeV os autores apresentaram os seguintes

resultados.

NaxWb) - Observamos na figo (1.4) que as curvas de absor

çãô A para a§ dUâg concentrações coincidem para energia abaixo de

aproximadamente 1,2 eV e não aprece nenhuma estrutura na região do
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infravermelho. Um fator comum às curvas é um rápido cresc~to em

À. Para x= 0,65 ° pico ocorre em 2,30eV enquanto que para x=0,735

ocorre em 2,47eV. Para o primeiro a absorção é 0,986 e para o s~

gundo 0,994. Como já mencionamos a absorção é praticamente inde-

pendente de x abaixo de 1,2 eV. Um outro fator comum às amostras

é uma estrutura que ocorre em 3,5 eV (x = 0,65) e 3,6 eV (x = 0,735).

A única diferença notada nas duas curvas é a posição do pico máxi

mo da absorção. Um aumento na concentração do Na muda a posição do

pico para energia mais alta.

•••• v••I5,22,4

.,.I
I,:I,

!/x-o,,',I
I,.,,,,,,

"

I,.

A

1,0

0,1o,.0,40,2o

o

Fig. 1.4 - Absorção de duas amostras de bonzes

cúbicos de tunsgtênio de sódio a

4,2 K.

K w03 - Na figo (1.5) apresentamos a absorção para o vex -

tor campo elétrico polarizado na direção de â e de ê que represen, -
-+ .•. -Jo- •••

tamos simbolicamente por E"a e E"c. Como no caso do Na W03' aparex -

ce um grande pico na absorção mas não existe coincidência das cur

vas fiB ihffaveffuelhb. Os resultados para E"ê são muito semelhan -

-+

tes àaê rêsültàdos do NaxW03• Mas no espectro de E"â vemos uma es

trutUra ~Üê sUr~ê nó infravermelho em torno de 0,9 eV, o que nao

acontece com o bronze de Na. Isto sugere que existe uma transição
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de interbanda a baixa energia que é permitida para E"â e proibida

e para o Nu VoTO]. Notemos que umbas as curvasx apresentam

uma estrutura em 3,5eV que, segundo Consadori e Stella6, é iden-

tificada como o início dos efeitos de interbanda. ConsiderffiKb que

as estruturas de bandas do Reo3, do NaxW03 e KxW03 são similares,

os autores interpretaram as constantes óticas baseados na estrutu

ra de bandas do primeiro, segerindo algumas modificações.

A 1,0 '/I ,,
I :

0.8" :,,

I _ t
'I /__EII WQ0,6 t- : Ko,':5 :5,,

IJ I
0,4r ",,I,C'0,2 ./

.-.u- •.•• v~ ~ ~2,4 S,2o 08 1,6o .

Fig. 1.5 - Absorção do KO,63W03 tetragonal a
-+ .•• -+ .••

4,2 K para E"a e E"c

G. Campagnolii A. Gustinetti e A. Stellall fizeram um

estudo sistemático das respostas óticas na região de O,3eV até o

inicio da primeira transição de interbanda em várias amostras do

bonze NaxW03 com diferentes concentrações. Usaran duas
técnicas

de reflexão distintas, mas complementares. A elipsometria e a el~

troreflet~ncia. Com a elipsometria obtiveram o espectro absoluto

da função dielétrica complexa e com a eletroreflet~ncia estudaram

a estrutura mais fina na região de refletividade minima. Determi-

nado d éspectro da função dielétrica complexa, figo (1.6), os au

tores apresentaram um modelo matemático baseados na separação ni-
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tida que existe entre as contribuições devido aos elétrons livres

r r16trons ljg~dos. PilrJ pontos abaixo da onorgia de plasma usa-

ram o modelo de Drude para um gás de elétrons livres no que diz

respeito à parte imaginária da função dielétrica complexa:

2 N [ Y ]E (W) = 4n e m (2 2)2 W W + y

(LI)

onde N/m (densidade de elétrons de condução por massa eletrônica)

e a taxa de relaxaç~o y foram os parâmetros de ajustamento.

,

.0 :
o I

00 : "w. ,

l

(b)

o

o

100

Fig. 1.6 - Respostas óticas a temperatura ambiente

do NaO,52W03. (a) Espectro do El;

(b) espectro do E2. OS circulos represe~

tam pontos dos dados usados no ajustame~

to. As linhas sólidas são as curvas aju~

tadas. As linhas tracejadas são interpo-*
lações gráficas. hw = 1,95 eV; hw =4,40eVo

Pâra a parte real o modelo levou em conta tanto a pola-

rizibilidade dos elétrons livres como a dos elétrons ligados, que
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uescrevem o efeito da primeira transição de interbanda. Este efei

Lo foi representado por um oscilador harm;nico amortecido, cuja

frequência w foi escolhida de maneira que coincidisse com a posio -

ção do pico observado no espectro de E2(W). Assim escreveram a

parte real como sendo

1
22+

m W + y

(1.2)

onde A (força do oscilador), r (constante de amortecimento) e

(correspondente à possíveis resíduos devidos a transições em

E:
00

re-

gioes de maior energia) são os parâmetros de ajsutamento, conside

rando já a:mhecidos os da parte imaginária.

1.2 - BRONZES DE MOL1BD~N10 (MxM003)

N.C. Stephenson12 fez uma análise estrutural tri-dimen

sional do bronze de sódio preparado por Wold e outros13, usando o

método da redução eletrolítica, numa composição que varia de

NaO,93M05,90l7 a NaO,87M05,950l7 ' aproximando-se da fórmula quí

mica do NaM060l7. Este estudo revelou uma estrutura monoclínica

com grupo espacial C2/m, C2 ou Cm e dimensões celulares a = 9,57 ,

b = 5,50, c = 12,95 e B = 900, o que corresponde a uma distorção da

rede perovskite, AB03, na qual um sexto dos lugares A são ocupa

dos por sódio de uma forma ordenada. Esta distorção resulta do

ordenamento das lacunas de oxigênio, pois apenas 17 dos 18 luga -

res de oxigênio são ocupados.

A. Wold; W. Kunnmanni R.J. Arnot e A. Ferretti13 obtive

ram duâs fàses para os bronzes de potássio, também usando redução

eletrdlItlda. Uma fase tem cor azul, tendo composição KO,28Mo03 '

e a ôutrà tem dor vermelha com composição KO,26M003. As propried~

des elétricas destas duas fases são muito diferentes. Enquanto a
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1.2

primeira comporta-se como um semicondutor, a segunda tem proprie

J~dcs rnct5licas acima de -loaOe, temperatura em que parece ocor-

rer a transição semicondutor - metal e metal - semicondutor. A

estrutura do Ko,28M003' figo (I.6a), consiste em grupos de

octaedros de Mo06 com arestas comuns e o K ocupando os vazios dei

xados entre estes octaedros. A estrutura do Ko,26Moo3' figo (I.7b),

é formada por grupos de cinco octaedros de Mo06 com arestas ~

com o potássio ocupando o espaço entre eles.

(a) (b)

Fig. 1.7 - Estruturas dos bronzes de molibdênio

de potássio.

Bither, Gillson e Young14 obtiveram por síntese a alta

pressão bonzes nas seguintes composições: NaO 90-0 97Moo3 e, ,
KO,80-ü,93M003 cúbicos (vermelhos) e KO,SMo03 teteragonal (azul).

A tabela (1.1) mostra que quando se troca tungstênio por molibdê-

nio provóca-se uma contração na célula unitária elementar na fase

cúbica @ uffia expansão na fase tetragonal.
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TABELA 1.1

I

-

II SIMETRIA
MXMo03MXW03I

I

Cúbica

Nax = 0,90-0,97 x = 0,30-0,85

a= 3,847-3,853 R
a = 3,854-3,910 X

I

I

K

x = O 89-0 93 x = O 9, , ,
o a=3,926~a= 3,917-3,920 A

Tetragonal

Kx=0,5 x= 0,40-0,57

a=12,32 ~
a= 12,25-12,317 R

I

c=3,859 ~c= 3,81-3,841 ~
I

Obtiveram também uma fase de simetria monoclínica de

o o 9NaxMo03 com a = 7,76 A, b = 15,03 A, c = 5,05 A
o

e S = 130,9 sem con

tudo terem determinado o valor exato da composição. Estes bronzes

todos apresentam condutividade metálica.
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CAPtTULO 11

DIAGRAMAS DE ENERGIA PARA ° Re03, W03 e Mo03

11.1 - INTRODUÇÃO

No presente capítulo apresentamos um diagrama esquemáti-

co de energia para o trióxido de rênio, trióxido de tungstênio e

trióxido de molibdênio, com o propósito de tornar possível o enten

dimento das propiedades óticas dos bronzes de mo1ibdênio (HXM003),

que é matéria dos capítulos seguintes. Começamos dando um tratame~

to básico das propriedades de simetria dos orbitais atômicos, ne-

cessário para levarmos a efeito o estudo das teorias do campo cris

talino e orbital molecular em compostos octaédricos, como é o caso

dos acima mencionados.

A parte espacial da função de onda de um elétron em um

átomo pode ser escrita como o produto de uma função que depende a

penas da distância radial do elétron ao núcleo e uma função que só

depende das coordenadas angulares do elétron. A primeira está rel~

cionada com o potencial ao qual está submetido o elétron, enquanto

que a última não depende do átomo particular em questão, sendo de

importância relevante para o estudo que ora fazemos. Os orbitais a

tômicos que temos interesse são os que a espectroscopia atômica de

nomina de s, p e d, os quais passamos a descrever.

Para os estados s a única função de onde que existe é in

dependente dos ângulos, isto é, estes estados são esfericamente si

métricos, como mostra a figo (II.la).

Para os estados p existem três funções angulares com a

mesma energia, representando as três possíveis orientações do mo-

mento angular. Entretanto, para uma distribuição octaédrica dos l!

gantes ~ màis conveniente expressar estas funções em coordenadas car

tesiartas, dados pela combinação linear daquelas, que chamamos de

Px,Py e Pz' como ilsutra a figo (II.lb).
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b)

x

y

z

y

z

y

c )

z

x

z z

--

z

-y

FIO (11.1) - (a) Funçãode orna angular para o estado S:

(b) Funçõesde orrlas angulares para os esta
dos p;

(c) Funções de ornas angulares para os es~
dos d.
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Quanto aos estados d existem cinco funções angulares di

ferentes, correspondendo a uma mesma energia. Procedendo como no

caso anterior podemos representá-Ios em coordenadas

corno d , d , d , d 2 2, d 2, corno mostra a figo (ILlc).
xy xz yz x -y z

11.2 - TEORIA DO CAMPO CRISTALINO

Em um cristal a degenerescencia dos orbitais acima refe

ridos pode ser levantada. Corno isto acontece depende da simetria

do campo eletrostãtico externo. O efeito de envolvermos um lon me

tálico com um arranjo ordenado de lons é similar ao efeito produ-

zido em um lon metálico em uma rede cristalina. Levando-se em con

ta esta consideração, a teoria do campo cristalino trata do efei-

to dos ligantes sobre os orbitais do metal como devido a uma per-

turbação de cargas puntiformes. Não leva em conta as interações

dos elétrons do metal com os elétrons dos ligantes. Portanto o

deslocamento dos nlveis de energia em relação aos níveis do átomo

livre está baseado essencialmente em um ponto de vista eletrostá-

tico das ligações.

Vamos considerar os compostos contendo um lon de metal

de transição rodeado por um octaédro regular de íons negati-

vos. Em uma configuração deste tipo o metal de transição está si

tuado no centro do cubo, enquanto que os ligantes estão situados

nos centros das faces, como mostra a figo (11.2).

Vejamos agora como se comporta cada orbital d do átomo

de metal de transiçãó sob a influência desta vizinhança octaédri

ca dê lona negàtivos.

Pelâs Figs. (11.3a e II.3b) podemos observar que, devi

de ã sllliêttiàt às ligafitês ao longo do eixo Z influem exatamente

nas mesmas proporções nos orbi tais d 2 2 e d . Entretanto a si-
x -y xy
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tuação em relação aos ligantes situados no plano xy é bastante di

ferente. A densidade de cargas

longo dos eixos X eY, enquanto

do orbital d 2 2 distribui-se ao
x -y

que a densidade de cargas do orbi-

tal d situa-se ao longo das bissetrizes formadas por estes dois
xy

eixos. Então as direções de máxima densidade de cargas nos orbi-

tais d 2 2 coincidem com os ligantes ao passo que nos orbitais
x -y

d estão afastadas o máximo possível. Ora, como os ligantes es
xy

tão carregados negativamente, os elétrons do orbital d 2 2 sofrex -y

rão uma maior repulsão pleos ligantes do que os elétrons do orbi-

tal d . O efeito dos ligantes é desestabilizar os orbitais d 2 2xy X -y

e d . Contudo, pelas considerações eletrostáticas acima, elesxy

desestabilizarão em maior proporção o primeiro do que o último.

Quanto aos orbitais d e d basta observarmos que, nnrxy yz - ~

razoes de simetria, eles são degenerados com o orbital d , poisxy

são equivalentes à este.

o orbital d 2 possue urna densidade de c~ gas concentraz

da ao longo do eixo Z, corno mostra a figo (11.3c), interagindo,

portanto, fortemente com os ligantes mais próximos sôbre este ei-

xO. Não podemos usar o mesmo raciocinio de simetria, corno fei to

os

orbitais

degenerados com os orbitais d 2 2
X -y

primeiros são relativamente menos estáveis do que os

acima, para compararmos os orbitais d 2 e os orbitais d 2 2. Enz x -y -

tretanto, cálculos teóricos mostraram que os orbitais d 2 estãoz

e a exemplo dos últimos,

d d e d
xy' xz yz

Em resumo teremos como resultado os novos niveis de

energia esquematizados na figo (11.4). Um conjunto de orbitais du

pIamente degenerados com energia mais alta, que chamaremos de

e um outro conjunto triplamente degenerados com energia maix bai-

xa ~liê simbolizaremos por t2 (d ,d ,d ).g xy xz yz
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FIG (11.2) - Arranjo octaédrico dos ligantes

(a)

/
/

/
/

/
X

X

(C )

(b)

Fltl tU .3) - Distribuição da densidade eletrônica
(a) orbitais d ; (b) orbi tais d 2 2xy X -y
(c) orbitais d 2

Z
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11.3 - TEORIA DO ORBITAL MOLECULAR

Na teoria do orbital molecular consideraremos que ocor-

rerá um recobrimento entre os orbitais do metal e dos ligantes•. P~

ra tanto os orbitais devem ter simetria apropriada e possuir ener

gias similares. Uma grande simplificação de determinação destes

orbitais acontece quando a molécula em questão possui alta sime -

tria, como é o caso dos compostos octaédricos. Para estudarmos es

te caso vamos tratar inicialmente das ligações a e posteriormente

das ligações TI.

11.3.1 - Ligações a

Consideremos que o íon metálico do composto octaédrico

possua disponível para formação das ligações os orbitais ns, np e

(n-l)d. Todos os orbitais do íon metálico, com excessão dos orbi-

tais t2g, podem se combinar com os ligantes para formarem liga

çoes do tipo a. Estes resultados estão ilustrados na figo (11.5).

Em relação às ligações o dizemos que os orbitais t2g do íon metá

lico são "não ligantes". Isto porque, em urna estrutura octaédrica,

estes orbitais não possuem simetria necessária para realizarem li

gaçoes o com os orbitais dos ligantes.

Da teoria do orbital molecular sabemos que, sempre que

dois orbitais combinam-se para formarem orbitais moleculares, te-

mos corno resultado dois novos orbitais, sendo um menos estável e

o outro mais estável que qualquer dos orbitais que se camb~. Aos

primeiros êftàfi'lâfflôlS dê tlligantes" e aos últimos de "anti-ligantes".

Base~ã8s nestas corlsiàêraçôes, apresentamos na figo (11.6) o dia

grâffiâ à8§ fii~@i§ â@ eftêtgia de um composto octaédrico de um metal

d~ tfaR§i~ãe à lU2 aâ teoria do orbital molecular, onde considera

mos apenas a~ 1igaçõe~ o.
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F1G (11.4) - Esquena dos niveis de erErgia para uma coor

denação octa€rlrica.

x"

o

v."

x .

x/

1ttG (11.5) - Canbinaçãodos orbitais a do netal can os or
bitais a do ligante (CCIl"q?Ostooctaédrico) •
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11.3.2 - Ligação TI

o em um complexo octaédrico, sendo desta forma designados de

d ) não possuem simetria necessária
yz

Vimos no anterior
que os orbitais t2 (d ,d ,g xy xz

para formarem ligações tipo

-
nao

ligantes. Entretanto estes orbitais possuem simetria adequada pa-

ra formação de recobrimento com os orbitais TI dos ligantes, como

por exemplo com os orbitais p e d que estejam dispostos transver

salmente à linha de ligação. Se considerarmos apenas os orbitais

p dos ligantes (que é o caso que nos interessa) para formação de

ligações TI, temos dois orbitais de simetria adequada para cada li

gante. Na figo (11.7) apresentamos o orbital t2 (d ) do metal comg xy -

binando-se com os orbitais p dos ligantes. Representações simila
TI -

res teríamos para os orbitais t2 (d ) e t2 (d ) do metal.g xz g yz

Existem duas situações importantes quanto à interação

dos orbitais dt2g, que passamos a analisar.

a) A situação em que os orbitaisdos ligantessão menos estáveis que

os orbitais d do metal e estão desocupados. Neste caso os orbi

tais d do metal são estabilizados pela interação e desta forma

a separação ~ entre os orbitais t2 e e é aumentada, corno mosg g

tra a figo (II.8a).

b) A outra situação seria em que os orbitais TI dos ligantes estão

ocupados e são estáveis. Então os orbitais dt2 são anti-ligang -

tes e suas energias crescem devido à interação, diminuindo o

valor de ~ (fig. (II.8b)).

11.4 - OIAGRAMA DE ENERGIA DO Re03

o trióxido de rênio é um óxido metálico que nos intere~

sã em partiéUlãr porque suas propriedades óticas são bastantes co

nhecidas3 e apresentam características similares àquelas apresen-
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orbitais TI do ligante.
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tadas pelas propriedades óticas dos bronzes4• A sua estrutura

cúbica simples, com os cátions (Re+6) no centro do cubo e os anions

-2
(O ) nos centros das faces destes cubos, como nostra a figo (II.2) ,

onde o Re é o metal de transição e o O o ligante.

° rênio possue nas suas camadas mais externas, e que

nos interessam para o estudo do diagrama de energia, a configura-

- 5d5 2 O . - . f . -

çao 6s 6p e por sua vez o oXlgenlo apresenta a con 19uraçao

2 2 2 4 d .... ,

,"
s p nestas cama as. Como o ReO) e um composto octaedrlco, Ja

vimos que todos os orbitais das camadas mais externas, com exces-

são dos orbitais t2g, têm simetria adequada para formarem liga

ções tipo a. Ou seja, cada cátion contribui com seis orbitais pa-

ra estas ligações. Os orbiatis t2g do cation que não contribuem p~

ra as ligações a têm simetria para formarem ligações TI. Quanto

aos anions, cada um contribui com dois orbitais (sp ) para as lia

gaçoes a e dois orbitais p para as ligações TI.
TI

Quando temos recobrimento de orbitais t2g do cátion com

os orbitais PTI do anion suficientemente grande, existem condições

para formação de bandas de energia "ligante" e "anti-ligante". Na

figo (11.9) apresentamos o diagrama de energia do ReO) 5, consid~

rando-se que seja possivel a formação de bandas TI. No lado esqueE

do do diagrama temos os orbitais mais externos de Re, no lado di-

reito os do oxigênio e no centro as bandas de energia do Re03. E~

tamos designando por um asterisco as bandas formadas pelos orbi-

tais moleculares "anti-ligantes".

Como cada célula unitária do ReO) possui um cation de

Re e três anions de oxigênio e cada cation contribui com seis or-

bitais d e cada anion com dois orbitais a, então para cada célula

unitária temos seis orbitais a do Re que se combinam com seis or-

bitais d dó oxigênio para formarem a banda a "ligante" (o) e "an-
*

(o ).

Quanto à formação das bandas TI observemos que cada ca-
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tion contribui com três orbitais 1T e cada anion com dois destes

orbi.tais. Assim, temos que em cada célula unitária existem três

orbitais 1T do metal e seis orbitais 1T do ligante. Estes orbitais

TI do metal combinam-se com três orbitais TI correspondentes do ox!
*

gênio dando origem a uma banda TI "ligante" e uma banda TI "anti-

-ligante" do Re03. Restam três orbitais TI do oxigênio que nao se

combinam com nenhum orbital TI do rênio, sendo portanto "não-ligan

+
tes" e os representaremos por PTI •

Neste esquema estarnos desprezando as ligações 1T entre

os orbitais anionicos p e os orbitais cationicos p perpendicula
1T

res ao eixo cation-anion. Porcedemos assim porque estas ligações

podem ser muito pequenas comparadas com as ligações a formadas

com a participação destes orbitais atômicos. A banda "anti-ligan-

te" aparece desdobrada devido ã diferença entre as energias de

ionizaçao entre os orbitais p e s e os orbitais e do rênio.g

No diagrama da figo (II.9) mostramos o número máximo

possível de elétronsque podem:>s ter em cada banda e em cada nível .

Em cada orbital podem existir, segundo o princípio de exclusão

de Pauli, no máximo dois elétrons. Representando as degenerescên

cias de spin e de orbital por [2J x [nJ respectivamente, então em

cada banda a podemos ter até doze elétrons, em cada banda TI seis

elétrons e nos três orbitais "não-ligantes" p+ um total de seis
TI

elétrons.

o nível de Fermi depende do número de elétrons mais ex-

ternos por molécula. Corno o rênio apresenta

relativamente a estes elétrons e o oxigênio

. - 5 2
a conflguraçao 5d 6s

2 2 2 4 d -.s p, ca a renlO

possui sete elétrons e cada oxigênio seis elétrons nas camadas

mais extérnas. Então a molécula do Re03 possui vinte e cinco elé

trons nestas camadas. Preenchendo os níveis de energia no diagra-

ma dà ilg. (II.9), a partir dos de menor energia para os de maior

ener~iá, ôolocamos doze elétrons na banda a, seis na banda TI e
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elé-

*
tron que sobra vai ocupar a banda TI " Como nesta banda podemos co

locar até seis elétrons, então apenas um sexto do número total de

estados desta banda será ocupado, dando-nos o nível de Fermi. Co

mo a banda n* é semi-cheia, Goodnough5 pode explicar a condutivi-

dade metálica apresentada pelo Re03, qualitativamente compativel

com os resultados experimentais alcançados por Feinleib e outros3•

11.5 - DIAGRAMAS DE ENERGIA DO W03 e Mo03

E importante observarmos que tanto o Mo03 quanto o W03

possuem o diagrama de bandas de energia similar ao do Re03• Isto

se justifica pelo fato de o Mo03 e o W03 possuirem respectivamen

te os orbitais 4d5 5s1 e ~4 6s2 em suas últimas camadas. A únical
diferença está no número de ocupação. ° w03 e o M003 apresentam

vinte e quatro elétrons nas suas camadas mais externas por moléc~

Ia, um a menos que no Re03" Então não temos nenhum elétron ocu-
*

pando a banda TI , existindo uma região proibida de 2,5eV para o

w03 e 3,3eV para o M003, o que nos leva a considerá-Ios isolantes.
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CAP!TULO 111

DIAGRAMA DE ENERGIA DOS BRONZES COM

ALTA CONCENTRAÇÃO

111.1 - INTRODUÇÃO

Vários modelos foram idealizados para explicarem a con

dutividade elétrica nos bronzes com alta concentração. Neste caPi

tulo descrevemos em detalhes o modelo proposto por Goodnough, que

consiste em um esquema de ligação para os óxidos dos metais de

transição, mostrando a origem da banda de condução composta dos

orbitais t2 do metal e p do oxigênio. Corno vimos no capítulo ang TI -

terior, esta banda é vazia para o W03 e M003 que, em vista disto,

devem ser isolantes. A condutividade apresentada pelos bronzes de

tungstênio com valores de x altos pode ser o resultado do enchi -

mento parcial da banda de condução pelos elétrons extras.

III.2 - MODELO DE GOODNOUGH PARA BRONZES COM ALTA CONCENTRAÇ~O

Vejamos inicialmente como os átomos do metal alcalino

contribuem com os elétrons de condução, segundo um ponto de vista

experimental. Huibregtse e outrosl mediram o coeficiente de Hall

em

do

, o
uma amostra de NaO 66W03 a temperatura de 20 C, tendo encontra,

-4 3
o valor de RH= (-5,1) xlO cm /coulomb. De acordo com a teo-

ria dos metais de elétrons livres, o coeficiente de Hall RH pode

ser escrito em relação aos portadores de cargas n pela expressão:

(III.l)

onde lei ~ ó valor da carga eletrônica. O sinal positivo é esco -

lhidd para a dbhdução por buracos e o sinal negativo para a condu

ção por elétrons. Substituindo o valor experimental de RH na eq.
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(111.1) chegamos ao seguinte resultado:

n = - _1_ = 1,23 x 1022 elétrons/cm3

RHlel

(111.2)

Usando um peso molecu1ar de 247,2 e uma densidade

3 
7,169 g/cm para o NaO,66W03' encontramos que a concentraçao

sódio neste composto é 1,16 x 1022 átomos de sódio por cm3, que

de

de

.•.e

aproximadamente igual à concentração n de portadores de carga

cu1ada experimentalmente. Este resultado levou Huibregtse1 a

cal

su-

gerir que cada átomo de sódio contribui com seu elétron de valên-

cia para a banda de condução, que é, como já vimos, vazia no iso-

lante W03.

A temperatura ambiente o Na W03 apresenta baixa condutix -

vidade, à qual corresponde uma pequena mobilidade de Hall, carac-

teristica de uma banda de condução estreita2. Estudos recentes2

têm mostrado que à temperatura ambiente a condutividade atinge um

máximo para x = 0,75, entretanto, estudos posteriores afirmam que

a condutividade cresce até x = 0,75 e a partir dai aumenta mui to

lentamente, tornando-se quase constante em relação a x.

Antes do trabalho de Goodnough foram feitas duas propo~

tas para explicar a banda de condução responsável pela condutivi

dade metálica apresentada pelo NaxW03. são elas:

1. A.R. Mackintosh3 sugeriu que a banda de condução era

causada pela ligação Na-Na através da sobreposição

direta dos orbitais 3p do sódio.

2. M.J. Sienk04, propôs a ligação W-W através da sobre

posição direta dos orbitais t2 do tungstênio diagog -

nalmente opostos numa face da célula cúbica.

Góôdnbugh criticou as sugestões acima com base nos se-

guintés argumentos. A primeira não é possivel porque no espectro

de NMR não aparecem indicios de deslocamento Knight, o que impli-
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ca em ionização total do nível 3s do elemento alcalino e, além dis

A . 5 - d
to, • Ferrettl e outros tem mostra o que o Re03, que nao tem

elemento de inserção, é também um condutor metálico. A segunda pa-

rece igualmente improvável dado que a separação Rw-w tungstênio

tungstênio é da ordem de 5,4A, que é muito maior do que a distân

cia crítica R para que o recobrimento dos orbitais seja bastantec
forte para criar orbitais de elétrons coletivos.

Por outro lado, GOOdnough2 justificou uma terceira alter

nativa, que passaremos a estudar com mais detalhes. ° autor atri -

buiu como causa da condutividade no NaxW03 um recobrimento indire

to dos orbitais t2 do tungstênio através dos orbitais p do oxigêg TI -

nio intermediário, como mostra a figo (III.l), dando origem a uma
*

banda TI parcialmente cheia, devidos às ligações TI que se conectam

continuamente através do cristal.

Na figo (III.2) apresentamos um diagrama esquemático das

bandas de energia proposto por Goodnough para o AxB03 de estrutura

"perovski te" cúbica, onde B é um íon de metal de transição (B = W ,

Mo, etc .•), A um íon do metal alcalino (A= Na, K, etc ••) e conside

ramos que x assume valores grandes. Neste diagrama observamos como

se processa a formação da banda TI. A fase cúbica destes compostos
,

possue a estrutura do Re03 com os íons do metal alcalino distribuI

dos ao acaso nas proximidades do centro do cubo (fig. (III.3)).

•
Este diagrama permitiu a Goodnough explicar o mecanismo

da condução no bronze cúbico AxW03, que no caso do NaxW03 é válido

para 0,43:: x ~ O I 95, intervalo no qual a fase cúbica permanece est§.

velo Anteriormente mostramos que o esquema de bandas de energia do
•

orbi-

com

é similàr àb dó ~é03' mudando apenas no número de ocupação (no

h ~ *,,~, . +câfiaã ff ê "a~ia) õ Inicialmente para x = O (W03) os nIveis PTI

possui nas suas úl

~ áj
§ã6 "fiãê 11ijàftt@§ü, g átomo do metal alcalino A

tlffiàs êãffiãàâi ei Orhita1s (n_l)p6nslnpo. Quando dopamos o W03

A, os orbitais p+ que eram não ligantes combinam-se com os
TI

tais a (nslnpo) do A para formarem ligações a, dando origem à banda
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o (A - 02-). A proporção que aumentamos o valor de x, diminui o nú

mero de orbitais não ligantes p+ e aumenta o nGmero de estados da
'11

2-
banda (A - O ), como podemos observar na fig • (I I I. 2). Como cada

~tomo de A contribui com quatro orbitais para as ligações o(s, Px'

p , P ) e cada célula unitária possui x átomos de A, então cada
y Z

célula unitária pode ter [4J x [x] ligações o. Os três orbitais do

oxigênio que antes eram não li<,:rantes,estarão totalmenteligados, }Df ligações

o, com os orbitais dos x átomos de A quando o número de orbitais

de A disponlveis por c~lula unitária for igual a três, isto é,

4x = 3

_ 3 _
x - '4 - 0,75 (111.3)

Esta situação é possível de acontecer quando o cristal

apresentar a distribuição mostrada na figo (111.4).

Como inicialmente o número de orbitais não 1igantes por

célula unit~ria é igual a três, para x~ 0,75 o nGmero de orbitais
+ - - ~

p que continuarao nao 1igantes e:
TI

[3l - [4J x [x] = [3J x [1 - j xJ = [3J x [1 - a]

onde definimos

(111.4)

para x ~ 0,75

para x > 0,75

(111.5)

A Gltima igualdade justifica-se porque para x> 0,75 o

numero dê orbitais p; que continuarão não 1igantes é zero.

Para valores de x> 0,75 os orbitais dos ~tomos de A em

excesso (x....0,75) competirão com os orbitais TIt2g do B para forma

rem lilj'ã'iâesa com os átomos de Oxigênio, ficando (x - 0,75) orbi-

tais nt2g do B não ligantes.
, __.nT 0. __ 0.._ .". - ••

S/',J C\::,~í..,,)·
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Vamos escrever

(x-O,75)

onde definimos

= (x 3)-4

_ 3 (4-43x-1)
_ 3
- 4" B

(III.6)

o pa r a x ~ O, 75 (I I L 7)S = (
4

'3 x-I pa r a x > O, 75

Â primeira igualdade justifica-se porque para x~ 0,75

nao ternos ligações com os orbitais t2g.

O nGmero de orbitais nt2 que passaram a ser "nio ligang -

tesll é igual ao nGmero dos novos orbitais a formados devido à com

petiçio que por sua vez é igual ao número de orbitais disponíveis

do A. Isto é,

[4J x [x-O,75J = [4J x [i] x [SJ = [3J x [8J
(111.8)

Logicamente, à medida que aumentamos o nGmero de orbi-

tais t2g não ligantes, diminui o nGmero de orbitais que formam a

banda n. Corno em princípio para cada célula unitária tínhamos três

orbitais t2g, os orbitais restantes serão de número igual a

[3J - [3J x [8J = [3J x [1 - 8J (111.9)

Na figo (111.5) resumimos a maneira como varia o número

de orbi tais com x das bandas a (A- 02-) (a) e n (b) e nos níveis '10

calizados p; (c) e t2g (d) para cada célula unitária.

Agora vamos ao ponto crucial da teoria de Goodnough, o

entertdiffi~fitoda condutividade metálica dos bronzes tendo como ba-
*

se o diagrama da figo (111.2). Vejamos como a banda TI

-
sera popu-
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lada. Para tanto consideremos o átomo A corno sendo o Na e o átomo

fi como sendo o W.

Consideremos em primeiro lugar quando x:. O,75. Nesta si

tuação não ternos os níveis localizados t2g. ° W03 tem nas suas

últimas camadas eletrônicas vinte e quatro elétrons e o Na um elé

trono Isto significa que x átomos de sódio contribuem com x elé -

trons. Então totalizando ternos (24 + x) elétrons nas últimas cama-

das do Na W03• Cada banda e cada nível pode alojar a seguinte ~x -

tidade de elétrons:

banda larga a

2
banda a(A-O )

••••••••••••••• 12 elétrons

8x elétrons

banda TI ..................... 6 elétrons

nivel localizado p+
TI

TOTAL

Então sobraram

(24 + x) - 24 = x elétrons

6 (1-4x/3) elétrons

24 elétrons

(III.lO)

*
que irão ocupar a banda TI • Assim, para x:: 0,75 a concentração n

de portadores é

n=x

e corno a condutividade e dada por

a = ne]J

(III.ll)

(IIL12)

onde "e" é a carga do elétron e ]J a mobilidade, então podemos di-

zer que nesta região (x~O,75) a condutividade cresce linearmente

com x.

Para x> 0,75 ternos urna situação diferente. Ao contrário

do caso anterior, temos os niveis localizados t2g e não ternos os
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níveis localizados p+. A quantidade de elétrons em cada nlvel 10
TI

calizado e em cada banda é:

banda

banda

1arg a a .

2-
o (A-O ) ••••••••••••••••

12 elétrons

8x elétrons

banda TI ..................... l2-8x elétrons

nível localizado t2g .•••.••••• 8x-6 elétrons

*
Portanto, no caso em que x > O,75 a banda TI

•
da por

TOTAL ........................ 18 + 8x elétrons

será popul~

• (24 + x) - (18 + x) = 6 - 7x elétrons (III.13)

•
Agora é interessante lembrar que o presente modelo nao

leva em consideração a interação elétron-elétron. Considerando e~

te tipo de interação é possível que elétrons dos níveis t2g
pas-

* Então para alta concentração podemossem para a banda TI
. pensar

•
que existe a formação de uma banda estreira semi-cheia formada p~

•

•

los níveis t2g. Nesta situação (x> 0,75) temos presentes dois ti

pos de portadores, elétrons de alta mobilidade ocupando a .banda
*

TI , que decrescem com (6- 7x) (sem considerarmos a interação elé-

tron-elétron) e elétrons de baixa mobilidade ocupando a banda es-

treita semi-cheia formada pelos níveis t2g, que 'crescem com (8x-6)

(também sem levarmos em conta a interação elétron-elétron).

Apesar de o número total de elétrons responsáveis pela

condutividadé ser ainda x podemos esperar que a condutividadecre~

ça menos em relação a x para x> 0,75 do que para x:::0,75, porque

os elétroft§ ªê baixà mobilidade apresentam uma contribuição prqu~

na. ~stê f~suitââbqualitativo está de acordo com os dados experi

mentais ã@ Eiiêrbeek e butros6 que observaram que a condutividade

toifià:;:§ê~uâ§ê ihêlêpêfidentede x quando x > 0,75.

Para ficar mais claro apresentamos na figo (III.6) o
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*
gráfico da variação do número de portadores n da banda n (a) e do

nivel localizado t2 (b) com x (sem considerar interações elétron-g -

-elétron) .

° brilho metálico e a variação da cor com x que os bron-

zes apresentam são propriedades tipicas de um metal com uma fre-

quência de plasma, w (x)

no visivel. A transicão da banda n
*

para.' p *a banda estreita 0 pode representar o pico da cor dos bronzes e a

* *
transição de inter-bandas da banda TI para a banda larga 0 o om-

bro que aparece no espectro de absorção do NaxW03 (x= 0,65 e

0,735) cúbico que mostramos no capitulo I.
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CAP!TULO IV

DIAGRAMA DE BANDAS DE ENERGIA DOS BRONZES

COM BAIXA CONCENTRAÇÃO

IV.l - INTRODUÇÃO

o modelo que apresentamos no capitulo precedente não se

aplica aos casos em que a concentração de impurezas é pequena. 1~

to se Justifica pelo rato do mesmo n~o explicar convincentemente a

condutividade dos bronzes neste intervalo. Crandall e outrosl me-

diram a condutividade a contra a concentração x, bem como contra

a temperatura nos bronzes de tungstênio de hidrogênio (H W03},cux -

jos resultados mostramos na fig~ (IV.l). Neste trabalho observa-

mos que a condutividade a 4,2K é quase zero para valores de x pe

-1 (*)
quenos e a partir de x ~ 0,3 ela aumenta para um valor de 38 (Qan) .

em x = 0,44. Um comportamento análogo acontece para a temperatura

de 300K. Entretanto para esta temperatura verificamos que para um

dado valor de x a condutividade é maior que no caso da temperatu-

ra anterior (fig. (IV.la». Crandall ainda especula que este au-

mento da condutividade com a temperatura para valores de x abaixo

de aproximadamente 0,3 pode ser causada por uma excitação térmica

de estados localizados para uma banda de condução. Na figo (IV.lb)

verificamos que a condutividade cresce com a temperatura para x

pequeno. Quando x assume o valor de mais ou menos 0,32 a conduti-

vidade torna-se independente da temperatura, se esta assume valo-

4__._.__•. _ 4. ~ ••_.•

(*) Para efeito de oomparação apresentamos os seguintes valores

para a cbndutiv~dade. Alumlnio (metal): 3,5 104 ( cm)-l ;

§ilíeiô (sêful-oondutor): 1,5 10-5( cm)-l; vidro (isolan 

tê). 10=12 - 10-16 ( cm)-l.
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res abaixo de aproximadamente 20oC.

o modelo de Goodnough é aplicado para bronzes cujas con-

centrações estão entre aproximadamente 0,3 e 1,0. Acima deste úl-

timo valor não conhecemos resultados experimentais que comprovem

a sua validade. Neste capítulo apresentamos um novo esquema de

bandas de energia para valores de x abaixo de mais ou menos 0,3 ,

que é compatível com as propriedades óticas e eletrônicas dos bron

zes con concetração dentro deste intervalo. Para x em torno de

0,3 temos a transição de semi-condutor para condutor. Acima deste

valor passa a valer o modelo de Goodnough por considerações de si

metria da célula unitária do cristal.
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FIG. IV.I - a) variação da condutividade com x : x-4,2K, o - 300K

b) Variação da condutividade com a temperatura.
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IV.2 - LOCALIZAÇ!O DOS ATOMOS DE HIDROG~NIO NA ESTRUTURA DOS BRON

ZES DE W e Mo

Existem algumas informações importantes a respeito das

posições dos átomos de hidrogênio nos bronzes de molibdênio e

tungstênio que passamos a apresentar, visto que nos serão úteis

na formulação de nosso modelo.

Wisman e Outros2 determinaram a estrutura do HO,53WD3 por

estudos de difração de neutrons à temperatura ambiente. Eles suge

riram que estes compostos são representados de uma forma mais ade

quada por w03 (OH) , onde cada átomo de hidrogênio participa em-x x

uma ligação da hidroxila OH e os octaédros W06 (OH)2 são liga --x x

dos através dos oxigênios dos vértices, para formarem uma estru-

tura de Re03 distorcida, tal que o átomo de hidrogênio está diri

gido para o átomo de oxigênio mais próximo do octaedro vizinho.

Este resultado foi constatado pelo trabalho de wrihgt3 sobre es-

pectro de espalhamento de neutrons inelásticos em HO,40wo3 metáli

co. Dickens e outros4 investigaram os bronzes de molibdênio HxMo03

(x= 0,34; 0,93; 1,68; 2,0) com espalhamento de neutrons elásticos

e inelásticos. Confirmaram que para o HO,34Moo3 existem ligações

OH, entretanto para as concentrações maiores existem indlcios de

haver apenas grupos de OH2• Slade e outros5 realizaram estudos de

NMR dos bronzes de molibdênio HO,36Moo3 e Hl,71MOo3. Neste traba

lho msotraram que o primeiro possue os grupos OH e o segundo os

grupos OH2 êrn suas estruturas. Assim, dos resultados acima nota 

mos que pará as concentrações menores existe predominância de for

mação de grüpês da. ~ntretanto o menor valor da concentração x p~

ra d qüãi 6Bfl&eé~mosêornd se ligam os hidrogênios nos bronzes é

dê ~~ ª,34~ ~afã Vàler@§ âbaixo de.te último, voltemos a analisar

8 Slã§fàffiã ~@ eftêr~ià da Mo03, que é similar ao do W03• Como já

vimos nos eap!tulos anteriores, em cada célula unitária existem
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três orbitais p não ligantes, então acreditamos que, pela dispo
TI

nibilidade destes orbitais de formarem ligações o com os orbitais

de hidrogênio, continuarão a existir apenas grupos OH para vaIo -

res de x menores que 0,34.

IV.3 - DIAGRAMA DE BANDAS DE ENERGIA DO HxMo03 COM BAIXA CONCEN

TAAÇÃO

A baixa concentração o hidrogênio que se liga ao oxigê-

nio para formar a hidroxila OH faz com que o último sofra um des-

locamento em relação à sua posição original no octaédro. Em conse

quência disto diminui a simetria da célula e uma ligação TI, que é

mais fraca que a a, quebra-se, dando origem a um orbital t2g do

molibdênio e outro orbital p do oxigênio não ligantes. Então o
TI

número total deste tipo de orbitais para o oxigênio perm~ oons

tante. ° diagrama da figo (IV.2) mostra as bandas de energia para

esta situação. A posição que colocamos o nível S do hidrogênio

atômico está de acordo com a sua energia de ionização. Assim para

cada célula unitária este orbital combina-se com o orbital p do
TI

oxigênio, criando um nível a-OH ligante e um nível a~OH anti-li-

gante.

Quando aumentamos a concentração, a estrutura cristalina

do HxM003 tende a adquirir uma maior simetria. Dickens e outros 4

determinaram que a estrutura do HO,36Moo3 possui simetria quase

octaédrica. Estudos posteriores têm revelado que o HO,3IMOo3 ass~

me o mesmo comportamento verificado nos estudos de Dickens. Pode-

mos supor qUê existe uma valor para a concentração x a partir do

qual à êristal passa a readquirir simetria suficiente para restau

Do diagrama de energia da figo (IV.2) observamos que pa-

ra X pequeno o HxMo03 comporta-se como um semi-condutor extrínsi-
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co. Isto pode ser verificado da seguinte maneira. Consideremos que

em urna determinada célula unitária do Mo03 exista um átomo de hi

drogênio. Como o Mo03 possui vinte e quatro elªtrons nas suas últi

mas camadas, então nesta célula unitaria teremos vinte e cinco elé

trons nos seus níveis mais externos. A ocupação máxima atª o nível

p+ (inclusive) é dada pelo esquema a seguir:
TI

banda larga o · . 12 elétrons

•

nível O-OH·........................2
elétrons

banda

TI ·........................4
elétrons

~ .

+
6elétronsn1ve1S PTI

·........................
TOTAL

·........................24elétrons

° elétron que restou vai ocupar o nlve1 t2g que ficará

parcialmente cheio. Qualitativamente este modelo está de aooIdo oom

os resultados experimentais de Cranda111, para o caso do HxW03. Se

gundo o autor medidas de condutividade acima da temperatura arnbie~

te indicam que existe excitação térmica de um estado localizado

para urna banda de condução. A condutividade é bem descrita por um

processo ativado termicamente com uma energia de ativação EA, que

é função de x. EA decresce de 0,61 eV em x ~ ° para 0,01 eV em

x ~0,3. Para x pequeno a condutividade é muito pequena1• Quando mais

~ ~
ou menos 30% (x= 0,3) das ce1ulas do cristal possuem um atamo de

hidrogênio a estrutura do HxM003 recupera sua forma octaédrica, 'fa

zendo com que desapareçam os níveis t2g não 1igantes, que se comb!*
nam com os orbitais PTI do oxigênio, dando origem a banda TI do wo3•

Assim, os x ~létrons em excesso ocuparão esta banda, dando um cará
•

ter metáliee âo bronze HxMo03, pois a condutividade crescerá 1i-

ne~fffieHt@ êem ~,

Um fàtê e~perimental que podemos adiantar devido à medi

dàs ~f@liffiifta~ê§ qUê já realizamos é que a condutividade do HxM003

a baixa concentração aumenta com o aumento da temperatura. Pe10nos
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so modelo aumentando a temperatura o elétron do nlvel t2g-Mo sal
* ~

ta para a banda TI , fazendo crescer de forma mensuravel a condu-

tividade.

Por outro lado o trabalho experimental de Dickens4 mos-

tra que o HxM003 possue estrutura octaédrica para x = 0,36 e men-

ciona que existem resultados experimentais afirmando que estes

bronzes ainda possuem este tipo de estrutura para x = 0,31. Então

podemos afirmar, dentro desta teoria, que para x maior que 0,31

o HxMo03 deve se comportar como um condutor.

A exemplo da condutividade, as propriedades óticas tam-

bém são satisfeitas por este modelo, cuja discussão faremos no

capitulo a seguir.
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CAPiTULO V

PROPRIEDADES CTICAS DOS BRONZES DE MOLIBD!NIO HXMo03

V.I - INTRODUÇÃO

A teoria clássica da absorção e dispersão é atribuída

principalmente a Lorentz e a Drude. O modelo de Lorentz é aplica-

do aos isolantês, tendo como análogo quantum-mec~nico as transi -

ções inter-bandas diretas, isto é, todas as transições nas quais

o estado final do elétron pertence a uma banda diferente, mas po~

suindo o mesmo vetor de onda K no esquema de zona reduzida. O mo-

delo de Drude é aplicado aos metais e seu análogo quantum-mecâni

co constitui-se nas transições intra-bandas, ou seja, aquelas que

12-3
acontecem dentro de uma mesma banda ' , •

No modelo de Lorentz consideramos um átomo em que os

elétrons estão ligados ao núcleo da mesma maneira que uma massa

pequena está ligada a urnamassa grande por uma mola. Considerando

um elétron por átomo e N átomos por unidade de volume, a

dielétrica complexa é dada parI

função

e;=l+

Fazendo

2
4n Ne

m
(V. 1)

ternos

61 = 1 + 4n Ne2
m

(W2_W2)o

(w2 _ w2) 2 + r2w2
o

(V. 2)

(V.3)

rw-
( (Jj 2 _ W 2 )2 + r 2 w 2o

(V.4)

Se considerarmos átomos clássicos com mais de um elé-
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tron por átomo, sendo N. a densidade de elétrons ligados com fre
J

quência de ressonância w., vem
J

onde

E: = 1 + 41TNe2

m

r
L N. = N

J

j

j

N.
J

(w~ - w2) - ir.w
J J

(V. 5 )

(V. 6)

o correspondente quantum-mecânico da função dielétrica

complexa é dada por (1):

E=l+ 41Te2
m

L

j

Nf.
J

(w~ - w2) - ir .W
J J

(V. 7)

um elétron entre estados atômicos separados por uma energia

Existe uma similaridade formal entre as eqs. (V.S) e

(V.7), entretanto o significado de cada termo é bastante diferen-

te. Na eq. (V.S) w. é a frequência de ressonância de um elétron
J

ligado enquanto que na eq. (V.7) é a frequência de transição de

hw .•
J

O parâmetro f., chamado força do oscilador, mede a probabilidadeJ

de uma transição quantum-mecânica.

O modelo de Drude é obtido a partir do anterior fazendo

a força de restauração ser igual a zero, pois os elétrons da ban-

da de condução de um metal não são ligados. Isto corresponde a

fazer Wo == Ô nas eqs. (V.3) e (V.4), que resultam

Ei=l--
47TNe2 I----

rrt (w2+r2)
(V. 8)

(V. 9)

No presente capítulo vamos tratar a absorção pelo cris-
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tal de HxMo03 de acordo com os modelos de Lorentz e de Drude, tan

to para pequenas como para grandes concentrações, e ajustaremos

nossos parâmetros com as medidas experimentais da densidade ótic~

V.2 - PROPRIEDADES OTICAS DO HxMo03 COM ALTA CONCENTRAÇÂO

A figo (V.l) representa os resultados experimentais da

densidade ótica do bron2ê de molibdênio HxMo03 para al~as e bai

xas concentrações. Nossas medidas foram realizadas entre O,6eV e

3,2eV. Neste espectro podemos observar um grande pico em torno

de 1,OeV que caracteriza a cor do bronze, um ombro em aproximada

mente 2,O eV e uma ascensão rápida da curva em volta de 3,O eV. V!!.

mos analisar estes resultados à luz do modelo dos diagramas de

energia estudados nos capitulos anteriores.

Voltando à figo (111.2), que representa o diagrama de

energia para os bronzes a alta concentração, vamos fazer as se-

guintes considerações quanto às transições inter-bandas e intra-

-bandas dentro do intervalo de energias em que foram feitas as

medidas experimentais. A ascensão rápida que observamos na curva

experimental em torno de 3,O eV ("gap do monocristal de Moa3) va

mos atribuir às transições inter-bandas do nível p+ cheio para
Tf

*
a banda Tf semi-cheia. a pico em torno de l,OeV, que caracteriza

*
a cor do bronze, atribuiremos às transições da banda Tf para a

*
banda estreita a vazia. a ombro que aparece no espectro da densi

dade ótica em torno de 2,OeV vamos atribuir às transições da ba~
* *

da Tf para a banda larga a vazia. Além destas transições inter -

-bandas vamos considerar as transições intra-bandas, dentro da
*

banda TI , que são responsáveis pelo caráter metálico da refletivi

dadé a gfâfiâe êoncentração4•

À â~egrção pelos elétrons da banda de condução (banda

Tfw) pode ser representado com o auxilio do modelo de Drude4• As-

sim a parte imaginária da função dielétrica complexa é dada por
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real da função dielétrica é escri-

onde a frequência de plasma w p

parâmetros ajustáveis. A parte

ta como

e a razão de relaxamento y

(V.IO)

fOI

sao

El (w) = 1- (V.l1)

,
Os efeitos das transições inter~bandas serao representa

dos por osciladores harmônicos amortecidos (modelo de Lorentz)

cujas frequências de ressonância são escolhidas de acordo com

posições do pico, do ombro e da ascensão rápida no espectro

as

da

densidade ótica. Assim, para cada transição inter-bandas, dentro

do intervalo de energias de nossas experiências, ternos:

f(W2-W2)o

(w2 _ w2) 2 + W2,r2o

frw

(w2 _ w2) 2 + r2w2o

(V .12)

(V.13)

onde f é a força do oscilador e r é a constante de amortecimento.

Além destas transições é necessário que levemos em con

ta aquelas que acontecem para valores mais altos de energia, como
*

por exemplo, a transição da banda larga a para a banda estreita TI.

A parte imaginária da função dielétrica devido à transição entre

duas bandas é (1):

E:2(w) (V .14)
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onde

(v .15)

-+

1/1. (k)1
-+

~f(k)

é o estado

é o estado

inicial ocupado com energia E.1

final vazio com energia Ef

ê é o vetar de polarização unitário

e a integral é sobre a superficie no espaço K em que Ef - Ei =~ •

Como E 2 = O para E < Eg (diferença de energia entre a ba

se da banda de condução e o topo da banda de valência), esta tran

sição não contribui para a parte imaginária da função dielétrica

no nosso intervalo de medidas. Entretanto, da relação de Kramers

-Kroningl,3 sabemos que esta transição contribui para El neste in

tervalo. Estes valores de EI para energia de transição são aprox!

madamente constantes. Então toda a contribuição das outras bandas

para o valor de EI, no nosso intervalo de medidas, chamaremos de

E '
00

Enfim, a função dielétrica total será dada pela contri-

buição de todas as transições posslveis. Para equacionar o que es

crevernos acima vamos representar a transição do nlvel p+ para a
TI

* * *
banda TI pelo Indice ~l", da banda TI para a banda larga cr pelo

* *
Indice "2", da banda TI para a banda estreita a pelo Indice "3"

e a transição devido ao modelo de Drude pelo Indice "4". Feito es

tas considerações ternos que

+

f (w2 - (2)1 1-
(w2 _ (2) 2 + r:lw2

+
f (w2-w:l)2 2

(w2 _ (2) 2 + r2w2

+

(V .16)



onde

+

2f = w
4 P

=y4

fI [Iw

(w2 _ w2) 2+r2w21 1

f3 [3w

(w2 _ W2) 2 + r2w23 3

+

+

f2 r2W

(w2 _ W2) 2 + [2w2
2 2

f4 f4

w(w2+r2)
4

+
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(V .17)

(V.18)

e ~oo inclue todos os termos constantes da função dieIétrica.

V.3 - PROPRIEDADES OTICAS DO HxM003 A BAIXA CONCENTRAÇAo

A baixa concentração o diagrama de energia de uma célu-

Ia unitária do HxM003, como vimos na figo (IV.2), apresenta um ní

vel localizado t2g parcialmente cheio. A esta concentraçio as cé

lulas unitárias que possuem um átomo de hidrogênio em seu inte-

rior estão bastante afastadas entre si, existindo entre elas célu

Ias que não estão dopadas, de maneira que nio existe formação de

bandas a partir destes níveis localizados t2g• Os elétrons deste

nível não podem se movimentar pelo cristal até um outro nível t2g

produzido por urna outra célula unitária dopada. Por outro lado
*

corno a banda TI é vazia, podemos dizer que, a baixa concentraçio,

não temoS contribuição do termo de Drude.

As únicas contribuições que temos, dentro do intervalo

das medidãs experimentais, são as devidas às seguintes transições

inter-bartdãs. As transições do nível p+ para a banda rr*,que cor-
TI

responãe ~ ã§§êh§ãê rápida em torno de 3,OeV no espectro experi-

meR€àffi €lá d@fi§iâànê étidá (ligap"do monocristal de M003). As tran

~iftéê§ ijllê êeffê§pôfttléftt ao pico da cor, do nível t2g - Mo para o
" 1\

~!v.l ~ -aM, ~U. repré.enta o ombro no espectro experimental. E

ainda as transições do nível p~ para o nível t2g - Mo (que repre -
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sentaremos pelo indice "5"). Al~m das transiç5es acima, agora va-

mos considerar também as transições do nivel localizado t2g-MO*
para a banda TI , quando assumimos valores de baixa energia, dando

o carãter de semi-condutor extrinsico aos bronzes nesta concentra

ção que ora estudamos. Esta transição pode justificar o pico que

observamos na densidade ótica em torno de 0,09 eV em medidas expe

rimentais que ralizamos com amostra do bronze HxM003 a baixa con

centração, como mostra a figo (V.2), na região do infra-vermelho.

Representando esta filtima transição pelo Indice U6", a

dielétrica total é:

função

+

+

+

+

+

.+

(v .19)

fl rlw

(w2 _ w2) 2 + rZw21 1
+ f2 r2w

(w2 _ W2)2 + rZw22 2

+

+

+

f) r3w

(w2 _ w2) 2 + r2w23 3

f6 f6w

(w2 _ w2) 2 + r2w26 6

+ fS rSw

(w2 _ w2) 2 + r2w25 2

(V. 20)

Córnó hêste caso o diagrama esquemático das bandas de

energia é similar ao da figo (11.9), com a única diferença que a
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*
banda TI é vazia, pois temos apenas vinte e quatro elétrons nas

últimas camadas, então, dentro dos valores

tais, temos somente as transições do nível

função dielétrica é dada por:

das medidas experime~

t *
PTI para a banda TI • A

E: = E: +1 00
(V.2l)

€ =
2

fI r lW

(úJ2 _ úJ2)2t r2úJ21 I
(V. 22)

V.s - CÃLCULO TEORICO E COMPARAÇÃO COM OS RESULTADOS EXP~S

O nosso bronze de molibdênio HxMo03 foi obtido pela di

fusão de hidrogênio por uma das superfícies do cristal. Vamos con

siderar que a concentração de hidrogênio diminua à proporção que

penetramos no interior da amostra. A forma como vamos tratar o

problema dependerá da quantidade de hidrogênio difundido. Assim

estudaremos separadamente dois casos: a) amostra com grande quan-

tidade de hidrogênio; b) amostra com pequena quantidade de hidro-

gênio.

a) AMOSTRA COM GRANDE QUANTIDADE DE HIDROGgNIO

-, '.' __ .,ri, . _ •• - -

A hipdtese que flzemos da varlaçao da concentraçao no

interiÔf 6s cristal leva-nos a dividir a amostra com grande quan

tidade dê hidroq~nio em três camadas. Idealizaremos que cada des

tas e8rnãâas p8ssüã ijffiâ dbficerttraçãouniforme e sua superfície se

jã piãfiã ê ifififtita~ À primeira camada, adjacente à superfície de

éifij§ã6; ~â§§ije alta cortcentração, a segunda camada, intermediá -

ria, baixa concentração e a terceira consideraremos constituída

do isolante M003 puro, como mostra a figo (V.3a). Nesta figura ni
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~ dz d.

AI ,Ie,ns,K.n.,M:.A""

I I0 ®0
I0

G)(b)

I0

dz ds

(a) Arrostra cem grarxie quantidade de hidro
gênio;

(b) Atrostra can baixa quantidade de hidrogê
nio.
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e k. (i= 1, ..,5) representam respectivamente o tndice de refraç~o1

e o coeficiente de extinção de cada camada, sendo nl = nS = 1

kl = kS = O, pois na execução das medidas experimentais a amsotra

estava imersa no ar. As espessuras das camadas são dadas por

(i=1,2,3).

e

d.1

Das considerações acima a funç~o dielétrica da camada

n9 1 é dada pelas equações (V.16) e (V.17), da camada n9 2 pelas

equações (V.19) e (V.20) e da camada n9 3 pelas equações (V.21) e

(V.22). o índice de refração e o coeficiente de extinç~o de cada

camada serão dados por (1):

n=

K=

(v .14)

(V. 15)

Com o programa para o computador PDP-ll do anexo B cal-

culamos n e K para cada camada. Com o programa do anexo A, tendo

o do anexo B corno subrotina, ajustamos o espectro teórico da den-

sidade ótica ao espectro experimental, corno mostra a figo (V.4) ,

onde a linha continua representa o resultado teórico e os circu -

los o experimental. A figo (V.S) mostra a densidade ótica de urna

amostra com alta concentração, porém com valor inferior ao caso

anterior. Os parâmetros que usamos para ajustarmos as curvas es-

tão indicados na tabela (V.l).

b) AMOSTRA COM PEQUENA QUANTIDADE DE HIDROG~NIO

Nê§tê êáso dividimos a amostra em apenas duas camadas,

8ê â@oid6 ê5m à fi~. (V.3b). A primeira com baixa concentração e

a segunda constituída de isolante Mo03 puro. Para aquela usamos

as eqs. (V.19) e (V.20) e para esta as eqs. (V.2l) e (V.22). Pro-
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cedemos para o cálculo de n e K bem como da densidade ótica como

no caso do item anterior. Os parâmetros de ajustamentos também

*
para a banda vazia TI • Em todos os espectros, tanto para

estão indicados na tabela (V.l). Na figo (V.6) a linha contínua

representa o resultado teórico e os círculos o resultado experi-

mental da densidade ótica para baixa concentração. Para ajustar

mos a curva na região de energia menor que aproximadamente l,2eV

foi muito importante considerarmos as transições do nível t2g-Mo

altas

como para baixas concentrações, surgiram pequenas oscilações de-

vido às diversas camadas em que dividimos o filme. Os espectros

teóricos que apresentamos representam curvas que passam pelos

pontos médios destas pequenas oscilações.

Alguns parãmetros da tabela (V.I) podem ser interpreta-

dos com certa clareza enquanto outros apresentam dificuldades de

vidas às simplificações feitas pelo método de cálculo. ° parâme-

tro~Wl que é igual a 3,3eV para todas as amostras está realmen

te de acordo com o que poderiamos esperar, pois é o "gap" do iso. -
lante Mo03, presente nas três amostras. Como um outro exemplo p~

demos apresentar o parâmetro ~f4' que é proporcional à frequên

cia de plasma. Para concentração intermediária este parâmetro

vale 4,2(eV)2 e para alta concentração 6,3(ev)2, o que está de

acordo com o fato que se aumentarmos a concentração, a frequên-

cia de plasma também aumenta.
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TABELA V.l

PARÂMETROS DE AJUSTAMENTO

67

~ PJUXA CCIO.NrnAÇÃO
MHDIAcnmJ'IRAÇÃOAL'I~. CCHmmAÇÃO

l1w1 (eV)

3,3003,3003,300

f1w2 (eV)

2,7502,3001,920

nw 3 (eV)

1,3201,0801,080

1íw 4 (êV)

-0,0000,000

llwS (eV)

---

ií.w6 (eV)

0,09--

1'1f1 (eV)

0,0140,0120,011

1'1f2 (eV)

1,9001,8000,570

-rif 3 (eV)

1,5001,1500,870

-1'if 4 (eV)

-0,0400,040

-tíf 5 (eV)

---

. 1íf 6 (eV)

1,600--

-h2fl [(eV) 2J

0,3600,3600,360

--f'l2f2 [(eV) 2J

0,0450,0480,020

-tí2f3 [(ev) 2J

0,1100,0210,220

-tJ.2f4 [(eV) 2J

-4,2006,300

1'i2fS [(eV) 2J

---

1-tJ.2f [(sV) 2J

0,070
--

6 -

di (em)
0,0002,8 x 10-62,8x10-6

'--._.,. ~ d;2 (ttm)
1,5 x 10-41,5 x 10-41,5 x 10-4

~..--.- ... -.
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CONCLUSÃO

Neste trabalho apresentamos um modelo de bandas de ener

gia para o HxMo03 para pequenos valores de x, baseados no modelo

de Goodnough para grandes valores de x. Para altas concentrações

*
o HxMo03 comporta-se como metal, pois tem a banda TI semi-chéia.

Para baixas concentrações comporta-se como semi-condutor extrinsi
*

co, tendo um nível t2g ocupado logo abaixo da banda TI vazia.

Analisando o espectro experimental da densidade ótica

do H Mo03 atribuimos o ombro, o pico e a ascensão rápida (que corx -

responde ao "gap" do M003) deste espectro às transições inter-ban

das e intra-bandas, de acordo com os modelos acima.

Para o cálculo das funções dielétricas complexas usamos

o modelo de absorção de Drude para as transições intra-bandas e o

modelo de Lorentz para as transições inter-bandas. Calculamos a

densidade ótica e verificamos que está de acordo com os resulta -

dos experimentais que obtivemos.
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AP~NDICE A

REFLEXÃO E TRANSMISSÃO POR UM FILME DE MOLTIPLAS

CAMADAS.EM INCID~NCIA NORMAL

A.l - INTRODUÇÃO

Neste apêndice fazemos uma apresentação da teoria da re

flexão e transmissão por um filme de múltiplas camadas que nos au

xilia no cálculo destas grandezas em um meio não homogêneo, como

foi feito no capítulo 111. Para tanto faremos a aproximação que

cada urnadestas camadas seja isotrópica, tendo suas superfícies

perfeitamente planas e infinitas. Na realidade no nosso trabalho

estas camadas são meios absorventes. Porém as equacões de propaga. -
çao da luz em um meio transparente podem ser usadas para descre -

ver a propagaçao em um meio absorvente, desde que o índice de re

fração seja substituído por urnaquantidade complexa em que a par

te imaginária está relacionada com a absorção de energia por este

meio. Assim vamos definir o índice de refração complexo corno

n = n - i k (A. 1)

onde k é o coeficiente de extinção e n o coeficiente de refração.

A.2 - ONDAS PLANAS EM UM MEIO TRANSPARENTE

As equações de Maxwell em um meio infinito na ausência

de fonteé: élão

(A.2a)

(A.2b)

(A.2c)

(A.2d)
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Da eq I (AI 2c) temos

-+

± -+ -+ ~E ~ aB O
v x (íJ x E) + - v X"l\L =c dt

vem

-+

1. V x aB =c t
1 d ~x B

c at

segue

v x (V x E) + ~ a ~x B -c at - o

Lembrando que

Substituindo a eq. (A.2d) na equação acima escrevemos

).lE: ac at (1 aE)c ãt = o

Da eq.(A.2a) sabemos que '9oE=O. Então

~2E _ L a2E = O
c2 at 2

Fazendo o mesmo procedimento para B, ternos

.. 2-+
~l!B ••• II ~B = O

02 àt 2

(A.3a)

(A.3b)

êt:lfi§.Üiêrartdô urnaonda monocrcrráticae a dependência temporal

a6s êàffi~t:l§ §êfidê éiwt, podemos fazer

E (f. t) = E G·) eiwt, r (A.4a)
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(A.4b)

Substituindo as eqs. (A.4a e A.4b) nas eqs. (A.3a e

A.3b), encontramos

. t 2
e1W (v2E (;) + ~ E (;)) = Or 2 r

C

. t 2

e1W (V2B (~) + ~ B (;)) = Or 2 r
c

2

~2Ê (r) + ~ Ê (r) = or 2 rC

V2B (~) + ~ B (r) = o

r 2 r
c

(A. Sa)

(A.5b)

As soluções que vamos tomar são as de ondas planas. Uma

onda plana é definida como aquela cuja amplitude é a mesma emqual

quer ponto de um plano perpendicular a uma direção especIfica. Por

exemplo, se considerarmos a direção especIfica a do eixo z, então

E deve ser o mesmo para todos os pontos que tenham o mesmo valorr
de z. Isto é, Ê = Ê (z). Analogamente B = B (z).r r r r

Então da eq. (A.5a) temos

(A. 6)

A solução da equação acima é:

± iw

Ê (z) =Ê er o

1]..1E: Z
C

(A. 7)

onde E é um vetar constante e o sinal - e + significam respectio

vamente que a propagação é no sentido positivo e negativo do eixo

z. Na solução acima a frente de onda é perpendicular ao eixo,z.

Substituindo a eq. (A.7) na eq. (A.la), temos
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~.Ê = Or

dE(z)
rz-
dz

- .' 'Ip€- E ( z) = O
- ± lW rzc

E (z) = Orz

Portanto o vetar campo elétrico de uma onda plana

tem componente na direção z, isto é, ele é paralelo à frente

onda. De uma forma geral podemos escrever:

(A.8)

-
nao

de

E (z) = (x E + Y E )r ox oy

±iWv'~E;
e c Z (A. 9)

Tomando o curl da eq. (A.9) temos

VX Er (z) = ± (-x E + •• E) /ilE- ±iw v'1lE: zoy Y ox iw e cc

Como da eq. (A.4a)

E (z, t) = E (z)r eiwt

então

9x E (z, t)
= ± (-x Eoy + Y E )' IllE: ± iw !ilE;-"OX 1W e c zc eiwt

(A.IO)

Lembrando a eq. (A.4b) vem

(A.II)

§üBstifuinàó as eqsô (A.la e A.II) na eq. (A.2c) encon-

EftHrl8§
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Comparando a equação acima com a equação (A.9), fica

-+

B (z)r r-:::-" -+= + Y llE Z x E ( z)r (A.12)

Portanto B (z) é perpendicular a E (z) e ao eixo z. To-r r
mando II = I e recordando que

wlf = ~ = 2TIn

c

podemos escrever

c À

(A.13 )

(A.14)

-+

H(Z,t) = B(z,t) = B(z,t)II

-+

E(z,t) =
-+
Eo

'( 21Tn-1. + -r- z - wt)e (A.15)

H(z,t) =+n zXE o

'( 21Tn-1. +: -r z - wt)e

As duas últimas equações são as que nos interessam para

o cálculo que faremos na seção a seguir.

A.3 - ~TODO MATRICIAL PARA O CALCULO DA REFLETÂNCIA E DENSIDADE

OTICA USANDO OS COEFICIENTES DE FRESNEL

Usaremos o método matricial para calcularmos a refletâ~

cia e a densidade ótica com incidência normal em um filme de múl-

tiplas camadas. Em seguida faremos uma aplicação para o nosso ca

so partiêular, que ê um filme de três camadas. Para tanto faremos

as seglilhtes eonsiderações. Vamos considerar o vetor campo elétr!

co pôlâfiêadé fia direção paralela ao plano de incidência. Especi

ficàfêffiêsà áffiplitudedo vetar campo elétrico de uma onda propa 

gando-se na direção positiva do eixo z na m-ésima camada por E+ em



na direção negativa por Em

75

E e E identificarão, respectiva
mx my -

mente, as componentes tangenciais dos vetares campo elétrico e

campo magnético na m-ésima camada. A forma de cálculo apresentada

aqui é a mais conveniente para uso computacional.

Usando as eqs. (A.5) para m-ésima camada da figo (A.3) ,

escrevemos

-i 2'1T

E = E+ T MmZ i 2n
mx m e + E- e ;r MmZ

m-i 2'IT

(A.16 )

H = (E + T M Z . 2n my e m - 1 TM Z
m - E em)

m Mm

no

~l
t E~

,E; ~

t E~

d

AI

-
n2

E; ~
t E;

d

2

EWE;
I ds

n.

+

EUI ,i
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Fazendo a origem na primeira superflcie de separação en

tre dois meios, a m-ésima superflcie, que separa as camadas m-l

e m está situada em relação ao eixo z no ponto

m-l

zm = I
i=l

d.
J.

(A.17 )

Lembrando que as componentes tangenciais dos vetares

campo elétrico e campo magnético são contInuas nas superfIcicesde

separação entre dois meios, podemos fazer.

E = E
m-lx mx

(A .18)
H = H
m-ly my

Usando a eq. (A.16) nas equações acima, temos

• 21T • 21T

+ -J. T n -1z _ J. T nl z
E e mm +E e m- m
rn-l rn-l

=

i 21T i 21T- Tnz Tnz
= E+ e m m + E- e m mm m

(A.19 )

Multiplicando a primeira das eqs. (A.19) por n 1 e som-

mando e subtraindo estas equações, encontramps

,~. i~ .~

""'J. T--- 1'1. Z. l. - - n z n - n J. - n z )
E+ e -ltFl m :::E+ e À m m + rn-l m E- e À m m
rn-l m n + n mm-l m

(A. 20)
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Define-se os coeficientes de Fresne1 como sendo

n 1+ nm- rn

(A.21)

t =
rn

2n .1m-

n 1+ nrn- rn

Agora substituindo as eqs. (A.20) nas eqs. (A.21) vem

. 2n . 2n . 27T

-1 - n Z [ -1 T n Z 1 T n Z ]
E+ e À m-l rn = E+ e rn m + r E- e rn rn /trn-l rn rn rn rn

(A.22)

. 2n
J. -

E- e À n z
m-I m-I m =

Como z = Z I + dI' podemos ainda escreverm m- m-
. 2n

. 2n d-J. - n Z
-J. - n+ À m-I m-I À m-I m-I

E I e
e=

m-

2n

2n

( -i - n

Zi - nZ

m)
E+ e À m

m- À m/t= + rE em
mm m

(A ~23)

. 2n . 2n dJ. - n Z
J. - n

- À m-I m-I À m-I m-I
E I e

e=
m-

2n

2n

=.( rm

-i - n Z

i - n Z )
E+ e À m m + E; e À m m/tmm

n z
m m += e:

m

temos

== e:

m

(A. 24)
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2n d _ /-1 T nm-1 m-l = (E+ + rm Em) tm+ e m
Em-l

2n d + _ /

E- 1 e

1T nm-1 m-l = (r m Em + Em) tm
m-

Chamando

(A 025)

resulta que

+

+iô

m-1 + r

iê

m-1)/t

-
E

=(E e Ee
m-1 m mm m

(A. 26)
+

-iê
m-1 -

-iê

m-1)/t

- E
=(r E e + E em-l m m mm

Escrevendo em forma matricia1 as eqs. (Ao 26)vem

f E:-1l

r e iOm_1
io

m-11rE:1
r

e
m

1
II I (Ao 27)- -

tm -im-l
-io

m-lE~_11
re eIIEmm

Para um sistema de s camadas (Fig. (Ao3)) queremos co-

- + +. - +
nhecer a re1açao entre E +1 e E aSS1m como entre E e E des o o o

maneira que possamos obter a transmitância e a ref1etância.

Fazendo

1ê
e m-l

"'10
t', ê m-l

,m

-10
e m-l

(Ao 28)
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€;-ll

+
€

(A.29)

C

mm I=
tml€~€m-ll

Usando o método indutivo pode-se concluir a partir das

equaçoes (A.29) que

+

E~l r E: s+I
(C1) (C2) ••• (Cst1)

-= tI t2
••. ts+l

lE:s+1J

E:oJ

Observemos que no meio s+l não existe ondas propagando-

-se para a esquerda. Então e:~+l= O e as relações que queremosen

contrar podem ser tiradas das equações abaixo

+
+1

[ES+l1

e:o
(Cl) (C2)•••

(Cstl)
(A.30)

=

tI t2 ••• ts+l I
Oe: I o

As nossas amostras sao constituldas por camadas ~-

ventes. Para encontrarmos os resultados que desejamos devemos

substituir o índice de refração n pelo índice de refração com

plexo n dado pela equação (A.l). Então para as camadas m e m-l

podemos ~§crever

(A. 31)

Agorâ gS ooeficientes de Fresnel serão também complexos.

Ói êõeflélente. da luz propagando-se da camada m-l para a cama

da m são dados por
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••

r m = gm + i h m

.•.

t =1+g +'h

(A. 32)

m m 1 m

Das eqs. (A.21) e (A.31) temos

.•.r =
m

.•.t =
m

n 1 - n + i (k - k ·1)m- m m m-

n 1 + n - i (k + k 1)m- m m m-

2(~-1 - i km-1)

n 1 + n - i (k + k 1)m- m m m-

(A. 33)

Comparando as eqs. (A.32) com as eqs. (A.33) encontra -

mos

g =m

h =
m

2 2 2 2
n l+k 1-n-k""m- m- m •••

2 2
(n 1+ n ) + (k 1+ k )m- m m- m

2(n 1k - nk. ·1)m- m m m-

2 2
(n 1+ n ) + (k 1+ k )m- m -rn- m

(A. 34)

onde

Para uma camada absorvente a eq. (A.25) fica

o = 21T - dm À T)m m

o = 21T (n - i k ) dm À m m m

6 =:: y· -ia
m m m

Y ffi := ~ 11m dftl

-- ~if 1,;. il
tlffi = T ;/'ttft um

(A. 35)

(A.36)
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Assim

ia

e m-l
iYm-le (A. 37)

e a matriz de ordem m será escrita como

a
m-le iYm-1e r

m

iYm-1e

-a -iym-l m-le e

(A. 38)

Das eqs. (A.32) e (A.38) podemos escrever

R + i S
m m

V + i W
m m

(A. 39)

onde

a
m-l

Pm = ecos Ym-l

Q =
m

a
e m-l

sen Ym-l

a
m-l

R = e (g cos Y 1 - h sen Y 1)m m m- m m-

a
m-l

S = e (h cos Y 1 + g sen Y 1)m m m- m m-

-a
m-l )T = e (g cosô 1 + h senô 1m rn rn- m rn-
-a.

U = e m-l (h cos Y 1 - g sen Y 1)m m- m m-

(A. 40)

v =
m

-a.

e rn-l
cos Ym-l

Vãmos escrever os elementos da matriz produto (Cl) (C2)••

.•(Cs+1) corno



P + iQ1,s+1 1,s+1

T +iU
1,s+1 1,s+1
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R. tiS--1,s+1 1,s+1

(A. 41)

Esta forma pode ser escrita sem ambiguidade para (C1)

(C2)••• (Cst1) uma vez que o produto (C1) (Cst1)' com o qual pode

ria haver problemas, não ocorre na teoria de múltiplas camadas •

Usando as regras de multiplicação de matrizes chegamos às segui~

tes relações de recorrência para obter os elementos da matriz p~

P =P P -Q Q +R T -5 U1,s+1 ls s+l ls s+l ls s+l ls s+l
Q = Q P +p Q +5 T +R U

"l,s+l ls s+l ls s+l ls s+l ls s+l
RI, s+l = P1s RS+l - ºls 5s+1 + RIs Vs+l - 51s Ws+151, s+l = Q1s RS+1+ P1s 5s+1 + 51s Vs+l + ,RIs Ws+1TI, s+l = TIs Ps+l - U1s ºs+l + VIs TS+1 - W1s Us+1U1, s+l = U1s Ps+l + TIs ºs+l + W1s TS+l + VIs Us+1V1,s+1 = TIs Rs+1-U1s 5s+1 +V1s Vs+1-W1s Ws+1W1,s+1 = U1s RS+1+T1s 5s+1 +W1s Vs+1 +V1s Ws+1

(A.42)

Para encontrarmos a refletância e a densidade ótica subs

tituimôs aS eqs. (A.41) nas eqs. (A.30). Então temos

R= (A. 43)

T= (A.44)
2

(p 2 + (Q 1) .~..

1, s+l) 1,s~" " ";"'c"";""" C,i"e" UOP I
. "," ,. \

---<' ,-'''''''---.-- -" ..'-'- .•...- "-,,



onde

DO = - Log10 T

R.::;: refletância

T = transmi tância

DO = densidade ótica

83

(A. 45)

As relações de recorrência (A.42) tornam bastante sim

ples o uso de um método computacional para calcularmos a refle

tância e a densidade ótica de um filme de múltiplas camadas.

--+

FIG. A.2 - Filme de 3 camadas

Tomando como referência a figo (A.4) calculamos a refle

tâncii:iê a delnsidade ótica para um filme de três camadas us.ando

um pro~fãmà parâ ó computador PDPll que apresentamos a seguir.~

mo o fi:lifi@ @§t~ imereo no ar tomamos nl = n2 = 1 e kl = k2 = O
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A.4) PROGRAMA PARA O COMPUTADOR PDP-ll QUE CALCULA A DENDIDADE

OTICA E A REFLETIVIDADE EM UM FILME DE 3 CAMADAS

FORTRAN IV-PLUS .V02-51
FROTA.FTN /CK/TR:ALL/WR

08:33:43 17-I'lAR-Bl FASE 1

c
C CALCULO DA DENSIDADE OTIeA E DA REFLETIV1DADE
C

•

0001

0002
0003
0004
0005

.0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
00:33
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
OO~8
~8~,
8a~§
684~
88s8
@~§i
GÔii

.6
7

316

320

33S

COMMON AN(S),AK(S),D(S),A(S),B(S),E(S),T(S),U(S),V(S),W(5),AJ(5)
I,C(S),AL(S),AM(S),0(S),X(S),Y(5),Z(S),Wl(647),R3(647),E3(647)
DATA PI/3.141S926/
CALL NEWDEV(J,'XY:')
CALL PLOTST(O.005,'IN')
TYPE6
ACCEfI'T7,Nf'
FORI'lAT('$ FORNECA O VALOR DE NP I')
FORMAl< 15)
NO = NfI'

NM = 1 .
[I01SPI = 2.0*PI
DO 590 J=I,645
CALL SANAK(J,Bl,El,RL1,A2,B2,E2,W2,F3,E4)
DO 372.1=1,4
E4=(AN(I)+AN(I+l»**2+(AK(I)+AK(I+l» ••2
Gl= (AN( I)**2+AI<(I)**2-AN (I+1) **2-AK (1+ 1)**2) /E4
[i( 1) =1. +61
AH1=2.(AN(I)*AK(I+l)-AN(I+l)*AK(I»/E4
E(I)=AHl
IF(I.GT.l) GO TO 320
F3=0.0
Al=I.0· .
F2=1.0
GO TO 335
A4=DOISPI/RL1*AK(I)*D(I-l)
Al=EXP(A4)
Fl=DOISPI*AN(I)*D(I-l)/RLl
F2=CUS(Fl)
F3=SIN(F1>
AJ(I)=AUF2
C(I)=AUF3
AL(I)=Al.(Gl.F2-AH1*F3)
AMCI)=Al*(AH1*F2+Gl.F3)
O(I)=(Gl*F2+AH1*F3)/Al
X(I)=(AH1*F2-Gl.F3)/Al
YCI)"'F2IAl
Z(I)IllI-fõ'J/Al

CONTINUe:

MH 1) .atlJ ( 1)
AI((1) -t( 1)
tlê 1) = AI..( 1)
1\(1)·AH(I)
f(1)aéJ(1)
U( 1) .)(.(1)
lJH)=Y(i)
W(U=z(ft
til] 418 1=~f4
Êi=MH 1=1)
E2=Â~U'"'U
E:HJ)=í1(t"'i)
E~="ti-i)
FI-TU-O



FORTRAN IV-PLUS V02-51

FROTA.FTN /CK/TR:ALl/WR

08:33:43 17-MAR-s1 PAGE 2
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0053
00540055005600570058005900600061006200630064006500660067006800690070OO}10072

475
0073 007400750076oon00780079008000810082008300840085 .008600870088 CCl0089

590
0090 00910092

594
009:~ 0094009500960097

595
0098

596
0099

597
0100 0101

60()

Oi02 OHH38164OiOSOilJil

F2=U(I-l)

F3:::V(l-1)
F4=lrJ<I-l}

Al=AJ(I)
A2::-C (1)

A3=AL(I)

A4=AM(I)

Bl=OCI)

B2=X (1)
B3=Y(I)
B4=1 (1)
AN(I)=El*Al-E2*A2+E3(J)*Bl-E4*B2
AK(I)=E2*Al+El*A2+E4*Bl+E3(J)*B2
D(I)=El*A3-E2*A4+E3(J)*B3-E4*B4
A(I)=E2*A3+El*A4tE4*B3+E3(J)*B4
T(I)=Fl*Al-F2*A2+F3*Bl-F4*B2
U(I)=F2*Al+Fl*A2+F4*Bl+F3*B2
ver) = Fl*A3-F2*A4+F3*B3-F4*B4
w(r) = F2*A3+Fl*A4+F4*B3+F3*B4
CONTINUE
El = T(4)**2+U(4)**2
E2 = AN(4)**2+AK(4)**2
R3(J) = El/E2
FI = B(1)
F2 = B(2)
F3 = B(3)
F4 = B(4)
B1 = E(1)
B2 ::E(2)
B3 ::E(3)
B4 ::E\4)
AI ::Fl*F2*F3*F4-Bl*B2*F3*F4-Bl*B3*F2*F4-Bl*B4*F2*F3
A2 ::-B2*B3*Fl*F4-B2*B4*Fl*F3-B3*B4*Fl*F2+Bl*B2*B3*B4
A3 = Bl*F2*F3*F4+B2*Fl*F3*F4+B3*Fl*F2*F4+B4*Fl*F2*F3
A4 ::-Bl*B2*B3*F4-Bl*B2*B4*F3-Bl*B3*B4*F2-B2*B3*B4*Fl
E3(J) :: -ALOGI0«(Al+A2)**2+(A3+A4)**2)/E2)
WRITE(6,1)Wl(J),R3(J)

FORMAT(40X,F5.3,10X,F19.9)
CONTINUE
K = J-l
IF(NM.EG.l) GO TO 600
DO 597 J = 1,645
IF(J.LE.NO) 00 TO 595
REWIN[I 4
NM ::;NM+l
Na ::;NM*NP
READ(4,596) Wl(J),E3(J)
FORMAT(2FI4.7)
CONTINUE

IF(NM.NE.l) GO TO 610
CAL~ SCALE(E3,6.,K,1)
CAL L SCAlE(Wl,8.,K,1)
CALL pLOT(O.O,0.O,-3)
CAL L AXIS(O.O,O.0,'E',1,6.0,90.,E3(K+l),E3(K+2»
CAlL AXIS(O.O,0.O,'W',-1,8.0,0.0,Wl(K+l),Wl(K+2»
CALL ~LOT(O.O,O.0,-3)



FORTRAN IV-PLUS V02-51 08:33:4317-MAR-81PAGE 3

FROTA.FTN
/CKITR: ALL/WR

0107

CALL LINE(Wl,E3,K,1,0)

0108

CAL L PLOT(0.0,0.0,-3)

0109

GO TO 594

0110

610PAUSE • 777
0111

CALL CLOSE(1)

0112
CAL L CLOSE(2)

0113
CALL Cl.OSE(4)

0114
CALL LINE(Wl,E3,K,I,-1,11)

0115
CAL L PLOTND

0116

STOP

0117
END

PROGRAM SECTIONS

NAME

SIZE ATTRIBUTES

$CODE1

0064341678 RWd,CON,LCL
$f-'!tA TA

00010434 RW,D,CON,LCL
$IDATA

000530172 RI,h D,CON, LCL
$VARS

00014048 RW,D,CON,LCL
$TEMPS

0000104 RW, D,COtl,LCL
.$$$$.

0176744062 RW,D,OVR,GBl

TOTAL SPACE ALLOCATED = 027334 5998

FROTA,FROTA=FROTA/TR:ALL/CK/-SP
00'

86
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AP~NDICE B

SUBROTINA PARA O COMPUTADOR PDP-ll QUE CALCU

LA OS VALORES DE "N" e "K" PARA ALTAS E BAI-

XAS CONCENTRAÇOES

FORTRAN lV-PLUS V02-51

SANAK.FTN /CK/TR:ALL/WR

0f.l:33119 17-MAR--81 PAGE 1

.c
c
c
c

0001
0002

c
0003

c
0004
0005
0006
0007
0008

c
0009

c

SUBROUTINE SANAK

CALCULO DE N E DE K

SUBROUTINE SANAKlJ,Bl,El,RL1,A2,B2,E2,W2,F3,E4)

COMMON AN(S),AKlS),DISI,A(S),D(S),ElS),TlS),U(S),VlS),WlS),AJ(5~
1,C(S),ALlS),AM(S),OI5),X(S),YI5),ZIS),Wl1647),R31647),E3(647)

CALL CLOSEll)

REAOll,400) lAlI),I=l,S)
READll,400) lBll),I=1,5)
READll,400) 10(1),1=1,5)
READll,400) lEll),I=l,S)
0(3) ::;6.0E-04-0(2)-011)

CALL ClOSE(2)

0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033

200

300
400

READI2,400) lAKlI),I::;1,5)
READI2,400) lANlI),I::;1,5)
E31J) :::1.2
E4 ::;0.0
Wl1J) ::;0.005*J
W2 ::;W11J)*Wl1J)
RLl ::;1.24E-04/Wl1J)
F3 ::;5.0
DO 300 I ::;1,4
A2 = AlU*A(l)
DI ::;BlI)
82 ::;lA2-W2)*(A2-W2)+IWl(J)*Dl)*IW11J)*B1)
El ::;lA2-W2)*ElI)/B2+E31J)
E2 ::;Wl1J)*Bl*ElI)/82+E4
lFlI.EG.2) GO TO 200
ANlF3-1) ::;SQRTllEl+SQRTlEl*El+E2*(2»/2.0)
AKlF3-I) ::;E2/12.0*ANlF3-I»
E31J) ::;El
E4 = E2
F3 ::;6.0
CONTINUE
FORMATlSE:12.6)
RETURN

END

F'ROGRAI'1 8EenÔN!:I

NÂÍ1E

$êtHif: i
\liFónATÂ

HMlti6l
•• \JÂI~li1
.$$$$.

ÔÔ21M
ÔOOÔ3l>
ÔOO~66
tiÔÔ002
017674

570
12
91

1
4062

ATTRIBUTES

RW,I,CON,LCL
RW,D,CON,LCL
RW,D,CON,LCL
RW,D,CON,LCL
RW,D,OVR,GBL

TOTAL SPACE ALLOCATED = 022400 4736


