
ipeit 
AUTARQUÍA ASSOCIADA À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESTUDO DO CAMPO HIPERFINO MAGNÉTICO NA SONDA 

DE Ce COLOCADA NOS COMPOSTOS INTERMETÁLICOS 

DO TIPO RAg(R=TERRA RARA) E DO ORDENAMENTO 

MAGNÉTICO DESSES COMPOSTOS USANDO CÁLCULOS 

DE PRIMEIROS PRICÍPIOS 

LUCIANO FABRÍCIO DIAS PEREIRA 

Dissertação apresentada como parte 
dos requisitos para obtenção do Grau 
de Mestre em Ciências na Área de 
Tecnologia Nuclear-Aplicações. 

Orientador: 
Dr. José Mestnik Filho 

São Paulo 
2006 

{.1 



INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES 
Autarquia associada à Universidade de São Paulo 

ESTUDO DO CAMPO HIPERFINO MAGNÉTICO NA SONDA DE Ce 
COLOCADA NOS COMPOSTOS INTERMETÁLICOS DO TÍPO R.\g (R=TERRA 
RARA) E DO ORDENAMENTO MAGNÉTICO DESSES COMPOSTOS USANDO 

CÁLCULOS DE PRIMEIROS PRINCÍPIOS 

LUCIANO FABRÍCIO DIAS PEREIRA 

Dissertação apresentada como parte dos 
requisitos para obtenção do Grau de Mestre em 
Ciências na Area de Tecnologia Nuclear -
Aplicações. 

Orientador: 
Dr. José Mestnik Filho 

SAO PAULO 
2006 



Comissão Examinadora 

Dr. José Mestnik Fillio (orientador) 

Dr. Artur Wilson Carbonari 

Dr. Milán Lálic 



A Deus 

Aos meus pais e irmãos 

A Giuliaua 



Agradecimentos 

Gostaria de agradecer a todos (eu sei cjueui vocês são) que participaram de luua maneira 

direta ou indireta na elaboração desse trabalho. Mas. em esi)ecial, agradc-ço: 

• ao Dr. .José Mestnik Filho ])or fazer parte da minha formação, pela amizade, 

confiança, grande paciência e dedicação prestada na, minha orientação; 

• ao Dr. Artur Wi l son Carbonari ])ela minha co-orientação. na (|ua] valiosas 

discussões sobre ess(! trabalho sm'giram e ao apoio em diferentes circunstâncias; 

• ao Dr. Rajendra Narain Saxena ¡)ela, ])reocupação e conselhos; 

• ai) C N P q pelo apoio financeiro; 

• à F A P E S P que possibilitou à aquisição dos computadores, nos quais foram desen

volvidas as sinuilações: 

• ao Dr. Astrogildo Carvalho .lunciueira ])ela sua gen(>rosidad(> e boa, vonlíule: 

• ao Dr. André Luís LapoUi pelas conversas; 

• Ao meu amigo Fábio (Fabíola) i)or nu; trazer para fazer parte do grupo de Interações 

Hi])erfinas, grande preocupação e ajuda de diversas maneiras durante essa etapa de 

minha vida; 

• Ao meu amigo .Moacir (.Moa) i)or sua pr(>statividade e apoio nos momentos mais 

dedicados do meu trabalho; 

• Ao meu amigo Márcio (Marc:iola) pelo iuc(>ntivo ua etapa final (les,se trahalho: 



• A minha amiga Daniela (Firmesa) ])elas boas conversas durante esses anos: 

• Ao meu amigo Gal)riel (G]ulji-G]ul)i) pela grande ajuda no latex e na confecção das 

fígruas. pelas boas discussões que acont:ec-.eram (e espero continuar acontecendo) e 

por seu apoio em varios momentos; 

• Ao meu amigo Roberto (Bob's) pela preocu])ação e ajuda; 

e Ao meu amigo Paulara (Paulo) i)elo "start ' 'no latex, me dando um primeiro incen

tivo; 

• Ao meu amigo André (Rei) pela sua, boa vontade e grandiosa ajuda; 

• A minha, auriga Fabiana (Ba,])i), pois, talvez sem ela não tivesse ido fazer minha 

graduação em São Carlos; 

• Gs meus amigos Kátia (Ká) e Lrris (,]uiz) por não se esqnecereni de mim durante 

esse período complexo da minha, vida; 

• à, minha Família i)elo aj^oio. incentivo, paciência, carinlio. dedic:ação e ])reocnpação, 

sendo duas ])es.soa.s muito inqDortantes: Luzia (mãe) e Ana Lucia (irmã); 

• à, Giuliana i)or existir na minha vida e pelo £imor; sendo sua i)aciência muito 

importantes na etapa final de meu mestrado. 

Luciano Fabrício 



E S T U D O D O C A M P O H I P E R F I N O M A G N É T I C O 
N A S O N D A D E Ce C O L O C A D A N O S 

C O M P O S T O S I N T E R M E T Á L I C O S D O T I P O R A g 
( R = T E R R A R A R A ) E D O O R D E N A M E N T O 

M A G N É T I C O D E S S E S C O M P O S T O S U S A N D O 
C Á L C U L O S D E P R I M E I R O S P R I N C Í P I O S 

Luciaiio Fahrí.ci.o Dias Pereira 

R E S U M O 

Nesse trahalho foram estudados os (•.ouii)ostos intermetálieos do tipo RAg (R. 

= Nd. Gd e Ho) por cálculos teóricos deseuvolvidos dentro do formalismo da Teoria 

do Funciona] Densidade (DFT). O método APW+lo (Augmented Planes WaA-es + lo

cal orbitais) foi aplicado para resolver a equação de Kohn-Sham e a Aj^roximação do 

Gradiente Generalizado (GGA) usada para tratar de forma, aproximada o ])otencia] (ie 

troca-correlação. O c.r)digo c:(Muj)utacional utilizado foi o WIEN2/i:. As atividades foram 

focalizadas em duas frentes. 

Numa delas, determinou-se a fase magnética, do estado fundamental dos compos

tos HoAg e NdAg. Para isso, simulou-se as 4 estruturas magnéticas i)ossíveis (pnra as 

células cristalinas cúbicas) desses dois sistemas (uma ferromagnética (0.0.0) e as antifer-

romagnéticas: (O.Ü.TT). (TT.TT.O) e (TT.TT.TT)) e com a confecção de gráficos de energia das 

células cristalinas dessas estruturas magnéticas pc-la variação dos volumes de tais células, 

chegou-se na estrutura magnética (7r,7r,ü) como a mais provável para o estado fundamental 

magnético úv. ambos os compostos. Taml)ém observou-se que o sistema do NdAg aprtv-

senta uma pequena diferença entre as energias das estruturas antiferromagnética (TT.TT.O) 
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e. ferre)iiiag'nética. Creditou-se a esse efeito a ex])lieac-ão de eucoutrar-se na literatura i'e-

sultados experimentais diferentes para a estrutura magnética, do composto de NdAg puro 

e dopado com o átomo de "*'Ce (entrando no sítio do Nd). .A.credita-se (lue a do])a.gem do 

NdAg com o átomo de '"^Ce (enr uma. i)orção reduzida), gera. alteração no sinal da. integral 

de troca (acoplamento R K K Y ) . imidando-o de positivo para negativo, e isso implica na 

modincação da fase magnética, do estado fundamental, passa.ndo da estrutura (TT.TT.O) à. 

(0.0.0), 

Assim, com a informação anterior da. estrutiu'a magnética do comi)osto de NdAg 

quando doj^ado com o átomo de ^ '̂̂ Ce. entrou-se na segmida etapa do estudo. Nela. 

fez-se os cálculos das estrutm-as eletrônicas usando a a])roxima.ção de supercélulas nos 

cf)nipostos de GdAg e NdAg do])a.dos com o átomo de Ce, garantindo que esse substituísse 

um á,touio de terra, rara nas supercélulas cristalinas nionta.das i)ara detcirminar no Ce 

o campo hij)erfino magnético e suas componentes geradoras. Os com])ostos de GdAg 

e NdAg (dopados com Ce), respectivamente, tiveram suas células cristalinas montadas 

ferromagnética e aritiferromagneticamente. Utilizou-se a ])olariza.çã() orbital (DFT-I-U) 

nos elétrons da camada 4 / das terras raras (excluindo-se o átomo de Gd que não apresenta 

momento angular). Dessa forma., em cimljos os sistemas foi possível fazer várias sinmlações. 

nas quais a. camada 4 / do átomo de Ce foi populada de maneiras diferentes, afim de 

se obter vários valores de momento angular c coin isso diversos resultados de campo 

hiperfino orbital foram conseguidos: assim, automaticamente o campo magnético hi])erfiiio 

também assumiu diferentes valores. Escolheu-se os sub-estados da camada. 4 / do Ce 

para serem simulados por meio da, regra de Hund. Como es¡)erado o campo hiperfino 

magnético orl)ital gerado na camada, 4/' é a principal componente do caiiqjo hiperfino 

total no átomo de Ce e ele apresenta sinal contrário à componente de contato. Apesar 

dos resultados teóricos do caiiq^o hiperfino magnético terem considerável discrepância dos 

resultiulos ex])erimentais. pode-s(^ verificar c|ue o linico elétron da camada 4 / do átomo de 

Ce (nos flois coni])ostos) possivelmente está em um dos seguintes sub-estados da camada 

•if: nil = - 2 , nil = - 1 ou ainda uma, comlánação dos dois. 
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STUDY OF T H E H Y P E R F I N E M A G N E T I C FIELD 
A C T I N G ON Ce P R O B E S S U B S T I T U T I N G FOR 

T H E R A R E E A R T H A N D T H E M A G N E T I C 
O R D E R I N G IN INTERMETALLIC C O M P O U N D S 
RAg ( R = R A R E EARTH) BY FIRST P R I N C I P L E S 

CALCULATIONS 

Luciano Fabrício Dia.s Pereira 

A B S T R A C T 

In this work the magnetic: hy])erfine field acting on Ce atoms sulistituting the 

rare-earths in RAg compounds (R = Gd e Nd) was studied by means of first-principles 

electronic structure calculations. The employed method was the Augmented Plane Waves 

plus local orbitals (APW-l-lo), embodied in the WIEN2A: program, within the framework of 

tlie Density Functional Theory (DFT) and with the Generalized Gradient Ai)proximation 

(GGA) for the excliange and correlation potential. 

The super-cell approach was utilized in order to simulate for the Ge atoms acting 

a.s impurities in the RAg matrix. In order to improve for correlation etfec:ts within the 

4 / shells, a Hubbard term was added to the DFT hamiltonian. within a procedure called 

GGA+U. 

It was found that the magnetic hyperfine field (MHF) generated by the Ce 4 / 

electron is the main c.om|)ouent of the total MHF and that the Ce 4 / gioimd state level 

is i)robably a combination of the ni/ = —2 and ni/ = —1 sul)-leA"els. 

In addition, the ground-state magnetic structure was determined for Ho.A.g and 

NdAg l)y observing tlie behavior of the total energy as a function, of the lattice volume 



for several possible magnetic ordering in these comi)ounds. nanielly. ferromagnetic, and 

the (0.0.TT). (/r.TT.O) and (n-.7r.7r) types of anti-ferromagnetic ordering of rare-(\-vrth atoms. 

It was found that tlu; ground-state magnetic structure is anti-ferromagnetic of ty])e 

(7r.7r.O) for both, the HoAg and NdAg compounds. The energy difference of the ferromag

netic and antiferroniagnetic ordering is very small in the case of the NdAg compound. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Em um trabalho anterior realizado no Grupo de Interações Hiperfinas do Instituto 

de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), usando a técnica nuclear de correlação 

angular perturbada (GAP), foram feitas medidas de c:ampo hiperfino magnético (CHM) 

que atua no néu:leo-CAP de ^^"Ce. inserido como dopante numa matriz de compostos 

intermetálieos do tipo RAg (R, = Dy. Gd. Ho, Nd e Tb). Esse estudo mostrou resultados 

bem interessaiitcís, discutidos ])or Cavalcante em [1], Nele, foi ol)servado que a variação do 

c;anipo no ''"^Ce com a, temperatura não segue a curva de Brillouin a partir de uma certa 

temperatura de "desvio"(característica de c;ada um dos compostos matrizes). O modelo 

do campo molecular é o usual |)ara desctrever o campo hiperfino magnético em termos 

da tem])eratura, ele fmiciona muito bem em geral [2], mas não é válido acjui. Assim, 

foi proposto em [1] que ao CHM total no '̂"^Ce é atribuído a partir da tenq)eratura de 

"desvio"mna contribuição de c;ampo hiperfino magnético, proveniente do alinhamento de 

seu momento magnético orbital (originado pelo momento angular de seu único elétron 4 / ) 

com o momento magnético de spin dos átomos de terras raras vizinhos. Dessa hipótese 

surgiu a necessidade desse trabalho. 

Ex])eriu)entalmente (via CAP ou (jualquer outra técnica, hiperfiiia.) é possível fle-

ternúnar o canri)o liij^erfino magnético total em módulo, direção e até sentido, porém, 

não suas conq)onentes geradoras, .lá por meio de sinnilações da. estrutura eletrônica do 

cristal pode-se deterrnhiar cada uma das contribuições do CHM. Nesse trabalho, nós us-
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Capítulo 1. Introdução 

amos cálculos de primeiros princípios, baseados nn Teoria do Finicional Densidade (DFT 

- Density Functional Tlieory) com o método APVV+lo (Augmented Planes Waves + local 

orbitals) para resolver a equação de Kohn-Sham. Uma boa referência sobre DFT e a 

família de métodos APW é feita, por Cottenier em [3]. Assim, todas as componentes do 

CHM foram calculadas, inclusive a orbital - (jne é produzida, pelo elétron 4 / do átomo de 

Ce. O pacote computacional utilizado foi o WIEN2A' [4 . 

Fizemos ])rimeira,mente os cálculos das ligas j^uras de GdAg e NdAg para (-xtrair 

os dois parâmetros (|ue otimizam o método APW-l-lo. Posteriormente, executamos os 

cálculos dessas duas ligas clojiadas com Ce. Esses constituiram grandes prol)lenias com

putacionais, demandando muito tempo - tal como, normalmente ocorre ([uarido trabalha-

se c-.om inqDurezas, i)OÍs. é necessário usar-se a aproximação da supeivélula,. Na verdade 

começamos com a liga GdAg dopada, isso porque ela é a mais estudada dessa, fann'lia, 

de conij)ostos RAg. com boa j)a,rte das suas propriedades determinadas experiuKíntal-

mente e divulgadas amplamente na literatura; seu cálculo apresentou boa convergência o 

os canq)os foram descobertos. .Já no caso do NdAg existiram algumas complicações que 

nos levaram a adiar a. simulação com a inq)ureza. de Ce. Esses dificuldades são descritas 

abaixo. 

Nos deparamos como uma. discussão a. respeito da. fase magnética da liga NdAg em 

liaixa. temperatura., com os trabalhos de Cavalca.nte [1] e Buschow [5] propondo respec

tivamente, ferromagnetismo ou antiferromagnetisnro do ti])o (7r.7r,()). O i)rimeir() deles 

foi originado fios resultados de suscei)tibilidade magnética [1] solicitados por nosso grujx) 

para essa liga dopada com átomo de ^'"'Ce; ela apresentou comportamento ferromagnético, 

contrariando o trabalho de difração de nêutrons de Buschow (já mencionado) feito para a 

liga pura. Dessa forma, foi necessário simular todas as diferentes fases magnéticas possíveis 

ao conqiosto áe, NdAg puro (utilizando-se já dos parâmetros ótimos do método APW-l-lo), 

l>ara assim, usando seus respectivos valores em energia, das células cristalinas, determi

nar a, fase magnética mais provável do composto. Esses resulta,dos ini]:)licaram cjue dois 

ti])o de supercélulas i)ara o cálculo de NdAg dopado com Ce deveriam ser experimen

tadas: uma partir da combinação de células sinij)les ferromagnéticas e a outra de células 
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ferroniagnética apresentou mellior r.onvergência, eni acordo com os resultados de suscep-

tibilidade magnética, mostrados em [1]. Entã.o. para ela calculamos as contribuições do 

CHM. 

Durante csse tra.ballio da.s fases magnética.s do NdAg puro, o mesmo estudo foi 

extendido o HoAg puro (apesar de não existir nenhuma dúvida a respeito de sua fase 

magnética). Isso aconteceu pois teríamos mais resultados teóricos para verificar o de

sempenho da. DFT (com o APVV+lo) na determinação da,s estruturas magnéticas dos 

compostos RAg. O composto de Ho.A.g apresenta, um trabalho de difração de uêutrons 

feito por Morin [6] mostrando sua estrutura, magnética a baixa temperatura,, assim foi 

possível cornpa.rarmos nosso resultado teórico com esse traballio ex])erimental. Outro 

motivo deste estudo com o HoAg é pelo simples fato que em breve estaremos simulando 

a liga dopada com Ce. no intuito de descobrir o campo. 

Uma boa idéia do conhecimento existente sobre as liga.s intermetálicas aqui estu

dada, pode ser encontrada na referência [7]. Nela existe mxia. descrição de vários tra.V^alhos 

puljlicados, mostrando seus principais resultados. 

CtJWSSÂO mtQmi .X . ... .-W-. «UCLEAR/SP-ffai 
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Capítulo 2 

Teoria do Funcional Densidade 

2.1 A E q u a ç ã o de K o h n - S h a m 

Para. determinar-se as diversas grandezas físic:as de um sólido, como por exemi)lo, 

o campo hiperñno magnético (CHM), é necessário c:onhecer-se sua estrutiu'a eletrônica. 

Para tanto, resolve-se a seguinte hamiltoniana uão relativística: 

é r v 2 " ' v,-R\] ^,Vr-r, 
(2.1) 

os termos da equação em ordem representam: a energia cinética dos elétrons e as ener

gias potenciais coulombianas nricleo-elétron e elétron-elétron. No último, estão incluídos 

efeitos não clássicos de troca e correlação: e a soma é feita sobre todos os elétrons da. 

c.éhüa unitária, considerando-se a interação de um i-ésirno elétron de um dado átomo com 

o yésini.0 elétron do mesuro ou de outro átomo. Por sinii)licidade, não foi c;olocada a soma 

sobre todos os átomos da célula cristahna. 

Estão suprimidos dessa equação dois termos: a energia, cdnética dos núcleos e a. 

interação c:oulombia.na núcleo-núcleo. Isso acontece em virtude da aproximação de Born-

()]ípenlieimer. onde, em linhas gerais, considera-se os núcleos fixos em suas posições na 

célula cristalina (pois. as transições eletrônicas são nnüto mais velozes que as nucleares, 

devido a pequena razão entre as massas do elétron e núcleo). Assim, a velocidade dos 
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núcleos c zero e as auto-energias da hamiltoniana acima podem ser doterminadas a menos 

de mna constante. 

Essa. equação representa um típico exenq^lo do ])roblema qnántico do nuütos cor

laos. lnq)ossível de ser resolvido anali ticamente dado o número de equações diferenciais 

acopladas, devido a interação elétron-elétron. Portanto, para tratá-lo. necessita-se da 

nmdança do formalismo. Neste intuito, entra a teoria do funcional densidade. DFT -

Density Fmrctional Tlieory (ou SDFT' - S])in Density Func.tional Tlieory), apresentando 

uma série de vantagens mostradas por Capelle em [8] quando comparada, a outras teorias. 

Ao contrário de run auto-esta.d<j da hamiltoniana (2.1). dej)endente das coordenadas de 

cada elétron, do tipo: 

|í/(n,r^,....r7,)). (2.2) 

teui-se apenas a densidade de carga eletrônica p{r). como uma função i)ontual de r, 

toruando-se a variá.\'el chave na DFT. 

A DFT é l)aseada nos dois teoremas de Holienberg-Kolm (HK) [9] e ñas três 

equações de Kc^hn-Sham (KS) [10]. Por estes dois trabalhos de 1964 e 1965 res])ecti-

vamente, que. os autores mencionados jq^resentaram o formalisuro da DFT. 

Na DFT. o valor médio de qualquer o])erador observável no es tado fundamental^ 

torua.-se um funcional (função de uma função) da densidade de carga eletrônica desse 

estado, isso ac(mt(H:e pois só existe uma. única densidade de carga associada a mn dado 

])otencial extern(r\ Esse é o primeiro teorema, de HK. Assim. ;q:)lic.arido-o à hannltoniana. 

'A tooria do funcional densidade con.sidorando-se o spin eletrônico ó unía extensão da D F T simples, 

eni amljas vale prat icamente a mesma construção teórica. A frente será discutido lun pouco mais a seu 

respeito; ela é empregada quando polarização de si)in se faz no^essária, como por exemjjlo, nos cálculos 

de comi)ostos magnéticos a baixa tem])eratura, do tipo fiue foram feitos UPSS(> traballio. 

-Lemi)renios af|ui (|ne efeitos tórniicos não estão inseridos na D F L ' o S13FÍ ' , I)OLS os t(H)i'enias de 

HK foiani feitos ])ara O K. Cai)ellp eni (8| comenta algumas extensões da D F T para t ra tar de estados 

excitarlos. 

•'CJuando se fala em potencial externo nos cálculos (h estrutura eletrônica refere-se à interação coulom-

biana núcleo-elétron. 

6 



Capítulo 2. Tc-̂ oria do Fiuicional D(;nsidade 

(2.1) o m-scroveudo cada um do.s termos, tem-se: 

(2.3) 

F, HK P. 

todos os elementos acima são funcionais de p{r): eles são: a energia cinética de um gás 

de elétrons não interagentes; a interação elétron-elétron clássica - chamada do encn-gia 

de Hartree; a energia não clássica de troca-correlação mais a energia cinética residual; e 

por fim, a energia de interação nricleo-elétron. Os três i)rinieiros são conhecidos como 

funcional de HK. F¡n<[p]- P̂̂ P- universal ])ara ciualquer problema de nmitos elétrons. 

O segundo teorema de HK garante que o funcional E[p{r)\ é mín imo quando a 

densidade {p{r)) é a do estado fimdamental - que é caracterizada pelo potencial externo. 

Com isso, ])ara determinar-se a energia total no estado fundamental (2.3), primeiro 

é necessário encontra,-se p{r). i\esse intiüto, KS propuseram mn esquema autoconsistente 

(à frente apresentar-so-á esse esquema) j)ara f:liegar em tal densidade. 

Então. p{;r) é ol)tido resolvendo-se no estado fundamenta] a seguinte e(|uação i)ara 

um elétron^' (ou partícula sinq.iles): 

essa é a equação de K o h n - S h a m c o m 

(2.4) 

(2.5) 

(diamado de hamiltoniano de Kohu-Sham [HKS]- O primeiro termo ( T j é a energia 

cinética de sistema, de elétrons não interagentes e o segrmdo é o potencial efetivo, desc-rito 

como: 

J \r - r'\ 
(2.6) 

•'Para chegar-se nesta eciuação existem algumas ()])erações matemáticas e considerações físicas feitas 

por Kohn-Sham, qne são l)em discutidas por Capelle, Cottenier e Duar te nos seus res]:iectivos tral)allios 

[8], [3] e [11] ou nit>snio nos artigos originais [9] e [10]. 

•'Ela é cünsid(>rada a principal equação de KS. mas existem outras duas que também rec'el:)em o nome 

de KS, essas duas equações estão no texto com os números (2.6) e (2.7). 
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nos (juais. os potenciais são: externo aos elétrons - que se refere exatanunite à iut(-ração 

néic.leo-elétron do cristal estudado: a interação elétron-elétron clássica - conhecido como 

potencdal de Hartree {\'fi{r)): e no último, estão incluídos os ef(Mtos de troca-correlação 

mais a diferença entre as energias cinéticas de um sistema interagente de (-létrons com 

outro não interagente - chamada de energia cinética rí^sidual (à frente discutir-se-à mais 

a respeito dessa energia). 

Dada a descrição acima dos constituintes do lianúltoniano de KS (2.5). observa-se 

(jue esse representa a dinânnc;) de um sistema diferente, do origi.iuã - daejuele tratado 

na eciuaçào (2.1). Essa foi uma idéia inq)ortante introduzida ])or Kohn-Sham: resolver 

um problema auxiliar no (jual as ¡partículas não inferageriam diretamente tnitre si (todos 

efeitos quânticos (\stão inseridos no potencial Vj-df)) e encontrariam-se submetidos a um 

potencial efetivo (2.6). .sendo a densidade desse problema auxiliar exatamente igual à 

densidade de carga (p(r)) do caso estudado no estado fundamental. Com es.se esíjuema. 

tem-se agora X (re])resc!ntaudo o número de elétrcais do problema estudado) etiuações d e 

uma partícula (não interagcnite) i)ara serem resolvidas e não mna ecjuação de N (>létrons: 

o ( | u e é uma enorme vantagem. i)ois elas são eciuaçr)es de Sclirbding(T de uma piutícula 

única não interagente - mais simph^s d e serem resolvidas. 

As funçõ(!s d e onda ihj da equação (2.4) são chamadas d e orbitais de Kohn-Sham. 

Elas uão são funçõc^s d e onda d e elétrons (e muito ni(>nos são iguais a í ' ( n •.../7,)). não 

apres(>ntando (¡ualquer significado físico o tornando-se relevantes somente ((uando a den-

,sidad(- é calculada: 

í>{ñ= Y. (2.7) 
í^r}i podas 

consid(>ra-se acima somente a s X autofunções d a equação (2.4) que tenham o s menores 

autovalores de energia. Em outras palavras, a soma é feita apenas até o m\v\ d e Fernü 

(estados ocupados), exchúndo-se a s (ontribuições dos orbitais de KS não i)reenchidos. .lá 

a energia d o nível d e ¥mm é deternúnada ] )or meio d e um vúiculo - o número total dv 

elétrons d o cristal. X: e l e é usado para popular-se o s orl)itais d e KS d e energias mais 

baixas até o último elétron. d(^finindo-se assim o nív(>l de Fernú [v conseqiunitemente os 
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(istados que particdparão do somatório da cKiuação acima (2.7)). 

Os autovalores de Kohn-Sham, £,•. também não são as auto-energias da hamiltoniana 

de muitos corpos (2.1). E muito commn usar a soma sobre os autovalores ocupados 

iYlonip^i) P̂ î"̂  eliminar na equação (2.3) o frmcional energia cinétic^a de partículas não 

iuteragentes Tg[p]. pois não se conhece exatamente sua dependência com p{'f). Quando 

se faz esse processo, explicado por Singh no livro [12], observa-se de forma sinq)les que 

não corresponde diretamente ao valor do funcdonal energia. 

A densidade eletrônica encontrada ])or (2,7) minimiza o funcional energia, pois só 

existe uma émica densidade no estado fundamental associada, ao potencial externo V{f). 

Até esse momento não se fez nenhuma aproximação, implicando que a DFT é 

exata''. Assim, na hamiltoniana de HKS cluase todos os termos são exatos e todos podem 

ser obtidos diretamente por meio de seus respectivos ñmcionais (2.3) usando-se a relação' 

abaixo: 
ÔE P. V = - ^ . (2.8) 

òp 

Os potenciais V{f) e Vi-iif) são determinados diretamente de seus respectivos fun-

cionais energia por meio da equação (2.8). E apenas para \4c(^) não se conhece mna 

expressão exata de seu funcional em termos de /;(r). 

Assim, surge a necessidade de enc:ontrar-se uma forma aproximada ]_)ara o funcional 

de troc;a.-correlação, Existem alguns métodos para. chegar-se em E^c- Os mais comuns e 

usados nesses trabalho são: LDA e GGA^, 

• Potencial de troca-correlação 

O primeiro. c:hama.do de "'Aproximação da Densidade Local" e o outro de "Aproximação 

do Gradiente Generalizado". Elas foram desenvolvidas para mn gás de elétrons iutera

gentes e homogêneo. 

Na LDA. divide-se o sistema, de (elétrons real (ciue é não homogêneo) em ])e-

queníssimas células, nas quais, a densidade p{f) e o potencial c;xterno v(r) no volume 

' 'Mais (ietallies ])odein ser eiu-ontrados no t.ral)allio de Capelle [8]. 

"O potencial é daflo por fiuicional derivativo da energia. 

^Eni inglês: Local Density Appro.xiniation e Generalized Gradient Approximation. 
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da célula são constantes (para f pertencente ao volume da célula). Assim, em cada 

uma dessas células ])ode-se utilizar as expressões para o gás de elétrons homogêneo e 

interagente, tornando o efeito de troca-correlação localizado. O funcional energia de troca-

correla,ção sempre pode ser esc^rito como E,.,. = /?,,• + = ,/'p(0(e.T(p('0) + (-c[p{^)))d:''r. 

no qual E,. é o funcional de troca (gerado pelo princípio de exclusão de Pa.uli) e E,, é 

o de correlação (que engloba o funcional energia cinética de correlação, chamado até o 

momento de energia cinética residual): e.,; e são as energias por volume, funções da den

sidade no ponto. Usando a LDA no gás de elétrons, o funcional de troca ])ode ser obtido 

diretamente; enquanto \\o caso do funcional de correlação nã.o se conhece sua, forma. Mas, 

isso é contornado por cálculos de Monte Cario Qnántico. Observa-se que existe um único 

valor de fruicional de troca-correlação obtido pela LD.A.. pois. como mencionado ac.inia. a 

dependência de E^c com a densidade é única. 

A densidade de um sistema real é não homogênea, A-ariando espa.c;ia.lmente. Assim, 

pode-se propor uma melhoiia ao fimcional de troca-correlação da, LDA. tentando represen

tar tal variação nas adjacência.s do volume. Isso ])ode ser feito por meio de um fimcional de 

troc:a.-c;orrela.çã.o que não dependa, apenas da. densida.de p('r) num ])onto. mas taml)éni da. 

magnitude de seu gradiente (|Vp('r)| ,|Vp(7")|'-, V'-p('r) e etc). Esse é o método do GGA^, 

que de forma geral é mais apura.do que a LDA; porém, a LDA é ainda muito usada (pois, 

em certos casos, .seus resultados sã,o mais confiáveis que o GGA). O funcional é escrito 

como: E-r(. = j p('r)e,,;C(p('r). \Vp{f)\)d^r. no qual c,,.,;. é a. energia de troca.-correla,ção i)or 

volume. Como existem várias formas de construir-se p.,;C- muitos GGAs podem ser gera

dos: obtendo-se assim para o funcional de troca-correlação resultados significativamente 

diferentes entre eles e com a LDy\. 

Por n.ieio dos nmitos resultíidos dc cálculos para estado sólido com a LDA e os 

"Como os GlGAs têm alguns parâmetros livres, eles podem ser ajustáveis a mn conjunto de da.dos 

experimentais, para assim representar melhor o funcional de troca-correla.ção. Dessa forma, po(l(>-sp ter 

nm GGA bom ou iiiim para o problema tratado, dependendo do quão diferente o caso estudado é dos 

fiados de ajuste: ess(:> é um dos pontos negativos dos GGAs. .Devido aos ajustes com dados experimentais, 

os cálculos cora GGAs são não conipletaniente ab initio. 

10 

http://densida.de


Cai)ítul() 2. Teoria do Funcional Densidade 

GGAs podem-se tirar as s(>guintes conclusões"': 

1. LDA 

• a energia total de superfícies metálicas é menor que a experimental: 

• a energia dv troca é subestimada entre 15% a 20'X e a de correlação podo. ser 

superestimada em até lOO^Í: 

• quase todos íons negativos leves mostram-se instáveis: 

• nos óxidos de metais de transição os go,ps de energia são da ordem de 100% 

menores em relação aos resultados (experimentais: 

2. G G A - em comparação com a LDA 

• melhoram os resultados para átomos leves, bem como. seus couq)ostos: 

• as propriedades dos metais de transição com elétrons 3d são a])rinioradas: 

• nos (Sxidos de metais de transição a LDA prtxliz comi)ortaniento metálico, 

enciuanto o GGA. (nn algims casos gera um estado fundamental isolante. Mas, 

em geral, as energias dos gaps são subestimadas em relação aos resultados 

exi)erim(mtais: 

• as energias magnéticas para metais de transição 3d ])odeni ser sui)erestimadas: 

• nos casos de alguns conq)ostos formados p o r átomos pesados, existe aumento 

excessivo do parâmetro de rede c;orrespondente a menor energia d a célula 

cristalina. 

Em geral, o funcional E,.f. assume valores p íHjuenc í s . mas. fundamentais nos c;>lculos 

d e g r a n d e / a s s (>ns íve i s à s p(>(iu(Mias nuidanças n a e s t r u t u r a tdetr( ' )nica . c o n u j o CHM. 

Escolhida a forma de determinar o funcdonal de troc:a-correlação calc:ula-se os or

bitais de Kohn-Sham. Para tanto, é nectessário começar-se com uma densidade eletrémica 

'•'Essas iuforiiiac^ões foram extraídas dos livros de Siiigli [12] e Viana [13]. 
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"tentativa". Com isso calculam-se os potenciais ua Uns (isso é feito a partir dos funcionais 

derivativos da energia) e assim resolve-se a equa^rvo de Kolm-Shanr^^. Tendo-se assim os 

orbitais, eles são ])reencliidos respeitando-se o número de elétrons (vínculo), a, energia do 

orbital do último elétron responderá como nível de Fermi. Com os orbitais de Kolm-Sliam 

ocupados. c;alcula-se uma nova densidade eletrônica no estado fmidamental. Agora., se essa. 

nova densidade for igual à "tentativa", isso significa ciue conseguiu-se encontrar o potencial 

externo {V(f)) (unívoco dessas densidades de carga) que representa o problema estudado. 

Que em outras palavras, essa é a densidade de carga que minimiza o funcional E[p], e por

tanto, o sistema está resolvido. Caso contrário, se a nova densidade é diferente daqiuda. 

proposta no começo, nenhuma da,s duas será a solução. Com isso, para. resolver-se o prob

lema, a densidade recaem calculada, (que não é a. solução) é mistiu'ada com a densidade 

anterior e essa combinação passa a ser a nova. dcmsidade "tentativa", obtendo-se assim 

novos potenciais para serem empregados na equação de KS; esse processo é repetido até 

que se encontre a igualdade entre as densidades " tentativa" e final. Isso é o esquema auto-

consistente apresentado ])or Kohn-Sham loara determinação de p{r). Ele está. ilustrado na 

figura 2 . 1 . 

Para finalizar-se a construção do formalismo da DFT será necessário discaitir como 

se dá a resolução da eciuação ( 2 . 4 ) - de que forma é feita a diagonalização de HKS- AS 

autofunções dessa eciuaçào podem ser descritas exatamente em termos da soma de infinitos 

elementos, os ciuais, são obtidos por meio da multiplicação de uma matriz dos coeficientes 

I)or mna matriz das funções de base, a.mbas infirütas ('0/ = Y1T=\ '^o'¡^<^i)- Aqiü entra a 

pr(')xima aproximação: propor um deternnna.do tipo de funções de base, bem como um 

mhiiero limitado das mesmas. Existem diversos métodos cjue podem ser usados para 

constriür-se as funções de líase que são usadas na expansão de 0,. e.g., Pseudopotencial. 

LMTO e a famíha dos métodos APW. Abaixo segue a descrição de alguns elementos (lesse 

últinro grupo, poríjuí^ ele foi usado nesse trabalho. 

'Agora uão se discutirá como ela p(KÍe ser resolvida, tratar-.se-á de.s.sa c[uestão adiante. 
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V„-(r) = V(r) + V„(r) + V„(r) 

i 
ocupados 

p(j+J)(r) = X i}/i*<J>\|/i*J 

nao 

p(j+i) = pj 

sim 

problema resolvido 

Figura 2.1: Cielo íuitoeonsistente de luna iteragão. aplicado para resolver a equação de 

Kohn-Sham. Os índices / e j contam os números dos estados eletrônicos e das iterações, 

respec.tivaureute. 

2.2 Os m é t o d o s A P W 

o método APW - Augmented Planes Waves -, desenvolvido ])or Slater, originou 

uma família de métodos, conro por (>xemplo o L.APW - Linearized Augmented Plaru-s 

WWes. O APW na sua forma, simples n<ão é mais usado atualmente. ])ois, os métodos 

subset[üentes apresentam características de convergência de cálculos l)em melhores que 

ele. Nesse trabalho, usamos a base fornecida pelo método APW+lo (a sigla "Io"significa 
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APW+lo (a. sigla, "do^signific^a que é adicionado ao APW um tipo de orl^ital local). Em 

todos esses métodos, divide-se a célula, cristalina tal como mostrado na figura 2 . 2 : 

Figura 2 .2 : Regiões da célula cristalina, dividida segundo a familia de métodos APW: 1 

"nmffiji-tín" (MT) e II - Intersticial 

A região I é uma esfera (de ralo Rmt) chamada de "rnuffi/n-tin'' (MT), centrada 

numa posição atômica na célula unitaria; isso é feito para cada um dos átomos^^. A outra, 

conhecida como região intersticial, representa todo o espaço não preenchido pela primeira, 

visto que as esferas não píxlem se solirepor. Essa divisão é fundamental para os métodos, 

porque em cada uma das duas regiões associa-se funções diferentes. No LAPW, elas são: 

- na região intersticicü, 

J_ tik+K).r. 

- dentro da. "mufp/nAin'', 

QÀ + K 

(2.9) 

E,.,„(̂ 4;;;r%.;'(r'. Bf,) + B;;;f+"«?(r', El,))Y,'„{f 

Na primeira equação de ò. tem-se K como os vetores de translação da rede 

recíproca, k é um vetor de onda dentro da primeira zona de Brillouin; V é o volvnno 

da célula unitária. Na segunda, os termos que se repetem têm o mesmo significado e os 

^-Inclusive para acjueles que têm as mesmas operações de simetria cristalina, que são chamados de 

átomos equivalentes. 
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outros são: o é o índice correspondente a cada átomo da célula cristalina, a ""' "refere-

se a região interna da MT; uf{r'.E'^,) é solução regular da parte radial da eciuação dc 

Schrddinger (i)ara o átomo submetido a parte radial do potencial cristalino) na energia de 

linearização E" i. com / ? , sendo a energia mais adequada ao maior estado de um dado 

índice / (os estados físicamente importantes s.p.d e / . corres])odem respectivamente a 

/ — 0.1.2.3) : >',!, são liarnwnicos esféricos ciue rei)re.sentam a dependência angular do 

potencial (d(nitro da MT): »J*(r', E\^,) é a derivada de ;// em relação a E; de uma banda 

(depois aplica-se Ei - E'^j): os .4/,,, e B¡,„ são coeficientes dependentes de k. qne .serão 

determinados. 

Xo método APW (extendendo-se também aos seus sucessores) poderia-se encon

trar uma solução numérica de H J ^ ( ' / • ' . E) para cjuakiner energia genérica, porciue em cristais 

as condiçc")es de contorno de são diferentes daciuelas de um átomo livre. Com essa 

possibilidade - cpie c-onferí̂  versatilidade aos métodos - as funçõc^s radiais uão terão mn 

signific;ado físic:o direto. Entretanto. c:arregarão informações carac;terístic:as do cristal es

tudado. Em outras palavras, isso significa ciue elas parecerão em formato (distribuição 

eletrônica no espaço) com as autofunções prcSximas aos núcleos (orbitais de Kolm-Sliam 

dos elétrons mais internos). Quanto mais parecidas as funções de base (jmição das funções 

atônücas com as ondas ])lanas) são dos orbitais dĉ  KS. menos fmições são necessárias para 

uma representatividade dos orbitais. implic:ando em um tenq:)o c;omputacional menor na 

diagonalização do HKS-

Como as auto-energias de KS estão sendo ]:)roc:ura.das. isso torna-se um problema 

para determinar-se iif no APW (ele depende diretamente de uma energia desconliecáda). 

Xesse sentido, o proc:esso de linearização entra como uma solução. Ele consiste em 

c^xpandir-.se as funções radiais numa série de Taylor, em torno de uma energia bem definida 

(como por exemplo, a energia de lun estado. E"j). E. considerando-se apenas os dois 

primeiros termos dessa expansão tem-se a d(4inição do LAPW ((>(|uação (2.11) ])ara dcni-

tro da MT), cjue é uma combinação linear da fmição radial e sua primeira derivada na 

energia vezes os harmônicos (>sféric:os. Dessa forma i)ode-se c:alcular a fmição radial e a 

sua derivada, pois. tem-se uma energia c:onhec:ida. O autovalor do problema antes (>ra a 

IS 
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incógnita, atrapalhando o cálculo de //". agora temos a energia conhecida menos o auto

valor de KS — (-''') como mn niimero desconhecido. Só que essa diferença deixa de 

ser um inconveniente, entrando no termo fí/,„ que multiplic:a //"(/•', 

Aciui valem algrms comentários sobre a energia de linearização, E " , . Ela. é escolhida 

de tal forma tjue que represente o estado de maior nível energético dentre todos os estados 

com mesmo monrento angular orbital " P (mesmo índice /, mas com números quânticos 

principais diferentes —> rúveis energéticos distintos): o índice 1 no termo E \ \ , diz respeito 

a esse es tado ' ' . 

Na inuffi,riAin" os potenciais são c;entra,is, variando rá])ido devido à. proxinnda.de 

ao núcleo (com os elétrons com]:)ortando-se mais ou menos c;orno em átomos livres, porém, 

sob a ação do potencial dos elétrons de valência), .lá fora da esfera, o potencial é ([uase 

constante (onde os elétrons são pcvrecidos com elétrons livres), daí o uso de ondas ])lanas 

- no caso de um ])otencial constante ou zero a equação de Schrodinger teni como solução 

ondas i)lauas. Poderia-se usar ondas planas ¡jara representar os estados da ''rmiffin-tin". 

contudo uma quantidade enornre de ondas planas seriam necessárias, gastando muito 

tempo c:omputa.cional. Usa-se unra energia (irsualmente de -6,0 Ry, mas ela pode ser 

escolhida a critério do pesquisador) ])ara separar os elétrons que são chamados de "es

tados de caroço"'(eles têm energias mais baixas que a energia de separação) e ""estados 

de valência"(as energia são maiores que a energia de separação): normalmente apenas os 

.segundos partici])a.m das ligações (juímicas, pois são eles responsáveis pelas ])ropriedades 

eletrônicas. Dada essa definição de estados, pode ainda existir uma outra categoria, (lue 

apresenta estados com energias intermediárias (-1,0 a -6.0 Ry) e ])axticipani das ligações, 

eles são c:hamados de estados de semi-caroço. E freciuentemente são tratados por orbitais 

loc;üs no LAPW e APW. 

Nas c:a.ra.cterísticas dos potenciais que agem nos elétrons de um cristal (men

cionadas no paragrafei anterior), está o motivo do proccísso descrito pela palavra (lug-

mented - que significa, " aumenta.do". Pois. quando as ondas j^lanas são usadas para 

'•^Quando adiciona-se um tipo de or])itais locais considera-.se também uma outra energia de linearização, 

então, o índi('e niuda. 
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d(>scT(n'er os elétrons próximos ao núcleo, mostram-se nnúto ineficazes - dada a necessi

dade de uma ciuantidade enorme delas, inviáveis de serem tratadas até pelos computadores 

mais avançados. Assim, no APW (e nos métodos t^aseados nele) as ondas planas deixam 

de assunür sozinhas a responsabilidade de representarem as funções de ondas eletrônif;as 

em todo espaço: portanto, um novo conjunto de funções de l)ase é necessário, c;onsistindo 

das ""velhas"ondas planas adicionadas i)or funções tipo atônücas, cada uma para descn^ver 

uma região. 

Os orl)itais de Kohn-Sham serão expandidos em um único conjunto de nmções de 

base. junção dos dois ti])os de funções menc:ionadas. Esse conjunto é feito acoi)lando-se as 

funções (em valor e inclinação para o LAPW) ua fronteira da MT. Para isso. expande-se 

uma onda plana (na origem da esfera) numa série infinita de harmônicos esféricos vezes 

a função de Bessel d(> ordem /. ])osteriormente, aj)hca-se r' = /?, Com isso, uma onda 

plana (escrita como dito anteriormente) e a porção esférica da função de base dentro da 

MT podem ser igualadas, desde (jue, na superfície da esfera as duas tenham os mesmos 

índic;es / e /?; de seus harmônicos esféricos. E assim, usando essa condição de contorno 

deternúnam-se os coeficientes Aij„ e /J;,„. nos quais, está embutida uma aproximação 

intríseca da c:onstrução teórica do método LAPW (como também nos outros métodos). 

Pois, como na i)rátic:a a série de exjíansão de mna onda plana em harmônicos esféricos não 

pode ser infinita, ela será truncada em alguma ordem, associando-se assim um erro; isso 

signific-a que as funções de base (dentro e fora da MT) não se acoplarão i)erf(ntamente, 

mas, razoavelmente para serem utilizadas. 

As funções radiais e as suas primeiras derivadas para cada átomo podem ser en

contradas via integração numérica da parte radial da equação de Schrodinger dentro de 

sua res})ectiva esfera MT. 

A escolha dos \'etores de onda (k) das funções de base é feita dividindo-se a zona 

irrc'dut ível dv Brillouin em t(>traedros e os pontos de vértices des.ses tc^traedros corr(\spon-

dem aos k's (esse é o método usado no código W1EX2A'). A densidade de carga eletrémic-a 

(e outras grandezas físicas) é calculada em cada um dos vetores k da zona irredutível de 

Brillouin, para ter-se a densidade total é necessário fazer uma integração sobn^ as con-
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tribuiçr)es de todos os vetores k. Daciui por diaritcí eles serão chamados de pontos-Á- (k). 

A ciuantidade desses pontos é um fator muito importante nos cálculos com os métodos 

APV\\ dependendo especific;ameute de cada prol)lema. 

O número de funções de base usadas para expansão de cada mna das autofunções 

de KS é controlada ¡pelo parâmetro Riiu.Kmnx (normalmente entre 5 - 9). /?,„, é o raio da 

menor esfera "muffin-tin" da célula cristalina e K,„„:r é o maior vetor da rede recíproca -

ciue implica na maior onda plana ciue pode ser usada na formação da base (conhecida c-omo 

onda plana de corte). Esse parâmetro é igual ao índice l,„ax- <l̂ if deternnna a ciuantidade 

dos harmônicos esféricos i)ermitidos para as fruições atômicas (dentro da J\1T). Na verdade 

l,i,ax primeiro define o número de harmônicos esféricos cine serão usados na expansão da 

onda, jilaiia (como explicado anteriormente); e, automaticamente esse mesmo número será 

utilizado aos V',(,(/'•') das funções dentro das MT's. Não se deve usar /,„„.,: diferente da 

condição Rnü.Ewa:,:- hcui como. valores muito distintos de R^r para as diversas espécies 

atômicas da célula, cristalina, pois. a junção das ondas planas com as fruições atômicas 

talvez não seja a mais adeciuada cpre se pode conseguir. Tal como o número de ])ontc)s-k, 

o parâmetro R,„!.Kmax é específico de cada prolilema. 

Para o estudo de compostos utilizando os métodos originários do APW, em geral, 

recomenda-se um c:álculo preliminar, para encontrar-se o valor otimizado do parâmetro 

HiiitK,i,ax c do número ideal de i)ontos-k (k). Aqui fizemos o procedimento de otimização 

descrito por Cottenier em seu trabalho [3 . 

O método de adição de orbitais locais ao LAPW, chamado de L A P W + L O . é 

muito importante (mas ele não foi utilizado nesse trabalho). Segue adiante uma descrição 

das causas de seu uso. Quando trata-se de um átomo em particular, com um estado de 

valência de mesmo índice / e ni do estado representado pela energia E " , (desse mesmo 

átomo), e a energia desse estado é bem diferente (e mais baixa) que E",. é muito útil 

introduzir-se orl)itais l(.)ca,is à, base LAPW. Porcjue dessa, maneira melhora-se a ])rec:isão dos 

resultados (mas a convergêncda não muda). O uso de orl)itais loc-.ais gera uma relaxação na 

energia de linearização (£"",). O método consiste em aplicar-se ao estado descrito acima 

um novo tipo de funções de base para dentro da MT. Elas são compostas pelas funções 
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radiais (jue já aparacem dentro do LAPW para a MT {uf e úf. calculadas na energia EJ*,) 

e mais uma função radial cjue será determinada iiiuira linha de energia muito l)em definida 

E2.1 (e menor que a energia Ef 1), que representa somente esse estado mais interno - como 

duas energias de linearização são aphcadas, daí o uso do índice 2 para diferenciá-las. Os 

orbitais locais não dependem do vetor de onda k. pois não se conectam às ondas planas. 

São zero na região intersticial e nas MT's de outros átomos. 

No A P W + l o o conjunto de funções de base será independente da energia (como 

não acontec:e no APW piu'o), pois as fruições radiais serão c:alculadas em E" , . O método 

combina as boas características do APW^ e LAPW+LO. São dois tipos de funções de base 

usadas. Uma delas são as ondas planas "aumentadas"(que é o próprio APW). para uma 

energia fixa: 

4 

- na região interstic:ial, 

- dentro da "muffin-tin", 

(2.10) 

A outra são os orbitais locais (lo) - diferentes daqueles usados no LAPW . Descritos 

como: 

'Pa. lo - < 

- na. região intersticial, 

0 ; 

- dentro da ''mujfi.n-t.'i,n'\ 

(2.11) 

As mesmas energias de hnearização que sã.o a.jilica.das na parte das APW's podem 

ser usadas para calcular nf e üf dos orbitais locais. Mas isso não é obrigatoriamente 

necessário, sendo possível uma outra energia diferente de E ° ¡ para os orbitais locais. E 

ainda é possível adicionar-se ao APW+lo os orbitais locais ( L O ) do método LAPW+LO. 
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conferindo maior precisão ao nrétodo APW+lo. Usamos em todos os c:álc:ulos desse tra

balho o método A P W + l o + L O . 

Os coeficientes .4,";'" e B¡'Jd são determinados impondo cjue o Io seja normalizado 

e tenha valor zero no contorno da, "nwffi.n-tin". 

As APW e Io têm seus valores contínuos na superfície da esfera, mas as primeiras 

derivadas não (isso imi)lic:a cjue a incdinação não é zero no contorno da esfera e assim há 

uma maior lil)erdade variacdcmal). 

Dada apresentação acima das características básicas dos métodos APW. LAPW 

e dos orlíitais locais adicionados a ambos, pode-se agora definir o conjunto de Ijase 

mista (não usado no trabalho). Formado pelo LAPW e APW+lo. Ele é designado por 

L A P W / A P W + l o . Sua necessidade provém do fato ĉ ue o LAPW precisa de um con

junto de funções de base maior cjue o APW'+lo para, tratar os estados / e d de valêncda e 

para representar os estados em átomos que têm suas esferas "muffin-tin" muito menores 

que as dos outros átomos da célula unitária. Assim, é nmito vantajoso usar o APW+lo 

para esses estados e para todos os outros o LAPW. 

Usando o APW+lo para cada átomo, são adicionados ao conjunto de funções de 

base 2 1 + 1 orbitais locais. Implicando que para o mesmo A',„„j; o APW+lo tem uma 

base maior que o LAPW. Porém, i.sso pode ser contornado dimiimindo-se R'^„¡,J\,nax sem 

l)erder a precdsão, pois o APW+lo dá lions resultados com uma, base menor que o LAPW. 

Mas mesmo assim é aconselhável usar o APW+lo somente para, os estados acima citados 

(/. d e das esferas "nmffiji-f/in" pequenas). 

2.3 Po la r i zação de Spin n a D F T 

Na Teoria do Funcdonal Densidade com polarização de spin (SDFT - Spin Density 

Fimcional Theory) existem duas variáiveis chave, as densidades de carga, eletrônica de 

spins "up"e "down". Nesse caso a, densidade total é escrita como: 

p{r)PÁñ + Pii^n = Y.P^- (2.12) 
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A S D F T torna-se importante quando simula-se sistemas com aplicação de campo 

magnético externo (ocasionando assim o efeito Zeemari) ou no caso e m C[ue a polarização 

de spin acontece naturalmente, isto é, sistemas magnéticos a baixa temperatura. Esse é 

o caso das ligas estudadas aqui, todas apresentam magnetização. 

Praticamente toda a S D F T vem diretamente da construção teórica da D F T , na 

qual, na maioria das vezes basta apenas anexar aos termos os índices de spin "up"'e 

"down'\ bem como. fazer uma, soma, sol)re eles quando se quer representar u m termo 

como funcionai da densidade de carga total. Isso possibilita i m i a , apresentação teórica, 

da, DFT a o invés da SDFT, sem negligenciar informações significativas-''' e ganhando na 

simplicidade, mesmo quando o sistema estudado tem polarizaçã.o de spin. 

O Funcional Energia Total ( 2 . 3 ) pode ser escrito da seguinte forma: 

£ = PI.]. ( 2 . 1 3 ) 

Para encontrai as densidades eletrônicas (de spins "up"e "down") que minimizem 

(2.13). é necessário montar-se duas equações de K S . uma para. cada. spin, com seus 

respectivos potenciais efetivos ( 2 . 6 ) . Neles, os termos coulombianos {V{f) e Vnir)) não 

mudam, continuando funcionais da densidade de carga total; enquanto o potencial de 

troca-correlação torna-se dependente do spin polarizado ("up"e "down") (V̂ ^ —• V^ctr)] 

e, o mesmo ocorre com a energia cinética de m n sistema não interagente T, Ts,a-

Obviamente, os orbitais e a.utovalores de KS também são modificados. Assim, resolvendo-

se autoconsistentemente cada uma das equações de K S separadamente, chega-se que as 

densidades são: 

PÁr)= i ' l M ' k A ñ - ( 2 . 1 4 ) 

ocupados 

E por fim, usando a etjuação ( 2 . 1 2 ) encontra.-se a densidade eletrônica, do esta.clo 

fundamental. 

'•'Aqui é inijjortante .re.ssalrar que na S D F T não há unia única correspondência entre as densidades de 

spins e o potencial e.xterno. Isso também ocorre para o método das densidades corj-entes (current-DFT). 

Outro ponto na S D F T que a distingue da D F T , é que certos funcionais não são montados pela simples 

introdução do índice de spin em suas fórmulas, como por exemplo, o funcional de troca £,,•• 

21 



Capítulo 2. Teoria do Funcional Densidade 

2.4 M é t o d o d a Po la r i zação O r b i t a l 

Para representar a forte repulsão coulonibiana local nos elétrons do estado 4 / das 

terras raras aqui tratadas, usamos o Método da Polarização Orbital (MPO) - representado 

pela letra U maíscula -. desenvolvido a partir da combinação da Hamiltoniana de Hul^bard 

(modelo de Hulí1)ard) com a DFT . Essa aproximação também é aplicada ã camada d semi 

preenc;hida dos metais de transição. Pelo método, introduz-se à ecjuacao de Kolm-Sliam 

(2.4) um novo i)otencial, puramente orbital, que é função do número de ociqjação de 

cada sub-nível de uma dada camada {d ou / ) , Na DFT+U' ' ' a energia total é escrita 

como E = EQ + EppT+u- Qvial EQ é a energia obtida com a DFT simples e EOFT+IJ 

corresponde à energia corretiva. 

Quando a polarização orbital foi necessária, utilizamos o método desenvolvido por 

Anisimov [14], chamado correção de auto-interação, denomimado SIC^'^ (Self-Interaction 

Correction), para implementar na energia total a dependência com n„,,„. que representa 

a população eletrônica de um dado sul)-nível ??? com spin a. Assim a energia de correção 

pode ser escrita como: 

Epirr+usic = Ece - Ecd- (2,15) 

Sendo 

1 ^ 1 
Eef, =< in. alWll. m, a > . com W = - — — , 

2 ^ r, - rd 

nos C}uais, Ef,f, é o valor médio explíc:ito do operador de repulsão corüombiana^no estado 

determinado por /, ni e a (em que / é o momento angular da c;amada, rn = 2/ + 1 valores 

e a representa os spins " f o u "J."); Ecd é o termo de contagem dupla^^. Escrevendo E,.g e 

'•'"'Coin freqüência na li teratura taniliéni encontram-.se o,s nomes GGA-j-U e LDA-hU para designar a 

d(!peiidèiicia orbital direta na DFT . 

""'Existe um outro método de polarização orbital para corrigir a energia total, chamado AMF (Around 

Mean Field); nos textos e [IG] Nóvak apresenta de forin;i inicial o método .AMF. 

' ' Usa-se acjui a aproximação do campo elétrico médio para t ra tar a interação elétron-elétron num átomo 

esféricamente simétrico. 

'*Essc nome é usado pois essa contribuição já aparece dentro da estrutura da DFT, portanto, ela será 

subtraída da. energia corretiva E ^ p T - ^ ; , . s / c - . 
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Ecíi corn os i^arârnetros'" de correlação U (conhecido tauiliém como parâmetro de rcípulsão 

coulombiano) e de troca J, temos: 

<T ni.a 

= ^^NiN - 1 ) - ^ 5] N,{N, - 1 ) ( 2 . 1 6 ) 

nas quais N„ e N c;orrespodeni aos nrímeros de elétrons com spin a e total, respectivamente. 

Portanto. sul)stituindo as equações ( 2 . 1 6 ) na ( 2 . 1 5 ) , tem-se: 

Edft+us>c = ^^—^{N - 5̂ n̂ , J ; (2.1-
2 

) 7 Í . ( 7 

essa é a energia corretiva obtida pelo método 576'; como o potencial é um funcional 

derivativo da energia, chega-se em: 

V.,. - í ^ ^ ^ ^ - ± ^ = i ^ ( L - 2 . 4 J . ( 2 . 1 8 ) 

Agora com o potencial v„,^a determinado, escreve-se seu operador relativo (forma 

matricial de v„,,a). Esse é então aplicado na equação de KS (já considerando a soma sobre 

os autovalores apenas dos estados ocupados no lugar da energia cinética não conhecida 

de uma partícula simples), e assim, a energia total na DFT-hU'̂ '̂"' é: 

E ^ E o + ^ ^ Y . < ^ ^ - ( 2 . 1 9 ) 

"'U e ,1 tauilióm são chamados de parâmetros de Hulibard e Kanamori, respectivamente;. Eles apare

cem diretamente ciuando expressamos Ec,,, = < l.m,a\W\l.m,a > por meio das integrais de Slater: U 

corresponde ao valor da primeira dessas integrais e ,1 às todas as outras (essas tèm valores numéricos bem 

menor que a primeira, sendo assim, .1 é bem menos importante que U). 
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Para cliegar-se a esta eciuação usamos o raciocinio mostrado ¡)or Nóvak nos trabal

hos [15] e [16]. Ele também apresenta, por meio do texto [17] como a dependência, orbital 

é implementada dentro do pacote WIEN2A'; caso o leitor tenha interesse em ter uma, idéia 

de que modo isso é feito. 

Segundo Rollmann em seu artigo^° [18]. a aplic;ação da aproximação do MPO aos 

sub-orbitais ijreencliidos de uma dada camada (loc:alizada em um sítio particular) implic:a 

muna diminuição da energia de :^((/ — ./) - equação 2.19: enquanto os sub-orbitais dessa 

mesma camada que estão acima do nível de Fermi (não ocupados) têm sua energia, movida 

l)or um adicional positivo de ^{U — J) - equação 2.19. Em ambos os ca.sos os sub-orbitais 

tornam-se mais localizados. Em geral, na literatura o termo {U — J) é escrito como Ug/, 

chamado de parâmetro de Hubbard efetivo. 

A energia total (2.19) perde sua exatidão matemática obtida pelo processo de 

minimização variacional, pois, os parâmetros U e J são néio universais (o oj^erador W é 

diferente em cada c:álculo de estrutura eletrônica), sendo seus nrimeros ótimos, especíñc:os 

de c;a,da problema. Seus valores são incluídos na equação (2.19) de maneira ad-hoc. sendo 

ajustáveis "k mão"no cálculo. Por isso. quando se usa, estes i)arâ,metros os cák:ulos são 

chamados: "não completamente ab initio". Isso implica que nem sempre a menor energia 

encontrada corresponde a realidade física do conq^osto estudado. Então, pelo fato da 

energia total gerada na D F T - F U não ser mais uma grandeza variacional, ela não pode .ser 

conqjarada com a energia total obtida pela DFT sinq)les. Uma discussão importante à 

esse resi)eito é feita por Cottenier no artigo [19 . 

Na. determinação do campo hiperfino magnético (no Ce) em ambos os ttompostos, 

GdAg e NdAg, nós aplicamos a DFT - I -U aos íons de Ce e Nd. .lá nos cálculos das diferentes 

estruturas magnéticas, ela foi usada apenas no Nd. Como o Gd apresenta a camada 4 / 

seirn preenchida, não se faz necessário nesse átomo o uso dessa correção, pois os sub-níveis 

estão igualmente po]:)ulados para rmi spin. No caso do átomo de Ho (no estudo das fases 

magnéticas), taml^ém não foi aplicada a DFT - I -U. porciue .seus resultados puderam ser 

bem analisados mesmo sem o o uso da MPO. 

'-'^Nesse trabalho os autores usaram a aproxhiiação AMF para imi^lementar a polarizaç<ão orbital. 
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2.5 I n t e r a ç ã o S p i n - O r b i t a n a D F T 

Os efeitos relativísticos são importantes em cálculos de estrutura eletrônica'-^' (juando 

tratamos de átomos pesados (e.g.. terras raras) e materiais magnéticos leves. Quanto 

maior o número atômico mais próxima de c será a velocidade dos elétrons. 

Para considerar tais efeitos, resolve-se a Hanúltoniana de Dirac. Sua autofunção é 

escrita em tcn-mos de duas componentes, chamadas de "grande""e "peciuena". Xo Hannlto-

niano ai)aracem directamente três novos termos (luĉ  não existem na ( T p i a c a o úv Sc:hrõdinger. 

São eles. o acoplamento spin-órbita v as (orreções de massa e Darwin. Quando trabalha-se 

com a eciuação de Dirac completa diz-se (lue os cálculos são totalmente relativísticos, no 

caso contrário, com a negligêncda do acoplamento spin-órbita (no cjual, o ojierador / -s cjue 

rei)rc>senta essa iuterac^-ão é sucumbido da eciuaç-ão) fala-se na aproximação relativística 

csc:alar. A interação s])in-órbita é duas vezeos menor cjue os níveis energéticos, por isso 

])ode ser (dinnnada c>ni certos c-álc:ulos. 

Nos estados eletrônicos de caroço (dentro da esfera "m.vffin-tin") qne são com-

pletaniente populados é possível fazer c:álc:ulos totalmente relativísticos. .lá os estados 

de valência e orbitais locais são tratados peíla a])roximação relativística escalar: tendo 

c:omo ""bons"'números ciuânticos /' e s. Para a (xjuação completa dos estados de caroço, os 

operadores ciue formam um ""CCOC"" (Conjunto Comi)leto de Observáveis ciue Cemmtam) 

são j = ( + s e K (esse é escrito em termos das matriz(>s de Pauli e do momento angular 

orbital. d(). 

O acoi)lamento spin-órbita une as funções de base do LAPW, nnsturando funções 

de si)ius T i- com isso, o resultado é uma matriz não diagonal. Para resolver esse 

problema transforma-se a matriz I Í X / Í das funções de base (usadas para cada um dos sjáns 

separadament(>) necessárias em cada ])onto-k da c:élula c-ristalina en\ uma nova matriz 

2 / / X 2 / Í . 

Assim, para evitar-se mn tempo c:oniputac;ional da ordem de oito vezes maior 

num C'álc:ulo totalmente relativístico, usa-se o método do segundo variacáonal. Esse con-

' - 'Essa seção foi escrita l)aseaiKÍo-s(> no tral)alho de Nóvak [20] e no livro de Singh [12]. 
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siste eni: resolver-se tradicionalmente a eciuaçào relativística escalar para um cálculo 

com polarização de spin. isto é, montam-se duas haniiltonianas, uma para cada spin, 

diagonalizando-se-as independentemente, c:adaciual com sua respectiva base LAPW [óini.] 

e (hn,.[)'- 6 1 como o efeito spin-órbita é peciueno, escolhe-se um número de estados limitados 

- bem menor ciue o número total de estados ocupados - nos quais o acoplamento spin-

órbita, será c:ònsiderado, com isso monta-se uma nova equação, formada pela hamiltoniana 

relativística escalar mais um hamiltoniano perturbativo que representa a interação spin-

órbita, (o operador é definido de maneira ciue atue somente na grande c:omponente dos 

autovetores relativístico); só ciue agora os auto-estados dessa hamiltoniana serão expandi

dos em uma nova base LAPW, montada pela mistura das funções de base normais do 

LAPW com alguns dos orbitais relativísticos escalares de energias menores (autofunções 

da hamiltoniana, de Dirac: incompleta) de ambos os spins, ciue são determinados como 

descrito anteriormente. Como o niimero de orbitais (N) formadores da nova base LAPW 

á muito menor ciue o número de funções de base (n) iniciais do LAPW e além disso, as 

funções N's são sempre auto-estados da hamiltoniana relativística escalar (imphc-ando em 

uma c:ontribuição de autovalores diagonais na energia da equação sec:ular com a interação 

spin-órbita), existe uma economia significativa no esforço computacional, pois. quaisciuer 

autovalores diagonais ou não são gerados pela "perturbação"da interação spin-órbita. 
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Campo Hiperfino Magnético 

As Interações Hiperfinas^ (IH) elétricas e magnéticas ocorrem entre os momentos 

de nnütipolos nucleares elétricos (excluiudo-se o primeiro termo, que já é a própria carga 

nuclear) e magnéticos com canqoos elétricos e magnéticos internos à matéria, ou ainda 

originados por fontes externas. 

A interação hijíerfina elétrica ocorre especdalmente entre o momento de quadrupolo 

elétrico do nricleo com o gradiente de campo elétrico das cargas eletrônic:as próximas desse 

núcleo. Em nos.so trabalho, essa interação pode ser negligenciada por dois motivos. Como 

já mencionado, no trahalho experimental de Cavalcante [1], usou-se a sonda de ' '"Ce 

a])enas para determinar o campo hiperfino magnético, pois, ela apresenta momento de 

quadrupolo elétrico (Q) mrüto pequeno. 

A interação hiperfina magnética (IHM) ocorre quando (princii)almente) o momento 

de dii)olo magnético de um núcleo está srüjmetido à indução magnética no sítio do mesmo 

núcleo. A última é gerada pelo movimento e s\mi dos próprios elétrons desse núcleo 

e também da estrutura eletrônica do sólido onde ele está inserido. A esse campo bem 

localizado, sentido pelo núcleo, dá-se o nome de cam])o hiperfino magnética) (CHM). Sendo 

assim. (.) cam])o lü])erfino é mn bom instrmnento i)ara conhecer-se as características dos 

elétrons numa certa região do sólido. 

'Esse capítulo foi escrito baseando-se em ordem de importância nas seguintes referências: Guimarães 

[2], Karlsson [22], Oliveira ¡21], Bliigel [23] e Kittel [24]. 
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O momento de dii)olo unclear ipj) é o termo mais importante na IHM. mas não 

o linico. Basicamente, só vlc é considerado nesta interação, porciue. elementos de ordens 

maiores na exi)ansão da densidade de corrente do niicleo. apresentam efeitos peciuenos com 

ndação ao dipolo: inchisive não detectáveis com a atual tecnologia. Alhenas o momento de 

octoi)olo (2" termo diferente d(̂  zero da expansão) ])ode até ser nunlido em alguns casos, 

mas. como mencionado seu valor é liaixo. 

O momento fi¡ i)ode ser e.scrito diretamente em termos do momento angular total 

do núcleo ( 7 ) . .lá esse. é detcTuiinado pelo núnrero de nucleons contidos no voluni(> 

nucdear. Existindo apenas quando o número de protons, nêutrons ou aml)os são aupares. 

No caso contrário, com as (iuantidad(>s de cada um dos dois nucleons sendo i)ares. o núcleo 

apresenta momento angular igual zero; assim, não ocorre a interação hiperfina magnética. 

Então, no primeiro caso. fí¡ fica: 

nos (juais. é a massa do ])ré)t(m. o termo entre colchetes é conhecido como magneton 

nuclear (//,v). fjí é o fator-g nuclear (específico de cada núcleo) e / é o momento angular 

total do micleo. 

A IHM ])ode ser dada pela seguinte hamiltoniana: 

lí =-,-i,.B"'P : (3.2) 

essa lianúltoniana resulta no efeito efeito Zeeman. ciue gera desdobramento nunto i^equcmo 

do nível energético nuchvir (mesmo para campos altos), da ordem de KC" a 10"*' v\\ 

Após (k^screver como /7/ é det(>runnado v os níveis de energia nucleares são divklidos 

- eciuação (3.2) -. o i)asso seguinte será estudar o cam])o na imi)ureza áv Cério num 

composto RAg (R = terra rara). 

Antes de escrevc^r a ( e q u a ç ã o i)ara o CHM. bem como suas contribuições, faz-se 

necessárias algumas observaçê)es a respeito dos compostos RAg. Nas ligas ou conq)os-

tos. de maneira geral, o canq)o liii)erfino obviamente ck'penderá das conc(>ntrações (kis 
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constituintes usados. As ligas intermetálicas utilizadas aqui. são formadas por dois metais, 

um magnético (R) e outro não (Ag). Por isso. no átomo de prata as contribuições de sua 

próinias estrutura eletrônica ao c-ampo hiperñno serão zero: mas, pode existir campo 

hiperfino em seu sítio atômico, porque, o átomo de Ag está inserida em um meio cjue 

aprí^senta ordem magnética espontânea (devido aos átomos de terras raras) a baixa teni-

])eratm-a. .lá no c:aso de uma terra rara existem c:ampos originados em sua (>strutura 

eletrôin(-a e devido aos outros átomos de terras raras vizinhos. Então, o cam¡)o no sítio 

da terra rara ])ode .ser t ratado como no c.aso de um metal magnético puro de terra rara. 

Ressalta-se que nos c:álculos. a impureza de Ce sempre foi c;olocada no sítio da 

terra rara. pois há interes.se do canqjo no Ce no sítio magnético. O (-anq)o c-alc:ulaclo no 

átomo de prata não foi fundamental para esse trabalho, e como esperado a.ssimiiu valores 

pequenos. Praticamente não há problemas no fato de introduzir-se o Ce no sítio R. i^orque, 

os elementos c;onsiderados são de uma mesma fann'lia químic:a, deixando o nrimero médio 

de cdétrons de valêncda c;onstant(\ e a cjuantidade de átomos de Ce nas ligas é muito baixa 

(impureza) em c;onq:)aração com seus ccmstituintes fundamentais. Kittel em [24] apresenta 

maiores detalh(\s sobre a introdução de imi)urezas em ligas. Todos os mec-.anismos que 

agem no átomo de terra rara também vão agir no Ce. Portanto, o c:anq)o no Ce i)ossui 

as mesmas origens do c:ampo na terra rara. 

Xas ligas estudadas, aspectos .sobre as c-.onc:entrações atômicas e ak^atoriedade na 

ocupação dos sítios (])erda da simetria translacional)'-^ pelos dois átomos (R e Ag) são 

irrelevantes em nossos cálc-ulos. Isso i)orciue. (des têm a obrigação de rei)roduzir o tra

balho experimental associado: o nele. as amostras foram montadas estecjuiometricaniente. 

sofrendo depois o proc:esso de " annealing''. tal cjue. os aspec-tos nienc-ionados acima não 

•^Na litoratura. eiicoiitra-se que essAn características (ocupação dos sítios e concentração) diferem as 

substâncias que são chamadas de composto ou liga. Apesar ciue, nesse texto elas são sinônimos. Nas 

ligas, não existe a preocupação (ou possibilidade) em ])re])arar uma amostra mantendo-se constantes as 

lJosiçõ(>s cristalinas e/tni concentrações dos constituintes, pois. estudará-se algo que dep<nida flesse o de 

outros parâmetros. .Tá nos comi)ostos. a .simetria translacional existe, não sendo importante dentro do 

conjunto de causa e efeito. Kittel e Oliveira em [24] e [21] discutem algumas particulariflades (inipur(>zas 

numa matriz, elétrons de condução, nmdança de fase estrutural . (>ntre outras) das ligas. 
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ocorressem ou fossem nuüto pequenos. Informações sobre a preparação das amostras são 

mostrados por Cavalcante em sua dissertação [1 . 

O campo hiperfino de um metal magnético - tal como são vistos os átomos de terra 

rara e Ce - é: 

ll = B, + /i , + B,,. (3.3) 

em (lue. Bp representa o canq)o magnético gerado pelos elétrons do próprio íon de interesse; 

Bf. é o campo transferido, devido aos íons magnéticos que são vizinhos ao íon de interesse; 

é o campo dipolar clássico da amostra. 

(guando trata-se de um íon com momento magnético (/7) diferente de zero (como 

é o trabalho aqui), as duas iiltimas componentes de campo em (3.3) são muito pequenas 

em relação à primeira: com li,¡ ^ 0.1 T e Bf é entre 1 a 2 ordens de grandeza maior 

flU(^ B,i. Isso. é ainda mais evidente no caso das terras raras ou seus comi)ostos: porciue 

neles, os campos hiperfinos totais podem medir c-entenas de tesla. devido basicamente 

a B¡¡. Já na prata só existe a contribuição de Bi e B,i. As componentes B, e Bf¡ não 

podcHU ser calculadas diretamente dentro do ccSdigo WIEN2A-. mas aparecem dentro da 

na contribuição de contato de Bp. 

O sinal do c;ampo hiperfino é definido ])ela seguinte convenção: positivo quando 

ele é paralelo ao momento magncHico atcnnico (ou íon) e negativo ciuando é antiparakdo. 

O campo hiperfino medido é uma média sobre um campo efetivo dependente da 

temperatma (pois. o CHM é função das médias térmic^as dos operadores eletrônicos (/) e 

(.s)). Em nossas sinmlações o CHM c:alculado c;orresponde à temperatura de O A'. ])ois a 

c-onstrução teórica da DFT é montada no zero absoluto. 

O campo magnét ico hiperfino transferido é o campo induzido em sítios 

atônnc-os magnéticos ou não magnéticos, por meio dos spins polarizados dos elétrons 

de condução ou pela hibridização de c:amadas (em que pelo menos uma apresente^ mo

mento magnético). O acojüamenlo magnétk-o indireto entre dois íons pelos elétrons de 

condução tem com modelo mais aceito a teoria RKKY (Guimarães [21]). Xo caso da in

teração direta, as cvamadas dos átomos não magnéticos se superpõem às camadas abertas 

dos átomos magnéticos (Kittel [24]). Essas duas formas de interação serão melhor ai)re-
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sentadas adiante. Os efeitos do campo hiperfino transferido entram na compontnite dc 

contato, ([xie pertenc:e a Bp. O CHM transferido é discutido separadamente ao campo de 

contato, pois. os fenômenos físicos de sua origem (além de complexos) só existem cjuando 

trata-se de um scSlido. 

Os efeitos de transferência de polarização (RKKY) são importantes em nosso es

tudo, não só i)or ser a origem do campo transferido - pois. nas terras raras, ele é pccjueno 

em comi)aração à com])onente Bp -, mas, porciue eles induzem o ordenamento magnético 

do cristal, inchiindo a ini])ureza de Ce, Em outras palavras, o éuiico elétron 4 / do Ce é 

alinhado na direção da polarização. 

Na literatura, a forma de ordenamento magnético mais aceita nos metais de terras 

raras puras é a interação indireta, devido à extensão espacial pequena da camada 4 / e 

sua característica interna (pois as camadas 5d. 5s e 6s "blindam"'os orbitais 4 / ) , e não 

a hibridização das camadas d (como acontece^ nos metais de transição); um forte indício 

disso é (jue os valores dos momcmtos magnéticos das terras raras (consulte Guimarães em 

2]) em metais puros ou na forma de íon livre são nmito próximos, 

E ainda, como clisc:utido por Cavalcante em [1] e [27], a i)rata tem um papel 

importante ua liga RAg, Pois, ela também fornece elétrons para a banda de condução, 

por meio de seu émico elétron da camada 5.s. Isso também pode apontar que a interação 

RKKY responde pelo alinhamento do momento magnético do Ce. 

Nos dois próximos jíarágrafos apresentaremos as interações RKKY e direita. 

No modelo R K K Y . um primeiro íon que apresenta momento magnético induz. 

por meio de uma interação de troca, orientação nos spins da nuvem eletrônica da llanda 

de condução: essa polarização dos elétrons de condução é mantida ¡jor uma cc-rta distância 

no c:ristal em relação ao primeiro íon magnético, mas. à medida em cjue os elétrons 

se afastam dele vão perdendo gradativamente seu alinhamento de spin na direção do 

íon. Ess(- ])rocesso é rejx'tido todas as vcves (|ue os elétrons de condução pas.sam jjelos 

sítios magnéticos: a.ssim. a sua polarização terá comportamento o.scilatcírio no cri.stal. Os 

elétrons de condução uma vez orientados polarizarão o s])in da c:amada de um segundo íon 

ciue não está em contato direto com o jírimeiro. deixando-os alinhados - por isso o nome 
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de interação indireta. Portanto, e.stá sendo criado um ordenamento magnético no cristal. 

Nas terras raras puras ou no caso acj[ui tratado (terras raras e o Ce), baseado na teoria 

RKKY. as c;amadas abertas sentem o efeito dos spins orientados da banda de condução e 

assim alinham-se na direção deles. 

A interação direta (modelo de Campbell), ou também interação d-d, em geral, 

é a i^olarização parcial das camadas de átomc^s não magnéticos ou magnéticos (como 

no ordenamento magnético de metais de transição) sobrepostas às camada abertas de 

metais magnéticos. Nela um dado íon cjue está polarizado, por interação de troc:a, força o 

alinhamento do spin de outro íon na mesma direção do primeiro. Esse efeito acontece com 

os metais de transição por meio das camadas d, pois, normalmente ocorre hibridização 

entre elas no cristal, Nas terras raras, dada a, característicta interna de seus orbitais 4 / , 

esse efeito não ocorre entre eles. 

As camadas incompletas d ou / dos metais originam momento angular orbital 

diferente de zero e assim não apresentam simetria esférica. Com isso, num sólido, existe 

a interação de tais camadas com as cargas eletrônic;as do cristal. Essa é a interação com 

o c a m p o elétrico cristalino, que depende de como os elétrons das camadas incomple

tas estão dispostos em relação aos eixos cristalinos. Camadas cheias praticamente não 

interagem com esse campo. 

Na literatura, em geral, existe um consenso sobre o efeito fraco do campo cristalino 

nas terras raras puras ou em sistemas formados por átomos de terras raras, pois a. camada 

4 / é suficientemente blindada pelas camadas mais externas do íon. Assim, essa camada 

tem comportamento muito semelhante tanto em sólidos como nos íons livres, particdpando 

pouco das ligações químicas. Porém, esse efeito é mais evidente cjuando aumenta-se o 

número at.ômic:o da, terra rara, por causa do c;resciniento da contração lantam'dic:a. Nas 

terras raras a interação com o campo cristalino é bem menor que o potencial elétron-uúcdeo 

e o acoplamcuito spin-órbita. 

Nos metais de transição, a camada d é menos interna que a / , sendo portanto 

mais influenciada pelo canq)o elétrico cristalino. Por isso, que os metais de transição d 

apresentam a componente orbital do CHM pouco significativa. 
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Nas camadas d (3. 4 e 5) incompletas a componente de contato é a contribuição 

donrinante em metais de transição magnéticos. Porque nelas, a interação com o campo 

cristalino minimiza a j^rojeção do momento angular orbital. ix)r meio de dois (>feitos: o 

desacoplamento spin-órbita da camada e o "queuc-liing"'' do momento angular. Um ex(>m-

plo da c-onseqüéncia do cam¡)o cristalino jxxle HW observado nas c:amadas 3r/ incompletas. 

ix)is. num ambiente de simetria céibic-a. o canqx) cristalino é mais forte que o acojüamento 

spin-órbita: assim, a interação s])in-órbita é quebrada e existe o atenuamento significativo 

da projeção do momento angular orbital (podendo levar o canqjo orbital a zero): por isso. 

os momentos nragnéticos medidos dos íons M são mais próximos dos valores dados em 

função da projeção do momento de spin do quĉ  da i)rojeção do momento angular total. 

Como o Ce apresenta um émico elétron 4 / . e assim tal camada é mais (>xterna ([uv 

as dos outros elementos de ,sua família (devido à contração lantanídic-a). a infinência do 

campo cristalino pode ser mais expressiva do (}ue nas outras terras raras. Nesse trabalho, 

como conseqüência dos resultados do CHM (especialmente por sua couq)onente orbital) 

tentaremos verificar a importância do campo cristalino no Ce quando em ligas RAg. 

Existem alguns trabalhos recentes com terras raras que lüilizam o (^stado funda

mental predito pela teoria de canq)o cristalino para calcular o CHM e outras grandezas 

físicas. Eles têm mostrado boa exatidão em relação aos resultados ex])erimentais. Como 

exenq)lo. tem-se o artigo de Mestuik-Filho [25]. no (jual. identifica-.se o estado fundamental 

do Ce - a teoria do campo cristalino propõe 3 possíveis estados ])ara o Ce - no conij)osto 

CeMn2Ge2 por meio de cálculos de CHM. 

Todavia, aqui ainda não será ccmsiderado o efeito do cam])o c:ristalino (na escolha 

dos estados do Ce) na sinuüação das ligas RAg; seguiremos ])rinieirameut(C a direção já 

estabelecida, de qne liã i)ouca hifiuência do cami)o cristalino nas camadas 4 / . Dessa 

forma, os estatlos testados como nível ñmdaniental do Ce foram montados como no caso 

•'Nesse efeito, o ea i i i i )o cristalino transforma um dado estado excitado em estado fundanunital do íon. 

levando a mn decrescimento de j- em razão da diminuirão de Para ter-se uma idéia do cine acontece 

com o vetor momento angular das camadas (/ sob o cami)o cristalino. i)ode-se imaginar qu(- / tica em 

movimento contínuo no tempo, então, no limite sua projeção em civialquer direção será zero. 
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(lo átomo livre, a partir da regra de Huud. 

O momento de di])olo magnético A T É M U I C O (//) de um átomo é i)rov(>nient(C dos 

mouumtos angulares de s]nn e orbital das camadas não conii)letas d ou / . Sua fórnmla 

para um é i t o m o I.solado é ai)res(Mitada i)or Kitt(d (>m [21] v Cíuimarães [2 . 

Posteriormente ao descrever os principais efeitos no qual o íon de Ce podv estar 

sujeito cm um cristal das lig;is RAg ( O CHM ])ode sofrer modinca(^-ã() pela inñuéncia do 

canq)o elétrico cristalino, da intera(,-ão de troca direta, da i)resen(^'a de canq)os magnéticos 

p r o v í M i i e n t e s d o s á t e n n o s vizinhos, da hit(Ta(,ão com os fdétnnis de condu(,'ão. entre outros), 

apn^seutaremos a seguir as contribuic^ões originadas ua própria estrutura do Ce (Bp)-

Consid(>rando o a s j x x t o iutinno da camada 4 / c o mouumto magnético orbital 

diferente de zero. a comi)oneute no Ce é uotadamente a res¡)ons;ív{d j^elo CHM total. 

A contril)ui(,ão originada do íon ( o u á t o m o livre) j ) o d e s(n' escrita da maneira 

abaixo: 

j1,, = r l + (3.4) 

res])(x-tivameute. as C(mq)onentes são: cami)() hiperñno magnético orbital, canqx) dí̂  spin 

dijiolar e canqx) de contato úc PVrnii. 

O H„rh depende din^tamente do momento orbital da camada e é inversam(nit(-

prop(n'cional ao (;•') dessa mesma camada. Os m o u K m t o s de dipolos produzidos i)()r SJJÍUS 

desínnpandhados geram o campo ác dipolo. ¡ 1 ^ , 1 - (\^^c normalmente é pí^jueno. .l;í o termo 

B , . p n n r m da densidade de probabilidade de s])in ek^tnniico no núcl(M). 

Abaixo segue A (h^scric^ão de cada uma das conq)on(nit(>s de /i^,: (>feitos relativísticos 

não foram considerados. Para ver as demonstraí^c^H^s da generaliza(^-ão dos cami)os nas 

a u l o t f u K ^ õ e s de Dirac c ciílculos tcMuicos com c o n e x ã o relativísticas no canqx) de contato 

(de inq)ur(vas 3r/ e 4r/ numa matriz dí^ níquel), consulte o artigo (>scrito por Blügel [23 . 

3.1 C a m p o Hiper f ino d e Sp in D ipo la r 

Essa conq)onente est;í relacionada com a diíér(Mi(,-a entre as densidades el(~trònicas 

de s])ins ••up""(C "'(lown""nas camadas abertas fora da região nucl(>ar. Globahnente. a 
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diñnTnca significa que existe uma porção de elétrons desemi)arelhados. originando um 

nromento magnético de dipolo distinto de zero. E. esse momento dipolar de spin interage 

c:om / i / . O momento magnético intrínseco do (détron é: 

fis = -PB<]J~ ~'2iiiiS. (3.5) 

ua {¡lual. fiji = fh/2iu,. é o niagnet(m de Bohr e K, 2 é o fator de Laudé para o s])in. 

A magnetização num ponto r (em relação ao néicleo na origenr). devido a um 

conjmito de elétrons, cada mn com s])in .sj. é dada i)ela diferença entre as densidades de 

spins "up"(/•;]) e "dowu"(p)) nesse ponto. Isto é: 

M{r) = -g,i,^Y,s,[í>]{f) - p\[r)] = -g.sPBY.^'^f''^''^ =^ ^ / 7 , , A p , ( r ) . (3.6) 
/ í i 

o campo clássico associado a um dipolo magnético é dado por: 

¡3{f) = - ^ [ 3 ( F . a 7 ) 7 ^ - r \ Ú ] (3.7) 
47r|r 

Então o campo magnétic;o de spin dipolar fic:a: 

/ ' o 

B.s,i = ^ys/ífíXl[3(^.ê,.)é,. - m ' - : ' ) - (3.8) 47r-
í 

na qual. {r~'^) é o raio céibico médio da camada do elétron com spin .s,. A soma é feita 

para todos os elétrons do átomo. Nas terras raras essa contribuição de campo é gerada 

pela camada 4f: normalmente as referênc:ias citam que ess(> canqjo é pequeno cjuando 

comparado com as outras c:ontribuiçc5es próprias do íon. medindo no máximo alguns Tesla. 

mas em nossos rc^sultados ol)ser\'amos valores importantes ])ara essa comi)onente. Uma 

fórnuila caserita em função dos oi)eradores7. / e .s*de uma dada camada, pode ser encontrada 

no artigo de Olivcára [21 . 

Quando há simetria esféric;a. o campo magnétic-o hiperfino de sjíin dipolar é nulo. 

Is.so acontece à den.sidade (luando. ])or exem])lo. trata-.se de átomos com simetria local 

cúbica. 

O pnSximo canq:)o a ser apresentado também interage com o núcleo i)or mcáo do 

spin eletrônic:o. mas. tem origem física diferente do CHM de spin dipolar. 

35 



Capítulo 3. Campo Hiperfino Magnético 

3.2 C a m p o Hiper f ino de C o n t a t o 

Descoberta por Fermi. a interação de c-ontato oc-orre entre o momento de di])olo 

magnético do niicleo c:om os spins dos elétrons .s e pi/o (o éiltimo no caso relativístico). 

O c:ampo de contato de Fermi é proveniente dos elétrons que têm a possibilidade 

de serem encontrados na posição r=0. Apenas os sp'ms das camadas s e p\/2 (c>ssa éiltima 

em átomos pesados, como terras raras) contribuem ao campo de contato. ])orciuo. somente 

seus elétrons podem estar no núcleo. 

A magnetização de um elétron' s ciualcjuer. na origem. i)ode ser escrita como: 

a7(ü) = - p , / , , B p ( 0 ) . ? = -cjsPBl^m's. (3.9) 

A indução magnética dentro de uma esfera com magnetização uniforme, na origem 

é: 

/í = ^a7(o). 
o 

o c:anq)o de c-ontato de Fermi purn uma c;amada .s fic:a: 

B.^-'^fjsPBPm. (3.10) 

Para ese-rever ¡i,, em função de (r^r'), (a letra c apenas define cjue se trata das 

camadas nas quais o canqío dc c-ontato existe, e o úidic-e / representa os elétrons destas 

camadas), retira-se p(0) da eciuação acima (3.10) por meio da relação p{0) = N/r^Tr{r~'^)i. 

na qual, N refercvse ao número de elétrons: c:omo existe o índice /. implic:ando que mn 

elétron é considerado por vez. então. X = l . O fator ^ 2 pode .ser englobado em {r^^)i-

Assim. Br c:omo função do raio de uma dada camada .s ñea: 

Br=-[^pMr;');S (3.11) 

Somando-se p a r a t o d a s as c-amadas .v. d e d i f e r e n t e s n í v e i s de e n e r g i a . CMicontra-se 

o canii)o de contato de Fermi. 

deduç-ão da equação do campo de contato será feita somente para as camadas s. sendo direta a 

generalização para a camada Pi/o-
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Os estados .s têm momento angular zero, então, sua contribuição ao campo hiperñno 

é dada sonientcí ])or B,.-

Existe um outro cam])o originado de spin dos elétrons .s. Ele rec(-be o nonu- de 

campo hiperfino de polarização do caroço. Segundo Blügel (nu seu artigo [23. 

essa é a contribuição donüuaute em metais de transição d. Ela interage com o nücleo 

via contato de Fermi. estando enü)utido no CHM de contato; assim, a mesma expressão 

(3.1Ü) é valida. Seu mecanismo está descrito abaixo. 

Ele vem da deformação espacial das camadas s fechadas e internas, devido às 

chamadas incompletas d ou / v tanüiém aos (détrons de condução polarizados. Isto é. a 

distribuição radial dos elétrons de sjíins "np^'í^down" são afetadas diferentemente sobre a 

presença de tais efíütos. Pois. por interação de troca, o spin da c:amada não prcTuchida {mi 

elétrons de condução) "puxa"para si os elétrons .s ciue apresentam spins paralelos ao seu, 

e pelo mesmo mecanismo, "re])ele"acjueles antiparalelos. emi)urrando-os para o néicdeo: 

isso causa uma fraca ])olarização nas camadas .s do caroço e um aumento na densidade 

de spin eletrcmico (polarizado opostamente ao spin das camadas magnéticas) no nücko. 

ini])lican(lo numa (lescouip(msação nas densidades de spins ("'ui)"e "down") no volume 

nuclear. Assim, a magnetização no nücleo cresce contrariamente ao momento niagnétic-o 

local do átomo, amphando negativamente o cvamî o de contato de Fernü. 

O campo resultante dessa contribuição (polarização de caroço) vem da sujíer-

posição das dcmsidades em todos os orbitais .s (p'^'"' = Ap„ = Z]„[pJi(^') pIÁ^)]) 

no volume nuclear. 

Os (deitos do campo lüi)t>rfino transferido entram nessa componente. 

Xos íons de terras raras e de metais de transição d. (̂ ssa é a princii)al contribuição 

dos estados .s ao camião hiperfino de contato. 

O pac:ote W1EN2/,-. tem uma forma pecuhar úv cl(>ternünar o campo de contato: 

pois ele calcula sei)aradameiüe tal contribuição de cam])o i)ara os chamados elétrons 

.s de caroço e valência, e apresenta como valor resultante de B,, a soma dessas duas 

contribuiçõ(>s. Como mcmcionado no capítulo 2. existe a (mergia áv separação dos (^stados 

de valência e caroço: e ela é deternünada p(do usuário, mas isso não é um probknua. 
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porque de qualquer forma o canq)o de coutato será contabilizado totalmente, sendo elí̂  

gí^'ado nos estados de caroço ou de valencia. 

No c(')digo não é ])ossível distinguir o CHM de coutato proveniente dos diferentes 

efeitos (])olarização de caroço. cami)o tran.sferido e elétrons de condução). tendo-s(> apenas 

os cauq)()s de caroço e valencia. 

3.3 C a m p o Hiper f ino O r b i t a l 

o momento angular /. (\nc i)rovéni das camadas incompletas d ou / . é resjxiusávcd 

jxda contribuição orl)ital e de si)iu dipolar. Segundo Oliveira no artigo [21] v Karlsson 

eni seu livro [22], nas terras raras, se / ^ 0. B„rh é maior (lue todas as outras compo

nentes: inclusive quando o íon dc interesse está num sólido, no qual, há a ])resença de 

efeitos (campo elétric.o c;ristaliuo, elétrons de condução, entre outros) cjue interferem de 

diversas maneiras nas diferentes contribuições do cam])o. Devido a c-aracterístic-a interna 

da camada 4 / (não i)articii)aiido assim signifíc:ativamente das ligaçõ(>s químicas) o campo 

orbital praticanumte não sofn^ mudanças do átomo livre em relação à terra rara num 

sc')hdo. Pcném. como tratamos com o átomo de Ce (cjue tem a maior exten.são camada 

4 / ) é possível cjue sofra significativas mudanças cjuando está num sólido 

O cani])o hiperfino orliital pode ser escrito, por meio da Lei de Biot-Savart, como 

o c:ampo originado por um elétron girando num raio constante e juntamcuití^ com a r(>gra 

dv cjuantização do momento angular (/;/ = fx niv). Portanto, tem-se: 

Na ( H J U A Ç Ã O A C I M A , o termo / representa o momeutcj angular orbital T O T A L da camada 

considerada; o raio usado no operador (rf) é uma média sobre os raios de todos os (déirons 

d(>ssa camada. 

Como o momento angular da camada contribui ao momento magnétic-o total do íon 
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e o campo orbital ] X ) d e ser escrito em termo de ///; faz-se importante definir sua equação: 

/'/ = -fi-BOiJ = - P B I - (3-13) 

na qual. gi = l. é o fator Landé proveniente do momento angular do elétron. 

O valor de Borb dentro do código WIEN2A: é obtido diretamente qutuido escolhe-se 

a opção DFT-I-U (ela foi usada acjiu nos estudos do CHM e das fases magnéticas). Pois 

nela, é possível alocar os elétrons da forma desejada nos orbitais da camada 4 / sabendo-se 

de antemão o valor da projeção de /: com isso. os cálculos do Ce são feitos com um estado 

fundamental bem conhecido. A forma de aloc:ar o elétron do átomo de Ce (para. montar o 

estado fundamental) foi feita de tal ma.neira. que nm valor específico do momento angular 

total (j) previsto pela regra de Hund fosse obtido. 

39 



Capítulo 3. Campo Hiperñno Magnético 

40 



Capítulo 4 

Estudo das Fases Magnéticas do 

HoAg e NdAg 

4.1 O t imização do M é t o d o A P W + l o 

Xessa s(>(,ã() (k^screvereinos o i)r()cess{) para (let(>rniinar os dois i)ar;nn(>tros: A',,,,,,, 

e o iiúnun'o de {)()iitos-A': (jne otiinizani o método APW+lo nos cálculos das ligas RAg. 

Seguimos o procedimento descrito por Cottenier em [3j. 

As energias de linearização dos estados internos à esfera "niiiffin-fin " foram en

contradas automaticament(\ .sem no . s sa i n t t T f e r e n c i a . Informações sobre a maneira de 

obter-se essas energias "manualmente"estão d(>scritas no trabalho dv Cottenier [3 . 

Ap(>sar de usarmos as ligas dopadas com o átomo de Ce (no estudo do CHM nos 

coni])ost()s GdAg e XdAg) v também não dopadas (ua determinação das fas(>s magnéticas 

das ligas HoAg e XdAg). fizemos os i)rocesso dv otimização com as ligas dv GdAg e XdAg 

montando células c - r i s t a l i n a s primitivas o mais simples (juanto é po.ssível (sem impureza 

V s e m estrutiu'as magnéticas complexas). Trabalhar c o m células comj)()s1as [ lor j i o u c o s 

átomos é a forma recomendável para exi 'cutar-se a etapa de otinnzação. ])or(iue assim 

gasta-se nnüto menos tdupo c ( )n i i )Utac ional . 

Montamos células cri.stalinas diferentes para as duas ligas, pois suas estruturas 
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magnéticas usadas ñas sinmlações também são distintas. No caso do NdAg. construímos 

uma célula primitiva ciibica simples do tipo Cloreto de Césio (CsCl). com um átomo de 

cada esj)écie (tendo o grupo espacial Pm3m). No trabalho de Buschow' [5] - ciue foi feito 

por difração de neutrons à temperatura de 4.2 K -. a estrutura magnética da liga de NdAg 

foi determinada: dele extraímos o parámetro de rede i)ara nossas sinnüações. a = 3.712 

A. Abaixo está uma figura célula prinútiva usada durante todo traliallio: 

R 

Ag 

Figura 4.1: Figiu'a ilustrativa da célula c;ristalina primitiva montada ñas simulaQé)(\s das 

ligas na fase ferroniagnética v usada na confec:Qá<) das varias sui)ercélulas. 

Ao GdAg. nós simulamos a estrutura antiferromagnética (TF.TT.O). Uma ])oa di.s-

cussão a respeito do magnetismo dessa liga a hi\\x¡\. temperatura (incluindo sua célula 

magnética) pode ser encontrada no trabalho de difração de nêutrons (feita a tenij^eratura 

de 20 K) de Cliattopadhvay [28]. Também baseado nesse artigo, retiramos o ])arãmetro 

de rede da célula c iil)ica que tisamos em nossos cálculos, n = 3. 640 A. P;u-a repn^sentar o 

antiferromagnetismo existente. i)roduzinios uma "pequena"supercélula, que é tetragonal. 

'Apo.sar fio t rabalho mostrar que a liga ó aiitiforromaguótica o aprc-sentar cólula cristalina tetrago

nal. necessitávamos construir nnia célula ferromagnética simples. Para isso. utilizamos apenas o maior 

parámetro de rede ex])erimental (a) da célula tetragonal e montamos urna célula cristalina ]jrimitiva 

cúbica. Discutiremos na próxima seção com maiores detalhes essa aproximação feita à célula inimitiva 

do XdAg. 
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-Notadainonte por caii.sa do vohiiiie da célula cristalina usada no processo de otimização e não da 

estrutura eletrônica em si das ligas, pois as terras raras tèm a distribuição dos seus elétrons muito 

paríH-ida i\ assim tambéin será nas ligas de RAg. 

formada por 2x2x1 células primitivas em cada direção: isso aconteceu porque a célula 

magnética é diferente da célula cristalina real. Essa supercélula teve como parâmetros de 

red(! (\/2(/.\/2r/.«) (! foi formada por dois átomos de Ag e dois de Gd; no último, orienta

mos os momentos niagnétic:os de forma contrairia. Diversas proi)riedades da liga de GdAg 

foram estudadas no trabalho de Amado [26 . 

Nesse estágio não nos preocupamos se a estrutura magnética do composto de NdAg 

sinndado estava f:orreta e construímos a. c:élula tiistalina da fase; magnética mais simples, 

ciue é mna c-élula ferromagnética - mesmo sendo diferente dacjuela a])resenta.da no tra

balho ex])T>rimental de Birschow em [5]. Isso ocorreu basicamente por mn motivo didático: 

verificar se estamos corretos em acreditar qixc os valores ótimos de R,„,, /C;ín.r f pontos-A; 

não dependem da. liga RAg usada no proc;esso de otinüzação'^ e muito menos da estrutru'a. 

magnética adotada em tal ])rocesso; e c;om isso, aplicar os parâmetros otimizados enc:on-

trados para quaisquer ligas do tipo RAg em qualquer cálculo de interesse, sem cometer 

eqmVocos c:om relação aos valores dos parâmetros ótimos utilizados. Portanto, sinui-

lamos a liga GdAg antiferromagneticamente, como é encontrada na literatura, para assim 

confrontarmos os resultados otimizados de H,„i A,„f,x e pontos-A: com aqueles ol)ticlos do 

C'álculo de NdAg ferromagnético. 

Para aprendizagenr, igualmente ao parágrafo anterior, poderíamos ter usado so

mente a polarização de spin para agilizar o cálculo, mas, executamos o processo de 

otinnzação considerando também o acoplamento si)in-órbita. Assim, observamos se existe 

alguma modific:ação nos parâmetros ciue otimizam o método APW+lo, 

Utilizamos em todos os cálc-ulos c:omo c:ritério de convcn-gência uma diferença 

relativa < 10"'' na densidade de carga entre dois ciclos consecutivos. O potencial de 

troc:a.-c;orrelação foi aproximado pelo GGA desenvolvido por Perdew em [29], conhecido 

como PBE96, 

Começamos o processo de otinnzação com o parâmetro R„itE,„a.r - fni<' d(>fíue a 
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(juantidade de funções de liases que ser<ão usadas no método APW+lo -. ele é formado 

l)(do raio da menor esfera "rniiffin-f.in" multi])licado pelo maior vetor de onda da roáv 

recíjiroca. O produto A,„„,,. foi varrido de 4 a 9 nas sinmlações com NdAg e 5 a 10 no 

caso do GdAg. com os valores variando de 1 em 1. em cálculos subseqü(mtes. Utiliz<unos 

um i)e(jueno núnun-o de pontos-Â- para realizar esses cálculos. 200. Esse ])rocesso foi feitf) 

em ambas as ligas, com polarização de s]iin e considerando a interação s])in-órbita. Os 

valores usados como raios das esferas "muffin-tin' dos dois átomos foram bem próximos, 

pelo motivo já descrito na seção 2.2. seus valores são: 2.2 A e 2.9 A. respectivamente para 

Ag e terra rara. Após determinados esses tamanhos dos raios tal cjue suas esferas encerrem 

todas as cargas consideradas áv caroço ((^stabeleccuido -6.0 Ry como energia de sejiaração). 

inantiv(>nios seus valores senqn-e constantí^s - tanto no ])rocesso áv otinnzação como em 

quakiuer dos c'álculos seguintes. Isso implica cjue na relação Rmi K,i,a.r houve nmdança 

apenas no termo K,,,,,^. (como é o padrão) entre um cálculo e outro. Posteriormente, 

usamos o valor ideal de Iim¡K,„ax P^ira chegar no número otimizado dos pontos-Â- . 

Os i)ontos-/,- da zona de Brillouin formam uma rede de vetores de ondas, na qual. os 

autovalores de todos os autoestados da ccjuação de KS serão calculados. Usamos R,„i / \ ' , „ „ . , . 

otinnzado igual a 8 e assim fizemos várias simulações c-om os jíontos-/,'. variando de 50 a 

6800, sendo fiue na maioria da vezes o número de i)ontos-Â- foi du])hcado em redação ao 

cálc;ulo anterior, 

Sobressalentemente. desenvolvemos para o GdAg o proe-esso de otinnzação de 

f^ivtE'max apenas um ponto-A' na zona de Brillouin e também variamos o número 

de ])ontos-A- na liga NdAg com RtniE,,^,,,,. ~ 5. Ambos os cák-ulos com ac-oplamento spiu-

órbita. Esses dois (-oujuutos de sinmlações foram feitos somente por as])ectos dklãtk:os. 

l)ois. os cálculos com um ponto-A- e /í,„/A',,,,,,, = 5 não são confiáveis. Entretanto, c-liegamos 

em residtados similares àciueles feitos com 200 i)ontos-A- e R,ntRwax — 8 (em ambas as 

ligas). 

Assim, dejiois de executados os cálculos variando os dois parâmetros, foram feitos 

os gráfi(-os mostra(k)s nas FIG. (4.2) (4.3) (4.4) (4.5). As (-urvas exibidas são fuuçõ(>s dos 

])arâmetros Rmihnwx "ii pontos-A'. representando as seguintes quantidades: variação da 
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energia total da célula cristalina (AE). a principal componente do gradiente de campo 

elétrico (EFG) e a contribuição de contato do champo hiperfino (B,,). A variação da energia 

total da célula cristalina (AE) é dada pela energia da célula de mira simulação mais o 

valor em méxlulo da UKUior energia de todas (dentro do conjunto de cálculos), por isso 

os valores de AE são sempre positivos. Os gráficos apresentam títulos cine especificam 

as características de suas respectivas simulações, nos quais os títulos são compostos pelas 

seguintes siglas: so, sp, r e kp; que respectivamente correspondem aos cálculcjs com: 

acoplamento spin-órbita (esse já iiic:lui a polarização de spin), spins polarizados somente, 

variação de A',„„.j. ou dos pontos-A;, Determinamos os valores otimizados desses dois 

[)arânietros de forma visualmente, observando a saturação de todas as curvas; esc olhemos 

os números otimizados não no início da. saturação da curva, mas sim na rcígião onde se 

localizam já em uma reta horizontal. 



Capítulo 4. Estudo das Fases Magnéticas do HoAg e NdAg 

EFG 
(10'''V/m'̂  

(T) 

AE (xlO'Ry) 

Figura 4.2: Variação do gradiente de campo elétrico (EFG), campo hiperfino magnético 

de contato (B^) e energia, da célula cristalina (AE) com o parâmetro Rnu^nw-x da liga 
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Figura 4.3: Variação de EFG, e AE c o n i o número de pontos-A- da liga NdAg 
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Figura 4.4: Variação de EFG, e AE com o parâmetro R,„tKmax da liga GdAg 
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Portanto, para aniljas as ligas (enr cálculos com ou sem interação spin-órbita). 

chegamos que o valor ideal de A',„„.(. é igual 8. .lá os némieros de ponto.s-A- otimizados 

obtidos .são: 3400 ])ara o conq)osto NdAg e 1700 para a liga de GdAg. X(>ssa última liga 

o número de pontos-A- é (íxataniente a metade da primeira (de NdAg), porciue a c-élula 

antiferromagnética montada apresenta o dobro de átomos (4) em relação ã liga de NdAg 

(2 átomos), e assim o volume^ da primeira zona de Brillouin do composto de GdAg é a 

metade daqucda do composto de NdAg, Então, c-omo Já esperávamos, isso resulta ĉ ne 

o número de ideal de pontos-A: para as duas ligas estão relacionados por um fator 2. A 

densidade de pontos-A- (número de pontos-A- pelo volrune da zona de Brillouin) é c-onstante. 

Como ])roposto ac:ima. a deterurinação dos parâmetros /?,„/A',„o.,, e a ckmsidade de 

pontos-A- inde])end(nn das ligas e confíguraçõc^s magnétic-as utilizadas nas células c:ristalinas 

(mesmo no caso em ĉ ue a c-élula niagnétic-a sinnüada não c:ondiz com a fase magnética 

experimental, como foi feito ao Nd.Ag). Os cálculos com ou sem acoplamento s])in-órbita 

mostraram resiütados pratic;amente idênticos, implicando ciue o processo de otimização 

pode ser desenvolvido em ambos. 

Um as])ec-to interessante^ vem da existência de gradiente de c:anipo elétri(-o no sítio 

da terra rara ĉ u da prata nos compostos RAg (FIG. 4.2. 4.3. 4.4 e 4.5). mesmo tratando-se 

de substâncias c-oni simetria cúbic:a. tal como acontec:e c>xperimeutalniente (mostrado no 

trabalho [26] de Amado, para a liga de GdAg). A célula cúbic-a de NdAg simulada c:om 

interação spin-órbita apresenta gradiente de campo elétrico, isso ocorre porciue algumas 

das operações de simetria são i)erdidas devido a presença do acoplamento s]ãn-órbita e 

do ordenamento niagnétic:o. ])orciue a distribuição da carga qne está ao redor dos átomos 

perde sua distribuição esférk-a. gerando um gradiente. No c-ák-ulo (-oni polarização de .spin 

do NdAg. o gradiente de (-anq:)o elétric-o é igual a zero. jxñs. nesse caso. persistem todas 

as operações de simetria pontuais nos sítios atônnc:as. 

Esses d(jis parâmetros otimizados foram usados nos cák-ulos com as su])ercélulas 

de GdAg e NdAg (dopadas c:om o Ce) e na determinação da fase magnétic-a do HoAg 

e NdAg. só (lue com as devidas mudanças no número de pontos-A-. pois. algumas das 

(-élulas c-ristalinas utilizadas são diferentes daciudas nas ciuais o ])ro(-esso de otinnzação 

m 



Capítulo 4. Estudo das Fases Maguétieas do HoAg e NdAg 

51 

foi desenvolvido. O criterio adotado é manter a densidade vetores k constante no volume 

irredutível da zona de Brillouin para todos os cálciüos realizados. 

4.2 M e t o d o l o g i a de Cá lcu lo 

Esse capítulo smgiu da necessidade descrita na introdução. 

Nessa etapa determinamos a fase magnética dos dois compostos intermetálicos 

puros de HoAg e NdAg. sem a sonda de Ce. No artigo de Rollman [18]. observamos rmi 

cítimo exemplo do uso da DFT no estudo de estruturas magnéticas (o composto utilizado 

nesse C A S O foi A . liematita). 

Algumas propriedades magnéticas e estruturais importantes dos C O N I ] ) o s t o s inter

metálicos do tipo RAg estão descritas no Handbook de materiais magnéticos de Buscliow 

7]; entre elas. é comentado que esses compostos dependem muito da forma em cine são 

I)rei)arados e o conhecimento do gradiente de campo elétrico e do campo elétrico cristalino 

ajuda na determinação da. estrutura magnética, desses c'ompostos. 

A estrutura magnética das ligas piu'as de HoAg, GdAg e NdAg à baixa temperatura 

é conhecida ua literatiu'a i ) O R medidas de difração de nêutrons: elas assumem a fase 

antiferromagnética ( 7 r , 7 r , 0 ) , como mostram os artigos de Alorin [6], Chattopa.dhya.y [28] e 

Buschow [5], respectivamente. A estrutura magnética (TT.TT.O) parece ser a mais comum 

nos c:ompostos RAg, pois ela também é encontrada nos compostos puros de TbAg [31 

c! TniAg [G , 

Como menc-ionado anteriormente, o com])osto NdAg puro foi simulado porcjue 

precisamos entender a nmdança de fase magnética cjuando da sua dopagem C O M a impureza, 

de •̂*"Ce, para assim montarmos uma supercélula correta nos cálculos de CHM no átomo 

de Ce, Existe diivida N O composto de NdAg entre as fases ferromagnética (O, O, 0 ) e 

antiferromagnética ( T T . W. 0 ) ; a primeira. a . ] ) A . R E C E no trabalho Cavalcante [1] (dopado C O M 

o '""'Ce) e a segunda é exibida N O artigo de Buschow [5] (liga ] M N - A , ) . Também há para 

essa. liga um trabalho teórico feito por Sinharoy [30], usando a DFT com o método LMTO 

(linear nmffin-tin orbital) e a LDA (aproximação da densidade local ao potencial de troca-
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Figura 4.6: Esquema de um octante da célula magnética unitária (de um cubo) das 

diferentes estruturas magnéticas pernntidas aqui. Nas quais, as esferas representa os 

átomos de terras raras com seus momentos magnéticos atònnc;os apontados na direção 

(001). As flechas mostram os sentidos dos momentos. As letras representam em ordem 

alfabética as seguintes estruturas magnéticas: (O, O, TT). (O, O, 0). (TT, TT. 0) e (TT, TT. TT). 
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correlação) no cálculo da. energia total do frozen core, ele mostra cjue o composto de 

NdAg tem maior i)rol)al)ilidade de ser magnético do que paramagnético. Porém aqui, 

vamos além, determinando a estrutm'a magnética que, corresponde ao estado fundamental 

magnético do NdAg puro. 

Para delimitar um conjunto de estruturas magnéticas que poderiam ser testadas 

nos compostos, supomos um único eixo de magnetização na direção (001) - paralelo à 

direção c da célrüa cristalina unitária. Essa hipótese é razoável, pois, um eixo de mag

netização em tal direção ocorre em todas as ligas dessa família nas quais encontramos 

medidas (GdAg. HoAg, NdAg, TbAg e TmAg). Dessa forma, um total de 4 arranjos 

magnéticos possíveis podem ser simulados em c-élulas cristalinas cúbicas quando ñxa-se 

o eixo (001) como direção de alinhamento dos momentos magnéticos das terras raras. As 

células magnéticas das quatro estruturas estão al^aixo: 
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Fizemos os desenhos anteriores e usarnos a nomenclatura (A. B, 0 e G) para, 

estruturas niagn.ética.s basca.ndo-nos no trabalho desenvolvido por Wollan em [32]. Aqui 

usamos as palavra.s fase e estrutura, ma.gnéticas como sinônimos. 

No artigo teórico de Mattis [33]. o estado magnético fundamental de metais magnéticos 

de células ciibicas é estudado dentro da teoria. RKKY. Nele existe a indicac:<ã,o (.[ue pa-va 

urna célula cristalina cúbica com um eixo de ma.gnetização a quantidade de elétrons de 

condução do metal deternnna uma das quatro fa,ses mencionadas acima, (dentre todas as 

] )Oss ib i l idades ) como estado fundamental magnético. 

Dada a descrição inicial da questão sobre a fase magnética do NdAg. manteremos 

maior interesse n.a.s figm'cis B e C - que. respcctivanuinte. representam a,s estruturas (O, O, 0) 

e (71,71,0). 

A DFT é toda centrada no estado fundamental do sistema, pois os teoremas de 

Hohemberg-Kohn valem apenas para tal estado; assim, é muito importante que os resulta

dos experimentais para. conq:)a.raçã,o estejam àd)a,ixa temperatura, representando portanto 

a.s propriedades do estado fundamental. 

Como no caso do NdAg estcmios interessados só nas fases B e C, desenvolvemos 

dois conjuntos de cálculos apenas para elas. Em um deles, utilizarnos a polarização de 

spin juntamente com acoplamento spin-órbita; e no outro, com intuito de melhorar os 

resultados, empregamos os recursos anteriores com a adição do Método da Polarização 

Orbital (MPO) à camada 4 / do átomo de Nd - gerando na energia da célula unitaria 

dependencia, com os parâmetros U e J. Vale ressaltar que as energias totais obtidas com 

DFT-I-U não podem ser comparadas às energias atingidas sem o uso de polarização orbital. 

Na liga. de HoAg. todas as fases permitidas foram calculadas, pois temos interesse 

em observar a desenvoltura da DFT no estudo das fases magnéticas das ligas RAg. Uti

lizamos simulações c;om polarização de spin - o ciue confere maior velocidade a o trabalho. 

Para as B e C usamos também o acoplamento spin-órbita. 

Em todas as simulações utilizamos /?„,/ /(',„„.,. otimizado igual a 8. E a energia 

c-.onsiderada para separar os estados de caroço e valencia foi de -6.0 Ry. 

A determinação da fase magnética em ambas as ligas foi atingida comparando-se as 
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A determinaçcão da fase magnéticta em anillas as ligas foi atingida comparando-se as 

energias das células cristalinas (em volumes distintos) das varias estruturas magnéticas. A 

fase magnética correspondente ao estado fundamental do composto é aquela que apresenta 

menor energia. 

Em ambos os compostos, desenvolvemos cálculos partindo de seus parâmetros de 

rede experimentais e variamos os volumes numa. região de interesse, característica de cada 

uma das estruturas - isto é. varremos o volume (para cada unía das fases) em busca da 

célula cristalina, de energia mais baixa. Após convergidas as simulações de cada um dos 

volumes, determinamos as energias das células cristalinas. Com isso, gráficos de energia 

por volume foram feitos, e assim a fase magnética do estado fundamental encontrada. 

Quando escrevermos algo sobre cada volume da célula cristalina, estamos nos referindo 

ao cálculo associado a esse volume, 

Para o composto de NdAg, nós fizemos dois conjuntos de simulações apenas para 

as fases B e C (porque estamos interessados somente nas duas). Neles a equação de Dirac 

completa (considerando-se assim o efeito spin-órbita) com polarização de spin foi usada, 

e em um deles também utilizamos a polarização orbital (aplicada pelo método SIC) nos 

átomos de Nd. 

Os parâmetros de correlação e troca foram respectivamente, f/ = O, 6 Ry e ./ = O 

Ry (com (7 /̂ = 0,6 Ry), Esse valor de U é encontrado na literatura, com ./ valendo 

10% de U\ entretanto (c:oino já mencionado), eles dejíendem de cada cálculo (aqui nós 

escolhemos J = 0) e a polarização orbital é de fato função de U^j (equação 2.19). Dessa 

forma., nós poderíamos estar cometendo algum erro associado ao uso desses valores em 

nossos cálculos: porém, ele é minimizado (ou praticamente extinguido) com o fato de 

compararmos as energias das fases somente quando são geradas exatamente da, mesma 

maneira. A matriz densidade eletrônica da camada 4 / não foi editada, isso significa 

Cjue nós não alteramos os estados \j iiij) que foram alcançadíjs (i^arcialmente de forma 

variacional) com a convergência dos cálculos dentro DFT-f-U. 

No caso do HoAg. desenvolvemos simulações para as quatro estruturas magnéticas 

possíveis, resolvendo a equação de KS com polarização de spin; não foi necessário o uso 

m 
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4 / do átomo de Ho. pois. os resultados gerados já foram bastante conclusi\-os. Todas 

as quatro fases foram desenvolvidas: todavía, como dito anteriormente, não temos qual-

(juer problema na identificação experimental da estrutura magnética do HoAg - ela é bem 

ml)oxc:onhecida. scnido re])resenta(la ])ela fase C (tanto para a liga pura quanto dojiada 

com o "'̂ C(>: a liga ])ura foi estudada por Morin [6], usando difração de nêutrons com a 

tenii)eratura c:hegando em valores inferiores à 10 K: e na liga dopada. Cavalcante [1] fez 

medidas de magntdização por SQUID). Com o fato dos resultados da liga pura ou dopada 

apresentarem a mesma fase magnética, temos maior facilidade na anáfise de nossos n^sul-

tados. No mesmo sentido de verificar o desem])enlio da DFT nos cálculos de estruturas 

magnéticas, sinnüamos as fas(>s B e C do HoAg uum cálculo com acoplamento spin-órbita. 

apesar dos bous resultados ajicnas com a ])olarização de spin. 

• M o n t a g e m e simulação das células magnét icas 

Para a montagem das estruturas magnéticas B e C do HoAg e NdAg. seguimos o 

mesmo procedimento de geração das células cristalinas descritos na seção 4.1 (indei)en-

d(>nte de usarmos acjui a liga de HoAg. as CcU 'acterísticas de confixção das células são as 

mesmas). A célula ])rimitiva dos conq)ostos RAg que montamos é (aibica de corpo cen

trado (FIG. 4.1). Podemos representar a fase ferromagnética (B) por meio de um c-élula 

cristalina exatamente igual a célula primitiva. Na fase C, montamos uma supercélula 

tetragonal - obtida por meio de 2x2x1 células primitivas em c:ada direção - com jiarâmetro 

de rede (v^c/.V^ a. (I). 

Lembremos aqui cjue a aproximação de t ratar o c-oniposto NdAg com simetria 

c-éil)ica foi usada, apesar de exi)erimentalmente (Buschow em [5]) termos dois ])arãmetros 

de rede (simetría tetragonal). Isso é um facilitador na construção das diversas c-.élulas 

c:ristalinas (nos vários volumes), pois temos a])enas um i)arâmetro de rede a s(>r alterado 

([uando d(^s(^jamos nmdar o volume d(̂  uma célula cristalina. Acreditamos cine tal aproximação 

não nmdará nos.sos resultados, principalmente porcjue a razão c/(i = 0. ÜOG - obtida i)or 

Buscliow em [5] - está muito prcSxima de 1. im])licando cmi uma diferença ])e(iu(ma entre 

os dois parámetros de rede ex]jerimentais. 
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l)equena entre os dois parâmetros de rede experimentais. 

Ai)enas para, o HoAg, fizemos as células que representam as estruturas A e G. 

A célula cristalina correspondente a estrutura magnética A é gerada por 1x1x2 células 

primitivas em cada direção, com parâmetro de rede (a, a, 2o); ela apresenta características 

similares à supercélula da fase C: tendo 16 operações de simetria, 4 átomos (3 ineqvüvalentes) 

e momentos magnéticos dos dois átomos de Ho apontados em sentidos opostos. Já fase G 

apresenta 2x2x2 células prinntivas. implicando muna supercélula ciiljíca (de parâmetros 

de rííde duas vezes maior que o da célula cilstalina da fase B) com 4 átomos (2 de Ho 

e 2 de Ag) e 48 o])erações de simetria, seu volmne é 2 vezes maior que aquele da fase 

B (do HoAg); tendo 3 átomos inequivalentes (sendo 1 de Ag e 2 de Ho): os momentos 

magnéticos dos átomos de Ho foram orientados antiferromagneticamente. 

Agora descreveremos aspectos particulares das simulações de cada uma das ligas: 

• H o A g 

O parâmetro de rede experimental do HoAg usado para montar as quatro células 

cristalinas iniciais é a = 3,593 Â. retirado do trabalho de Morin [6]. Devido a con

tração lantanídica, a liga de HoAg tem parâmetro de rede menor que as ligas de GdAg e 

NdAg. Portanto, para. uma mesma fase magnética., o volume no espaço recíproco da célula 

cristalina do HoAg é maior qne aqueles encontrados nas hgas de GdAg e NdAg. Assim, 

mn mímero maior de pontos-A; é necessário para a liga de HoAg. Propomos que o número 

ideal de pontos-A: para a fase B - nos baseando nos valores encontrados na seção 4.1 -, na 

rede recíproca e na zona irredutível de Brillouin são: 4000 e 288. respectivamente. Para 

outras fases A, C e G esses valores em seqüência tornam-se: 2100 e 144; 1900 e 168; 600 

e 29. 

Em todos os cálculos os raios das esferas "imiffin-tin" foram iguais, valendo para 

() átomo de Ag —» 2,3 A e ])ara o Ho ^ 2. 7 Á. 

Fizemos as sinmlações com polarização de spin, i)artindo da célula cristalina mais 

simples e fomos até a mais c;om])lexa. isso significa que começamos da fase B, passando pela 

A e C, e terminamos na fase G. Todas elas convergidas por meio de mna diferença ^ 10" ' 



Ca.])ítiilo 4. Estudo das Fases Magnéticas do HoAg e NdAg 

vamos (lue usando tal critério não ini])lica em uma boa convergência na carga eletrônica. 

Cálculos convergidos na carga eletrônica consomem mais tempo computacional, contudo 

são mais precisos (por isso usamos esse critério de convergência em algumas simulações 

das estruturas magnéticas e nos cálculos dos (:am])os hiperfinos no Ce). 

Posteriormente aos primeiros resultados com polarização de spin, escolhemos as 

células magnéticas das fases B e C para repetir seus c:álculos considerando o efeito spin-

órbita - também iniciando do parâmetro de rede exjierimental. Assim, jiudemos verificar 

ciue as curvas obtidas das duas maneiras apresentam formas semelhantes (FIG. 4.9 e 

4.10). Nos cálculos com acoplamento spin-órbita temos maior precisão nos valores das 

energia encontradas; e em complemento a isso, convergimos tais sinmlações com uma 

diferença de c:arga eletrônica entre duas iterações ^ 10"'^. As sinmlações convergidas na 

C'.arga a])resentam também ] : )0uciuíss ima variação na. energia de um ciclo a outro (sendo 

essa variação na energia, da. mesma, ordem de grandeza, da. variação na carga, em ciclos 

subsequentes). No aspecto estrutural da célula c:ristalina, a fase C pratic:amente não 

nmda na simulação com o acoplamento spin-órbita; já a fase B apresenta redução no 

nrunero de operações de simetria (caindo de 48 para 16) na c:élula, cristalina. 

Nos cálculos spin-polarizados, variamos o volume de duas em duas miidades. ini

ciando em 90% até 118%) com relação ao volmne obtido por meio do i)arãmetro de rede 

exi:)erimenta,l. .lá nas simulações c:om o aco])lamento spin-órbita. o \'ohmie foi alterado ch-

1 unidade entre os valores 99%) a 112%) do "volmne experimentar' (resultante do parâmetro 

de rede experimental) - a partir daqrü esse volmne será cliamado no texto de Vq. Determi

namos a energia, em cada mn desses dois conjuntos de cálculos e desenhamos os gráficos 

d(! energia por volume. 

• N d A g 

Para essa liga irsamos somentt! dnas fases magnéticas. B e C. Suas respec;tivas 

células cristalinas foram montadas, da forma já descrita no texto, com i)arâmetro de rede 

a = 3.712 À. retirado do trabalho de Buschow [.5 . 

Os raios das esferas "mnffin-tin" em ordem ])ara Ag e Nd va.lem 2.2 A e 2.9 A. 
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Os raios das esferas "muffin-tin'' em ordem para Ag e Nd valem 2,2 Â e 2,9 A. 

O munero de pontos-Â: empregado foi o mesmo que encontramos no processo de 

otimização. 3 4 0 0 para fase B e 1 9 0 0 para a C. Com respectivamente. 2 8 8 e 1 6 8 pontos-Â: 

na zona irredutível de Brillouin. 

Todas as simulações dessa liga. foram convergidas na ca.rga., pois i)recisamos de l)oa 

precisão. O valor usado para a diferença de carga da célula cristalina entre dois c:iclos foi 

^ l O - l 

Iniciamos a j^artir das sinuüa.ções com polarização de spin mais acoplamento s])in-

órbita. O volume foi variado de 9 8 % até 115%) em relação Vq. Para a fase B o volume foi 

mudado de 1%- em 1%); na C (como já. conhecíamos a região provável de mínimo), ele foi 

variado de duas unidades e perto do mínimo alteramos essa variação a 1%.. 

Com as curvas de energia por volume obtidas c:om acoplamento spin-órbita, enten

demos cjue o uso da DFT-MJ poderia ser importante, E assim, desenvolvemos um outro 

conjunto de cálculos com os aspectos idênticos aos cálculos iniciais, adicionando o MPO. 

Observamos, em geral, nesses cálculos de DFT-f-U. para ambas as fases, cjue a 

matriz densidade eletrônica da camada 4 / do átomo de Nd não muda nmito. independen

temente da variação do parâmetro de rede da célula cristalina e da estrutura magnética 

usados. 

O volume nos cálculos dentro da DFT-fU foi variado de 96%) até 118%) com relação 

ao volume obtido por meio do ]jarâmetro de rede experimental. Aciui fizemos ao contréirio. 

começamos pela fa.se C, por isso, em cálculos sucessivos a diferença entre os volmnes é 

de 1%) (de VQ). Tal como feito com NdAg sem MPO (só que com a C), agora a fase B 

teve intervalos de 2 % nas regiões anterior e posterior ao mínimo e de l%i na faixa mais 

negativa da curva. 

4.3 R e s u l t a d o s e Discussões 

Para compararmos as energias de células cristalinas com nrunero de átomos diferentes 

(implicando em faixas de energias bem distintas), precisamos definir um critério. Então. 

http://fa.se
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tomamos o número de átomos da c:élula cristalina correspondente a fase B (qiie tem 2 

átomos) c-omo padrão. De modo ])rático. isso significa que as energias das outras três 

células foram divididas por um fator característico cie cada uma das fases. Esses fa

tores foram deternnnados por meio da razão entre os números de átomos de cada uma 

das três células por 2 (que é ciuantidade de átomos da célula cristalina da fase B) -

/' = número de átomos da fase-^2. Portanto, nos gráficos, as energias das c-élulas c-ristali

nas A. C e G foram dividas pelo fator: /..̂  = fc = fa = 2 - por ac-aso essas três estruturas 

magnéticas apresentam o mesmo número de átomos em suas c:élulas c-ristalinas: e para 

fase ferromagnética. = 1. O proc:esso desc;rito foi aplicado em ambas as ligas. 

Usando a fase B como padrão, aumentamos o rigor em nossos resultados, pois 

as dif(>ren(̂ -as nas energias das fases são diminuídas. Para deixarmos mais evidentí^ isso. 

peguemos um exemplo ilustrativo: suponhamos que para os volumes das células cristalinas 

originadas do parâmetro de rede experimental, nos cálculos das fases B e C do NdAg. 

tenhamos obtido as energias 3.2 Ry e 6 Ry, a primeira para a fase B (> a segunda para 

a C: se dividíssemos o valor da fase antiferromagnética por 2 (fator f,\ — 2) teremos 

3 Ry, c:om isso a diferença entre os valores de energia é de 0,2 Ry: de forma contrária, 

nnütipliquemos a fa.s(> B por 2. assim a diferença na energia aumentaria de 0,2 Ry para 0,4 

Ry, Com isso, vemos ciue se em algum conjunto de cálculos, as c;urvas das fases magnéticas 

a¡)resentani emergias nuüto próximas (peciuenas diferenças nas energias de cada volume 

simulado), como na in-imeira condição de nosso exemplo, elas já não o serão no segundo 

c:aso, E portanto, isso pode atrapalhar à análise de mn ¡)roblenia sensível" (masc-arando 

a "real"diferença nas energias das fases): como é o caso das estruturas B e C do conq)osto 

de NdAg, 

A maioria e mais importantes c:onsiderações foram feitas de forma visual nas c-urvas 

de energia por volume. 

Em todos os gráficos, o eixo das abscissas n^presemta a variação do volume^ em 

porc-entagem do volume obtido pelos parâmetros de rede experimentais: o traço vertic:al 

em X = 100% corresponde ao volume "experimental" (VQ), Já o eixo das ordenadas mostra 

a energia de nm dado volmne (ciue é senq^re negativa) mais o valor da maior energia em 
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•*Eiit(nida-se qne o termo "conjunto de cálculos"tem o mesmo sentido anterior, as sinmlações que 

tèm características semelhantes formam um nie,smo conjunto, sendo suas (-urvas apresentas eni um único 

gráfico. 

módulo (Einíiijino) daquele conjunto de cálculos'^ - por isso chamaremos esse eixo de AE 

( = {|E,„íi,¡iii.i| + E}, na qual E é a. energia obtida i)ara. rnii volume e / é um dos fatores: 

JA - IB- Je: c Ja}- A grandeza Z'y„iíniiii,, é usada em todas as fases pertencentes a um mesmo 

conjuntos de simulações, independente da estrutura magnética de sua origem; 

Adiante estão representadas os gráficos do c:omposto de N d A g . 

Verificamos na FIG. 4.7 uma pequena diferença nas energias das curvas. Porém, a 

fase C (triângulos vazados) mostra energias menores em comparação à fase B (quadrados 

cheios) em líraticamente todos os pontos, isso está realçado no gráfico pequeno (fiquemos 

atentos nesse gráfico à. escala de AE, a diferença entre as curva é nmito pequena). A 

maior energia em módulo (E„„„„„o) usada em AE foi obtida com fase C no volume de 

1Ü8%; 

Como dito antes, se tivéssemos usado uma, outra fase c:omo padrão (ou invés da. 

B) para a comparação das energias, não veríamos as curvas das fases B e C tão próximas. 

60 
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Figura 4.7: Gníñco (ia variação relativa de energia das c-élulas cristalinas repr(\s(nitantes 

das fases uiaguc'dic-as B e C da liga NdAg ])ela porcentagc^ni do volume experimental. O 

nn'nimo da curva (região envolta ])or uma elipse) é realçado no gréific-o menor. Cálc:ulo 

c-om ])olarização de si)in e aco¡)lam(>nto s])in-c)rl)ita. 

Para observar dirc-tamente o efeito da correlação entre os elétrons da (-amada 4 / 

do átomo Nd. íi/.emos as sinndaçcx^s d(>ntro da DFT-l-1': clu^gando ao gr;ífi(-o (FKí. 1.8): 

G l 
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Figura 4.8: Gráfico da variação relativa de energia das células cristalinas representantes 

das fases magnéticas B e C da liga NdAg pela porcentagem do volume experimental. O 

gráfico menor representa a região de nn'nimo. que está contida no retángulo. Cálculo 

com polarização de spin, acoplamento spin-órbita e polarização orbital da camada 4 / dos 

átomos de Nd. 
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Verificamos que as energías de separação das curvas (FIG. 4.8) são maiores; con

firmando a estrutura magnética (TT, TF, 0) como fase magnétic:a, do estado fmidamental do 

composto de NdAg puro, tal como mostrado por Buschow em [5]. O volume mínimo é 

em demasiado aumentado, como está claramente evidenciado no gráfico pequeno na FIG. 

4.8. 

Com essas curvas é possível explicar a princ:ipal motivação desse c;apítulo; o fato 

de a liga de NdAg dopada com "̂̂ ^Ce mostrar experimentalmente comportamento fer-

roniagnétic:o k baixa temperatura, (trabalho de Cavalcante [1]). Como nos dois gráficos 

(FIG. 4.7 e 4.8) observamos que as cairvas são muito parecidas e próximas, acreditamos 

que com a introdução do átomo de •̂̂ °Ce na célula cristalina ocorre uma mudança no 

estado fundamental magnético do composto. Pois, o Ce (mesmo em pequeníssima quan

tidade) ocupará o sítio de um átomo de Nd (tal como dito por Cavalcante [1]) e a energia 

do cristal com essa troc;a sofrerá mna pequena variação; todavia, suficiente i)ara induzir 

a nova estrutura magirética (O, O, 0). 

A linica diferença na energia da célula cristalina das fases B e C vem exatamente 

do aspecto magirétic;o, pois elas se diferenciam apenas pelo acoplamento distinto dos 

spins atômicos da rede (a fase B é ferromagnética, enquanto A é antiferromagnética). 

A interação de troca entre spins (atômicos) localizados e separados (no modelo RKKY) 

}X)de ser escrita ])ela.s segrfintes equações - fórnmlas 1 e 2 do trabalho de Mattis [33]; 

Rij é a, distância interatômica e .7 é o acoplamento efetivo entre os spins (chamada de 

interação RKKY ou ainda integral de troca), que é proporcional à; 

J{R,j) a [-2kFRij C O S ( 2 Â ; F / ? . „ ) - sin(2A;F/?,j)], 

na qual. / Í ' F representa o vetor de onda de Fermi. 

Com essas equações, numa análise qualitativa, observamos que o composto de 

NdAg puro apresenta o acoplamento efetivo ,7 bem pequeno e seu sinal é trocado em 

relação aio composto dopado com o átomo de '̂̂ '̂ Ce. No composto piu'o c|ue é antifer-

romagnétieo (o produto escalar dos spins é negativo) o acoplamento efetivo é i)ositivo e 
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quando existe a dopagem J passa a ser negativo, pois a fase magnética foi mudada, agora 

o produto escalar entre spins dos átomos magnéticos é positivo (ferromagnético). Dizemos 

que J é pequeno (e positivo) na liga pura, pois apenas uma pouca quantia de átomos de 

'•'"^Ce introduzida no composto foi suficiente para mudar seu sinal, devido basicamente 

às alterações nas distâncias interatômicas e no número de elétrons do cristal (implicando 

numa. mudança de kp). Como veremos nas curvas das fases magnéticas do HoAg, J 

provavelmente assume valores maiores (positivos). 

Portanto, nos cálculos do CHM no átomo de Ce no composto de NdAg a su

percélula ferromagnética terá rnaior atenção, porque estará em acordo com os resultados 

experimentais da liga dopada. 

Mesmo fazendo a aproximação de tratar o composto de NdAg como um cubo, 

conseguimos reproduzir os resultados experimentais e explicar a diferença nas estruturas 

magnéticas encontradas na liga pura ou dopada. Se ao contrário disso, tivéssemos mon

tado urna célula primitiva tetragonal (como é a real estrutura cristalina desse composto, 

mostrado por Buschow em [5]) para os cálculos, a,creditamos que chegaríamos aos mes

mos resultados; talvez apenas com volume mínimo das curvas mais próximos de Vó e as 

diferenças nas energias das fases B e C sendo mais realçadas. 
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A seguir são mostrados os gráficos obtidos ])ara da liga de HoAg . 
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Figura 4.9: Gráfico da variação relativa de energia das células cristalinas representantes 

das fases magnéticas A. B. C e G da Uga HoAg pela porcentagem do volume experimental. 

Cálculo com ])olarização de spin. 
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100 102 104 106 108 110 

Percentual Volumétrico (%) 

Figura 4.10: Gráfico da variação relativa de energia das células cristalinas representantes 

das fases magnéticas B e C da liga HoAg pela })orc-entagom do volmne experimental. 

Cálculo com polarização de spin mais acoplamento spin-órbita. 

Xo primeiro gráfico estão representados os cálculos com ])olarização de spin. 

A fase G não apresentou uma curva suave como as outras, sua variação de energia 

por volume não teve o comportamento similar a mna j)arábola. isso impossibifita qual-
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quer análise inrportante. Assim, não consideraremos de fato essa estrutura como sendo 

concorrente ao estado fundamental magnético do HoAg, Porénr, ela apresenta a menor 

energia desse c:onjunto de cálculos, por isso usamos para plotar os gráficos esse valor 

como i^míi i imo- Talvcz, reexecutando o cálculo da fase G com "boa"convergência na carga 

lO '̂"̂ ) tenhamos uma cm-va melhor; entretanto, imaginamos ĉ ue ela ainda não será o 

estado fundamental do composto de HoAg determinado teoricamente, pois os resultados 

exi)erimentais dessa liga e das outras não indicam essa possibilidade e o composto de 

HoAg tem a. mesma quantia de elétrons de condução qne as outras ligas (ciue tem a. fase 

A como estado magnético frmdamental) - segundo Mattis [33], os elétrons de condução 

(em compostos que apresentem ordenamento magnético por intera.ção indireta) são um 

fator deternünante da fase magnética. 

Portanto, negligenciando os pontos desorganizados da estrutm-a G. a energia da 

fase C é evidentemente menor c]ue a das outras (igualmente ao que acontece com o NdAg). 

No segundo gráfico, fizemos ;rs sinmlaçé)es com acoi.)laniento spin-c3rl)ita somente 

nas fases B e C. Nesses cálculos as mesmas c;aracterísticas verificadas na figura anterior são 

vistas, apenas com uma maior diferença relativa entre as curvas, determinando a fase C 

como a mais provável para a liga de HoAg. A integral de troca (.7) do composto de HoAg 

é positiva, como no caso do NdAg (os dois comi)ostos apresentam experimentahnente a 

fase A), porém ela. assume mn valor maior no c;onii)osto de HoAg, pois a. clo])agem c;oni o 

íítomo de ^''°Ce não nmda a sua fase magnética do estado fundamental. 

Dessa forma, nossos resultados estão de acordo com os trabalhos de Morin [6 

(difração de nêutrons) e Cavalcante [1] (magnetização); mostrando a estrutura (TT.TÍ,!)) 

como sendo a fase magnética do estado fundamental do composto de HoAg. 

Na tabela a seguir (TAB. 4.1) é mostrado para as duas ligas (em seus vários 

conjuntos de cálc.rüos) mna compilação das energias mínimas alcançadas em c-ada uma. 

das c;élulas cristalinas das fases magnéticas. Entenda-se a-cjui energia mínima como àciuela 

m;ris negativa de c;ada uma. das fases e não dos conjuntos de cálculos; os valores qne estão 

acrescidos de asterisc;ü correspondem aos nrínimos de energia dos conjuntos de simiüações 

nos quais estão inseridos, esses números representaram / í 'mín imo (na fórnmla de AE) qne 
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Liga 
Tipo de 

Cálcvdo 
Fase 

Volume nn'nimo 

(% de Vo) 

Energía rm'nima. 

(Ry) 

A 102 -71783,482199 

S ] ) 

B 

C 

100 

108 

-35891.734827" 

-71783,592086 

HoAg G 110 -71783,592842''* 

so 
B 

C 

107 

107 

-35891.857885" 

-71783,726705* 

so 
B 108 -29894.796313 

NdAg 
C 108 -59789,593032* 

so+U 
B 

C 

115 

115 

-29894.669368 

-59789 ,370801* 

a - E.sses valores são aproximadamente a metade dos outros, porque as fase B apresenta 2 átomos 

(me.tade das out ras fases). 

b - Esse valor da fase G é o nn'nimo de energia no conjunto dos cálculos spin-polarizados do 

comi)osto de HoAg, mas essa es t rutura não foi considerada como estado magnético fundamental. 

Usando a TAB. 4.1 existe maior facilidade na retirada de algumas informações 

complementares. Por meio dos gráfic:os e tabela, temos estas princi])ais observações: 

• nos 4 conjuntos de cálculos sempre encontramos a. estrutura magnética C - (TT. TT. 0) 

- c:omo o estado ma.gnétic;o fimdamental mais provérvel. assim estamos em acordo 

c:om as referências experimentais (artigos de Buschow e Morin): 
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foraní usados para a confecção dos gráficos. Os termos em negrito representam a fase 

magnética fundamental de cada um dos conjuntos de cálculos. 

Tabela 4.1: Volumes e energías mínimos para as várias estruturas magnéticas alcançados 

nos diferentes cálculos das ligas HoAg e NdAg. 
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• E X C ; L U Í N D O - S E O S C Á L C U L O S C ; O M o MPO, a F A S E C T E M S E U M Í N I M O , E M amlDas A S L I G A S , 

L O C A L I Z A D O E M U M A R E G I Ã O M U I T O B E M D E F I N I D A , N O S P O N T O S 107% O U 108%¡. Como aqui 

E S T A M O S T R A T A N D O de Á T O M O S P E S A D O S , E N T E N D E M O S Q U E E S S E S V O L U M E S S U P E R E S T I M A D O S 

P O D E M E S T A R D E N T R O D O E R R O A S S O C I A D O A O GGA U S A D O : 

• N O G R Á F I C O D O NdAg C O M o MPO C O N F I R M A M O S a F A S E A N T I F E R R O M A G N É T I C A C N O V O L U M E 

N N N I M O D E 115%¡, A G O R A , C O M M A I O R N I T I D E Z , P O R C I U E C L A R A M E N T E o U S O da M E S M A 

F O R N E C : e U M A M A I O R S E P A R A Ç Ã O E N T R E A S F A S E S B e C. 

• D E M A N E I R A P E C ; U L I A R A S C U R V A S A e B D O HoAg A P R E S E N T A R A M M E N O R E N E R G I A E X A T A 

M E N T E N O V O L U M E E X P E R I M E N T A L e a, 2%i D E Vq, R E S P E C T I V A M E N T E . Isso P O D E A T É S E R 

U M I N D I C A T I V O Q U E O S C : Á L C U L O S A P E N A S C O M P O L A R I Z A Ç Ã O D E S P I N S U P E R E S T I M E M M E N O S 

o V O L U M E ; 

• N Ã O P U D E M O S F A Z E R O B S E R V A Ç C D E S M A I S C : R I T E R I O S A S N A C : U R V A G do C O M P O S T O D E HoAg. 

Essa. C U R V A ] ) R O V A V E L M E U T E R E Ñ E T E a. I I R S T A B I L I D A D E da E S T R U T U R A , G para E S S E C O M P O S T O ; 

• V E R I F I C A M O S Q U E E X I S T E U M A D I M I N U I Ç Ã O S I G N I F I C A T I V A N O S V A L O R E S D A S E N E R G I A S ( S E M P R E 

N A P R I M E I R A C A S A D E P O I S D A V Í R G U L A ) Q U A N D O P A S S A M O S D O S C Á L C U L O S D O HoAg A P E N A S 

S P I N - P O L A R I Z A D O S P A R A A Q U E L E S C O M o A C O P L A M E N T O S P I N - Ó R B I T A , ( O B S E R V E M O S A S F A S E S 

B e C N A TAB. 4.1), e o M E S M O O C O R R E E N T R E O S C Á L C U L O S D O NdAg ( A S S I N M L A Ç Õ E S C O M 

A C : O P L A M E N T O S P I N - Ó R B I T A . M A I S o MPO A P R E S E N T A M E N E R G I A S M E N O R E S C I U E O S C : Á L C \ r l o s 

S O M E N T E C O M o A C O P L A M E N T O S P I N - Ó R B I T A ) . 
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Capítulo 5 

Determinação do Campo Hiperfino 

Magnético no átomo de Ce nos 

compostos de GdAg e NdAg 

5.1 M e t o d o l o g i a e P r o c e d i m e n t o 

ü cálculo do campo hiperfino magnética) no átomo de Ce. introduzido como sonda, 

no lugar de mna terra rara nas supercélulas dos compostos de GdAg e NdAg, foi realizado 

usando o método da polarização orbital (DFT+U) - descrito no capítulo 2. Com isso, o 

elétron da camada 4 / do Ce pode ser alocado de várias formas nessa camada (preenchendo 

seus diferentes sub-estados), usando critérios que achamos apropriados. Assim, é possível 

variar o momento angular orbital da camada 4 / do átomo de Ce. Daí, podemos mudar 

significativamente os valores da componente orbital do CHM, pois pela equação (3.12) 

vemos a dependêntla direta do c;ampo com o momento angular da camada. Como nas 

terras raras o canrpo hiperfino magnético orliita.l é a principal componente do CHM total, 

esse automaticamente será muito inñuendado por qualquer alteração na contribuição 

orbital. 

Descreveremos nesse capítulo a procura pelo estado | / /??./) do elétron da camada 
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4/' do Ce. tal que encontremos nos cálculos de campo hiperfino magnético resultados 

similares aos experimentais - obtidos nos trabalhos [1] e [27] de Cavalcante. 

A camada 4 / possui (mimero quântico secundário) l = 3. implicando em ?/),/ = 

(2/ + 1) = 7 sub-estados passíveis de serem poprüados por elétrons (sem considerar o 

spin). A seleção dos sub-estados a serem ocupados pelo único elétron 4 / do átomo de Ce 

foi feita usando a regra de Hund. 

Apesar da regra de Hmrd valer para átomos livres, devido a característica interna 

da camada 4 / (implicando que ela não participa significativamente das ligações qm'micas), 

acreditamos que ela possa ser enq:)regada como uma primeira aproximação em nossos estu

dos na tentativa de identificarmos na medida do possível o estado eletrônico fundamental 

do átomo de Ce^ (mesmo estando iruma matriz de RAg). A regra de Hund é composta 

por 3 partes; como estamos tratando da camada 4 / do átomo de Ce (que tem um úrnco 

elétron); podemos aqui enunciar com nossas palavras somente algrms aspectos da regra^: 

... - "no estado frmdamental, as projeções dos momentos angulares orbital e de 

spin devem ser obrigatoriamente antiparalelos, com c;ada mn deles assumindo o maior 

valor possível, implic:ando num menor valor em módrüo do vetor momento angular total." 

Portanto, o sub-estado nii = —3 deve ser o preferido pelo elétron 4 / do Ce, Porém, 

não estamos tratando exatamente de um átomo livre, e no intuito de encontrarmos os 

valores experimentais do CHM, execmtamos mn total de 4 calcados (respeitando o an

tiparalelismo do momentos angrüares) que englobam todos os estados pernütidos para 

esse elétrom Iniciamos c:om os sub-estados nii — —3, passando por m\ = —2, depois 

nil = — 1 e por fim nii = O, para as supercélulas antiferromagnéticas de GdAg e NdAg 

(montadas usando a estrutura magnética (vr, TT, 0)) e para a supercélula ferromagnética de 

NdAg; obviamente, todas dopadas com o átomo de Ce, Pela regra de Hmrd, os outros 3 

sub-estados {iiii = 3,2,1) não são permitidos {L~ e <5'j têm a mesma direção), 

Um processo similar ao usado por nós para calcular o CHM com a polarização 

camada 4 / por ser incompleta define o estado atômico fimdamental do á tomo de Ce. 

'^Decidimos escrever apenas informações mais importantes da Regra de Hund. Kittel [24] e Guimarães 

[2] escrevem a regra completa. 
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orbital foi feito no artigo de Cottenier [19], no qual os CHM de todas as terras raras em 

uma matriz de Fe foram determinados. Nesse trabalho o autor discute as dificuldades em 

se trabalhar com a DFT-f-U. 

Nesse capítulo, quando citarmos os compostos de GdAg e NdAg já estará sub

entendido que suas supercélulas estão com o átomo de Ce e sempre que escrevermos solare 

o CHM estarnos nos referindo ao campo no átomo de Ce. Começamos o trabalho pelo com-

l)osto de GdAg e depois fizemos cálculos para as supercélulas ferro e antiferromagnétic:a 

da liga de NdAg. Houve a necessidade de trabalharmos com células cristalinas formadas 

por nmitos átomos, pois, na tentativa aproximada de tratar o átomo de Ce como sonda 

(reproduzindo assim o experimento desenvolvido por Cavalcante em [1]) precisávamos 

" diluí-lo" dentro das supercélulas montadas. 

O comportamento do CHM no átomo de '''°Ce igual ao que vimos nas ligas RAg 

(Cavalcante [1] e [27]) já foi observado em alguns compostos. Abaixo serão discutido 

rapidamente estes trabalhos. 

No artigo de Thiel [34], foi visto pela primeira vez o desvio (aumento) do CHM no 

átomo de '̂̂ "Ce com relação à função de Brillouin^. Nesse trabalho, o ^^°Ce foi colocado 

como sonda na liga. pura hexagonal de Gd: PAC foi a técnica usada para medir o CHM. O 

aritor tenta explicar o fato do ^''"Ce mostrar sen CHM bem mais baixo do que apresenta 

(juando está livre com valêncda 3-(-, por meio de dois efeitos: (1) a valencia do ''^"Ce oscila 

no tempo entre os 3+ e 4+ (considerando uma perda variável no tempo de parte do 

elétron 4 / para a banda de condução), com a ionicidade de 3,70 elétrons: e, (2) a redução 

do momento angular orbital da camada 4 / pelo campo elétrico cristalino. Apesar do 

trabalho de Thiel não discutir sobre a forma de orientação do elétron 4 / do '*"Ce. ele 

indica cjue esse elétron se mantém temporariamente na banda condução; sendo assim, tal 

efeito é similar à polarização que se dá na camada, 4./' do '̂*°Ce quando nas hgas R.Ag 

•^Na verdade o autor mostra uma c'urva de frequêneia de Larmor por temperatura . Como o CHM 

é diretamente proporcional a esse frequência, o comportamento dessa curva de frequência reflete o do 

campo. Em seguida citaremos trabalhos que most ram curvas de frequência ou campo por temperatura , 

mas nós não faremos distinção, falando sempre em CHM. 
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(interação indireta entre o Ce e Gd). 

No trabalho de Mestnik-Filho [35]. o composto CeMiioGeo apresenta coni]:)orta-

niento do CHM no '"̂ '̂ Ce com a temperatura igual ao descrito no parágrafo anterior. 

Nesse composto a polarização da camada 4 / do ^''"Ce se dá pela interação direta entre 

os orlíitais òd da terra rara com o M do Mn, não ocorrendo nenhuma interação entre os 

átomos de '̂̂ "Ce. 

Todavia, existem outros tralialhos qne mostram o CHM no átomo de ''*'̂ Ce seguindo 

a fimção de Brillouin. As ligas ĉ u compostos estudados nehís são: 

• GdNiln - desenvolvido por LapoUi [36 

• GdNi.2 - desenvolvido ])or Carbonari [37 

• GdCo2 - desenvolvido por Mestnik-Fillio [38 

Em todos eles o átomo de *̂"̂ Ce foi colocado como sonda, ocupando o sítio de Gd. 

O CHM foi determinado por PAC. Todos os autores indicam que o CHM no átomo de 

'"^Ce tem couio principal contril)UÍção o campo de contato e o elétron camada 4 / está na 

banda de condução ou hibridizado. Nos compostos de GdNiln e GdNÍ2 o ordenamento 

magnético se d á por interação indireta; já no GdCo? ocorre interação entre os orImitais 5c/ 

da terra rara c;om o 3ci do Co; nesse trabalho o autor também faz cálculos de primeiros 

])rincípi()S, determinando valores })em baixos i)ara o campo orl)ital. 

Em nenhum dos trabalhos os valores máximos de CHM se aproximam signific:ati-

vamente do m ó d r ü o do c:ampo obtido para o Ce'̂ + livre. 

• M o n t a g e m e simulação das supercélulas 

Os parâmetros de otimização da base APW+lo empregados aqui foram determina

dos no c:apítulo anterior, usando as ligas puras de GdAg e NdAg, Considerando ciue, se a 

rede real é maior (por exemplo, sui)ercélulas dopadas com o átomo de Ce) a rede recaproca 

é menor, e dessa forma nec:essitam de menos ponto.s-Â-, Por isso, n ó s fizemos proi)orções 

entre as ciuantidades de ponto.s-/.' das células cristalinas montadas para a s ligas i)uras e 
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dopadas, chegando para as supercélrüas antiferromagnéticas ao número de 200 pontos-Á: 

(GdAg e NdAg) e a, ferromagnética 400 (NdAg). respectivamente, as zonas irredutíveis 

de Brillorün tiveram 24 e 40 ponto.s-/,;. Usamos A'„,„,,, = 8 em todos os cálculos. Como 

energía de separação dos estados de caroço e valência usamos o valor de -6,0 Ry. Tal c-omo 

nas simulações dos comi)ostos de HoAg, GdAg e NdAg no capítulo anterior, orlDÍtais locais 

foram adicionados automaticamente pelo código para tratar algmis dos estados das terras 

raras e Ag (5s e 5p nas terras raras e 3p na Ag). 

A supercélula ferromagnética de NdAg foi confeccionada a partir de 2x2x2 células 

primitivas de 2 átomos em cada direção; seus parâmetros de rede são {2a, 2a, 2a). no 

qual a é o (maior) parâmetro de rede experimental, retirado do artigo de Buscirow [5 . 

A supercélula tem; 16 operações de simetría (inclusive inversão); 16 átomos, sendo 7 

inequivalentes (6 de terras raras e 1 de Ag), na ciual, 1 átomo de Nd foi trocado por 1 Ce. 

Com essa célula montada, nos certificamos cjue átomos da sonda (de sui)erí:élulas (células 

distintas) não se "enxergariam", com várias carnadas dos átomos de Nd e Ag entre oles. 

Como a supercélula apresenta 16 átomos e a célula primitiva (FIG. ??) apenas 2. fizemos 

uma proporção entre elas para determinar o número de pontos-/;: ideal à superc:élula. 

nela dividimos o número de pontos-/,- da célula primitiva (3400) por oito (razão entre os 

núnreros de átomos das células), clregando no valor aproximado'^ de 400 pontos-/,-. Os 

raios das "imiffi,n-tms" sao idénticos para os átomos de Nd e Ce. valendo 2,9 À e para, a 

Ag 2,2 A. 

Nos cálculos antiferromagnétic;os das ligas de GdAg e NdAg. usamos como "su

percélula prinntiva" aquela correspondente à fase magnética C das ligas \mnis - explic:ada 

com detalhes durante o capítulo anterior -. ela apresenta 4 átomos. Aqiú, as supercélulas 

são formadas por 2x2x2 células (da, fase C pura) em cada direção, tendo 16 operações de 

simetria (inclusive inversão), com 32 átomos (sendo 16 de cada espécie) e 10 inequivalentes 

(dois conjuntos de éitomos de Ag e o resto de terra. rara). Os p;vrâmetros de rede das su-

j)erc:élulas escrito em termos dos parâmetros de rede experimentais (o) das duas ligas 

'Não usamos o número e.xato dessa divisão (42.5), pois a zona irredutível de Brillouin ficaria como a 

mesma quantidade de pontos-A- (40) gerada pelos 400 pontos-/,: da rede real. 
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ti\'as supercélulas, os átomos de Gd e Nd tiveram os momentos magnéticos orientados 

antiparalelamente (resultando em antiferromagnetismo). Depois, substituímos um dos 16 

átomos de Gd ou Nd por um de Ce. Com esse tipo de supercélula nenhum dos vizinhos 

próximos à sonda é um próprio átomo de Ce. Como descrito para supercélula ferro-

magnética, definimos o nrmiero de pontos-A; por meio da razão entre o néunero de átomos 

das células cristalinas das ligas pura e dopada. À supercélula de GdAg, usamos c:omo ralo 

das ''nmffin-tins'' 2,8 Á e 2,2 A, respectivamente, para as terras raras e Ag. 

Um c;álculo inicial foi feito para as duas ligas. Nele não interferimos na forma 

de preenchimento (detrônico dos sub-or1jitais da camada 4 / . deixando o cálcrüo conver

gir para o sub-estado de menor energia (segundo a DFT-I-U, que não é totalmente ab 

initio). Posteriormente, editamos a matriz densidade eletrônica da camada 4 / , popu

lando primeiramente o estado /??,/ —3, convergindo os cálculos e determinando todas as 

componentes do CHM, Tal processo foi executado aos outros 3 sub-estados, na seguinte 

seqüência; nii = —2, nii = — 1 e mi ~ 0. Começamos esses conjuntos de cálculos com a 

liga de GdAg e depois fomos para o composto de NdAg ferro e antiferrornagnético. 

Os cák;ulos da supercélula antiferromagnética de NdAg mostraram grande dificul

dade de serem c:onvergidos. Mesmo após muito ciclos autoconsistente (nos cjuais usamos 

técnicas que melhoram as iterações, mas dimirmem a velocidade), j^éssimas convergências 

na carga eletrônic-a foram vistas para os 4 sulí-estaclos mi em relação às outras supercélulas. 

Com isso. aumentamos a c:onfiança em nossas simulações, pois, nem se ciuer conseguimos 

convergir os calcados com a fase magnétic;a que não está em acordo com o resultado 

experimental da liga dopada com o Ce e também a nmdança no estado magnético fun

damental da liga ocorrida eirtre suas formas pura e dopada foi uma situação totalmente 

plarisível segundo nossos resultados. c;ontidos no capítulo anterior (notadamente vemos 

isso pela FIG. 4.7). Portanto, os resultados de CHM do Ce na supercélula antiferro

magnética, de .NulAg não são relevantes, sendo sua apresentação desnecessária, 

O critério de convergência foi o mesmo para todos os conjuntos de cálculos, sendo 

estabelecido por uma diferença de ~ 10~'̂  na c;arga eletrônica da supercélula entre runa 

iteração e outra. Porém, para maioria dos cálculos, atingimos convergência entre os 
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valores (L73 a 8.9)\T0~^; e. apenas em alguns casos chegamos ao valor de 10"'\ Usamos 

o parâmetro U,/ = 0.55 Ry (U= 0.6 Ry e . 1 = 0,05 Ry). Aciui utilizamos . 1 = 0.05 

Ry (aproximadamente 10% de U. como as referências sugerem), porcjue pensamos que o 

parâmetro de troca possa ser mais importante nesse cálculo do cjue naqueles do capítulo 

4 (nos quais . 1 = 0). 

Nos c:ertificamos se o momento nragnético (/i) e a projeção do momento angtüar 

orbital (L-) da "m.ujfin-tnr do átomo de Ce estavam mantendo seus valores específicos 

(originados do sub-estado inicial das sinnüações). Em outras i)alavras, verificamos du

rante os (dclos autoconsistente se a matriz densidade da c-.amada 4 / não estava mudando 

significativamente em relação ao estado almejado do começo dos cálculos. 

5.2 R e s u l t a d o s e Discussões 

Para facilitar a visualização das tabelas abaixo, os campos hiperfinos de contato, 

orbital, de spin dii)olar e total serão representados respectivamente pelos símbolos: B , , , 

BoríM B,/ ,p e B / „ , „ / . 

Os campos hiperfinos magnéticos na sonda de Ce na, liga, GdAg, para os vários 

sub-estados 4 / do Ce são: 
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Talíela 5.1: Contribuições e valor total do CHM para cada um dos sTd>estados /?7.; da 

chamada 4f do átomo de Ce na liga de GdAg 

Contribuição Boro Bdtp Soma das 

(h) Eletrônica (T) (T) (T) Componentes' (T) (T) 

-3 -2.91094 4 / 
oe'̂  

13,93 
-157,57 

-0,25 

17,48 
0,54 

-126.16 

0,29 
-125,87 

-2 -1,94629 
4/-
oe 

11,61 
-105,76 

-0,24 
0,00 

-2,67 

-94,15 

-2,91 
-97,06 

-1 -0.96992 4 / 
oe 

10.59 
-52.69 

-0,31 

-10,55 
-4,51 

-52.65 
-4,82 

-57.47 

0 -0,00044 4.^ 
oe 

9,78 
0,02 

-0,20 

-14,02 

-4,62 

-4,22 

-4,82 
-9,04 

$ - Contribuição originada apenas dos elétrons s. 

t - O campo de contato está somado os C'ani])os originados do elétron 4 / , 

& - O Bíoí,,/ foi obtido somando-.se as duas componentes: f e outros elétrons (oe). 

* - O CHM experimental obtido por PAC ([1] c ¡27]) é ~ 70 T à 10 K. 

t - Contribuições para o CHM fornecidas pelos outros elétrons (oe) das camadas p e d do Ce. 

Os campos hiperfinos magnéticos na sonda de Ce na, liga NdAg, para os vários 

sub-estados 4 / do Ce são: 
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Taljela 5.2: Contribuições e valor total do CHM para cada um dos sul>estados mi da 

camada 4 / do átomo de Ce na liga de NdAg 

m. 
U Contril)uição b : Borb B(/,p Soma das total 

m. 
(h) Eletrônica (T) (T) (T) Componentes^ (T) (T) 

-3 -2.92669 
oe^ 

30.60 
-157,90 

-0.38 
17.52 
2,75 

-109.78 
2,37 

-107.41 

-2 -1.95644 4 / 
oe 

30,55 
-105,98 

-0,53 
0,01 

-0.36 
-75,42 
-0,89 

-76,31 

-1 -0.97878 
4./ 
oe 

30,69 
-53.00 
-0,66 

-10,57 
-2,18 

-32,88 
-2,84 

-35,72 

0 -0.00032 4 / 
oe 

30,11 
0,00 
-0,60 

-14.03 
-2,30 

16,08 
-2,90 

13.18 

$ - Contribuição originada apenas dos elétrons s. 

t - O campo de contato está somado os campos originados do elétron 4 / . 

& - O B,oí„/ foi obtido somando-se as dnas componentes: f e outros elétrons (oe). 

* - O CHM experimental obtido ])or PAC ([!]) é ~ 62 T à 10 K. 

t - Contribuições para o CHM fornecidas pelos outros elétrons (oe) das camadas p e d do Ce. 

Pelas duas tabelas acima (5.1 e 5.2), observamos ciue os valores de campo hiperfino 

orbital do Ce nas duas ligas são altos e similares jiara. um mesmo sub-estado ?/?./, indicando 

c:oniportainento localizado do elétron 4 / do átomo de Ce nas duas ligas. Dessa forma., no 

zero absoluto, em ciualciuer mn dos sul>estados nii que, represente o estado fundamental, 

esse elétron não está na banda de condução do cristal e nem significativamente hibridizado 

com algmn outro estado. 

Os valores da projeção do momento angular (L,) atingidos nos cálculos foram 

satisfatórios. fic;ando próximos dos valores inicialmente almejados. Dessa forma, o módulo 

do campo orbital perde minto pouco em relação ao seu valor idealizado para um dado 

sub-estados nii. Como vemos nas TAB. 5.1 e 5.2, o c:ampo orbital em cada cálc:ulo está 

condizente com o sub-estado. pois em ambas as ligas a diferença no valor do c:am])o entre 

os cálculos é quase constante (~ 52 T). 

79 



Capítulo 5. Determinação do Campo Hiperfino Magnético no átomo de Ce nos 
compostos de GdAg e NdAg 

Adiante está a tabela (5.3) com os campos hiperfinos de contato provenientes dos 

elétrons s de caroço e valencia do átomo de Ce (inserido nas duas ligas). Lembramos que 

no código \\TEN2A' usamos a energía de —6. O Ry para separar os estados eletrônicos de 

caroço e valencia; com isso, os orbitais 5s e 6.s do átomo de Ce estão contidos nos estados 

de valencia e as camadas s mais internas fazem parte do caroço; gerando respectivamente, 

os campos de valencia e caroço. 

Tabela 5.3: Componentes do campo de contato de Fermi (originadas dos elétrons ,s de 

valencia e caroço) do átomo Ce nas ligas de GdAg e NdAg para cada um dos sulj-estados 

m¡ da camada 4 / do Ce 

Liga B e B e B í 
nil 

(com Ce) 
nil 

Caroço (T) Valencia (T) Total (T) 

-3 -35.28 49,21 13,93 

GdAg 
-2 -35,39 47.00 11,61 

GdAg 
11,61 

-1 -35,18 45,77 10.59 

0 -33,61 43,39 9.78 

-3 -35,31 65,91 30,60 

NdAg 
-2 -35.42 65,97 30,55 

NdAg 
65,97 

-1 -35,21 65.90 30,69 

0 -33.68 63,79 30.11 

t - O campo de contato total é oljtido i)ela soma dos campos de valencia c caroço. 

Se nós utilizássenios rmra outra energia de sei)araçã.o dos estados de valênc:ia e 

caroço, e dessa forma a quantidade de elétrons s contidos nesses estados fosse alterada, os 

cam])os de valencia e caroço assumiriam valores diferentes dacjueles da TAB. 5.3. Porém, 

o campo de contato total continuaría o mesmo. 

Antes de discutirmos os valores dos CHM experimental e teórico é importante dizer 

que o sinal do CHM total obtido em nossos cálculos será negligenc:iado, pois o sentido do 

campo não foi experimentalmente determinado. Quando da comparação entre os valores 

80 

file:////TEN2A'


Capítulo 5. Determinação do Campo Hiperfino Magnético no átomo de Ce nos 
compostos de GdAg e NdAg 

de campo total nos referiremos apenas ao módulo deles. 

Os camjjos provindos dos "outros elétrons"são em geral bem ]j(;quenos. porém 

tornam-se mais importantes com a dinrinuição do momento angrdar da, carnada 4 / do Ce. 

A temperatura mínima na qual o módulo do CHM no Ce foi determinado (i)or 

Cavalcante em [1] e [27]) é de 10 K; os valores dos campos ln])erfinos "experimentais"(a 

essa tenqoeratnra) encontrados res])ectivamente para as figas de GdAg e NdAg são: ~ 70 

T e ~ 62 T. Rxdembremos aqui cjue a DFT é estrutiu'ada no estado fimdamental - assim, 

(afeitos de tenq)eratura não são considerados -: e somente tendo isso em mente devemos 

faz(!r a disc:ussão entre os resultados experimental e tciórico. 

Alguns artigos fazem extrapolação de c;m-va dos dados exi)erimentais ã O K quando 

querem comparar grandezas medidas com os valores teóricos obtidos para o estado funda

mental. Nas curvas de CHM por tem])eratura. mostradas por Cavalcante ([1] e [27]), isso 

não é possível; pois, as curvas de CHM não demonstram claramente o comportamento 

do cami)o para temperaturas mais baixas ciue a menor temperatura na qual o campo foi 

determinado (10 K). Contudo, pelas curvas, o decrescimento do CHM para temperaturas 

nrenores que 10 K não ])arece plausível, sendo bem mais razoáveis o aumento ou saturação 

do canrjio. Portanto, medidas de CHM em temperaturas mais baixas se tornam extrema

mente necessárias para que os campos experimental e teóric:o sc ĵam meilleur c:onii:)araclos. 

Os resultados de campo para os sub-estados = - 3 e •/?;./ = O são bem distintos 

dos valores exjierimentais. assim eles se tornam pouco prováveis na formação do estado 

fundamental do elétron 4 / do Ce. No estado ???./ = O isso é direto, porque quando o CHM 

assume valores mais altos (como aqui) a componente orbital está presente e se o momento 

angular da c:aniada é zero o campo orbital também o é. Segundo a Regra de Hund. o 

átomo livre de Ce tem o sub-estado (da camada 4 / ) = —3 c:omo estado fundamental, 

e isso pode ser conqírovado por mei(.) do alto valor de campo ol.itido para o átomo cie Ce 

ciuando está livre (por c-.ausa da (contribuição orbital) - 183 T. segundo está no artigo de 

Thiel [34]. Contudo, aqui e em todos os outros trabalhos que usam o átomo de Ce em 

algum composto formado por elementos nragnéticos. o valor de CHi\l no Ce livre riunc;a 

foi atingido, tornando assim o sub-estado = —3 im])raticável ao Ce quando está cm 
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ao Ce quando (!Stá em algum composto magnético. 

Assim, em ambas as ligas, o valor do CHM experimental está entre os resultados 

teóricos atingidos pelos sub-estados m¡ = —2 e m¡ = —1. Isso indica que em Ijaixas 

temperaturas o estado fundamental do átomo de Ce está em um desses sub-estados ou 

numa c:onil)inaçãc) deles: isso está, representado al^aixo (sem c:onsiderar o spin): 

í ^ c e ) = 0 ' | 3 , m, = - 1 ) + !3\3, nii = - 2 ) (5.1) 

Identificando os valores de a e ;3 podemos encontrar o estado frmdamental do Ce 

e assim seu CHM. 

Apesar da dificuldade ocasionada pela falta, de medidas do CHM em temperaturas 

nrenores - nas quais se possa deduzir o comportamento do campo no zero al^soluto -, no 

caso do NdAg o sub-estado m¡ = —2 tem valor de CHM (~ —76 T) mais próximo do 

resrütado experimental (~ 62 T) que o sub-estado uii = — 1 (~ —36 T) . assim na liga 

NdAg o sulj-estado ??;./ = — 2 (ou pequena mistura c-om o sul>esta,do ni.i = —1) parece 

corresponder ao estado fundamental do Ce. Entretanto, a liga de GdAg não nos permite 

maiores especulações, pois, a priori o sulD-estados ?n,/ = — 1 tem CHM {rni = —l —57 

T e (.) su])-estado mi = —2 —97 T ) mais próximo do resultado experimental (~ 70 

T). porém a curva experimental de campo no Ce em função da temperatura ([1] e [27]) 

não apresenta tendência a diminuir. Então, não podemos concluir o estado fundamental 

do Ce na liga de GdAg (ficando com mi = —1, -2 ou mistura de ambos). 

Em nossos resultados observamos um aspecto muito importante. O campo de 

contato sempre tem sentido contrário ao campo orbital. As cmvas experimentais de 

CHM feitas por Cavalcante ([1] e [27]) são crescentes, o campo hiperfino parte de zero e 

serajire aumenta (não tocando mais o eixo de tenq:)eratura,) para, tenq^eraturas menores 

c}ue as tenr])eraturas de ordenamento magnético dos compostos (nas quais o CHM conreça 

sugir). Portanto, dcísde o início da existência de campo hiperfino total no Ce. essas 

componentes têm sentidos opostos e o módulo da contribuição orbital é senqjre maior que 

o módrüo do canqjo de contato. 
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O c-ampo de spin dipolar no Ce é praticamente igual em mn mesmo sul)-estado 

para as dvias ligas - sendo positivo [rni = —3). indo a zero {nii = —2) e trocando de 

sinal {nil = - L O ) . Isso é de se esperar, pois: primeiramente, a camada 4 / é interna 

e já com certa freqüência "vê''de forma parecida as estruturas eletrônicas, ainda mais 

em dois compostos tão similares (GdAg e NdAg); e, levando em conta a primeira parte 

da explicação, um mesmo sul>estado da camada 4 / do Ce em ambas os compostos tem 

a distribuição espacial do elétron idêntica, pois a simetria pontual do Ce nas ligas é a 

mesma. 

Nas duas ligas, somente o su))-estado vii = —2 apresenta campo dipolar nuüto 

pequeno. Isso acontec;e i)OÍs provavelmente nesse sub-orbital 4 / o spin do elétron é per

pendicular ao seu raio médio de deslocamento. Dessa forma, a equação de campo de spin 

dipolar (3.8) vai a zero. A mudança no sinal do campo dipolar também é definida pelo 

ângrüo entre o spin e o vetor do raio médio da camada. 

O cam])0 de c:ontato total na liga de NdAg não se altera com a mudança do sub-

estado 4 / . .lá para a liga de GdAg. vemos um mudança de 30% (assumindo o valor do 

sulvestado nii = —3 como 100%.) no campo entre os sub-estados -3 a 0; mas, nos srü> 

estados -2 e -1 (nos quais acreditamos estar o estado fundamental) a variação é muito 

menor. 

Como os estados de caroço são os mesmos nas duas ligas e os orbitais s (l.s, 2s, 'âs 

e 4.s) que fazem parte des.ses estados são totalmente localizados, o canq^o de contato de 

caroço tem valores praticamente idênticos (~ —35 T) nos vários sub-estados nii de ambas 

as ligas. O campo de contato de valencia é gerado pelos estados 5s e 6.s do Ce, ele têm 

valores nmito próximos para os vários sub-estados ??7,; (da mesma liga). A polarização 

sofrida, pelos estados de valencia s por meio do momento de spin da camada 4 / é mais 

intensa em comi)aração aos estados de C J U ' O C O . por isso que o campo hiperfino é sempre 

positivo (TAB. 5.3). O sinal do campos (negativo para o caroço e positivo i)ara a valênc ia) 

estão condizentes com o sentido do spin (positivo) que empregamos i)ara a camada 4 / . 

Os campos de contato do Ce nas duas ligas assumem valores bem diferentes, sendo 

I menor tiuando está na supercélula da liga de GdAg. Como pode ser visto pela TAB. 5.3, 
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essa diferença vem dos canij^os de c:ontato de valência, apesar dos estados de valência do 

Ce em ambas as ligas serem idênticos. Acreditamos que isso ocorre pois as supercélulas 

têm estruturas magnéticas diferentes. O composto de NdAg é ferromagnético, dessa 

forma a polarização dos elétrons de condução pelos átomos não muda significativamente 

de urna posição cristalina para outra: já no GdAg. sua supercélula é antiferromagnética. 

os elétrons de condução têm seus spins oscilando no cristal. Como os elétrons 6.s' do Ce 

(e das terras raras) pertcmcem a banda de condução do cristal, eles sentem interações 

diferentes nas duas ligas, implicando mnn campo de contato de valência maior (juando o 

Ce está na liga ferromagnética, Se os cálculos da suj)ercélula antiferromagnética de NdAg 

com Ce tivessem convergido, provavelmente veríamos um campo de contato de valência 

do átomo de Ce nuüto parecido com o do composto de GdAg, 

Aqui vale uma observação a. respeito do campo de contato de caroço. E sabido 

(|ue a LSDA não representa bem as funções de onda de Kohn-Sham do estados de caroço. 

])ois ela considera o efeito não físico da auto-interação (SI) nesses estados (obviamente, 

inclui-se algmis do estados s. pois senq^re farão parte do caroço): isso é responsável por 

falhas bem conhecidas em sistemas magnéticos (algumas listadas no capítulo 2), entre elas 

os \^alores do campo de contato de caroço são bastante sul>estimados. A¡)esar de aqui 

usarmos o GGA de PBE96 para tratar o i)otencial de troca-correlação. nossos valores de 

c-anq)o de contato de caroço podem assumir valores mais baixos que os reais pelo mesmo 

motivo da LSDA; mas, mesmo assim, achamos que isso não tem mn papel determinante 

em nossos c:álciüos, pois variações (diminuição ou se fosse possível até um amnento) do 

campo de contato total somadas às outras contribuições (principalmente a orbital) não 

revolucionariam nossas análises sobre o possível estado do elétron 4 / do Ce (ele contimiaria 

entre os sub-estados -1 e/ou -2), Uma ótima discussão sobre a dificuldade da LSDA na 

deternünação do camix) de contato de caroço, por meio de cálculos comparativos dos 

campos hiperfinos de alguns elementos (Co. Fe. Ni e alguns conq^ostos de Fe) gerados 

usando a pró])ria LSDA e as correções de auto-interação propostas por Perdew-Zunger e 

Lmrdin-Eriksson para os estados de caroço, pode ser encontrada no artigo [39] de Nóvak 

- nele o autor verifica que o potencial desenvolvido por Lundin-Eriksson subestima de 
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20 a 30% menos o módulo do campo de contato total (em comparações com a correção 

de Perdew-Zunger e a LSDA). dessa forma Nóvak rei)roduz significati\?ítniente ])em os 

resultados experimentais de campo hiperfino nos elementos estudados. Aqui salientamos 

que Nóvak também usou o código WIEN2A:, mas esse potencial de Lundin-Eriksson (livre 

da auto-interação) para os estados de caroço ainda não estava disponibilizado quando 

fizemos nossos cálculos - ele é bem recente e está provavelmente sendo submetido à vários 

testes. 
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Capítulo 6 

Conclusões 

Em nossos cálculos reproduzimos a estrutura magnética experimental do t;om])osto 

de HoAg puro. verificando claramente a fase C (que corresponde a estrutura, (TT, TT. ())) como 

estado fundamental magnético. 

O mesmo oc:orreu com o composto de NdAg puro, no ciual enc;ontramos que a 

fase magnética C. tal como os resultados exi)erimentais, representa o estado frmdamental. 

Porém, os cálculos demonstram que as fases B e C têm uma peciuena diferença de energia. 

Isso indica que a liga dopada com o átomo de ''"'Ce (mesmo enr pequeníssima quantidade) 

sofre uma nmdança do estado magnético fundamental, passando da fase C para a fase 

B. Essa proposição explica o fato de medidas de magnetização terem mostrado que o 

composto de NdAg dopado é ferromagnético, enciuanto que quando puro tem a estrutura 

antiferromagnética do tipo (7r .7r ,0) . 

Nos dois compostos estudados de GdAg e NdAg dopados com Ce. verificamos via 

c:álculos de primeiros princípios que o campo hiperfino magnético total na sonda, ciue 

substitui uma terra rara na célula cristalina,, é gerado principalmente por sua conqjonente 

orljítal. prcjviudo do únicx) elétron da c;unada aberta 4 / . Donde esse elétron tuicontra-.se 

nrmi dos estados seguintes: nii = —2. nii = —1 ou ainda uma combinação dos dois. No 

c:aso (>sj)ecífico do conq)osto de NdAg, é nnüto provável que o sub-estado vi-i = —2 da 

camada 4 / (enr combinação com o spm do elétron dessa camada) corresponde ao estado 

fundamental do átomo de Ce. ,Iá no Ce qTiando na liga de GdAg, não sabcunos especific;ar 
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mais diretamente o estado fundamental. De qualcjuer forma, no estado fimdamental do 

átomo de Ce nas ligas RAg. os resultados experimental e teórico do módulo do CHM 

indicam que o elétron 4 / do Ce é localizado, não estando na banda de condução do cristal 

e nem hibridizado com algum outro estado eletrônico. 

O sub-estado mi = —3 que representa o estado fundamental do Ce livre não ocorre 

aqui, pois, os valores experimentais de CHAI (Cavalcante em [1]) atingidos no '''"Ce estão 

bastante distintos do CHM no átomo livre. 

Ob.servamos que para o campo de contato não muito importa o sub-estado do 

elétron 4 / do átomo de Ce. O campo de contato sempre é contrário à. contribuição orbital, 

isso porque o cami)o de contato de valencia assume valores maiores que o campo de contato 

de caroço. A grande diferença entre os valores dos campos de contato de valencia no Ce 

quando está nas duas ligas tem origem no fato das supercélulas não terem sido construídas 

com a mesma estrutura magnética (GdAg (TF. TT.O) e o NdAg é ferromagnético). 

Em c:onfirniação ao resultado teórico do estado magnético obtido para o ccnnposto 

de NdAg puro, vimos que os cálculos com esse composto dopado usando a supercélula 

antiferromagnética C não convergiram, mostrando a instabilidade associada a essa fase 

magnética no composto de NdAg quando dopado. 

E necessário para mna melhor comparação entre os resultados teórico e experi

mental, c]ue hajam medidas de CHM no Ce nos cc>nq:)ostos RAg em temperaturas mais 

baixas. Dessa forma, poderemos usar o CHM para descobrir o estado fundamental do 

átomo de Ce nessas ligas, 

Se mesmo com medidas de CHM em temperaturas mais baixas, não possamos 

reproduzir os resultados experimentais do módulo do CHM usando a metodologia ado

tada aqui (na qual tratamos o Ce nos compostos RAg quase como um átomo livre, 

fundamentamo-nos na Regra eh Hund para tomaimos as diretrizes nos cálculos), temos 

como opção considerar os efeitos do campo elétrico cristalino (do sítio no qual o Ce 

estará cc)loc:ado) sobre a camada 4 / . E conhecido ciue o campo cristalino quebra a de

generescência pela segunda vez (a. primeira corresponde ao efeito spin-órbita), dessa forma 

poderemos montar para o elétron 4 / do Ce estados baseados na simetria loc;al e esses esta-
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(los não necessariamente terão os momentos angulares de órbita e spin antii)aralelos. Tal 

metodologia é nocente, e foi adotada em alguns trabalhos, entre eles os de j\íestnik-Filho 

351 e Cottenier [40 . 
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