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Samenvatting 

De afgelopen jaren is het mogelijk gebleken om zeer kleine clusters van verschillende 
atoomsoorten te produceren. Deze clusters bestaan uit enkele tot enkele tientallen 
atomen. Hierbij is gebleken dat kleine clusters van de magnetische materialen Fe, 
Co en Ni magnetische momenten hebben die groter zijn dan in bulk, hetgeen niet 
verrassend is. Het kwam echter wel als een verrassing dat ook Rhodium clusters 
een magnetisch moment bleken te hebben. Rhodium is als bulkmateriaal namelijk 
niet magnetisch. Om het ontstaan van deze magnetische momenten te beschrijven 
zijn tijdens dit afstudeerwerk berekeningen uitgevoerd aan kleine Rhodium clusters 
met behulp van een extended Hubbard model in de Hartree-Fock benadering. Deze 
berekeningen laten inderdaad zien dat Rhodium clusters magnetische momenten 
kunnen hebben. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

1.1 Inleiding 

De afgelopen jaren heeft men experimentele technieken ontwikkeld, waarmee het mogelijk is om 
clusters van circa 10 tot 100 atomen groot te produceren in vacuüm-machines. Door gebruik te 
maken van niet-homogene magneetvelden kan men meten wat de magnetische momenten van deze 
kleine clusters zijn. Tot veler verrassing bleek dat zeer kleine clusters van Rhodium magnetisch 
zijn. Dit is verrassend als men bedenkt dat in bulk geldt dat alleen Fe, Ni en Co magnetisch zijn. 
Rhodium is in bulk niet magnetisch. Toch is het resultaat ook weer niet zo onverwachts. Het 
is namelijk bekend dat de buurman van Rhodium in het periodieke systeem, Palladium, hoewel 
niet magnetisch, toch magnetisch te maken is door kleine verontreinigingen met Fe atomen toe te 
voegen. Dunne lagen van Rhodium op zilver en goud blijken theoretisch ook magnetisch te kunnen 
worden (zie [ZBK91]). Experimenteel is dit nog niet aangetoond, omdat het vrijwel onmogelijk is 
epitaxiale lagen van Rhodium op zilver en goud te groeien. Het oppervlak van een zuiver Rhodium 
kristal blijkt wel magnetisch te zijn, zowel experimenteel als theoretisch. Ab-initio berekeningen 
door Morrison, Bylander en Kleinman [MBK93] voor een film bestaande uit 9 lagen Rhodium 
laten zien dat zowel de bovenste laag als de daaronder liggende laag ferromagnetisch zijn. Ook 
heeft Rhodium een oneven aantal elektronen (45). Daardoor moet een atoom Rhodium in ieder 
geval een magnetisch moment hebben ten gevolge van een niet-gecompenseerde spin. Ten gevolge 
van de correlatie in een atoom, wat aanleiding geeft tot Hund's regels, blijkt een Rhodium atoom 
zelfs een magnetisch moment van 3 Bohrmagneton te hebben. 

Dit verslag kijkt naar berekeningen die door mij verricht zijn aan kleine Rhodium cluster van 
maximaal 13 atomen met behulp van een extended Hubbard model in de Hartree-Fock benade
ring. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar twee verschillende clusters met 13 atomen. De reden 
hiervan is dat er al een groot aantal berekeningen aan deze Rhodium clusters verricht zijn. In 
dit eerste hoofdstuk kijken we naar de experimentele metingen aan Rhodium clusters en de al
gemene eigenschappen van 4d-overgangsmetalen. Deze overgangsmetalen hebben een ongevulde 
elektronische schil met d-elektronen. Het zijn deze elektronen die verantwoordelijk zijn voor het 
ontstaan van magnetische momenten. Het zal blijken dat om dit te kunnen beschrijven, het es
sentieel is dat rekening wordt gehouden met de correlatie tussen de d-elektronen. Dit maakt het 
probleem echter theoretisch zeer ingewikkeld, omdat hierdoor een veel-deeltje probleem ontstaat. 
Het Hubbard model [Hub63, Hub64] is een vereenvoudigde beschrijving waarbij zowel rekening 
wordt gehouden met het feit dat de d-elektronen niet gelokaliseerd zijn op de atomen en met 
het feit dat de d-elektronen onderling wisselwerken. In het originele Hubbard model wordt alleen 
gekeken naar s-elektronen. Voor berekeningen aan d-elektronen moet rekening worden gehouden 
met de ontaarding van de elektronen en met de exchange-interactie. Een model waarbij hiermee 
rekening wordt gehouden wordt een extended Hubbard model genoemd. Dit model zal in hoofdstuk 
5 worden geïntroduceerd. In hoofdstuk 2 kijken we als achtergrond-informatie eerst naar enkele 
aspecten van het originele Hubbard model. Het zal blijken dat zelfs dit eenvoudige model niet 
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4 HOOFDSTUK 1. INLEIDING 

exact oplosbaar is. Zelfs niet voor clusters met maar enkele atomen. Daarom zijn de berekeningen 
in dit verslag gedaan door gebruik te maken van de Hartree-Fock benadering. Dit wordt eveneens 
uitgelegd in hoofdstuk 5. 

In het Hubbard model wordt de beweging van de elektronen beschreven door middel van het 
tight-binding model. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de golffuncties van de elektronen te 
schrijven zijn als een lineaire combinatie van atomaire orbitals. De elektronen kunnen van het 
ene atoom naar het andere atoom bewegen: dit wordt hoppen genoemd. De grootte van dit 
hoppen wordt gegeven door hopping-integralen. Het is echter zeer ingewikkeld om deze hopping
integralen exact uit te rekenen vanwege het feit dat hierbij drie-center integralen moeten worden 
berekend. Slater en Koster [SK54] hebben in 1954 daarom voorgesteld om gebruik te maken van 
een twee-center benadering en de hopping-integralen te parametriseren met een aantal zogenaamde 
Slater-Koster parameters. De Slater-Koster parameters kunnen bijvoorbeeld bepaald worden uit 
bandenstructuur berekeningen. Deze Slater-Koster parameters worden geïntroduceerd in hoofdstuk 
4. Hieraan voorafgaand wordt in hoofdstuk 3 uitgelegd hoe de één-deeltje energieniveaus berekend 
worden door alleen te kijken naar s-elektronen. In dat hoofdstuk worden ook het icosahedron en 
het cubo-octahedron geïntroduceerd. 

Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 6, laat een aantal resultaten zijn voor magnetische momenten 
van Rhodium clusters. Voor een aantal clusters wordt het magnetische moment bepaald. Hierbij 
wordt de afstand tussen de atomen gevarieerd. Het blijkt dat voor kleine clusters er namelijk een 
contractie optreedt in de bindingslengte in vergelijking met de bulkafstand. Voor de berekeningen 
van deze magnetische momenten in het extended Hubbard model zijn een aantal parameters nodig, 
waarvan het aantal d-elektronen dat men gebruikt de belangrijkste is. Het is namelijk niet duide
lijk hoeveel elektronen men moet gebruiken, aangezien er geen rekening wordt gehouden met s-en 
p-elektronen. Ook de waarden van de Hubbard interactie U en de exchange parameter J zijn niet 
exact bekend. Verder moeten ook een drietal hopping-parameters en hun afstandsafhankelijkheid 
gespecificeerd worden. Door kleine veranderingen in deze parameters kunnen er veranderingen 
optreden in de volgorde van de één-deeltje energieniveaus. En dit kan ervoor zorgen dat er andere 
magnetische momenten berekend worden. De reden dat de volgorde van de één-deeltje energieni
veaus zo gevoelig is voor kleine veranderingen is het feit dat deze energieniveaus vlak bij elkaar 
liggen in energie. Dit komt ten eerste omdat de 4d-elektronen in de bulk al een nauwe band vormen 
vanwege het feit dat ze maar weinig interactie met nabuur-atomen hebben. Dit is juist de reden 
waarom we ze met een tight-binding model kunnen beschrijven. In de clusters is het aantal buren 
echter nog verder verminderd en door de grotere symmetrie zijn er veel meer ontaardingen. Dit 
heeft tot gevolg dat alle energieniveaus vlak bij elkaar liggen. Mijn berekeningen bestaan uit zelf
consistente Hartree-Fock berekeningen. Door kleine veranderingen in de parameters veranderen 
de energieniveaus ook iets. Maar die kleine verandering kan net voldoende zijn om te zorgen dat 
andere energieniveaus gevuld worden. Een goede indicator hiervoor is ook dat alle berekeningen 
die tot nu toe aan Rh13 verricht zijn, allemaal andere resultaten laten zien. 

1.2 Technology assessment 

Clusters zijn een belangrijke toestand van materialen. Doordat ze zo klein zijn, hebben ze ei
genschappen die verschillen van bulk vloeistof of vaste stof. De elektronische eigenschappen van 
clusters zijn bijvoorbeeld sterk afhankelijk van de grootte van het cluster, wat leidt tot nieuwe 
elektrische, optische en magnetische eigenschappen. Clusters bieden aantrekkelijke eigenschappen 
voor nieuwe technologische toepassingen in steeds kleinere devices en de mogelijkheid om de ei
genschappen in te stellen door de keuze van de atoomsoort of de grootte van de cluster. Vooral in 
halfgeleiders kunnen nieuwe elektronische en magnetische mogelijkheden ontstaan. Denk bijvoor
beeld aan quanturn-dot lasers, transistoren die werken met één elektron etcetera. 

De magnetische eigenschappen van cluster zijn ook van technologisch belang. De reden hier
voor is dat ze gebruikt kunnen worden voor magnetische informatie opslag. Door deze clusters in 
een geleidend materiaal aan te brengen, oefenen ze een spin-afhankelijke invloed uit op de gelei
dingselektronen. Dit leidt tot systemen waar de geleidbaarheid afhankelijk is van het magnetische 
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veld. En dit biedt weer mogelijkheden voor bijvoorbeeld magnetische leeskoppen in DCC-recorders 
en harddisks. Magnetische clusters an sich kunnen gebruikt worden als de kleinst mogelijke struc
turen waarmee het mogelijk is om op magnetische wijze bits te coderen. Door ze in een plastic 
tape een vaste plaats te geven, kan het mogelijk zijn om te zorgen voor magnetische tapes met 
een extreem hoge informatie-dichtheid. Dit zijn echter pas mogelijkheden voor de verre toekomst. 
Op dit moment worden de magnetische clusters namelijk nog geproduceerd in atomaire bundels 
in vacuümopstellingen. De clusters hebben dan vrijwel geen interactie met elkaar. Op deze wijze 
is men in staat de magnetische momenten van een cluster afzonderlijk te bepalen. Men is echter 
nog niet in staat om zo'n cluster op te vangen en in grote hoeveelheden te produceren. Hierdoor is 
bijvoorbeeld niet bekend wat de geometrische structuur van de cluster is. Dit maakt theoretische 
beschrijvingen moeilijk, omdat blijkt dat de clusters met hetzelfde aantal atomen maar andere 
structuren verschillende elektronische eigenschappen hebben. 

Voor praktische toepassingen moet men onderzoeken wat de invloed van gastheer-materialen 
is op het magnetische moment van de clusters. Vrije clusters zullen waarschijnlijk oxideren en 
samenklonteren. Voor toepassingen is het echter noodzakelijk om de clusters in een andere stof 
te stoppen. Een methode om deze clusters stabiel te maken is om ze op te sluiten, bijvoorbeeld 
in zeolieten, zoals de groep "fysica van oppervlakken en grenslagen" van deze faculteit probeert 
te bereiken. Het voordeel hiervan is dat als zo'n cluster eenmaal opgesloten is, men er allerlei 
experimenten mee kan uitvoeren. Men kan het magnetische moment van elk atoom afzonderlijk 
bepalen met neutronen-verstrooiïng en men kan informatie verkrijgen over de structuur van de 
cluster in het zeoliet. 

1.3 Van atoom tot bulk 

Met behulp van clusters is het mogelijke om de magnetische orde van het microscopische tot het 
macroscopisch regime te bestuderen. De reden dat dit zinvol is, is dat de magnetische eigenschap
pen van afzonderlijke atomen zeer goed begrepen worden. De elektronen vullen energieniveaus die 
zeer nauwkeurig te berekenen zijn. Ook in atomen is er sprake van interactie tussen de elektronen, 
maar dit wordt goed begrepen en leidt tot regels zoals die van Rund, die aangeven dat in de grond
toestand de spin zo groot mogelijk zal zijn, omdat de elektronen elkaar proberen te vermijden. 
De magnetische eigenschappen van vaste stoffen daarentegen worden veel minder goed begrepen. 
Vooral het ontstaan van magnetische orde op een macroscopische schaal is een ingewikkeld pro
bleem. Dit is namelijk niet simpel een superpositie van de effecten van individuele atomen: het is 
een collectief effect van atomen die met elkaar communiceren door de Coulomb interactie en het 
Pauli uitsluitingsprincipe. Deze exchange interacties kunnen ertoe leiden dat de magnetische mo
menten van de verschillende atomen zich allemaal in dezelfde richting richten (ferromagnetisme) 
of juist om en om richten (antiferromagnetisme). Ook gecompliceerdere arrangementen zijn moge
lijk. Magnetische clusters zorgen voor een link tussen magnetisme op een microscopisch atomaire 
schaal en de macroscopische toestand. Door de eigenschappen van kleine clusters te observeren zal 
het mogelijk zijn om te begrijpen hoe de individuele magnetische momenten langzaam overgaan 
in bulkmomenten. Dus afgezien van technologies implicaties zijn magnetische clusters ook zuiver 
theoretisch interessant en kunnen bijdragen tot nieuwe theoretische benaderingen. De studie van 
magnetische clusters is dus een volledig nieuw gebied voor theoretische natuurkundigen met veel 
open theoretische vragen. 

1.4 Atomair Rhodium 

Rhodium is element 45 uit het periodieke systeem en behoort tot de 4d-overgangsmetalen. In bulk 
is het niet magnetisch. Een los Rhodium atoom is wel magnetisch vanwege het feit dat de d-schil 
niet geheel gevuld is. Het atoom heeft een ionisatiepotentiaal van 7.46 eV en een elektronische 
configuratie [K r]4d8 5s1 , zie tabel 1.1. In deze tabel staan ook de naaste buren van Rhodium 
(Palladium en Ruthenium) vermeld. In het periodiek systeem staat Rhodium recht onder Co, wat 
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in bulk wel magnetisch is. 

Tabel 1.1: Elektronische configuratie voor de vrije atomen volgens Herman en Skillman [HS63]. 

z naam Symbool elektronische Spectrale Ionisatie 
configuratie Term potentiaal 

Z= 26 IJzer Fe [Ar]3d64s2 5D4 7.88 eV 
Z= 27 Co balt Co [Ar]3d7 4s2 4p2. 7.86 eV 
Z= 28 Nikkel Ni [Ar]3d84s2 3 2 

7.63eV F4 

z =44 Ruthenium Ru [Kr]4d75s 5p5 7.36 eV 
Z=45 Rhodium Rh [Kr]4d85s 4p2. 7.46eV 

2 

z =46 Palladium Pd [Kr]4d10 1So 8.33eV 

Omdat de elektronen elkaar beïnvloeden, wordt de energie van het atoom niet bepaald door 
de één-elektron toestanden (de configuratie) alleen. We moeten ook weten hoe de verschillende 
één-elektron functies worden samengekoppeld om eigenfuncties voor het hele atoom te bepalen. 
Hierbij hoeven we niet te kijken naar elektronen in gesloten schillen. De drie regels van Hund 
bepalen de grondtoestand van een atoom waarvan de configuratie is gegeven. Deze regels dicteren 
dat voor de grondtoestand geldt dat de term met de hoogste waarde van de spinS, consistent met 
het Pauli-principe, de laagste energie heeft. Voor de termen met dezelfde S geldt dat de term met 
de laagste waarde van L de laagste energie heeft. De derde regel van Hund zegt dat als de schil 
voor minder dan de helft gevuld is, J = Jmin = IL- SI en als de schil meer dan de helft gevuld is, 
dat dan J = Jmax = L+S. De eerste regel heeft niets te maken met magnetische koppeling tussen 
de spins, maar ontstaat door het Pauli-principe. Elektronen met dezelfde spin zullen verder uit 
elkaar blijven dan elektronen met tegengestelde spin. Hierdoor hebben elektronen met dezelfde 
spin minder Coulomb interactie en dus een lagere energie. 

De bovenstaande regels van Hund leiden er dus toe dat voor Rhodium de grondtoestand van 
het atoom gegeven wordt door S = 3/2, L = 3 en omdat de schil meer dan de helft vol is, door 
J = 9/2. De spectrale term wordt dan 4F9; 2 . Hierdoor heeft een Rhodium atoom dus wel een 
magnetisch moment van 3 J.LB· Hetzelfde geldt voor Ru, een naaste buur van Rh in het periodieke 
systeem. Ook dit atoom heeft een magnetisch moment als atoom en in bulk geen magnetisch 
moment. Het frappante is nu echter dat kleine clusters Rhodium van circa 10 atomen magnetisch 
zijn, terwijl dat bij Ru niet het geval is. Merk tevens op dat Pd als atoom geen magnetisch moment 
heeft, terwijl het als bulk-metaal wel bijna magnetisch is. 

Tabel 1.2: Energieën voor de verschillende orbitals voor Rhodium volgens Herman en Skiliman 
[HS63]. 

1s2 E = -1656.0 Ry 
2s2 E = -237.63 Ry 
2p6 E = -221.09 Ry 
3s2 E = -42.99 Ry 
3p6 E = -36.305 Ry 
3dl0 E = -23.853 Ry 
4s2 E = -6.0877 Ry 
4p6 E = -4.0197 Ry 
4d8 E = -0.7663 Ry 
5s E = -0.4533 Ry 

Met behulp van een computerprogramma dat zelf-consistent de energieniveaus voor de elek
tronen bepaalde en waarbij rekening werd gehouden met elektrol}-correlatie en exchange-effecten, 
hebben Hermann en Skiliman [HS63] de energieniveaus voor onder andere Rhodium bepaald. De 
resultaten staan in tabel 1.2. Deze tabel laat onder andere zien dat de 5s schil net iets hoger in 
energie ligt dan de 4d schil, wanneer deze gevuld is met 8 elektronen. 
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1.5 Experimentele meting magnetische momenten 

De eerste metingen aan de magnetische momenten van Rhodium clusters zijn verricht door Cox, 
Louderback en Bioomfield [CLB93]. Dit gebeurde naar aanleiding van berekeningen door Reddy, 
Khanna en Dunlap [RKD93]. Zij waren de eersten die theoretisch ferromagnetische ordening 
berekenden voor pure 4d-overgangsmetalen. Het experiment waarbij het magnetisch moment 
wordt gemeten is een variatie op het klassieke Stern-Gerlach experiment, toegepast op clusters in 
plaats van individuele atomen. Het doel van het experiment is het meten van de afwijking van een 
clusterbundel veroorzaakt door een magnetisch veldgradiënt. Deze afwijking wordt bepaald door 
de grootte van de cluster, de temperatuur en het aangelegd magnetisch veld. De apparatuur voor 
dit experiment staat schematisch weergegeven in figuur 1.1 en bestaat uit vier hoofdgedeelten: 
drie hoog-vacuüm kamers en een magneetopstelling. De clusters ontstaan door verdamping van 
een Rhodium sample disk door een gepulsde laser. Hierdoor ontstaat een pluim van Rhodium 
metaaldamp. Deze pluim wordt gekoeld door een wolk helium gas dat vlak voor de laserpuls boven 
het Rhodium oppervlak wordt geblazen. Uit de losse Rhodium atomen vormen zich langzaam 
clusters die hun warmte afgeven aan het helium gas en aan de wanden van de groeikamer. Clusters 
die lang in de groeikamer verblijven, groeien niet meer en komen in thermisch evenwicht met de 
wanden voordat ze de groeikamer verlaten. Dit blijkt al het geval te zijn na ongeveer 1 ms. Door 
dus langer dan 1 ms te wachten na de laserpuls, is bekend wat de temperatuur van de clusters is. 
Dit is een tijdlang omstreden geweest, vanwege het feit dat de clusters af zouden kunnen koelen 
door de free-jet expansie die hierna volgt. 

Figuur 1.1: Experimentele apparatuur waarmee magnetische momenten bepaald worden. De 
clusters worden gevormd in de linker vacuüm kamer. De bundel wordt vervolgens versmald en in 
stukken gehakt in de middelste kamer en daarna door een gradiënt magneet gestuurd en gedetec
teerd in de rechter kamer. De volledige lengte van de opstelling is ongeveer 3 meter. Uit Douglas 
et al. [DCBB93]. 

Nd:YAG 
Laser 

Diagnostic 
TOFMS 

2nd Aperture 

TOFMS 

Excimer 
Laser 

Dit mengsel van clusters en helium vloeit langzaam uit de groeikamer weg door een conische 
nozzle en ondergaat een supersonische free-jet expansie naar een vacuüm-kamer en vormt zo een 
moleculaire bundel. Door deze expansie neemt de translationele temperatuur van de clusters sterk 
af. Het heeft echter weinig effect op de vibrationele temperaturen van de clusters, omdat de 
bundels zo verdund zijn dat er vrijwel geen onderlinge botsingen plaatsvinden. 

De clusters in deze bundel gaan hierna door een serie spleten en een roterende bundel chopper. 
De bundelchopper zorgt ervoor dat de snelheid van de clusterbundel kan worden bepaald en 
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dient tevens om te meten hoe lang de clusters in de groei-regio hebben doorgebracht voordat ze de 
bundel binnenkwamen. Alleen na een lang verblijf in de groeikamer komen de clusters in thermisch 
evenwicht met de wanden. Door alleen deze latere clusters te selecteren is het mogelijk om de 
temperatuur te controleren. Door de temperatuur van de groeikamer aan te passen kan men dus 
de temperatuur van de clusters controleren over een bereik van circa 60 tot 380 graden. Deze 
temperatuurcontrole is essentieel voor de interpretatie van de data. 

Na door de spleten en de chopper gegaan te zijn gaat de cluster bundel door een gradiëntveld 
magneet. Deze is zo gemaakt dat elke bundel zowel dezelfde gradiënt als hetzelfde magneetveld 
ondervindt. Dus de afbuiging is zowel onafhankelijk van het pad door de magneet alsook van het ge
'fnduceerde magnetische moment in de clusters. Door de gradiënt magneet ondergaan magnetische 
clusters dus een transversale kracht en buigen af. Deze afbuiging gaat door totdat de clusters 
de ionisatie- en detectie-ruimte bereiken. De detectie gebeurt door een massa-spectrometer. Om 
de afbuiging van de clusters te bepalen en om de clusters die afbuigen te identificeren, is de 
massa-spectrometer positiegevoelig. In de detectieruimte worden de clusters gephotoïoniseerd 
door een zeer dunne laserbundel van een excimeer-laser. Alleen de clusters die bloot staan aan 
de laser worden geïoniseerd, versneld en vervolgens gedetecteerd in de massa-spectrometer. Men 
bepaalt vervolgens de massa-spectra als functie van de positie van de ioniserende laser om de 
ruimtelijke locatie van elk clustergrootte in de bundel te bepalen. Clusters die niet magnetisch 
zijn, buigen niet af en worden op de bundel-as teruggevonden. Magnetische clusters buigen wel af 
en kunnen worden teruggevonden op locaties buiten de bundel-as. Clusters met dezelfde grootte 
en temperatuur worden evenveel opgeschoven. 

Alleen die clusters die in de ionisatie-regio van de massa-spectrometer zijn als de laserpuls 
arriveert worden gedetecteerd. Omdat deze clusters door de chopper zijn gegaan toen deze open 
was, is de tijd die de clusters over de vlucht deden bekend. Hieruit kan de snelheid van de clusters 
worden bepaald en ook de tijd waarop de groeikamer werd verlaten. Zo kan dus de verblijfstijd 
in de groeikamer worden bepaald. Het experimentele magnetisch moment volgt uit de massa van 
de cluster, de snelheid, de afbuiging, het magnetisch veldgradiënt, de lengte van de magneet en de 
lengte van de buis tussen de magneet en de massa spectrometer. 

1.5.1 Superparamagnetisme 

Experimenteel is gebleken bij metingen aan Co en Fe clusters, dat ze altijd afbogen in één bepaalde 
richting. Dit duidt erop dat deze clusters dus paramagnetisch zijn: dat het magnetische moment 
ontstaat door het uitwendige magnetische veld en dat ze geen eigen magnetisch moment hebben. 
Als ze dit wel zouden hebben, dan zouden ze ook naar de andere kant moeten afbuigen. Dit 
is echter niet het geval. Toch hebben deze clusters wel een eigen magnetisch moment. Dit is 
schijnbaar in tegenstelling met wat hiervoor beweerd werd. De verklaring hiervoor is echter te 
vinden in de aanname dat de clusters superparamagnetisch zijn (zie [KL91]). 

De superparamagnetische theorie voorspelt een experimenteel cluster magnetisch moment dat 
omgekeerd evenredig is met de temperatuur. Tevens zorgt het ervoor dat f.Lexp evenredig is 
met het magneetveld B. De superparamagnetische eigenschappen ontstaan doordat het interne 
magnetisch moment zeer groot is, maar de oriëntatie van dit magnetische moment is niet gekoppeld 
aan het rooster. Door thermische excitaties fluctueert het magnetisch moment snel in richting. 
Een experiment dat het magnetisch moment langzaam meet in vergelijking met de fluctuatie 
tijdschaal neemt de tijdsgemiddelde magnetisch moment van de clusters waar. Dit tijdsgemiddelde 
magnetische moment is gereduceerd ten opzichte van dat van het interne magnetisch moment. 
Doordat alle richtingen gelijk zijn is er geen magnetisch moment als B = 0. Een groter magneetveld 
zorgt voor een voorkeursrichting, waardoor er een magnetisch moment ontstaat. De relatie tussen 
het effectieve magnetische moment f.Leff' het magneetveld B, de temperatuurT en het intrinsieke 
magnetische moment f.L wordt gegeven door de Langevin functie L(x) = cothx- lfx. 

f.Leff = JL L(NJLB/knT) 
= 11. [coth Np.B _ kBT] 

r- kBT Np.B 
(1.1) 
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Hierbij is k8 de constante van Boltzmann en N het aantal atomen. Als geldt dat NJ.LB/(kBT) 
vele malen kleiner dan 1 is, dan geldt dat J..leff = NJ.L2 B/(3kBT). We meten dus J..leff dat evenredig 
met B, omgekeerd evenredig metTen evenredig met Nis. Het uitzetten van J..leff tegen NB/T 
levert dus een rechte lijn. Hieruit kan dan het intrinsieke magnetische moment J.L bepaald worden. 

Het tegengestelde van superparamagnetisme vindt plaats als het totale magnetische moment 
van een cluster wellangs een bepaalde as van de cluster gericht is. Dit wordt het "locked-moment" 
gedrag genoemd. Dit vindt bijvoorbeeld soms plaats voor gadolinium. Deze atoomsoort laat echter 
ook superparamagnetisch gedrag zien. In beide gevallen is het interne magnetische moment per 
atoom voor gadolinium clusters sterk afgenomen in vergelijking met de bulkwaarde van Gd. 

1.6 Resultaten voor Rhodium 

Clusters van bulk fermmagneten als Fe, Co, Ni, Gd, Tb en Dy zijn allemaal ferromagnetische of 
op andere wijze magnetische geordend. Voor niet-ferromagnetische atoomsoorten als Al, Pd, V 
en Cr zijn de clusters niet magnetisch. Voor Cobalt geldt bijvoorbeeld dat J.L = 2.24 ± 0.14 J.LB 
onafhankelijk van de grootte van de cluster voor Co56 tot Co215 . Voor bulk Co geldt dat J.L = 
1. 71 /-lB per atoom. Dus in clusters is het magnetische moment groter dan in bulk. Volgens Cox et 
al. geldt voor Fe ongeveer hetzelfde: J.L = 2.92 ± 0.28 J.LB per atoom, onafhankelijk van de grootte 
voor kleine clusters. 

Tabel 1.3: Magnetische momenten per atoom voor Rh9 tot Rh34 . Berekend volgens superpara
magnetische theorie uit J.Lexp· Volgens Cox, Louderback, Apsel en Bioomfield [CLAB94]. 

Cluster J.L/atoom Cluster J.L/atoom 
Rh9 0.8J.LB ± 0.2J.LB Rh22 0.27 J.LB ± 0.14J.LB 
Rh1o 0.8J.LB ± 0.2J.LB Rh23 0.13J.LB ± 0.13J.LB 
Rh u 0.6J.LB ± 0.2J.LB Rh24 0.15 J.LB ± 0.15J.LB 
Rh12 0.59J.LB ± 0.12 J.LB Rh2s 0.15J.LB ± 0.15J.LB 
Rh13 0.48J.LB ± 0.13J.LB Rh26 0.25J.LB ± 0.12J.LB 
Rh14 0.50J.LB ± 0.12J.LB Rh21 0.20J.LB ± 0.13J.LB 
Rh1s 0.71 J.LB ± 0.09J.LB Rh2s 0.10J.LB ± 0.14J.LB 
Rh16 0.64J.LB ± 0.10J.LB Rh29 0.11 J.LB ± 0.13J.LB 
Rh11 0.39J.LB ± 0.12J.LB Rh3o 0.13J.LB ± 0.14J.LB 
Rh1s 0.35J.LB ± 0.12J.LB Rh31 0.14J.LB ± 0.14J.LB 
Rh19 0.61 J.LB ± 0.08J.LB Rh32 0.15J.LB ± 0.13J.LB 
Rh2o 0.16J.LB ± 0.16J.LB Rh33 0.15J.LB ± 0.13J.LB 
Rh21 0.19J.LB ± 0.16J.LB Rh34 0.16J.LB ± 0.13J.LB 

De experimenten voor Rhodium zijn moeilijker dan voor bijvoorbeeld Fe, omdat de magnetische 
momenten kleiner blijken te zijn en de massa's van de clusters groter zijn. Hierdoor zijn de 
afbuigingen kleiner. Om dit te compenseren moet men werken met een sterker magnetisch veld. 
Bij hun eerste metingen hadden Cox et al. [CLB93] een systematische fout over het hoofd gezien 
die hierdoor ontstond. Door het sterkere magneetveld bleek de magneet te vervormen, waardoor 
weer een spleet verschoof. Deze systematische fout hebben ze vervolgens gecorrigeerd in een 
volgend artikel, waarin Cox, Louderback, Apsel en Bioomfield [CLAB94] behalve naar Rhodium 
ook hebben gekeken naar Ruthenium en Palladium clusters. Alle Rhodium clusters blijken af te 
buigen naar het sterke veld toe en alle clusters van dezelfde grootte buigen evenveel af. Aangezien 
ook hier geldt dat J.Lexp evenredig is metBen omgekeerd evenredig met T, gaan Bioomfield et al. er 
vanuit dat ze het gereduceerde magnetische moment meten en hieruit met superparamagnetische 
theorie het "echte" magnetische moment kunnen bepalen. Deze magnetische momenten staan 
weergegeven in tabel 1.3. 

Dat het magnetische moment van Rh clusters langzaam afneemt als functie van de cluster
grootte is niet verbazingwekkend. Voor grote N moet het magnetisch moment het bulk mag-
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netische moment naderen en deze is nul. Echter Rh bereikt de bulk waarde veel sneller dan 
de 3d-overgangsmetalen. Voor clusters groter dan 60 atomen is de afbuiging zo gering dat het 
onmogelijk is om te zeggen of er nog sprake is van een magnetisch moment. 

Figuur 1.2: Magnetische moment als functie van het aantal atomen N voor Rhodium clusters, 
zoals gemeten door Cox, Louderback, Apsel en Bioomfield [CLAB94]. 
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Afgezien van deze geleidelijke daling van het magnetische moment, zijn er enkele N's met een 
abnormaal grote waarde van J.L (zie figuur 1.2 en tabel 1.3). Vooral Rhr5, Rhrs en Rhrg lijken 
ongewoon magnetisch te zijn. Ook zijn een aantal clustergrootten juist relatief minder magne
tisch. Deze grootte afhankelijkheid in Rhodium clusters wijst erop dat de structuur van de cluster 
belangrijk is voor het tot stand komen van het magnetische moment. Deze structurele afhanke
lijkheid wordt niet gevonden in de 3d-overgangselementen, zoals Fe, Co en Ni, waarbij alle clusters 
in essentie dezelfde magnetische momenten hebben. Voor Fe clusters geldt dat het magnetische 
moment vrijwel constant is voor kleine clusters. Pas als N > 200 begint het magnetische moment 
af te nemen. Zoals al opgemerkt zijn de experimentele magnetische momenten voor Rhodium wel 
sterk afhankelijk van N. 

Cox et al. hebben dus aangetoond dat clusters van Rh magnetisch zijn en interne magnetische 
momenten op elk atoom hebben. Deze ontdekking verifieert de voorspelling door Reddy et al. 
[RKD93], dat bepaalde 4d-overgangsmetaal clusters magnetische momenten kunnen hebben. Rh 
clusters zijn de eerste clusters van niet-ferromagnetische bulk elementen die magnetische ordening 
blijken te bezitten. Toch klopt de voorspelling niet geheel met de experimenten. Reddy et al. 
voorspellen een magnetisch moment van 1.6 J.LB per atoom, terwijl dit experimenteel maar 0.48 f..LB 
is voor Rh13 . Dit kan liggen aan het feit dat de berekeningen niet correct uitgevoerd zijn, zie 
bijvoorbeeld de berekeningen van Jinlong et al. [JTKM94], maar ook aan het feit dat niet bekend 
is wat de structuur van de experimentele clusters is. Reddy et al. hebben het magnetische moment 
voor icosahedral Rh13 berekend. Het kan echter zijn dat in werkelijkheid de cluster opgerekt is of 
anderszins vervormd en dat dit zorgt voor kleinere magnetische momenten. Kleine vervormingen 
heffen namelijk een aantal outaardingen op, wat leidt tot bredere energieniveaus en tot lagere 
magnetische momenten kan leiden. 

Ruthenium en Palladium clusters van 12 tot meer dan 100 atomen blijken niet magnetisch 
binnen de meetonnauwkeurigheid van de experimenten. Zoals al opgemerkt is dit opmerkelijk, 
omdat bulk Rhodium en Palladium veel op elkaar lijken. Ook is bulk Palladium vrij eenvoudig 
magnetisch te maken door het inbrengen van magnetische verontreinigingen. Kennelijk is het 
ontstaan van magnetische momenten in Rhodium iets wat samenhangt met de details van de 
elektronische structuur. 

Een nadeel van de wijze waarop het magnetische moment bepaald wordt is dat verdere informa
tie over de clusters ontbreekt. Er is bijvoorbeeld nog niets bekend over de geometrische structuur 
van de clusters. Het massa-spectrum van Rhodium geeft geen informatie over de cluster-structuur, 
omdat het massa-spectrum van Rhodium geen bijzonderheden vertoont. Alle clusters komen vrij
wel evenveel voor. Vergelijk dit met de ontdekking van bijvoorbeeld het Cso molekuul. Ook dit 
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werd ontdekt in een opstelling die veel op bovenstaande lijkt. Alleen bleek C6o een veel grotere 
piek in het massa-spectrum te hebben dan naburige clusters. Dit was de aanleiding tot het zoe
ken naar een zeer stabiele structuur voor C6o· Voor Rhodium zijn er geen aanwijzingen dat een 
bepaalde clustergrootte stabieler is dan anderen. 

Bij de experimenten wordt alleen het magnetische moment bepaald, en dan nog op een zeer 
indirecte wijze via de superparamagnetische theorie. Dit magnetische moment ontstaat echter 
door een samenspel tussen spin-up en spin-down energieniveaus die ten opzichte van elkaar in 
energie verschoven zijn. Theoretische berekeningen leveren behalve het magnetische moment ook 
informatie over energietoestanden, verschuiving tussen up en down-niveaus en bindingsenergieën 
als functie van de afstand tussen de atomen. Voor een echt succesvolle vergelijking tussen theorie 
en experimenten is het noodzakelijk dat er experimenteel meer bekend wordt over de geometrische 
structuur van de clusters. Misschien kan het isoleren van clusters in zeolieten hiertoe een bijdrage 
leveren. 

1. 7 Spin-Canting 

We hebben gezien dat het experimenteel bepaalde magnetische moment lager is dan wat theo
retische berekeningen hebben opgeleverd. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat er bij deze 
kleine clusters sprake is van spin- canting. Dit is het effect dat de magnetische momenten op de 
verschillende atomen niet allemaal in dezelfde richting wijzen, wat wèl wordt verondersteld in alle 
theoretische berekeningen. Voor kleine ferrimagnetische deeltjes in grote magneetvelden blijkt dit 
echter niet het geval te zijn. Dit is al meer dan 20 jaar geleden gedemonstreerd door Coey en 
Khalafalla [CK72]. Zij lieten zien dat de magnetisatie van kleine ferrimagnetische deeltjes afneemt 
als de deeltjes kleiner worden. Het effect vindt alleen plaats aan het interface. Het magnetische 
moment kan niet geheel gericht worden in de richting van het aangelegde veld. Binnen in de 
deeltjes gebeurt dit wel. Pappas et al. [PPA +96] hebben gekeken naar Gd13, wat een zeer klein 
magnetisch moment blijkt te hebben. Dit, terwijl Gd2 en bulk Gd grote magnetische momen
ten hebben. Ze veronderstellen daarom dat de magnetische momenten niet allemaal in dezelfde 
richting staan, waardoor ze elkaars effect opheffen. Hiervoor gebruiken ze het Heisenberg-model 
en kijken naar de interactie tussen de spins ten gevolge van het RKKY-mechanisme. Het is de 
vraag of dit ook van toepassing is op Rh clusters. Voor Rhodium moet gekeken worden naar 
4d-elektronen en die zijn veel minder gelokaliseerd dan de 4f-elektronen van Gd. Spin-canting is 
eigenlijk een rivaliserend mechanisme om te verklaren dat de gemeten waarden van het magneti
sche moment van bijvoorbeeld Fe en Co clusters lager is dan die van bulk. Het is dus eigenlijk 
niet te verenigen met het mechanisme van superparamagnetisme. Aangezien de experimentele 
magnetische momenten die ons ter beschikking staan echter expliciet uitgingen van het feit dat 
superparamagnetisme de juiste verklaring is, gaan we er in het vervolg vanuit dat er geen rekening 
hoeft te worden gehouden met spin-canting. In het vervolg gaan we er vanuit dat de spins van de 
elektronen of up, of down zijn. 

1.8 Bulkeigenschappen Rhodium 

Tegenwoordig zijn er een groot aantal methoden waarmee van bulkmaterialen de eigenschappen 
kunnen worden berekend. Dit zijn meestal effectieve één-deeltjes theorieën, waarbij de interactie 
met de andere elektronen via een gemiddelde potentiaal wordt meegenomen. Voor de bijdrage van 
de exchange-energie, die ontstaat doordat gebruik moet worden gemaakt van antisymmetrische 
golffuncties, werd vroeger gebruik gemaakt van de Slater X o: benadering. In deze benadering 
ontstaat er rond een elektron een "exchange gat" waarin zich geen ander elektron met dezelfde 
spin zal bevinden. Tegenwoordig wordt voor bandenstructuur berekeningen gebruik gemaakt van 
dichtheidsfunctionaal theorie. Hohenberg en Kohn hebben in 1964 namelijk aangetoond dat het 
mogelijk is om de energie van de grondtoestand van een systeem te schrijven als een functienaai 
van de elektronendichtheid. Deze functionaal is echter niet bekend, daarom worden berekeningen 
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altijd verricht met een lokale benadering van de functionaal. Men gebruikt hiervoor de resultaten 
voor de correlatie en exchange in het vrije elektronengas. Dit wordt de LDA-methode genoemd. 
De LDA benadering combineert de mogelijkheid om exchange- en correlatie-effecten van elektronen 
mee te nemen met een beperkte benodigde rekentijd en hoge nauwkeurigheid. Deze methode is 
zeer geschikt om bandenstructuur berekeningen aan bijvoorbeeld Natrium uit te voeren. Ook voor 
de 3d- en 4d-overgangsmetalen kunnen de eigenschappen die betrekking hebben op de binding vrij 
nauwkeurig worden bepaald. Moruzzi, Williams en Janak [MWJ77] hebben de bindingseigenschap
pen van de overgangsmetalen bepaald met behulp van de LDA benadering. Voor de magnetische 
bulk-materialen gebruikten ze de LSDA-benadering. Hun resultaten staan weergegeven in figuur 
1.3. De voorspelde afstanden tussen de kernen, cohesieve energieën en bulk moduli kloppen zeer 
goed met experiment. De enige input voor hun berekeningen is het atoomnummer. Wel ma
ken ze de aanname van de local density benadering, de muffin-tin benadering en verwaarlozen ze 
relativistische effecten. 

Figuur 1.3: Cohesieve eigenschappen versus atoomnummer. Bovenste rij: evenwichtsafstanden 
tussen de atomen in termen van de Wigner-Seitz straal. Middelste rij: cohesieve energie in Ry per 
atoom. Onderste rij: bulk modulus in kilobars. De gemeten waarden (bij lage temperatuur als 
die bekend zijn) worden aangegeven met kruisjes (uit Moruzzie, Williams en Janak [MWJ77]). 
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De bovenste rij van figuur 1.3 laat de variatie van de evenwichtsafstand tussen de atomen als 
functie van het atoomnummer zien. Hierbij wordt de evenwichtsafstand gegeven in termen van 
de Wigner-Seitz straal. Vergelijking met de gemeten waarden laat zien dat niet alleen de trend 
met het atomaire nummer goed wordt beschreven, maar ook de absolute evenwichtsafstanden 
worden voorspeld tot op een paar procent nauwkeurig. De middelste rij van figuur 1.3 vergelijkt 
de berekende diepte van het minimum (de cohesieve energie) met de gemeten waarden. De trend 
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met het atoomnummer wordt door de berekeningen weer correct voorspeld. De onderste rij van 
figuur 1.3 vergelijkt de berekende kromming van de bindingscurve (bulk modulus) met de gemeten 
waarde. Met uitzondering van vier 3d- overgangsmetalen die sterke magnetische effecten laten 
zien, is de overeenstemming zeer goed. Als voor de vier magnetische atoomsoorten de gemeten 
evenwichtspositie wordt gebruikt in plaats van de berekende, dan klopt het resultaat nog beter. 
Deze berekening laat dus zien dat de LDA benadering voor exchange- en correlatie-effecten de 
bindingseigenschappen van de vaste stof ook voor overgangsmetalen goed beschrijft. De problemen 
ontstaan pas bij de magnetische eigenschappen. 

Met behulp van LDA kan niet gekeken worden naar magnetische momenten van systemen, 
want LDA geeft dezelfde energiebanden voor spin up en spin down. Ook de grondtoestand van 
het Rhodium atoom wordt door LDA niet goed beschreven. Hiervoor levert LDA de elektronische 
configuratie 4d9 5s0 , terwijl we gezien hebben dat er maar 8 elektronen in de d-schil zitten en 1 
elektron in de 5s-schil. Om wel iets over magnetische systemen te kunnen zeggen, wordt gebruik 
gemaakt van spingepolariseerde LDA: LSDA. De LSDA methode heeft echter problemen in het 
omgaan met sterk gecorreleerde elektron systemen, zoals overgangsrnetalen. Dit komt omdat het 
gebaseerd is op correlatie en exchange effecten in een vrij elektronengas. Het belangrijkste deel 
van de afwijkingen die hierdoor ontstaan komt door de correlatie tussen elektronen met dezelfde 
spin. Correlatie tussen elektronen met dezelfde spin is veel kleiner in eindige systemen dan in het 
hornogene elektronen gas. De belangrijke correlaties in magnetische systemen ontstaan door de 
regels van Rund, die niet kunnen worden berekend met LDA. 

1. 9 Overgangsmetalen 

De overgangsmetalen zijn zeer interessante materialen. Zij hebben aparte elektronische eigen
schappen, die verklaard kunnen worden door het feit dat er sprake is van een zeer grote toe
standsdichtheid bij het Ferrni niveau. Dit komt doordat het Ferrni niveau in de d-band ligt. De 
d-toestanden van overgangsmetalen hebben energieën die vergelijkbaar zijn met die van de valentie 
s-toestanden. Omdat d-elektronen een groter impulsmoment hebben, bevinden ze zich gemiddeld 
echter dichter bij de atoomkern dan de s-elektronen. Hierdoor worden de bindingseigenschappen 
vooral bepaald door de s-elektronen. De d-elektronen in een materiaal lijken nog sterk op die 
van atomen, omdat ze veel minder overlap hebben met hun buren dan de s-elektronen. Hierdoor 
kunnen ze beschreven worden met een tight-binding model. 

Figuur 1.4: Toestandsdichtheid voor Rhodium en Palladium zoals berekend door Moruzzi, Janak 
en Williarnson [MJW78]. 

12 .---------·.-- ~_no 12 ------· 

····· ····· 
1n . 2 ~0 - lf) 

J 
i;; (/) 

w 
1-

en ..: 
lH ·-; fMI ::( 

,~ N -
u. 

1- 0 en 
>-en !::: - I-'" "' (/) (, 

I· 
.-,: z 

·- w 
•n 0 

N • 

(, 

u. 0 
. l.fHI 0 w ·1 1-

f: ~ 
en Cl z w 

'I ;:• w 1- z -0 ~ z -

n (l.fl 0 

.x .(, -.S .z n ·R -6 -4 -2 n 

ENEAGV nELA liVE 10 rEn MI fN~m;y (I V) ~NEnGY HEUirtV~ 10 fEHMI ENffl<W (r-V) 

Ïll 

'" ,., 
1-
•f 
I 

"' 
"' ~ '" 1-

1-

"' "-(' 

I L: 
5~ 
Ul 
n 

fl 



14 HOOFDSTUK 1. INLEIDING 

De resulterende d-banden zijn relatief smal en kunnen 10 elektronen per atoom bevatten. 
Hierdoor is de toestandsdichtheid dus veel groter dan bij simpele metalen. Deze hoge toestands
dichtheid speelt een belangrijke rol in de karakteristieke elektrische, magnetische en optische ei
genschappen van de overgangsmetalen. In figuur 1.4 staat de toestandsdichtheid voor Rhodium 
en Palladium weergegeven. Het nulpunt van de energieschaalligt bij het Fermi-niveaus. Vrijwel 
de gehele toestandsdichtheid ontstaat door d-elektronen. De bandbreedte bedraagt ongeveer 6 eV. 
De structuur met drie pieken is een gevolg van het feit dat beide atomen in bulk een fee-rooster 
hebben. De toestandsdichtheden van Rhodium en Palladium lijken sterk op elkaar. Het enige 
verschil zit hem eigenlijk in het feit dat voor Rhodium de band met 9 elektronen opgevuld moet 
worden en bij Palladium met 10 elektronen. Hierdoor ligt het Fermi-niveau van Palladium hoger. 
Voor Rhodium ligt de piek in de toestandsdichtheid net boven het Fermi-niveau, voor Palladium 
ligt het er net onder. Als het Fermi-niveau precies in de piek zou liggen, dan zou bulk Rhodium 
magnetisch. 

Als je in het periodiek systeem van Sc naar Zn of van Y naar Cd gaat, wordt de d-band steeds 
smaller. Hierdoor wordt de interactie tussen de elektronen steeds belangrijker, met als gevolg dat 
de laatste drie elementen van de 3d-serie, Fe, Co en Ni, magnetisch zijn. Het blijkt dat sommige 
eigenschappen van overgangsmetalen, zoals de magnetische susceptibiliteit en het bestaan van 
spingolven, kunnen worden verklaard door aan te nemen dat de elektronen gelokaliseerd zijn op 
de atomen. Voor andere eigenschappen blijkt het juist nodig om aan te nemen dat de elektronen 
zich vrij kunnen bewegen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het bestaan van energiebanden en een 
Fermi-oppervlak en het feit dat het magnetische moment per atoom in bulk ver verwijderd is van 
een geheel aantal Bohr-magnetons. Het samen bestaan van zowel het bandkarakter (itinerant) 
als gelokaliseerde karakter ontstaat doordat de d-bandbreedte zo klein is, dat de intra-atomaire 
Coulomb interactie tussen de d-elektronen van dezelfde orde van grootte is. 

De traditionele manier om hiermee om te gaan is om het één-deeltje beeld als basis te nemen 
en de veel-deeltjes effecten alleen in de vorm van een gemiddelde één-deeltje exchange-correlatie 
potentiaal mee te nemen. Dit wordt het itinerant model genoemd. Hiermee kunnen echter geen 
magnetische momenten worden berekend. Ook het andere uiterste, uitgaan van de gedachte dat 
de d-elektronen volledig gelokaliseerd zijn, voldoet niet. Zo'n model is goed van toepassing op de 
elementen uit de lanthanide serie, waarbij de "magnetische elektronen" de binnenste 4f-elektronen 
zijn, welke vast verbonden zijn met de kern. Het model wat hierop van toepassing is, is het Hei
senberg model. Lange tijd is er een controverse tussen dit itinerant en gelokaliseerde uitgangspunt 
geweest. Geen van beide modellen op zich kan alle eigenschappen van overgangsmetalen verklaren. 
Van Vleck was de eerste in 1950 om het belang van correlatie tussen de elektronen te benadrukken. 
Het model van Van Vleck [vV53] staat tussen beide modellen in. Hij nam als uitgangspunt dat de 
elektronen niet gelokaliseerd waren, maar dat er door correlatie toch eigenschappen ontstonden die 
leken op die van gelokaliseerde elektronen. Voor de beschrijving van de overgangsmetalen hebben 
we dus een theorie nodig die zowel de interactie tussen de elektronen als de band-beweging van 
de elektronen meeneemt. Zonder interactie tussen de elektronen is het niet mogelijk om magne
tische momenten te vinden, terwijl dit juist het onderwerp van dit verslag vormt. Het zijn de 
correlatie-effecten in smalle banden die leiden tot atomair gedrag. 

1.10 Het Hubbard model 

Hubbard [Hub63, Hub64] heeft laten zien dat het mogelijk is beide effecten mee te nemen in één 
model. Het feit dat de elektronen niet gelokaliseerd zijn wordt in het model meegenomen door te 
kijken naar het tight-binding model. Hierdoor kunnen de elektronen hoppen tussen de verschillende 
atomen. Tevens wordt ook correlatie meegenomen. Om de berekeningen te vereenvoudigen keek 
Hubbard naar 1 orbital voor spin up en 1 orbital voor spin down per atoom. Dit single-band 
Hubbard model is dus het simpelste model dat zowel de beweging van de elektronen als de interactie 
energie tussen de elektronen meeneemt. Het vormt hierdoor een brug tussen twee limieten: zwak 
wisselwerkende elektronen (bandentheorie) en zeer sterke interactie tussen de elektronen. De 
Hamiltoniaan voor het Hubbard model voor alleen s-elektronen wordt gegeven door 
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(1.2) 

De variabelen i en j labelen de verschillende sites van de cluster of de atomaire posities in bulk. 

cÎo. is een creatie operator die een elektron met spin (j creëert op een site i en Cj 17 is de operator 
die een elektron met spin (j verwijdert van site j. De eerste term in bovenstaande Hamiltoniaan 
draagt zorg voor de beweging van de elektronen. Het wordt de "hopping" term genoemd. De 
annihilatie operator verwijdert een elektron op een site j en de creatie operator zorgt ervoor dat 
dat elektron weer verschijnt op site i. De sterkte van dit hoppen wordt gegeven door de hopping
integraal t;j. Deze hopping-integraal neemt natuurlijk af als de afstand tussen de atomen toeneemt, 
waardoor men meestal alleen kijkt naar hopping tussen naaste buren en de hierna komende buren, 
de zogenaamde "second neighbors". Deze hopping-integralen worden vrijwel nooit berekend, maar 
men neemt meestal effectieve waarden, of men gebruikt Slater-Koster parameters die in hoofdstuk 
4 geïntroduceerd worden. 

De tweede term zorgt voor de interactie tussen de elektronen en wordt de Coulomb- of interactie
term genoemd. De interactie hangt af van het aantal elektronen met spin up en spin down op 

de site. Het aantal elektronen met spin up wordt gegeven door nJ = cl reiT. Er kan maximaal 1 
elektron met spin up en 1 elektron met spin down op dezelfde site zitten. Als er maar 1 elektron 
zit, dan is er geen sprake van Coulomb interactie. Als er zowel een elektron met spin up als een 
elektron met spin down is, dan bedraagt de interactie energie U. Bij het minimaliseren van de 
energie zullen deze toestanden dus zo min mogelijk voorkomen. De Coulomb-interactie vind dus 
alleen plaats tussen elektronen die zich op hetzelfde atoom bevinden. 

We zien dus dat het Hubbard model inderdaad zowel band-eigenschappen als de interactie 
tussen de elektronen beschrijft. De voornaamste vereenvoudiging van het Hubbard model is dat 
alleen gekeken wordt naar correlatie van elektronen die zich op dezelfde site bevinden. Fysisch is 
dit echter verdedigbaar, omdat de correlatie tussen elektronen op verschillende atomen gescreend 
zal worden door bijvoorbeeld des-elektronen. Verder wordt vrijwel altijd de aanname gemaakt dat 
de elektronen zich bevinden in toestanden die een orthonormale set vormen. Atomaire toestanden 
voldoen hier meestal niet aan. Wel staan ze orthogonaal op andere toestanden op hetzelfde atoom, 
maar niet op toestanden van andere atomen. Bij bulk berekeningen kijkt men daarom niet naar 
atomaire basisfuncties, maar naar vVannier functies, die hiervan een lineaire superpositie zijn. Voor 
cluster berekeningen gaan we er vanuit dat de basisfuncties waarnaar we kijken ook orthonormaal 
zijn. Dit zou problemen opleveren als we zouden proberen om de parameters tij en de Hubbard 
interactie U expliciet uit te rekenen. In dit verslag wordt echter gebruik gemaakt van parameters, 
waarbij tij en U volgen uit fits aan andere berekeningen. We werken dus met effectieve parameters. 
Hierdoor kunnen we vanaf nu aannemen dat de basisfuncties orthonormaal zijn. 

Door niet alleen te kijken naar s-elektronen, maar ook naar p- en d-elektronen, zijn we in 
staat om vrij exact de bandenstructuur van een materiaal te beschrijven in het Hubbard model 
(zie hoofdstuk 4). Ook kunnen we door U groot te nemen ervoor zorgen dat we de bandbewe
ging kunnen verwaarlozen. Als de correlatie zeer groot is dan is het niet meer mogelijk voor de 
elektronen om van het ene atoom naar het andere atoom te bewegen. Hierdoor ontstaat gedrag 
dat karakteristiek is voor atomaire momenten, waardoor het Hubbard model gaat lijken op het 
Heisenberg model. Voor een half-gevulde band met sterke correlatie gaat het Hubbard model over 
in het Heisenberg model met een antiferromagnetische exchange-constante J = 4t2 JU. 

In hoofdstuk 2 zullen we kijken naar een aantal exacte oplossingen van dit Hubbard model. 
Voor realistische berekeningen aan overgangsmetalen moeten we echter ook kijken naar verschil
lende orbitals op hetzelfde atoom, dus niet alleen naar 1 s-orbital per atoom. Dit introduceert 
nieuwe hopping-integralen en ook nieuwe interactie's tussen de elektronen, omdat nu ook elektro
nen met spin in dezelfde richting op hetzelfde atoom kunnen zitten. Hier kijken we in hoofdstuk 5 
naar, nadat we in hoofdstuk 4 dep- end-elektronen en hun hopping-integralen behandeld hebben. 
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Hoofdstuk 2 

Exacte Hubbard model 
berekeningen 

2.1 Inleiding 

Als in de literatuur gesproken wordt over het Hubbard model, dan wordt meestal bedoeld het Hub
bard model waarbij gekeken wordt naar 1 elektron per atoom en waarbij het hoppen alleen plaats
vindt tussen atomen die elkaars naaste buren zijn. Ook wordt meestal geen Coulomb-interactie 
tussen de elektronen op verschillende atomen meegenomen. Aangezien voor de berekeningen aan 
overgangsmetalen gekeken moet worden naar meerdere d-elektronen per atoom, moet het Hubbard 
model uitgebreid worden met meerdere orbitals en ook met Coulomb-afstoting tussen de elektro
nen op de verschillende atomen. Dit worden extended Hubbard model berekeningen genoemd. 
Om wat inzicht te verkrijgen in het oorspronkelijke Hubbard model wordt in dit hoofdstuk echter 
eerst aandacht besteed aan het Hubbard model met maar 1 orbital per atoom. Voor een gering 
aantal atomen is het mogelijk om het Hubbard model exact op te lossen en dus alle energieniveaus 
te bepalen. Voor clusters met meer dan ongeveer 8 atomen kunnen meestal alleen de laagste 
energieniveaus exact bepaald worden. Voor cluster met meer dan circa 16 atomen is het niet meer 
mogelijk om het Hubbard model op te lossen. Hierdoor wordt het noodzakelijk om gebruik te 
maken van benaderingen, zoals Hartree-Fock. Als er gekeken wordt naar meerdere orbitals per 
atoom, dan zijn zelfs clusters met 4 atomen al niet meer oplosbaar, tenzij in speciale gevallen en 
dan nog met zeer grote matrices die gediagonaliseerd moeten worden. Dit hoofdstuk is vooral be
doeld om aan te geven dat het niet mogelijk is om het Hubbard model exact op te lossen en dient 
als legitimatie voor het feit dat we in hoofdstuk 5 de Hartree-Fock benadering zullen introduceren. 

2.2 Hubbard Model voor 2 atomen met 2 elektronen 

Als eerste voorbeeld van het Hubbard model zullen we kijken naar twee atomen A en B, waarop 
zich twee elektronen bevinden. Dit is dezelfde situatie als bij H2 • Voor H2 zijn natuurlijk de 
eigenwaarden en golffuncties zeer nauwkeurig bekend. De eerste beschrijving van H2 was afkomstig 
van Heitier en London die veronderstelden dat elk elektron zich op één atoom bevond en dat het 
nooit voorkwam dat beide elektronen op hetzelfde atoom aanwezig waren. Een ander uitgangspunt 
voor berekeningen aan H2 is de Molecular-Orbital methode van Rund en Mulliken. Hierbij wordt 
aangenomen dat beide elektronen evenveel kans hebben om op hetzelfde atoom aanwezig te zijn, 
als dat ze alleen op een atoom zitten. Beide uitgangspunten zijn natuurlijk niet volledig juist. 
Het kan wel degelijk voorkomen dat beide elektronen op hetzelfde atoom terechtkomen. Echter, 
de kans dat beide elektronen op hetzelfde atoom zitten is kleiner dan dat ze alleen op een atoom 
zitten, vanwege de interactie die de elektronen met elkaar zullen hebben als ze beiden op hetzelfde 
atoom aanwezig zijn. 

17 
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Aangezien we zowel de beweging van de elektronen als de onderlinge interactie in het Hubbard 
model meenemen, kunnen we in het Hubbard model ook kijken naar H2 . De resultaten zullen niet 
exact zijn, omdat we niet kijken naar de golffuncties en omdat we voor het hoppen een aanpasbare 
parameter gebruiken. Wel is echter duidelijk de invloed van U te analyseren. Als we alleen kijken 
naar 1 s-orbital op beide atomen, dan passen er maximaal 4 elektronen in het systeem. Kijk nu 
eens naar het geval met op elk atoom 1 elektron, dus 2 elektronen in totaal. Als de atomen zich 
ver van elkaar bevinden, dan beïnvloeden ze elkaar bijna niet en zijn de eigenschappen de som 
van de eigenschappen van de 2 afzonderlijke atomen. De energie van een elektron op het atoom 
noemen we dan €. Voor de totale energie voor 2 atomen ver van elkaar geldt dan E = 2€. Echter, 
als de atomen dichter bij elkaar komen, dan is het mogelijk voor het ene elektron om naar het 
andere atoom te springen en vice versa. De grootte van dit hoppen geven we aan met t. Deze t is 
nul als de atomen zich zo ver uit elkaar bevinden dat de golffuncties elkaar niet overlappen. 

Als we de invloed van de repulsie tussen de elektronen verwaarlozen, dan krijgen we de to
tale energie van het systeem door de één-deeltje energieniveaus op te vullen met de twee niet
wisselwerkende elektronen. Door het hoppen splitsen de 2 ontaarde één-deeltje energieniveaus in 
2 niet ontaarde energieniveaus met energie E = € - t of E = € + t. Twee elektronen met tegen
gestelde spin kunnen zich beide in de toestand E = € - t bevinden, dus de totale energie voor de 
S=O toestand is dan E = 2E - 2t. 

Tabel 2.1: Exacte energieniveaus voor 2 atomen met s-elektronen met interactie tussen de elek
tronen, als functie van het aantal elektronen N. 

Aantal Aantal Energie Energie 
elektronen toestanden alsU=O 
N=O 1 E=O E=O 
N= 1 2 E = €- t E =E-t 

2 E = E+t E = E+t 
N=2 3 E = 2E E= 2€ 

1 E = 2€+ U E =2€ 
1 E = 2€ +~U+ J4t2 + U2 /4 E = 2€ + 2t 
1 E = 2E +~U- J4t2 + U2 /4 E = 2€- 2t 

N=3 2 E= 3E+U -t E = 3€- t 
2 E = 3E+U +t E = 3€ + t 

N=4 1 E = 4E+2U E=4E 

Hierbij hebben we echter de invloed van de elektronen op elkaar verwaarloosd. Voor 2 elektro
nen moeten we rekening houden met de Coulomb-interactie U en het Pauli principe. Als U naar 
oneindig gaat wordt het onmogelijk voor de twee elektronen om samen op 1 atoom te zitten. In 
dit geval wordt het dus onmogelijk voor de elektronen om te hoppen. De totale energie is dan 
gewoon 2€. Dit is de Heitler-London limiet, omdat het onmogelijk is voor de elektronen om beide 
op hetzelfde atoom aanwezig te zijn. 

\Ve kunnen een eerste orde verbetering aanbrengen op het geval dat er geen interactie is door te 
kijken naar de gemiddelde kans dat de elektronen bij elkaar op één atoom zitten. Elk elektron zit 
50% van de tijd op het ene en 50% van de tijd op het andere atoom. De kans dat beide elektronen 
op atoom A zitten is 25% en de kans voor beiden op atoomBis ook 25%. De totale kans dat ze 
beiden op 1 atoom zijn is dus 50%. Een verbeterde schatting voor de energie van twee elektronen 
is dus: E = 2(€- t) +~U. Voor kleine Ujt is deze benadering voor de grondtoestand redelijk 
goed, zoals te zien is in figuur 2.1. Voor grotere U is deze eerste orde correctie echter niet meer 
goed, omdat de golffuncties zich zullen aanpassen aan de interactie. 

'vVe kunnen de energie ook exact uitrekenen. Hiertoe kijken we eerst naar de 6 mogelijke 
toestanden waarin het systeem zich kan bevinden. Deze geven we aan met I i I i>, I i 1 I 0 >, 
I i 11>, 11 i IO >, 11 I i> en 11 11>. De eerste toestand wil zeggen dat op atoom A zich een 
elektron bevindt met spin up en op atoom B ook een elektron met spin up. Bij de tweede toestand 
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bevinden beide elektronen zich op atoom A, waarbij er één een spin up en de ander een spin down 
heeft. I 1110 > en I jj 10 > zijn niet mogelijk vanwege het Pauli-principe. Om dit probleem op te 
lossen, moeten we kijken naar de Hamiltonmatrix die ontstaat als we de Hubbard Hamiltoniaan 
laten werken op een basistoestand en het inproduct hiervan met een andere toestand nemen. Dit 
wordt dus een 6 bij 6 matrix, die we moeten diagonaliseren om de energieniveaus te verkrijgen. We 
kunnen echter eerst een aantal vereenvoudigingen doorvoeren. Er geldt in het Hubbard model dat 
tijdens het hoppen de spin van het elektron niet veranderd. En de Hubbard interactie veranderd 
de spin van de elektronen ook niet. Dit heeft tot gevolg dat de spin behouden is in het Hubbard 
model. We kunnen dus elke spin-richting apart behandelen. I T I T> en I ! I !> zijn dus de 
enige toestanden met respectievelijk spin S = 1 en S = -1, die door de Hubbard interactie niet 
veranderen. Hun energie is gelijk aan 2E, onafhankelijk van U. De elektronen in deze toestanden 
kunnen niet hoppen, want er kunnen ten gevolge van het Pauli uitsluitingsprincipe niet twee up 
elektronen op hetzelfde atoom aanwezig zijn. 

Figuur 2.1: Energieniveaus voor een H2 molekuul met 2 s-elektronen (links) en de bezetting van 
de toestanden met 2 elektronen op hetzelfde atoom (rechts). Bij U= 0 geeft de één-deeltje theorie 
de goede grondtoestand. Voor toenemende U ontstaan afwijkingen. De dunne lijn in het linker 
figuur is het resultaat van eerste orde storingsrekening en is alleen goed als U ft klein is. 

E (t) 
Energieën Dubbele bezetting 

6 
U ft 

8 uN 
\Ve houden dus een 4 x 4 Hamiltonmatrix over voor S=O. De elementen van deze matrix zijn, 

met de basisfuncties I T I !>, I T! IO >, I ! I T> en lOl T!>: 

( 

2€ 
-t H-- 0 

-t 

-t 
2E+U 

-t 
0 

(2.1) 

Voor de diagonaal geldt dat deze de on-site energie is. Voor toestand 1 en 3 bevinden beide 
elektronen zich op verschillende atomen, dus de on-site energie is gelijk aan 2 maal E. Voor 
toestand 2 en 4 bevinden beide elektronen zich op hetzelfde atoom. Dit levert 2E plus de interactie 
energie U voor de on-site energie. Het hoppen wordt beschreven door de niet-diagonaal elementen. 
We zetten een minteken voor t, omdat de hop-integraal voor s-elektronen negatief is, zodat we t 
positief kunnen nemen. <T I ! I Hl T! IO >= -t omdat het mogelijk is voor het ! elektron om van 
atoom A naar atoom B te springen. <T I ! IHI ! I T> is nul, omdat het niet mogelijk is om in 
één stap een T van A naar B te laten gaan en tegelijk een ! van B naar A. Dit zijn twee stappen, 
terwijl de matrix maar 1 stap weergeeft. Diagonalisatie van deze matrix levert dat de energie van 
de grondtoestand gegeven wordt door 

(2.2) 

Dit is de laagste energie van het systeem van 2 elektronen. Deze energie is samen met de andere 
energieniveaus weergegeven in figuur 2.1 als functie van U ft. Te zien is, dat als U toeneemt, 
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de energie stijgt. Deze energiewaarde is samen met de energieën voor de andere toestanden 
weergegeven in tabel 2.1. De bijbehorende (niet-genormeerde) golffunctie voor de grondtoestand 
wordt gegeven door 

4 
I<P>= (I i.l> +I L T>) + v' 2 (I iLO > + IO, i!>) 

x+ 16 +x 
(2.3) 

Hierbij geldt x = Uft. We zien dat als U naar oneindig gaat de bijdrage van de toestanden 
met dubbele bezetting naar nul gaat. De elektronen springen niet meer naar het andere atoom als 
zich daar al een elektron bevindt, vanwege de Coulomb repulsie. Als U nul is, dan is de bijdrage 
van alle vier de toestanden gelijk. Door het variëren van de U parameter is het dus mogelijk 
om zowel de Heitler-London als de Molecular-Orbital oplossing te verkrijgen. Merk op dat de 
golffunctie symmetrisch is onder het verwisselen van de twee atomen. In figuur 2.1 staan alle 
energieniveaus voor het systeem met twee elektronen weergegeven als functie van U ft. Rechts 
in hetzelfde figuur staat de bezetting van de basistoestanden, waarbij de elektronen beiden op 
hetzelfde atoom aanwezig zijn. Te zien is bijvoorbeeld dat de toestand met energie E = 2t + U 
altijd volledig bestaat uit de twee toestanden met beide elektronen op hetzelfde atoom en de 
toestand met E = 2t heeft nooit twee elektronen tegelijk op hetzelfde atoom. 

2.3 Toename aantal basistoestanden 

Hiervoor zagen we dat we voor 2 atomen een 4 bij 4 matrix moesten diagonaliseren voor S = 0. 
Voor 2 elektronen met spin up en voor 2 elektronen met spin down hoefden we zelfs geen berekening 
uit te voeren. Voor grotere clusters neemt echter het aantal basistoestanden snel toe. Het aantal 
basistoestanden kunnen we in het algemeen op de volgende wijze berekenen. Laten we kijken 
naar de algemene situatie waarbij er sprake is van N atomen waarop zich n T elektronen met spin 
up en n! elektronen met spin down bevinden. Het eerste up elektron kan zich op N atomen 
bevinden, het tweede nog maar op N- 1, het derde nog maar op N- 2 etc. In totaal zijn er dus 
N (N -1) (N- 2} · · · (N- nT + 1) mogelijkheden. Aangezien de elektronen identiek zijn, moeten 
we dit door nT! delen, omdat er nT! manieren zijn om de elektronen onderling te rangschikken. 
Dus het aantal manieren AT waarop zich n T up-elektronen op N atomen kunnen ordenen is gelijk 
aan 

AT=N(N-1)(N-2) .. ·(N-nT+1) = N! 
nT! nT! (N- nT)! 

(2.4) 

Voor down-elektronen geldt iets dergelijks. Aangezien de down-elektronen onafhankelijk zijn 
van de up-elektronen, wordt het totale aantal mogelijke toestanden A gegeven door het product 
van beide aantallen, dus 

N! N! 
A=nT! (N-nT+1)!.n!! (N-n!)! 

(2.5) 

Dit is dus het aantal basisfuncties waarnaar we moeten kijken bij een exacte berekening. Het 
aantal hangt af van het aantal up en down elektronen dat aanwezig is op het cluster en neemt zeer 
snel toe als het aantal atomen toeneemt. 

2.4 Driehoek met s-orbitals 

Ook voor meer dan twee atomen kunnen alle energieniveaus voor het Hubbard model bepaald 
worden. Als volgend voorbeeld kijken we naar een driehoek met s-orbitals. Met behulp van 
bovenstaande formule zien we dat voor 0 elektronen er dus maar 1 basistoestand is, voor 1 elektron 
6, voor 2 elektronen 15, voor 3 elektronen 20, voor 4 elektronen 15, voor 5 elektronen 6 en 
voor 6 elektronen 1. In totaal hebben we dus te maken met 64 toestanden. De Hamiltoniaan 
van het Hubbard model laat elektronen alleen maar hoppen tussen atomen en kijkt naar de 
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interactie tussen de elektronen. Het aantal elektronen en de spin van de elektronen blijft hierbij 
constant. Voor meerdere elektronen kunnen we dus afzonderlijk kijken naar de toestanden met 
verschillende spin. Basisfuncties met verschillende totale spin zullen niet samen een eigenvector 
vormen. Bij een driehoek mets-orbitals kunnen we maximaal met 6 elektronen te maken hebben. 
Het aantal basistoestanden voor alle mogelijke verschillende aantallen up en down elektronen wordt 
weergegeven in tabel 2.2. 

Tabel 2.2: Aantal basisfuncties voor een driehoek als functie van het aantal elektronen up (ni), 
down (n!) en het totale aantal elektronen Ne. 

rl ~N~e~lr=nrt==n~l~I~A=a=n=ta~l~b=a=si~s7fu=n=c~ti=es=;l 
0 0 0 1 
1 1 0 3 

0 1 3 
2 2 0 3 

1 1 9 
0 2 3 

3 3 0 1 
2 1 9 
1 2 9 
0 3 1 

4 3 1 3 
2 2 9 
1 3 3 

5 3 2 3 
2 3 3 

6 3 3 1 

Voor 1 elektron krijgen we als energieniveaus E = t:-2t en tweemaal E = t:+t (zie hoofdstuk 3). 
De energieniveaus voor 1 elektron down zijn gelijk aan die voor 1 elektron up. Voor 2 elektronen 
met spin up of spin down, zijn er minder basistoestanden, namelijk 3: I T, T, 0 >, I T, 0, T> 
en 10, T, T>. Het is namelijk niet mogelijk voor beide elektronen om zich op hetzelfde atoom te 
bevinden. De 3 bij 3 Hamiltoniaan kan bepaald worden door te kijken welke basisfuncties in elkaar 
kunnen veranderen door 1 elektron te laten hoppen. Hierbij moet rekening worden gehouden met 
het feit dat als de twee elektronen van plaats verwisselen, we een min-teken moeten toevoegen. 
Door gebruik te maken van de symmetrie van een driehoek blijkt dat de energieniveaus voor 2 
elektronen met beide spin up gegeven worden door E = 2t: + 2t en tweemaal E = 2t:- t. Merk 
op dat hierbij nog geen sprake is van Hubbard interactie tussen de elektronen, omdat de up 
elektronen niet op hetzelfde atoom aanwezig kunnen zijn. Voor 2 elektronen down vinden we 
hetzelfde resultaat. 

Voor 1 elektron up en 1 elektron down vinden we wel Hubbard interactie en zijn de ener
gieniveaus afhankelijk van U. We hoeven hierbij geen rekening te houden met min-tekens bij 
verwisseling van de elektronen. In dit geval hebben we te maken met 9 basisfuncties. Het up 
elektron kan op 3 posities zitten en het down elektron ook, onafhankelijk van het up elektron, dus 
3 x 3 mogelijkheden. De basisfuncties staan weergegeven in tabel 2.3. 

Tabel 2.3: Basistoestanden voor een driehoek met 1 elektron met spin up en 1 elektron met spin 
down. 

f/Jl = I Tl,O,O> 4J4 = IT,!,O> 4J7 = ILT,O> 
4J2 = IO,Tl,O> f/Js = IO,T,!> f/Js = IO,!,T> 
4J3 = IO, O,Tl> 4J6 = I!,O,T> f/Jg I T,O, !> 

De Hamiltonmatrix wordt gegeven door 
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I 2€+ U 0 0 -t 0 -t -t 0 -t \ 
0 2E+U 0 -t -t 0 -t -t 0 
0 0 2E+U 0 -t -t 0 -t -t 
-t -t 0 2€ 0 0 0 -t -t 

H= 0 -t -t 0 2€ 0 -t 0 -t 
-t 0 -t 0 0 2€ -t -t 0 
-t -t 0 0 -t -t 2€ 0 0 
0 -t -t -t 0 -t 0 2€ 0 
-t 0 -t -t -t 0 0 0 2€ 

Door gebruik te maken van de symmetrie van een driehoek zijn uit de basisfuncties nieuwe 
toestanden op te stellen, die bij een rotatie over 120 graden rond de z-as alleen een faseverschil 
van 0, 120 of 240 graden oplopen. Deze toestanden hebben verschillende symmetrieën en uit 
groepentheorie volgt dat er geen overgangen mogelijk zijn tussen golffuncties met verschillende 
symmetrieën. Hierdoor splitst de Hamiltoniaan in drie 3 x 3 blokken. Hieruit kunnen analytisch 
de eigenwaarden worden bepaald. Dit levert de resultaten zoals vermeld in tabel 2.4. 

Tabel 2.4: Exacte energieniveaus voor een driehoek met 2 elektronen. 

Spin Energie Ontaarding E bij U= 0 E bij U-+ oo 
S=1 E = 2€ + 2t 2 2€ + 2t 2€ + 2t 
S=1 E = 2€- t 4 2€- t 2€- t 
S=O E 2 - (U+ t)E +(Ut- 2t2 ) = 0 2 2€+ 2t 2E+U 

4 2€- t 2€+ t 
S=O E 2 + (2t- U)E- (8t2 + 2tU) = 0 1 2€+ 2t 2€+ u 

1 2€- 4t 2€- 2t 
S=O E = 2E + 2t 1 2€ + 2t 2€ + 2t 

De energieën van de verschillende eigentoestanden staan weergegeven in figuur 2.2 als functie 
van U ft. Als U = 0 krijgen we als energieniveaus voor de toestand met 1 elektron up en 1 elektron 
down vier maal E = 2€- t, vier maal E = 2€ + 2t en éénmaal E = 2€- 4t. Deze energieniveaus 
kunnen ook gevonden worden door de één-elektron energieniveaus op te vullen met 1 spin up en 
1 spin down niveau. 

Figuur 2.2: Energieniveaus voor 2 elektronen op een driehoek als functie van U ft. 

In totaal zijn er dus voor 2 elektronen 15 toestanden, verdeeld over 6 energieniveaus, met voor 
algemene U een maximale ontaarding van 4 voor E = 2€- t. De toestand met de laagste energie 
is een toestand met 1 elektron up en 1 elektron down. Dit blijft de laagste toestand voor elke 
waarde van U ft. De grondtoestand heeft dus geen magnetisch moment. Eenzelfde berekening 
kan gedaan worden voor drie elektronen. Hierbij geldt dat de grondtoestand S = 1f2 heeft, weer 
onafhankelijk van U ft. 
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2.5 Tetraëder met s-elektronen 

We kijken vervolgens naar een tetraëder met s-elektronen. Voor een tetraëder zijn alle 4 de atomen 
volledig equivalent. Het tetraëder is de kleinst mogelijke 3 dimensionale structuur en vormt de 
kleinste eenheid van een fee-rooster. In tabel 2.5 staat het aantal basisfuncties vermeld als functie 
van het aantal up en down elektronen. In totaal zijn er 28 = 256 toestanden. Toch blijkt het 
mogelijk om de energieniveaus analytisch te bepalen. Falicov en Victora [FV84] hebben dit gedaan 
voor alle mogelijke aantallen elektronen. Hierbij hebben ze gebruik gemaakt van groepentheorie. 

Door gebruik te rnaken van formule 2.5 kan het aantal basistoestanden bepaald worden als 
functie van het aantal elektronen met spin up en spin down. Deze aantallen staan vermeld in 
tabel 2.5. 

Tabel 2.5: Aantal basisfuncties voor alle mogelijke aantallen up en down elektronen op een tetra
eder. 

Aantal Aantal Aantal Aantal 
elektronen up down basisfuncties 

0 0 0 1 
1 1 0 4 

0 1 4 
2 2 0 6 

1 1 16 
0 2 6 

3 3 0 4 
2 1 24 
1 2 24 
0 3 4 

4 4 0 1 
3 1 16 
2 2 36 
1 3 16 
0 4 1 

We zien dus dat voor 0 elektronen er 1 basisfunctie is, voor 1 elektron 8, voor 2 elektronen 
28, voor 3 elektronen 56, voor 4 elektronen 70, voor 5 elektronen 56, voor 6 elektronen 28, voor 7 
elektronen 8 en voor 8 elektronen is er weer 1 basisfunctie. Bij berekeningen hoeft alleen gekeken 
te worden naar 0 tot 4 elektronen, want de resultaten voor meer dan 4 elektronen volgen uit die 
resultaten door te kijken naar gaten. 

Als we 1 elektron hebben, dan kan het zich op alle 4 de atomen bevinden, dus er zijn 4 ba
sisfuncties. Hieruit kunnen dan 4 eigenvectoren bepaald worden, waarvan er 3 dezelfde energie 
hebben. Zoals we in hoofdstuk 3 zullen zien, is er bij een tetraëder sprake van drievoudige ont
aarding. De energie van dit ontaarde niveau is E = t: + t. De volledig symmetrische eigenvector is 
niet ontaard en heeft energie E = t:- 3t. De resultaten voor andere aantal elektronen met U = 0 
volgen hieruit door de energieniveaus op te vullen met de elektronen. 

2.5.1 4 elektronen 

We kijken in het vervolg alleen naar 4 elektronen, dus evenveel elektronen als atomen. In totaal 
zijn er dan 70 basisfuncties. Doordat de spin niet verandert door de Hubbard interactie kan dit 
worden gesplitst in twee 1 x 1, 2 maal een 16 x 16 en éénmaal een 36 x 36 matrix. Met behulp van 
de symmetrie van het tetraëder blijkt het mogelijk zodanige lineaire combinaties van basisfuncties 
te nemen, dat de rnatrices in blokdiagonaal vorm kunnen worden gebracht, waarbij de grootste 
rnatrices 3 bij 3 zijn. De vergelijkingen voor de energieniveaus zijn dan dus hoogstens van de 
derde orde. Dit is wat Falicov en Victora [FV84] hebben gedaan. De vergelijkingen voor de 
energieniveaus staan vermeld in tabel 2.6. 



24 HOOFDSTUK 2. EXACTE HUBBARD MODEL BEREKENINGEN 

Tabel 2.6: Formules voor de energieniveaus voor 4 elektronen op een tetraëder. Exacte resultaten 
volgens Falicov en Victora [FV84]. 

~==============================~ Energie spin 
E 2 - 3UE- (16t2 - 2U2) = 0 0 
E 3 - 3UE2

- (16t2 - 2U2 )E + 24t2U = 0 0 
E 3 - 4UE2

- (16t2
- 5U2 )E + (24t2U- 2U3

) = 0 0 
E=U 0 
E=U 1 
E 3 - 2UE- (16t2 - U2 )E + 8t2 U = 0 1 
E=O 2 

Figuur 2.3: Energieniveaus voor 4 elektronen op een tetraëder als functie van U ft. 

1 s 

Het laagste energieniveau blijft hetzelfde niveau, ongeacht de waarde van U ft. Aangezien deze 
toestand twee elektronen up en twee elektronen down heeft, is de grondtoestand van een tetraëder 
met 4 elektronen nooit magnetisch. In figuur 2.3 staan de energieniveaus weer weergegeven als 
functie van U ft. Voor U= 0 worden de energieniveaus gegeven door de één-deeltjes energieën op 
te vullen. Voor grotere U ontstaan banden van energieniveaus. De opsplitsing tussen de banden 
bedraagt voor grote U ongeveer U. Dit zijn toestanden waarbij respectievelijk 0, 1 en 2 paren 
van elektronen op hetzelfde atoom zitten. We zien dat voor een tetraëder er al een groot aantal 
energieniveaus zijn. 

2.6 Eindige temperaturen 

Hierboven hebben we laten zien hoe voor een willekeurig aantal elektronen alle energieniveaus van 
een tetraëder kunnen worden bepaald. We beschikken dus over alle energieniveaus en alle eigen
functies voor de tetraëder als functie van U en t. Hierdoor is het mogelijk om allerlei thermodyna
mische eigenschappen te berekenen als functie van de temperatuur. Als alleen de grondtoestand 
bekend is, kunnen alleen uitspraken worden gedaan over eigenschappen bij T = 0 K. Bij deze 
exacte berekeningen zijn echter alle energieniveaus bekend, waardoor ook naar eigenschappen als 
functie van de temperatuur gekeken kunnen worden. Bij Tongelijk aan nul zullen energieniveaus 
die vlak boven het grondniveau liggen ook gedeeltelijk bezet worden, waardoor de eigenschappen 
van deze eigenfuncties ook van belang worden voor het beschrijven van de elektronische toestand 
van het tetraëder. De kans dat een niveau bezet wordt hangt af van de energie en van de tempe
ratuur en wordt gegeven door e-E;/(ksT). Oles, Oles en Chao [OOC80] hebben bijvoorbeeld de 
magnetische susceptibiliteit en soortelijke warmte als functie van de temperatuur voor een tetra
eder berekend. Johansou en Kirczenow [JK95] hebben gekeken naar optische overgangen vanuit 
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de grondtoestand naar hoger gelegen energieniveaus voor 4 elektronen. Voor het magnetische 
moment van een cluster bij T = 0 hoeft echter alleen gekeken te worden naar de grondtoestand. 

2.7 4 atomen 

Een tetraëder is niet de enige geometrische structuur die mogelijk is voor een cluster bestaande uit 
vier atomen. Het cluster kan ook de vorm van een vierkant hebben, of een rechthoek, een opgerekte 
tetraëder, een driehoek met een extra atoom in het midden of vele andere vormen. ·welke van deze 
structuren de laagste energie heeft en dus dè structuur voor een cluster van 4 atomen is moeilijk 
te bepalen. 

Ishii en Sugano [IS84] hebben daarom gekeken naar een tetraëder, een ruit en een vierkant. De 
energieniveaus van het tetraëder en de ruit zijn assymetrisch verdeeld vanwege het bestaan van 
driehoekige paden waarlangs een elektron kan hoppen. Voor een vierkant zijn de energieniveaus 
symmetrisch. Ishii en Sugano laten zien dat als er minder dan 3 elektronen zijn, de stabielste 
structuur een tetraëder is. Voor 3, 4 en 5 elektronen is de ruit het stabielst en voor meer dan 
5 elektronen is het vierkant de stabielste structuur. Dit valt te verklaren door te kijken naar de 
outaardingen van de één-deeltje energieniveaus. Het tetraëder is het meest symmetrisch en heeft 
de meeste ontaarding (3), het vierkant iets minder (2) en de ruit heeft geen ontaardingen. Voor 
het tetraëder ligt het niet ontaarde energieniveau het laagst van alle energieniveaus. Voor 1 en 
2 elektronen is dat dus de stabielste structuur. Voor 3 elektronen zou een ontaard energieniveau 
met hogere energie bezet moeten worden. Daarom is een ruit stabieler voor 3, 4 en 5 elektronen. 
Voor meer dan 5 elektronen heeft een vierkant lagere energie, omdat hierbij de energieniveaus 
symmetrisch liggen. Als er Coulomb interactie is, wordt de ring minder stabiel. Doordat deze 
structuur het minst symmetrisch is, is de ladingsverdeling niet uniform. Hierdoor neemt met 
toenemende U de energie sneller toe dan die van een tetraëder en van een vierkant. 

2.8 Grotere clusters 

Voor clusters die groter zijn dan een tetraëder is het niet meer mogelijk om analytisch alle energie
niveaus te bepalen. Numeriek zijn er geen problemen tot clusters van circa 20 atomen. Zo heeft 
Callaway et al. [JC86] de spin en de energie van de grondtoestand bepaald voor een aantal clusters 
bestaande uit 4 en 5 atomen. Ook voor clusters van 6 atomen heeft Callaway [Cal88, JC86] de 
grondtoestand als functie van de spin bepaald. 

Tabel 2.7: Spin van de grondtoestand voor het octahedron en een hexagon als functie van het 
aantal elektronen en U ft. Uit (CCT86]. 

Octahedron Hexagon 
n=lO 8=1 alle U ft S=O alle U ft 
n=7 s-! alle U ft s-;! U ft> 10 -2 

s=! -2 U ft< 10 
n=6 S=O alle U ft 8=1 alle U ft 
n=5 8=2. U ft> 80 S-! alle U ft 

S=~ 
-2 

11<Uft<80 
S=l Uft<ll 2 

n=4 S=O alle U ft 8=0 alle U ft 
n=3 s-! -2 alle U ft S-! -2 alle U ft 
n=2 8=1 U ft> 150 8=1 alle U ft 

S=O U ft< 150 
n=1 s-! alle U ft s-;! U ft> 10 -2 

s=! -2 U ft< 10 
n=O S=O alle U ft 8=0 alle U ft 
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Hierbij werd gekeken naar een octahedron, dat bestaat uit een vierkant met 1 atoom erboven 
en 1 eronder, zodanig dat de buitenkant van het cluster uit 8 gelijkzijdige driehoeken bestaat. 
Hierbij geldt dat de spin van de grondtoestand vrijwel altijd 0 of 1f2 is, afhankelijk of het aantal 
elektronen even of oneven is. Voor 5 elektronen neemt bij toenemende U ft de spin eerst toe tot 3f2. 
Bij nog hogere U ft wordt dit zelfs 5f2. Voor 8 elektronen wordt de grondtoestand magnetisch met 
spin S=1 voor U ft groter dan 150. Voor 6 elektronen heeft de grondtoestand altijd S=O. Alleen 
is de grondtoestand voor U ft < 6 drievoudig ontaard en bij grotere U niet. 

Het is voor deze, relatief kleine clusters eigenlijk al niet meer mogelijk om te voorspellen wat 
de spin van de grondtoestand, en dus het magnetische moment, is voor abitraire U ft zonder eerst 
de energie van de grondtoestand uit te rekenen door de Hamiltoniaan exact te diagonaliseren. 

2.9 Kubus 

Een kubus is zeer belangrijk voor de vaste stof fysica. Het bestaat uit 8 atomen, waardoor er in 
totaal48 = 65.536 basistoestanden zijn. Er kunnen namelijk per atoom 0 elektronen aanwezig zijn, 
1 up elektron of 1 down elektron en er kunnen ook 2 elektronen aanwezig zijn met tegengestelde 
spin. Als U naar oneindig gaat, dan is deze laatste toestand niet meer mogelijk vanwege de grote 
energie die gemoeid is met het plaatsen van 2 elektronen op dezelfde site. Hierdoor houden we maar 
38 = 6.561 toestanden over. Daarom heeft Takahashi [Tak79] eerst naar U is oneindig gekeken. 
Door gebruik te maken van de symmetrie van een kubus worden de matrices maximaal 70 bij 
70. Dit kan numeriek gediagonaliseerd worden. Voor 4 en 7 elektronen blijkt de grondtoestand 
volledig ferromagnetisch te zijn. De totale spin is respectievelijke 2 en 7 f2. Voor 5 elektronen is 
de totale spin van de grondtoestand 3f2. Voor 2 en 6 elektronen is de spin van de grondtoestand 
nul en voor 1 en 3 elektronen is de spin een half. Dit zijn dus berekeningen voor U ~ oo. Het 
aantal elektronen op een kubus kan variëren tussen 0 en 16. Het is echter voldoende om te kijken 
naar 0 tot 8 elektronen, omdat de eigenschappen voor meer dan 8 elektronen volgen door te kijken 
naar gaten in plaats van elektronen. 

Tabel 2.8: Spin van de grondtoestand voor verschillende aantallen elektronen n als functie van 
Uft. Uit [CCZ87]. 

n=2 S=O voor alle U ft 
n=3 S-l - 2 voor alle U ft 
n=4 S=O U ft< 200 

S=2 U ft> 200 
n=5 s = 3f2 voor alle U ft 
n=6 S=O voor alle U ft 
n=7 s = 1f2 voor U ft< 39 

s = 7f2 voor U ft> 39 
n=8 S=O voor alle U ft 

Voor algemene U heeft Kawabata [Kaw79] en [Kaw81] als eerste berekeningen verricht aan 
een kubus. Hierbij werd alleen gekeken naar hoppen tussen naaste buren. De Hamiltonmatrices 
zijn in dit geval dus groter dan voor U ~ oo. Voor 8 elektronen zijn er bijvoorbeeld 4.900 
basistoestanden als S=O. Kawabata heeft al deze matrices numeriek gediagonaliseerd. De totale 
spin van de grondtoestand neemt de kleinste waarde aan als het aantal elektronen 2, 3, 6 of 8 is, 
onafhankelijk van de waarde van U. Voor 5 elektronen geldt S = 3f2, eveneens onafhankelijk van 
U. De enige twee elektronenaantallen, waarbij er een overgang is van lage spin naar hoge spin, 
is voor 4 en 7 elektronen. Hierbij neemt S de kleinst mogelijke waarde aan als U niet zeer groot 
is, en de grondtoestand wordt volledig ferromagnetisch als U groter wordt dan respectievelijk 39 
of 200 keer de hop-integraal t. De reden dat een kubus met 7 elektronen ferromagnetisch wordt 
voor grote U is dat de grondtoestand voor S=7 f2 niet af blijkt te hangen van U. Voor de andere 
spintoestanden met S=5f2, 8=3f2 en 8=1f2 neemt de energie van de grondtoestand toe met 
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toenemende U. Voor kleine U blijkt S = 1f2 lager te liggen dan S = 7 f2. Bij grotere U komt 
deze grondtoestand echter boven die van S = 7 f2 uit. Dit gebeurt als U ft > 39. De sprong in 
magnetisatie ontstaat dus doordat twee energieniveaus elkaar kruisen. Bij deze sprong gaat de 
magnetisatie ineens van een minimum naar een maximum zonder door tussenliggende waarden te 
gaan. Voor 4 elektronen geldt hetzelfde, daar kruisen twee energieniveaus bij U ft = 200. Een 
belangrijke eigenschap van deze laatste twee situaties is dus dat de compleet ferromagnetische 
toestand verschijnt bij een kritieke waarde van U en dat toestanden met tussenliggende S nooit 
de grondtoestand worden. De voorgaande resultaten staan samengevat in tabel 2.8. 

Dezelfde energieniveaus zijn weer berekend door Callaway, Chen en Zhang (CCZ87]. Met 
behulp van deze energieniveaus bepaalden zij ook de thermodynamische eigenschappen van de 
kubus, zoals de soortelijke warmte, de magnetische susceptibiliteit en spin-correlatie functies als 
functie van de temperatuur. 

Voor nog grotere clusters wordt het numeriek vrijwel onmogelijk om alle eigenwaarden te be
palen. In speciale gevallen, zoals wanneer U naar oneindig gaat, is het voor iets grotere clusters 
nog wel mogelijk om de eigenwaarden te bepalen. Ook is het mogelijk om alleen maar de laagste 
energiewaarden voor elke spinrichting te berekenen. Takahashi [Tak82] heeft dit gedaan voor een 
groot aantal clusters als functie van het aantal elektronen. Deze clusters hadden zowel tweedi
mensionale als driedimensionale structuren. De grootste clusters die mogelijk waren hadden 12 
atomen. 

2.10 Hubbard model in 1 dimensie 

Hoewel het Hubbard model zeer simpel oogt, is het dus zeer moeilijk om het corresponderende veel
deeltje probleem exact op te lossen. Zoals we al gezien hebben wordt het zelfs voor kleine clusters 
al snel moeilijk om de energieniveaus te bepalen. Ook is het moeilijk theoretisch te voorspellen 
wat de spin van de grondtoestand zal zijn als functie van U ft, zonder de eigenwaarden exact 
uit te rekenen. Toch zijn er wel een aantal exacte resultaten bekend voor het Hubbard model 
in één dimensie. Dit komt omdat je dan eigenlijk effectief kijkt naar 1 atoom met periodieke 
randvoorwaarden voor de golffuncties. 

Voor het speciale geval van een één-dimensionale keten van atomen met s-elektronen hebben 
Lieb en Wu [LW68] de grondtoestand bepaald voor 1 elektron per atoom. Dit deden zij voor wil
lekeurige t en U. Hun berekening levert twee gekoppelde integraalvergelijkingen welke de exacte 
laagste energie voor het oneindige systeem bepalen in het geval U > 0. Oplossen van deze vergelij
kingen is analytisch mogelijk als de s-band precies half gevuld is. Het blijkt dat de grondtoestand 
anti-ferromagnetisch geordend is. Takahashi [Tak69] heeft de magnetische susceptibiliteit op T = 0 
K voor de half-gevulde band berekend. Hij berekende hiertoe de laagste energietoestanden van 
het één-dimensionale half-gevulde Hubbard model als een functie van de totale spin uit de exacte 
oplossing van Lieb en Wu. Als nu een magnetisch veld wordt aangelegd, ontstaat er een Zeeman 
effect. Hierdoor splitsen de niveaus op afhankelijk van de spin en kan er een grondtoestand met 
een andere spin ontstaan. Bij elke waarde van het magnetische veld kan vervolgens de spin van de 
toestand met de laagste totale energie bepaald worden. De susceptibiliteit is de verandering van 
de magnetisatie als functie van het magnetische veld. In dit geval dus de verandering van de spin 
van de grondtoestand als functie van het magnetisch veld. Door dit numeriek op te lossen kan 
de susceptibiliteit worden bepaald. Shiba [Shi72a] heeft de oplossing van Lieb en Wu uitgebreid 
tot arbitraire elektronenconcentraties en heeft ook de magnetische susceptibiliteit berekend bij 
T = 0. Dit deed hij als functie van de concentratie van elektronen. De aangeslagen toestanden 
van het één-dimensionale systeem zijn bestudeerd door Ovchinnikhov [Ovc70], die de spin-golf toe
standen en quasi-ionische toestanden beschreef. Door al deze berekeningen is er dus een vrijwel 
complete beschrijving van de T = 0 eigenschappen voor alle waarden van de parameters voor het 
één-dimensionale Hubbard model. 

De eerste berekening voor eindige temperaturen is verricht door Shiba en Pincus [SP72]. Zij 
hebben gekeken naar de thermische eigenschappen van het één-dimensionale model met 1 elektron 
per atoom. Hiertoe hebben ze berekeningen uitgevoerd aan lineaire ketens en ringen met 2 tot 
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6 atomen. Uit de exact bepaalde eigenfuncties en eigenenergieën berekenden zij de soortelijke 
warmte, de magnetische susceptibiliteit, de entropie, de interne energie en een aantal correlatie
functies. Een belangrijk resultaat is dat als U groter dan de bandbreedte is, er twee pieken in de 
soortelijke warmte ontstaan. Voor kleine U wordt dit 1 piek. Dit ontstaat doordat de Coulomb in
teractie voor grote U de energieniveaus opsplitst in twee groepen, zoals al gezien in figuur 2.3, met 
onderlinge afstand die tot U nadert als U groot wordt. Voor lage temperaturen ontstaat een piek 
door het vullen van hogere energieniveaus in de onderste Hubbard band. Bij hogere temperaturen 
is het ook mogelijk om elektronen vanuit de onderste band over de Hubbard gap te exciteren naar 
de bovenste Hubbard band. Dit levert de tweede piek in de soortelijke warmte. Shiba en Pincus 
extrapoleren vervolgens deze eigenschappen naar oneindige systemen door het verhogen van het 
aantal atomen in het systeem. Het aantal elektronen wordt hierbij constant verondersteld. 

In een hierop volgend artikel heeft Shiba [Shi72b] ook gekeken naar het groot-kanonieke ensem
ble, waarbij het aantal elektronen kan variëren rond het gemiddelde. Hierdoor is het makkelijker 
om te extrapoleren naar oneindige systemen. Bij de kanonieke ensemble behandeling is het totale 
aantal elektronen in een segment strikt constant. Terwijl als dit segment deel is van een onein
dige keten er altijd fluctuaties van het aantal elektronen plaatsvinden door ladingstransport van 
één segment naar een ander. In de groot-kanonieke methode wordt met deze ladingsfluctuaties 
rekening gehouden. Door deze berekeningen zijn er dus een aantal exacte resultaten voor het 
één-dimensionale model bekend. 

2.11 Exacte resultaten voor 3 dimensies 

Voor drie dimensies is het aantal exacte resultaten beduidend minder. De grote vraag is of het 
mogelijk is om een ferromagnetische grondtoestand te krijgen met het Hubbard model als alleen 
maar gekeken wordt naar s-elektronen, dus maar 1 orbital per atoom. Sommige auteurs beweren 
namelijk dat voor het ontstaan van ferromagnetische toestanden de ontaarding van de energie
niveaus essentieel is en dat dit dus de reden is waarom magnetische structuren alleen worden 
gevonden voor overgangsmetalen, waarbij er sprake is van ontaarding van de d-orbitals. 

Het enige bewijs voor volledig ferromagnetisme in 3-dimensionale kristallen is afkomstig van 
Nagaoka [Nag66]. In het geval van een exact half-gevulde band is het nooit mogelijk om een 
volledig ferromagnetische grondtoestand te hebben. Nagaoka heeft gekeken naar wat er gebeurde 
als er 1 extra elektron bijkwam in het hele kristal waarnaar gekeken wordt. Hij toont aan dat in 
dat geval ferromagnetisch ordening bestaat voor de simpel-kubisch en lichaamsgecentreerde (bcc) 
roosters als de Hubbard interactie sterk genoeg is. Dit blijkt ook vaak te gelden voor kleine clusters. 
Bijvoorbeeld voor de kubus met 7 elektronen (zie tabel 2.8). Voor macroscopische afwijkingen van 
een halfgevulde band is er echter (nog) geen bewijs. Hierdoor wordt dit resultaat door veel auteurs 
als niet relevant beschouwd. 

Kanamori [Kan63] heeft exact bewezen dat het Hubbard model geen ferromagnetische oplos
sing kan hebben voor zeer lage en zeer hoge elektronendichtheden. De grondtoestand zal niet 
ferromagnetisch zijn onafhankelijk van de grootte van U. Dit komt doordat bij lage dichtheden 
de elektronen in staat zijn elkaar te ontwijken, waardoor de invloed van U op de grondtoestand 
gering is. 

2.12 Exacte berekening met p-orbitals: Pb~+ 

Hierboven hebben we gekeken naar het originele Hubbard model, waarbij alleen gekeken wordt 
naar 1 orbital per atoom. Voor overgangsmetalen moeten we echter naar d-elektronen kijken. 
Dan is het ondoenlijk om exacte berekeningen uit te voeren. Toch zijn er een gering aantal exacte 
berekeningen verricht aan zeer kleine clusters met meer dan 1 orbital per atoom. Bij de berekening 
aan p-orbitals komen er een aantal extra problemen om de hoek kijken. Ten eerste kan een p
elektron op het ene atoom springen naar elk van de drie p-orbitals op de naburige atomen. De 
grootte van deze hopping-integralen hangt onder andere af van de symmetrie van het cluster. In 
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hoofdstuk 4 wordt aangegeven hoe deze hopping-integralen bepaald kunnen worden met behulp 
van Slater-Koster parameters. Een ander verschil met het Hubbard model voors-elektronen zoals 
we in de vorige paragrafen behandeld hebben is dat het nu mogelijk is voor twee elektronen met 
dezelfde spin om op hetzelfde atoom te zitten, zolang ze maar in verschillende orbitals zitten. De 
sterkte van de interactie tussen een up elektron en een down elektron in dezelfde orbit verschilt 
met die van een up elektron en een down elektron in een ander orbital. Ook de interactie tussen 
een up elektron en een ander up elektron, dat vanzelfsprekend in een ander orbital zit, verschilt 
van die van een up elektron en een down elektron. In principe moeten we nu dus kijken naar 3 
Coulomb-interactie sterktes. De interactie tussen een up elektron en een down elektron op een 
ander orbital wordt meestal U genoemd en de interactie tussen een up elektron en een ander up 
elektron wordt U- J genoemd. Hierbij is J de exchange parameter. Zowel U als J zijn positief. 
De reden dat de interactie tussen twee up-elektronen lager is dan voor een up en een down elektron 
is het gevolg van het Pauli-principe. Hierdoor is de kans dat twee up-elektronen bij elkaar in de 
buurt komen veel kleiner dan dat een up en een down elektron bij elkaar in de buurt komen. 
Hierdoor is de effectieve interactie tussen een up en een down elektron groter dan die tussen twee 
up-elektronen. Voor de interactie Uo tussen een up en een down elektron in dezelfde orbital geldt 
dat deze interactie groter zal zijn dan als de elektronen in verschillende orbitals zitten. Het blijkt 
dat bij de Hartree-Fock berekeningen moet gelden dat Uo =U+ 2J. 

Figuur 2.4: Contourplot van de totale energie van de grondtoestand voor Pb~+ als functie van 
de afstand R 13 en () (zie inzet). Hierbij geldt dat R12 = Rmin = 1.07Ro, met Ro = 3.0 A. Uit 
[RP93]. 
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Voor p-elektronen geldt dat het aantal mogelijke basistoestanden veel groter is dan voor maar 
1 orbital per site. Voor 3 atomen zijn er in totaal 9 orbitals, dus de dimensie van het totale 
probleem is 49 = 262.144. Toch is het Reindl en Pastor [RP93] gelukt om een exacte berekening 
uit te voeren met het Hubbard model met p-elektronen. Zij keken naar clusters van lood, bestaande 
uit 3 atomen. Experimenteel is gebleken dat twee-voudig geïoniseerd lood stabiel is. Uit Hartree
Pack berekeningen met het Hubbard model kon echter geen stabiele configuratie bepaald worden. 
Het is voor lood voldoende om naar p-elektronen te kijken. Lood heeft 2 elektronen in de p-schil, 
dus voor Pb3 moet gekeken worden naar 6 elektronen. Dit zou teveel zijn om exact te berekenen. 
Bij Pb~+ zijn er echter twee elektronen verdwenen, waardoor er maar naar 4 elektronen gekeken 
hoeft te worden. Dit is de reden dat het probleem toch exact oplosbaar is. Voor een realistische 
beschrijving van een cluster moet ook de interactie van de elektronen met de atoomkernen worden 
meegenomen, en ook de repulsie van de atoomkernen zelf en de repulsie veroorzaakt door de s
elektronen die niet expliciet beschreven worden. Verder moet een afstandsafhankelijkheid voor de 
hopping-integralen worden aangenomen. 
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Voor 3 atomen is het altijd mogelijk om de Pz orbitals loodrecht op het vlak van de drie atomen 
te kiezen. Door nu gebruik te maken van het feit dat de Pz orbitals orthogonaal staan op de Px 
en Py orbitals is in te zien dat een elektron niet van een Pz naar een Px of Py orbital kan hoppen. 
Hierdoor kan de grootte van de matrices beperkt worden. VoorS= 2 zijn er 126 basistoestanden, 
voor S = 1 zijn er 756 basistoestanden en voor S = 0 zijn er 1296 basistoestanden. Door het 
feit dat elektronen in Pz orbitals niet naar Px en Py orbitals kunnen springen wordt de maximale 
grootte van de te diagonaliseren matrices 324 bij 324. 

Het resultaat van deze berekening staat weergegeven in figuur 2.4. Er blijkt een minimum in 
de totale energie te bestaan als de drie atomen zich op een geknikte lijn bevinden. Hierbij geldt 
dan dat R12 = R 13 = 1.07Ro en()= 124°. Een driehoek(()= 60°) en een rechte lijn(()= 180° 
hebben een hogere energie. Het blijkt dat dit cluster stabieler is dan een Pb2 molekuul en een los 
Pb atoom. 

2.13 Exacte Hubbard berekeningen met d-elektronen 

Er zijn maar zeer weinig exacte berekeningen verricht aan clusters met d-elektronen. De re
den hiervoor is de explosieve toename van het aantal basistoestanden en als gevolg daarvan de 
zeer grote matrices die gediagonaliseerd moeten worden. Toch zijn er een aantal berekeningen 
met d-elektronen verricht. Victora en Falicov (VF85] hebben gekeken naar een tetraëder met 
d-elektronen. Zij gebruiken dit als model voor een fee-rooster en leggen daarom periodieke rand
voorwaarden op aan de golffuncties. Hiermee proberen ze het fotoemissie-spectrum van bulk nikkel 
te beschrijven. Bij fotoemissie wordt er een elektron verwijderd door een foton. Daarom moeten 
zowel de energieniveaus voor het oorspronkelijke cluster berekend worden, alsook de energieni
veaus voor hetzelfde cluster met 1 elektron minder, dus 1 gat extra. De reden dat dit in dit geval 
exact te berekenen is, is ten eerste een gevolg van de grote symmetrie van het tetraëder, waardoor 
het mogelijk is om symmetrische combinaties van basisfuncties te maken. Hierdoor kan de grootte 
van de matrices verkleind worden. De andere belangrijke reden is dat voor nikkel het aantal gaten 
waarnaar gekeken moet worden klein is. Nikkel heeft namelijk ongeveer 0.5 elektronen in de 4s 
toestand en 9.5 elektronen in de d-toestand. Hierdoor hoeft bij de berekening aan het tetraëder 
maar gekeken te worden naar 2 gaten. Er is sprake van 5 d-orbitals per atoom per spin, dus voor 
het hele tetraëder zijn er 20 up orbitals en 20 down orbitals. Het aantal basistoestanden is dan 
in totaal 780. Voor 2 gaten met spin up zijn er 190 mogelijkheden en voor 1 gat met spin up en 
1 gat met spin down zijn er 400 mogelijkheden. Door deze matrices numeriek te diagonaliseren 
kunnen alle energieniveaus bepaald worden. 

Bij het fotoemissieproces ontstaat er een extra gat, waardoor er dus gekeken moet worden naar 
3 gaten. In dit geval zijn er in totaal 9.880 basisfuncties. Voor 3 gaten met spin up zijn er 1.140 
mogelijkheden, voor 2 gaten met spin up en 1 gat met spin down 3.800. Door middel van de 
ruimtelijke symmetrie van het tetraëder kan de grootte van de te diagonaliseren matrices verder 
verkleint worden. Hierdoor wordt de grootste matrix 238 bij 238. Door vervolgens de projectie 
van de grondtoestand voor 2 gaten op de eigentoestanden voor 3 gaten te berekenen kan het 
fotoemissiespectrum bepaald worden. Bij een geschikte keuze van de Hubbard interactie U is het 
mogelijk om een satellietpiek in het fotoemissie-spectrum van Ni te verklaren. Deze piek ontstaat 
door de interactie tussen de elektronen en is met behulp van bijvoorbeeld LDA berekeningen niet 
te verklaren. 

Chen (Che92b] voert eenzelfde berekening uit, maar kijkt nu naar het Ni(001) opppervlak. 
Hierbij speelt het tetraëdische cluster weer de rol van een klein gedeelte van het fee-kristal. Door 
periodieke randvoorwaarden parallel aan het oppervlak wordt een uitgestrekt oppervlak gesimu
leerd. Loodrecht op het oppervlak zijn er geen periodieke randvoorwaarden. Dit is een verschil 
met Victora en Falicov. Voor 2 gaten zijn er nu 190 triplets en 210 singlets, maar door symme
trie wordt de grootste matrix 33 bij 33. Voor 3 gaten zijn er 1.140 quartets en 2.260 doublets, 
met een maximale grootte voor de matrices van 335 na symmetrisatie. Hieruit kan weer het 
fotoemissiespectrum bepaald worden. 

Ook kan het tetraëder model staan voor 1 monolaag van een atoomsoort op een ander kristal 
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door gebruik te maken van periodieke randvoorwaarden. Twee atoom van het tetraëder stellen 
dan de monolaag voor en de andere twee de bovenste laag van het substraat. De bijdrage van de 
rest van het substraat wordt gemodelleerd door kristalveld-effecten mee te nemen. Door gebruik te 
maken van periodieke randvoorwaarden in 2 dimensies wordt de uitgestrektheid van de monolaag 
en het substraat gemodelleerd. Chen [Che92a] kijkt bijvoorbeeld naar een Ni laag op Cu(001) 
bulk, dat een fee structuur heeft. Twee atomen van het tetraëder zijn dus Ni en twee atomen 
zijn Cu. Het voordeel van Cu is dat deze alleen s-orbitals bijdraagt. In totaal zijn er dan maar 
24 orbitals voor het gehele cluster. Ook hierbij wordt weer het fotoemissiespectrum bepaald en 
tevens het inverse fotoemissiespectrum. 

Hetzelfde doet Chen [Che93] voor Co op Cu(001). Dit is ingewikkelder, omdat Co op Cu(001) 
experimenteel een magnetische moment van 1.8 J.LB heeft. Dit wordt gemodelleerd door 2 gaten 
per Co atoom. We hebben nu dus 24 orbitals met 6 gaten. Doordat het aantal gaten groter is, 
zijn de matrices dat ook. Dit levert 10.626 basistoestanden. Door spin en ruimtelijke symmetrie 
wordt de grootste Hamiltonmatrix van de orde 544. Door fotoemissie komt er nog een extra gat 
bij, wat leidt tot 42.504 basistoestanden. Door symmetrie wordt het grootste blok 2.134 groot. 

Als we willen kijken naar een tetrahedron met 5 d-toestanden per spin per atoom, dan hebben 
we de beschikking over 40 orbitals. Als we hier vier of meer elektronen op willen plaatsen, dan 
wordt het aantal toestanden echt enorm groot. Zelfs door gebruik te maken van symmetrie is het 
niet meer mogelijk om deze matrices te diagonaliseren. Chen [Che94] heeft dit aan proberen te 
pakken door alleen naar de t29 elektronen te kijken. Dit zijn de elektronen met dxy, dyz en dzx 
orbitals. Door kristalveld-effecten hebben deze orbitals een lagere energie dan de twee andere e9 
orbitals. Door alleen naar de t29 orbitals te kijken zijn er maar 24 orbitals in het systeem, wat 
voor een drastische vermindering van de grootte van de Hamiltoniaan zorgt. Voor 4 elektronen 
of 4 gaten zijn er dan in totaal 10.626 basisfuncties. Met behulp van de ruimtelijke symmetrie en 
het behoud van elektronen wordt de grootste matrix 272 bij 272. 

2.14 Conclusie 

Wat de bovenstaande voorbeelden hebben trachten duidelijk te maken is dat het exact berekenen 
van het Hubbard model met d-elektronen zelfs voor een tetrahedron, een cluster met 4 atomen, 
niet meer mogelijk is. Voor een Rh13 cluster hebben we te maken met 13 x 5 x 2 = 130 orbitalen 
en 13 x 8 = 104 d-elektronen. Het aantal mogelijke toestanden wordt dan gegeven door 

( 
130 ) 130! 
104 = 104! (130- 104)! =zeer groot (2.6) 

De directe diagonalisatie van de Hamiltoniaan is dus hopeloos. Het is dus noodzakelijk om 
gebruik te maken van benaderingen voor het Hubbard model. In hoofdstuk 5 wordt daarom de 
Hartree-Fock benadering voor het Hubbard model geïntroduceerd. Hiermee wordt een benadering 
voor de grondtoestand berekend en kijken we niet meer naar de andere toestanden. Doordat bij 
de Hartree-Fock benadering alleen gekeken wordt naar de gemiddelde interactie van de elektronen 
met elkaar, krijgen we een effectief één-deeltjes probleem met een gemiddelde interactie. Hierdoor 
wordt de dimensie van het probleem 130 bij 130. Dit vormt geen probleem bij berekeningen. 
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Hoofdstuk 3 

Clusters met niet-wisselwerkende 
s-elektronen 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk kijken we naar een aantal verschillende clusters van atomen met s-orbitals. We 
houden nog geen rekening met de interactie tussen de verschillende elektronen. Het is dus een één
deeltjes behandeling. De reden waarom we dit doen is dat de clusters die hier behandeld worden 
later ook behandeld zullen worden voor zr en d-elektronen. Ook zullen we voor dezelfde clusters in 
hoofdstuk 6 de eigenenergieën berekenen met het Hubbard model in de Hartree-Fock benadering. 
We laten zien dat twee-dimensionale clusters altijd maximaal tweevoudige ontaarding hebben. 
Hogere ontaarding onstaat bij driedimensionale structuren, zoals een tetraëder. In dit hoofdstuk 
introduceren we eveneens het icosahedron en het cubo-octahedron. Dit zijn twee clusters die 
beiden uit 13 atomen bestaan. Voor het icosahedron geldt dat de maximale ontaarding 5-voudig 
is . Berekeningen aan clusters mets-elektronen kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld Natrium
clusters te modelleren. 

3.2 Symmetrie 

Aangezien de matrix-elementen bepaald worden door de vorm van de cluster, is het niet moeilijk 
om een computerprogramma te schrijven dat, gegeven de posities van de atomen en een aantal 
parameters die kenmerkend zijn voor de atoomsoort waaruit het cluster bestaat, automatisch de 
Hamiltonmatrix berekent en deze numeriek diagonaliseert. Het is voor kleine clusters echter ook 
mogelijk om de eigenwaarden analytisch te bepalen. Hierbij moeten we gebruik maken van de 
symmetrie van het probleem. Als we zeggen dat een cluster een aantal symmetrieën heeft, dan 
komt dit er eigenlijk op neer dat we zeggen dat een aantal atomen uit zo'n cluster identiek zijn. 
Dat deze atomen identiek zijn kunnen we aantonen door rotaties, inversies of reflecties uit te 
voeren. Meestal wordt de symmetrie van een cluster aangegeven met een bepaald symbool dat 
de symmetriegroep weergeeft, bijvoorbeeld C3v of Td. Het is echter meestal voldoende om alleen 
rekening te houden met het feit dat verschillende atomen identiek zijn. We gaan er dan vanuit dat 
ook de elektrische eigenschappen van de identieke atomen gelijk zijn. Hierdoor geldt dat het aantal 
elektronen dat we berekenen uit de eigenvectoren op de identieke atomen ook gelijk moet zijn. 
Voor s-elektronen komt dit er dus op neer dat voor elke eigenvector moet gelden dat de bijdrage 
van de basistoestanden op identieke atomen aan de eigenvector gelijk moet zijn. Het enige verschil 
dat er tussen de bijdragen van de basistoestanden op identieke atomen aan de eigenvector kan 
bestaan is een verschil in fase. Dit faseverschil kan echter alleen discrete waarden aannemen, die 
bepaald worden door de symmetrie van het probleem. Voor zeer symmetrische clusters is dit vaak 
al voldoende informatie om de eigenvectoren analytisch te bepalen. 

33 
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3.3 2 atomen 

Laten we beginnen met het simpelste systeem, bestaande uit twee atomen. De hopping-integraal 
tussen de toestanden op de twee atomen noemen we weer -t, met t positief. 'vVe krijgen dan voor 
de Hamiltoniaan matrix 

H = ( f• -t ) 
-t f 8 

(3.1) 

De diagonaalelementen bevatten dus de on-site energie, die we voors-elektronen aangeven met 
fs · De buiten-diagonaalelementen zorgen voor het hoppen van de elektronen. Doordat de twee 
atomen identiek zijn, weten we dat de bijdragen van de basistoestanden op de twee atomen aan 
de eigenvectoren gelijk moeten zijn. 

Tabel 3.1 : Eigenvectoren en energieën voor een cluster bestaande uit 2 atomen 

V1 = ~(1, 1) E = fs - t 
V2 = ;:7z(1, -1) E = f 8 + t 

Er kan alleen sprake zijn van een faseverschil. De grootte van dit faseverschil wordt bepaald 
door de symmetrie. Als we het hele diatoom over 180 graden draaien om een as loodrecht op de 
verbindingsas, dan hebben we dezelfde situatie weer terug. Er kan alleen een faseverschil tussen 
beide bijdragen aan de eigenvector zijn. Door nogmaals over 180 graden te draaien, zijn we 
weer exact terug in de beginsituatie. We hebben dan over twee faseverschillen gedraaid, maar de 
golffunctie moet weer exact dezelfde zijn, dus het faseverschil moet een veelvoud van 180 graden 
zijn. Dit levert de eigenvectoren en energieËn uit tabel 3.1 op. 

3.4 Driehoek met s-orbitals 

Het volgende geval dat we bekijken is een gelijkzijdige driehoek bestaande uit 3 atomen A, B en 
C. Net als bij het voorbeeld hierboven met 2 atomen, zijn ook voor een gelijkzijdige driehoek de 
3 atomen equivalent. De hopping-integraal tussen de atomen geven we weer aan met -t. 

Figuur 3.1: Een driehoekig molekuul van drie atomen met s-orbitals. 

c 

~ 
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De hopping-integraal tussen de golffuncties op de atomen is gelijk aan -t. Dit levert onder
staande 3 x 3 Hamiltonmatrix 

H = ( ~·t ~.t =! ) 
-t -t f. 

(3.2) 

We kunnen de eigenvectoren numeriek bepalen. Echter, aangezien de atomen allemaal equiva
lent zijn, zullen de verschillende eigenvectoren opgebouwd zijn uit de atomaire functies, waarbij 
de basistoestanden op elk atoom dezelfde absolute waarde bijdraagt. Het enige waarin de verschil
lende eigenvectoren zullen verschillen is in het faseverschil tussen de atomaire functies. Als we 
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de gehele driehoek over 120 graden rond de z-as draaien komen we in eenzelfde fysische situatie 
terecht. De eigentoestanden kunnen hooguit een verschil in fase met de niet gedraaide toestand 
hebben. Als we het gehele cluster over 360 graden draaien moet ook de fase echter weer gelijk 
zijn. Hieruit blijkt dat het faseverschil een veelvoud van 120 graden moet zijn . In complex notatie 
kunnen we deze faseverschillen schrijven als w, w2 of w3 = 1, met w = e2"i/3 . Hiermee krijgen we 
de eigenvectoren en eigenenergieën zoals vermeld in tabel 3.2. 

Tabel 3.2: Eigenvectoren en energiën voor een driehoekig molekuul met s-elektronen. 

V1 = ~(1, 1, 1) E = € 6 - t- t = € 8 - 2t 
v2 =)3(1,w,w2 ) E=e.,-wt-w2 t = e8 +t 
V3 = ~(1,w2 ,w) E = f. 8 - w2 t- w t = f. 8 + t 

Hierbij hebben we gebruik gemaakt van het feit dat w + w2 = -1. Voor de eigentoestand 
(1, 1, 1) zijn de basisfuncties op de drie atomen in fase . We krijgen dan als energie E=es - 2t. 
Bij de beide andere eigenvectoren, zijn de basisgolffuncties op de atomen niet in fase. Hierdoor 
krijgen we een andere energie E = e8 + t. De laatste twee toestanden hebben dezelfde energie. Dit 
komt omdat in het ene geval het verschil in fase tussen de basistoestanden op atoom A en B w is 
en tussen A en C w2 en in het andere geval is het faseverschil tussen de basistoestanden op atoom 
A en B w2 en tussen A en C w. Het maakt voor dit molekuul echter niet uit of we het linksom of 
rechtsom draaien. Hierdoor zijn deze twee toestanden ontaard. 

Of de ontaarde toestand of de volledig symmetrische toestand de grondtoestand is, hangt af 
van het teken van t. In het algemeen is deze positief, waardoor de toestand met de hoogste 
energie ontaard is. Als we nu een aantal elektronen op de drie atomen plaatsen, dan zullen die de 
bovenstaande energietoestanden vullen . Ze zullen de toestanden niet veranderen, omdat we ervan 
uitgaan in dit hoofdstuk dat de elektronen geen interactie met elkaar hebben. We kunnen maximaal 
6 elektronen in het systeem stoppen, namelijk 3 elektronen met spin up en drie elektronen met 
spin down. 

Tabel 3.3: Totale energie voor een systeem bestaande uit 3 atomen op de hoekpunten van een 
gelijkzijdige driehoek. Aangenomen is dat t groter dan nul is. N is het totale aantal elektronen 
in het systeem. 

N = 1 E = e.,- 2t 
N = 2 E = 2es - 4t + 1/3U 
N = 3 E = 3e8 - 3t + 2/3U 
N = 4 E = 4e., - 2t + 4/3U 
N = 5 E = 5es - t + 2U 
N = 6 E = 6e8 + 3U 

We kunnen ook een eerste orde correctie aanbrengen voor de interactie tussen de elektronen, 
net zoals we in hoofdstuk 2 deden voor H2. Als we bijvoorbeeld twee elektronen met tegengestelde 
spin hebben, dan zullen die beiden de toestand met E = e., - 2t bezetten. Op alle drie de atomen 
bevindt zich dan dus gemiddeld 1/3 elektron met spin up en 1/3 elektron met spin down. De eerste 
orde correctie krijgen we nu door er vanuit te gaan dat de Coulomb interactie de eigenvectoren niet 
veranderd. Elk atoom levert dan een positieve energiebijdrage van k · kU, dus de totale repulsie 
energie is 1/3U. De resultaten voor de totale energie met behulp van eerste orde storingsrekening 
voor verschillende waarden van N staan vermeld in tabel 3.3. 

3.5 Lijn van 3 atomen 

Een andere manier waarop drie atomen zich kunnen ordenen is als een lijn van 3 atomen. Hierdoor 
verdwijnt de symmetrie die kenmerkend was voor de gelijkzijdige driehoek. Dit heeft ook als gevolg 
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dat de ontaarding verdwijnt . 

Figuur 3.2: Drie atomen op een rij met s-orbitals . 

• • • A B c 

In dit geval hebben atoom A en C maar 1 naaste buur, terwijl atoom B 2 buren heeft . We 
noemen de hopping-integraal .tussen A en B en tussen B en C nu -t1 en die tussen A en C -t2 . 
Dit levert voor de Hamiltoniaan matrix 

(3.3) 

De drie atomen zijn nu niet meer equivalent. Atoom A en C zijn echter nog wel equivalent. Het 
faseverschil tussen de basistoestanden van deze atomen kan of 0° of 180° zijn. Een faseverschil 
van 180° tussen de bijdrage van de basistoestanden op de buitenste twee atomen zorgt ervoor 
dat de bijdrage van de basistoestand van het centrale atoom aan die eigenvector nul is. Als we 
het hele atoom namelijk over 180° roteren, dan moet de totale eigenvector een min-teken krijgen. 
Dit kan alleen als de bijdrage van het centrale atoom nul is . Er wordt dan niet gehopt tussen A 
en B, maar wel tussen A en C. Dit levert voor de energie van de eigentoestand ~(1,0, -1) dus 
E = f.s + t 2 • Als we alleen hadden gekeken naar de hopping-integraal voor naaste buren en we dus 
t2 = 0 hadden genomen, dan was de energie van deze eigenvector nul geweest, onafhankelijk van 
de afstand tussen atoom A en C. Daarom nemen we ook t 2 mee. Het geval dat het faseverschil 
tussen de orbitals van atoom A en C 0° is, levert twee eigenvectoren. De eigenvector geven we 
aan met (a,/3,a). De bijdrage van de basistoestand op atoomBis dus nu niet nul. Oplossen 
van de Schrödinger vergelijking levert een kwadratische vergelijking voor ~' met als oplossing 

(~\.2 = -~ ± J(~)2 + 2, waarbij x=~· 

Tabel 3.4: Eigenvectoren en eigenenergieën voor een lijn van 3 atomen met s-orbitals. 

V1 = (V2,0, -72) E = f.s + t2 
V2 = (a:1,/31,a:t) E = f.s- 2tl ~ 
V3 = (a:2, /32, 0:2) E = f.s- 2tl f, 

Het verschil met de driehoek is dat er in dit geval geen ontaardingen zijn van de energieniveaus. 
We krijgen dezelfde resultaten als voor het driehoek terug als we nemen t 1 = t2 = t. De vergelijking 
voor ~ levert dan ~ = -2 of ~ = 1. Als we willen kijken wat de geometrische structuur van een 
cluster met 3 atomen is, dan zijn er veel verschillende mogelijkheden. We hebben nu gekeken naar 
een driehoek en een lijn van 3 atomen. Er zijn echter ook allerlei andere vormen mogelijk. Als we 
de totale energie willen vergelijken, dan moeten we ook rekening houden met de afstoting van de 
atoomkernen en de afstandsafhankelijkheid van de hopping-integralen. In de laatste paragraaf van 
dit hoofdstuk gaan we even in op de berekening van de structuur van kleine clusters met alleen 
s-elektronen, zoals bijvoorbeeld voor Natrium. In de volgende paragrafen kijken we alleen naar 
een aantal symmetrische clusters. 

3.6 Een vierkant 

Bij een vierkant is er sprake van 2 hopping-integralen: -t1 en -t2 . Hierbij geldt in het algemeen 
dat t 2 kleiner is dan t 1 , omdat de afstand ../2 keer zo groot is. Net als bij een driehoek hebben 
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we hier te maken met faseverschillen. Alleen kan nu het kleinste faseverschil 90 graden zijn. De 
eigenvectoren en eigenenergieën staan vermeld in tabel 3.5. 

Tabel 3.5: Eigenvectoren en energieën van een vierkantig cluster. 

f(1, 1, 1, 1) E = € 8 - 2tt - t2 
1(1, -:-1,1, -:) E = € 8 + 2tt- t2 
1(1,t, -:-1, -~) E = € 8 + t2 
2(1,-t,-1,t) E=ts+t2 

We zien weer dat de laatste twee niveaus ontaard zijn. Dit is weer een gevolg van de invariantie 
van het molekuul onder rotaties linksom en rechtsom. Merk op dat de ontaarde niveaus meestal 
in het midden van het energiespectrum liggen omdat er bij ontaarde niveaus altijd sprake is van 
faseverschillen, waardoor het hoppen van de elektronen tussen de verschillende atomen bijdragen 
aan de energie levert die elkaar compenseren. De hoogste en laagste energieniveaus ontstaan 
meestal door toestanden waarbij de basistoestanden op de verschillende atomen met elkaar in 
fase of volledig in tegenfase zijn. 

3. 7 Driehoek met extra atoom 

De hiervoor behandelde clusters hadden een maximale ontaarding van 2. Hogere ontaarding is 
mogelijk voor clusters in drie dimensies met grote symmetrie. Laten we nu eens kijken naar een 
driehoek, waaraan we een extra atoom langs de z-as toevoegen. Als de afstand van dit extra 
atoom tot de driehoek zeer groot is, dan zullen ze geen invloed op elkaar uitoefenen en zullen de 
energieniveaus gelijk zijn aan die van de driehoek en die van het losse atoom, dus € 8 en epsilons- 2t 
en tweemaal € 8 + t. 

Figuur 3.3: Energieniveaus voor 3 verschillende clusters waarbij zich een vierde atoom op de as 
van een driehoek bevindt. 

4 " . 
~-
~~ 

Als het extra atoom echter lager komt, dan zullen elektronen van de driehoek naar het extra 
atoom springen en vice versa. Hierdoor gaan de energieniveaus verschuiven. Het blijkt dat het 
extra atoom geen invloed uitoefent op de toestanden (1,w,w2

) en (1,w 2 ,w) van het driehoek. Ten 
gevolge van het faseverschil is de golffunctie op het vierde atoom noodgedwongen nul. De energie 
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blijft voor beide niveaus dus E = t 8 + t1, waarbij -t1 de hopping-integraal voor de verschillende 
atomen van de oorspronkelijke driehoek is. In figuur 3.3 staan de energieniveaus afgebeeld voor 3 
verschillende situaties. 

\Ve zien dat bij verkleining van de afstand tussen het extra atoom en de driehoek er een 
energieniveau is dat langzaam omhoog schuift. Voor het geval dat de afstanden tussen de alle vier 
de atomen gelijk zijn , dus als het cluster een tetraëder is, is er sprake van drievoudige ontaarding. 
Zo gauw als het cluster iets opgerekt is, verdwijnt deze drievoudige ontaarding en houden we alleen 
de tweevoudige ontaarding over, die ontstond doordat het rotaties links en rechts om identiek zijn. 
Als het extra atoom nog verder omhoog komt, dan zal het stijgende niveau boven het tweevoudig 
ontaarde niveau uitkomen. De extra ontaarding ontstaat doordat een tetraëder extra symmetrieën 
bezit. 

Op dezelfde wijze als hierboven kunnen redelijk eenvoudig de energieniveaus bepaald worden 
voor kleine clusters. Zo is het mogelijk om de energieniveaus voor een kubus te bepalen (maximale 
ontaarding is 3) . Ook kan gekeken worden naar een extra atoom in het centrum van een kubus. Dit 
levert een model voor de body-centred kubische structuur. In de volgende twee paragrafen kijken 
we naar twee bijzonder clusters bestaande uit 13 atomen, omdat we in het vervolg zullen proberen 
de elektronische structuur van deze twee clusters te bepalen als er sprake is van d-elektronen. 

3.8 lcosahedron 

Eenzelfde situatie als voor het tetraëder treedt op bij het icosahedron. Dit cluster is zo symmetrisch 
dat er zelfs vijfvoudige ontaardingen zijn. Een icosahedron bestaat uit 13 atomen . Hèt kenmerk 
is dat het oppervlak bestaat uit 20 gelijkzijdige driehoeken. Hierdoor zijn alle 12 atomen in de 
buitenring equivalent. Voor een beter inzicht in de structuur is het makkelijker om het cluster iets 
op te rekken. Zo bezien bestaat een icosahedron uit 2 vijfhoekige ringen een centraal atoom en 2 
losse atomen. De afstanden tussen de atomen zijn echter zo gekozen dat elke as door het cluster 
identiek is. 'Ne hebben te maken met 2 soorten atomen: het centrale atoom en de 12 atomen van 
de schil hieromheen. De afstand van het centrale atoom tot alle 12 atomen van de buitenste schil 
is gelijk. Laten we aannemen dat die afstand 2.538 A is . Elk atoom in de buitenschil heeft dan 5 
buren op een afstand van 2.669 A, 5 buren op een afstand van 4.318 A en 1 buur op een afstand 
van 5.076 A. Er is dus sprake van vier verschillende afstanden bij een icosahedron . 

Figuur 3.4: Twee verschillende manieren om de geometrische vorm van en icosahedron weer te 
geven . 

We gaan er nu vanuit dat de elektronen van het centrale atoom kunnen hoppen naar alle 
atomen van de buitenschil, maar dat een elektron op een buitenatoom alleen kan hoppen naar de 
5 atomen op 2.669 A en naar het centrale atoom .. Het hoppen van een elektron op de buitenschil 
naar de 6 atomen aan de andere kant van het cluster verwaarlozen we. We nemen dus een effectieve 
cut-off voor de hopping-integraal van ongeveer 4 A. Hierdoor hoeven we maar naar twee hopping
integralen te kijken, namelijk t 0 tussen het centrale atoom en de buitenring en t1 tussen een atoom 
op de buitenring en de vijf omringende atomen. 
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Figuur 3.5: Een opgerekt icosahedron met de nummering van de atomen. 

I'Z. 

Tabel 3.6: Posities van atomen op een icosahedron als de afstand tussen het centrale atoom en 
de buitenste atomen 2.538 Á is. =========================== atoom- x y z 

nummer 
1 0 0 0 
2 0 0 2.538 
3 0 0 -2.538 
4 0 2.270060 1.13503 
5 2.15895 0.701486 1.13503 
6 1.33431 -1.836510 1.13503 
7 -1.33431 -1.836510 1.13503 
8 -2.15895 0.701486 1.13503 
9 1.33431 1.836510 -1.13503 

10 2.15895 -0.701486 -1.13503 
11 0 -2.270060 -1.13503 
12 -2.15895 -0.701486 -1.13503 
13 -1.33431 1.836510 -1.13503 

Figuur 3.6: Een icosahedron. 

Een icosahedron bestaat dus maar uit 2 soorten atomen. De basistoestanden op de buitenste 
atomen dragen dus allemaal evenveel bij aan de eigenvectoren. Net als bij de driehoek met extra 
atoom, is er alleen sprake van een bijdrage van het centrale atoom als alle andere golffuncties op 

de buitenring in fase zijn. De energie bedraagt dan E = 12t0 (~) 
1

,
2

, waarbij de twee waarden 

van ~ volgen uit de vergelijking ~ = - ~ ± y'( ~ )2 + 12, met x= Stt/to . 
Bij alle andere energieniveaus is de bijdrage van de basistoestand op het centrale atoom nul. 

Dit houdt automatisch in dat het mogelijk moet zijn om een analytische oplossing te vinden, 
omdat we nu nog maar 1 variabele over hebben. Het makkelijkst gaat dit door net te doen alsof 
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het icosahedron opgebouwd is uit 5-ringen. Door te kijken naar de mogelijke faseverschillen tussen 
de basistoestanden van de vijf-ringen en de bijdragen van de basistoestanden op het bovenste en 
onderste atoom blijkt dat de andere energieniveaus gegeven worden door E = ±v'st1 enE= -t1 . 
In totaal vinden we maar 5 verschillende energieniveaus. Deze staan vermeld in tabel 3.7. 

Tabel 3.7: Energieniveaus voor een icosahedron met s-elektronen. 

Energie ontaarding 
E1,2,3 = -\15tl 

E4 = ( ~) 1 to 
(3.4) 

Es,6,7,8,9 = -tl 
E10,11,12 = v'5tl 

E13 = (~) to 

vVe zien dus dat er sprake is van een grote mate van ontaarding, namelijk (3,1,5,3,1). De 
maximale ontaarding is dus 5-voudig. Het icosahedron is dus inderdaad een zeer symmetrisch 
cluster. 

Als we het molekuul nu oprekken in de z-richting, dan is de drie en vijf-voudige ontaarding 
meteen verdwenen . Er blijven dan alleen niet-ontaarde niveaus en twee-voudig ontaarde niveaus 
over. De twee-voudige ontaarding ontstaat doordat, net als bij de driehoek en het vierkant, het 
cluster nog steeds invariant is onder rotaties links- en rechtsom. De andere ontaardingen zijn 
echter verdwenen. Dit heeft twee consequenties: ten eerste moeten we als we willen weten welke 
ontaardingen er in een niet-vervormd icosahedron aanwezig zijn, ervoor zorgen dat de posities 
van de atomen exact opgegeven worden. Ten tweede zorgt het bestaan van ontaarding voor 
nogal wat problemen bij de berekening van de interactie tussen de elektronen in de volgende 
hoofdstukken. Door nu het molekuul iets op te rekken in de z-richting, wordt de ontaarding 
meteen gereduceerd tot maximaal 2-voudig. Het is eenvoudig om uit twee ontaarde eigenvectoren 
twee symmetrische combinaties te maken. Hierdoor worden de problemen met betrekking tot de 
ontaarding verminderd. Probleem hierbij is echter dat dan de atomen niet meer equivalent zijn 
en we in principe te maken hebben met 5 verschillende groepen van atomen. 

3.9 Het cubo-octahedron 

Het cubo-octahedron is ook een cluster van 13 atomen, alleen heeft het een andere geometrische 
structuur. Het wordt ook wel een cuboctahedron of een dodecahedron genoemd. Het is een 
gedeelte van het fee-rooster. Ook voor dit cluster is er sprake van een centraal atoom. De andere 
12 atomen bevinden zich als het ware in 3 vierkanten die ten opzichte van elkaar gedraaid zijn. 
Alle 12 de atomen op de buitenrand zijn net als bij het icosahedron echter weer equivalent. Laten 
we als afstand van dit centrale atoom tot alle andere atomen weer 2.538 A nemen. Elk atoom 
op de buitenschil heeft dan een afstand van 2.538 A tot het centrale atoom, ook een afstand van 
2.538 A tot vier van zijn naaste buren, en verder een afstand van 3.58927 A tot de twee volgende 
atomen. Verder zijn er nog 4 buren op 4.39594 A en bedraagt de grootste afstand 5.076 A tot het 
atoom aan de andere zijde van het cluster. 
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Figuur 3.7: Links de geometrische vorm van een cubo-octahedron. Rechts staat hetzelfde cluster 
nogmaals weergegeven, maar nu is ht iets opgerekt langs de z-as . 

Een cubo-octahedton is een beperkt gedeelte van het fee-rooster . Aangezien Rhodium als 
kristalstructuur de face-centered cubic (fee) structuur heeft, is het logisch om te veronderstellen dat 
ook kleine clusters deze vorm al aan kunnen nemen. De posities van de atomen staan weergegeven 
in tabel 3.8. 

Tabel 3.8: De posities van de atomen van een cubo-octahedron. 

atoom- x y z 
nummer 
1 0 0 0 
2 1.79464 1.79464 0 
3 1.79464 -1 .79464 0 
4 -1.79464 1.79464 0 
5 -1.79464 -1.79464 0 
6 1.79464 0 1.79464 
7 1.79464 0 -1 .79464 
8 -1.79464 0 1.79464 
9 -1.79464 0 -1 .79464 
10 0 1.79464 1.79464 
11 0 1.79464 -1.79464 
12 0 -1.79464 1.79464 
13 0 -1.79464 -1.79464 

We nemen weer een effectievecut-offin de hopping-integralen van circa 4 A. Elektronen die zich 
bevinden op atomen met een afstand kleiner dan 4 A hebben een hopping-integraal ongelijk nul. 
Hierdoor is elk atoom op de buitenrand verbonden met met 7 andere atomen, inclusief het centrale 
atoom. Dit levert vervolgens 2 verschillende hopping-integralen. Hoewel het mogelijk is om ook 
voor dit cluster de energieën analytisch te berekenen wordt dat wat ingewikkeld door het feit dat 
een cubo-octahedron minder symmetrisch is dan een icosahedron, waardoor er minder ontaarding 
is en we dus meer energieniveaus moeten berekenen. Met behulp van een computerprogramma 
zijn deze eigenwaarden echter zo berekend door een 13 bij 13 matrix te diagonaliseren. Dit levert 
de energieën zoals vermeld in tabel 3.9. 
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Tabel 3.9: Numerieke energieën voor een cubo-octahedron mets-elektronen. Met t = - 1/d, dus 
t0 = -1/2.689 en t1 = -1/3.589. 

ontaarding 
3 
1 
3 
2 
3 
1 

Energie ( e V) 
0.7438 
0.6282 
0.5259 
0.2178 

-0.7438 
- 2.6417 

Te zien is dat voor het cubo-octahedron er minder ontaarding is dan voor het icosahedron. De 
maximale ontaarding is 3. Hierdoor zijn er dus ook meer verschillende energieniveaus dan bij het 
icosahedron . 

3.10 Bulk structuur: het fee-rooster 

In de voorgaande paragrafen hebben we gekeken naar een aantal clusters. Deze werden steeds 
groter. Uiteindelijk zal een Rhodium cluster de fee-structuur aannemen. Hoewel in dit verslag niet 
gekeken wordt naar zeer grote clusters, waarbij de structuur op deze fee-structuur gaat lijken, is het 
toch interessant om te zien hoe de energieniveaus (energiebanden) van de bulkstructuur kunnen 
worden berekend. De Slater-Koster parameters die in het volgende hoofdstuk geïntroduceerd 
worden , volgen namelijk uit bandenstructuur berekeningen aan fee Rhodium. Men zou kunnen 
denken dat berekeningen aan bulk-structuren veel ingewikkelder zouden zijn dan het berekenen 
van kleine clusters. Niets is echter minder waar. Voor de berekening van bulk-structuren hoeft 
namelijk alleen gekeken te worden naar een eenheidscel, die voor een fee rooster uit 1 atoom 
bestaat. Elk atoom heeft twaalf naaste buren en 6 second nearest neighors (2nn) . De naaste 
buren bevinden zich op de posities (1,1,0} , (1,-1,0}, (-1,1,0}, (-1,-1,0}, (1 ,0,1} , (1,0,-1}, (-1,0,1}, 
(-1,0,-1} , (0,1,1} , (0,1,-1} , (0,-1 ,1} en (0,-1 ,-1} . De 2nn buren bevinden zich op de posities (2,0,0}, 
(0,2,0} , (0,0,2}, (-2 0.0) (0,-2.0) en (0,0,-2} . 

Figuur 3.8: De structuur van een fee-rooster . 

De eigentoestanden voor dit probleem zijn weer een lineaire combinatie van de basistoestanden 
op elk atoom. Aangezien alle atomen equivalent zijn, is de absolute waarde van de bijdrage van 
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elke basistoestand ook gelijk. Tussen de verschillende basistoestanden is er echter wel weer sprake 
van een faseverschil. Aangezien bulk oneindig periodiek is (of is gemaakt door periodieke rand
voorwaarden), kan het faseverschil elke waarde aannemen. Bij een bepaalde k-vector (kx,ky,kz) 
zijn de faseverschillen tussen de basistoestanden op alle atomen bekend. Het faseverschil tussen de 
basistoestand op het atoom rechtsboven en die op het centrale atoom wordt bijvoorbeeld gegeven 
door ei(kz+kzl. 

Tabel 3.10: Bijdrage van het hoppen tussen de verschillende naaste buuratomen van het fee
rooster aan de energie. 

==~==================================== 

bovenvlak: h(ei(k.+kz) + ei(k.-kz) + ei(kz+kvl + ei(k.-kvl) 

middenvlak tl(ei(kz+kvl + ei(kz-kv) + ei(-kz-kv) + ei(-kz+kvl) 
ondervlak tl(ei(-k.+kz) + ei(-k.-kz) + ei(-k.+kv) + ei(-k.-kvl) 

Deze lineaire combinaties van e-machten kunnen geschreven worden in termen van sinussen en 
cosinussen als 

(3.5) 

Dit was de bijdrage van de 12 naaste buren van het centrale atoom. We kunnen ook kijken 
naar de 6 volgende buren. Hun bijdrage aan de energie is 

E 2nn = t2(e2ikv + e-2ik• + e2ikz + e-2ikz + e2ik. + e-2ik.) 

2 t2(cos 2ky + 2 cos 2kx + 2 cos 2kz) 
= 2( COS 2ky + COS 2kx + COS 2k::) t2 

(3.6) 

Als we alleen te maken zouden hebben met s-elektronen, dan kunnen we dus nu een banden
structuur plaatje tekenen. We kunnen nu namelijk voor elke k-vector uitrekenen wat de bijbe
horende energie is . Aangezien we echter geïnteresseerd zijn in Rhodium, waarbij de d-elektronen 
de bandenstructuur vrijwel volledig bepalen, zullen we dit niet doen. In het volgende hoofdstuk 
zullen we echter wel even kijken naar de bandenstructuur van Rhodium, maar hiervoor moeten 
we eerst weten hoe we d-elektronen moeten behandelen. 

3.11 Berekeningen aan Na-clusters 

We hebben hiervoor gekeken naar een aantal eenvoudige berekeningen om energieniveaus te be
palen als de hopping tussen de atomen bekend was. Deze energieniveaus waren niet moeilijk te 
bepalen. Met deze energieniveaus kunnen we kleine Na-clusters modelleren. Voor Na hoeven we 
alleen te kijken naar s-elektronen. Net als voor Rhodium clusters, is men erin geslaagd om kleine 
natrium clusters te produceren. Het blijkt dat er bij natrium wel sprake is van structuur in het 
massa-spectrum. Sommige clusters komen veel vaker voor dan andere clusters. Deze magische 
getallen blijken N=2, 8, 20 en 40 te zijn. Het grootste probleem bij de berekening van deze clus
ters met het Hubbard model is het bepalen welke geometrische vorm de laagste energie heeft . De 
methode die hiervoor meestal gebruikt worden zijn "steepest-descent" en "simulated annealing". 
Hierbij wordt de energie van een bepaalde geometrische structuur van een cluster bepaald en ver
volgens wordt het cluster iets vervormd. Door maar lang genoeg te rekenen aan allerlei clusters 
kan vervolgens bepaald worden welke structuur de laagste energie heeft. 

Chen, Brink en Wille [CBW90] kijken met het Hubbard model naar deze kleine clusters van 
Natrium atomen met 2 ~ N ~ 14. Hiervoor gebruiken ze het Hubbard model met alleen s-orbitals. 
Zij berekenen hiermee de elektronische structuur en evenwichtsgeometrieën. Hoewel het Hubbard 
model voor deze kleine clusters exact opgelost kan worden, bepalen ze de energieën met behulp 
van storingsrekening en met de Hartree-Fock benadering. De energieminimalisatie wordt bereikt 
door middel van simulated annealing. Voor kleine clusters vinden ze evenwichtsstructuren die 
identiek zijn aan wat door andere auteurs met behulp van andere methoden berekend is voor Na. 
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Alleen voor N=8 vinden ze een afwijkende structuur. De berekeningen laten mooi zien hoe de 
cluster eigenschappen worden bepaald door zowel de geometrie als de elektronische structuur. Bij 
hun berekeningen gebruiken ze het Hubbard model zoals dat in hoofdstuk 2 geïntroduceerd is. 
Alleen gaan ze er vanuit dat het hoppen plaats kan vinden tussen alle atomen, dus niet alleen de 
naaste buren. Voor de afstandsafhankelijkheid van de hopping-integraal nemen ze tij= -Vodo/dij 
met d;i de afstand tussen het i-de en j-de atoom. Hierbij is do de atomaire diameter, - V0 is de 
hopping-integraal voord= d0 . Ze nemen aan dat do de minimale afstand tussen de atomen is, dus 
er is sprake van een hard-core afstoting. Door verschillende parameters te nemen en verschillende 
afstandsafhankelijkheden proberen ze de experimentele metingen aan Na clusters te fitten. Hun 
conclusie is dat met 2 parameters, namelijk Uo en Vo, het mogelijk is om goede resultaten voor 
Na clusters te verkrijgen als gekeken wordt naar ionisatiepotentialen. 

Voor de geometrieën met de laagste energieën die ze vinden geldt dat het vlakke structuren 
zijn voor cluster met minder dan zeven atomen en ingewikkelder vormen voor grotere deeltjes 
aantallen. Voor 3 atomen geldt dat de structuur een driehoek is, voor 4 atomen is het een ruit, 
voor 5 atomen een soort trapezium, voor 6 atomen eenzelfde resultaat als voor 5 atomen, maar 
nu met een extra atoom eronder en de structuur voor een cluster van 8 atomen bestaat volgens 
hen uit twee vierkanten die 45 graden gedraaid zijn ten opzichte van elkaar. 

In tabel 3.11 staat een vergelijking voor de energie berekend met storingsrekening en met 
Hartree-Fock voor deze 8 structuren. 

Tabel 3.11: Vergelijking van de Hartree-Fock berekening met storingsrekening met de parameters 
Eo = 5.139, Vo = 0.799 en Uo = 1.333. Uit Chen, Brink en Wille [CBW90]. 

Aantal Storingsrekening Hart ree-
atomen Fock 

1 -5.1390 -5.139 
2 -11.2090 -11.209 
3 -16.9220 -16.959 
4 -22.5203 -22.841 
5 -28.5203 -28.635 
6 -34.4536 -34.469 
7 -40.4952 -40.507 
8 -46.4201 -46.420 

Voor 1 atoom krijgen we E = -Eo. Voor 2 atomen worden de twee energieniveaus bezet 
met E = -Eo - Vo, dus de totale energie is E = -2Eo - 2Vo + ~U0 . Voor de driehoek wordt 
twee keer het niveau E = - Eo - 2Vo bezet en 1 keer het niveau E = - E 0 + V0 . Dit levert 
voor de totale energie E = -3Eo- 3Vo +!U. Zo kan voor al deze structuren de totale energie 
met behulp van storingsrekening bepaald worden. De bijdrage van Chen et al. is dat zij bepaald 
hebben wat precies de geometrische structuur van deze clusters is. In tabel 3.11 staan ook de 
resultaten van Hartree-Fock berekeningen. Te zien is dat de Hartree-Fock energie altijd lager is 
dan die van storingsrekening. Dit komt omdat door de zelf-consistente berekening de elektronen 
elkaar bij Hartree-Fock beter kunnen ontwijken, waardoor de repulsie energie lager wordt. Voor 
eenzelfde soort berekening aan overgangsmetalen moeten we eerst kijken hoe we de hopping
integralen moeten bepalen. Dit kan met behulp van Slater-Koster parameters die we in het 
volgende hoofdstuk behandelen. 



Hoofdstuk 4 

p- en d-elektronen 

4.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk hebben we een aantal clusters behandeld. We hebben daarbij alleen 
gekeken naar clusters met s-elektronen. In dit hoofdstuk kijken we naar p- en d-orbitals . We 
willen namelijk overgangsmetalen gaan beschrijven en hierbij spelen d-elektronen de hoofdrol. 
Een belangrijk verschil tussen s-elektronen en p- en d-elektronen is, afgezien van ontaarding, dat 
p- en d-orbitals richtingsafhankelijk zijn. Hierdoor hangt de overlap, en ook de hopping-integralen, 
tussen twee atomen af van de oriëntatie van de orbitals ten opzichte van elkaar. Of, als de orbitals 
een vaste oriëntatie hebben, van de hoek tussen de atomen. 

In principe zou het mogelijk moeten zijn om de hopping-integralen exact uit te rekenen. Het 
probleem is echter dat dit drie-center integralen zijn. Ze bevatten namelijk een golffunctie gecen
treerd op positie R;, een andere golffunctie op Rj en een potentiaal die zich op een derde positie 
kan bevinden. Dit is wat deze berekeningen zo ingewikkeld maakt . Daarom kijken we alleen naar 
de hopping-integralen in de twee-center benadering. Dit houdt in dat het hoppen alleen afhangt 
van de posities van de twee atomen waartussen het elektron hopt. We nemen aan dat de posities 
van de andere atomen hierop geen invloed uitoefenen. Het meest extreme geval doet zich voor als 
er zich een derde atoom tussen de twee atomen bevindt waartussen het elektron hopt. Duidelijk 
is dat dan de twee-center benadering niet meer correct is. Daarom moeten deze parameters gezien 
worden als effectieve parameters, die niet exact bepaald moeten worden, maar door ze te fitten 
aan andere berekeningen. 

Slater en Koster [SK54] waren de eersten die in 1954 voorstelden om de hopping-integralen niet 
exact te berekenen, maar ze als parameters te beschouwen. Tot dan toe waren er nog maar zeer 
weinig bandenstructuur berekeningen verricht, en degenen die verricht waren, waren verricht op 
symmetrische plaatsen in het Brillouin rooster. Door de symmetrie was het mogelijk om de energie
en vrij nauwkeurig uit te rekenen. Voor een willekeurige k-vector was het echter veel te ingewikkeld. 
Slater en Koster stelden voor om de exact berekende energieën te gebruiken om waarden voor de 
parameters te vinden en vervolgens die parameters te gebruiken om de bandenstructuur in alle 
k-punten uit te rekenen. De richtingsafhankelijkheid van de hopping-integralen is gelijk aan die 
van de overlap tussen de golffuncties op de verschillende atomen, aangezien we aannemen dat de 
atomaire-potentialen sferisch symmetrisch zijn. In de volgende paragrafen kijken we eerst naar 
p-orbitals en vervolgens naar d-orbitals. 

4.2 p-orbitals 

De benamingp-en d-or bitals heeft betrekking op de hoekafhankelijkheid van de golffunctie van de 
elektronen. Het zegt niets over de radiële vorm van de golffunctie. Voor p-golffuncties geldt dat 
zij lineaire combinaties zijn van sferische harmonischen met de waarde 1 voor het impulsmoment 
quanturn getall. Ze zijn dus lineaire combinaties van Y1,-1 , Y1,0 en Y1,1· Ze zijn zo gekozen dat 

45 
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hun richtingsafhankelijkheid in de x-, y- en z-richting liggen voor respectievelijk de Px, Py en Pz 
orbitals. Hun hoekafhankelijkheid staat weergegeven in tabel 4.1. 

x 

Tabel 4.1: Hoekafhankelijkheid van dep orbitals 

Px = sin () cos <P 

Py = sin () sin <P 

Pz =cos() 

Figuur 4.1: Polair diagram voor de drie p-orbitals: Px, Py en Pz· 

z 

y 

Px Pz 

Een indicatie van hun richtingsafhankelijkheid is te zien in figuur 4.2, waar de orbitals zijn 
weergegeven in de vorm van een polair diagram. Zoals gezegd is een Px orbital in de x-richting 
gericht , een Py orbital in de y-richting en een Pz orbital in de z-richting. De twee verschillende 
lobben van dep-orbitals hebben een tegengestelde fase . Deze richtingsafhankelijkheid zorgt echter 
voor problemen als we de hopping-integralen uit willen rekenen. Het voordeel van s-elektronen 
is dat de overlap tussen orbitals op verschillende atomen niet richtingsafhankelijk is. Voor p- en 
d-elektronen is er echter wel sprake van richtingsafhankelijkheid. In de berekeningen die we gaan 
verrichten kiezen we een xyz coordinatenstelsel en richten de Px, Py en Pz orbitals op elk atoom in 
de x , y en z richtingen . We kijken in het vervolg naar de richtingsafhankelijkheid van de overlap 
tussen de orbitals, omdat de hopping-integralen dezelfde richtingsafhankelijkheid hebben. De p
orbitals op 1 atoom zijn allemaal orthogonaal als gevolg van de verschillende richtingen waarin 
ze gericht staan. Dit is niet het geval voor p-orbitals op verschillende atomen. Laten we daarom 
eerst kijken naar de overlap voor 2 atomen die op de z-as liggen. 

In figuur 4.2 staan een aantal combinaties van p-orbitals op beide atomen weergegeven. Van
wege het feit dat de twee lobben van een p-orbital tegengestelde fase hebben, zijn een aantal van 
die overlappen nul. De overlap tussen een Px orbital op het ene atoom en een Px orbital op het 
andere atoom in de z-richting is ongelijk aan nul. De bijbehorende hopping-integraal noemen we 
pp7r . Deze parameter is afhankelijk van de afstand tussen de twee atomen. De overlap tussen 
een Px en een Py orbital in de z-richting is nul ten gevolge van de symmetrie van beide orbitals. 
Hetzelfde geldt voor de overlap tussen een Px en een Pz orbital. Als de verbindingslijn tussen de 
twee atomen in de z-richting ligt , heeft een Px orbital dus alleen overlap met de Px orbital op het 
andere atoom. Voor Py orbitals vinden we iets dergelijks, want een Py orbital is gelijk aan een Px 
orbital die over 90 graden gedraaid is in het xy vlak. De overlap tussen een Py en een Px of een 
Pz orbital op het andere atoom is dus nul en de hopping-integraal tussen een Py en een Py op het 
andere atoom is weer gelijk aan pp7r. 
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Figuur 4.2: Verschillende combinaties van p-orbitalen op de twee atomen die zich op de z-as 
bevinden. De plus- en mintekens geven de fase aan. 
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Px Px Pz 

We hebben nu dus al gezien dat de overlap tussen een Pz orbital en een Px en een p 11 orbital 
nul is. De enige mogelijkheid die dan overblijft voor een Pz is de overlap tussen een Pz en een Pz 
op het andere atoom. Deze overlap is niet nul en de hierbij horende hopping-integraal noemen we 
ppa. De hopping-integralen tussen de verschillende orbitals staat nogmaals weergegeven in tabel 
4.2. 

Tabel 4.2: Hopping-integralen tussen de verschillende orbitals op twee verschillende atomen waar
van de verbindingsas in de z-richting=w=i:=js=t=.======= 

Px Pv Pz 
Px pp7r 0 0 
Pv 0 pp7r 0 
Pz 0 0 ppa 

Nu weten we wat de hopping-integralen zijn tussen orbitals op atomen waarvan de verbindings
lijn in de z-richting ligt. Uit symmetrie overwegingen weten we dan ook wat de hopping-integralen 
tussen verschillende orbitals in de x en y-richting is. Voor een atoom dat zich echter op een wil
lekeurige positie ten opzichte van het andere atoom bevindt ligt dat wat moeilijker. We kunnen 
echter door eerst een rotatie rond de z-as uit te voeren en vervolgens een rotatie rond de y-as er 
voor zorgen dat de twee atomen langs de z-as liggen. Deze twee rotaties zorgen er echter wel voor 
dat de p-orbitals ook gedraaid worden. Een geroteerde p-orbital is weer een lineaire combinatie 
van p-orbitals. Als we bijvoorbeeld een Px orbital rond de z-as draaien, krijgen we een lineaire 
combinatie van een Px orbital en een p11 orbital. 

Figuur 4.3: Definitie van de richtingscosinussen l,m en n als we de posities van de twee atomen 
weten. 
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vVe geven de positie van een atoom aan door middel van de coordinaten r, (} en r/J, waarbij r 
de afstand tot het atoom is, (} de hoek met de z-as en rjJ de hoek met de x-as. Aangezien we alleen 
willen kijken naar de manier waarop de orbitals draaien, is de afstand tot het andere atoom niet 
van belang. Hierdoor kunnen we ook kijken naar de richtingscosinussen l, m en n van het atoom, 
die gegeven worden door 

= sin(} cos rjJ 
m = sin (} sin rjJ 
n = cos(} 

( 4.1) 

Er geldt dat l2 + m2 + n2 = 1. Als we het atoom willen roteren naar de z-as , dan moeten 
we eerst een rotatie over -r/J uitvoeren. Hierdoor komt het atoom in het xz-vlak te liggen. Door 
vervolgens een rotatie over(} langsdey-as uit te voeren komt het atoom in de z-richting te liggen. 

Figuur 4.4: Rotaties van de verschillende orbitals voor een verbindingsas die oorspronkelijk in 
de y-richting lag. Door rotaties om de y-as over (} en de z-as over -r/J kan de verbindingsas in de 
z-richting worden gelegd. 

* 
('e 

~ * ~ t P. -Py -Py 

* ~ * - * Py r~ ft 

*p~ ~ *,, ~ *P. 

Laten we als voorbeeld kijken naar twee atomen die in de y-richting liggen. Door de rotatie 
rond de z-as krijgen we dat een Px orbital een -py orbital wordt, een Py orbital wordt een Px en 
een Pz blijft een Pz, dus verandert niet . De rotatie rond dey-as zet een Px om in een Pz, een Py in 
een Py en een Pz in een -Px· Het totale resultaat is dus dat een Px orbital een -py orbital wordt, 
een Py orbital een Pz en een Pz een -Px· 

Voor een willekeurige positie van de twee atomen moeten we kijken naar willekeurige rotaties. 
De rotatiematrices worden gegeven door 

- sinriJ 0~ ) 
cos<P 

0 ( 

cos(} 
Ry(B) = 0 

-sin(} 

~ si~(} ) 

0 cos(} 
(4.2) 

Bij de rotatie rond de z-as blijft de z-coordinaat constant, bij de rotatie rond de y-as blijft de 
y-coordinaat constant. De Px. Py en Pz orbitals transformeren door deze rotaties volgens 



4.3. AFSPRAAK OVER VOLGORDE MATRIX-ELEMENTEN 

Px --+ cos 4> Px - sin 4> Py 
Py --+ sin 4> Px + cos 4> Py 
Pz --+ Pz 

--+ cos 4> cos(} Px - sin 4> Py + cos 4> sin(} Pz 
--+ cos(} sin 4> Px + cos 4> Py + sin(} sin 4> Pz 
--+ cos(} Pz -sin(} Px 
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(4.3) 

De lineaire combinaties waarin de Px, Py en Pz orbitals overgaan door de rotaties kunnen we 
dus schrijven als 

( 

cos (} cos 4> - sin 4> cos 4> sin (} ) ( Px ) 
sin 4> cos (} cos 4> sin 4> sin (} Py 
-sin(} 0 cos(} Pz 

( 4.4) 

Dit is ook in termen van de richtingsecsinussen te schrijven als 

( 

In m [ ) ( ) ~ -~ Px 

~ v'l2~m2 m Py 
-vi2 + m 2 0 n Pz 

(4.5) 

Hierbij hebben we gebruik gemaakt van het feit dat .j[2 + m 2 gelijk is aan sin(}. Als we 
de hopping-integraal willen weten tussen bijvoorbeeld twee Px orbitals op verschillende atomen , 
dan roteren we de verbindingsas van de twee atomen zodanig dat hij langs de z-as ligt. De 
Px orbitals zijn dan beide getransformeerd in een lineaire combinatie van Px, Py en Pz orbitals 
volgens v'l}:m2Px- vl2':.m2 Py + lpz . We weten echter de hopping-integralen voor de Px, Py en 
Pz orbitals als de atomen op de z-as liggen (zie tabel 4.2). Dit levert voor het algemene geval 
txx = ,f:r;;.2 pp1r + !2~:2 pp1r + l2ppa. Dit is te vereenvoudigen tot txx = L2ppa + (1 -l2 )pp. Deze 
hopping-integraal hangt dus alleen van l af. Voor de overige algemene hopping-integralen staan 
de formules vermeld in tabel 4.3. 

Tabel 4.3: De hopping-integralen voor porbitals als functie van de richtingsecsinussen l , m en n 
en de Slater-Koster overlap parameters ppa en pp1r . 

txx = 12 ppa + (1- z2)pp7r 
txy = lm ppa - lm pp7r 
txz = ln ppa - ln pp1r 
tyy = m 2 ppa + (1 - m 2 )pp7r 
tyz = mn ppa - mn pp7r 
tzz = n 2 ppa + (1- n 2 )pjnr 

De hopping-integralen zijn symmetrisch onder verwisseling van de atomen, dus txy = tyx etc. 
Ook is te zien dat bijvoorbeeld txz volgt uit txy door vervanging van m door n. Met behulp van 
tabel 4.3 is het dus mogelijk om de hopping-integralen tussen twee atomen met p-elektronen uit 
te drukken in de richtingscosinussen, die bekend zijn als de posities van de atomen bekend zijn, 
en in de twee Slater-Koster parameters ppa en pp7r. 

4.3 Afspraak over volgorde matrix-elementen 

Net als bij de s-elektronen, wordt het probleem voor de één-deeltje energieën bepaald door de 
Hamiltonmatrix waarin de hopping-integralen staan weergegeven. We maken de keuze dat we de 
Px , Py en Pz orbitals van 1 atoom in één blok plaatsen. Aangezien dep-orbitals geen overlap met 
elkaar hebben op hetzelfde atoom, is het on-site blok een nul-matrix. Voor een systeem bestaande 
uit 2 atomen die ten opzichte van elkaar in de x-richting liggen krijgen we voor de matrix 
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fp 0 0 ppa 0 0 
0 fp 0 0 pp7r 0 

H= 
0 0 fp 0 0 pp7r 

(4.6) 
ppa 0 0 fp 0 0 
0 pp7r 0 0 fp 0 
0 0 pp7r 0 0 fp 

Dus het blok linksboven is het on-site blok voor atoom A, het blok rechtsbeneden het on-site 
blok voor atoom B en het blok rechtsboven is het blok dat het hoppen tussen de verschillende 
orbitals op atoom A en atoom B weergeeft . De orbitals staan in de volgorde Px , Py, Pz , dus het 
element linksboven in het blok rechtsboven geeft de overlap tussen een Px op atoom A met een Px 
op atoom B. Aangezien de atomen in de x-richting liggen, is dit gelijk aan ppa. Het element rechts 
hiervan geeft de overlap tussen een Px op atoom A en een Py op atoom B. Deze is gelijk aan nul 
vanwege de symmetrie. Zo volgen alle elementen van het blok rechtsboven. Het blok linksonder 
geeft het hoppen tussen atoomBen atoom A, en aangezien dit gelijk is aan het hoppen tussen A 
en B, is dit blok gelijk aan het blok rechtsboven. 

Tabel 4.4: Eigenvectoren en bijbehorende energieën voor 2 atomen 

Vt = ~(1,0,0, 1,0,0) E = ppa 

v2 = ~(0,1,0,0,-1,0) E = -pp7r 

VJ = ~(0,0, 1, 0,0, -1) E = -pp7r 
(4.7) 

V4 = ~(0, 1, 0, 0, 1, 0) E = pp7r 

Vs = ~(0,0, 1 , 0,0 , 1) E = pp7r 

V6 = ~(1, 0, 0, -1, 0, 0) E = -ppa 

De eigenvectoren en bijbehorende energieën staan weergegeven in tabel 4.4. De eigenvector 
v1 is evenredig met (1 , 0, 0, 1, 0, 0) . Dit moeten we in groepen van drie verdelen, dus (1, 0, 0) en 
(1,0, 0) . Dit wil dus zeggen dat v1 een lineaire combinatie is van een Px op atoom A en een Px op 
atoom B. v2 is een lineaire combinatie van een Py-orbital op atoom A en een Py-orbital op atoom 
B, die in tegenfase zijn. Iets dergelijks geldt voor alle eigenvectoren. 

4.4 Voorbeeld p-orbitals: een driehoek 

Als voorbeeld nemen we drie atomen die zich bevinden op de hoekpunten van een gelijkzijdige 
driehoek. We kiezen de posities zo, dat atoom A en B zich op de x-as bevinden en atoom C op de 
y-as. Aangezien elk atoom 3 p-orbitals heeft, zijn er in totaal 9 orbitals, dus een 9 bij 9 matrix en 9 
eigen vectoren. Door de keuze van dit assenstelsel hebben de Pz orbitals op de verschillende atomen 
geen overlap met de Px en Py orbitals op de andere atomen. Dit volgt uit symmetrie-overwegingen 
of uit tabel 4.3 met n = 0. Hierdoor kunnen elektronen uit Px en Py orbitals dus niet hoppen 
naar Pz orbitals. Net als bij de s-orbitals zijn de drie Pz orbitals gelijkwaardig, waardoor er 
alleen een faseverschil tussen de orbitals kan optreden. De eigenvectoren kunnen weer (1, 1, 1), 
(1,w,w2 ) en (1,w2 ,w) zijn, met w = èrri/3 • Dit levert dus voor de eigenvectoren V6 = '7a(1, 1, 1), 

Vs = ~(1 , w,w2 ) en v 4 = ~(1,w2 , w). Net als bij des-orbitals zijn de laatste twee weer ontaard 
doordat rotaties linksom en rechtsom equivalent zijn. De bijbehorende energieën zijn 2 pp1r en 2 
keer -pp7r. 
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Figuur 4.5: Een driehoekig molekuul (links) en de oriëntatie van de Pz-orbitals (rechts). 
y 
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A B A B 

De hopping-integraal tussen de Px en Py orbitals op atoom A en B is eenvoudig te berekenen. 
De hopping-integraal tussen Px en Px op A en B is gelijk aan ppa. Die tussen Py en Py gelijk aan 
pp1r en de hopping-integraal tussen de Px en Py orbitals is nul. Voor de hopping-integralen tussen 
de Px en Py orbitals op atoom A en C en tussen B en C krijgen we een lineaire combinatie van 
ppa en pp1r . De juiste combinatie volgt uit tabel 4.3. Door de oriëntatie van A en C geldt voor 
de richtingscosinussen l = ~ , m = ~J3 en n = 0. Dit levert tl = txx,AC = 12 ppa + (1 -12) pp7r = 
t ppa- i pp1r . Voor de hopping-integraal tussen een Px op atoom A en een Py op atoom C krijgen 

we t2 = txy,AC = lm ppa- lm pp1r = 1 (ppa- pp1r) . Voor de hopping-integraal tussen een Py 
orbital op atoom A en eenzelfde orbital op atoom C krijgen we t3 = tyy ,AC = ippa + tPP1r . Voor 
de hopping-integralen tussen B en C geldt dat l vervangen moet worden door - ~ in vergelijking 
met de situatie voor A en C. Hierdoor blijft de hopping-integraal tussen de Px orbitals gelijk, 
aangezien in die formule l2 voorkomt, terwijl de overlap tussen Px en Py een minteken verschilt . 
Dit levert voor de totale matrix 

I fp 0 0 ppa 0 0 tl t2 0 \ 
0 fp 0 0 pp7r 0 t2 t3 0 
0 0 fp 0 0 pp7r 0 0 pp7r 

ppa 0 0 fp 0 0 tl -t2 0 
H= 0 pp7r 0 0 fp 0 -t2 t3 0 (4.8) 

0 0 pp7r 0 0 fp 0 0 pp7r 
tl t2 0 tl -t2 0 fp 0 0 
t2 t3 0 -t2 t3 0 0 fp 0 
0 0 pp7r 0 0 pp7r 0 0 fp 

De blokken van de matrix zijn weer symmetrisch. Het numeriek bepalen van de bij deze HamiJ
tonmatrix behorende eigenvectoren is eenvoudig, maar we zullen dit nu ook eens met natuurkundig 
inzicht proberen uit te rekenen. De reden dat er allerlei niet diagonaal-elementen in de matrix 
verschijnen, is het feit dat de keuze voor Px , Py en Pz orbitals niet altijd de handigste keuze is. 
We kunnen altijd 3 nieuwe p-orbitals definieren die anders gericht staan. In figuur 4.6 staan twee 
symmetrie-aangepaste vormen van orbitals. De Pz orbitals zijn zelf al symmetrie-aangepast . 

Figuur 4.6: Symmetrie-aangepaste orbitals voor een driehoekig molekuul. 

Als we een Px orbital draaien over een hoek a in het xy-vlak, dan ontstaat een lineaire combi
natie van Px en Py orbitals volgens. 

p~ = Px cos a + Py sin a: (4.9) 
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Als we nu kijken naar de hopping-integralen tussen twee Px orbitals die gedraaid zijn over 
respectievelijk een hoek a en een hoek {3, dan krijgen we 

t(p~, p~) = t (Px cos a+ Py sin a, Px cos {3 + Py sin {3) 

= pp<T cos a cos {3 + pptr sin a sin {3 

(4.10) 

( 4.11) 

Hiermee kan dus de hopping-integraal tussen de symmetrie-aangepaste orbitals van figuur 
4.6 bepaald worden . Bij de linker symmetrie-aangepaste orbital geldt voor de hopping-integraal 
t~ = - ~pp<T + tpp1r en voor de rechter symmetrie-aangepaste orbitals geldt t~ = tPP<T- ~pptr . 

Figuur 4. 7: Hopping-integralen tussen de twee verschillende symmetrie-aangepaste orbitals on
derling. 

Een symmetrie-aangepaste orbital bevindt zich dus op een atoom. Het is echter mogelijk voor 
een elektron in zo'n symmetrie-aangepaste orbital om naar een orbital op een ander atoom te 
springen dat een andere symmetrie heeft (zie figuur 4. 7) . Hierbij geldt dat t~ = tv'3(pp<T + pptr) 

en t~ = -tv'3(pp<T + pp1r). We zien dus dat t~ = -t4 . Als we kijken naar de eigentoestand 
waarbij de basisfuncties in fase zijn dan heffen beide bijdragen elkaar op. Hierdoor zijn de twee 
symmetrie-aangepaste orbitals in figuur 4.6 dus al eigenvectoren . Voor de bijbehorende energieën 
krijgen we dan 

- ;! PP<T + l pptr 
1 2 3 2 
2PP<T - 2PP'ff 

(4 .12) 

Voor de toestanden (1 , w, w2 ) vallen deze overgangen niet weg. We krijgen dan een hybridisatie 
tussen de twee symmetrie-aangepaste orbitals. De energie wordt gegeven door E = -t~ +v'3it~ ~ = 
-t~ + v'3it~ ~. Door deze kwadratische vergelijking op te lossen vinden we twee verschillende 

waarden van ~ (beide imaginair) en dus twee verschillende waarden voor de (reëele) energie. De 
zo berekende energieniveaus staan nogmaals vermeld in tabel 4.5. 

Tabel 4.5: Eigenenergieën voor een driehoekig molekuul met p-orbitals. 

E1 ,2 = -t~ + v'3it~ ( ~) 
1 3 

1 
E3 = 2PP<T - 'ï,PP'ff 
E4,s = -pptr 

E6 = 2pptr 

E1,s = -t~ + v'3it~ ( ~) 
3 1 

2 
Eg = -?.PP<T + ?.PP'ff 

We zien dus dat we in staat zijn om ook voor p-orbitals de energieniveaus analytisch te bepalen. 
Ook dit geldt echter alleen voor kleine clusters die zeer symmetrisch zijn. Hetzelfde kunnen we 
doen voor een vierkant. De energieën worden gegeven door tabel 4.6. 
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Tabel 4.6: Energieën voor een vierkant met p-orbitals. De energieën staan genoteerd van laag 
naar hoog. 

E1 
E2 

E3,4 

Es 
E6,7 

Es 
Eg 

E10,11 

E12 

€p - PPCTl + PP'Jrl - PPCT2 
€p - PPCTl + PP1rl - PP1r2 

€p + PPCT2 + ( ~) 
1 

(PPCTl + PP1rl) 

€p + 2pp-rrl + PP'Jr2 
€p- PPJr2 
€p - 2pp7rl + PP1r2 
€p + PPCTl - PP'Jrl - PPCT2 

€p + PPCT2 + ( ~) 
2 

(PPCTl + PP'Jr2) 

€p + PPCTl - PP'Jrl - PP1r2 

~ volgt hierbij uit PPCT2 + ~(pp1r1 + ppCTl) = PP'Jr2 + ~(pp1r1 + ppCTl). 
We zien dat de maximale ontaardig 2 is, net als voor de s-orbitals op een vierkant. 

4.5 d-orbitals 

Hetzelfde als hierboven gezegd is voor p-orbitals geldt ook voor d-orbitals . De term d-orbital 
slaat op de hoekafhankelijkheid, die in dit geval gegeven wordt door een lineaire combinatie van 
sferische harmonischen Yim(O, f/J) met l = 2. Het magnetische quanturngetal m kan waarden van 
-2 tot en met 2 hebben, dus er zijn 5 onafhankelijke lineaire combinaties mogelijk. De meest 
gebruikte lineaire combinaties zijn de dxy, dyz, dzx, dx2-y2 en d3z2-r2 orbitals. In tabel 4.7 staat 
hun hoekafhankelijkheid . 

Tabel 4.7: Vorm van de d-orbitals 
dxy = J3 sin2 e cos qy sin qy 
dyz = y'3 sine cos e sin qy 
dzx = y'3 sine cos e cos qy 
dx2-y2 = tv'3 sin2 e cos 2f/J 
dJz2-r2 = 2(3cos2 e- 1) 

De vorm van deze orbitals is weergegeven in figuur 4.8. 

Figuur 4.8: Polaire plot van de richtingsafhankelijkheid van de 5 onafhankelijk d-orbitals . 

+ 

+ 

Een dxy orbital is een dx2-y2 orbital die over 45 graden gedraaid is in het xy vlak. Evenals 
bij dep-orbitals hebben deze 5 orbitals allemaal een verschillende hoekafhankelijkheid. We gaan 
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nu weer een aantal parameters definiëren om de hopping-integralen tussen twee willekeurige d
orbitals te kunnen bepalen. Het blijkt dat voor de hopping-integralen tussen d-orbitals onderling 
3 parameters nodig zijn. Deze worden de dda, dd1r en ddb parameters genoemd. Net als bij de 
p-orbitals kijken we eerst weer naar de hopping-integralen tussen de d-orbitals voor 2 atomen die 
zich op de z-as bevinden. Vanwege de symmetrie blijkt weer dat hoppen alleen mogelijk is voor 
situaties waarbij begin- en eind-orbital op de beide atomen dezelfde symmetrie hebben . In figuur 
4.9 staan deze situaties weergegeven. De hopping-matrix is dus diagonaal voor twee atomen op 
de z-as . Dit staat nogmaals weergegeven in tabel 4.8. 

Tabel 4.8: Overlap tussen de d-orbitals voor 2 atomen waarvan de verbindingsas in de z-richting 
wijst. 

dxy dy z dzx dx2-ll2 d3z2-1 

dxy ddb 0 0 0 0 
dy z 0 dd7r 0 0 0 
dzx 0 0 dd7r 0 0 

dx2-y2 0 0 0 ddb 0 
d3z2-l 0 0 0 0 dda 

Figuur 4.9: Hopping-integraal tussen de d-orbitals op 2 atomen die zich op de z-as bevinden. 
Alle overige hopping-integralen zijn nul. 

ddb dd7r 

Net als bij dep-orbitals is nu ook voor de d-orbitals de hopping-integraal tussen twee willekeurig 
geroteerde d-orbitals uit te drukken in de richtingscosinussen l, m en n en de dda, dd1r en ddb 
parameters. Dit levert de waarden in tabel 4.9. 



4.6. ALGEMEEN: S-, P-EN D-ELEKTRONEN 55 

Tabel 4.9: Hopping-integralen voor de d-orbitals als functie van de richtingscosinussen l, men n 
en de Slater-Koster parameters dda, dd1r en dd8. Hierbij geldt d1 = dx2-y2 en d2 = d3z2-r2· 

txy,xy = 3l2m 2dda +UZ+ m 2 - 412m 2 )dd7r + (n2 + z2m2 )dd8 
txy,yz = 31m2ndda + ln(1- 4m2)dd7r + ln(m2 - 1)dd8 
txy,zx = 312mndda + mn(1- 412)dd7r + mn(12 - 1)dd8 
txy ,dl = ~lm(12 - m 2)ddfT + 2lm(m2 -l2)dd1r + ~1m(l2 - m 2)dd8 
tyz,dl = ~mn(l2 - m 2)dda- mn[1 + 2(12 - m2)]dd1r + mn[1 + ~(12 - m 2)]dd8 
tzx,dl = 2nlW- m 2)dda + n1[1- 2(12- m2)]dd1r- nl[1- ~(12 - m 2)]dd8 
txy,d2 = J31m[n2 - ~W + m 2)]dda- 2VJlmn2dd7r + ~J3lm(1 + n2)dd8 
tyz,d2 = J3mn[n2 - ~(12 + m 2)]dda + J3mnW + m 2 - n2)dd1r -t_J3mn(l2 + m 2)dd8 
tzx,d2 = J31n[n2 - ~(12 + m 2)]dda + J3Zn(1 2 + m 2

- n2)dd1r- ~v'3ln(l2 + m 2)dd8 
td1,d1 tU2- m2)2dda + [i2 + m2- (12- m2)2jdd7r + [n2 + tU;!- m2)2jdd8 
tdl,d2 = ~J3W - m2)[n2 - ~W + m 2)]dda + VJn2(m2 - 12)dd7r + tJ3(1 + n2)(l2 - m 2)dd8 
td2 ,d2 [n2 - ~(12 + m 2)]2dda + 3n2(12 + m 2)dd1r + ~(12 + m 2)2dd8 

4.6 Algemeen: s-, p- en d-elektronen 

In het algemene geval dat we zowel naar s-, p- en d-orbitals kijken, is het ook mogelijk om 
de hopping-integralen te bepalen uit Slater-Koster parameters. Ten gevolge van het feit dat s
elektronen ook kunnen hoppen naar bijvoorbeeld p-orbitals (hybridisatie) moeten nog een aantal 
extra Slater-Koster parameters worden ingevoerd. In totaal houden we 10 Slater-Koster parame
ters over. Deze worden aangeduid met ssa, pp1r, ppa, dda, dd1r, dd8, spa, sda, pda en pd1r. Voor 
het geval dat beide atomen op de z-as liggen geldt voor de hopping-integralen wat vermeld staat 
in tabel 4.10. Merk op dat het dus bijvoorbeeld mogelijk is voor een s-elektron om naar een Pz 
orbital te hoppen. 

Tabel 4.10: Hopping-integralen tussen de s-, p- en d-orbitals van twee atomen die op de z-as 
liggen. 

s Px Py Pz dxy dyz dzx dx2_ 112 d3z2-1 
s ss a 0 0 spa 0 0 0 0 sda 

Px 0 pp7r 0 0 0 0 pd1r 0 0 
Py 0 0 pp1r 0 0 pd1r 0 0 0 
Pz spa 0 0 ppa 0 0 0 0 pda 
dxy 0 0 0 0 dda 0 0 0 0 

(4.13) 

dyz 0 0 pd1r 0 0 dd1r 0 0 0 
dzx 0 pd1r 0 0 0 0 dd1r 0 0 

dx2-y2 0 0 0 0 0 0 0 dd8 0 
d3z2-l sda 0 0 pda 0 0 0 0 dda 

Voor de hopping-integralen in het algemene geval dat de verbindingsas niet langs de z-as ligt 
gelden de formules zoals vermeld in tabel 4.11. 
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Tabel 4.11: De hopping-integralen als functie van de richtingscosinussen, l, m, en n. 

Es,xy = 3lm sdu 
Es,x2-y2 = ~J3(l2 - m 2

) sdCT 
Es,3z2-r2 = [n2

- ~(l2 + m2
)] sdu 

Ex ,xy = J3l2m pdu + m(1- 2l2
) pd1r 

Ex,yz = J3lmn pdu- 2lmn pd1r 
Ex,zx = J3Z2n pdu + n(1 - 2l2

) pd1r 
Ex,x2-y2 = ~J3ZW - m 2

) pdu + l(1 - l2 + m2
) pd1r 

Ey,x2-y2 = ~J3m(l2 
- m2

) pdu- m(1 + l2 
- m 2

) pd1r 
Ez ,x2-y2 = ~J3n(l2 

- m 2
) pdu - nW - m 2

) pd1r 
Ex,3z2-r2 = l[n2

- ~(l2 + m 2
)] pdu- J3Zn2 pd1r 

Ey,3z2-r2 = m[n2 
- ~W + m2

)] pdu- J3mn2 pd1r 
Ez ,3z2-r2 = n[n2

- !W + m2 )]pdu + J3nW + m2 )pd1r 

4. 7 Vierkant met d-or bitals 

Als voorbeeld van de berekening van één-deeltje energieniveaus voord-orbitals kijken we niet naar 
een driehoek, omdat dat te ingewikkeld wordt door de verschillende hoeken tussen de verschillende 
orbitals. Wat dat betreft is een vierkant molekuul iets eenvoudiger. 

Figuur 4.10: De energieniveaus van een vierkant cluster met d-elektronen. De gebruikte waarden 
voor de Slater-Koster parameters ddu , dd1r en dd8 zijn zodanig dat ze realistisch zijn voor een 
Rhodium cluster. Horizontaal staat de ontaarding weergegeven, vertikaal de energie. 

Voor een vierkant cluster met d-orbitals is de algemene aanpak dezelfde als in het voorafgaande 
met p-orbitals. Alleen worden de submatrices nu niet 3 x 3 maar 5 x 5. In totaal krijgen we dus 4 
5 x 5 blokken, dus een 20 bij 20 matrix. Door deze te diagonaliseren krijgen we de energieniveaus 
zoals weergegeven in figuur 4.10. We zien dus weer dat de maximale ontaarding voor een vierkant 
tweevoudig is. We kunnen in plaats van dit numeriek te berekenen ook weer kijken naar de 
symmetrie-aangepaste orbitals. Het blijkt dat 2 hiervan bestaan uit lineaire combinaties van dyz 

en dzx orbitals. Deze symmetrie-aangepaste orbitals staan hieronder weergegeven. 



4.8. ICOSAHEDRON EN CUBO-OCTAHEDRON 57 

Figuur 4.11: De symmetrie aangepaste orbitals, bestaande uit dyz en dzx orbitals. 

De dxy, dx2-y2 en d 3z2-r2 orbitals vormen op zich al symmetrie aangepaste orbitals. Alleen 
bestaan er wel niet-nul hopping-integralen tussen deze drie orbitals onderling. Er is geen sprake 
van hoppen tussen de dyz en dzx orbitals enerzijds en de dxy, dx2-y2 en d 3z2-r2 orbitals anderzijds. 

Na het bepalen van de hopping-integraal tussen de symmetrische orbitals en rekening houdend 
met de faseverschillen tussen de basisfuncties, die voor een vierkant dus 0, 90, 180 of 270 graden 
bedragen, kunnen de eigenwaarden worden bepaald. Het blijkt dat de energieën bepaald worden 
door hooguit kwadratische vergelijkingen. Het voert echter te ver om deze berekening hier te 
behandelen. Dit voorbeeld dient om aan te geven dat het mogelijk is om, uitgaande van de 
symmetrie van het probleem en door met symmetrie-aangepaste orbitals te werken, analytische 
uitdrukkingen te krijgen voor de energieniveaus. In de rest van verslag zullen we de één-deeltjes 
energieniveaus echter numeriek bepalen. 

4.8 Icosahedron en cubo-octahedron 

Voor deze structuren krijgen we in beide gevallen 65 energieniveaus. Hoewel de structuren zeer 
symmetrisch zijn, is het toch teveel moeite om te proberen de energieniveaus analytisch te be
palen. Numeriek zijn er echter geen problemen. We stellen de 65 bij 65 Hamiltoniaan op en 
numerieke diagonalisatie levert de energieniveaus. In figuur 4.13 staan de energieniveaus voor het 
icosahedron en cubo-octahedron als gebruik wordt gemaakt van de parameters die door Piveteau 
et al. (PDOS96J worden gebruikt (zie hoofdstuk 6) . Dit houdt in dat we alleen kijken naar hop
ping tussen atomen die dichter dan 4 A bij elkaar liggen. Voor de afstandsafhankelijkheid van de 
hopping-integralen wordt een e-macht gebruikt. 
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Figuur 4.13: Energieniveaus voor een icosahedron (links) en een cubo-octahedron (rechts) met 
d-orbitals, zonder Hubbard interactie, met een cut-off van 4 A. 

---- ==== ==== ==== ----

------=--------=---

We zien dat er bij het icosahedron sprake is van 5-voudige ontaarding, terwijl de maximale 
ontaarding bij het cubo-octahedron 3-voudig is. We zien ook dat er sprake is van een groot 
aantal energieniveaus, waarvan een aantal vlak bij elkaar ligt. Voor sommige niveaus bedraagt 
het energieverschil minder dan 0.01 eV. Om aan te tonen hoe gevoelig de berekeningen zijn voor 
kleine verandering in de manier waarop de hopping-integralen bepaald worden, staan in figuur 
4.14 opnieuw de energieniveaus voor het icosahedron en voor het cubo-octahedron, maar nu voor 
een cut-off van 6 A. Nauwkeurige vergelijking van de energieniveaus met die van voorgaande 
berekening met een cut-off van 4 A laat zién dat de volgorde van de energieniveaus op een aantal 
plaatsen veranderd is. 
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Figuur 4.14: Zelfde berekening voor de energieniveaus voor een icosahedron (links) en een cubo
octahedron (rechts) met d-orbitals, zonder Hubbard interactie, maar nu met een cut-off van 6 
A. 

---- ---- ---- -------- ---- ----

---~~~ 

4.9 FCC-rooster voor s-, p- en d-elektronen 

Net als voor de s-elektronen in paragraaf 3.10, kunnen we ook voor Jr en d-elektronen kijken 
naar het fee-rooster. Het verschil in fase tussen de bijdragen van de verschillende atomaire basis
toestanden wordt weer gegeven zoals vermeld in figuur 3.8. Nu kijken we echter naar meerdere 
orbitals, namelijk zowel s-, Jr en d-elektronen. Daarom krijgen we niet direct de energie, maar 
moeten we een 9 bij 9 matrix diagonaliseren. De matrix-elementen van deze matrix zijn zeer 
ingewikkeld en hangen van kx, k11 en kz af en van de 10 Slater-Koster parameters dd8, dd1r, dda, 
ssa, spa, sda, pp1r, pd1r, ppa en pda. Ook hangen ze af van de on-site energieën van de s-, Jr, 
e9- en t29-orbitals. De uitdrukking voor de algemene matrix-elementen, hoewel zeer ingewikkeld, 
kan eenvoudig met bijvoorbeeld Mathematica bepaald worden. Voor elke k-vector en ingevulde 
Slater-Koster parameters levert dit een 9 x 9 matrix. Als we dit diagonaliseren, dan vinden we in 
het algemeen dus 9 verschillende energiewaarden, die continu zijn met energiewaarden van nabij 
liggende k-punten. We krijgen zo dus energiebanden. Door het invullen van waarden voor alle 
parameters kan de bandenstructuur dus bepaald worden. De bandenstructuur van Rhodium staat 
weergegeven in figuur 4.15 . 
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Figuur 4.15: Bandenstructuur van Rhodium in een aantal symmetrie-richtingen zoals berekend 
door Papaconstantopoulos [Pap86] met behulp van de Augmented-Plane Wave methode. 
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Te zien is dat Rhodium geen bandgap heeft, dus het is een metaal. De energiebanden tus
sen 0.2 Ry en 0.7 Ry ontstaan vrijwel uitsluitend door de d-elektronen. Merk op dat een aantal 
energiebanden vrijwel horizontaal lopen. Bijvoorbeeld bij 0. 7 Ry in de X-W richting. Deze ener
giebanden zijn verantwoordelijk voor de pieken in de toestandsdichtheid van Rhodium, zoals te 
zien is in figuur 1.4. 

Men kan zeer exact de bandenstructuur van Rhodium bepalen met allerlei ab-initio methoden. 
Door op symmetriepunten in de Brillauin-zone de energieën zoals berekend met de tight-binding 
methode gelijk te stellen aan de energieën zoals berekend met deze ab-initio methoden kunnen de 
Slater-Koster parameters en de on-site energieën bepaald worden. Dit is wat Papaconstantopoulos 
[Pap86] heeft gedaan voor vrijwel alle elementen uit het periodieke systeem. Door de energiebanden 
op een groot aantalk-punten te fitten aan ab-initio APW berekeningen heeft Papaconstantopoulos 
de Slater-Koster parameters voor die elementen bepaald. In onderstaande tabel staan de door hem 
berekende waarden voor Na, Ru, Rh en Pd. 
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Tabel4.12: Slater-Koster parameters voor de hopping tussen naaste buren voor Na, Ru, Rh en Pd 
zoals bepaald door Papaconstantopoulos [Pap86] . Energieën worden gegeven in Ry. De onderste 
4 parameters zijn de on-site energieën voor de s-, p-, t29 - en e9 -orbitals. 

Na Ru Rh Pd 
ssu -0.04700 -0.07589 -0.08700 -0.07962 
spu 0.05119 0.09273 0.11907 0.11332 
sdu 0.00536 0.06440 -0.05607 -0.04885 
ppu 
pp7r 

pdu 
pd7r 
ddu 
dd1r 
dd8 

0.11504 
-0.00340 
-0.09598 

0.01270 
-0.13370 

0.04807 
0.00535 
0.30461 
0.70604 
1.23293 
1.03054 

0.07019 
-0.07048 

0.07927 
-0.03384 
-0.08143 

0.04049 
-0.00497 

1.21824 
1.34284 
0.65178 
0.64968 

0.17058 0.17119 
-0.00928 -0.00540 
-0.07627 -0.06563 

0.02397 0.02124 
-0.06303 -0.05216 

0.03409 0.02878 
-0.00610 -0.00533 

1.12862 0.94261 
1.50833 1.36110 
0.49824 0.37285 
0.48265 0.36265 

We zien dat de parameters voor Rh en Pd vrijwel identiek zijn, terwijl er een duidelijk verschil 
is met bijvoorbeeld Na. De s0 , p0 , d1 en d2 zijn de on-site energieën voor respectievelijk de s
orbitals, de p-orbitals, de dxy-, dy z- en dzx-orbitals en de dx2-y2- en dz2- orbitals. De dxy- , dy z
en dzx-orbitals en de dx2-y2- en dz2- orbitals hebben verschillende on-site energieën ten gevolge 
van kristal-veld effecten . De eerste drie d-orbitals worden de t29 -orbitals genoemd en de laatste 2 
de e9 -orbitals. Ten gevolge van de verschillende ruimtelijke vormen van de d-orbitals, hebben ze 
in een kubische omringing andere energieën. 

4.10 Afstandsafhankelijkheid en kanonieke waarden 

Het is niet voldoende om alleen de waarde van de Slater-Koster parameters op te geven om de 
hopping-integralen voor willekeurige clusters te bepalen . De hopping is namelijk ook atbankelijk 
van de afstand. Uit ab-initio berekeningen, bijvoorbeeld met de APW-methode bij verschillende 
roosterconstanten blijkt dat de hopping-integraal voor de s - s interactie een afstandsatbankelijk
heid heeft van ~ . De hopping-integralen voor de s - p interactie varieren als eb . Die van de s - d 
en p- p interacties als ;b. Voor de p- d interacties geldt een afstandsatbankelijkheid van ;[. 
en de d- d interacties gaan als ïfr (zie bijvoorbeeld [Pap86] of [Har80]). Pettifor (Pet70, Pet77] 
heeft berekeningen verricht bij verschillende volumes met behulp van een zelfconsistente atomic
sphere approximation (ASA) voor een groot aantal verschillende volumes. Hieruit bleek een af
standsatbankelijkheid voor ddu, dd1r en dd8 volgens 1/d5 . Aangezien de energiebanden, en dus 
de bandbreedte, bepaald worden door de Slater-Koster parameters, moet omgekeerd gelden dat 
het mogelijk moet zijn om de Slater-Koster parameters te bepalen in termen van de bandbreedte 
Wd. Pettifor heeft aangetoond dat dit inderdaad mogelijk is. Het bleek dat de hopping-integralen 
bepaald worden door de kanonieke waarden. Voor de kanonieke waarden geldt 

ddu = 
dd7r = 
dd8 = 

-6 (~) (~)5 
4{~)(~)5 

-1{~) (~)5 
(4.14) 

Hierbij is rw s de Wigner-Seitz straal van de atoomsoort. De Wigner-Seitz straal is de straal 
van een bol die hetzelfde volume heeft als het volume dat een atoom ter beschikking staat in 
het kristal. Voor Rhodium is de afstand tussen de naaste buren in bulk 2.689 A. De Wigner
Seitz straal bedraagt 1.486 A. De bandbreedte van de d-band van Rhodium is niet nauwkeurig 
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te bepalen, maar bedraagt ongeveer 7 eV. Dit levert voor de kanonieke waarden van Rhodium: 
ddO" = -0.8662, dd1r = +0.5775 en dd8 = -0.1444. 

Tabel 4.13: Slater-Koster parameters voor Rhodium, bepaald volgens verschillende methoden. 
[Pap86) Canoniek Piveteau et al. 

ddO" = -0.8572 eV -0.8662 eV -0.8939 eV 
dd1r = 0.4636 eV 0.5775 eV 0.3577 eV 
dd8 = -0.0830 eV -0.1444 eV 0.0000 eV 

Piveteau et al. [PDOS96) hebben een LDA berekening uitgevoerd aan Rhodium en de d-banden 
gefit met twee Slater-Koster parameters ddO" en dd1r . De waarde van dd8 wordt nul genomen. 
Deze methode is veel minder nauwkeurig dan die van Papaconstantopoulos die ook naar de s
en p-elektronen kijkt. In tabel 4.13 staan de drie verschillende sets van waarden voor de Slater
Koster parameters. Te zien is dat deze waarden niet geheel hetzelfde zijn. Dit komt, zoals gezegd, 
doordat de parameters gezien moeten worden als effectieve parameters. Voor Papaconstantopoulos 
geldt dat hij rekening heeft gehouden met zowel s-, p- als d-elektronen. Bij de kanonieke waarden 
kijk je alleen naar d-elektronen. Effecten die bij Papaconstantopoulos verdisconteerd zitten in 
de bijdrage van de s-elektronen, moeten bij de kanonieke waarden veroorzaakt worden door de 
d-elektronen. Dit geeft dus al aan, dat de berekeningen niet echt exact zullen zijn . We hebben bij 
de berekening van de één-deeltje energieniveaus voor het icosahedron en het cubo-octahedron al 
gezien dat de volgorde van de energieniveaus zeer gevoelig is voor kleine variaties in de parameters. 
Eigenlijk zouden de Slater-Koster parameters gefit moeten worden aan ab-initio berekeningen voor 
kleine clusters, bij een kleinere afstand dan de bulk-afstand, omdat voor kleine clusters geldt dat 
de afstanden tussen de atomen kleiner is. Deze fits zouden realistischer zijn dan fits aan bulk 
berekeningen. 



Hoofdstuk 5 

Hartree-Fock benadering 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de Hartree-Fock benadering voor het Hubbard model voord-elektronen ge
Ï~troduceerd. Aangezien we gebruik maken van meerdere orbitals per atoom en ook van interactie 
tussen elektronen op verschillende atomen is hier sprake van een extended Hubbard model. Door 
de Hartree-Fock benadering wordt de berekening van de energieniveaus van het Hubbard model 
vereenvoudigd tot het bepalen van de eigenwaarden en eigenvectoren van dezelfde matrix als voor 
elektronen die elkaar niet beïnvloeden. Het enige verschil zit hem in de on-site diagonaalblokken 
van de matrix. 

Het blijkt mogelijk te zijn om twee verschillende formules af te leiden voor de Hartree-Fock 
Hamiltoniaan, afhankelijk van de behandeling van interactie tussen spin up en down elektronen 
in dezelfde orbital op hetzelfde atoom. Bij de methode zoals die gebruikt wordt door Pastor 
[PDDB89], wordt geen rekening gehouden met het Pauli-verbod. Dit leidt ertoe dat de on-site 
energie voor alle orbitals op hetzelfde atoom hetzelfde is en dat deze bepaald wordt door de 
totale lading en het totale magnetische moment van elk atoom. Hierdoor is de berekening vrij 
eenvoudig uit te voeren . Bij de methode zoals die door Piveteau et al. [PDOS96) geïntroduceerd 
is, wordt wel rekening gehouden met het Pauli-verbod. Dit kleine verschilleidt ertoe dat de on-site 
energie op hetzelfde atoom voor verschillende orbitalen verschillend is. Het blijkt dat hierdoor de 
Hartree-Fock Hamiltoniaan niet meer invariant is onder ruimtelijke rotaties van de cluster. Daarom 
moeten in de Hamiltoniaan extra matrix-elementen worden geïntroduceerd die afhangen van de 
dichtheidsmatrix p. Hierdoor wordt de berekening volgens de methode van Piveteau ingewikkelder 
dan via de manier van Pastor. 

Aangezien gekeken wordt naar de gemiddelde interactie tussen de elektronen, moeten de bereke
ningen zelf-consistent worden uitgevoerd. Dit leidt tot problemen met ladingsoscillaties, waaraan 
in dit hoofstuk ook aandacht wordt geschonken. In hoofdstuk 6 worden de resultaten van de 
berekeningen met de Hartree-Fock methode voor Rhodium gepresenteerd. 

5.2 Extended Hubbard model 

Aangezien we te maken hebben met meerdere orbitals, wordt de Hamiltoniaan voor het extended 
Hubbard model gegeven door 

H = L e~nuO' + L tui~>at,O'aii'O' + L ~UiÀO',!'O'' niÀO'nii'O'' + Hrep (5.1) 
iÀO" U,j !',0' ï>.O" ,!'0'1 

Hierbij is e~ de on-site energie voor d- elektronen, waarbij we er vanuit gaan dat alle d-orbitals 
dezelfde on-site energie hebben . De tiÀJI' 's zijn de hopping-integralen voor het hoppen van elek
tronen van orbital J..L op atoom j naar orbital À op atoom i. De hopping-integralen worden bepaald 
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uit de Slater-Koster parameters dda, ddtr en ddó, zoals uitgelegd in hoofdstuk 4. De op één na 
laatste term van de Hamiltoniaan geeft de interactie tussen de elektronen op hetzelfde atoom. De 
factor ~ is toegevoegd omdat we anders de interactie tussen twee elektronen dubbel zouden tel
len. Verder voegen we nog een repulsie-term toe die de afstoting van de atoomkernen modelleert . 
Tevens kijken we naar de Coulomb-interactie die ontstaat door de ladingsverschillen op de atomen. 

Voor de interactie tussen elektronen op verschillende atomen zullen we niet kijken naar de 
orbital waarin de elektronen zitten. Hierdoor ontstaat een effectieve interactie die alleen afhankelijk 
is van de totale lading op de verschillende atomen. Voor de interactie van de elektronen op hetzelfde 
atoom geldt dat deze afhankelijk is van de spins van de twee elektronen en van de orbitals waar 
ze beiden in zitten. In principe kunnen al de Uo.u,J-Iu' 's verschillend zijn. Uit berekeningen, 
bijvoorbeeld door Kleinman en Mednick [KM81], is echter gebleken dat bij Nikkel de interactie 
maximaal varieert met 5% voor interactie tussen verschillende orbitals. Daarom zullen we in het 
vervolg aannemen dat de Hubbard interactie onafhankelijk is van de orbitals waarin de elektronen 
zich bevinden. We houden dan nog drie verschillende Hubbard interactie parameters over. De 
Hubbard parameter voor de interactie tussen een elektron met spin up en een ander elektron met 
spin up in een ander orbital noemen we UTT . De interactie tussen een elektron met spin up en 
een ander elektron met spin down in een ander orbital noemen we UT!. De interactie tussen twee 
elektronen met spin down nemen we gelijk aan un. 

We introduceren nog een extra Coulomb interactie Uo en dat is de interactie tussen een elektron 
met spin up en een elektron met spin down in dezelfde orbital. Dit is de U uit het oorspronkelijke 
Hubbard model. Aangezien de elektronen in dezelfde orbital zitten, zal hun Coulomb interactie 
groter zijn dan wanneer ze in verschillende orbitals zouden zitten. U0 is dus groter dan un en 
UT! . Verder geldt ook dat UT 1 groter is dan UTT. Dit komt doordat elektronen met dezelfde spin 
elkaar zullen proberen te ontwijken als gevolg van het Pauli-principe. Hierdoor bevinden ze zich 
effectief verder uit elkaar dan twee elektronen met tegengestelde spin. We geven dit aan door 
in het vervolg voor UT 1 de variabele U te gebruiken en voor UTT de variabele U - J. Hierbij 
is J de exchange parameter, die net als U positief is. Het blijkt dat we voor Uo moeten nemen 
U0 = U+ 2J. Deze keuze zorgt ervoor dat de interactie invariant is onder rotaties (zie [Ole83]) . 

5.3 Hartree-Fock benadering 

Het bovenstaande probleem is een veel-deeltje probleem, waarvan we in hoofdstuk 2 al hebben 
gezien dat het niet exact oplosbaar is, zelfs niet voor kleine clusters. Om toch berekeningen 
uit te kunnen voeren gebruiken we de Hartree-Fock benadering. Dit houdt in dat we de veel
deeltje golffunctie van de grondtoestand benaderen door een product van één-elektron golffuncties. 
Hierbij houden we rekening met het Pauli-principe door dit product te schrijven als een Slater
determinant, of wat op hetzelfde neerkomt, een product van anticommuterende creatie-operatoren 
werkend op de vacuümtoestand. Hierbij zijn de één-elektron golffuncties nog niet gespecificeerd. 
Deze worden bepaald door de energie van de Hartree-Fock golffunctie te minimaliseren . Dit levert 
dan vergelijkingen op voor de één-elektron golffuncties. 

Hetzelfde kan wat eenvoudiger bereikt worden door gebruik te maken van het feit dat de 
Hartree-Fock benadering dus effectief een één-deeltje theorie is, waarbij de gemiddelde interactie 
tussen de elektronen wordt meegenomen. Voor de Hubbard interactie willen we dus kijken naar 
het gemiddelde van niÀuniJ-Iu· We gaan er nu vanuit dat n;.>.u niet veel van zijn gemiddelde waarde 
zal variëren. Daardoor kunnen we schrijven 

no,u =< n;.>.u > +(niÀu- < n;.>.u >) (5 .2} 

Hierbij is de term tussen haakjes klein ten opzichte van de eerste term. Hiermee kunnen we 
voor niÀu • n;J-Iu' schrijven 

niÀu • n ;J-Iu' = < niÀu > < niJ-Iu' > + < niÀu > ( ni1-1u' - < ni1-1u' >) + < ni1-1u' > ( niÀu- < niÀu _ >) 
= < niÀu > n;J-Iu' + < n;J-Iu' > niÀu- < niÀu > < n;J-Iu' > 

(5.3) 
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Hierbij hebben we het product van de afwijkingen van het gemiddelde verwaarloosd ten op
zichte van de andere termen. We zien dus nu dat elk elektron een effectieve interactie heeft met 
het gemiddelde aantal elektronen in de verschillende orbitals. De derde term in bovenstaande ver
gelijking wordt de double-counting term genoemd. Deze term moet van de interactie afgetrokken 
worden, omdat de eerste twee termen anders de interactie dubbel zouden tellen. 

Als we deze benadering voor n;>.uniJ.Lu' invullen in de extended Hubbard Hamiltoniaan van 
vergelijking 5.1, krijgen we 

t 
H HF = Li>.u f~n;>.u + L;>.,jJ.L,u t;>.jJ.Lai>.uaiJ.Lu + 

Li>.u,J.LU' ~Ui>.u,J.LU' ( < n;>.u > n;J.Lu' + < n;J.Lu' > n;>.u- < nuu > 0 < n;J.Lu' >) 
= Li>.u f~ni>.u + Li>. 1-" "t;>.jJ.LaÎ>.uaiJ.Lu+ ' ,..., 1 

Li>.u,J.LU' U;>.u,J.LU 1 < niJ.LU 1 > n;>.u - Li>.u,J.Lu' 2Ui>.u,J.LU 1 < n;>.u >< n;J.Lu' > 
(5.4) 

Hierbij hebben we de factor een ~ in de Hubbard interactie weggewerkt door de eerste twee 
termen uit vergelijking 5.4 samen te nemen door de indices te veranderen. De laatste term uit 
bovenstaande vergelijking , de double-counting term, zullen we aangeven met Ede · 

1 
Ede = L 2Ui>.u,J.Lu' < nuu >< n;J.Lu' > 

i>.u ,J.Lu' 

(5.5) 

Tevens is te zien dat de overgebleven term van de Hubbard interactie alleen nog maar afhangt 
van n;>.u. net als de eerste term van de Hamiltoniaan, die de on-site interactie beschrijft . We 
kunnen deze twee termen samenvoegen en krijgen dan 

= 
(5.6) 

= 
We zien dus dat de Hartree-Fock benadering ervoor gezorgd heeft dat de Hamiltoniaan gelijk is 

geworden aan die van het één-deeltje probleem, alleen is er nu sprake van nieuwe on-site energieën 
fï>.u . die dus afhankelijk zijn van de spin van het elektron en de orbital À. Hierdoor ontstaat verschil 
in de eigenenergieën voor spin up en spin down elektronen en is het mogelijk om magnetische 
momenten te verkrijgen. De effecten van de Hubbard interactie zitten nu dus verdisconteerd in de 
on-site energieën die gegeven worden door 

fi>.u = €~ + L Ui>.u,J.Lu' < niJ.Lu' > 
J.LU' 

(5.7) 

De twee verschillende Hartree-Fock vergelijkingen van Pastor en Piveteau ontstaan nu door de 
wijze waarop deze on-site energie bepaald wordt. 

5.4 Interactie volgens Pastor 

We hebben hiervoor de Hubbard parameter U0 voor de interactie tussen een up en een down 
elektron in dezelfde orbital geïntroduceerd. Pastor verwaarloost echter het verschil tussen U0 en U 
en tevens neemt hij ook de interactie tussen een up-elektron en de gemiddeldeup-elektrondichtheid 
op hetzelfde atoom mee. Dit is eigenlijk niet correct, omdat er altijd maar 1 elektron met spin up 
in dezelfde orbital kan zitten op hetzelfde moment ten gevolge van het Pauli-principe. Als deze 
benaderingen gemaakt worden, dan geldt voor de on-site energie voor up elektronen 

(5.8) 
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Als we < nL > sommeren over alle orbitals J-L, dan krijgen we het totale aantal elektronen met 

spin up op atoom i : N/ . De sommatie over < nt > levert Nl, dus 

(5.9) 

Door nu in te vullen un = U - J en UT! = U en met Ni = N/ + Nl voor het totale aantal 
elektronen op atoom i en Mi = N/ - Nl voor het magnetische moment op atoom i, krijgen we 

l 0 1 1 
~:. = ~:d +(U- -J)N·- -JM· 

tÀ 2 ' 2 l 
(5.10) 

Voor de down elektronen krijgen we vrijwel hetzelfde resultaat , alleen nu met een min-teken 
voor het magnetische moment, dus 

(5.11) 

We zien dus dat de on-site energieën voor elektronen met spin up en spin down verschillen en 
dat dit verschil afhankelijk is van het magnetische moment en de exchange parameter J . Merk 
op dat de on-site energie niet afhangt van de orbital waar het elektron in zit . Voor alle orbitals 
op een atoom is de on-site energie gelijk. Dit is dus een gevolg van de manier waarop Pastor de 
interactie tussen twee elektronen met tegengestelde spin op hetzelfde atoom behandelt . 

5.5 Interactie volgens Piveteau 

Een geheel andere situatie ontstaat als we wel rekening houden met het feit dat een up elektron 
geen interactie heeft met de gemiddelde up-dichtheid in hetzelfde orbital en als we U0 = U+ 2J 
nemen. Dan blijken de on-site energieën afhankelijk te worden van de expliciete bezetting van de 
verschillende orbitals. vVe krijgen dan voor de on-site interactie voor elektronen met spin-up: 

(5.12) 

Het geval À = J-L hebben we nu dus afgesplitst. In dat geval is er alleen interactie voor elektronen 
met tegengestelde spin in dezelfde orbital. We kunnen dit schrijven als 

(5 .13) 

Zoals we nu al kunnen zien is de on-site energie dus afhankelijk geworden van de orbital À. Als 
we nu nemen U0 =U+ 2J, UT! =U en un =U- J, dan kunnen we dit verder schrijven als 

(5.14) 

De termen met < nJÀ > en < niÀ > kunnen we schrijven in termen van het orbital magnetische 

moment miÀ =< nJÀ > - < niÀ >, de gemiddelde lading op orbital À: nu =< nJÀ > + < niÀ >, 
het totale magnetische moment Mi en de totale lading Ni . Dit leidt uiteindelijk tot 

(5.15) 

We zien dus dat ~:JÀ afhankelijk is van niÀ en miÀ· Dus afhankelijk van de orbital >. . Voor de on
site energie voor spin-down elektronen krijgen we eenzelfde resultaat, alleen weer met min-tekens 
voor de magnetische momenten, dus 

l 0 1 1 1 1 
~:iÀ = ~:d +(U- 2J)Ni- 2(U- 3J)niÀ + 2,JMi + 2(U + J)mu (5.16) 

De on-site energie is dus afhankelijk van À. 
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5.6 Rotatie-invariantie 

Doordat de on-site energie bij de methode volgens Piveteau voor verschillende ar bitals op hetzelfde 
atoom niet gelijk zijn, ontstaan er problemen als we kijken naar de Hamiltoniaan onder ruimtelijke 
rotaties. Laten we bijvoorbeeld kijken naar een cluster bestaande uit 2 atomen met p-orbitals, 
waarvan de verbindingsas langs de x-as ligt. De energieniveaus voor het geval dat er geen interactie 
is , worden gegeven door e:g ± pp(J' en twee maal e:g ± pprr. De één-deeltje toestand met de laagste 
energie bestaat uit een lineaire combinatie van twee Px-orbitals op beide atomen en heeft energie 
e:g- pp(J' . Als we kijken naar 1 elektron, dan zit deze dus in deze toestand en heeft geen Coulomb
interactie omdat er geen andere elektronen zijn. De verwachtingswaarde van de ladingsdichtheid 
op het ene atoom is 0.5 en op het andere atoom 0.5 

Als we de atomen nu gaan draaien in het xy-vlak, dan veranderd dat. Als we over 45 graden 
draaien, dan bestaat de laagste eigentoestand uit een lineaire combinatie van Px + Pv op beide 
atomen. De verwachtingswaarde voor de lading op het ene atoom in een Px orbital is 0.25 en 
voor een Pv orbital eveneens 0.25. En volgens de hierboven beschreven methode van Piveteau 
ontstaat er nu een Coulomb-interactie. Dit is fysisch natuurlijk niet juist. Het probleem ontstaat 
doordat de eigenvectoren in het algemeen niet gelijk gericht zijn aan de basisvectoren. Het blijkt 
dat het mogelijk is om deze fout te corrigeren door het invoeren van extra matrixelementen in de 
Hamiltonmatrix. Normaal is het on-site blok voor elk atoom een nul-matrix, met uitzondering van 
de on-site diagonaal elementen. Dit komt omdat de orbitals orthogonaal zijn op hetzelfde atoom. 
Door het invoeren van een extra term aan de Hamiltoniaan die deze on-site blokken met nieuwe 
matrixelementen vult blijkt het mogelijk om de problemen met de rotatie-invariantie te verhelpen. 
Deze on-site hopping-integralen worden gegeven door 

(5.17) 

De factor < al.,.uaiwr > wordt de dichtheidsmatrix p'[;,IL genoemd. Het is dus de Hartree-Fock 
verwachtingswaarde voor het produkt van een annihilatie en een creatie operator. Als >.. = p,, 
dan staat er de verwachtingswaarde van het aantal elektronen in orbital >.. van atoom i . De 
diagonaal van de dichtheidsmatrix bevat dus de verwachtingswaarde van het aantal elektronen. 
De dichtheidsmatrix kan worden bepaald uit de eigenvectoren die bezet zijn via 

A"' 

p'[ÀJl. = L b~jqbvio- (5.18) 
v=l 

Hierbij zijn de bvja 's de componenten van de eigenvector 11 met spin (]' . We tellen alle bijdragen 
van alle bezette up of down orbitals bij elkaar op. 

Bij de methode van Piveteau moet dus niet gekeken worden naar de totale lading en het 
totale magnetische moment op een atoom, en ook niet alleen naar de lading op elk orbital en 
het magnetisch moment van elk orbital. We moeten de volledige dichtheidsmatrix berekenen. 
Dit levert extra rekenwerk. Als de bovenstaande correctie niet wordt meegenomen, dan is het 
probleem niet alleen niet meer invariant zijn onder rotaties, maar verdwijnen ook de outaardingen 
die ontstaan vanwege de symmetrie van de cluster. Orbitals die in principe ontaard zijn krijgen 
dan namelijk in het algemeen een verschillende on-site energie, waardoor ze dus niet meer ontaard 
zijn. Daarom is het meenemen van deze correctie essentieel om fysisch correcte resultaten te 
bereiken. 

5. 7 Zelf-consistente berekening 

Bij zowel de methode van Pastor als de methode van Piveteau hangen de on-site energieën af 
van het magnetische moment en de lading op de verschillende atomen. Maar deze willen we nu 
juist berekenen. Daarom moeten we de berekeningen zelf-consistent doen. Bij de methode volgens 
Pastor kiezen we eerst een lading en magnetisch moment op elk atoom en bepalen hieruit de on-site 
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energieën. Die vullen we in in de Hamiltonmatrix van het één-deeltje probleem, die bepaald is op 
de manier van hoofdstuk 4. Voor spin up en spin down krijgen we twee verschillende matrices. 
Vervolgens worden beide matrices gediagonaliseerd en de eigenwaarden en eigenvectoren bepaald. 
Vervolgens worden de laagste energieniveaus opgevuld met het aantal d-elektronen waarnaar we 
kijken . Het aantal toestanden met spin up en spin down dat opgevuld wordt kan verschillen, 
waardoor een magnetisch moment ontstaat . Aan de hand van de bezette eigenvectoren wordt 
bepaald wat de lading op de verschillende atomen is. Door de energieën van de bezette niveaus 
te sommeren en hiervan de double-counting energie af te trekken en de repulsie tussen de atomen 
op te tellen, krijgen we de totale energie van de cluster. Met behulp van de via deze methode 
bepaalde ladingen wordt vervolgens een nieuwe cyclus begonnen. Deze cyclus wordt net zolang 
herhaald totdat de totale energie en de ladingsverdeling op de verschillende atomen niet meer 
varieert binnen bepaalde grenzen. 

Bij de methode volgens Piveteau wordt eigenlijk dezelfde cyclus doorlopen, alleen moet dan 
steeds de dichtheidsmatrix bepaald worden en doorgegeven voor de volgende slag van de zelf
consistentie procedure. 

5.8 Ontaarding en convergentie 

Er ontstaan problemen als de hoogste energieniveaus voor spin up of spin down elektronen ontaard 
zijn en als al deze niveaus niet volledig gevuld zijn. Het probleem is namelijk dat de eigenvectoren 
die bepaald worden een willekeurige lineaire combinatie zijn . Als we maar een gedeelte van deze 
energieniveaus opvullen, dan weten we niet welke lineaire combinatie van eigenvectoren door de 
elektronen opgevuld moeten worden. Dit is van belang, want uit de bezette eigenvectoren wordt 
onder andere de lading op de verschillende atomen bepaald. Voor bijvoorbeeld een driehoek 
zijn alle drie de atomen gelijkwaardig en zullen dus alle drie dezelfde lading hebben. Bij een 
willekeurige lineaire combinatie wordt deze gelijkwaardigheid in het algemeen verbroken. Nu is 
het bij een tweevoudige ontaard niveau dat door maar 1 elektron bezet wordt niet moeilijk om een 
zodanige lineaire combinatie te bepalen dat gelijkwaardige atomen dezelfde lading krijgen. Voor 
grotere outaardingen is dit echter wel een probleem. De makkelijkste oplossing is om te zorgen 
dat alle eigenvectoren orthorrormaal zijn en vervolgens de gemiddelde lading van alle ontaarde 
niveaus te vermenigvuldigen met het aantal elektronen in die ontaarde toestanden. Hierdoor blijft 
de lading van equivalente atomen gelijk. Bij de methode volgens Piveteau moet dan de gemiddelde 
dichtheidsmatrix voor de ontaarde niveaus bepaald worden. Zo blijven ook daar de equivalente 
atomen gelijk. 

Een andere vraag is of het wel fysisch is om ontaarde energieniveaus maar voor een gedeelte op 
te vullen . Volgens Jahn-Teller zal er bij een gedeeltelijk gevuld ontaard niveau een geometrische 
verandering van de cluster plaatsvinden, waardoor de ontaarding minder wordt en er een gesloten 
schil ontstaat. Een fysischer oplossing zou dus zijn om elke cluster met outaardingen groter dan 
2 iets op te rekken , waardoor de grotere outaardingen verdwijnen. Dit leidt echter tot problemen 
met de convergentie. Bij de berekeningen aan clusters moet bij de methode volgens Pastor ervoor 
gezorgd worden dat zowel de lading als het magnetisch moment op elk atoom zelf-consistent be
paald wordt. Voor bijvoorbeeld een driehoek zijn de drie atomen gelijk, waardoor er maar effectief 
2 parameters gevarieerd hoeven te worden. Voor bijvoorbeeld een icosahedron zijn er maar 2 
verschillende atomen aanwezig, dus in principe 4 parameters die gevarieerd worden. Als we het 
icosahedron echter oprekken, dan ontstaan er effectief 5 groepen van verschillende atomen, aan
gezien nu niet alle atomen op de buitenschil equivalent zijn. Hierdoor veranderen dus tijdens elke 
slag van de zelf-consistente berekening de ladingen en magnetische momenten op deze verschil
lende atomen. Het duurt zeer lang voordat er uiteindelijk convergentie wordt bereikt, als dat al 
lukt. Daarom is het vrij moeilijk om de lading en magnetisch moment voor een niet-symmetrische 
cluster met veel àtomen te bepalen. In het volgende hoofdstuk zal daarom alleen gekeken worden 
naar clusters met maximaal 2 niet-equivalente groepen van atomen. 

Zelfs dan vormt convergentie soms een probleem. De reden hiervan is de grote waarde voor U. 
Het fysische effect van deze parameter is dat deze ervoor zorgt dat de lading vrij uniform verdeeld 
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is. Als U naar oneindig gaat, zal de lading voor alle atomen van de cluster gelijk zijn, omdat 
ladingsverschillen zeer veel energie zouden kosten. Als tijdens de zelf-consistente berekening de 
lading op een bepaald atoom te hoog wordt, dan zullen de hierbij horende on-site energieën sterk 
in energie stijgen. Dit heeft tot gevolg dat tijdens de volgende slag alleen energieniveaus bezet 
worden waarbij zich maar zeer weinig lading op dat atoom bevindt. Hierdoor ontstaat echter op 
andere atomen weer een ladingsoverschot, dat tijdens de volgende slag weer gecompenseerd moet 
worden . Dit leidt ertoe dat er grote ladingsoscillaties ontstaan, die verhinderen dat er convergentie 
bereikt kan worden. Tijdens de berekeningen moet er dus op gelet worden dat de lading niet gaat 
oscilleren. 

5.9 Double-counting, cohesieve en repulsieve energie 

Met bovenstaande berekeningen kan het magnetische moment en de lading bepaald worden. Voor 
het berekenen van de totale energie van het cluster moet echter nog de bandenergie verminderd 
worden met de double-counting energie en moet de repulsieve energie die ontstaat door bijvoor
beeld de afstoting van de atoomkernen en de s-elektronen , erbij opgeteld worden. 

Voor de repulsieve energie Erep nemen we een Born-Mayer energie 

n 

E _ """ A -p(R,;-Ro)/Ro 
rep- ~ oe 

<ij> 

(5.19) 

Deze repulsie ontstaat doordat de atoomkernen elkaar afstoten, maar ook door de interactie 
tussen de s-elektronen, die we niet expliciet beschouwen. Hierbij wordt de sommatie over < ij > 
alleen uitgevoerd voor paren atomen die dichter dan bijvoorbeeld 4 A bij elkaar liggen. De referen
tieafstand R0 wordt meestal gekozen als de bulk-afstand. De parameters p en A0 kunnen worden 
bepaald door te kijken naar de cohesieve energie en de compressibiliteit van het bulkmateriaaL 
Verder nemen we als extra term een Coulomb-interactie V mee tussen de ladingsverschillen op de 
verschillende atomen. Deze interactie hangt af van het aantal elektronen op elk atoom en dus van 
ni>,".. Dit zorgt dus voor een extra term in de on-site energie. Tevens krijgen we dus een extra 
term in de double-counting energie. De formule voor de double-counting energie is al gegeven in 
vergelijking 5.5. Als we dit uitschrijven voor de on-site energieën van Piveteau, dan krijgen we 

Ede = ~ L:iÀu ((u- ~J)Ni- ~(U- 3J)nu- ~Jlvfi- HU+ J)miÀ + L:i(i) ~i Ni) < niÀu > 
(5.20) 

Door de sommaties over i, .À en 0' uit te voeren, waar mogelijk, krijgen we 

(5 .21) 

Hier moeten we echter nog de helft van de interactie-energie die ontstaat door de invloed van 
de dichtheidsmatrices vanaf trekken. De totale energie van de cluster verkrijgen we nu door 

(5.22) 

Hierbij is Eband de som van de energieën van alle bezette eigentoestanden, zowel voor spin up 
als voor spin down. De cohesieve energie is gedefinieerd als het verschil tussen de energie van 
een cluster en de energie van de atomen van dat cluster als ze ver uit elkaar zouden zijn. Voor 
berekeningen van de cohesieve energie is het dus nodig om de energie van een los atoom te kennen. 
Dit blijkt echter een probleem bij berekeningen met Rhodium, omdat niet duidelijk is naar hoeveel 
d-elektronen gekeken moet worden . Daarom kijken we alleen naar de totale energie. 
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5.10 Volledige formules 

Voor de volledigheid vermeld ik hieronder nogmaals de formules zoals die gebruikt zijn bij de 
berekeningen aan de Rhodium clusters in het volgende hoofdstuk. Voor de afstandsafhankelijkheid 
van de hopping-integralen nemen we een e-macht. 

Rt · -Ro 

dda = ddaoe-q(~) 
Rt · -Ro 

(5.23) dd"Tr = dd1ro e -q( ~) 

ddó = ddóo e -q( R;~~Ro) 

Hierbij zullen we voor de referentie-afstand Ro de bulkafstand van Rhodium nemen, namelijk 
2.689 A. Verder zullen we alleen kijken naar hoppen tussen atomen die dichter dan 4 A bij elkaar 
liggen. Voor de on-site energie krijgen we 

1 1 1 1 
Eü 11 =(U- 2J)(Ni- No)- 2(U- 3J)(ni,\- no)- 2f."JMi- 2f.u(U + J)mi,\ + L Vij(Nj- No) 

j(i) 
(5.24) 

Hierbij hebben we gebruikt f.r = 1 en f.1 = -1. Verder hebben we hierbij de energie van 
de niet-magnetisch bulk van de on-site energie afgetrokken. Hierbij is No het gemiddelde aantal 
elektronen op 1 atoom en no het gemiddelde aantal elektronen op 1 orbital, dus in dit geval gelijk 
aan No/5. 

Voor de Vi1 parameters van de Coulomb-interactie tussen de atomen geldt dat we Vi1 = 0.5 
e V nemen voor atomen die dichter dan 4 A bij elkaar liggen. Voor grotere afstanden nemen we de 
interactie nul. De volledige double-counting energie wordt nu gegeven door 

t(U- ~J) 2:i(Nf- N6)- t(U- 3J) "Ei,\(n~,\- n5)-
4J "Ei Mf- 4(U + J) "Ei,\ m~,\ - ~(U- J) "Ei , -\#~'·"(pf-\1.Y 
+J"Ei,-\#~'·" Pi-\~'Pi;.">. + "E<ij> Vi1(NiNj- NJ) 

(5.25) 

Ook hierbij hebben we de energie van de niet-magnetische bulk afgetrokken. Voor de repul
sieterm geldt dat we alleen kijken naar repulsie tussen atomen die zich dichter dan 4 A bij elkaar 
bevinden. Met behulp van deze formules worden in hoofdstuk 6 een aantal berekeningen uitgevoerd 
aan kleine clusters van Rhodium atomen . 



Hoofdstuk 6 

Resultaten voor Rhodium 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten voor de berekeningen aan Rhodium gepresenteerd. Deze 
bestaan uit de totale energie, de ladingen en magnetische momenten voor een aantal clusters, bij 
verschillende afstanden tussen de atomen. Hierbij blijkt dat bij elke afstand meerdere oplossin
gen gevonden kunnen worden, allen met verschillende magnetische momenten . Deze toestanden 
hebben verschillende totale energieën. Door de totale energie als functie van de afstand tussen de 
atomen te bepalen kunnen we kijken naar de contractie van de bindingsafstand. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van het Hartree-Fock Hubbard model van Piveteau et al. (PDOS96), zoals dat in 
het vorige hoofdstuk geïntroduceerd werd. De manier waarop de resultaten worden gepresenteerd 
is gelijk aan die van Pastor et al. (PDDB89], die eenzelfde soort berekeningen hebben verricht voor 
Fe, Ni en Cr. Het resultaat van mijn afstudeerwerk bestaat uit een werkend programma dat in 
staat is om voor kleine clusters de totale energie en magnetische momenten van de grondtoestand 
te bepalen, zowel op de manier van Pastor als van Piveteau. Hierdoor wordt het belangrijk om te 
kijken naar de invoerparameters die gebruikt worden en de invloed van variaties hierin op de re
sultaten. Het belangrijkste probleem bij de berekeningen aan Rhodium clusters met d-elektronen 
is dat niet bekend is hoeveel d-elektronen moeten worden meegenomen. Dit kan alleen verholpen 
worden door ook te kijken naars- en p-elektronen, omdat wel zeker is dat er in totaal 9 elektronen 
in de buitenste s-, p- en d-orbitals zitten. Het is niet gelukt om op tijd te zorgen voor een werkend 
programma dat zowel de s- en p-elektronen alsook de d-elektronen kan meenemen. Het principe 
is echter simpel en zal na de resultaten uitgelegd worden. Een ander belangrijk probleem is de 
invloed van spin-baan koppeling. In principe vormt het meenemen van spin-baan koppeling geen 
probleem. De matrices voor spin up en down elektronen zullen met elkaar koppelen, waardoor de 
totale Hamiltonmatrix in grootte verdubbelt. 

6.2 Andere berekeningen met het Hartree-Fock Hubbard 
model 

Eenzelfde soort berekeningen als door mij verricht zijn, zijn ook verricht door een aantal andere 
personen. Hierbij wordt echter altijd gebruik gemaakt van de methode van Pastor. Zo hebben 
Vega et al. (VDDPB91] gekeken naar de magnetische eigenschappen van clusters met zowel Fe 
als Cr atomen. Hierbij keken ze naar clusters bestaande uit 9 en 15 atomen met een bcc-achtige 
structuur. Met behulp van de Pastor Hartree-Fock benadering bepaalden zij het gemiddelde 
magnetische moment, de lokale magnetische momenten, de magnetische orde en de cohesieve 
energie als functie van de grootte van het cluster. Voor de hopping-integralen tussen Cr en 
Fe atomen gebruikten ze het geometrische gemiddelde van de corresponderende Cr-Cr en Fe-Fe 
matrix-elementen. Dorantes-Davila en Dreyssé (DDD93] hebben op de Pastor manier gekeken naar 
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Vanadium clusters. Ook hierbij werd gekeken naar de bcc-structuur. De magnetische momenten 
worden bepaald als functie van de exchange-parameterJen de clustergrootte. In opzet zijn mijn 
berekeningen gelijk aan die van Pastor et al. [PDDB88] en [PDDB89] . Hierin wordt voor kleine 
Fe, Cr en Ni clusters het magnetische moment en de bindingsenergie bepaald. Voor elk cluster 
wordt zowel het magnetische moment en de cohesieve energie bij de bulk-afstand als bij de afstand 
met de laagste bindingsenergie weergegeven. Pastor et al. gebruiken hierbij kanonieke waarden 
voor de hopping-integralen. 

6.3 Parameters 

Voor een Hartree-Fock berekening aan het Hubbard model zijn een aantal parameters vereist . Deze 
beschrijven de afstandsafhankelijkheid van de hopping-integralen, de sterkte van de Hubbard en 
de exchange interactie en de sterkte van de repulsie tussen de atoomkernen. Voor de hierna 
volgende berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters zoals bepaald door Piveteau et 
al. [PDOS96] . Deze staan vermeld in tabel 6.1. 

Tabel6.1: Alle parameters benodigd bij de berekening aan Rh clusters op de manier van Piveteau 
et al. 

q = 3.63 dd8o = 0.000 eV 
p = 9.98 db = 2.689 A 
Ao = 0.2245 eV V = 0.50 eV 
J = 0.520 eV ddO"o = -0.8939 eV 
u = 1.200 eV dd1ro = 0.3577 eV 

De parameters q, p en Ao hebben Piveteau et al. bepaald uit berekeningen aan de cohesieve 
energie voor bulk Rhodium. De Jen U parameters volgen uit spectroscopische metingen en een 
theoretische aanpassing daarvan. De Slater-Koster parameters volgen uit LDA berekeningen. De 
parameters U, J en V moeten gezien worden als effectieve, gescreende parameters, omdat geen 
rekening wordt gehouden met s- en p-orbitals. 

Een belangrijk probleem vormt het aantal d-elektronen. Pi veteau et al. nemen voor het icosahe
dron 108 elektronen mee, wat neerkomt op 8.308 elektronen per atoom. Voor bulk Rhodium geldt 
dat er 0.6 elektronen in de s-band zitten, 0.41 in dep-band, 4.54 elektronen in de t 29-toestanden 
en 3.45 elektronen in de e9 -toestanden (zie tabel 6.2) . In totaal zitten er dus vrijwel precies 8 
elektronen in de d-band. Ook voor atomair Rhodium geldt dat er 8 elektronen in de d-schil zitten. 
Piveteau et al. redeneren echter dat ze een gedeelte van de p elektronen ook in de d-schil moeten 
stoppen om gedeeltelijk te compenseren voor het feit dat zij niet meegenomen worden. Pastor 
et al. houden hier echter geen rekening mee. Bij hun berekening aan Fe, Cr en Ni gebruikten ze 
respectievelijk 7, 5 en 9 d-elektronen. Daarom zal bij de hieronder staande clusterberekeningen 
steeds gerekend worden met 8 d-elektronen per atoom. We zouden anders bij elk cluster opnieuw 
moeten bepalen hoeveel d-elektronen meegenomen moeten worden. Merk echter op dat het aantal 
elektronen wel bepalend is voor het magnetische moment en de andere eigenschappen van een 
cluster. 

Tabel 6.2: Totale bezetting van des-, p-en d-banden voor bulk voor 4 verschillende atoomsoorten 
volgens Papaconstantopoulous [Pap86] . 

Soort s p t2g e Totaal d 
Fe 0.58 0.37 4.40 2.65 8.00 7.05 
Cr 0.60 0.44 3.32 1.64 6.00 4.96 
Ni 0.59 0.33 5.34 3.74 10.00 9.08 
Rh 0.60 0.41 4.54 3.45 9.00 7.99 

Doordat we de s- en p-orbitals verwaarlozen krijgen we een veel kleinere totale energie voor de 
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clusters dan wat door andere auteurs berekend wordt, bijvoorbeeld met LDA-methoden, waarbij 
wel rekening wordt gehouden met de s-elektronen. De bindingseigenschappen en de bindingsener
gie worden namelijk voornamelijk bepaald door de s-elektronen. 

6.4 Twee atomen 

Als voorbeeld van de Hartree-Fock berekeningen aan het extended Hubbard model kijken we naar 
de berekening voor een cluster van 2 atomen . Eerst wordt de Hamiltonmatrix opgesteld voor 
het één-deeltjes probleem met behulp van de Slater-Koster parameters. Vervolgens wordt bij 
verschillende afstanden de totale energie bepaald als functie van het magnetische moment. Het 
magnetische moment per atoom kan alleen waarden aannemen van 0, 1 of 2 f-LB · Er zijn namelijk 
16 elektronen, terwijl er maar 10 up niveaus zijn. 

Figuur 6.1 : Totale energie van een cluster van 2 atomen als functie van de afstand . 

E (ev) 
-:.s 

-3 

Het blijkt dat een magnetisch moment M van 0, dus evenveel elektronen met spin up als 
elektronen met spin down, niet stabiel is. Voor M = 2 zijn er geen stabiele toestanden te vinden 
als de afstand tussen de atomen kleiner dan 2.2 A wordt. In figuur 6.1 staat de totale energie als 
functie van de afstand voor M = 1 en M = 2 weergegeven. Te zien is dat de laagst mogelijke 
energie van -4.1098 eV wordt bereikt voor d=2.10 A. Het magnetisch moment is dan 1.0 J.LB per 
atoom. Dit betekent dat het molekuul een bindingsafstand van maar 72% van de bulkafstand 
heeft. We zien dus dat er contractie optreedt voor kleine clusters. Voor de bulkafstand is de 
toestand met M = 2 het meest stabiel. De totale energie bedraagt daar -3.1638 eV. De reden dat 
voor grotere afstanden een groter magnetisch moment wordt gevonden is dat voor grote afstanden 
de atomen vrijwel geen invloed meer op elkaar uitoefenen en we dus de atomaire eigenschappen 
terugvinden. En voor Rhodium betekent dit een magnetisch moment. In figuur 6.2 staan de 
energieniveaus vóor spin up en spin down weergegeven voor zowel de toestand met M = 1 als 
de toestand met M = 2 bij de bulkafstand. Te zien is dat voor de M = 2 toestand er zich een 
grotere verschuiving tussen de energieniveaus voor spin up en spin down voordoet. De viervoudige 
ontaarding is een gevolg van het feit dat ddó = 0. 
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Figuur 6.2: Energieniveaus voor de toestand met M = 1 en M = 2 voor een cluster van 2 atomen 
bij de bulkafstand. Horizontaal staat de mate van ontaarding weergegeven, verticaal de energie. 
De linker energieniveaus in een figuur zijn de energieniveaus voor spin-up elektronen, de rechter 
voor spin-down elektronen. 
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Deze berekeningen leveren dus op dat Rh2 een magnetisch moment heeft en een evenwiehts
afstand van 2.10 A. In vergelijking met ingewikkelder berekeningen (LDA, multi-configuratie self
consistent field methoden, etc.) is deze evenwichtsafstand nogal klein (zie [Bie95], bladzijde 72) . 
Deze verschillende methoden geven ook allemaal verschillende waarden voor de evenwichtsafstand, 
maar liggen toch allemaal tussen de 2.23 A en 2.86 A. Experimenteel blijkt de evenwichtsafstand 
2.28 A te bedragen. 

6.5 Resultaten voor verschillende clusters 

Op dezelfde wijze als hierboven is voor een aantal clusters de curve van de totale energie als functie 
van de afstand bepaald. Hierbij werden bij elke afstand meestal meerdere stabiele toestanden 
gevonden, maar allemaal met verschillende magnetische momenten. Van elke cluster wordt de 
totale energie van dit minimum vermeld, evenals de afstand waarbij dit minimum optreedt. Ook 
worden het gemiddelde magnetische moment per atoom en het magnetische moment op elk van 
de niet-equivalente atomen vermeld. Tevens worden de laagste totale energie en het magnetische 
moment voor de bulkafstand weergegeven, dus voor het geval dat er geen sprake is van contractie. 
Alle berekeningen zijn gedaan met 8 elektronen per atoom. 
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Tabel 6.3: Resultaten voor de totale energie (in eV), gemiddelde bindingslengte dn , gemiddelde 
magnetische moment P,n en lokale magnetisch momenten Jli (in eenheden van JLB) en de ladingen 
n op verschillende atomen voor kleine Rhn clusters. 

Structuur Etot(eV) dn(A) P,n(JLB) /.Ll (JLB) JL2(JLB) no ni 

2 atomen -4.11 2.10 1.000 1.000 8.000 
-3.16 2.69 2.000 2.000 8.000 

driehoek -6.56 2.26 1.333 1.333 8.000 
-5.86 2.69 2.000 2.000 8.000 

lijn van 3 atomen -6.57 2.28 1.333 1.333 8.000 
-5.65 2.69 2.000 2.000 8.000 

tetraëder -9.15 2.45 2.000 2.000 8.000 
-8.67 2.69 2.000 2.000 8.000 

vierkant -8.60 2.32 1.500 1.500 8.000 
-7.74 2.689 2.000 2.000 8.000 

kubus -19.57 2.33 0.750 0.750 8.000 
-16.21 2.69 2.000 2.000 8.000 

ring van 8 atomen -17.76 2.20 0.750 0.750 8.000 
-15.53 2.69 2.000 2.000 8.000 

icosahedron -33.8 2.52 2.000 2.454 1.962 7.546 8.038 
-32.60 2.69 2.000 2.591 1.951 7.409 8.049 

cubo-octahedron -32.72 2.54 0.923 0.693 0.942 6.671 8.111 
-32.43 2.69 2.000 2.506 1.958 7.495 8.042 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er voor kleine clusters sprake is van een sterke contractie van 
de afstand tussen de atomen . Voor grotere clusters neemt de afstand toe. Over de stabiliteit van 
een rechte lijn van 3 atomen ten opzichte van een driehoek valt niet veel te zeggen, aangezien het 
verschil in totale energie zeer klein is. Voor een echt uitputtende berekening om te bepalen wat nu 
de grondtoestand van het cluster met drie atomen is, zou net als voor Pb~+ in paragraaf 2.12, een 
contourplot moeten worden gemaakt voor alle mogelijke hoeken en afstanden tussen de atomen. 
Dit zou echter veel te lang duren en bovendien lieten Reindl en Pastor [RP93] zien dat voor het 
geval van Pb~+ de Hartree-Fock benadering niet in staat was om aan te tonen dat het cluster stabiel 
was. Het blijkt wel dat een tetraëder stabieler is dan een vierkant . Ook een kubus is stabieler 
dan een ring van 8 atomen. Voor deze kleine clusters zijn alle atomen equivalent en bevatten dus 
allemaal 8 elektronen. Voor de grotere clusters, het icosahedron en het cubo-octahedron is dit 
niet meer het geval. Daarbij vindt er ladingstransport van het centrale atoom naar de buitenrand 
plaats. Het magnetische moment op het centrale atoom is steeds in dezelfde richting gericht als 
dat van de buitenste atomen. Er is dus sprake van een ferromagnetische koppeling in deze clusters . 
Het blijkt dat het icosahedron stabieler is dan het cubo-octahedron. Het icosahedron heeft een 
magnetisch moment van 26 JLB en is volledig gemagnetiseerd. Het cubo-octahedron is dat niet: 
het heeft een magnetisch moment van 12 JLB· Pas bij grotere afstanden tussen de atomen wordt 
de toestand met M = 26 stabiel. In figuur 6.3 staan de één-deeltje energieniveaus voor de beide 
Rh13 clusters weergegeven bij de bulkafstand. Het magnetische moment is dus een gevolg van het 
feit dat de energieniveaus voor spin-up en spin-down verschoven zijn. Alle behandelde clusters 
blijken dus een magnetisch moment te hebben, zowel bij de bulkafstand als bij de geoptimaliseerde 
afstand . 

Er zijn een aantal auteurs die eveneens de elektronische structuur van Rhodium clusters hebben 
bepaald. Piveteau et al. zijn de enige die dit met behulp van het Hubbard model doen . De an
dere berekeningen hebben allemaal plaatsgevonden met behulp van LDA-methoden. Het voordeel 
hierbij is dat er in principe geen arbitraire parameters hoeven te worden meegenomen. Een veel 
omvattend onderzoek is gedaan door Biemolt [Bie95] . Als onderdeel van zijn promotie-onderzoek 
aan de TUE heeft hij gekeken naar kleine Rhodium clusters om te achterhalen of kleine clusters 
model zouden kunnen staan voor bulk Rhodium. Hij is hier in geïnteresseerd vanwege de katalyti
sche eigenschappen van Rhodium. Hij heeft gekeken naar clusters bestaande uit 2 tot 40 atomen. 
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Figuur 6.3: Eén-deeltje energieniveaus voor het cubo-octahedron (links) en het icosahedron 
(rechts) bij de bulk-afstand. Beiden hebben een magnetisch moment van 26 J.LB· 
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Voor het Rhodium dimeer krijgt hij als evenwichtsafstand 2.297 A en M=2. Voor de lijn van drie 
Rhodium atoom verkrijgt hij M = 2.5. Ook heeft hij voor 21 andere clusters het magnetische 
moment bepaald . In het algemeen verschillen zijn berekende magnetisch momenten van die door 
mij berekend zijn. Jinlong, Toigo en Kelin ([JTK94]) hebben ook naar een aantal clusters met 
N=2-8, 10, 12, 13 en 19 atomen keken. Ook Li, Yu, Ohno en Kawazoe [LYOK95] hebben naar 
verschillende Rhodium clusters gekeken (N=6, 9, 13, 19 en 43). Eén van hun conclusie is dat Rh43 
vrijwél volledige bulkeigenschappen heeft. In vergelijking met deze LDA berekeningen is de door 
mij berekende totale energie veel hoger. Dit is een gevolg van het verwaarlozen van de bijdrage 
van de s-elektronen. Ook de berekende bindingsarstanden verschillen. 

6.6 Rh13 met 108 elektronen 

Bovenstaande berekeningen zijn verricht voor clusters met 8 elektronen per atoom. Dus voor Rh13 
werd er gekeken naar 104 elektronen. Piveteau et al. hebben echter gekeken naar 108 elektronen 
in totaal. Voor het icosahedron geldt dat alleen de toestanden met M = 0, M = 14 en M = 22 
stabiel zijn . Voor het icosahedron en het cuboctahedron staan in tabel 6.4 de door mij berekende 
energieën, afstanden, ladingsdichtheden en magnetische momenten voor 108 elektronen vergeleken 
met die van Piveteau et al. 
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Tabel 6.4: Vergelijking van de resultaten voor het icosahedron en het cuboctahedron voor Rh13 
zoals berekend in dit verslag en door Piveteau et al. 

dit verslag Pi veteau dit verslag Pi veteau 
icosahedron icosahedron cu bo-octahedron cubo-octahedron 

afstand 2.55 A 2.538 A 2.54 A 2.532 A 
Ecoh -27.37 eV -28.28 eV -27.58 eV -28.26 eV 
no 7.420 7.453 6.756 6.591 
ni 8.379 8.379 8.437 8.451 
mo 2.552 /-LB 2.547 /-LB 0.5919 J-LB 0.658 /-LB 

mi 1.621 /-LB 1.621 /-LB 1.117 /-LB 1.112 /-LB 
M 22 22 14 14 

Ook hierbij is het icosahedron weer volledig gemagnetiseerd, terwijl het cubo-octahedron dat 
niet is . Zelfs bij de bulk-afstand blijkt het cubo-octahedron een magnetisch moment van 14 
te hebben. Pas bij circa 2.80 A krijgen we dat de grondtoestand M = 22 heeft . Wat enigszins 
bevreemdend kan zijn, is dat de resultaten van Piveteau et al. in detail verschillen van de resultaten 
zoals door mij berekend. Dit vanwege het feit dat dezelfde parameters gebruikt zijn . De verschillen 
zijn echter zeer gering. De reden van de verschillen zijn gelegen in de kleine verschillen in totale 
energie voor kleine veranderingen in de afstand tussen de atomen. Ook is door mij bij de berekening 
van Coulomb-interactie tussen de atomen een cut-off gebruikt van 4 A, terwijl niet geheel duidelijk 
is of dit is wat Piveteau et al. gedaan hebben. Om de afstandsafhankelijkheid van de elektronische 
eigenschappen te illustreren staan in tabel 6.5 de totale energie, lading en magnetische momenten 
voor het icosahedron vermeld als functie van de afstand. 

Tabel 6.5: Een aantal eigenschappen van het icosahedron met 108 elektronen als functie van de 
afstand d tussen de atomen. 

d Etot no n i mo mi 

2.50 -27.2549 7.455 8.379 2.545 1.621 
2.52 -27.3688 7.448 8.379 2.552 1.621 
2.54 -27.4324 7.442 8.380 2.558 1.620 
2.55 -27.4470 7.438 8.380 2.562 1.620 
2.56 -27.4437 7.435 8.380 2.565 1.620 
2.58 -27.4282 7.428 8.381 2.572 1.619 
2.60 -27.3689 7.420 8.382 2.580 1.618 
2.538 -28.28 7.453 8.379 2.547 1.621 Pi veteau 

In figuur 6.4 staat de totale energie van het icosahedron met 108 elektronen weergegeven als 
functie van de afstand tussen de atomen. Te zien is dat het minimum in de totale energie niet zeer 
nauwkeurig bepaald kan worden. Ook is duidelijk dat het hebben van een magnetisch moment de 
totale energie van het icosahedrons sterk verlaagd in vergelijking met de niet magnetische toestand. 
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Figuur 6.4: Totale energie van het icosahedron met 108 elektronen als functie van de afstand. 
Zowel de curve voor M =0 als voor M =22 is gegeven. 
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Uit tabel 6.4 en 6.5 blijkt ook dat het centrale atoom minder lading heeft dan de omringende 
atomen. Dit valt te verklaren uit het één-deeltje energie-spectrum. Voor de toestanden in het 
centrum van de energieband geldt dat de bijdrage van de basistoestanden op het centrale atoom 
zeer klein is. De toestanden waarbij er elektronen op het centrale atoom zitten bevinden zich 
bij de laagste en hoogste energieën. Aangezien voor Rhodium de energietoestanden vrijwel tot 
bovenaan de band gevuld worden, zijn het de toestanden waarbij de elektronen zich op het centrale 
atoom bevinden die niet opgevuld worden. Daarom heeft het centrale atoom minder lading. We 
hebben nu dus voor zowel 104 als 108 elektronen het magnetische moment van het icosahedron 
en het cubo-octahedron berekend. Het magnetische moment bedroeg 12, 14, 22 of 26 J.LB· We 
kunnen dit vergelijken met de experimenten uit hoofdstuk 1. Daar bleek dat het Rh13 cluster een 
totaal magnetisch moment van 6.5 J.LB heeft . Dit is dus veellager dan de berekende magnetische 
momenten . Misschien heeft het experimenteel gemeten cluster een andere structuur dan het 
icosahedron of cubo-octahedron. Merk op dat het cubo-octahedron, met een lagere symmetrie 
dan het icosahedron, een lager magnetisch moment heeft. 

6. 7 Berekeningen aan Rh13 

De eersten die een berekening verrichten aan Rh1a waren Reddy, Khanna en Dunlap [RKD93] in 
1993. Zij keken met behulp van de "discrete variational method" , een bepaalde LDA-methode, 
naar de elektronische structuur van clusters van 13 atomen voor de 4d niet-magnetische materialen 
Pd, Rh en Ru. Ze keken daarbij zowel naar het icosahedron als het cubo-octahedron. Voor het 
icosahedron verkregen ze een magnetisch moment van 21 J.LB · Dit betekent dus 1.6 J.LB per atoom. 
Voor Ru13 en Pd13 verkrijgen zij 1.02 J.LB en 0.12 J.LB respectievelijk. Dit onverwachte resultaat 
was de aanleiding voor het experimentele onderzoek dat in hoofdstuk 1 beschreven is. Hoewel 
Reddy et .al. er dus terecht op hadden gewezen dat Rh13 een magnetisch moment moet hebben, 
hebben ze de grootte hiervan overschat . Een reden hiervoor werd duidelijk gemaakt door een 
artikel van Jinlong en Toigo [JT94]. Zij keken ook naar het icosahedron en het cubo-octahedron 
Er bestaan echter een aantal verschillen met de berekeningen van Reddy et.al. Ten eerste namen 
Jinlong en Toigo. ook 5p orbitals mee, zodat zij werkten met een elektronische configuratie van 
4d8 5s0

·
9 5p0

·
1

• Het belangrijkste verschil is echter dat zij niet werkten met een Lorentz-verbreding 
van hun energie-niveaus. Hierdoor is hun convergentie veel langzamer. Het resultaat is echter beter 
dan als er wel Lorentz-verbreding wordt toegepast. De energie-niveaus vlak bij het hoogst-gevulde 
energieniveau liggen vlak bij elkaar. Door gebruik te maken van een kleine Lorentz-verbreding 
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is het al mogelijk dat hierdoor andere resultaten ontstaan dan zonder Lorentz-verbreding. Ook 
blijken Reddy et al. slechts een lokaal minimum in de bindingscurve gevonden te hebben. Jinlong 
en Toigo tonen dus eigenlijk aan dat de voorspelling van Reddy et al. op een foute berekening is 
gebaseerd. 

Het blijkt dat de meest symmetrische cluster, het icosahedral bij hun berekeningen voor kleine 
afstanden een lager magnetisch moment heeft dan het minder symmetrische cubo-octahedrale 
cluster. Dit is op het eerste oog vreemd, omdat magnetisme vaak ontstaat door de hoge symmetrie. 
Dat dit in dit geval niet het geval is komt doordat er zoveel energieniveaus rond het Fermi-niveau 
liggen. Zij denken dat de werkelijke structuur van de experimentele Rh13 clusters een vervormd 
icosahedron is. Hun berekend magnetisch moment is lager dan dat van Reddy et al. Maar nog 
steeds groter dan experimenteel. Het icosahedron heeft de laagste energie. Er treedt een kleine 
contractie van 5% op. Reddy et al. berekenen een lagere bindingsenergie ten gevolge van de 
kleinere basisset. Het cubo-octahedron heeft volgens Jinlong en Toigo M = 19JLB· Bij toenemde 
afstand tussen de atomen neemt het magnetische moment van het icosahedron toe van 15 tot 17 
tot 21 JLB· 

6.8 s- en p-elektronen 

Het grote probleem bij het interpreteren van bovenstaande resultaten is het aantal d-elektronen. 
Piveteau et al. nemen 108 d-elektronen voor de clusters met 13 atomen. Dit houdt dus in dat 
ze kijken naar 8.3 elektronen per atoom. Om dit probleem serieuzer te behandelen moet de 
hybridisatie tussen de s- en de d-elektronen worden meegenomen. De on-site energie voor de 
s-elektronen ligt zowel in bulk (zie tabel 4.13) als bij losse atomen (zie tabel 1.2) boven die van 
de d-elektronen. Doordat de s-elektronen echter een grotere overlap hebben en dus ook grotere 
hopping-integralen, vormen de energieniveaus van de s-elektronen een bredere band, waarvan een 
aantal niveaus een lagere energie zullen hebben dan die van de hoogste bezette d-niveaus. In eerste 
instantie zou gekeken kunnen worden naar het vullen van dezes- end-niveaus, zonder dat er sprake 
is van interactie tussen de s- en d-elektronen. Voor een realistische beschrijving moet echter ook 
rekening worden gehouden met de hybridisatie tussen des- en de d-elektronen. Hierdoor zullen de 
energieniveaus van de s- en d-orbitals elkaar gaan beïnvloeden. Als eerste benadering zou men de 
correlatie tussen de s- en de d-elektronen kunnen verwaarlozen. Bij deze aanpassing hoeft alleen 
de on~site matrix vergroot te worden van 5 x 5 naar 6 x 6. Alleen voor de 5 d-niveaus worden de on
site energieën gerenormaliseerd door de Hubbard interactie. Ook het meenemen van p-orbitals is 
in principe geen probleem. Ook hierbij zal de interactie met de d-elektronen verwaarloosd kunnen 
worden. Doordat dep-orbitals een nog hogere on-site energie hebben dan de s-elektronen, terwijl 
de hopping-integralen kleiner zijn dan van de s-elektronen, zullen er maar weinig elektronen in de 
p-niveaus terecht komen. 

Een ander probleem bij bovenstaande berekening wordt echter gevormd door de keuze van de 
parameters. Ten eerste moet het verschil in on-site energie tussen s-, p- en d-elektronen bepaald 
worden. Het is echter niet duidelijk of hiervoor zomaar de on-site energieën voor bulk gebruikt 
mogen worden. Ook moet de Slater-Koster parameter ssCT, evenals de hybridisatie parameters sdCT 
en sd1r bepaald worden. Ook hier is het weer de vraag of zomaar de bulk parameters gebruikt 
mogen worden. Wat ook zeer belangrijk is, is de afstandsafhankelijkheid van de hopping-integralen . 
Meestal wordt voors elektronen een 1/r afhankelijkheid genomen, maar geldt dit ook voor kleine 
clusters? Het komt er dus op neer dat er in het extended Hubbard model uiteindelijk zoveel 
parameters bepaald moeten worden, dat getwijfeld kan worden aan de voorspellende waarde van 
de berekeningen. 

6.9 Spin-haan koppeling 

Een ander effect wat we verwaarloosd hebben is de spin-baan koppeling. Rhodium is nummer 45 uit 
het periodieke systeem en de atoomkern is al zo zwaar dat dit effect niet verwaarloosd kan worden. 
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De tight-binding methode is echter in principe makkelijk uitbreidbaar tot het meenemen van de 
effecten van spin-baan koppeling. Zulke effecten zijn alleen belangrijk voor de 4d-toestanden. 
Spin-baan koppeling tussen de 4d-toestanden kan worden geïntroduceerd door middel van een 
extra parameter, de spin-baan parameter Ç4d · 

Meestal denken we bij een atomair systeem aan een elektron dat rond een kern draait. Vanuit 
het elektron gezien, draait de geladen kern echt~r rond. Deze voor het elektron bewegende lading 
van de kern veroorzaakt bij het elektron een magnetisch veld. Dit magnetische veld heeft een 
interactie met het magnetische moment van het elektron ten gevolge van de spin. Dit interactie 
die hierdoor ontstaat kunnen we schrijven als 

N 

H = LÇ(rj)ij · sj (6.1) 
j=l 

Hierbij is Ïhet baanimpulsmoment en shet spin-impulsmoment. De parameter Ç staat bijvoor
beeld getabelleerd in het boek van Herman en Skiliman [HS63] . We kijken alleen naar spin-baan 
koppeling tussen elektronen op hetzelfde atoom. Doordat de spin-baan koppeling afhangt van de 
spin van de elektronen ontstaat er een koppeling tussen de spin-up en spin-down elektronen. Tot 
nu toe konden we de energieën voor spin-up en spin-down bepalen door voor beide afzonderlijke 
matrices te diagonaliseren. Door de spin-baan koppeling zijn de spin-up en spin-down matrices 
nu met elkaar gekoppeld. Hierdoor wordt de dimensie van de Hamiltonmatrix 2 keer zo groot. 
De koppeling vind dus alleen plaats tussen elektronen die zich op hetzelfde atoom bevinden. Om 
de matrix-elementen te bepalen moet gekeken worden naar de matrixelementen van de operator 
Li Si . Doordat we de expliciete uitdrukkingen voor de d-or bitals kennen, kunnen we bepalen 
wat de matrixelementen van de L-operator zijn. De S-operator is te schrijven in termen van de 
Pauli spin-matrices . Hiermee kunnen de overgangselementen worden bepaald . Dit is bijvoorbeeld 
gedaan door Friedel et al. [FLL64] . De spin-baan koppeling vergt maar één extra parameter: 
Ç. Pastor et al. [PDDPD95] en Dreyssé et al. [DDDPP94] hebben gekeken naar de magnetische 
anisotropy die door deze spin-baan koppeling ontstaat bij kleine Fe clusters. Ook kijken ze naar 
het baan magnetisch moment. Dit blijkt echter een factor tien kleiner te zijn dan het spin moment. 

6.10 Conclusies 

Het werk aan dit afstudeer-project heeft een computerprogramma opgelevert dat in staat is voor 
kleine clusters onder andere het magnetische moment te bepalen. Hierbij moeten een tiental pa
rameters opgegeven worden. Door andere parameters te gebruiken kunnen andere clusters, zoals 
Fe of Ni, bestudeerd worden. De parameters kunnen bepaald worden uit bulk-berekeningen en 
spectroscopische metingen. De berekeningen kunnen voor grotere clusters alleen verricht worden 
voor symmetrische clusters, omdat er anders problemen ontstaan met betrekking tot de conver
gentie. Het belangrijkste mankement op dit moment is dat er nog geen rekening wordt gehouden 
met de s- en p-elektronen. In principe is het niet moeilijk om dit wel te doen, maar hiervoor 
moeten weer een aantal nieuwe parameters geïntroduceerd worden. Ook spin-baan koppeling kan 
vrij eenvoudig meegenomen worden in de berekeningen. De resultaten in dit hoofdstuk laten zien 
dat kleine Rhodium clusters inderdaad een magnetisch moment hebben. Als de afstand tussen de 
atomen de bulk-afstand is, dan zijn vrijwel alle clusters volledig gemagnetiseerd. Door contractie 
van de clusters wordt de energie-bandbreedte vergroot en blijken lagere magnetische momenten 
het meest stabiel te zijn. 
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