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Analiza rozkładów gęstości pędów i spinów w gadolinie metodami obliczeń ab-initio
i maksymalnej entropii

Streszczenie

Funkcje falowe są wielkościami, które pozwalają na pełne zrozumienie własności fizycznych
rozważanego układu. Niniejsza praca prezentuje analizę elektronowych własności gadolinu, który
jest niewątpliwie fundamentalnym metalem 4f .

Z uwagi na trudności związane z dokładnym opisem elektronów 4f wszystkie lantanowce
są prawdziwym wyzwaniem dla metod teoretycznych. Chociaż w tzw. modelu standardowym
zakłada się, iż stany 4f są takie jak w swobodnym jonie Gd3+, ich oddziaływanie z polem krysta-
licznym (w tym również pośrednie oddziaływanie zlokalizowanych momentów magnetycznych
poprzez elektrony przewodnictwa) jest źródłem wielu komplikacji w opisie teoretycznym.

Z jednej strony gadolin jest względnie prostym materiałem i nie jest konieczne uwzględnianie
niekolinearnej struktury magnetycznej. Dodatkowo, w wypadku zapełnionej w połowie podpow-
łoki elektronowej także sprzężenie spin-orbita nie jest tak istotne dla właściwego opisu struktury
elektronowej. Niemniej jednak dotychczasowe próby opisu topologii powierzchni Fermiego tego
metalu doprowadziły do niejednoznacznych wyników. Obliczenia przedstawione w pracy pro-
wadzone były w oparciu o formalizm funkcjonałów gęstości elektronowych zaimplementowany
w kodzie Wien2k.

W przedstawionej dysertacji dyskutowane są własności struktury elektronowej i magnetycznej
krystalicznego gadolinu na podstawie informacji zawartych w rozkładach gęstości spinów (w prze-
strzeni położeń) oraz gęstości pędów (w przestrzeni odwrotnej). Tylko te dwa rozkłady analizo-
wane równocześnie stanowią pełną informację o układzie i pozwalają na porównanie wyników
teoretycznych z rezultatami eksperymentalnymi otrzymanymi różnymi technikami. Jak niemal
wszystkie metale ziem rzadkich, gadolin krystalizuje w strukturze heksagonalnej o najgęstszym
upakowaniu. Jednakże, w odróżnieniu od większości lantanowców jest ferromagnetykiem.

Strukturę elektronową ciał stałych można było dokładniej badać, gdy hodować zaczęto z po-
wodzeniem monokryształy wysokiej czystości oraz gdy nastąpił rozwój tak wyrafinowanych me-
tod eksperymentalnych jak dyfraktometria spolaryzowanych neutronów, rozpraszanie Comptona
i 2D ACAR. Stanowią one także bardzo precyzyjne narzędzia służące do badania struktury ma-
gnetycznej oraz rozkładów gęstości pędów elektronów.

W celu dokonania rekonstrukcji rozkładów gęstości pędów (dla par elektron-pozyton) na pod-
stawie znajomości ich całek liniowych ( dane 2D ACAR), stworzony został algorytm numeryczny
oparty o metodę maksymalnej entropii. Otrzymane wyniki zostały szczegółowo porównane z to-
mograficzną metodą Cormacka. Rekonstrukcja rozkładów gęstości spinów z danych dyfrakcji
neutronów wymagała znacznie bardziej zaawansowanej dwukanałowej metody maksymalnej en-
tropii.

Praca podzielona jest na cztery główne części: (i) opis eksperymentalnych i teoretycznych me-
tod badania struktury elektronowej i magnetycznej (rozdział 2), (ii) dotychczasowy stan wiedzy
na temat gadolinu ze szczególnym uwzględnieniem rozbieżności i niejednoznaczności we wcze-
śniejszych wynikach (rozdział 3), (iii) opis metod rekonstrukcji (rozdział 4), (iv) przedstawienie
wyników otrzymanych przez autora wraz ze szczegółową ich dyskusją (rozdziały 5-7).



Obliczenia ab-initio wskazują na obecność sferycznie symetrycznej gęstości spinowej związa-
nej ze zlokalizowanym momentem magnetycznym 4f oraz znaczący wkład pochodzący od elek-
tronów walencyjnych. Topologia otrzymanej powierzchni Fermiego jest zgodna z eksperymental-
nym wynikiem Döbrich i in. [DBRK10], lecz różna od rezultatów obliczeń Temmermana i Sterna
[TS90] oraz Ahuja’y [AAJB94]. Położenie pasm 4f jest spójne z wcześniejszymi wynikami fo-
toemisji elektronów. Powierzchnia Fermiego wykazuje pewną tendencję do tworzenia równole-
głych pasm, nie dotyczy to jednak pasm o różnym charakterze spinowym więc nie prowadzi do
powstania fal gęstości spinowej czy niekolinearnego magnetyzmu. Otrzymana została dodatnia
polaryzacja elektronów w przestrzeni międzywęzłowej, co przeczy interpretacji wyników ekspe-
rymentalnych Moona i in. [MKCC72], lecz jest całkowicie zgodne z rezultatami komptonowksimi
[STI+91] i anihilacyjnymi [HWB68].

Obliczona energia anizotropii magnetokrystalicznej jest na poziomie 60µeV osiągając war-
tość maksymalną dla ustawienia momentu magnetycznego równolegle do płaszczyzny bazowej.
Minimum odpowiada kątowi θ = 0 (ustawienie wzdłuż osi c). Obliczenia pokazały, że odchyle-
nie momentu magnetycznego od osi c prowadzi do bardzo małych zmian energii całkowitej, zaś
wyniki są niezwykle wrażliwe na sposób prowadzenia rachunków.

Przy analizie magnetycznych form faktorów specjalny nacisk został położony na obecność
ujemnej polaryzacji elektronów przewodnictwa. W tym celu zrekonstruowany został trójwymia-
rowy rozkład namagnesowania. Dostępne dane nie pozwalały na wykonanie takiej rekonstrukcji
w oparciu o metodą Fouriera zastosowaną w pracy [MKCC72]. Udało się w ten sposób potwier-
dzić obecność ujemnej polaryzacji, sugerowanej we wspomnianej pracy, jednak ma ona bardzo
lokalny charakter i jest zdeterminowana wartościami pierwszych refleksów, które mogły być zmie-
rzone z mniejszą dokładnością niż na to wskazuje niepewność podana przez autorów [MKCC72].
W związku z tym nie można uznać takiego wyniku za wiarygodny dowód istnienia ujemnej po-
laryzacji. W niniejszej pracy pokazano także, że teoretycznie obliczona gęstość namagnesowania
jest konsystentna z danymi eksperymentu [MKCC72]. Okazuje się, że polaryzacja elektronów
5d jest fundamentalna dla pełnej interpretacji danych neutronowych. W toku obliczeń pokazano
również, że ujemna polaryzacja elektronów 5s oraz 5p może zostać zmierzona przy zastosowaniu
wysokorozdzielczego magnetycznego rozpraszania Comptona.

Stworzony przez autora algorytm rekonstrukcji gęstości pędów z danych anihilacji pozyto-
nów jest bardzo stabilny i daje wyniki zgodne z powszechnie stosowanym algorytmem Cormacka.
Użycie metody maksymalnej entropii do niekompletnych danych pozwala uzyskać znacznie bar-
dziej wiarygodny wynik, wolny od obszarów ujemnej gęstości, które mogę się pojawić gdy stoso-
wana jest metoda Cormacka. Redukcja gęstości pędów do I strefy Brillouina pozwoliła na iden-
tyfikację głównych elementów powierzchni Fermiego. Wyniki otrzymane w ten sposób są bliższe
rezultatom znanym dla fazy paramagnetycznej niż dla ferromagnetycznego stanu podstawowego.
Wynikać to może z uśrednienia jakiemu ulegają wszystkie elementy powierzchni Fermiego.



Analysis of momentum and spin density distributions in gadolinium by means of
ab-initio calculations and maximum entropy method.

Abstract

The wave functions are the ones that offer full understanding of the physical system. This Thesis
presents an analysis of the electronic properties of gadolinium, which seems the seminal 4f metal.

All lanthanides present a real challenge to theory because precise description of 4f electrons
is particularly difficult. Although in so-called standard model one assumes that 4f states are
nearly the same as in free trivalent ion, an interaction of these electrons with crystal field (and also
indirect interaction of localized magnetic moments mediated by conduction electrons) complicates
the situation and creates a number of theoretical difficulties.

On the one hand, gadolinium is relatively simple magnetic system in which no non-collinearity
of the magnetic structure has to be considered. Also, in case of half-filled shell even spin-orbit
coupling seems not to be crucial for proper description of its electronic structure. However, it
is surprising that so far any attempts to describe Fermi surface topology has led to ambiguous
results. Calculations presented in this paper were carried out within density functional theory as
was implemented within Wien2k code.

In the present dissertation the main properties of electronic and magnetic structure of gadolin-
ium crystal are discussed on the base of information which is included in spin density distribution
in the real space and momentum density distribution in the reciprocal space. Only these two
distributions together bear complete information about the system and allow to compare theoret-
ical results with experimental ones, obtained with different techniques. As nearly all other other
rare-earth metals, gadolinium crystallizes in hexagonal close-packed structure. However, in con-
trast to most of them, it is ferromagnetic.

Availability of high purity single crystals and the development of such subtle experimental
techniques as polarized neutron diffractometry, Compton scattering and 2D ACAR – very precise
tools for investigation of magnetic structure, and the electron momentum density distributions –
allowed one to get better insight into the electronic structure of solids.

To reconstruct momentum density distribution (for electron-positron pairs), measured as line
integrals (2D ACAR data), an algorithm basing on Maximum Entropy Method was created. Ob-
tained results were carefully compared with tomographic Cormack’s method. For the reconstruc-
tion of spin density distribution from neutron diffraction data more advanced two-channel ap-
proach of the Maximum Entropy Method was used.

The dissertation is divided into four parts: (i) description of experimental and theoretical meth-
ods of investigation of electronic and magnetic structure (chapter 2), (ii) current state of knowledge
about gadolinium with special emphasis on all inconsistencies and discrepancies between reported
results (chapter 3), (iii) description of the reconstruction algorithms (chapter 4), (iv) author’s re-
sults with detailed discussion (chapters 5-7).

Ab-initio calculations reveal the presence of spherically symmetric spin density connected
with localized 4f magnetic moment and crucial contribution from valence electrons. Obtained
Fermi surface topology is consistent with photoemission spectra of Döbrich et al. [DBRK10]
but a little bit different from previous calculations of Temmerman-Sterne [TS90] and Ahuja



[AAJB94]. The positions of 4f bands turned out to correspond with what is known from pho-
toemission spectra. The Fermi surface shows certain tendency to nesting, however this as not
connected with different spins does not lead to the spin density wave or non-collinear magnetism.
Magnetic polarization of electrons in the interstitial region turned out to be positive in contrast
with the interpretation of the experiment by Moon et al. [MKCC72] but with agreement with
results of Compton scattering [STI+91] and positron annihilation [HWB68].

The calculated magnetocrystalline anisotropy is on the level of 60µeV , reaching its maximum
for magnetic moment lying in the basal plane. Minimal value was obtained for angle θ = 0

(parallel to the c-axis). The calculations have shown that deviations of magnetic moment from
the c-axis lead to very small energy differences and results are very sensitive to the method of
calculations.

In the neutron magnetic form-factor analysis, special attention was paid to the presence of
the negative polarization of the conduction electrons. Thus, 3-dimensional spin density was
reconstructed. In light of the experimental data, such reconstruction was impossible within Fourier
analysis used in [MKCC72]. Presence of the negative magnetization in the interstitial regions,
claimed in the cited paper, was confirmed. However, it was shown that it appears very locally and
is determined only by the first experimental points which may have been measured with lower
accuracy than claimed by authors [MKCC72]. Therefore one can hardly accept it as the evidence
of conduction electron polarization. It was also shown that theoretically obtained magnetization
distribution is explaining the experimental data well. The role of magnetization of 5d electrons
was shown to be important for full interpretation of neutron results. In the course of this studies,
it was also shown that the negative polarization of 5s and 5p electrons could be measured if
high-resolution studies of the magnetic Compton scattering were carried out.

Created Maximum entropy algorithm, used for reconstruction of momentum density distri-
bution from annihilation data, turned out to be very stable and fully consistent with well-known
Cormack’s method. Used for incomplete or very noisy data gives even more reliable results,
free from non-physical negative densities which may occasionally happen in case of Cormack’s
method. Folding the density into the Ist Brillouin zone allowed identification of main elements
of the Fermi surface. One notes that the results obtained this way are closer to the paramagnetic
phase than to the ground state with ferromagnetic ordering. Such a picture can result from the
averaging of all elements of Fermi surfaces.
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Rozdział 1

Wstęp

„Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia"
Flp 4,13

Znajomość struktury elektronowej i spinowej kryształów jest kluczowa dla zrozumie-
nia zarówno ich makroskopowych własności elektrycznych, magnetycznych jak i mecha-
nicznych. Szczególną rolę odgrywa tu powierzchnia Fermiego (PF). Jest to taki zbiór
punktów w przestrzeni pędów, lub przestrzeni wektora falowego, dla których energia
elektronów równa jest energii Fermiego, lub innymi słowy - taka energia, dla której
prawdopodobieństwo obsadzenia takiego stanu wynosi 0, 5. W oczywisty sposób jest
to wielkość charakteryzująca tylko układy metaliczne, w których energia Fermiego nie
znajduje się w obszarze przerwy energetycznej. Dla elektronów swobodnych, gdy mamy
do czynienia z parabolicznymi pasmami: E = p2/(2m), powierzchnia Fermiego jest
w przestrzeni pędów sferą, jednak obecność potencjału krystalicznego może bardzo sil-
nie deformować tę sferę, przez co uzyskuje się bardzo skomplikowane kształty. Kształt
powierzchni Fermiego pośrednio zależy także od elektronów związanych z niższymi pa-
smami, gdyż te mogę silnie wpływać na strukturę pasm walencyjnych i przewodnic-
twa. Tu pojawia się konieczność właściwego opisu struktury pasmowej, gęstości stanów,
a w wypadku układów magnetycznych również konieczne jest uwzględnienie polaryzacji
spinowej. Topologia PF, jej kształt a także wielkość nieciągłości w obrazie gęstości pędo-
wej/ gęstości obsadzeń dla p = pF (pF pęd Fermiego), może wyjaśniać wiele interesują-
cych zjawisk, takich jak obecność fal gęstości spinowych czy fal gęstości ładunkowych,
modulacje struktur magnetycznych oraz przewodnictwo elektryczne.

Pamiętając, że analityczne rozwiązanie równania Schrödingera można znaleźć tylko
dla izolowanego atomu wodoru, możliwość prowadzenia obliczeń kwantowomechanicz-
nych dla układów wielu ciał jest wielkim osiągnięciem teorii ciała stałego. Umożliwił
to rozwój metod obliczeniowych, w tym także rozwój systemów komputerowych. Na-
leży jednak pamiętać, że stosuje się tu szereg rozmaitych przybliżeń i zawsze należy
szukać złotego środka pomiędzy dokładnością wyniku, a stopniem komplikacji zagadnie-
nia, co przekłada się nie tylko na czas prowadzenia rachunku, ale też na jego techniczną



2 Wstęp

możliwość. Chcąc rozważać tylko jeden, wieloelektronowy atom, należy użyć funkcji
falowej zależnej od położeń wszystkich jego elektronów. Zapis takiej funkcji falowej
dla trójwymiarowej siatki punktów (x,y,z) już wymaga użycia niewyobrażalnie wielkich
zasobów pamięci komputerowej. Niemal wszystkie metody obliczeniowe są to modele
jednocząstkowe, w ramach których elektron oddziałuje z uśrednionym polem pochodzą-
cym od pozostałych elektronów oraz jąder atomowych. W oczywisty sposób zaniedbuje
się wtedy korelacje między elektronami i konieczne jest wprowadzenie odpowiedniego
potencjału niejako z zewnątrz. Nie ma też uniwersalnej postaci takiego potencjału i za-
leżnie od tego, jaką wielkość chce się lepiej opisać, z takiego potencjału się korzysta.
John Perdew sformułował nawet koncepcję drabiny Jakuba, której szczeble oznaczają ko-
lejne generacje coraz dokładniejszych przybliżeń, które mają doprowadzić od przybliże-
nia Hartree’ego (obliczeniowej ziemi) do wyniku absolutnie dokładnego (obliczeniowego
nieba). Kolejna trudność, jaką napotykają metody teoretyczne, to odpowiedni wybór bazy
funkcji jednocząstkowych, która zastępuje pełną funkcję falową układu. W wielu meto-
dach obliczeniowych nie analizuje się szczegółowo funkcji falowych, traktując je jedynie
jako matematyczny obiekt pozwalający uzyskać poprawne poziomy energetyczne wraz
z ich dyspersją. W myśl tej zasady, stosuje się nawet funkcje pseudo-falowe, które choć
dają zgodne z eksperymentem wartości energii, nie mają sensu fizycznego i nie dostar-
czają per se żadnych informacji o układzie. Pojawia się także trudność przy przejściu do
przestrzeni odwrotnej, w celu wyznaczenia rozkładu gęstości pędów, przez co wiele po-
wszechnie stosowanych algorytmów obliczeniowych ogranicza się jedynie do przestrzeni
położeń, pozwalając na operowanie tylko gęstością ładunkową.

Istnieje szereg metod eksperymentalnych pozwalających na badanie struktury elek-
tronowej i magnetycznej kryształów. Powierzchnię Fermiego badać można na przykład
w oparciu o efekt de Haasa-van Alphena. Polega on na oscylacjach podatności magne-
tycznej w funkcji pola magnetycznego ~H . Okres takich oscylacji jest proporcjonalny
do odwrotności pola przekroju powierzchni Fermiego. Jest to najpopularniejsza metoda,
lecz wymaga użycia monokrystalicznych próbek wysokiej doskonałości. Jeśli w danym
kierunku występuje więcej niż jedna orbita ekstremalna, okresy oscylacji nakładają się
na siebie i rozróżnienie ich jest trudne. Dodatkowo, należy pamiętać o możliwości tu-
nelowania elektronów pomiędzy różnymi orbitami, przez co uzyskuje się obraz będący
superpozycją tych pierwotnych orbit.

Pomiar rozkładów gęstości pędów elektronów możliwy jest przy wykorzystaniu roz-
praszania Comptona oraz korelacji kątowej kwantów gamma emitowanych na skutek ani-
hilacji pozytonów w krysztale. Pierwsza metoda polega na nieelastycznym rozprasza-
niu (rozpraszaniu ze zmianą energii promieniowania) wysokoenergetycznych kwantów
promieniowania elektromagnetycznego na swobodnych (lub słabo związanych) elektro-
nach. Widmo energetyczne rozproszonych kwantów gamma, po zastosowaniu rozmaitych
poprawek dotyczących geometrii problemu, rodzaju próbki itp. nazywane jest profilem
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komptonowskim. Ma on sens całki podwójnej z rozkładu gęstości pędów.

J(pz) =

∫
ρ(~p) dpxdpy (1.1)

Zwykle zawiera on informację o wszystkich elektronach, także tych z głęboko położo-
nych powłok atomowych. Nie można wyznaczyć też bezpośrednio rozkładu ρ(~p) i ko-
nieczne jest rozwiązanie zagadnienia odwrotnej transformaty Radona.

Podobnie badanie kątowego rozkładu anihilacyjnych kwantów gamma dostarcza wie-
dzy o rozkładzie pędów par elektron-pozyton. Z zasady zachowania pędu wynika, że przy
zerowym pędzie pary e-p, emitowane powinny być dwa fotony poruszające się w prze-
ciwnych kierunkach. Określając kąt między kwantami promieniowania anihilacyjnego
można wyznaczyć składowe pędu otrzymując jedno- lub dwuwymiarowy profil. Tak jak
w przypadku rozpraszania Comptona, ma on sens całki z rozkładu gęstości pędów. Jeśli
eksperyment pozwalał na badanie korelacji od dwóch kątów, mamy do czynienia z pro-
filem dwuwymiarowym - liniową całką z gęstości. W odróżnieniu od profili kompto-
nowskich, dodatni pozyton jest odpychany od jądra atomowego i nie anihiluje praktycz-
nie z elektronami niższych powłok. Można w ten sposób badać tylko gęstości związane
z elektronami walencyjnymi. Znane jest także zjawisko wzmocnienia wysokopędowych
składowych gęstości (tzw. składowych Umklapp) powodowane obecnością pozytonu.
Także i w tym wypadku pojawia się trudność związana z koniecznością znalezienia funk-
cji podcałkowej na podstawie skończonej liczby projekcji gęstości na płaszczyznę lub
wyróżniony kierunek.

Przełom w badaniach eksperymentalnych rozpoczął się w latach pięćdziesiątych. Za-
częto wówczas hodować z powodzeniem monokryształy, a także możliwe było zastoso-
wanie (dzięki pracującym już reaktorom badawczym) spolaryzowanych neutronów, które
są niezwykle precyzyjnym narzędziem pozwalającym na badanie struktury magnetycz-
nej (pozbawiony ładunku neutron oddziałuje z elektronami przez swój moment magne-
tyczny). Dostępne stały się także metody wysokorozdzielczego rozpraszania Comptona
oraz korelacji kątowej promieniowania anihilacyjnego.

Można śmiało powiedzieć, iż historia badań nad metalami ziem rzadkich rozpoczęła
się właśnie od gadolinu. Metal ten odkrył Jean Charles Galissard de Marignac w 1880
roku, lecz jego nazwa pochodzi od nazwiska fińskiego chemika Johana Gadolina, który
już 80 lat wcześniej badał minerał z grupy krzemianów nazwany gadolinitem. Pierwiastek
gadolin, jak wiele innych metali ziem rzadkich, krystalizuje w strukturze heksagonalnej
o najgęstszym upakowaniu. W 1935 roku Urbain, Weiss i Trombe [UWT35] odkryli
ferromagnetyzm w tym właśnie metalu. Teraz już wiemy, że nie było to tak oczywi-
stym wynikiem, mając na uwadze egzotyczne uporządkowanie magnetyczne jego sąsia-
dów (oprócz gadolinu tylko terb jest w niskich temperaturach ferromagnetykiem). Lan-
tanowce i aktynowce są dość trudnym przedmiotem badań teoretycznych. Trudności te
pojawiają się przede wszystkim przy próbach właściwego opisu elektronów 4f . Choć
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w tzw. modelu standardowym zakłada się, iż stany 4f są niemal tożsame ze stanami
swobodnego jonu, to oddziaływanie tych elektronów z polem krystalicznym (a także po-
średnie oddziaływanie momentów zlokalizowanych na różnych atomach) oraz płynące
z niego skutki były już prawdziwym wyzwaniem dla badaczy. Właściwy opis elektronów
4f jest kluczowy dla zrozumienia walencyjności tych metali. Ostatnie badania [SST+99]
pokazały, że poczynając od ceru, który ma tylko jeden elektron 4f , mamy do czynienia
z rezonansem f-elektronowym w obrazie gęstości stanów. Tak długo, jak leży on wysoko
w skali energii, preferencyjnie obsadzany jest stan 5d i efektywnie liczba elektronów
walencyjnych jest bliska 3 (2 elektrony związane są ze stanem 6s). W miarę wzrostu
liczby elektronów w atomie, rezonans obniża się i udział hybrydyzacji orbitali f z orbi-
talami s − d jest coraz większy, zaś średnia liczba elektronów walencyjnych maleje, aż
do europu, który wykazuje walencyjność 2 (atomowa konfiguracja elektronowa 4f 76s2).
Następny pierwiastek - gadolin to prawdziwy przełom. Tak jak europ ma on powłokę 4f

zapełnioną w połowie, lecz pojawia się dodatkowy elektron, który gdyby obsadzał stan
f musiałby mieć spin przeciwnie zwrócony. Należy zatem oczekiwać, iż znów pojawi
się pik w gęstości stanów (tym razem dla spinów mniejszościowych) ulokowany wysoko
w skali energii i że gadolin będzie wykazywał walencyjność 3.

Z jednej strony gadolin jest jeszcze relatywnie prostym układem i nie wymagane jest
np. wprowadzanie poprawek na niekolinearną strukturę magnetyczną, a nawet sprzężenie
spin-orbita w przypadku połowicznie zapełnionej powłoki 4f nie wydaje się być bardzo
istotne. Z drugiej jednak strony próby szczegółowego opisu powierzchni Fermiego nie
dają jednoznacznych odpowiedzi odnośnie jej kształtu, co zostanie omówione dokładniej
w rozdziale 3.3. Przez długi czas uzyskiwano w obliczeniach niezgodną z eksperymen-
tem lokalizację (w skali energii) stanów 4f . Poziom nieobsadzony był zbyt blisko energii
Fermiego, zaś rozszczepienie E4f↑ − E4f↓ niezgodne w wynikiem eksperymentów spek-
troskopii fotoelektronów w zakresie promieniowania X (XPS) oraz spektroskopii promie-
niowania hamowania (Bremsstrahlung - BIS). Otwarta jest także kwestia znaku polaryza-
cji elektronów przewodnictwa. W eksperymencie dyfrakcji spolaryzowanych neutronów
uzyskano ujemną polaryzację, ale eksperyment nie został nigdy powtórzony. Szerszą
dyskusję dotyczącą tego problemu zawarłem w rozdziale 7

W niniejszej pracy analizowane są własności gadolinu na podstawie informacji jakie
niosą ze sobą rozkłady gęstości spinów, gdy posługujemy się przestrzenią rzeczywistą,
oraz rozkłady gęstości pędów dla przestrzeni odwrotnej. Tylko wówczas uzyskuje się
kompletny obraz struktury elektronowej i możliwe jest porównanie wyników teoretycz-
nych z wynikami eksperymentalnymi otrzymanymi różnymi technikami. Praca ma cha-
rakter teoretyczny. Obliczenia prowadzone były w ramach metody funkcjonałów gęstości
elektronowych z pełnym potencjałem krystalicznym. Opracowałem także algorytm re-
konstrukcji rozkładu gęstości na podstawie zestawu projekcji liniowych. Wykorzystywał
on metodę maksymalnej entropii (MEM, MaxEnt).
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W rozdziale 2 omówione zostały szczegółowo najważniejsze metody eksperymen-
talne i teoretyczne, pozwalające na badanie struktury elektronowej kryształów. Szcze-
gólny nacisk został położony na rozwiązanie problemu wielu ciał oraz zaprezentowane
zostały podstawowe przybliżenia, robione w ramach różnych podejść teoretycznych.

Rozdział 3 przedstawia dotychczasowy stan wiedzy na temat gadolinu. Starałem się
tam uwypuklić wszelkie rozbieżności w otrzymywanych wynikach, które stanowią dla
mnie motywację do przeprowadzenia własnych badań.

4. rozdział to omówienie metod rekonstrukcji rozkładów gęstości na podstawie zna-
jomości jej całek powierzchniowych lub liniowych. Prezentuję tam także ograniczenia
dotychczas wykorzystywanych metod, oraz wyjaśniam konieczność wprowadzenia no-
wego algorytmu wykorzystującego entropię informacyjną Kullbacka-Leiblera jako czyn-
nika regularyzacyjnego przy rozwiązywaniu zadania źle postawionego (ill-posed). W czę-
ści tej zawarte zostały także testy pozwalające na zbadanie prawidłowości działania użytej
przeze mnie metody.

Kolejne części pracy przedstawiają uzyskane przeze mnie wyniki wraz z ich in-
terpretacją. Wykorzystując dane anihilacyjne dokonałem rekonstrukcji gęstości par
elektron-pozyton zarówno dla profili oryginalnych jak i poprawionych o zdolność roz-
dzielczą. Porównałem także opracowaną przeze mnie metodę rekonstrukcji (MaxEnt)
z powszechnie stosowaną w tomografii komputerowej metodą Cormacka. Pokazałem, że
metoda maksymalnej entropii w wielu wypadkach jest stabilniejsza i pozwala zniwelo-
wać wpływ szumu eksperymentalnego na wynik rekonstrukcji, a także daje wyniki pozba-
wione artefaktów gdy ilość lub jakość danych nie pozwala na stosowanie innych metod.
Po zastosowaniu redukcji gęstości z przestrzeni pędów do I strefy Brillouina podjąłem
próbę identyfikacji niektórych elementów powierzchni Fermiego.

Następny rozdział dotyczy obliczeń teoretycznych dla ferromagnetycznego gadolinu,
w oparciu o formalizm funkcjonałów gęstości z pełnym potencjałem krystalicznym, jak
to zostało zaimplementowane w kodzie Wien2k [BSM+ 2]. Standardowe procedury zo-
stały rozszerzone o algorytm obliczania gęstości pędów a także procedurę jej całkowania
dla wyznaczenia profili komptonowskich - całkowitych, ale także z uwzględnieniem po-
laryzacji spinowej. W części tej dyskutowana jest także anizotropia magnetokrystaliczna
gadolinu - należąca do jednej z najmniejszych, przez co niezwykle trudna do obliczenia.

Rozdział 7 dotyczy rekonstrukcji rozkładu gęstości spinowej na podstawie danych
w postaci magnetycznych amplitud rozpraszania otrzymanych w eksperymencie dyfrakcji
neutronów [MKCC72]. Z uwagi na niekompletność zestawu danych, odwrotna transfor-
mata Fouriera pozwala jedynie na odtworzenie projekcji gęstości na płaszczyznę. Chcąc
uzyskać rozkład trójwymiarowy zaimplementowałem algorytm oparty o metodę maksy-
malnej entropii. Ponieważ oryginalnie jest ona zdefiniowana dla rozkładów dodatnich,
skorzystałem z koncepcji dwukanałowej analizy, w ramach której rozważa się oddzielnie
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składową dodatnią i ujemną. Dla lepszego porównania z eksperymentem, zrekonstru-
owana (także metodą maksymalnej entropii) została także projekcja gęstości na płaszczy-
znę bazową. Analiza prowadzona była również na poziomie magnetycznych amplitud
rozpraszania, które także wyznaczyłem teoretycznie oraz dokonałem separacji momentu
związanego z elektronami 4f oraz tzw. momentu dyfuzyjnego elektronów przewodnic-
twa. Przeprowadziłem także analizę gęstości spinowej w przestrzeni pędów, co stanowiło
innowacyjne podejście do tego zagadnienia i pozwoliło jednoznacznie zweryfikować hi-
potezę o istnieniu ujemnej polaryzacji w przestrzeni międzywęzłowej.

W ostatniej części pracy dokonane zostało podsumowanie wszystkich wyników oraz
zestawienie wniosków, do których doszedłem analizując wyniki przedstawione w pracy.



Rozdział 2

Metody badania struktury elektronowej
i magnetycznej kryształów

2.1 Eksperyment dyfrakcji neutronów

Dyfrakcja neutronów jest niezwykle potężnym narzędziem eksperymentalnym, pozwala-
jącym na badanie struktury ciał stałych. Jako cząstka pozbawiona ładunku elektrycznego,
neutron potrafi wnikać bardzo głęboko w sieć krystaliczną nie zaburzając przy tym stanu
badanego układu. Oddziaływać może on z jądrem atomowym, poprzez siły jądrowe, oraz
poprzez moment magnetyczny z niesparowanymi elektronami. Zarówno neutrony ter-
miczne o długości fali 2Å, jak i zimne neutrony (E . 5meV ⇒ λ & 4Å) używane są do
badania przestrzennych rozkładów i dynamiki momentów magnetycznych w kryształach.
W przypadku elastycznego rozpraszania Bragga uzyskuje się informacje o strukturze ma-
gnetycznej lub średniej wartości momentów magnetycznych dla poszczególnych (nierów-
noważnych) położeń atomów. Rozpraszanie nieelastyczne pozwala natomiast badać re-
lacje dyspersji wzbudzeń magnetycznych oraz ewolucję czasoprzestrzenną rozkładu mo-
mentów. W oparciu o teorię fluktuacyjno–dyssypacyjną można związać przekrój czynny
na rozpraszanie neutronów z uogólnioną podatnością magnetyczną.

Rysunek 2.1: Schemat eksperymentu dyfrakcji neutronów, na podstawie [JM91]
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Schemat eksperymentu dyfrakcji neutronów został przedstawiony na rysunku 2.1.
Wiązka polichromatyczna z reaktora jest kolimowana dając (z dobrym przybliżeniem)
falę płaską: ∣∣∣~k~sn〉 =

1√
V
ei
~k~r |~sn〉 (2.1)

gdzie ~k jest wektorem falowym, zaś ~sn oznacza spin. Prawdopodobieństwo W tego, że
w wyniku rozproszenia neutron przejdzie ze stanu

∣∣∣~k~sn〉 do stanu
∣∣∣~k′~s′n〉 jest opisywane

złotą regułą Fermiego:

W
(
~k~sn, ~k

′~s′n

)
=

2π

~
∑
i,f

Pi

∣∣∣〈~k~sn; i |Hint|~k′~s′n; f
〉∣∣∣2 δ(~ω + Ei − Ef ) (2.2)

gdzie |i〉 oraz |f〉 to stan początkowy (z prawdopodobieństwem Pi) i końcowy próbki,
zaś Hint jest hamiltonianem oddziaływania pomiędzy neutronem a próbką. Pozwala to
określić przekrój czynny na rozpraszanie:

dσ =
W
(
~k~sn, ~k

′~s′n

)
δN∣∣∣~j (~k~sn)∣∣∣ (2.3)

w powyższym, strumień neutronów: ~j
(
~k~sn

)
= ~~k

MV
oraz liczba rozproszonych neu-

tronów przypadająca na przedział energii (E;E + dE) i element kąta bryłowego dΩ:
δN = V

(2π)3
Mk′

~2 dEdΩ, co pozwala wyznaczyć podwójnie różniczkowy przekrój czynny:

d2σ

dEdΩ
=
k′

k

(
M

2π~2

)2∑
if

Pi

∣∣∣〈~sn; i|H(~κ)|~s′n; f
〉∣∣∣2 δ(~ω + Ei − Ef ) (2.4)

~κ = ~k − ~k′ oznacza przekaz pędu w wyniku rozproszenia, zaś hamiltonian oddziaływa-
nia1:

H (~κ) =

∫
H (~re, ~rn) e−i~κ~rnd~rn = 8πµB~µn

(
i

~κ
κ̂× ~p′ + κ̂× ~s× κ̂

)
e−i~κ~re (2.5)

~µn = −gnµN~sn jest momentem magnetycznym neutronu: gn = 3, 827, µN = e~
2Mc

,
sn = 0, 5; pęd elektronu ~p′ = ~p + e

c
~Ae, oraz wersor κ̂ wyznaczający kierunek wektora

~κ. W przypadku układu krystalicznego zasadne jest wprowadzenie wektora lokalnego
położenia elektronu względem jądra ~r = ~Rj − ~re. Dokonując teraz podstawienia:

~Qp =
i

~k
κ̂× ~p′e−i~κ~r, ~Qs = κ̂× ~s× κ̂e−i~κ~r (2.6)

1szczegółowy rachunek znaleźć można np. w [JM91]
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otrzymuje się hamiltonian w postaci:

H(~κ) = 8πµB~µn

(
~Qp + ~Qs

)
e−~κ

~Rj (2.7)

Wprowadzając operator ~K(~κ) zdefiniowany jako:〈
i
∣∣∣κ̂× ~K × κ̂

∣∣∣ f〉 =
〈
i
∣∣∣ ~Qp + ~Qs

∣∣∣ f〉 (2.8)

otrzymuje się w granicy κ→ 0

2µB ~K(0) =
(

1 +
e

~c
~r × ~Ae + 2~s

)
≡ − ~µe (2.9)

Hint(0) = −4π~µn · (κ̂× ~µe × κ̂) (2.10)

Orbitalny wkład do ~K można przy założeniu, że |i〉 oraz |f〉 są liniowymi kombina-
cjami |nlmlms〉, zapisać jako:

~Kp(~κ) =
1

2
(〈j0(κ)〉+ 〈j2(κ)〉)~l (2.11)

gdzie funkcje Bessla ulegają uśrednieniu z radialną funkcją falową. Jeśli wymaga się, aby
stan początkowy i końcowy miały taką samą parzystość:

~K(~κ) =
1

2
〈j0(κ)〉 (~l + 2~s) +

1

2
〈j2(κ)〉~l (2.12)

lub dla przypadku wieloelektronowego:

~K(~κ) =
1

2
〈j0(κ)〉 (~L+ 2~S) +

1

2
〈j2(κ)〉 ~L =

1

2
gf(κ) ~J (2.13)

gdzie ~L =
∑~l, ~S =

∑
~s, g ~J = ~L + 2~S, zaś f(κ) to magnetyczny czynnik kształtu

(magnetic form factor)

f(κ) = 〈j0(κ)〉+
1

g
(2− g) 〈j2(κ)〉 (2.14)

Jak łatwo zauważyć, całkowity magnetyczny czynnik kształtu zawiera część orbitalną
i spinową związaną odpowiednio z liczbami L oraz S. Eksperyment dostarczając ta-
kich właśnie magnetycznych czynników kształtu (zaś po wymnożeniu przez moment ma-
gnetyczny - magnetycznych amplitud rozpraszania), zawiera też informację o rozkładzie
magnetyzacji w badanym układzie. Można także pokazać, że natężenie neutronów roz-
proszonych sprężyście w krysztale, jest proporcjonalne do kwadratu modułu czynnika
strukturalnego:

Fhkl = 0, 2695
∑
j

µjf
j
hkle

2πi(hxj+kyj+lzj) (2.15)
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gdzie h, k, l są indeksami Millera, zaś ~rj = (xj, yj, zj) wyznacza położenie atomu j

w komórce elementarnej. W powyższym wyrażeniu moment magnetyczny µ wyrażony
jest w magnetonach Bohra, sam czynnik strukturalny zaś w 10−12cm Uwzględniając
wkłady od wszystkich atomów w położeniach ~Rj , uzyskuje się ostatecznie hamiltonian
oddziaływania:

Hint(~κ) = 8πµB
∑
j

1

2
F (κ)e−i~κ

~Rj~µn · (κ̂× ~Jj × κ̂) = 8πµB
∑
j

1

2
F (κ)e−i~κ

~Rj~µn · ~Qj

(2.16)
co pozwala wyrazić odpowiedni element macierzowy:∣∣∣〈~sn; i|Hint(~κ)|~s′n; f

〉∣∣∣2 =
∑
~sn,~s′n

Ps

〈
~sn| ~µn · ~Qj|~s′n

〉〈
~s′n| ~µn · ~Qj′ |~sn

〉
(2.17)

zaś dla niespolaryzowanych neutronów (Ps = 0, 5)

∣∣∣〈~sn; i|Hint(~κ)|~s′n; f
〉∣∣∣2 =

(
1

2
gnµN

)2

~Qj · ~Qj′ (2.18)

przy czym iloczyn ~Qj · ~Qj′ można zapisać jako:

~Qj · ~Qj′ = ~Jj · ~Jj′−
(
~Jj · κ̂

)(
~Jj′ · κ̂

)
=
∑
αβ

(δαβ − κ̂ακ̂β)JjαJj′β = ( ~J⊥)j ·( ~J⊥)j′ (2.19)

gdzie wprowadzono składową prostopadłą do κ̂. Pozwala to zapisać podwójnie różnicz-
kowy przekrój czynny na rozpraszanie neutronów:

d2σ

dEdΩ
= k′

k

(
~γ2
mc2

)2∑
αβ ((δαβ − κ̂ακ̂β)

∑
jj′

[
1
2
gF (κ)

]
j

[
1
2
gF (κ)

]
j′
·∑

ij Pi

〈
i|Jjαe−iκ~Rj |f

〉〈
f |Jj′βeiκ

~Rj′ |i
〉
δ(~ω + Ei − Ef ) (2.20)

2.2 Rozpraszanie Comptona

Efekt Comptona jest doskonale znanym dowodem eksperymentalnym na korpuskularną
naturę światła. Jego odkrycie uhonorowane zostało nagrodą Nobla z fizyki w 1927 roku.
Okazuje się, że dopplerowsko poszerzona linia komptonowska dostarcza bardzo wielu
informacji o rozkładzie pędów elektronów, a co za tym idzie - topologii powierzchni
Fermiego. Dużą zaletą tej metody jest brak konieczności używania monokryształów
wysokiej jakości. W odróżnieniu np. od metod opartych o efekt de Hassa-van Alphena,
czy anihilacji pozytonów, defekty nie są w rozpraszaniu komptonowskim tak kluczowym
czynnikiem i nie zaburzają tak silnie wyników.

O ile sam rdzeń może być dobrze opisany w modelu swobodnego atomu, to dla stanów
4f nie jest to poprawne a są one zbyt głębokie dla pozytonów. Naturalnie, to co jest zaletą
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Rysunek 2.2: Schemat rozpraszania Comptona, na podstawie [CMS+04]

w tym przypadku, może okazać się wadą w pozostałych sytuacjach i zwykle tło silnie
zlokalizowanych elektronów jest usuwane z widma komptonowskiego.

Jedną z poważniejszych wad jest to, że mierzony tzw. profil komptonowski jest całką
powierzchniową z rozkładu gęstości, przez co wiele szczegółów, wyrażających się po-
przez nieciągłości, nie może być obserwowanych. Bezpośrednio uzyskuje się informa-
cję o jednej tylko składowej pędu, zaś w celu odtworzenia gęstości trójwymiarowej, ko-
nieczne jest wykonywanie pomiarów dla zmiennej orientacji próbki i dla pewnych szcze-
gólnych kierunków w strefie Brillouina, oraz stosowanie specjalnych metod rekonstrukcji.

Foton o energii ~ω1 i pędzie ~~k1 padając na tarczę o stanie kwantowym |i〉 i energiiEi,
ulega rozproszeniu do energii ~ω2, pędu ~~k2, pozostawiając tarczę w stanie |f〉. Zasada
zachowania energii wymaga:

~(ω1 − ω2) = ~ω = Ef − Ei (2.21)

zaś z zasady zachowania pędu:

q =

√
ω2

1 + ω2
2 − 2ω1ω2 cosφ

c
(2.22)

co dla ω � ω1 można przybliżyć przez:

q ≈ 2k1 sin

(
φ

2

)
(2.23)

Hamiltonian oddziaływania elektronów (numerowanych indeksem i) z polem elektro-
magnetycznym (reprezentowanym przez potencjał wektorowy ~A) można zapisać w po-
staci:

Hint =
∑
i

e2

2mc2
~A(~ri)

2 −
∑
i

e

mc
~A(~ri) · ~pi (2.24)
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Potencjał wektorowy najlepiej jest wyrazić przy pomocy bozonowych operatorów kreacji
i anihilacji fotonów:

~Ai =
∑
j

[
aj ~Aj(~ri) + a?j

~A†j(~ri)
]

(2.25)

gdzie każdy foton, o wektorze falowym ~Kj i polaryzacji ε̂j , opisywany jest falą płaską:

~Aj(~ri) =

√
4πc2

V
ε̂je

i~kj ·~ri (2.26)

Przekrój czynny można wówczas wyrazić w najniższym rzędzie rachunku zaburzeń:

d2σ

dΩdE
=
dσ

dΩ
S(~q, ω) (2.27)

gdzie S(~q, E) jest dynamicznym czynnikiem strukturalnym:

S(~q, ω) =
∑
f

∣∣∣∣∣
〈
f |
∑
j

ei~q·~rj |i

〉∣∣∣∣∣
2

δ (Ef − Ei − ~ω) = (2.28)

=
1

2π~

∫ ∞
−∞

dt exp(−iωt)

〈
i|
∑
i,j

e−i~q·~ri(0)ei~q·~rj(t)|i

〉
(2.29)

zaś tzw. przekrój czynny Thompsona:

dσ

dΩ
= r2

0 (ε̂1 · ε̂?2)2 ω2

ω1

(2.30)

r0 jest klasycznym promieniem elektronu: r0 = e2

mc2
, ε̂1,2 oznacza polaryzację odpowied-

nio fotonu padającego i rozproszonego.
Często stosuje się jednak tzw. przybliżenie impulsowe [EP70], zakładające iż prze-

kaz energii w akcie rozproszenia jest znacznie większy od energii własnych hamiltonianu
układu. Przyjmując H0 - człon opisujący energię kinetyczną, oraz V - potencjał (w ogól-
ności komutuje on z ~r), można przekrój czynny wyrazić zależnością:

d2σ

dΩdE
=

(
dσ

dΩ

)
Th

1

2π~

∫
dt exp(−iωt)

〈
i|e−i~q·~reiH0t/~ei~q·~re−iH0t/~|i

〉
(2.31)

gdzie wykorzystane zostało słynne równanie Heisenberga dla operatora zależnego od
czasu2. Wprowadzając funkcje własne |~pf〉 operatora energii kinetycznej oraz jego war-

tości własne: ε(~pf ) =
~p2f
2m

, można różniczkowy przekrój czynny przedstawić zależnością:

d2σ

dΩdE
=

(
dσ

dΩ

)
Th

(
1

2π~

)3 ∫
|〈i|~p〉|2 δ

[
~2q2

2m
+

~~p · ~q
m
− ~ω

]
d~p (2.32)

2A(t) = eiHt/~Ae−iHt/~
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d2σ

dΩdE
=

(
dσ

dΩ

)
Th

m

~q

∫ ∫
ρ(~p)dpxdpy =

(
dσ

dΩ

)
Th

m

~q
J(pz) (2.33)

W ten sposób udało się uzyskać proporcjonalność przekroju czynnego do kierunkowego
profilu komptonowskiego J(pz). Pomimo, iż wprowadzona tu została energia elektronów
swobodnych, wiązania manifestują się w rozkładzie gęstości pędów ρ(~p), którego całka
(w przybliżeniu nierelatywistycznym) stanowi w wartości profilu.

Chcąc dyskutować profile komptonowskie dla ciężkich pierwiastków, nie można po-
minąć efektów relatywistycznych. Poprawka zaproponowana przez Holma [Hol88],
zwana przybliżeniem heurystycznym, pozwala wyrazić podwójnie różniczkowy przekrój
czynny jako:

d2σ

dΩdE
=

r2
0E(m0c

2)2

2E1qc
√

(mc)2 + p2
z

X · J(pz) (2.34)

gdzie X = R/R2 + R2/R + 2(m0c
2)2 (1/R− 1/R2) + (m0c

2)2 (1/R− 1R2)2, R =

E1c
(√

(m0c)2 + p2
z −D

)
, R2 = R − EE1(1 − cosφ), D = (E1 − E cosφ)A/q,

A = [(E1 − E)E1 − E1E(1− cosφ)]/q.
Rozważanie efektów magnetycznych wymaga uwzględnienia dwóch dodatkowych

członów w hamiltonianie oddziaływania:

Hint =
e2

2mc2

∑
i

~A(~ri)
2 − e

mc

∑
i

~A(~ri) · ~pi +

− e~
mc

∑
i

~Si · [∇× ~A(~ri)]−
e2~

2m2c4

∑
i

~si ·

[
∂ ~A(~ri)

∂t
× ~A(~ri)

]
(2.35)

~si jest operatorem spinu. Pierwszy z dodanych członów opisuje oddziaływanie momentu
magnetycznego z polem elektromagnetycznym, zaś drugi - oddziaływanie spin-orbita.
Używając powyższego hamiltonianu, w najniższym rzędzie3 rachunku zaburzeń otrzy-
muje się różniczkowy przekrój czynny:

d2σ

dΩdE
= r2

0

ω2

ω1

(
~ω1

mc2

)2

BzB
?
z [S↑↑(~q, ω) + S↓↓(~q, ω)− S↑↓(~q, ω)− S↓↑(~q, ω)] (2.36)

w którym występują dynamiczne czynniki strukturalne opisujące funkcja rozpraszania,
zdefiniowane analogicznie do wyrażenia 2.29. Wektor ~B opisuje kierunek pola magne-
tycznego. Jeśli zaniedba się człon orbitalny uzyskuje się poszukiwaną informację o nie-
sparowanych spinach, czyli strukturze magnetycznej układu:

d2σ

dΩdE
= r2

0

ω2

ω1

(
(ε̂1 · ε̂?2)2[S↑(~q, ω) + S↓(~q, ω)] + 2

~ω1

mc2
=[(ε̂1 · ε̂?2)?Bz]

×[S↑(~q, ω)− S↓(~q, ω)]) (2.37)

3trzeci człon jako liniowy wA jest istotny jedynie do drugiego rzędu, zaś w przypadku członu czwartego
(kwadratowego w A), można poprzestać na pierwszym rzędzie
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=(x) oznacza w tym wypadku część urojoną z x.
Jak zostało pokazane w przypadku konwencjonalnego rozpraszania komptonow-

skiego, zastosowanie przybliżenia impulsowego pozwala wyrazić przekrój czynny na roz-
praszania za pomocą całek z rozkładu gęstości pędów (profili komptonowskich). Analo-
giczne rozumowanie można przeprowadzić także w przypadku magnetycznym, co pro-
wadzi do wyrażenia:

d2σ

dΩdE
= r2

0

ω2

ω1

∫
d~p

{
(ε̂1 · ε̂?2)2[ρ↑(~p) + ρ↓(~p)] +

2~ω1

mc2
= [(ε̂1 · ε̂?2)?Bz] [ρ↑(~p)− ρ↓(~p)]

}
×δ
(
~ω − ~2q2

2m
− ~~p · ~q

m

)
(2.38)

Pierwszy człon powyższego wyrażenia dotyczy konwencjonalnego rozpraszania ładun-
kowego. Dopiero człon drugi zawiera informację o strukturze magnetycznej. Natężenie
maksimum związanego z tym członem jest jednak znacznie mniejsze od natężenia piku
ładunkowego. W związku z tym, dla jego wyznaczenia, stosuje się zmienny kierunek pola
magnetycznego ~B lub odwraca się skrętność kołowo spolaryzowanych fotonów. Zmie-
nia się wówczas znak drugiego członu, co pozwala na jego wyekstrahowanie z różnicy
przekrojów czynnych wyznaczonych dla przeciwnych kierunków pola magnetycznego.

2.3 Anihilacja pozytonów

Od czasów odkrycia pozytonu4 przez Carla D. Andersona w 1932 roku nastąpił znaczny
rozwój metod eksperymentalnych, wykorzystujących tę antycząstkę i zjawisko anihila-
cji. Pozyton, pochodzi najczęściej ze źródła akceleratorowego (są to głównie 22Na lub
58Co). Częściej używany jest izotop sodu, z uwagi na dłuższy czas życia (τ = 3, 7549 y).
Jedynie 9, 4% rozpadów to wychwyt elektronu, który nie wiąże się z emisją pozytonu.
W pozostałych przypadkach wysyłana jest cząstka β+ o energii maksymalnej 0, 55 MeV

oraz kwant gamma o energii 1, 275 MeV związany z deekscytacją jądra neonu - pro-
duktu rozpadu. Może się jednak zdarzyć (w 0, 06% przypadków) rozpad bezpośrednio do
stanu podstawowego neonu i wówczas wysyłana jest cząstka beta o energii maksymal-
nej 1, 82 MeV . W każdym przypadku energia ta jest wytracana w trakcie penetrowania
próbki. W czasie kilku pikosekund pozyton wnika na głębokość 10− 1000 µm (zależnie
od warunków), co oznacza, iż próbkowana jest objętość kryształu, a nie jego stany po-
wierzchniowe (przeprowadza się również eksperymenty dotyczące stanów powierzchni,
co wymaga spowalniania wiązki padających na kryształ pozytonów). Czas życia pozy-
tonu po wytraceniu energii kinetycznej jest rzędu 1 · 10−10 s, dopiero wówczas anihiluje
on z elektronem czemu towarzyszy z reguły emisja dwóch kwantów gamma o energii
E = m0c

2 = 511 keV każdy, wyemitowanych w przeciwnych kierunkach. Możliwy jest
także proces 3−γ, który ma miejsce w przypadku anihilacji cząstek o zgodnym kierunku

4istnienie pary e−; e+ przewidywał już teoretycznie Paul Dirac w 1928 roku
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Rysunek 2.3: Schemat eksperymentu 2D-ACAR.

spinu. Jest on jednak znacznie mniej prawdopodobny, zaś technika magnetycznie spola-
ryzowanych pozytonów, dość rzadko stosowana. Z zasady zachowania pędu wynika, że
kwanty gamma powinny być wyemitowane w taki sposób, aby ich wypadkowy pęd był
w zasadzie równy pędowi elektronu (pozyton w momencie anihilacji ma pomijalnie mały
pęd). Nie są one zatem rejestrowane dla kierunków antyrównoległych, lecz pod pew-
nym kątem (do kilkudziesięciu miliradianów), zależnym od pędu elektronu. Pierwszy
eksperyment uwzględniający kątowy rozkład emitowanego w wyniku anihilacji promie-
niowania gamma został wykonany przez DeBenedettiego i in. [DCKP50] na polikrysta-
licznej próbce złota. Następnie, Berko i Plaskett [BP58] wykonali pomiary jednowymia-
rowej korelacji kątowej promieniowania anihilacyjnego 1D-ACAR (1-dimensional angu-
lar correlation of annihilation radiation) na monokrystalicznych próbkach Cu oraz Al,
zaś Berko i Mader [BM75] rozszerzyli procedurę eksperymentalną do dwóch wymiarów
wprowadzając tablice detektorów pozwalające na rejestrowanie promieniowania w funk-
cji dwóch kątów. Idea pomiaru korelacji kątowych anihilacyjnych kwantów gamma zo-
stała przedstawiona na rysunku 2.3. Dwa detektory C1 oraz C2 pozwalają rejestrować
kwanty gamma pochodzące z anihilacji. Ponieważ wysyłane są one równocześnie (mie-
rzone więc muszą być w koincydencji), oraz znana jest ich energia, zdecydowanie łatwiej
jest wyeliminować promieniowanie tła (np. promieniowanie wysyłane w procesie deek-
scytacji jądra neonu, lub też samego źródła). Jeśli tor jednego z fotonów wybierzemy
jako kierunek odniesienia, można wówczas pęd drugiego zapisać jako:

py = m0c sinφ; pz = m0c sin θ (2.39)

py ≈ m0c · φ; pz ≈ m0c · θ (2.40)

gdzie przybliżenie funkcji sinus przez jej argument jest uzasadnione z uwagi na bardzo
małe kąty. Typową jednostką, używaną w eksperymencie anihilacyjnym, do opisu pędu
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jest miliradian: 1mrad = 10−3m0c = 0, 137a.u. (a.u. atomowa jednostka pędu w kon-
wencji m0 = 1, c = 137). W badaniach nie otrzymuje się natomiast informacji o trzeciej
składowej: px, która jest prostopadła do płaszczyzny detektora5.

Dane eksperymentalne są w postaci całek liniowych (2D ACAR) lub powierzchnio-
wych (1D ACAR) z rozkładu gęstości pędów:

N(py, pz) =

∫
ρ(~p) dpx (2.41a)

N(pz) =

∫
ρ(~p) dpxdpy (2.41b)

występująca pod całką funkcja gęstości, odnosi się w tym przypadku do par elektron -
pozyton, nie zaś do samych elektronów, jak to miało miejsce w przypadku rozpraszania
Comptona. Ponieważ dodatnio naładowany pozyton jest odpychany kulombowsko od ją-
dra, nie uzyskuje się zbyt wielu informacji o elektronach powłok rdzenia (Berko i Plaskett
[BP58] w swoich pomiarach, zaobserwowali jednak niezerowe wartości profili dla dużych
pędów - związanych z rdzeniem).

Hamiltonian w przypadku anihilacji dwufotonowej, związany z pędem ~p, można
zapisać jako [Fer56]:

H(~p) =

∫
e−i~p~rψ̂+(~r)ψ̂(~r) d~r (2.42)

gdzie ψ̂+, ψ̂ są operatorami anihilacji pozytonu i elektronu. Pozwala to zapisać prawdopo-
dobieństwa przejścia od stanu N elektronów i jednego pozytonu, do stanu N-1 elektronów
i dwóch kwantów gamma:

ρ(~p) = C |〈f |H(~p)d~r|i〉|2 (2.43)

co po uwzględnieniu wszystkich możliwych stanów końcowych:

ρ(~p) = C

∫
ei~p(~r−~r

′)
〈
i|ψ̂?+(~r)ψ̂+(~r′)ψ̂?(~r)ψ̂(~r′)|i

〉
d~rd~r′ (2.44)

W przybliżeniu cząstek niezależnych (IPM), wyrażenie to przybiera postać:

ρ(~p) = C
∑
j

∣∣∣∣∫ e−i~p~rψ̂+(~r)ψ̂(~rj)

∣∣∣∣2 (2.45)

Napotyka się tu jednak na pewną trudność związaną z warunkiem normalizacji. Wielkość
powyższa, zdefiniowana jako całka z rozkładu gęstości dwufotonowej, ma sens szybkości
anihilacji, lub odwrotności czasu życia pozytonu w badanym materiale. Jest to wielkość
w pewnym sensie wtórna i nie tak naturalna jak całkowita liczba elektronów, do której
normuje się profile komptonowskie.

5można dokonywać pomiarów przesunięcia dopplerowskiego, rzędu keV i na tej podstawie wnioskować
o wartości px
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Jeśli rozważa się anihilację w krysztale, zasadne jest wprowadzenie funkcji Blocha
dla elektronu i pozytonu:

ψ~k,j(~r) = u~k,j(~r)e
i~k~r, ψ+0(~r) = u0(~r) (2.46)

indeks j numeruje pasma, pozyton zaś jest w stanie podstawowym, stąd też w drugim
z równań użyto podstawienia k = 0. Pozwala to wyrazić rozkład gęstości pędów jako:

ρ(~p) = C

∣∣∣∣∫ ei(
~k−~p)~ru0(~r)u~k,j(~r)

∣∣∣∣2 = C
∑
~G

∣∣∣Aj(~k, ~G)
∣∣∣2 δ(~p− ~k − ~G) (2.47)

gdzie wprowadziłem transformatę Fouriera: u0(~r)u~k,j(~r) =
∑

~GAj(
~k, ~G)ei

~G~r, ~G jest
wektorem sieci odwrotnej. Pełna gęstość jest sumą po wszystkich pasmach i stanach ~k‘:

ρ(~p) =
∑
j,~k

nj(~k)ρ~k,j(~p) (2.48)

funkcja nj(~k) przyjmuje wartości 0, 1 i oznacza obsadzenie pasma j dla stanu ~k. Można
więc oczekiwać nieciągłości na powierzchni Fermiego, powyżej której wszystkie pasma
są puste. Ponieważ tym samym wektorom ~k odpowiada wiele pędów ~p = ~k + ~G

nieciągłości pojawiają się nie tylko w pierwszej strefie Brillouina, ale także w strefach
dalszych, jako tzw. składowe Umklapp.

Trzeba jednak mieć na uwadze, iż wyprowadzona zależność dotyczy gęstości par
e+ − e−, nie zaś samych elektronów. Pozyton wnikając w kryształ zwiększa lokalnie
gęstość elektronów, a w konsekwencji także szybkość anihilacji. Choć sam kształt po-
wierzchni Fermiego nie jest zaburzony oddziaływaniem elektron-pozyton, zastosowane
przybliżenie cząstek niezależnych prowadzi do zawyżenia czasu życia pozytonu. Podję-
tych było kilka prób uwzględnienia tego oddziaływania, prowadzącego do “wzmocnie-
nia” gęstości elektronowej [BN86, PN94]. Stosowano model jellium z uwzględnieniem
pewnej dodatkowej gęstości ∆n(~r), na podstawie której wprowadzono tzw. współczyn-
nik wzmocnienia γ:

γ [n(~r)] = 1 +
∆n(~r)

n(~r)
(2.49)

wyznaczany z reguły na podstawie obliczeń dwuciałowych dla układu e+ − e−. W przy-
padku metali obserwuje się nawet czterokrotne wzmocnienie szybkości anihilacji, w sto-
sunku do modelu cząstek niezależnych. Poprawiona o współczynnik γ gęstość par, wy-
raża sie wzorem:

ρ(~p) = C
∑
j

∣∣∣∣∫ e−i~p~r
√
γ [n(~r)]ψ+(~r)ψj(~r)

∣∣∣∣2 (2.50)
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2.4 Metody teoretyczne

2.4.1 Przybliżenie adiabatyczne, model Hartree i Hartree-Focka

Wszystkie obliczenia teoretyczne struktury elektronowej kryształów, wiążą się z rozwią-
zaniem równania Schrödingera dla wielu ciał. W najprostszym przypadku, niezaburzo-
nym żadnym polem zewnętrznym, hamiltonian takiego układu, na który składa się N róż-
nych atomów w pozycjach ~Ri zawierających elektrony w położeniach ~ri, można wyrazić
wzorem:

H = −~2

2

∑
i

1

Mi

∇2
~Ri
− ~2

2

∑
i

1

m
∇2
~ri

+ Vee − Ven + Vnn (2.51)

Pierwsze dwa człony opisują energię kinetyczną jąder atomowych (o masach Mi) oraz
elektronów, kolejne zaś odnoszą się do potencjału oddziaływania kulombowskiego:
elektron-elektron Vee = 1

8πε

∑
i 6=j

e2

|~ri−~rj | , elektron-jądro Ven = 1
4πε

∑
i,j

Zie
2

|~Ri−~rj |
oraz jądro-jądro

Vnn = 1
8πε

∑
i 6=j

ZiZje
2

|~Ri−~Rj |
. Z uwagi na znaczną liczbę zmiennych w powyższym równaniu,

konieczne jest zastosowanie szeregu przybliżeń. Pierwszym, bardzo naturalnym, jest po-
traktowanie funkcji falowej układu (zależnej od zespołu

{
~R,~r
}

) jako iloczynu funkcji
zależnej od współrzędnych elektronów i funkcji zależnej od położeń jonów (jąder atomo-
wych). Następnie zakłada się, iż jądra, jako dużo cięższe, nie poruszają się (dokładniej
mówiąc, zakłada się, że elektrony poruszają się za jądrami i ruch tych pierwszych jest
znacznie szybszy) więc pierwszy człon w powyższym hamiltonianie jest zerowy. Dodat-
kowo człon czwarty jest traktowany jako pewien efektywny potencjał, w którym poru-
szają się elektrony, zaś człon ostatni, opisujący odpychanie kulombowskie jąder, stanowi
jedynie stałą zależną od struktury. Warte jest także podkreślenia, iż energia kinetyczna
elektronów razem z członem potencjalnym Vee są niezależne od badanego układu i stano-
wią człon uniwersalny, który (co nie jest zbyt proste), powinien być wyznaczony tylko raz,
zaś o specyfice problemu decyduje wspomniany potencjał efektywny odzwierciedlający
zarówno symetrię struktury krystalicznej, jak i znajdujące się w niej atomy. Ostatecznie
równanie Schrödingera dla układu elektronów można zapisać jako:

(T + V + Vext) Ψ({~ri}) = EΨ({~ri}) (2.52)

Rozwiązanie powyższego zagadnienia, mimo zastosowania przybliżenia adiabatycznego
(zwanego także przybliżeniem Borna-Oppenheimera) jest dalece nietrywialne z uwagi
na złożoną postać funkcji falowej, która zależna jest od współrzędnych wszystkich elek-
tronów. Historycznie pierwsza była metoda polegająca na zastąpieniu funkcji Ψ przez
iloczyn funkcji jednocząstkowych:6 Ψ({~ri}) =

∏
i

Φi(~ri) oraz zastosowaniu procedury

6naturalnie jest to nieprawidłowe podejście w tym sensie, że nie zostaje uwzględniona antysymetria
funkcji falowej, tzn. Ψ(. . . , ri, rj , . . .) = −Ψ(. . . , rj , ri, . . .)
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minimalizacji energii [Har28]:

E =
〈Ψ|H|Ψ〉
〈Ψ|Ψ〉

(2.53)

O funkcjach jednocząstkowych zakładamy, że tworzą układ ortonormalny i zupełny, co
pozwala na wprowadzenie następującego iloczynu skalarnego:〈∏

j 6=i

Φj(~rj)|H|
∏
s 6=i

Φs(~rs)

〉
Φi(~ri) = U

〈∏
j 6=i

Φj(~rj)|
∏
s 6=i

Φs(~rs)

〉
Φi(~ri) = δj,s (2.54)

Lewa strona powyższego równania nie jest w ogólności diagonalna. Jednym z założeń
przybliżenia Hartree jest także usunięcie członów niediagonalnych. Wydzielając z hamil-
tonianuH składnik dotyczący współrzędnych ~ri, a więc i funkcji Φi(~ri), można równanie
Schrödingera zapisać jako:

(Ti + V (~ri) + VH(~ri))Φi(~ri) = EiΦi(~ri) (2.55)

gdzie potencjał Hartree:

VH(~ri) =
1

4πε

∑
n6=i

〈
Φn

∣∣∣∣ e2

|~ri − ~rn|

∣∣∣∣Φn

〉
≈ e2

4πε

∫
d3r

∑
n |Φn(~r)|2

|~r − ~ri|
(2.56)

ma sens oddziaływania elektronu ze średnim potencjałem kulombowskim wytworzonym
przez wszystkie inne elektrony, zaś wprowadzona energia:

Ei = U −
∑
n6=i

〈Φn|Tn + V (~rn)|Φn〉 −
1

8πε

∑
n6=i
k 6=n,i

〈
ΦkΦn

∣∣∣∣ e2

|~rn − ~rk|

∣∣∣∣ΦnΦk

〉
(2.57)

ma sens energii jednocząstkowej, lecz w ogólności energia całkowita nie jest sumą takich
energii.

Kolejnym, znacznie lepszym przybliżeniem było wprowadzenie przez V. Focka
[Foc30] funkcji próbnej w postaci wyznacznika Slatera:

Ψ(~r1, ~r2, . . . , ~rN) =
1√
N !

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
Φ1(~r1) Φ2(~r1) . . . ΦN(~r1)

Φ1(~r2) Φ2(~r2) . . . ΦN(~r2)
...

Φ1(~rN) Φ2(~rN) . . . ΦN(~rN)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(2.58)

Ψ(~r1, ~r2, . . . , ~rN) =
1√
N !

∑
P

sgn(P )
∏
j

Φj(~rj) (2.59)

gdzie sumowanie odbywa się po wszystkich możliwych permutacjach P . Elementy
macierzowe 〈Ψ|T |Ψ〉 oraz 〈Ψ|V |Ψ〉 są analogiczne jak w przybliżeniu Hartree, lecz
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różnica pojawia się w przypadku oddziaływania kulombowskiego elektronów ze sobą:

〈
Ψ

∣∣∣∣∣∣ e
2

8πε

∑
i 6=j

1

|~ri − ~rj |

∣∣∣∣∣∣Ψ
〉

=
1

8πεN !

∑
P,P ′

i,j 6=i

sgn(P )sgn(P ′)

〈∏
i

Φi(~ri)

∣∣∣∣ e2

|~ri − ~rj |

∣∣∣∣∏
i′

Φi′(~ri′)

〉

(2.60)

Rozważyć należy dwie sytuacje: P = P ′ oraz P, P ′ różniące się o jedno przestawienie:

e2

8πε

〈
Ψ

∣∣∣∣ 1

|~ri − ~rj|

∣∣∣∣Ψ〉 =
e2

8πε

∑
i,j
i 6=j

〈
Φi(~r)Φj(~r

′)

∣∣∣∣ 1

|~r − ~r′|

∣∣∣∣Φj(~r
′)Φi(~r)

〉
+

− e2

4πε

∑
i,j
i 6=j

〈
Φi(~r)Φj(~r

′)

∣∣∣∣ 1

|~r − ~r′|

∣∣∣∣Φj(~r)Φi(~r
′)

〉
(2.61)

Zastosowanie wspomnianej procedury wariacyjnej (przy dodatkowym warunku normali-
zacji) prowadzi do równania Schrödingera w postaci Hartree-Focka:

[T + V (~r)] Φi(~r) +
e2

4πε

∑
j

〈
Φj(~r

′)

∣∣∣∣ 1

|~r − ~r′|

∣∣∣∣Φj(~r
′)

〉
Φi(~r) +

− e2

4πε

∑
j

〈
Φj(~r

′)

∣∣∣∣ 1

|~r − ~r′|

∣∣∣∣Φi(~r
′)

〉
Φj(~r) = EiΦi(~r) (2.62)

Przybliżenie to prowadzi do pojawienia się standardowego potencjału kulombowskiego
oddziaływania elektronu w pozycji ~r i stanie i z całą chmurą elektronową. Dodatkowy
człon, nieobecny w przybliżeniu Hartree zwany jest potencjałem wymiennym, gdyż opi-
suje oddziaływanie elektronów w różnych stanach kwantowych. Udało się też tutaj wy-
eliminować błąd polegający na uwzględnieniu oddziaływania elektronu ~ri z samym sobą,
albowiem składnik taki pojawia się zarówno w potencjale Hartree jak i w potencjale wy-
miennym (ze znakiem przeciwnym). Istnienie członu wymiennego jest konsekwencją
uwzględnienia zakazu Pauliego i dopiero dzięki niemu, pojawia się minimum energe-
tyczne (w funkcji efektywnego promienia sfery obejmującej pojedynczy elektron), któ-
rego brak było w przybliżeniu Hartree.

Niekiedy uwzględnia się jeszcze tzw. człon korelacyjny, który obniża dodatkowo
całkowitą energię. Niestety nie można podać dokładnej, analitycznej postaci takiego
oddziaływania i powszechnie stosuje się szereg rozmaitych modeli. Dla jednorodnego
gazu elektronowego korelacje wprowadził Wigner [Wig34] posługując się podejściem
interpolacyjnym pomiędzy sytuacjami granicznymi małej i dużej gęstości elektronowej.
Późniejsze potencjały otrzymywane były np. na drodze przybliżenia przypadkowej fazy
(RPA) [HL70] lub z obliczeń Monte-Carlo [CA80, OB94]. Większość współczesnych
potencjałów łączy część korelacyjną z wymienną i wprowadzana jest jako funkcjonały
gęstości elektronowej, co będzie przedmiotem kolejnego rozdziału.
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2.4.2 Teoria funkcjonałów gęstości elektronowej

Model Hartree-Focka jest niewątpliwie bardzo dobrym przybliżeniem (zwłaszcza gdy
wprowadzi się jeszcze potencjał korelacyjny) i doskonale nadaje się do opisu molekuł.
W przypadku układów krystalicznych, gdzie liczba zmiennych jest zdecydowanie więk-
sza i brać trzeba pod uwagę efekty wynikające z obecności periodycznego potencjału,
pojawiają się znaczne trudności. Krokiem milowym w metodach obliczeniowych było
wprowadzenie przez Waltera Kohna i Pierre’a Hohenberga teorii funkcjonałów gęstości
elektronowej [HK64], co zostało nagrodzone w 1988 roku nagrodą Nobla z chemii. U jej
podstaw leżą dwa lematy. Pierwszy mówi o tym, że potencjał zewnętrzny jednoznacz-
nie determinuje postać gęstości elektronowej stanu podstawowego. Drugi, wskazuje na
rozwiązanie równania Schrödingera w postaci:

E[ρ] = FHK [ρ] +

∫
ρ(~r)Vext(~r) d~r (2.63)

Energia stanu podstawowego odpowiada minimum tego funkcjonału dla gęstości ρ(~r),
której jednoznaczność postuluje lemat pierwszy. FHK jest uniwersalnym funkcjonałem
Hohenberga-Kohna (dotyczy tylko układu wielu elektronów, zaś jego postać jest nieza-
leżna od specyfiki problemu). Gęstość elektronowa, będąca kwadratem modułu funkcji
falowej zawiera pozornie mniej informacji niż sama funkcja falowa. Dlatego właśnie udo-
wodnienie, że przy pomocy funkcji ρ(~r), ~r = (x, y, z) (funkcji tylko zmiennej położenio-
wej) można wyrazić wszystkie składniki hamiltonianu poprzez zależność funkcjonalną,
było prawdziwą rewolucją w teorii fazy skondensowanej. Ponadto, poprzez zasadę wa-
riacyjną można znaleźć energię stanu podstawowego, a więc niemal wszystkie konieczne
informacje o badanym układzie.

Otwarta pozostaje jednak kwestia znalezienia zależności funkcjonalnej składni-
ków hamiltonianu od gęstości. W szczególności nie jest znana postać funkcjonału
Hohenberga-Kohna, który jest niewątpliwie najmniej trywialną częścią całej teorii, lecz
jako uniwersalna wielkość, musi zostać wyznaczona tylko raz. Stosując wywód zapropo-
nowany w [Cot02], energię (dokładną) stanu podstawowego E, oraz energię wynikającą
z modelu Hartree-Focka EHF można zapisać jako:

E = T + V (2.64)

EHF = T0 + (VH + Vx)︸ ︷︷ ︸
V

(2.65)

T0 jest energią kinetyczną nieoddziałujących elektronów, zaś T to dokładna postać tej
energii. Łatwo można zauważyć, że różnica tych dwóch wielkości to potencjał korela-
cyjny, który wprowadzany był sztucznie do równania 2.62: Vc = T − T0. Następnie,
potencjał wymienny jest wielkością, która wynikała z wprowadzenia warunku antysyme-
trii funkcji falowej i nie było jej w modelu Hartree: Vx = V − VH . Definiując w ten
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sposób te dwa potencjały, można funkcjonał Hohenberga-Kohna zapisać jako:

FHK = T + V = T0 + (T − T0) + (V − VH) + VH = T0 + VH + Vx + Vc (2.66)

gdzie pojawiają się człony, które potrafimy obliczyć (energia kinetyczna oraz potencjał
Hartree) lub musimy efektywnie przybliżyć (dwa ostatnie człony są z reguły traktowane
jako tzw. potencjał korelacyjno-wymienny i jego dokładna postać nie jest znana). Następ-
nie można sformułować teorię Kohna-Shama [KS65] oraz gęstość elektronów w stanie
podstawowym wyrażającą się wzorem:

ρ(~r) =
∑
i

Φ?
i (~r)Φi(~r) (2.67)

gdzie występujące tu funkcje jednocząstkowe, są rozwiązaniem równania Kohna-Shama:

(FHK + Vext)Φi = εiΦi (2.68)

Rozwiązać należy więc równanie jednocząstkowe, które jest zdecydowanie prostsze od
równania Hartree-Focka, gdyż w hamiltonianie nie występuje bezpośrednio funkcja fa-
lowa pozostałych stanów, a jedynie gęstość ρ(~r). Podkreślić należy, iż zarówno wystę-
pujące tu funkcje Φi jak i energie εi nie mają sensu fizycznego i są jedynie obiektami
matematycznymi. Dopiero skomponowana z nich gęstość (wzór 2.67) jest dobrą gęsto-
ścią elektronową. Jest to naturalnie zagadnienie, które należy rozwiązać w sposób sa-
mouzgodniony wybierając gęstość próbną ρ0(~r). Jest to zdecydowanie łatwiejsze, gdyż
zawsze można posłużyć się superpozycją gęstości atomowych, czy molekularnych (np.
z alternatywnych obliczeń). Można wówczas napisać hamiltonian Kohna-Shama i zna-
leźć funkcje Φi, z których wyznaczana jest nowa gęstość. Procedura taka powtarza się,
aż do uzyskania satysfakcjonującej zbieżności energii oraz ładunku. Schemat opisanej tu
procedury przedstawiony został na rysunku 2.4.

Dotychczas wszystkie obliczenia teorii funkcjonałów gęstości były dokładne (jedy-
nym przybliżeniem jest separacja ruchu elektronów i jąder atomowych). Nawet energię
kinetyczną, która jest operatorem różniczkowym, można w podejściu Thomasa-Fermiego
dla elektronów swobodnych zapisać jako funkcjonał gęstości (por. dodatek A.3):

T0[ρ(~r)] =
3

10
(3π2)2/3

∫
ρ5/3(~r) d~r (2.69)

Jednak w przypadku potencjału korelacyjno-wymiennego pojawiają się znaczne trudno-
ści. Pierwszym, bardzo naturalnym podejściem, jest oparte o model jellium przybliżenie
lokalnej (w tym spinowej) gęstości (L(S)DA)7. Dzieli się w nim przestrzeń na infinitezy-
malnie małe obszary o stałej gęstości. Pozwala to na wykonanie symulacji Monte Carlo

7ponieważ funkcjonał Hohenberga-Kohna jest uniwersalny i zależny jedynie od liczby elektronów,
można użyć energii korelacyjno-wymiennej dla jednorodnego gazu elektronowego
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gęstość próbna ρ0 (~r) input ρn−1 (~r) potencjały VH , Vxc

rozwiązać HKSΦi (~r) = εiΦi (~r)

znaleźć Φi

ρn =
∑
i

fi · |Φi|2porównanie: ρn
?
= ρn−1

tak

ρn jest dobrą gęstością

nie

Rysunek 2.4: Schemat procedury samouzgodnionych obliczeń w teorii funkcjonałów
gęstości elektronowej.

dla różnych gęstości ρ = N/V i poprzez odjęcie energii kinetycznej swobodnych elek-
tronów i energii Hartree, można obliczyć człon korelacyjno-wymienny εxc. Wówczas,
szukana energia to:

ELDA
xc =

∫
ρ(~r)εxc(~r) d~r (2.70)

Okazuje się to dobrym przybliżeniem nawet w bardzo niejednorodnych przypadkach.
Jego słabym punktem jest jednak pozorne znoszenie się członu samoodziaływania (od-
powiednie wyrazy znoszą się tylko w przybliżeniu jednorodnej gęstości, zwanej mo-
delem jellium, ogólnie jednak nie zachodzi podobna własność). Dodatkowo, jak zo-
stało pokazane w pracy Bylander, Kleinman [BK94b], lokalne przybliżenie potencjału
korelacyjno-wymiennego, przy rozróżnieniu gęstości elektronów rdzenia ρr oraz elektro-
nów walencyjnych ρw:

V LDA
xc = −cx(ρr + ρw)

1
3 ≈ −cx

(
ρ

1
3
r +

1

3

ρw

ρ
2/3
r

)
(2.71)

w przypadku ρr � ρw prowadzi do zmniejszenia oddziaływania wymiennego pomiędzy

elektronami walencyjnymi o czynnik 1
3

(
ρw
ρr

)2/3

. Efekt ten, który nie ma uzasadnienia
fizycznego, może być niwelowany w przypadkach niemagnetycznych (LDA z reguły za-
wyża całkowitą wartość Vxc odczuwaną przez elektrony walencyjne w obszarze rdzenia),
lecz dla układów ferromagnetycznych prowadzi do zmniejszenia energii magnetycznej.
Jedną z poważniejszych wad przybliżenia lokalnej gęstości jest na przykład określenie
paramagnetycznej fazy żelaza jako stanu podstawowego.
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Przybliżenie uogólnionych gradientów

Naturalną tendencją było wprowadzenie funkcjonału zależnego nie tylko od wartości
ρ(~r0) w danym punkcie, ale także od gradientu tej gęstości. Z matematycznego punktu
widzenia równoważne jest to rozwinięciu funkcji ρ(~r) w szereg Taylora. Wprowadzenie
takiego schematu sugerował już Kohn w swojej słynnej pracy [KS65]. Samo rozwinię-
cie potencjału w szereg gradientów nie daje jednak dobrych wyników, z uwagi na duże
wartości ∇ρ/ρ, co znacznie pogarsza zbieżność szeregu. Dodatkowo, złamana zostaje
reguła sumowania (

∫
nxc([ρ], ~r, ~r′) d~r′ = −1, nxc jest tu gęstością par elektronów), co nie

było problemem w przybliżeniu L(S)DA. Napotyka się też na pewną trudność związaną
z niejednoznacznością w definicji gradientu. Dlatego właśnie powstało i jest w użyciu
sformułowanie tzw. przybliżenia uogólnionych gradientów GGA (generalized gradient
approximation). Pozwalają one wyeliminować problem dużych wartości ∇ρ przy zacho-
waniu pożądanych własności badanego układu. W praktyce, występuje w tym podejściu
wiele wolnych parametrów, które ustalane są na podstawie danych eksperymentalnych.
Przestaje to już jednak być podejście ab-initio, skoro konieczne są pewne dane z zewnątrz,
aby ustalić postać potencjału. W naturalny sposób brak tu też pożądanej uniwersalności
i w ogólności używa się różnych potencjałów do różnych układów. Analogicznie jak
w przypadku L(S)DA, najdogodniej jest przedstawić energię korelacyjno-wymienną w
postaci:

EGGA
xc [ρ↑, ρ↓] =

∫
ρ(~r)εxc (ρ↑, ρ↓, |∇ρ↑|, |∇ρ↓|) d3r (2.72)

Energię jednocząstkową, przedstawia się jako:

εxc (ρ↑, ρ↓, |∇ρ↑|, |∇ρ↓|) = εx(ρ)Fxc (ρ↑, ρ↓, |∇ρ↑|, |∇ρ↓|) (2.73)

gdzie człon wymienny zależy jedynie od całkowitej gęstości (najczęściej używa się tu
wyrażenia dla modelu jellium), zaś Fxc = FxFc jest wielkością bezwymiarową. Przybli-
żenie LDA odpowiada szczególnemu przypadkowi Fx = 1 i taka też powinna być osią-
gana wartość dla małych gradientów względnych w modelu GGA. Do opisu stosuje się
zwykle wielkość s = |∇ρ|

2kF ρ
. W przedziale 0 < s . 3, który dotyczy większości typowych

układów, Fx(s) w różnych przybliżeniach ma niemal identyczną postać, co wyjaśnia nie-
zależność wyników od użytego potencjału. Dopiero drugi przedział: s & 3 uwidacznia
znaczące różnice. Wynikają one przede wszystkim z różnych warunków granicznych,
jakie były przyjmowane. Becke [Bec88] wziął pod uwagę granicę limr→∞ εx = − 1

2r
,

odpowiadającą kulombowskiemu charakterowi potencjału wymiennego dla dużych odle-
głości. Skutkowało to poprawką (wobec modelu jellium) w postaci:

Fx(y = 2(3π2)1/3s) = 1 +
2βy2

1 + 6βyarcsinh(y)
(2.74)
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Był to istotny postęp w konstrukcji potencjałów korelacyjno-wymiennych, gdyż po raz
pierwszy pojawiła się zależność od jednego tylko parametru β. Wyznaczony on został me-
todą najlepszego dopasowania do dokładnych danych atomowych dla sześciu gazów szla-
chetnych He-Rn); β = 0, 0042 a.u.. Perdew i Wang [PCV+92] zastosowali dodatkowe
kryteria: ograniczenie wartości Fxc ≤ 2, 27 wynikające z tzw. warunku Lieba-Oxforda
[LO81] oraz lims→∞ s

1
2Fx(s) < ∞. Zauważyli także, że dla dużych odległości powinno

się oczekiwać εxc(r) = − 1
2r

+ C
2

, gdzie C jest stałą dodatnią wynikającą z uśredniania po
nieciągłościach8 w potencjale Kohna-Shama. Doprowadziło to do wyrażenia postaci:

Fx(s) =
1 + 0, 19645s · arcsinh(7, 7956s) + (0, 2743− 0, 1508e−100s2)s2

1 + 0, 19645s · arcsinh(7, 7956s) + 0, 004s4
(2.75)

Nie ulega wątpliwości, iż postać opisana równaniem 2.75 zawiera zdecydowanie zbyt
wiele parametrów, przez co postać potencjału jest bardzo niejednoznaczna. Nie była to
więc ostateczna postać tego potencjału i wkrótce zrezygnowano z drugiego z podanych
warunków (zwanego warunkiem niejednorodnego skalowania) na rzecz uproszczenia po-
staci potencjału. Nowy współczynnik wzmocnienia występujący w słynnym potencjale
GGA-PBE (Perdew, Burke, Ernzerhof) [PBE96]:

Fx(s) = 1 + κ− κ

1 + µs2/κ
(2.76)

gdzie κ = 0, 804, µ = 0, 21951. W tym przypadku, wzmocnienie dąży do stałej war-
tości przy jednoczesnym spełnieniu warunku Lieba-Oxforda. Zarówno potencjał PW91
jak i PBE nie mają już tak czysto empirycznego charakteru jak to się dzieje w przypadku
potencjału Beckego. Bazują one przede wszystkim na teoretycznych podstawach doty-
czących wspomnianych własności granicznych, bądź odpowiedniego skalowania dla jed-
norodnego i niejednorodnego gazu elektronowego. Porównania poszczególnych modeli
zostało zobrazowane na rysunku 2.5 Ewidentne rozbieżności pomiędzy przytoczonymi
potencjałami w obszarze większych gradientów wyraźnie wskazują na sygnalizowany już
brak uniwersalności w definicji modelu GGA. Nawet jeśli dany potencjał dobrze opisuje
pewien układ, nie ma gwarancji, że będzie on prowadził do prawidłowych wyników także
dla innych materiałów. Na uwagę zasługuje także wartość współczynnika wzmocnienia
w przedziale 0 < s . 3; średnio wynosi ona < Fx >≈ 1, 33 co jest bliskie wartości 4

3
-

poprawki wprowadzonej przez Slatera.
Zdecydowanie trudniej jest wyrazić energię korelacji jako funkcjonał gęstości. Jak

to już było sugerowane wcześniej, nie można podać dobrej postaci analitycznej dla εc(ρ)

a posługiwać się należy jedynie wyrażeniami interpolacyjnymi do symulacji Monte Carlo
lub danych eksperymentalnych. Modyfikacja wprowadzona w potencjale PBE, względem
modelu jednorodnej gęstości, polegała na dodaniu członu zależnego nie tylko od samego

8nieciągłości te to skutek warunku, że liczba elektronów może przyjmować tylko wartości całkowite
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Rysunek 2.5: Współczynnik wzmocnienia dla potencjału wymiennego dla różnych przy-
bliżeń GGA.

gradientu ρ ale także polaryzacji spinowej ζ = (ρ ↑ −ρ↓)/(ρ↑ + ρ↓):

εPBEc (rs, ζ) = εLDAc (rs, ζ) +H(rs, ζ, t) (2.77)

rs jest tu promieniem Seitza, wyznaczającym sferą związaną z każdym elektronem (jest
to miara gęstości ρ). Gradient gęstości został w tym przypadku nieco inaczej wpro-
wadzony: t = |∇ρ|

2φkTF ρ
, gdzie φ =

[
(1 + ζ)2/3 + (1− ζ)2/3

]
/2, zaś kTF jest wektorem

Thomasa-Fermiego kTF =
√

4kF/πa0. Składnik H(rs, ζ, t) został wyznaczony w taki
sposób, aby spełnione były następujące warunki:

• dla wolno zmieniającej się gęstości (małe wartości gradientów oraz duże gęstości
rs → 0) H można rozwinąć w szereg z dokładnością do poprawki drugiego rzędu

H → e2

a0

βφ3t2 (2.78)

β = 0, 066725 jest parametrem wynikającym z dopasowania numerycznego,

• w przypadku dużych gradientów gęstości, należy spodziewać się braku korelacji,
czyli H → −εLDAC ,

• warunek jednorodnego skalowania do granicy dużych gęstości tj. ρ(~r)→ λ3ρ(λ~r),
wymaga aby energia korelacji dążyła do stałej. Poprawkę H należy zatem skon-
struować w taki sposób aby likwidowała osobliwość ln(rs) dla rs → 0, który to
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człon występuje w przybliżeniu LDA.

H → e2

a0

γφ3 ln t2 (2.79)

γ = (1− ln 2)/π2

Powyższe trzy warunki są spełnione dla poprawki postaci [Mar04]:

H =
e2

a0

γφ2 ln

[
1 +

β

γ
t2 · 1 + At2

1 + At2 + A2t4

]
(2.80)

A =
β

γ

1

exp [−εLDAC / (γφ3e2/a0)]− 1
(2.81)

Wyjście poza GGA

Istnieją także inne, bardziej zaawansowane podejścia, niż typowe GGA, korzystające
z funkcjonałów zależnych od orbitali. Wymienić tu należy choćby optymalizowany
potencjał efektywny (OEP) wprowadzony przez Becke i Johnsona [BR06] z późniejszą
modyfikacją przedstawioną w pracy [TB09]. Stosując pochodą funkcjonalną, można
potencjał wyrazić jako:

V OEP
xc =

δEOEP
xc

δρ(~r)
(2.82)

Występująca tu energia jest zależna od funkcji orbitalnych ψi(~r), a te określone są poprzez
zewnętrzny potencjał w modelu Kohna-Shama. W podejściu tym, wprowadza się także

zależność energii wymiennej od energii kinetycznej tσ(~r) = 1
2

N∑
i=1

∇ψ?i,σ(~r) · ∇ψi,σ(~r):

V BJ
x,σ (~r) = V BR

x,σ (~r) +
1

π

√
5

12

√
2tσ(~r)

ρσ~r
(2.83)

gdzie V BR
x,σ (~r) = − 1

bσ(~r)

(
1− e−xσ(~r) − 1

2
xσ(~r)e−xσ(~r)

)
jest potencjałem zaproponowa-

nym przez Becke i Roussela [BR89] do opisu kulombowskiego potencjału tzw. dziury
oddziaływań wymiennych (exchange hole). Spełnia on warunek: lim

r→∞
V BR
x,σ (~r) = −1

r
.

Występująca tu funkcja xσ(~r) wyznaczana jest na podstawie nieliniowego równania za-
wierającego zależność od ρσ,∇ρσ,∇2ρσ oraz tσ, a na tej podstawie wielkość bσ =

[x3
σe
−xσ/(8πρσ)]

1/3. Inspiracją dla wprowadzenia potencjału tego typu było lepsze od-
tworzenie przerwy energetycznej w półprzewodnikach i izolatorach. W przypadku ukła-
dów cieżkofermionowych, potencjał Trana-Blahy [TB09], będący modyfikacją podejścia
Becke-Johnsona daje wyniki gorsze[Sin10] (dalsze od rezultatów eksperymentalnych) niż
to ma miejsce w przypadku użycia potencjału PBE.

Jeszcze inne podejście polega na stworzeniu funkcjonałów hybrydowych, czyli ta-
kich, które łączą ze sobą powyżej przedstawione potencjały orbitalne w przybliżeniu
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Hartree’ego-Focka z dotychczas zaprezentowanymi przybliżeniami LDA lub GGA (okre-
ślane dalej jako semi-lokalne SL).

Ehybrid
xc = ESL

xc [ρ] + α(EHF
x [Ψ]− ESL

x [ρ]) (2.84)

Jest to tzw. podejście jednoparametryczne, w którym współczynnik α dobierany jest em-
pirycznie, na podstawie dopasowania do danych atomowych i molekularnych. Przypadek
α = 0, 25 dla potencjału korelacyjno-wymiennego w podejściu Perdew i in. określany
jest jako funkcjonał PBE0[PEB96] Istnieją także metody wieloparametryczne, które są
naturalnym rozszerzeniem omawianego modelu. Wprowadza się w nich nie tylko róż-
nicę energii wymiany, ale także członu korelacyjnego. Podejście takie znaleźć można
w pracy [Bec93], gdzie występuje zarówno energia wymiany w modelu Hartree-Focka,
poprawka do modelu LSDA (Becke 1988) [Bec88] oraz energia korelacji w podejściu
Perdew-Wanga 1992 [PW92] (LDA):

EB3PW91
xc = ELDA

xc [ρ] + 0, 2(EHF
x [Ψ]− ELDA

x [ρ]) + 0, 72(EB88
x [ρ]− ELDA

x [ρ])

+0, 81(EPW91
c [ρ]− EPW92

c [ρ]) (2.85)

Występująca tu energia EPW91
c jest poprawką GGA względem energii EPW92

c . Póź-
niej, Becke zastąpił energie korelacji w modelu Perdew Wang, postacią zaproponowaną
w pracy Lee i in. (LYP)[LYP88] oraz Vosco i in. (VWN)[VWN80] odpowiednio dla
modelu GGA oraz LDA:

EB3LY P
xc = ELDA

xc [ρ] + 0, 2(EHF
x [Ψ]− ELDA

x [ρ]) + 0, 72(EB88
x [ρ]− ELDA

x [ρ])

+0, 81(ELY P
c [ρ]− EVWN

c [ρ]) (2.86)

Możliwe jest także rozważenie jedynie krótkozasięgowej części (zamiast potencjału ku-
lombowskiego używa się wtedy potencjału Yukawy) energii wymiennej (zarówno tej do-
kładnej z modelu HF jak i w przybliżeniu LDA/GGA). Wówczas taki funkcjonał hybry-
dowy określa się jako ekranowany.

Nie zawsze jednak udaje się dobrać odpowiedni potencjał korelacyjno-wymienny,
tak aby otrzymywane wyniki ab-initio były zgodne z rezultatami eksperymentalnymi.
Przedstawione powyżej podejście hybrydowe znacznie poprawiło jakość otrzymywanych
przerw energetycznych w półprzewodnikach sp, lecz nie osiągnięto większych sukce-
sów w ich użyciu dla układów f-elektronowych. Podejście wcześniejsze historycznie
niż funkcjonały hybrydowe jest oparte na funkcjonałach zależnych od orbitali LDA+U.
Wprowadzone ono zostało po raz pierwszy przez Anisimova i in. [AZA91] dla popraw-
nego opisu struktury elektronowej izolatorów Motta (konwencjonalne LSDA wskazuje na
stan metaliczny wielu związków tego typu). Przyjmuje się, że silnie skorelowane elek-
trony (3d w przypadku metali przejściowych oraz 4f w przypadku lantanowców) wyka-
zują lokalne oddziaływanie kwazi-atomowe. Układ należy więc podzielić na dwie grupy:
zdelokalizowane elektrony, które są dobrze opisywane potencjałem jednoelektronowym
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i niezależnym od funkcji orbitalnych (w przybliżeniu LDA lub GGA) elektrony silnie
zlokalizowane w przypadku których wprowadza się dodatkowy człon Hubbarda:

E1 =
1

2

∑
m,m′,σ

U(nimσ − n0)(nim′σ̄−n0) +
1

2

∑
m 6=m′

(U − J)(nimσ − n0)(nim′σ − n0) (2.87)

gdzie nimσ jest obsadzeniem orbitalu m atomu i elektronem o spinie σ, n0 =∑
mσ nimσ/(2l + 1) jest średnim obsadzeniem, zaś U i J to odpowiednio parametr Hub-

barda i całka wymiany (początkowo J zastępowano parametrem Stonera, który można
wyznaczyć bezpośrednio z obliczeń LDA). Na tej podstawie można wyznaczyć jedno-
elektronowy potencjał:

Vimσ =
∑
m′

U(nim′σ̄ − n0) +
∑
m 6=m′

(U − J)(nim′σ − n0) (2.88)

U = E(fn+1) + E(fn−1)− 2E(fn) (2.89)

który wyraża energię (w sensie kulombowskim) konieczną do przeniesienia elektronu,
tak aby zajmował on określony orbital. Zwykle używa się jednak efektywnego parametru
Hubbarda w postaci: Ueff = U − J . Poprawka ta jest często niezbędna dla uzyskania
prawidłowej struktury pasmowej, choć w naturalny sposób wymagana jest pewna wiedza
a priori w celu znalezienia odpowiedniej wartości Ueff .

2.4.3 Wybór bazy dla funkcji falowych

Dotychczas omawiane były różne podejścia pozwalające na przybliżone rozwiązanie wie-
locząstkowego równania Schrödingera. W każdym jednak przypadku, niemniej istotny
jest odpowiedni wybór funkcji jednocząstkowych. Rozumieć przez to należy bazę, która
w oczywisty sposób nie będzie faworyzować żadnego konkretnego rozwiązania (będzie
nieobciążona), ale także taką, która będzie matematycznie najefektywniejsza. Dobrze
jest także, gdy funkcje jednocząstkowe tworzą bazę zupełną i ortonormalną. Historycznie
pierwsze było zastosowanie fal płaskich, jako posiadających dodatkowy atut w postaci
prostej postaci matematycznej. Pamiętając, że dla potencjału periodycznego obowiązuje
twierdzenie Blocha, można funkcję falową układu Ψn~k wyrazić za pomocą szeregu

Ψn~k(~r) =
∑
~K

cn~k(
~K)ei(

~k+ ~K)~r (2.90)

gdzie ~K jest wektorem sieci odwrotnej. Na podstawie równania wiekowego znaleźć na-
leży współczynniki cn~k( ~K) dla każdego zespołu liczb kwantowych (n,~k). Sumowanie
w powyższym szeregu dotyczy dyskretnych wektorów ~K. Naturalnie, konieczne jest
ograniczenie liczby składników sumy do pewnej sfery i zwykle odbywa się to poprzez
określenie energii maksymalnej: Em = ~2( ~K + ~k)2/(2m). Poważnym problemem jest
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jednak liczba wektorów ~K, która jest niezbędna do prawidłowego opisu silnie zloka-
lizowanych stanów (np. o charakterze orbitalnym s, lub f ). Trudność ta sprawia, że
pełny opis funkcji falowej, przy użyciu omawianej bazy, jest praktycznie niemożliwy.
Częściowo problem ten rozwiązano w tzw. metodzie pseudopotencjału. Przede wszyst-
kim dokonuje się podziału stanów elektronowych na rdzeń - opisywany niezaburzonymi
funkcjami atomowymi, oraz elektrony walencyjne i przewodnictwa opisywane falami pła-
skimi. Funkcja falowa stanów walencyjnych wewnątrz obszaru charakterystycznego dla
rdzenia (promień rc takiej sfery musi być ustalony arbitralnie) wykazuje silne oscylacje,
które to są źródłem wspomnianych trudności. Dlatego też wprowadza się sztuczną funk-
cję, zwaną pseudofalową, która powyżej rc jest taka jak prawdziwa funkcja falowa, zaś
wewnątrz sfery o promieniu rc została pozbawiona oscylacji. Funkcja pseudofalowa nie
jest już ortogonalna względem funkcji rdzenia. Konieczne jest także wprowadzenie po-
prawki na normalizację, oraz zmiana potencjału, który od tego momentu nazywany jest
już pseudopotencjałem. Metoda ta daje zadziwiająco dobre rezultaty, gdy chce się otrzy-
mać jedynie poprawną relację dyspersji E(~k). W oczywisty sposób zawodzi jednak, gdy
w obszarze zainteresowań leżą gradienty pola elektrycznego na jądrze oraz wzbudzenia
stanów rdzenia.

Alternatywną metodą (względem fal płaskich) jest użycie orbitali atomowych jako
bazy, w której rozwijana jest funkcja falowa. Podejście takie określa się jako LCAO
(linear combination of atomic orbitals):

Ψn~k =
∑
α

cn
~k
α Φα(~r) (2.91)

gdzie funkcja Φα(~r) jest rozwiązaniem równania Schrödingera z pewnym efektywnym
potencjałem sferycznym, zaś α uwzględnia zarówno rodzaj atomu, jego położenie w sieci
krystalicznej, jak i charakter orbitalny.

Φα(~r) = Rnl(r)Ylm(θ, φ) (2.92)

Jako, że występujące tu funkcje orbitalne są centrowane na różnych węzłach sieci ~Rα, nie
są one w ogólności ortogonalne i konieczne jest rozważanie elementów macierzowych
postaci:

Sα,α′ =

∫
d3rΦ?

α(~r − ~Rα)Φα′(~r − ~Rα′) (2.93)

Jest to baza znacznie lepsza (np. od fal płaskich) do opisu silnie oscylujących funkcji zlo-
kalizowanych na konkretnych atomach. Kosztem jest jednak konieczność wcześniejszego
znalezienia postaci funkcyjnej Φα(~r) oraz wprowadzenie normalizacji funkcji Ψn~k(~r).
Metoda ta jest szczególnie skuteczna dla kryształów z dużym udziałem jonowości w wią-
zaniach, a więc dla izolatorów i półprzewodników. W przypadku metali, gdzie występuje
znaczy ładunek międzywęzłowy, potrzeba bardzo wielu funkcji orbitalnych dla oddania
prawie jednorodnej gęstości.
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Połączeniem dwóch omawianych wcześniej baz jest metoda uzupełnionych9 fal pła-
skich (APW - augmented plane wave). Nierozerwalnie wiąże się ona z teorią potencjału
muffin tin (w literaturze polskojęzycznej określanego czasem jako potencjał miseczko-
waty). Dokonuje się podziału przestrzeni na sfery atomowe o zadanych promieniachRα

MT

zależnych od rodzaju atomu. Wewnątrz sfer posługujemy się bazą funkcji atomowych,
zaś poza nimi, w obszarze międzywęzłowym, bazą fal płaskich zakładając, że elektrony
są tam prawie swobodne. Pojedynczą uzupełnioną falę płaską można wyrazić jako:

Φ
~k
~K

(~r, ε) =

{ ∑
l,mA

α,~k+ ~K
l,m uαl (r′, ε)Ylm(θ′, φ′) ~r ∈MT

ei(
~k+ ~K)·~r ~r /∈MT

(2.94)

gdzie wprowadza się współrzędne primowane (r′, φ′, θ′) do odpisu funkcji falowej we-
wnątrz każdej sfery muffin-tin. Pojawiający się tutaj explicite parametr ε, ma sens energii
własnej, dla której rozwiązujemy radialne równanie Schödingera. Nie jest to jednak praw-
dziwa energia stanu elektronowego, a jedynie pewien obiekt matematyczny. Konieczne
jest zapewnienie ciągłości Φ

~k
~K

na granicy sfery (nie ma natomiast wymagania odnośnie
ciągłości pierwszej pochodnej), gdyż nieciągła funkcja własna skutkowałaby źle okre-
śloną energią kinetyczną. W tym celu dokonuje się rozwinięcia fali płaskiej w bazie
funkcji sferycznych (tylko wtedy mamy gwarancję że funkcja będzie ciągła na całej po-
wierzchni określonej promieniem Rα

MT ):

ei(
~k+ ~K)·~r = 4π

∑
lm

iljl

(
(~k + ~K) · ~r

)
Y ?
lm

(
~k + ~K

)
Ylm(r̂) (2.95)

Z porównanie wyrażeń w obydwu obszarach (dla ~r = ~r′ + rα = Rα
MT + rα) można

wyznaczyć współczynniki Alm:

Aα,
~k+ ~K

lm =
4πilei(

~k+ ~K)·rα

uαl (Rα
MT , ε)

jl

(
(~k + ~K) ·Rα

MT

)
Y ?
lm

(
~k + ~K

)
(2.96)

Niedoskonałość omawianej metody polega na tym, że nie znamy a priori energii ε i trzeba
jej poszukiwać metodą samozgodną. Bez znajomości tego parametru nie można również
wyznaczyć współczynników Alm. Wymagane jest zatem wielokrotne diagonalizowanie
równania wiekowego, co znacznie wydłuża obliczenia, pomimo że sama baza APW nie
musi być tak duża jak baza fal płaskich.

Problem z ustalaniem energii ε = ε
~k
n, rozwiązany został poprzez wprowadzenie

procedury linearyzacji. W jej ramach radialna funkcja falowa uαl (r′, ε) rozwijana jest
w szereg Taylora wokół pewnej arbitralnie wybranej energii ε0:

uαl (r′, ε) = uαl (r′, ε0) + (ε− ε0)u̇αl (r′, ε0) + . . . (2.97)

9niekiedy używa się także określenia dopasowane fale płaskie (A. Sukiennicki, R. Świrkowicz „Teoria
ciała stałego” OFPW, Warszawa 1994) lub stowarzyszone fale płaskie (N.W. Ashcroft, N.D. Mermin
„Fizyka ciała stałego” PWN 1986)
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gdzie u̇αl (r′, ε0) =
∂uαl
∂ε

∣∣∣
ε=ε0

. Ograniczając rozwinięcie tylko do wyrazu liniowego otrzy-

muje się uzupełnioną falę płaską w postaci:

Φ
~k
~K

(~r) =


∑

l,m

(
Aα,

~k+ ~K
l,m uαl (r′, ε0) +Bα,~k+ ~K

lm u̇αl (r′, ε0)
)
Ylm(θ′, φ′) ~r ∈MT

ei(
~k+ ~K)·~r ~r /∈MT

(2.98)

Nie zależy już ona od energii ε, choć zależność taka pojawia się we współczynniku
Bα
lm. Konieczne jest także wprowadzenie dodatkowego kryterium,które pozwoliłoby na

wyznaczenie tego dodatkowego współczynnika. Bierze się ono z żądania ciągłości funkcji
falowej wraz z jej pierwszą pochodną na granicy sfery muffin-tin. Użyty tutaj parametr ε0
ma już łatwiejszą interpretację fizyczną, zaś jego wartość może zostać określona zależnie
od charakteru orbitalnego danego stanu. ε0 jest w konsekwencji zależne od rodzaju atomu
α i pobocznej liczby kwantowej l. Taką bazę, po zastosowaniu linearyzacji, określa się
już jako LAPW.

Sam charakter orbitalny nie jest jednak dobrym kryterium doboru energii linearyzacji.
Może się bowiem tak zdarzyć (z uwagi na hybrydyzację), że do stanów walencyjnych zali-
czać się będę dwa poziomy o takie samej pobocznej liczbie kwantowej l, choć o różnych
głównych liczbach n. W przypadku gadolinu mamy na przykład poziom 5s zlokalizo-
wany ok. 3, 34Ry poniżej poziomu Fermiego. Nie jest on na tyle głęboki, aby można go
było uznać za niezaburzony stan rdzenia. Z drugiej strony, mamy typowo walencyjny stan
6s, który w krysztale opisywany jest energią −0, 2Ry. Podobnie ma się sytuacja także w
przypadku poziomów typu p. Konieczne jest więc wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy
stanami głębokimi oraz zlokalizowanymi bliżej energii Fermiego, a o tym samym cha-
rakterze orbitalnym. Pozwala na to wprowadzenie nowej funkcji bazy - tzw. lokalnych
orbitali, które wewnątrz sfery atomowej wyrażają się jako:

Φα,LO
lm (~r) =

(
Aα,LOlm uαl (r′, εα1,l) +Bα,LO

lm u̇αl (r′, εα2,l) + Cα,LOlm uαl (r′, εα2,l)
)
Ylm(θ′, φ′) (2.99)

oraz są równe zeru poza sferą muffin tin. Zgodnie z ich nazwą (lokalne), zakłada się że te
funkcje nie mogą mieszać się z orbitalami innych atomów a nawet, że nie wnoszą żadnego
wkładu do obszaru międzywęzłowego. Spośród występujących w powyższym wyrażeniu
funkcji radialnych, dwie pierwsze są takie same jak dla bazy LAPW (współczynniki Alm
i Blm są jednak różne) z energią linearyzacji wybieraną dla najwyższego stanu o danym
charakterze orbitalnym. Dopiero w trzecim członie pojawia się energia nisko położonego
stanu, odróżniająca tę funkcję od wcześniej omawianych, dopasowanych fal płaskich
z linearyzacją. Ponieważ wymusza się zerową wartość funkcji falowej na granicy sfery,
nie ma tu konieczności wprowadzania zależności funkcji od wektora falowego ~k.



Rozdział 3

Podstawowe badania dotyczące
gadolinu

Metale ziem rzadkich (lantanowce) należą do grupy układów o niezwykle ciekawej struk-
turze magnetycznej. Częściowo obsadzone pasmo 4f - główne źródło momentu magne-
tycznego jest jednak też powodem bardzo wielu komplikacji przy próbach teoretycznych
obliczeń struktury elektronowej związków zawierających te pierwiastki. Dla przykładu,
metale szeregu Tb–Tm wykazują zachowanie antyferromagnetyczne z jednoczesną spi-
ralną modulacją momentu magnetycznego. Na tym tle ferromagnetyczny gadolin, kry-
stalizujący w strukturze heksagonalnej o najgęstszym upakowaniu, wydaje się układem
względnie nieskomplikowanym (zestawienie uporządkowania magnetycznego lantanow-
ców1 przedstawiona na rysunku 3.1). Jednak pomimo dość długiej historii badań pro-
wadzonych nad gadolinem, układ ten wydaje się nie do końca zrozumiany i w pełni wy-
jaśniony. Wciąż brakuje jednoznacznego opisu jego powierzchni Fermiego, czy nawet
zgodnej z eksperymentem fotoemisyjnym energetycznej struktury pasmowej. Coraz po-
pularniejsze staje się stosowanie jonów lantanowców (w tym takżeGd3+) w celu poprawy
parametrów ogniw fotowoltaicznych. Interesujące własności magnetostrykcyjne i magne-
tokaloryczne wykryto w związkachREAl2 [BL78, MGZ+06] iRECu2 [KYK+98] (RE -
metal ziem rzadkich). Zanim jednak możliwe będzie pełne zrozumienie własności fizycz-
nych związków gadolinu, konieczne jest dokładne zbadanie jego struktury elektronowej
jako czystego metalu. Badania te mogą też stanowić swoisty test na poprawność przyję-
tego schematu obliczeniowego. W rozdziale tym postaram się przedstawić najważniejsze
badania, zarówno teoretyczne jak i eksperymentalne, dotyczące gadolinu. Zwrócę także
uwagę na wszystkie niejednoznaczności i rozbieżności w dotychczasowych ustaleniach.

1Na rysunku tym błędnie podano strukturę magnetyczną gadolinu jako planarną. W rzeczywistości
momenty magnetyczne Gd leżą w T = 0K wzdłuż osi c lub blisko niej.
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Rysunek 3.1: Uporządkowanie magnetyczne metali ziem rzadkich; zestawienie na pod-
stawie [Whi07].

3.1 Uporządkowanie magnetyczne

Anizotropia magnetokrystaliczna gadolinu została po raz pierwszy wyznaczona na pod-
stawie pomiarów magnetycznych momentów skręcających [Gra62, CRT62]. Ekspery-
menty, wykonane w zewnętrznym polu magnetycznym (20 kOe w przypadku [Gra62]
oraz 12, 5 kOe w [CRT62]) wykazały istnienie stożka łatwej magnetyzacji. W stanie
podstawowym, tworząca tego stożka jest odchylona od osi c o kąt azymutalny θ ≈ 30◦

i rośnie osiągając wartość 90◦ w temperaturze 165 K. Ustawienie momentu magnetycz-
nego w płaszczyźnie bazowej pozostaje niezmienne aż do temperatury 225 K, powyżej
której kąt maleje, osiągając wartość zerową (ustawienie wzdłuż osi c) dla T = 245 K

(temperatura Curie dla gadolinu to TC = 290 K [ELS53]). W całym przedziale zmien-
ności temperatur obserwowano tylko zachowanie typowe dla ferromagnetyków koline-
arnych, nie zanotowano zaś obserwacji wskazujących na występowanie helikoidalnej
struktury magnetycznej, jak to zasugerowali Belov i Pedko [BP62], oraz jak spodzie-
wano się na podstawie uporządkowania magnetycznego w pięciu kolejnych lantanow-
cach (Tb–Tm)[KCWC63, CKWC65]. Belov i in. zaproponowali nawet, że taka struktura
obecna jest również w gadolinie (pomiędzy temperaturą 210 K a punktem Curie), co
nie zostało zaobserwowane eksperymentalnie, albowiem uporządkowanie takie jest nisz-
czone przez zewnętrzne pole magnetyczne rzędu kilku Oe.

Ostatecznym rozstrzygnięciem tej kwestii były eksperymenty dyfrakcyjne neutronów
prowadzone jedynie w polu ziemskim [WNA64, CW68]. Will i in. dokonali pomia-
rów dla dysku monokrystalicznego gadolinu zorientowanego względem kierunku (001).
Z uwagi na wyjątkowo duży przekrój czynny na wychwyt neutronów (σ = 18000 b dla
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długości fali λ = 1, 055Å) pomiary były ograniczone tylko do refleksu typu (002). Nieco
pełniejsze badania wykonali Cable i in. używając neutronów o λ = 0, 353Å i mierząc
także refleks (100) (w odróżnieniu od piku 002 jest on niezerowy bez względu na kąt
między momentem magnetycznym a osią c). Szczególnie istotny był przedział temperatur
od 250 K do punktu Curie, kiedy to obserwowano jedynie jądrową amplitudę rozprasza-
nia. Brak rozpraszania magnetycznego mógł wynikać z rotacji momentu magnetycznego
względem osi c (tak wyjaśnione to zostało we wcześniejszych pracach). Druga możli-
wość to pojawienie się spirali magnetycznej propagującej się wzdłuż osi c, jak to zasu-
gerowali Belov i Pedko. Gdyby realizował się ten właśnie scenariusz, skutkowałoby to
pojawieniem się w dyfraktogramie satelitów wzdłuż wspomnianego kierunku. Pomimo
szczegółowej analizy w zakresie 77 K − 290 K żadnych satelitów nie zaobserwowano,
potwierdzając w ten sposób hipotezę o kolinearnym uporządkowaniu ferromagnetycz-
nym. Wyznaczone przez autorów ustawienie momentu magnetycznego pod kątem 30◦

było także zgodne z wcześniejszymi wynikami badań anizotropii.
W przypadku układu o symetrii heksagonalnej hamiltonian opisujący anizotropię

magnetokrystaliczną może być zapisany jako:

Ea = K2Y
0

2 (θ) +K4Y
0

4 (θ) +K6Y
0

6 (θ) +K6
6 sin6 θ cos 6φ (3.1)

gdzie Kn (n = 2, 4, 6) to tzw. stałe magnetokrystaliczne, K6
6 , Y 0

n (θ) są harmonikami
sferycznymi, które uwzględniają symetrię układu. Wartości stałych Kn (w K/atom2)
(K2 = −0, 3 ± 0, 07; K4 = 0, 15 ± 0, 04; K6

6 = −0, 0015), zostały wyznaczone
eksperymentalnie [Coq77] m. in. w omawianych wcześniej eksperymentach. Wartość
θ, dla której energia anizotropii osiąga minimum, może być łatwo wyznaczona:

θm = arccos

√
11, 25K4 − 1, 5

√
5K2

26, 25K4

≈ (34, 2± 5, 6)◦ (3.2)

Dla kątów θ = 0◦ oraz θ = 90◦ występują lokalne oraz globalne maksima energii. Jak
widać, energia (3.1) praktycznie nie zależy od kąta φ, przez co rzut momentu magne-
tycznego na płaszczyznę bazową, nie posiada żadnej wyróżnionej orientacji, co ozna-
cza występowanie precesji momentu magnetycznego względem osi c. Na rysunku 3.2
przedstawiona została zależność energii anizotropii od kąta θ oraz krajobraz energetyczny
wprzestrzeni trójwymiarowej. Energia ta jest bardzo mała. Energia minimum jest mniej-
sza od ustawienia równoległego do osi c zaledwie o 7µeV , zaś różnica pomiędzy mini-
mum, a ustawieniem w płaszczyźnie bazowej to 32µeV . Wartości tak małe sprawiają, że
ustawienie momentu magnetycznego nie jest fundamentalne dla struktury magnetycznej
i własności elektronowych gadolinu. Dla porównania, stałe magnetokrystaliczne terbu
(K2 = 130 ± 25; K4 = 10, 5 ± 2, 8; K6

6 = 0, 42 ± 0, 04) wskazują istnienie minimum
energii dla θ = 90◦ (15, 95 meV poniżej maksimum dla kąta θ = 0◦), przy jednoczesnej

2K - kayser, jednostka energii 1K ≈ 123, 986 µeV
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słabej zależności energii od kąta φ. Trzy rzędy wielkości mniejsza anizotropia gadolinu
ma swoje źródło w nieznacząco małym momencie orbitalnym tego metalu.
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Rysunek 3.2: Energia anizotropii magnetorystalicznej gadolinu; zależność od kąta θ
(z lewej) oraz krajobraz energetyczny w przestrzeni 3D (z prawej) - wartości na osiach
wyrażone są w µeV , zaś całkowita energia odpowiada odległości danego punktu na
powierzchni od początku układu współrzędnych.

Był badany także wpływ ciśnienia na anizotropię magnetokrytaliczną gadolinu
[FG80]. Autorzy mierzyli magnetyczne momenty skręcające (w funkcji kąta między osią
c a kierunkiem momentu magnetycznego) dla ciśnień w zakresie 1bar - 6kbar w tem-
peraturze ciekłego helu. Znaczne zmiany, który były obserwowane, wyjaśnili poprzez
rozróżnienie dwóch składowych anizotropii: zwyczajnej, związanej z symetrią krysta-
liczną i ewentualnie sprzężeniem spin-orbita, oraz anomalnej związanej z przesunięciem
piku gęstości stanów względem poziomu Fermiego. Chodzi tu o elektrony o spinie mniej-
szościowym, związane z płaskim pasmem tuż powyżej EF (mają one mieszany charakter
f i d). Przesunięcie tego maksimum zmienia liczbę elektronów o danym spinie, a co za
tym idzie moment magnetyczny, co skutkuje przesunięciem minimum energii anizotropii
EA (zerowa wartość momentu skręcającego LA = −∂EA

∂θ
).

Lantanowce, a gadolin w szczególności, są przykładem metali w których silnie zlo-
kalizowany blisko jądra moment magnetyczny (związany z elektronami 4f 7) potrafi zna-
cząco wpływać na stan elektronów najdalszych powłok (5d1 6s2). Odbywa się to poprzez
oddziaływanie wymiany określane jako RKKY (od nazwisk autorów: Rudermann, Kittel,
Kasuya i Yoshida). Hamiltonian oddziaływania pomiędzy zlokalizowanym momentem
magnetycznym ~Sf (w przypadku gadolinu jest to moment czysto spinowy) a dowolnym
momentem ~Si w punkcie ~r można zapisać jako:

Hint = −J
∑
i

~Sf ~Siδ(~r) (3.3)
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Stosując przybliżenie pola średniego:

Hint = gµB
∑
i

~Heff
~Si ⇒ ~Heff = −J

~Sfδ(~r)

gµB
(3.4)

zgodnie z teorią odpowiedzi liniowej, oddziaływanie takie prowadzi do powstania gęsto-
ści spinowej (w przestrzeni wektora falowego ~q) s(~q):

− gµBs(~q) = χ(~q) ~Heff (q) ⇒ s(~r) =
J

V g2µ2
B

∑
~q

χ(~q)e−i~q·~r ~Sf (3.5)

Pozwala to określić oddziaływanie między zlokalizowanymi momentami magnetycznymi
jako:

HRKKY = − J2

V g2µ2
B

∑
~q

χ(~q)e−i~q·~r ~Sf ~Sf ′ (3.6)

Otwarta pozostaje jeszcze kwestia postaci funkcji uogólnionej podatności magnetycznej,
którą można wyrazić jako [Whi07]:

χ(~q) =
gµ2

B

V

∑
~k

f(ε~k)− f(ε~k+~q)

ε~k+~q − ε~k
(3.7)

f(ε) - funkcja Fermiego–Diraca. Powyższą sumę można zamienić na całkę otrzymując
w granicy T → 0:

χ(~q) =
3Ng2µ2

B

8V εF
F

(
q

2kF

)
(3.8)

gdzie N oznacza liczbę elektronów, V objętość układu, εF oraz kF odpowiadają energii
oraz wektorowi falowemu Fermiego, zaś funkcja F (x) wyraża się wzorem:

F (x) =
1

2
+

1− x2

4x
ln

∣∣∣∣1 + x

1− x

∣∣∣∣ (3.9)

Wykonując transformatę fourierowską podatności magnetycznej, otrzymujemy ostatecz-
nie hamiltonian oddziaływania RKKY w postaci:

HRKKY = −3J2

8εF

N

V

kF
π

[
sin 2kF r − 2kF r cos 2kF r

(2kF r)4

]
~Sf ~Sf ′ (3.10)

Okazuje się, iż oddziaływanie takie wykazuje oscylacje (z reguły niewspółmierne z roz-
miarem sieci krystalicznej), które zanikają jak 1/r3 z odległością. Prowadzi to do zmien-
nej polaryzacji elektronów przewodnictwa oraz, w niektórych przypadkach, może skut-
kować istnieniem struktury helikoidalnej (gadolin jest tu wyjątkiem i nie obserwuje się
fali spinowej). Człon oscylacyjny przedstawiony został na rysunku 3.3.
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Rysunek 3.3: Siła oddziaływania wymiennego Rudermann-Kittel-Kasuya-Yoshida lokal-
nych momentów magnetycznych.

3.2 Struktura magnetyczna

Stany elektronów przewodnictwa gadolinu (5d16s2) uważane były początkowo za swo-
bodne z niewielkim tylko zaburzeniem pochodzącym od pola krystalicznego. W więk-
szości prac teoretycznych tłumaczono dane eksperymentalne, dotyczące Gd, opierając się
na tym właśnie założeniu. Trudno jednak było uzasadnić na tej podstawie bardzo dużą
wartość magnetyzacji nasycenia Gd 7, 55µB/atom [NLS63] oraz ciepła właściwego dla
innych lantanowców, co wymagało gęstości stanów na poziomie Fermiego ośmiokrotnie
większej niż wynika to z modelu elektronów swobodnych. W tej sytuacji Dimmock i Fre-
eman [DF64] przeprowadzili pierwsze obliczenia w oparciu o nierelatywistyczne uzupeł-
nione fale płaskie otrzymując wyniki skrajnie różne od modelu elektronów swobodnych
lecz przypominające kształtem pasm metale przejściowe. Na tej podstawie oszacowano,
iż elektrony bliskie powierzchni Fermiego mają dominujący charakter d, zaś z poprawio-
nej gęstości stanów i jej wartości na poziomie Fermiego, wnioskowano o wartości całki
oddziaływań J pomiędzy stanami przewodnictwa a silnie zlokalizowanym momentem
magnetycznym elektronów 4f , co pozwoliło ocenić wkłady do całkowitego momentu
magnetycznego.

3.2.1 Badania neutronowe

Kamieniem milowym, w badaniach struktury magnetycznej gadolinu, były pomiary dy-
frakcji neutronów przeprowadzone na monokrystalicznym izotopie 160Gd przez Moona
i in. [MKCC72] (wybór odpowiedniego izotopu był podyktowany dużym przekrojem
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czynnym na absorpcję neutronów termicznych; σ = 1, 5b dla Gd-160 podczas gdy war-
tość ta jest rzędu 105 barna dla pozostałych izotopów o zbliżonej do Gd-160 abundancji).
Z drugiej jednak strony, niewielka anizotropia magnetokrystaliczna gadolinu pozwala na
uzyskanie magnetyzacji nasycenia w wielu kierunkach posługując się słabym polem ze-
wnętrznym, co jest szczególnie ważne dla pomiarów przy użyciu spolaryzowanej wiązki.
Dane uzyskane zostały w stanie ferromagnetycznym dla temperatury 96 K i dotyczyły
refleksów typu (hk0) aż do wartości sin θ/λ = 1, 275Å

−1
oraz refleksów (0kl) do war-

tości sin θ/λ = 1, 04Å
−1

. Wyznaczono w ten sposób magnetyczne czynniki strukturalne,
które związane są z przestrzennym rozkładem gęstości spinowej zależnością:

F (~q) =

∫
V

ρ(~r)ei~q~rd3r (3.11)

dla dyskretnych wartości ~q = h~b1+k~b2+l~b3, gdzie h, k, l - wskaźniki Millera. Całkowanie
przebiega po objętości V komórki elementarnej. Korzystając z transformaty odwrotnej
można na tej podstawie wyznaczyć rzut gęstości na płaszczyznę (pełne odtworzenie
rozkładu ρ(~r) wymagałoby posiadania danych dla wszystkich dozwolonych refleksów):

ρ(~r) =
1

V

∑
h,k

F (~q)e−i~q~r (3.12)

V - objętość komórki elementarnej. Występujący tu czynnik strukturalny F (~q) uwzględ-
nia wkłady od wszystkich atomów znajdujących się w komórce:

Fhk0 =
∑
j

µf(~q)ei~q~r (3.13)

µ oznacza moment magnetyczny przypadający na jeden atom (przyjęto - zgodnie z wy-
nikami pomiarów - µ = 6, 92µB). Wadą użytej tutaj metody jest to, iż z uwagi na skoń-
czoną liczbę wyrazów w szeregu, otrzymuje się oscylacje gęstości 3.12 przy bardzo ma-
łych jej wartościach i niezwykle trudno jest odtworzyć jednostajnie zanikający rozkład.
W celu wyeliminowania podobnego efektu, zastosowano procedurę uśredniania gęstości
wewnątrz sfery o promieniu 0, 63Å.

W tak zrekonstruowanym rozkładzie można wyróżnić silnie zlokalizowany wkład od
elektronów 4f oraz dyfuzyjny wkład od spolaryzowanych spinowo elektronów przewod-
nictwa.

ρ(~r) = ρL(~r) + ρD(~r) (3.14)

Każdy ze składników jest periodyczny względem sieci krystalicznej, więc może też być
niezależnie rozwinięty w szereg Fouriera o współczynnikach: FL, FD, które dodatkowo
spełniają warunek: FL + FD = F , gdzie F = F (~q) uzyskuje się z eksperymentu. Zakła-
dając, że gęstość dyfuzyjna jest wolno zmienna z odległością, tylko kilka pierwszych
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jej współczynników fourierowskich jest istotnie różnych od zera. Oznacza to, że je-
dynie kilka pierwszych czynników kształtu będzie zaburzonych przez część dyfuzyjną.
Uwzględniając tę własność, autorzy byli w stanie wykonać rekonstrukcję lokalnej gęsto-
ści, zaś na podstawie różnicy rozkładów: całkowitego i lokalnego, możliwe było określe-
nie gęstości dyfuzyjnej.

Przyczynek lokalny jest niemal całkowicie sferycznie symetryczny z odstępstwami od
sferyczności na poziomie 1%. Wkład dyfuzyjny zaś wykazuje zachowanie oscylacyjne
(w tym także ujemną polaryzację); Był to wynik różny od spodziewanego dla orbitali 5d

oraz 6s, lecz - według autorów - zgodny z przewidywaniami dla elektronów przewodnic-
twa w metalach ziem rzadkich, gdzie występuje oddziaływanie RKKY. Rezultaty te będę
jeszcze szerzej komentowane w rozdziale poświęconym rekonstrukcji rozkładu gęstości
spinów metodą maksymalnej entropii. Wtedy też zostanie porównanie oryginalny wynik
autorów pracy [MKCC72] z otrzymanym przez mnie wynikiem teoretycznym.

Teoretyczne magnetyczne czynniki kształtu były badane przez Harmona i Freemana
[HF74]. Posłużono się metodą uzupełnionych (stowarzyszonych) fal płaskich w ra-
mach podejścia sfer atomowych. Obliczenia były prowadzone w oparciu o przybli-
żenia Hartree’ego-Focka z potencjałem wymiennym Slatera dla konfiguracji atomowej
4f 7
↑ 5d

0,5
↑ 5d0,5

↓ 6s2. Ostatecznie otrzymano sieciowy moment magnetyczny 0, 72µB (po-
ziom Fermiego wyznaczony został w taki sposób, aby zapełniając pasma otrzymać w su-
mie 6 elektronów w komórce elementarnej). Otrzymany moment magnetyczny był o ok
31% większy od eksperymentalnego wyniku Moona i in. [MKCC72] (0, 55µB).

Analiza radialnych funkcji falowych 5d dla atomowego gadolinu doprowadziła auto-
rów do wniosku o pochodzeniu ujemnej polaryzacji magnetycznej elektronów związa-
nych z tym stanem w izolowanym atomie, w którym obsadzenie poziomu 5d jest jed-
nakowe. Oddziaływanie wymienne pomiędzy funkcją 5d↑ i funkcją 4f↑ prowadzi wów-
czas do kontrakcji funkcji falowej, zaś stan 5d↓ takiego oddziaływania nie doświadcza.
W rezultacie następuje przesunięcie funkcji spinowych 5d względem siebie, co skutkuje
ujemnym momentem magnetycznym z dala od atomu.

Gęstość spinową dla kryształu otrzymano metodą rozwinięcia funkcji falowej w sze-
reg fal płaskich. Kształt otrzymanego rozkładu był, w opinii autorów, podobny do
eksperymentalnego, lecz amplitudy gęstości znacznie mniejsze. Ujemna gęstość, którą
także zaobserwowano, wynosiła −0, 002µB/Å

3
w piku i jest ona wynikiem różnicy

0, 043µB/Å
3

dla spinu „do góry” oraz 0, 045µB/Å
3

dla spinu „w dół”. Jest ona dodat-
kowo bardzo silnie zlokalizowana i pojawia się jako „szpilka” na płaszczyźnie bazowej
z = 0, 5. Dla porównania, wynik eksperymentalny wskazuje na wartość −0, 037µB/Å

3
,

zaś sama ujemna gęstość pojawia się w znacznie większej objętości komórki elementar-
nej. Ujemna gęstość zniknęła całkowicie (ρ = 0, 003µB/Å

3
), gdy użyty został potencjał

wymienny w postaci Kohna-Shama-Gaspara (α = 2/3).
Obliczone magnetyczne czynniki kształtu, były konsekwentnie mniejsze od zmierzo-

nych przez Moona i in. Stosowano rozmaite poprawki, jak uwzględnienie polaryzacji
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elektronów rdzenia, oddziaływania spin-orbita, efektów relatywistycznych czy hybry-
dyzacji pasm. Były one jednak albo nieznaczące (polaryzacja rdzenia), albo nabierały
znaczenia dopiero dla niewiarygodnych parametrów (np. znacznego momentu orbital-
nego). Zasugerowano, że należy wziąć pod uwagę składowe asferyczne gęstości. W pracy
Moona i in. zaobserwowano niewielkie (na poziomie 1%) odstępstwa od sferyczności dla
rozkładu lokalnego. Taka nieznacząca zmiana prowadzi jednak do 13% asferyczności dla
części dyfuzyjnej i w tej sytuacji założenie o sferyczności rozkładu, poczynione w pracy
Moona, może już nie być poprawne. Ostatecznie nie udało się wyjaśnić rozbieżności
między teorią a eksperymentem w zakresie rozkładu gęstości momentów dyfuzyjnych,
a sama obecność ujemnej polaryzacji w krysztale pozostała nieprzekonująca.

Wkrótce inny eksperyment potwierdził, że moment magnetyczny wyznaczony przez
Harmona i Freemana wcale nie musiał być zawyżony. Roeland i in. [RCM+75] badali
rożne próbki gadolinu w temperaturze T = 4, 2K. Pomiary prowadzone były dla dwóch
orientacji pola (wzdłuż osi c oraz osi b) aż do wartości indukcji pola Bint = 33T . Na
podstawie dopasowania krzywej:

M = M0 + χB + αB−1

gdzie ostatni człon opisuje wkład od defektów, wyznaczona została wartość momentu ma-
gnetycznego M0 = 7, 63(1)µB wskazująca na moment elektronów przewodnictwa równy
0, 63µB, co jest rezultatem bliższym wynikom Harmona i Freemana [HF74] i niewiele
odbiegającym od wyniku Moona i in.

Również uporządkowanie bliskiego zasięgu było badane przy użyciu kwazielastycz-
nego rozpraszania neutronów [Chi78]. Szukano odpowiedzi na pytanie o pochodzenie
anomalii obserwowanych w magnetyzacji [NLS63] i cieple właściwym [LS66] powyżej
temperatury 200K. Pomiary prowadzone były na ferromagnetycznej próbce monokrysta-
licznej używając wiązki o energii 81 meV . Dla próbki jednodomenowej suma względem
składowych α, β w wyrażeniu (2.20) może zostać zredukowana do:

(1 + κ2
‖)χ⊥(~κ) + (1− κ2

‖)χ‖(~κ) (3.15)

gdzie χ(~κ) jest uogólnioną podatnością magnetyczną. Dla badanego zakresu temperatur,
momenty magnetyczne ustawione są względem osi c. Pomiary refleksów typu (0, 0, 2)

odpowiadają κ2
‖ = 1, zatem dostarczają informacji jedynie o składowej prostopadłej

χ⊥(~κ), natomiast refleksy typu (1, 0, 0) równoważne są κ2
‖ = 0 pozwalając na pomiar

χ⊥(~κ) + χ‖(~κ). Zakłada się, iż obydwie składowe podatności mają dla małych ~κ profil
opisywany funkcją Lorentza. Maksima są jednak przesunięte względem pików Bragga
i pojawiają się w punktach (0; 0; 1, 8) i (0; 0; 0, 9). Natężenie neutronów rozproszonych
wzdłuż kierunku [1, 0, 0] wykazuje wyraźne maksimum (ξ = 0 dla (ξ; 0; 1, 8)). Oznacza
to istnienie uporządkowania bliskiego zasięgu. Nie obserwuje się podobnego zachowania
dla refleksu (−0, 9; 0; ξ), gdyż nie ma tu tak wyraźnego maksimum, rozkład natężeń jest
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rozmyty i praktycznie niezmienny z temperaturą. Oznacza to, że wspomniane uporząd-
kowanie bliskiego zasięgu realizuje się głównie w płaszczyźnie bazowej i płaszczyznach
do niej równoległych.

Badana była także zależność temperaturowa wartości natężenia w maksimum piku
Bragga. Spadek wysokości piku powyżej temperatury Curie (290K), jest charaktery-
styczny dla magnetycznego przejścia fazowego, lecz poniżej tej temperatury, natężenie
maleje znacznie wolniej i dopiero w temperaturze T0 = 232 K pojawia się wyraźny
skok. Oznacza to, że rozważane uporządkowanie bliskiego zasięgu nie jest wrażliwe na
zmiany temperatury w obszarze T ∈ (232K, 290K) i dopiero w niskiej temperaturze jest
niwelowane przez globalne uporządkowanie magnetyczne.

Jak zostało wspomniane, rozpraszanie na płaszczyznach (1; 0; 0) i (1; 1; 0) jest źró-
dłem informacji o sumie dwóch składowych podatności: prostopadłej i równoległej, za-
tem należałoby oczekiwać sumy dwóch krzywych Lorentza. Niestety dokładne, ilościowe
porównanie tych pików braggowskich z wcześniej omawianym pikiem dotyczącym płasz-
czyzny (0; 0; 2) nie było możliwe z uwagi na różną absorpcję niesymetrycznego kryształu
w kształcie półksiężyca. Znaczna ekstynkcja nie pozwoliła także na użycie natężeń pi-
ków w celu normalizacji. Eksperyment ten pokazał, że struktura magnetyczna gadolinu,
w rozważanym zakresie temperatur (T & 200K)jest zdecydowanie bardziej skompliko-
wana, niż tylko prosty ferromagnetyzm. Świadczy o tym istnienie anizotropowego (gdyż
widocznego tylko w płaszczyźnie bazowej) uporządkowania bliskiego zasięgu, które jest
odzwierciedleniem dalekozasięgowych oddziaływań magnetycznych.

3.2.2 Badania efektu Comptona

Pierwszy eksperyment rozpraszania komptonowskiego z polaryzację spinową został wy-
konany przez Millsa [Mil87]. Był to jednak bardzo niedokładny pomiar (z niewielką
statystyką) z małą rozdzielczością i w zasadzie udało się potwierdzić jedynie atomowy
charakter elektronów będących głównymi nośnikami momentu magnetycznego. Znacz-
nie większą dokładność uzyskano w eksperymencie Brahmia i in. [BCT+89]. Użyto
spolaryzowanej kołowo wiązki synchrotronowej o energii 46, 3keV , która jest niższa od
krawędzi absorpcji K gadolinu (50, 24eV ) dzięki czemu profile komptonowskie nie po-
krywały się z widmem fluorescencji. Funkcję zdolności rozdzielczej oszacowano jako
krzywą Gaussa o FWHM = 0, 7a.u. w atomowych jednostkach pędu. Pomiary pro-
wadzone były dla polikryształu gadolinu, przez co uzyskano jedynie uśredniony profil
izotropowy. Ponieważ nie było wtedy dobrych wyników teoretycznych, dokonano po-
równania z profilem obliczonym dla superpozycji atomowych funkcji 4f dla siedmiu
elektronów oraz paraboli (typowej dla elektronów swobodnych), która miała opisywać
dodatkowy moment 0, 55µB w przestrzeni międzywęzłowej. Autorzy słusznie zauważyli,
że sam profil 4f nie odtwarzał właściwie eksperymentalnych danych, stąd konieczność
dodania jeszcze drugiego, parabolicznego składnika, który zwiększa wartości J(p) dla
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małych pędów. Dokonanie rekonstrukcji gęstości pędów oraz wnioskowanie o topologii
powierzchni Fermiego, było w przypadku próbki polikrystalicznej niemożliwe.

Ponieważ w poprzednich eksperymentach komptonowskich nie dysponowano odpo-
wiednio dużą statystyką, Sakai i in. [STI+91] powtórzyli eksperyment kładąc szcze-
gólny nacisk na polaryzację elektronów przewodnictwa. Zweryfikować chciano hipotezę
o ujemnym momencie magnetycznym w przestrzeni międzywęzłowej. Wiadomo, że mo-
ment ten pochodzi głównie od elektronów typu d, oraz że metale przejściowe jak Fe czy
Ni wykazują właśnie taką ujemną polaryzację choć dla elektronów 4s. Badany był poli-
kryształ gadolinu przy użyciu spolaryzowanej kołowo wiązki synchrotronowej o energii
45, 2keV . Pomiary prowadzono w temperaturze 106K. Zdolność rozdzielcza została
oceniona na 0, 86a.u. (gorsza niż w eksperymentcie Brahmia i in. [BCT+89]). Zaobser-
wowano dużą zgodność profilu eksperymentalnego z obliczonym dla atomowej funkcji
4f dla pędów p > 2a.u.. Poniżej tej wartości, wartości profilu eksperymentalnego były
znacznie większe, co oznacza dodatni wkład od elektronów przewodnictwa. Jest to ko-
lejny dowód, po eksperymencie anihilacyjnym [HWB68], dodatniej polaryzacji elektro-
nów d w gadolinie. Wynik ten jednak stoi w sprzeczności z rezultatem Moona [MKCC72]
oraz po części z teoretycznym wynikiem Harmona i Freemana [HF74].

Pierwsze obliczenia magnetycznych profili komptonowskich wykonane zostały przez
Kubo i Asano [KA92]. Użyli oni teorii funkcjonałów gęstości w przybliżeniu LSDA
posługując się bazą linearyzowanych dopasowanych fal płaskich. Zasadniczym celem
autorów było sprawdzenie, czy wyznaczona przez Sakai i in. polaryzacja elektronów
przewodnictwa, może zostać odtworzona w wynikach teoretycznych. W tym celu ob-
liczono trzy kierunkowe magnetyczne profile komptonowskie ([001],[110],[100]), które
zostały następnie rozmyte funkcją zdolności rozdzielczej o FWHM = 0, 86a.u., tak
aby możliwe było porównanie z eksperymentem. Różnice pomiędzy poszczególnymi
kierunkami były niewielkie i tylko w zakresie małych pędów można mówić o zwiększo-
nej wartości Jmag(pz) w kierunku ΓA. Naturalnie dominuje tu wkład od elektronów 4f ,
które mają sferycznie symetryczną funkcję falową. Trudno jednak powiedzieć, czy tak
małe różnice nie są skutkiem dużego rozmycia. Uśrednione profile zostały porównane
z wynikiem pomiarów Sakai i in. [STI+91]. Uzyskano dużą zgodność także w zakresie
dodatkowego wkładu od elektronów przewodnictwa dla małych pędów. Jest to istotny
wynik, gdyż teoretycznie potwierdzono w ten sposób dodatnią polaryzację elektronów
5d. Zaprezentowany został także profil anihilacyjny w kierunku [001], który porównano
z wynikiem eksperymentalnym [HWB68]. Tutaj jednak zgodność jest znacznie mniejsza,
co może wskazywać na niepełny opis funkcji falowej pozytonu.

Wpływ lokalnych momentów magnetycznych na polaryzację elektronów przewod-
nictwa był badany teoretycznie w pracy [SK93]. Autorzy wykorzystali podejście lokalnej
gęstości w metodzie dopasowanych fal sferycznych aby wyznaczyć gęstości stanów dla
różnych konfiguracji lokalnych momentów magnetycznych związanych z elektronami 4f ,
które traktowane były jako stany rdzenia. Wymagało to wprowadzenia spiralnej struktury
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magnetycznej oraz modelu superkomórki. Kierunek momentu magnetycznego związa-
nego z j-tym atomem w n-tej komórce opisywany był wektorem:

~enj = [cos(φj + ~q · ~Rn) sin θj, sin(φj + ~q · ~Rn) sin θj, cos θj]

gdzie ~Rn jest wektorem translacji, zaś zarówno kąty φj, θj jak i wektor modulacji ~q do-
biera się arbitralnie. Obliczenia prowadzone były dla różnych rozmiarów superkomórki
aż do przypadku, gdy zawierała ona 8 atomów (2x2). Niezależnie od wprowadzonego
kąta pomiędzy lokalnymi momentami magnetycznymi, moment elektronów przewodnic-
twa zawsze pozostawał niezerowy i nie mniejszy niż 0, 4µB. Pokazano także, że w miarę
jak wzrasta kąt między momentami 4f następuje przejście między pasmami rozszcze-
pionymi oddziaływaniem wymiennym do przypadku pasm spinowo zhybrydyzowanych.
Przedstawione rezultaty stanowiły teoretyczną podstawę do prób wyjaśniania efektów
temperaturowych.

Magnetyczne profile komptonowskie dla monokryształu gadolinu wyznaczone zo-
stały przez grupę J.A. Duffy’ego [DMS+98]. Pomiary prowadzone były w relatywnie
wysokiej temperaturze (T = 235 ± 2K) tak, iż obowiązywało jeszcze uporządkowanie
ferromagnetyczne i moment magnetyczny skierowany był wzdłuż osi c. Eksperyment od-
znaczał się także dużą statystyką (1, 5 · 108 zliczeń w piku dla profili ładunkowych, co
odpowiada 3, 7 · 106 zliczeń w profilu magnetycznym) oraz znacznie lepszą zdolnością
rozdzielczą FWHM = 0, 44a.u. Równolegle prowadzono obliczenia oparte o forma-
lizm liniowych orbitali atomowych zarówno w przybliżeniu LSDA jak i GGA. W pierw-
szym wypadku zastosowano potencjał zaproponowany przez Gunnarsona i Lundqvista,
w drugim potencjał Perdew i Wang. Poziom 4f był traktowany jako walencyjny, gdyż
jak zauważyli autorzy, zamknięcie go w rdzeniu eliminuje hybrydyzację ze stanami s-d
elektronów przewodnictwa oraz nieobsadzonymi stanami 4f↓. Brak takiej hybrydyzacji
istotnie zmienia obraz struktury pasmowej. Z drugiej strony, pokazano, że gęstość elek-
tronów 4f o spinie większościowym jest praktycznie niezmienna niezależnie, czy stosuje
się wobec nich opis walencyjny, czy rdzeniowy i nie różni się od wyniku dla izolowanego
atomu.

Główna różnica w wynikach otrzymanych w podejściu LSDA i GGA obserwowana
jest dla polaryzacji elektronów przewodnictwa (głownie o charakterze d). Nie można jed-
nak powiedzieć, że model GGA prowadzi do lepszych wyników dotyczących momentu
magnetycznego. Jak w wielu wcześniejszych rachunkach, tak i w tym wypadku otrzy-
mano zdecydowania zawyżoną gęstość stanów na poziomie Fermiego. Autorzy zauważyli
jednak, że może się ona znacząco zmieniać przy niewielkich zmianach energii linearyza-
cji w funkcjach bazy. W związku z tym, ponieważ wynik jest bardzo wrażliwy na detale
obliczeniowe, zgodność N(EF ) nie jest dobrym testem poprawności teorii.

Niestety przedstawiono tylko profil komptonowski w kierunku ΓA więc nie można
było dyskutować o anizotropii, czy topologii powierzchni Fermiego. Udało się jedynie
potwierdzić obecność rozciągłego wkładu od elektronów 4f , który był dobrze odtwarzany
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niezależnie od modelu teoretycznego. Znacznie większe różnice pojawiały się z zakresie
małych pędów, gdzie istotny jest wkład od elektronów przewodnictwa. W odróżnieniu od
metali przejściowych, metoda LMTO daje tu wyniki bliższe eksperymentalnym profilom
niż metoda z pełnym potencjałem krystalicznym (FLAPW), która była używana np. w ob-
liczeniach Kubo i Asano [KA92]. Zasadniczo jednak duża zgodność pomiędzy wynikami
teoretycznymi a eksperymentalnymi pokazała, że dla prawidłowego wyznaczenia profili
komptonowskich nie jest konieczna tak wyrafinowana metoda obliczeniowa jak sugero-
wali to Bylander i Kleinman (dokładniejszy jej opis zawarty został w sekcji 3.3). Można
jednak zaryzykować stwierdzenie, że tylko dzięki dominującemu wkładowi od elektro-
nów 4f uzyskano taką zgodność. Rozważanie tylko części walencyjnej profilu prowadzi
już do większych rozbieżności pomiędzy poszczególnymi modelami teoretycznymi.

3.2.3 Anizotropia magnetokrystaliczna

Teoretyczne badania anizotropii magnetokrystalicznej gadolinu znaleźć można w pracy
[CTSA+03]. Autorzy wykonali obliczenia w ramach przybliżenia lokalnej gęstości
(LSDA) wprowadzając następujące stany elektronów walencyjnych: 5s, 5p, 6s, 6p, 5d.
Poziom f-elektronowy był w tym wypadku traktowany jako spinowo spolaryzowany
stan rdzenia. Wyniki otrzymane w sytuacji, gdy elektrony 4f także były traktowane
jako należące do stanów przewodnictwa, wskazywały na zdecydowanie zawyżoną ener-
gię anizotropii: EA(π/2) = 571µeV/at, co jest bardzo odległe od eksperymentalnego
[CRT62, Gra62] wyniku 35, 4µeV/at. Colareti-Tosti i in. zwrócili uwagę na niezwykle
istotny aspekt techniczny. Wynik bardzo silnie zależy także od liczby użytych punktów k

w nieredukowalnej części strefy Brillouina, które używane są w procedurze całkowania.
Zdaniem autorów rozwiązanie tego problemu wymagało użycia zmodyfikowanej metody
czworościanów uwzględniającej interpolację kwadratową pasm. Wyznaczona w ten spo-
sób zależność energii anizotropii od kąta θ (kąta pomiędzy momentem magnetycznym
a osią c) wykazywała minimum dla θ0 = 19, 9◦, EA(θ0) = −0, 4µeV/at, zaś anizotropia
pomiędzy momentem ustawionym wzdłuż osi c oraz w płaszczyźnie bazowej wynosiła
23, 14µeV/at. Dokonano separacji wkładów od oddziałujących momentów dipolowych
dużych spinów (tu momenty 4f ), oraz anizotropii elektronów przewodnictwa. Pierw-
szy wkład jest opisywany zależnością K0 sin2 θ. Wyższe człony (wynikają one przede
wszystkim z symetrii krystalicznej), które odpowiedzialne są za istnienie minimum dla
θ 6= 0, autorzy pracy [CTSA+03] przypisali elektronom przewodnictwa. Zauważono,
że istnienie tego wyższego członu i jego wrażliwość na sposób całkowania musi wyni-
kać z niezwykle subtelnych efektów pasmowych w pobliżu energii Fermiego. Zarówno
lokalizacja minimum energii anizotropii jak i jej wartość maksymalna różnią się od wy-
ników eksperymentalnych. Autorzy wyjaśniają, że cytowane wyniki eksperymentalne
(jedyne dostępne) są niezbyt wiarygodne, gdyż korzystano wówczas z niewystarczająco
dobrych próbek.
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Inny był wynik obliczeń przeprowadzonych przez S. Abdelouahed i M. Alouani
[AA09]. Autorzy także użyli metody uzupełnionych fal płaskich z pełnym potencjałem
krystalicznym (FPLAPW), lecz zamiast przybliżenia lokalnej gęstości zastosowano przy-
bliżenie uogólnionych gradientów. Dodatkowo, oprócz modelu zakładającego zamroże-
nie stanów 4f w rdzeniu, przeprowadzono rachunki także w wypadku opisu tych elek-
tronów jako pasmowych i wówczas uwzględniony został człon Hubbarda (U = 7, 7eV ).
We wszystkich przypadkach oś łatwa odpowiadała kierunkowi (001), zaś oś trudna (100)

(zmiana kąta φ nie wpływa praktycznie na zmianę energii całkowitej układu). Tylko
w przypadku obliczeń GGA+U uzyskano energię anizotropii (rozumianą jako różnica
energii pomiędzy ustawieniem momentu wzdłuż osi trudnej i łatwej), która zgodna była
z eksperymentem. W pozostałych przypadkach wynik był dwukrotnie (GGA z rdzenio-
wym opisem elektronów 4f ) a nawet dziesięciokrotnie (GGA) większy od anizotropii
eksperymentalnej. Tak znaczące zmiany autorzy wyjaśnili dużą wrażliwością energii sta-
nów bliskich poziomu Fermiego na właściwy opis korelacji elektronów. Jeśli błędnie opi-
sany poziom 4f↓ leży zbyt blisko EF lub brak jest zupełnie hybrydyzacji 4f − 5d6s, jak
to ma miejsce przy opisie 4f jako stanów rdzenia, skutkuje to inną polaryzację elektro-
nów walencyjnych i zupełnie inną energią anizotropii. Autorzy przedstawili także wynik
oparty o tzw. model Bruna [Bru89]. Zakłada on, że energia anizotropii magnetokrysta-
licznej pochodzi całkowicie z oddziaływania spin-orbita i anizotropii samych orbitalnych
momentów magnetycznych µorb:

EA(θ) = − ξ

4µB

{[
µ↑orb(θ)− µ

↓
orb(θ)

]
−
[
µ↑orb(0)− µ↓orb(0)

]}
(3.16)

gdzie ξ jest parametrem spinowo-orbitalnym dla elektronów 5d. Krzywa opisana równa-
niem 3.16 ma nieco inny kształt od wyniku obliczeń przedstawionych w pracy [AA09],
lecz podobna jest różnica energii pomiędzy kierunkiem łatwym i trudnym, co zinterpre-
towane zostało jako jako spójność obydwu podejść.

Komentarza wymaga jeszcze rozbieżność pomiędzy powyższym wynikiem a rezul-
tatem Colaretti-Tosti i in. [CTSA+03]. Jak zostało wspomniane, druga grupa uzyskała
minimum EA dla momentu magnetycznego, który był odchylony od osi c o kąt θ = 20◦,
natomiast Abdelouached i Alouani konsekwentnie wyznaczali to minimum dla kierunku
(001). Poczynili oni nawet uwagę, że rezultaty przedstawione w pracy [CTSA+03] nie są
wiarygodne przez ich wrażliwość na metodę całkowania (zmodyfikowana metoda czwo-
rościanów vs. metoda poszerzenia gaussowskiego (gaussian broadening)). Zależnie od
tego, która z nich jest używana oraz od tego czy korzysta się z pełnych obliczeniach
samozgodnych, czy tylko na ostatnim etapie tych obliczeń, wprowadza się różne kie-
runki momentu magnetycznego (bez uzyskiwania samozgodnego potencjału) wynikiem
jest minimum dla kąta θ = 0◦ bądź dla momentu magnetycznego odchylonego od osi
c. Pamiętać także należy o dużej wrażliwości na liczbę punktów k w nieredukowalnej
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części I strefy Brillouina. Obecność minimum EA, w badaniach eksperymentalnych, dla
kąta θ = 30− 32◦ wytłumaczyli autorzy niedoskonałościami użytych próbek.

Powyższe rezultaty jasno pokazują, że problem anizotropii magnetokrystalicznej ga-
dolinu, od której zaczęły się badania jego struktury magnetycznej, w dalszym ciągu po-
zostaje nierozwiązany i nadal jest to aktualny temat dla prac eksperymentalnych i teore-
tycznych.

3.3 Badania struktury elektronowej i powierzchni
Fermiego

3.3.1 Pierwsze prace doświadczalne i teoretyczne

Jednym z pierwszych eksperymentów, w którym mierzono korelację kątową anihila-
cyjnych kwantów gamma w gadolinie, był ten wykonany przez Gustafsona i Mackin-
tosha [GM64]. Zasadniczym calem było zweryfikowanie hipotezy o walencyjności
ceru, gadolinu oraz iterbu. Pomiary wykonano na polikrystalicznej próbce, otrzymu-
jąc izotropowy profil anihilacyjny. Na podstawie dopasowania parabolicznej krzywej:
N(p) = C[1− (p/pF )2], typowej dla elektronów swobodnych, wyznaczony został uśred-
niony pęd Fermiego pF = 0, 7275a.u.. O ile w przypadku iterbu dopasowanie założonej
krzywej N(p), w obszarze pędów mniejszych od pF było satysfakcjonujące, profile ga-
dolinu i ceru wykazywały znaczące od niej odstępstwa. Autorzy zinterpretowali to jako
dystorsję powierzchni Fermiego (w przestrzeni rozszerzonej) od sferyczności. Zauwa-
żono także niewielkie różnice pomiędzy profilem anihilacyjnym dla wysokotemperaturo-
wej (T = 300K) fazy paramagnetycznej i niskotemperaturowej (T = 60K) fazy ferro-
magnetycznej. Doprowadziło to do wniosku, że polaryzacja elektronów przewodnictwa
jest znikoma, w przeciwnym razie prawdopodobieństwa anihilacji dla obydwu faz byłyby
różne, co objawiałoby się różnicą między nimi w N(p).

Wkrótce pojawiły się jedne z pierwszych obliczeń relatywistycznych, na podstawie
których wyznaczono kontury powierzchni Fermiego. Keeton i Loucks [KL68] użyli me-
tody relatywistycznych uzupełnionych (stowarzyszonych) fal płaskich (RAPW) z poten-
cjałem wymiennym Slatera. Założona została konfiguracja elektronowa typowa dla atomu
tj. jeden elektron typu d oraz dwa elektrony typu s. Nie wiadomo niestety, czy brana była
pod uwagę polaryzacja spinowa. Zarys powierzchni Fermiego, która została wyznaczona
dla gadolinu, przedstawia rysunek 3.4. Widoczna jest tu powierzchnia elektronowa, która
nie obejmuje punktu M , lecz rozciąga się wokół punktu L ograniczając w tym miejscu
(tj. na płaszczyźnie ALH) zasięg innego elementu - dziurowego. Autorzy skupili się na
dyskusji topologii tego właśnie płata powierzchni Fermiego, gdyż dziury były typowe dla
innych, już opisywanych lantanowców (m.in Tm), zaś wyznaczony element elektronowy
był w przypadku gadolinu istotnie różny od tego dla pozostałych metali ziem rzadkich.
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Rysunek 3.4: Przekrój powierzchni Fermiego gadolinu na płaszczyznach wysokiej sy-
metrii wg. Keetona i Loucksa [KL68]. Obszar dziurowy oznaczony jest czerwonym
kolorem, elektronowy - niebieskim.

Dodatkowo, jedynie dla gadolinu nie zaobserwowano zagnieżdżenia powierzchni Fer-
miego, co stanowiło argument za ferromagnetycznym uporządkowaniem w tym metalu
(obecność zagnieżdżenia związać można z wielkością wektora ~Q opisującego modulację
momentu magnetycznego).

Eksperymentalna próba zweryfikowania wyników obliczeń Keetona i Loucksa pod-
jęta została przez Younga i in. [YJJ73] w pomiarach efektu de Haasa-van Alphena dla
gadolinu. Był to niewątpliwie pierwszy taki eksperyment ukierunkowany na badania to-
pologii powierzchni Fermiego w metalu ziem rzadkich. Użyta metoda pozwala jedynie na
wyznaczenie ekstremalnego pola przekroju powierzchni Fermiego, zatem konieczne jest
wykonanie pomiarów dla wielu rożnych orientacji pola względem próbki. Nawet wtedy
interpretacja wyników nie jest prosta, gdyż w przypadku istnienia wielu, częściowo za-
pełnionych pasm, następuje nakładanie się orbit i otrzymuje się wynik uśredniony. Dla-
tego też nie wszystkie otrzymane częstotliwości oscylacji zostały związane z konkretnymi
elementami powierzchni Fermiego. Autorom udało się jednoznacznie zidentyfikować je-
dynie element dziurowy wzdłuż kierunku ΓA. Był on jednak znacznie bardziej skur-
czony niż to wynika z obliczeń relatywistycznych. Zauważono jednak, że zewnętrzne
pole magnetyczne zmienia energie kinetyczne nośników na poziomie Fermiego o pewną
wartość ±∆ względem poziomu niemagnetycznego. Wspomniany element powierzchni
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Fermiego określony został przez autorów jako „podniesione dziury”. Oprócz niego postu-
lowano istnienie „obniżonych dziur” oraz „podwyższonych” i „obniżonych” elektronów
w czwartej strefie Brillouina.

Znaczna rozbieżność pomiędzy powyżej omówionymi kształtami powierzchni Fer-
miego, została skomentowana w pracy [SSHK76]. Autorzy jej zwrócili uwagę, że począt-
kowo użyta została niewłaściwa wartość namagnesowania. Dla momentu magnetycznego
7, 63µB należy oczekiwać wartości Ms = 18, 1kG, zaś użyta przez Younga, Jordana
i Jonesa [YJJ73] magnetyzacja Ms = 7kG była zdecydowanie zaniżona. W rezultacie
promienie wyznaczonych orbit były błędne.

Weryfikacji eksperymentu de Hassa-van Alphena dokonali Mattocks i Young [MY77].
Stosując już poprawną wartość magnetyzacji nasycenia wyznaczono większą liczbę czę-
stotliwości oscylacji, które zostały następnie zidentyfikowane jako promienie ekstremal-
nych orbit na powierzchni Fermiego. Oprócz dwóch elementów 3 strefy: dziur dla spinów
mniejszościowych oraz elektronów dla spinów większościowych, zidentyfikowano także
większościowe dziury w 4 strefie (rys. 3.5). Wymagało to jednak założenia, że rozszcze-
pienie poziomu Fermiego jest zmienne wewnątrz I strefy Brillouina.
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Rysunek 3.5: Przekrój powierzchni Fermiego gadolinu na płaszczyznach wysokiej sy-
metrii wg. Mattocksa i Younga [MY77]. Mniejszy obszar dziurowy został zaznaczony
kolorem czerwonym, zaś większy - zakreskowany. Powierzchnia elektronowa przedsta-
wiona została kolorem niebieskim.

W dotychczas omawianych eksperymentach nie można było badać bezpośrednio elek-
tronów 4f . Także obliczenia teoretyczne albo w ogóle nie uwzględniały polaryzacji spi-
nowej, albo też były prezentowane tylko wyniki dla elektronów walencyjnych. Gęstość
stanów prezentowana była w postaci histogramów, z których trudno było odczytać precy-
zyjnie położenie pików związanych z poziomami 4f . Dopiero Lang i in. [LBC81] wy-
konując pomiary XPS (x-ray photoelectron spectroscopy) dla stanów obsadzonych i BIS
(bremsstrahlung isochromat spectroscopy) dla stanów pustych, byli w stanie wyznaczyć
dokładną gęstość stanów i położenie poziomów f-elektronowych. Pik dla elektronów
4f↑ (stan obsadzony siedmioma elektronami) zlokalizowany jest 8eV poniżej poziomu
Fermiego, zaś 4f↓ (pusty) 4, 5eV powyżej EF . Wyznaczono także energię korelacji
U = 11, 48eV . Był to wynik drastycznie różny od zaprezentowanego np. przez Har-
mona w pracy [Har79], gdzie głębokie stany f znajdowały się 4, 5eV poniżej poziomu
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Fermiego, zaś nieobsadzone stany f ≈ 0, 3eV powyżej EF , częściowo pokrywając się
z energią Fermiego. W oczywisty sposób takie ulokowanie piku dla elektronów mniej-
szościowych ma bardzo duży wpływ na moment magnetyczny i kształt powierzchni Fer-
miego. W tym sensie eksperyment Langa i in. był niezwykle ważny, gdyż zwrócił uwagę
na niedostatki w dotychczasowych wynikach teoretycznych. Autorzy zwrócili jednak
uwagę, że ich rezultaty silnie zależą od modelu wybranego do opisu zmian szerokości
linii związanych ze stanami 4f , do których następuje wzbudzenie, przez co obraz z BIS
może być niedokładny.

3.3.2 Pomiary anihilacji 2D pozytonów

Pierwszy pomiar dwuwymiarowych profili anihilacyjnych dla monokryształu gadolinu
został wykonany przez Hoffmanna i in. [HBB82]. Dodatkowo była to anihilacja spola-
ryzowanych pozytonów, przez co otrzymano dwa oddzielne profile dla przeciwnych spi-
nów. Pozytony pochodziły z 58Co i spolaryzowano je w polu 22kG, pomiary prowadzono
w temperaturze 100K przy rozdzielczości 0, 08a.u. oraz 0, 23a.u. odpowiednio dla kie-
runków px i pz (pz jest kierunkiem osi c). W ten sposób uzyskano pięć projekcji (rzutów
gęstości pędowej par elektron-pozyton) na płaszczyznach równoległych do płaszczyzny
bazowej, na podstawie których dokonano rekonstrukcji rozkładu gęstości pędowej. Uzy-
skany wynik został zredukowany do przestrzeni wektora falowego, a otrzymany w ten
sposób rozkład miał sens średniej liczby obsadzeń wewnątrz I strefy Brillouina. W ten
sposób można było wnioskować na temat topologii powierzchni Fermiego. Wyniki kon-
frontowane były z eksperymentem Mattocksa i Younga [MY77]. W zasadzie udało się
potwierdzić istnienie tylko cylindrycznego elementu dziurowego z trzeciej strefy (efek-
tywnie były to zapewne uśrednione dwie powierzchnie rozciągające się wzdłuż kierunku
ΓA), a w zasadzie jego przekrój na płaszczyznach ΓMK oraz ALH . Jak wynika z ana-
lizy radialnych krzywych, które przedstawili autorzy, nie ma możliwości zaobserwowa-
nia skoków średniej liczby obsadzeń na powierzchni Fermiego z uwagi na skończoną
rozdzielczość, zwłaszcza gdy powierzchnie są zlokalizowane blisko siebie. O ile obraz
całkowitej gęstości jest zaskakująco zgodny z eksperymentem Mattocksa i Younga, to gę-
stość spinowa (ρ↑(~k) − ρ↓(~k)) wykazuje już znaczne rozbieżności. Dotyczy to głównie
ujemnych wartości wokół punktu Γ oraz punktu A. Hoffmann i in. wyjaśnili to jako ten-
dencję pozytonu do lokowania się w przestrzeni międzywęzłowej, gdzie, jak raportował
Moon [MKCC72] może występować ujemna polaryzacja elektronów przewodnictwa.

Wkrótce powtórzono eksperyment, tym razem bez wykorzystania polaryzacji spi-
nowej pozytonów w celu zbadania gęstości spinowej (pole magnetyczne zostało użyte
w celu zapewnienia nasycenia magnetycznego próbki oraz aby pozytony preferencyjnie
anihilowały z elektronami o mniejszościowym spinie). Zmierzonych zostało aż 16 projek-
cji dla każdej płaszczyzny pz = const [WW82]. Na podstawie zgromadzonych danych,
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metodą filtrowanej transformaty Fouriera, zrekonstruowana została gęstość na płaszczy-
znach prostopadłych do osi c. Po zredukowaniu gęstości do I strefy Brillouina, zidenty-
fikowano nie tylko centralny element dziurowy w trzeciej strefie, ale także elektronową
powierzchnię nośników mniejszościowych. Autorzy, świadomi ograniczeń zastosowa-
nej przez siebie metody, uznali jednak, że otrzymana przez nich powierzchnia elektro-
nowa, wyznaczona została znacznie dokładniej niż to zrobili Mattocks i Young [MY77].
Spekulowano także, że pojawiające się zamknięte kontury wokół punktów K mogę być
związane z czwartą strefą nośników większościowych.

3.3.3 Dalsze prace (głównie teoretyczne)

Krutzen i Springelkamp [KS89] rozwinęli metodę relatywistycznych dopasowanych fal
płaskich ze sferycznym potencjałem miseczkowym, poprzez wprowadzenie spolaryzowa-
nego spinowo pełnego rachunku relatywistycznego. Dodatkowo uwzględniono sprzęże-
nie między orbitalami l oraz l + 2. Rachunek odbył się w przybliżeniu lokalnej gęstości
elektronowej z różnymi potencjałami korelacyjno-wymiennymi (Hedina-Lundqvista oraz
von Bartha-Hedina, Gunnarssona-Lundqvista, Perdew-Zungera oraz Ceperley-Aldera
a także Perdew-Zungera oraz Ceperley-Aldera z modyfikacją McDonalda i Xu). O ile
obliczenia dla niklu dały wyniki całkowicie zgodne z doniesieniami eksperymentalnymi,
w przypadku gadolinu, który jest układem znacznie trudniejszym, rezultaty okazały się
bardzo wrażliwe na wybór potencjału. Zaskakujący jest znaczny moment orbitalny (na-
wet do 0, 16µB), gdyż jak wiadomo, atomowy gadolin z obsadzoną w połowie powłoką
4f posiada tylko moment spinowy. Na podstawie obrazu gęstości stanów i relacji dys-
persji energii, położenie poziomów silnie zlokalizowanych elektronów 4f wyznaczono
na ok. 4eV poniżej poziomu Fermiego dla spinów większościowych oraz tuż powyżej
EF dla spinów mniejszościowych. Szerokość pasma 0, 7eV była zgodna z eksperymen-
tem, lecz indywidualne położenia poziomów były zdecydowanie różne. Gęstość stanów
na poziomie Fermiego (N(EF ) = 2, 7/(eV · at)) była wprawdzie 20% mniejsza niż
w dotychczasowych badaniach teoretycznych, lecz w dalszym ciągu zbyła byt duża, aby
można było wyjaśnić eksperymentalną wartość ciepła właściwego.

Struktura elektronowa gadolinu była także badana teoretycznie przez Temmermana
i Sterna [TS90] w ramach przybliżenia lokalnej gęstości z polaryzację spinową. Autorzy
przede wszystkim postawili pytanie, czy takie podejście wynikające z założenie jednorod-
nego gazu elektronowego, jest słuszne dla silnie oddziałujących elektronów w metalach
ziem rzadkich. W obliczeniach zastosowana została metoda liniowych orbitali misecz-
kowych z przybliżeniu sfer atomowych. Uwzględnione zostało sprzężenie spin-orbita,
które włączono w sposób wariacyjny. Potencjał korelacyjno-wymienny był w postaci lo-
kalnej, zaproponowanej przez von Bartha-Hedina. Elektrony 4f były w tym wypadku
traktowane jako walencyjne. Ciekawą innowacją było zbadanie jaki wpływ na rezultaty
mają dwa różne opisy poziomu 5p. W jednym wypadku był on traktowany jako jeden
z poziomów walencyjnych, w innym jako zamrożony w rdzeniu. Z jednej strony poziom



52 Podstawowe badania dotyczące gadolinu

ten ma niższą energię niż stan 4f , z drugiej zaś jest bardziej oddalony od jądra niż po-
ziom f-elektronowy. Dla elektronów 5p zamkniętych w rdzeniu uzyskano wyraźny pik
(w zasadzie jest to 7 maksimów) poziomu 4f od 3, 7eV do 4, 4eV poniżej poziomu Fer-
miego. Nieobsadzony poziom dla spinów mniejszościowych zlokalizowany był 0, 3eV

ponad EF i miał szerokość ok. 1eV . W przypadku elektronów o charakterze s, p, d, ich
gęstości stanów były przesunięte (na skutek polaryzacji od zlokalizowanego momentu
4f ) o ok. 0, 8eV , skutkując spinowym momentem magnetycznym 0, 678µB. Całkowity
moment magnetyczny wynosił 7, 548µB, co było wynikiem zgodnym z wcześniejszymi
obliczeniami i wartością dość bliską eksperymentalnej (7, 55µB). Gęstość stanów na po-
ziomie Fermiego była już niższa (23, 326/Ry) niż w pracy [KS89] (36, 72/Ry) lecz cią-
gle większa od eksperymentalnej (21, 35/Ry). Kluczowe było tu przesunięcie poziomu
nieobsadzonego 4f powyżej energii Fermiego.

Autorzy wyznaczyli również przekroje powierzchni Fermiego. Porównanie ich wy-
niku z eksperymentem Mattocksa i Younga [MY77] znajduje się na rysunku 3.6. Podob-
nie jak w eksperymencie, opartym o efekt de Hassa-van Alphena [MY77], wykryto trzy
płaty powierzchni Fermiego: dwie powierzchnie dziurowe pochodzące od elektronów o
spinie większościowym, oraz elektronowy element dla spinu mniejszościowego. Nieco
inny jest rozmiar cylindrycznych powierzchni dziurowych, lecz można mówić o znacz-
nym podobieństwie w topologii, pomiędzy teorią, a eksperymentem. W wypadku ele-
mentu dziurowego otrzymany kształt jest jednak znacząco różny. Autorzy różnice te
wyjaśnili odwołując się do obserwowanych w eksperymencie wielu małych częstotliwo-
ści, które nie zostały zidentyfikowane jako konkretne elementy powierzchni Fermiego,
a mogą wskazywać na znacznie bardziej skomplikowany kształt, niż ten wyznaczony
przez Mattocksa i Younga. Zdaniem Temmermana i Sterna, te małe częstotliwości mogę
się objawiać właśnie jako płaty powierzchni wokół punktu K. Jak łatwo zauważyć z po-
równania dwóch przypadków na rysunku 3.6, kształt elementu elektronowego silnie za-
leży od tego jak traktuje się poziom 5p, a dokładniej - od położenia pasma 4f ponad
poziomem Fermiego. Potraktowanie elektronów 5p jako walencyjnych skutkuje obniże-
niem pasma 4f↓ o 0, 1eV zaś 4f↑ o 0, 2eV . W stronę wyższych energii przesuwa się
natomiast poziom Fermiego, co skutkuje zmianami w rozmiarach elementów dziurowych
oraz topologii powierzchni elektronowej (np. nie przecina ona już kierunku ΓM ). Auto-
rzy zauważyli także, że zmianie ulega stała sieci poprzez silniejsze wiązanie. Początkowo
(gdy elektrony 5p traktowano jako stan rdzenia) uzyskano minimum energii dla parame-
tru sieci większego o 3, 9% względem wartości eksperymentalnej, gdy zaś poziom 5p

opisywany był jako walencyjny parametr sieci a uległ redukcji o ponad 7%. Autorzy
stwierdzili, iż zmniejszenie parametru sieci musi być immanentną cechą teorii pasmowej
w sytuacji gdy obecne są silnie zlokalizowane stany. Zasadniczo jednak wysnuli wniosek,
iż ich wyniki są satysfakcjonujące pomimo relatywnie prostego modelu lokalnej gęstości.

Także D.J. Singh [Sin91] usiłował zweryfikować hipotezę o zasadności stosowania
przybliżenia LSDA dla układu silnie skorelowanego. Niepokojąca wydała się w opinii
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Rysunek 3.6: Przekrój powierzchni Fermiego gadolinu na płaszczyznach wysokiej syme-
trii wg. Mattocksa i Younga [MY77] (linie ciągłe) oraz Temmermana i Sterne’a [TS90]
(linie przerywane). Górny rysunek odnosi się do przypadku pasma 5p zamrożonego
w rdzeniu, dolny do sytuacji, gdy elektrony 5p były traktowane jako walencyjne. Ko-
lory linii oznaczają różne elementy powierzchni związany z różnymi pasmami
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autora tak duża wrażliwość wyników na sposób opisu pasma 5p występująca u Tem-
mermana i Sterna. Przeprowadzone więc zostały analogiczne obliczenia z tym jednak
wyjątkiem, że wprowadzone zostały lokalne orbitale do bazy LAPW, co pozwoliło zre-
dukować błąd związany z linearyzacją wąskich pasm f-elektronowych. Użyty został po-
tencjał korelacyjno-wymienny w postaci von Bartha-Hedina, wprowadzono sprzężenie
spin-orbita. Stany 5s oraz 5p potraktowane zostały jako walencyjne.

Uzyskano obraz pasmowy typowy dla metali przejściowych o trzech elektronach wa-
lencyjnych z nałożonymi nań, zlokalizowanymi pasmami f . W omawianym rachunku
uzyskano pasmo 4f↑ centrowany 4, 5eV poniżej poziomu Fermiego oraz 4f↓ 0, 5eV po-
wyżej EF . Sprzężenie spin orbita zwiększa szerokość tych pasm i po jego zastosowaniu
wynosiło ono 0, 7eV podczas gdy bez niego 0, 2eV oraz 0, 4eV odpowiednio dla spinów
większościowych i mniejszościowych. Gęstość na poziomie Fermiego nie różniła się zna-
cząco od wcześniej raportowanych wartości, natomiast uzyskano nieco inny obraz pasm
bliskich energii Fermiego. W szczególności istnieje jedno dodatkowe pasmo, przecina-
jące poziom Fermiego, co skutkuje zmianami w obrazie powierzchni Fermiego. Autor
sugerował nawet, iż może to być dodatkowy płat powierzchni, który pośrednio był ob-
serwowany w eksperymencie [MY77] w postaci małych częstości oscylacji. Porównanie
parametrów sieciowych, takich jak promień Wignera-Seitza, stosunek c/a z wartościami
eksperymentalnymi wykazało raczej marginalną zgodność i doprowadziło do wniosku, że
LSDA nie jest wiarygodnym przybliżeniem i nie można tego podejścia uznać ze wiary-
godną metodę opisu struktury elektronowej gadolinu.

Bardzo podobne podejście do zaprezentowanego w pracy Temmermana i Sterne’a
[TS90] zastosowali Ahuja i in. [AAJB94]. Także użyli oni metody LMTO z potencjałem
korelacyjno-wymiennym von Bartha-Hedina w przybliżeniu lokalnej gęstości z polaryza-
cją spinową. Włączone zostało sprzężenie spin-orbita. Innowacyjność tej pracy polegała
na zastosowaniu trzech różnych podejść do opisu elektronów 4f . W pierwszym były
one traktowane jako stany walencyjne i wyznaczane w sposób samozgodny. Uzyskano
wtedy raportowane już rozszczepienie wymienne około 4, 8eV , gdzie pasmo 4f↑ było ob-
sadzone siedmioma elektronami i leżało 4, 5eV poniżej poziomu Fermiego, zaś nieobsa-
dzone pasmo 4f↓ znajdowało się nieznacznie powyżej energii Fermiego. Drugie podejście
uwzględniało poprawkę na samooddziaływanie co prowadzi do większego rozsunięcia
poziomów 4f w skali energii. Trzecia metoda polegała na potraktowaniu elektronów f

jako stanów rdzenia i wyłączenia ich z procedury samozgodnej. Autorzy zwrócili uwagę,
że znacznie poprawia się wtedy stabilność rozwiązania. Moment magnetyczny w tym wy-
padku został wyznaczony w oparciu o sprzężenie Russela-Sandersa: µ4f = 2(gJ − 1)J ,
gdzie gJ jest czynnikiem Landego, zaś J = L + S. Znając liczbę elektronów typu f
można wtedy wyznaczyć liczby obsadzeń: n4f = n+

4f + n−4f , µ4f = n+
4f − n

−
4f .

Na podstawie obliczonej struktury pasmowej wyznaczono przekroje powierzchni Fer-
miego na płaszczyznach wysokiej symetrii. Zobrazowane zostały one na rysunku 3.7.
Dla porównania powtórzone zostały wyniki Temmermana i Sterna. Obraz powierzchni



3.3 Badania struktury elektronowej i powierzchni Fermiego 55

Rysunek 3.7: Przekrój powierzchni Fermiego gadolinu na płaszczyznach wysokiej syme-
trii wg. Temmerman i Sterne [TS90] (linie przerywane) oraz Ahuja i in. [AAJB94] (linie
ciągłe).

związanej z trzecim pasmem (czarne linie) jest zasadniczo zgodny z wynikami [TS90].
Kolejna powierzchnia dziurowa ma inną topologię tylko na płaszczyźnie ΓMA, lecz jej
ekstremalne promienie dobrze się zgadzają w obydwu pracach teoretycznych. Wygląd
powierzchni elektronowej, związanej głównie z większościowym kierunkiem spinu, jest
jednak zdecydowanie różny. Autorzy nie znaleźli natomiast żadnych małych orbit, które
pojawiały się w eksperymencie Mattocksa i Younga oraz w alternatywnym podejściu
Temmermana i Sterna (poziom 5p zamrożony w rdzeniu). Ahuja i in. zauważyli jed-
nak, że wystarczy niewielkie przesunięcie poziomu Fermiego (o ok. 5mRy), aby większa
liczba pasm przecinała EF co skutkuje pojawieniem się tych niewielkich orbit.

Już na tym etapie można stwierdzić, że obraz powierzchni Fermiego gadolinu nie był
jednoznaczny i nawet największe jej fragmenty miały nieco inną topologię, zależnie od
użytej metody obliczeniowej. Niestety dokładność eksperymentów nie pozwalała także
na jednoznaczne wyznaczenie jej przekrojów i ciągle pozostawało wiele niejednoznacz-
ności, które czekały na wyjaśnienie.

Częściową odpowiedź znaleźć można w pracy [BK94b], gdzie autorzy wyjaśnili, że
zarówno położenie pasma 4f↑ 4, 5eV poniżej poziomu Fermiego, jak i zlokalizowane
tuż powyżej EF pasmo 4f↓ to artefakty przybliżenia lokalnej gęstości. W szczególności
potencjał wymienny w obszarze rdzenia, gdzie ρcore � ρval:

V LSDA
x,σ = −2

(
6

π

)1/3

(ρcore,σ + ρval,σ)1/3 ≈ −2

(
6

π

)1/3 (
ρ1/3
core,σ + ρval,σ/3ρ

2/3
core,σ

)
jest zredukowany o czynnik (ρval,σ/ρcore,σ)2/3, przez co oddziaływanie wymienne między
elektronami walencyjnymi jest słabsze. Zwykle nie miało to dużego wpływu na wyniki,
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lecz w przypadku elektronów 4f o spinie mniejszościowym, których funkcja falowa
jest typowa dla rdzenia, skutkuje to tym, że w ramach LSDA nieobsadzony poziom
4f ma niższą energię niż obsadzone 5d i 6s. W ten sposób poziom 4f dla spinów
mniejszościowych staje się wiążący. To skutkuje redukcją stałej sieci oraz zwiększeniem
gęstości stanów na poziomie Fermiego poprzez zwiększoną hybrydyzację ze stanami 5d.

Bylander i Kleinman [BK94a] przeprowadzili obliczenia dla atomu gadolinu uży-
wając równania Diraca z uśrednionym oddziaływaniem spin-orbita w przybliżeniu
Hartree-Focka. Założona została konfiguracja 4f 7

↓ , 5d↑, 6s
2, gdyż w ramach podejścia

HF nie jest możliwe ułamkowe obsadzenie. Tak obliczone stany rdzenia zostały użyte
w kolejnym rachunku, także opartym o równanie Diraca z uśrednionym sprzężeniem
spin-orbita z tym, że oddziaływanie wymienne elektronów walencyjnych z elektronami
rdzenia opisywane było potencjałem Hartree-Focka, zaś oddziaływanie elektronów wa-
lencyjnych ze sobą - przybliżeniem LSDA z członem korelacyjnym w postaci zapropo-
nowanej przez von Bartha-Hedina . W tym wypadku obsadzenie stanów walencyjnych
było takie, jak sugeruje wyznaczona wartość momentu magnetycznego dla kryształu tj.
4f 7
↑ , 5d

0,82
↑ , 5d0,18

↓ , 6s2. Elektrony 4f były traktowane jako stany rdzenia. Użyta została
następująca postać energii wymiennej dla kryształu:

Ex [ρ↑, ρ↓] = −3(3/4π)1/3
[
(1− γ)(ρ

4/3
↑ + ρ

4/3
↓ ) + γ(ρ↑ + ρ↓)

4/3/
3
√

2
]

gdzie γ jest parametrem arbitralnie dobranym tak, aby otrzymać poprawną wartość ma-
gnetyzacji. W ramach tego innowacyjnego podejścia udało się wyeliminować obecność
zlokalizowanych poziomów 4f dla spinów mniejszościowych, przez co gęstość stanów
uległa znaczącemu zmniejszeniu (nawet poniżej wartości eksperymentalnej). Uzyskano
także dużą zgodność parametrów sieci z wartościami eksperymentalnymi. Otrzymana
struktura pasmowa zgodna była z wcześniejszymi przewidywaniami na temat dziurowego
elementu centrowanego w punkcieM , lecz nieco inna wokół punktuK gdzie takiego ele-
mentu nie obserwowano. Występowały wprawdzie dwa pasma dla elektronów o spinie
mniejszościowym, które w kierunku ΓK przecinały się dwukrotnie tuż powyżej ener-
gii Fermiego, co w obecności sprzężenia spin-orbita może prowadzić do pojawienia się
przerw i wspomnianych elementów dziurowych.

Niezwykle interesujący był wynik otrzymany przez Heinemann i Temmermana
[HT94]. Pokazano bowiem, że użycie przybliżenia LSDA prowadzi do wyniku, w któ-
rym uporządkowanie antyferromagnetyczne jest korzystniejsze energetycznie od ferro-
magnetycznego, zaś różnica energii całkowitej wynosi 0, 55mRy na atom. Jak wia-
domo, eksperymentalnie nigdy nie obserwowano antyferromagnetyzmu w gadolinie. Do-
piero zwiększenie objętości komórki elementarnej (przy zachowanym stosunku c/a) spra-
wiło, że ferromagnetyzm był dominujący. Abstrahując od wcześniej przedstawionego
wywodu Bylandera i Kleinmana, taki wynik jednoznacznie zdewaluował metodę LSDA
i konieczne było wprowadzenie poprawek. Autorzy pracy [HT94] zrobili to poprzez za-
stosowanie poprawki gradientowej Langreth-Mehl [LM83] z późniejszym rozszerzeniem
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dodanym przez Hu [HL85]. Dla takiego modelu uporządkowanie ferromagnetyczne jest
konsekwentnie korzystniejsze energetycznie, jednak uzyskuje się o 4% większą stałą sieci
w stanie równowagi niż to miało miejsce dla LSDA. Teraz różnica całkowitej energii mię-
dzy strukturą ferromagnetyczną i antyferromagnetyczną wynosi 1, 46mRy na atom. Au-
torzy stwierdzili, że otrzymany przez nich wynik może być interpretowany w kontekście
przejścia fazowego od ferromagnetycznej struktury hcp do metastabilnej romboedrycznej
struktury Sm o uporządkowaniu antyferromagnetycznym.

Nieco inne były konkluzje wynikające z obliczeń Erikssona i in. [EAO+95]. Po-
dobnie jak w powyżej omawianej pracy, badany był wpływ metody opisu potencjałów
korelacyjno-wymiennych na otrzymywany stan podstawowy gadolinu. Dodatkowo po-
kazano jak zmieniają się wyniki zależnie od tego, czy większościowy poziom 4f trak-
towany jest jako stan rdzenia, czy jako walencyjny. W pierwszym wypadku zarówno
metoda LSDA jak i GGA faworyzowały uporządkowanie ferromagnetyczne, natomiast
w sytuacji, gdy elektrony 4f były włączane do obliczeń pasmowych, żadne z podejść
nie przewidywało poprawnie ferromagnetyzmu. Jest to wynik zaskakujący, gdyż Heine-
mann i Temmerman właśnie w takim wypadku uzyskali swoje wyniki z minimum energii
dla stanu ferromagnetycznego. Eriksson i in. wyjaśnili to tym, że używana była inna
postać poprawki gradientowej oraz tym, że w ramach przybliżenia sfer atomowych uży-
wanego przez autorów pracy [HT94] zakłada się silne ograniczenia geometryczne dla
gęstości oraz potencjału - Eriksson i in. nie stosowali takich ograniczeń. Zaobserwowano
także przejście fazowe ze stanu ferromagnetycznego do stanu antyferromagnetycznego
lecz tylko w przypadku podejścia GGA. odbywało się ono przy objętości 25, 5Å

3
, co od-

powiada ciśnieniu 171kbar. Jeśli chodzi o zgodność wyników teoretycznych z ekspery-
mentem, nie można powiedzieć jednoznacznie, które z podejść (LSDA, czy GGA) jest tu
lepsze. Biorąc pod uwagą moduł sprężystości B, najlepszy wynik otrzymano w ramach
obliczeń GGA z rdzeniowymi stanami 4f , zaś równowagowa objętość komórki odtwa-
rzana jest najlepiej przez podejście LSDA (także z elektronami 4f zamkniętymi w rdze-
niu). Wydaje się jednak, iż stosowanie poprawki gradientowej jest konieczne w przy-
padku układów o silnie skorelowanych elektronach. Nawet wówczas jednak pozostaje
wiele niejednoznaczności i sprzeczności pomiędzy wynikami obliczeń.

Niezwykle interesujące i godne uwagi są rezultaty otrzymane przez I.D. Hughes
i in. [HDE+07]. Autorzy badali pochodzenie uporządkowania magnetycznego gado-
linu poprzez obliczenia struktury elektronowej dla skończonych temperatur. Oblicze-
nia było skalarno-relatywistyczne z wykorzystaniem funkcjonału gęstości elektronowych
w ramach przybliżenia LSDA. Zastosowano teorię wielokrotnego rozpraszania (metodę
Korringi-Kohna-Rostockera) wraz z poprawką na samoodziaływanie elektronów. Roz-
ważany był stan paramagnetyczny, zaś nieuporządkowanie w tej fazie uwzględniono za
pomocą przybliżenia koherentnego potencjału (CPA). Przedstawione rezultaty dotyczyły
wpływu tzw. kontrakcji sieci na strukturę magnetyczną gadolinu. W tym celu rozważono
różne objętości komórki elementarnej (wyrażone poprzez promień Wignera-Seitza) oraz
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dla ustalonej objętości - rożne proporcje stałych sieci (c/a). Dla najmniejszych wartości
c/a podatność magnetyczna wykazywała maksimum dla niezerowych wektorów modu-
lacji q w kierunku [0, 0, 1]. Oznacza to, że w takiej sytuacji, zamiast uporządkowania
ferromagnetycznego, pojawiać się będzie modulacja momentu magnetycznego niewspół-
mierna z rozmiarem sieci. Gdy stosunek c/a jest większy od lub równy wartości ekspe-
rymentalnej, układ konsekwentnie porządkuje się ferromagnetycznie.

Dla wybranych wartości c/a badano także wpływ zmian objętości komórki elemen-
tarnej na uporządkowanie magnetyczne. O ile w wypadku dużych c/a objętość nie ma
znaczenia, to dla wartości c/a poniżej wartości eksperymentalnej obraz jest znacznie bar-
dziej skomplikowany. Maksimum podatności magnetycznej dla q 6= 0 stopniowo maleje
wraz ze wzrostem objętości, aż poniżej pewnej wartości progowej zanika i podatność ma-
leje monotonicznie. Zachowanie takie wyjaśnić można na podstawie analizy powierzchni
Fermiego. Ta wyznaczona została przez autorów na podstawie spektralnej funkcji Blocha
na poziomie Fermiego AB(~k, εF ). Zaobserwowano zagnieżdżenie (nesting) jej płatów
na płaszczyźnie MKLH . Zależnie od wartości c/a występuje nawet do dwóch wekto-
rów zagnieżdżenia - jeden dla kierunku ML drugi nieco przesunięty. Odpowiedzialne są
one właśnie za pojawianie się egzotycznego uporządkowania magnetycznego a ich mo-
duł zgadza się z modułem wektora modulacji ~q. W miarę jak wzrasta objętość komórki
elementarnej (przy ustalonej wartości c/a), płaty powierzchni Fermiego przestają być
równoległe i zagnieżdżenie zanika - układ porządkuje się ferromagnetycznie. Trzeba jed-
nak wyraźnie podkreślić, iż jest to przypadek paramagnetycznej powierzchni Fermiego,
która jest zupełnie różna od tej obserwowanej i mierzonej dotychczas i która nie wykazuje
zagnieżdżenia - dlatego gadolin w stanie podstawowym jest ferromagnetykiem.

Döbrich i in. [DBRK10] wyznaczyli strukturę pasmową elektronów przewodnictwa
oraz przekroje powierzchni Fermiego wykonując eksperyment spektroskopii fotoemisyj-
nej pod różnymi kątami (ARPES - angle resolved photoelectron spectroscopy). Pomiary
były prowadzone w dwóch temperaturach: standardowej oraz T = 50K dzięki czemu
zbadane zostały dwie fazy: para- i ferromagnetyczna. W pierwszym wypadku ziden-
tyfikowano dwa pasma. Jedno z nich było całkowicie obsadzone i przecinało punkt Γ

dla energii E(Γ) = −1, 87 ± 0, 03eV . Pasmo to zbliża się do poziomu Fermiego na li-
nii ΓK, lecz go nie przecina. Drugie z pasm jest nieobsadzone w otoczeniu punktu Γ.
Wyznaczono dwa przecięcia tego pasma z poziomem Fermiego: w kierunku ΓM dla
k = 0, 31Å

−1
oraz w kierunku ΓK dla k = 0, 36Å

−1
(odległość ΓM wynosi ok. 1Å

−1
,

zaś ΓK 1, 555Å
−1

). W ten sposób zidentyfikowano powierzchnię dziurową, która, jak
wynika z wcześniejszych badań, ma kształt cylindryczny (tu promień jej przekroju na
płaszczyźnie bazowej zmienia się nieznacznie).

W wypadku fazy ferromagnetycznej następuje rozszczepienie wymienne pasm o róż-
nym charakterze spinowym (zniesiona zostaje degeneracja). Teraz, całkowicie zapeł-
nione, w przypadku paramagnetycznym, pasmo (oznaczone w pracy [DBRK10] jako



3.3 Badania struktury elektronowej i powierzchni Fermiego 59

2.) ulega rozszczepieniu o ∆Exc = 0, 9eV . Stan 2 ↑ w dalszym ciągu jest całkowi-
cie zapełniony, lecz poziom 2 ↓ przecina teraz poziom Fermiego w otoczeniu punktu K
(k = 1, 15Å

−1
) na linii MK oraz w punkcie k = 0, 7Å

−1
na linii ΓK. Analogiczne

rozszczepienie obserwuje się dla drugiego z uprzednio omawianych pasm (oznaczonego
jako 3.). Stan 3 ↑ odsuwa się o poziomu Fermiego w stronę niższych energii, jednak w
dalszym ciągu przecina EF ; odbywa się to w punktach k = 0, 28Å

−1
oraz k = 0, 40Å

−1

odpowiednio na liniach ΓM i ΓK. Natomiast pasmo 3 ↓ uległo przesunięciu w stronę
wyższych energii i przecina poziom Fermiego w punktach k = 0, 6Å

−1
oraz k = 0, 7Å

−1
.

Wskazuje to na obecność trzech płatów powierzchni Fermiego: dwóch dziurowych oraz
jednej elektronowej.

Rysunek 3.8: Powierzchnia Fermiego gadolinu według Döbrich i in. [DBRK10]. Rysu-
nek (a) przedstawia obraz fazy paramagnetycznej, rysunek (b) - ferromagnetycznej. Białe
linie przerywane wyznaczają kontury powierzchni 2 ↓ (wokół punktu K) oraz fragment
3 ↓ (na linii ML).

W celu dokładniejszego zbadania topologii powierzchni Fermiego, dokonano analizy
natężeń widma fotoemisji [DBRK10] dla ustalonych wartości kz. W ten sposób okre-
ślono przekroje I strefy Brillouina oraz trójwymiarowe powierzchnie Fermiego. Dla fazy
wysokotemperaturowej wyraźnie widoczny był element dziurowy o kołowym przekroju,
który zmieniał swoją średnicę w miarę wzrastających wartości kz. Największa średnica
odpowiada płaszczyźnie bazowej (pz = 0). Wzrost natężenia fotoemisji na linii ΓK

wyjaśniony został zbliżaniem się pasma 2. do EF . Nie przecina ono jednak poziomu
Fermiego, więc można tu mówić o elemencie powierzchni Fermiego. Faza ferromagne-
tyczna różni się znacząco pod względem fermiologii. Dziurowa tuba zmniejszyła swoje
rozmiary . Element 3 ↓ rozrósł się natomiast przyjmując kształt heksagonalny w pobliżu
granic strefy Brillouina. Pojawił się również eliptyczny kontur wokół punktu K pocho-
dzący od pasma 2 ↓. Precyzyjne określenie kształtu powierzchni Fermiego nie było tu
możliwe choćby z uwagi na skończoną zdolność rozdzielczą. Był to jednak pierwszy
eksperyment, w którym dokonano identyfikacji płatów powierzchni Fermiego dla dwóch
różnych faz magnetycznych.
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Ostatnie obliczenia struktury pasmowej gadolinu wykonali: Samir Abdelouahed,
N. Baadji oraz M. Alouani [ABA07]. Rozważany był model elektronów 4f zamro-
żonych w rdzeniu, ale także poprawka na samooddziaływanie w postaci członu Hub-
barda. Badania przeprowadzono dla potencjałów korelacyjno-wymiennych w przybliże-
niach LSDA oraz GGA z uwzględnieniem oddziaływania spin-orbita, a także bez niego.
Zwrócić należy uwagę, że o ile parametr oddziaływania wymiennego J przyjęty zo-
stał zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami literaturowymi (J = 0, 7eV ), to wielkość
członu Hubbarda U potraktowana została jako wolny parametr dopasowania i wybrana
tak, aby otrzymywany wynik zgodny był z eksperymentem XPS-BIS. Otrzymano osta-
tecznie U = 7, 7eV , co jest wynikiem o 1eV większym od tego, wynikającego z teorii
[HAL+95]. Autorzy uzasadnili użycie większej wartości tym, że tylko wówczas otrzy-
muje się poprawnie rozszczepienie pasm 4f . Jednakże, aby otrzymać maksima w gęstości
stanów dla energii takich jak w eksperymencie, konieczne było wprowadzenie sztyw-
nego przesunięcia widm o 1, 7eV w stronę wyższych energii. Zauważono również, że
wyniki ulegają nieznaczącym zmianom gdy przybliżenie lokalnej gęstości (LSDA) zosta-
nie zastąpione znacznie dokładniejszym przybliżeniem uogólnionych gradientów (GGA).
Kluczowe jest natomiast użycie członu Hubbarda, gdyż bez niego otrzymuje się pasmo
4f↓ leżące na poziomie Fermiego i zbyt płytko położone pasmo 4f↑, jak w omawianych
wcześniej pracach. Możliwe jest wprawdzie wyeliminowanie wkładu elektronów typu f
do zawyżonej gęstości stanów na poziomie Fermiego, poprzez wprowadzenie modelu po-
ziomu 4f jako stanu rdzenia. Eliminuje to jednak całkowicie hybrydyzację 4f − 5d i jest
mniej uzasadnione fizycznie niż wprowadzania poprawki znoszącej samoodziaływania
poprzez człon Hubbarda.

Zbadany został także wpływ różnych postaci potencjału korelacyjno-wymiennego
(GGA, GGA+so, GGA+U) na topologię powierzchni Fermiego. O ile włączenie od-
działywania spin-orbita (so) wprowadza tylko subtelne modyfikacje, a przede wszyst-
kim zwiększa rozszczepienie pasma 4f↑, to uwzględnienie członu Hubbarda ma znacznie
większy wpływ na wynik. Przede wszystkim redukuje rozmiary elementów powierzchni
Fermiego (zarówno dla spinu większościowego jak i mniejszościowego). Przesunięcie
pasm walencyjnych, w kierunku niższych energii, doprowadziło także do pojawienia się
dodatkowej kieszeni elektronowej o (charakterze większościowym) wokół punktu H .

Wyznaczono również widma absorpcji promieniowania X oraz magnetyczny dichro-
izm kołowy dla gadolinu. Wyniki otrzymane dla krawędzi L2 oraz L3, odpowiadających
przejściom ze stanów 2p1/2 i 2p3/2 do stanów 5d−6s, były w opinii autorów satysfakcjo-
nujące i nie odbiegały znacząco o rezultatów eksperymentalnych. W wypadku krawędzi
M4 i M5 (przejścia ze stanów 3d3/2 i 3d5/2 do stanu 4f ) zgodność jest tylko ilościowa
i niektórych szczegółów widma nie udało się odtworzyć, co autorzy wyjaśnili użyciem
zbyt prostego modelu teoretycznego, który pomijał efekty multipletowe.



Rozdział 4

Metody rekonstrukcji rozkładów
gęstości

Bardzo często eksperyment dostarcza informacji w postaci całek liniowych (2D ACAR),
powierzchniowych (1D ACAR, profile komptonowskie, a nawet objętościowych (w przy-
padku czynników kształtu/czynników strukturalnych) z interesującego rozkładu. Ogólnie
problem ten, określany jako transformata Radona [Radec], opisać można równaniem:

R̂f(~r) =

∫
Ω

f(~r)δ(~ρ− ê · ~r) d~r = g(~ρ) (4.1)

~r jest to wektorem w przestrzeni N-wymiarowej, ê wersorem w tej przestrzeni, który wy-
znacza hiperpowierzchnię całkowania odległą od początku układu współrzędnych o od-
ległość ρ = ||~ρ||. W rezultacie uzyskuje się funkcję określoną w przestrzeni o mniejszej
liczbie wymiarów, co jest także sygnałem, że część informacji jest w ten sposób tracona.
Wysnuć tu można filozoficzną alegorię do jaskini platońskiej, której więźniowie nie wi-
dzą samych obiektów, a jedynie ich cienie na ścianie. Czasem taka obserwacja tylko
rzutu obiektu może prowadzić do zaskakujących wniosków. Wykonanie projekcji, gdy
zna się obiekt nie jest problemem i z zadaniem takim spotyka się każdy inżynier, który
chce wyrazić przedmiot przy użyciu rzutów prostokątnych. Istnieją ściśle określone re-
guły które rzuty należy przedstawić, aby obiekt był niedwuznacznie opisany. Gdybyśmy
wzięli przykład walca spłaszczonego na jednym końcu, okazałoby się że każdy z rzutów
wskazuje na inny obiekt geometryczny (rys. 4.1)

Z jednej strony widzimy trójkąt, z drugiej zaś prostokąt. Dopiero rzut z góry wskazuje
na obiekt o symetrii kolistej. Czy jednak na podstawie tylko tych trzech rysunków można
wnioskować jak wygląda obiekt trójwymiarowy? Tutaj ograniczyłem się jedynie do
problemu samego kształtu, jeśli jednak dojdzie do tego dodatkowa trudność w postaci
niejednorodnej gęstości, którą badalibyśmy np. poprzez pochłanianie promieniowania,
sprawa robi się beznadziejna.

Radon dowiódł jednak, że każda funkcja f(~r) jest jednoznacznie określona, przez
swoje całki po wszystkich możliwych hiperpłaszczyznach i musi istnieć transformata
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Rysunek 4.1: Rzuty prostokątne walca spłaszczonego na jednym końcu

odwrotna, pozwalająca na wyznaczenie funkcji podcałkowej. Naturalnie liczba takich
całek jest w ogólności nieskończona i nie ma możliwości aby je wszystkie wyzna-
czyć. W związku z tym wyznaczona z transformaty odwrotnej funkcja jest już obar-
czona niepewnością. Kwestia wyboru odpowiednich całek pozwalających na mini-
malizację błędu związanego z obcięciem szeregu była dyskutowana już wielokrotnie
przez prof. Kontrym–Sznajd i współpracowników w kontekście całek komptonowskich:
[KS90, KSJSC02, KSSC12].

4.1 Metody transformat Fouriera

Historycznie pierwsze próby odwracania transformaty Radona R̂wiązano z transformacją
Fouriera D̂. Jak łatwo bowiem pokazać:

F (~k) =

∫
f(~r)e−2πi~k~r d~r =

∫ (∫
f(~r)δ(~ρ− ê · ~r) d~r

)
e−2πi~ρ·~κ d~ρ =

∫
g(~ρ)e−2πi~ρ~κ d~ρ

(4.2)
Wielowymiarowa transformata fourierowska tożsama jest z radialną transformatą (pro-
jekcją) funkcji g(~ρ) będącej transformatą Radona poszukiwanego rozkładu. Ponieważ
znana jest analityczna metoda wyznaczania odwrotnej transformaty Fouriera, możliwe
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jest obliczenie w ten sposób szukanego rozkładu f(~r):

f(~r) =

∫
F (~k)e2πi~k~r d~k =

∫
d~k

∫
g(~ρ)e−2πi~ρ~κ d~ρ (4.3)

Wynik bardzo silnie zależy jednak od tego jak wiele zmierzono projekcji g(~ρ) i zawsze
będzie on wykazywał oscylacje typowe dla szeregów fourierowskich. W celu poprawie-
nia jakości rekonstrukcji stosuje się przeważnie filtry pozwalające na ważenie poszcze-
gólnych składowych fourierowskich lecz i wtedy konieczna jest dość gęsta sieć punktów
g(~ρ). Przykład zastosowania metody transformat Fouriera do rekonstrukcji gęstości pę-
dów z profili komptonowskich znaleźć można np. w pracy [Mue77].

4.2 Rozwijanie w szereg harmonik sieciowych

Mijnarends [Mij67] rekonstruując rozkład gęstości pędów, z dwuwymiarowych danych
anihilacji pozytonów, zaproponował rozwinięcie szukanej funkcji w szereg harmonik
sieciowych1 odpowiadających symetrii sieci krystalicznej:

ρ(~p) =
∑
lν

ρlν(p)Fl,ν(θ, φ) (4.4)

Wprowadzając tak zdefiniowaną gęstość do całki komptonowskiej otrzymuje się podobny
szereg harmonik sieciowych:

J(pz) =

∫
dpx dpy ρ(~p) =

∑
l,ν

gl,ν(pz)F (θ, φ) (4.5)

Występująca w powyższym wyrażeniu funkcja radialna gl,ν(p) została wyznaczona przez
Mijnarendsa jako:

gl,ν(pz) =

∫
ρl,ν(p)Pl(pz/p)p dp (4.6)

gdzie Pl(pz/p) jest wielomianem Legendre’a (wynikającym z definicji harmonik sferycz-
nych), zaś pz/p = cosψ, ψ jest kątem azymutalnym określającym orientację wektora ~p
w układzie odniesienia związanym z aparaturą pomiarową (oś z tego układu pokrywa się
zawsze ze składową pz). Można pokazać [SC02], że odwrócenie zależności wyrażonej
wzorem 4.6 może nastąpić poprzez transformatę Legendre’a:

ρlν(p) = −1

p

∫ p

0

g′′lν(pz)Pl(pz/p) dpz (4.7)

1wyrażają się one poprzez harmoniki sferyczne: Fl,ν =
∑
m almνY

m
l (θ, φ)
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Dobrze jest jednak uniknąć obliczania drugiej pochodnej funkcji glν(p), dlatego też wy-
rażanie powyższe przekształca się do postaci:

ρlν(p) = −1

p

[
g′lν(p)−

l(l + 1)

2p
glν(p) +

1

p2

∫ p

0

P ′′l (pz/p)glν(pz) dpz

]
(4.8)

Funkcje radialne gl,ν są wyznaczane zazwyczaj metodą rozwinięcia eksperymentalnych
profili w szereg harmonik sieciowych. Może odbywać się to na drodze rozwiązania
układu n równań (n - liczba niezależnych liniowo projekcji), bądź metodą najmniejszych
kwadratów, gdy korzystamy z mniejszej liczby składowych radialnych niż liczba profili
J(pz). W efekcie wyznaczane są wartości glν(pz) tylko dla dyskretnych pz (takich dla
których mamy dane eksperymentalne) i dlatego należy unikać wielokrotnego numerycz-
nego różniczkowania tej funkcji. Dodatkową wadą tej metody jest obecność czynnika 1/p

który bardzo silnie wpływa na wartości funkcji dla małych pędów.

4.3 Zastosowanie wielomianów ortogonalnych

Alternatywne metody rozwiązania transformaty Legendre’a 4.7, polegają na rozwinięciu
glν(p) w szereg wielomianów ortogonalnych. Wymienić tu trzeba m.in zaproponowane
po raz pierwszy w pracy [RS85] użycie wielomianów Hermite’a:

glν(p) =
∑
n

alνne
−p2Hl+2n(p) (4.9)

Uwalnia to od problemu numerycznego różniczkowania powyższej funkcji. Dokładny
rachunek pokazuje, że w takiej sytuacji radialne funkcje gęstości wyrażają się poprzez
wielomiany Laguerre’a Lln:

ρlν(p) = e−p
2

pl
∑
n

BlνnL
l+1/2
n (p2) (4.10)

gdzie Blνn = 22n+ln!(−1)nalνn/π. Ogólnie, funkcje glν(p) i ρl,ν(p) stanowią parę tzw.
transformat Gegenbauera.

Przypadek całek liniowych, obecnych w zastosowaniach radiologicznych, rozwa-
żany był przez Cormacka [Cor63, Cor64]. Dla g(~r) będącego zespołem liniowych pro-
jekcją funkcji ρ(~p) można wybrać podgrupę całek dotyczących tej samej płaszczyzny
g(x, y, z = const), co pozwala zredukować problem do rekonstrukcji dwuwymiarowej
na równoległych płaszczyznach. Szeregi fourierowskie funkcji związanych taką transfor-
matą Radona, można napisać w postaci:

g(r cosφ, r sinφ) =
∑
n

gn(r)einφ (4.11)

ρ(p cos θ, p sin θ) =
∑
n

ρn(p)einθ (4.12)
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Cormack pokazał, że jeśli funkcje są ograniczone do koła o jednostkowym promieniu, to
ich części radialne można związać zależnością:

ρn(p) = − 1

π

d

dp

∫ 1

r

pgn(r)Tn(r/p)dr

r
√
r2 − p2

(4.13)

gdzie Tn(x) = cos (n arccosx) jest wielomianem Czebyszewa I-go rodzaju stopnia n.
Okazuje się także, że gn(r) definiuje jednoznacznie odpowiednią funkcję ρn(p) i stano-
wią one parę tzw. transformat Gegenbauera. Pojawia się jednak poważna niedogodność
w postaci osobliwości dla p = r oraz potrzeby różniczkowania numerycznego obliczo-
nych całek.

Powyższych trudności można uniknąć wprowadzając, rozwinięcie gn(r) w szereg
wielomianów ortogonalnych takich, aby ρ(p) także stanowiło szereg innych wielomianów
ortogonalnych. Cormack zaproponował użycie wielomianów Czebyszewa II-go rodzaju
Un(r) pomnożonych przez

√
1− r2:

gn(r) = 2
∑
m

anmUn+2m(r)
√

1− r2 (4.14)

Definicja wielomianów Czebyszewa II-go rodzaju jest następująca: nUn−1(r) = d
dr
Tn(r).

Wygodnie jest jednak zastosować zmienną r = cosψ, która pozwala na zapisanie funkcji
radialnej gn w postaci:

gn(r) = 2
∑
m

anm sin (n+ 2m+ 1)ψ (4.15)

Wprowadzenie takiej definicji do równania 4.13 prowadzi do szeregu wielomianów Ze-
rnike’a Rm

n :
ρn(p) =

∑
m

(n+ 2m+ 1)anmR
m
n (p) (4.16)

Wielomiany te są określone regułą rekurencyjną:

R0
n(p) = pn (4.17a)

R1
n(p) =

[
(n+ 2)p2 − (n+ 1)

]
pn (4.17b)

wnmR
m
n = (n+ 2m− 1)

{
(n+ 2m− 2)[(n+ 2m)p2 − (n+ 1)]− 2(m− 1)2

}
Rm−1
n +

−(m− 1)(n+m− 1)(n+ 2m)Rm−2
n (4.17c)

gdzie wnm = m(n + m)(n + 2m − 2). Znalezienie współczynników anm wiąże się
z obliczeniem całek wykorzystujących ortogonalność (z odpowiednią wagą) wielomia-
nów Czebyszewa. Wagą taką jest w tym przypadku w(r = cosψ) =

√
1− r2 = sinψ,

co tłumaczy dlaczego w rozwinięciu wprowadzonym przez Cormacka pojawił się taki
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właśnie czynnik.

anm =
1

π

∫ 1

−1

gn(r)Un+2m(r) dr =
1

π

∫ π

0

gn(cosψ) sin [(n+ 2m+ 1)ψ] dψ (4.18)

Stała 1/π wynika z nieunormowania wielomianów Czebyszewa II-go rodzaju
〈Un(x), Um(x)〉 = δnmπ/2. Numeryczne całkowanie wymaga jednak próbkowania ψ
ze stałym krokiem ∆ψ, takim że: (2mmax + n + 1)∆ψ < π. Prowadzi to do warunku
na maksymalny rząd rozwinięcia: mmax = m0 − n/2 gdzie m0 = bπ/(2∆ψ)c − 1.
Zamieniając następnie zmienną sumowania m→ m− n/2 w rozwinięciu funkcji gn(r):

gn(r) = 2
∑
m

ãn,m−n/2 sin [(2m+ n+ 1)ψ] = 2
∑
m

ãnm sin [(2m+ 1)ψ] (4.19)

Oznacza to, że n/2 pierwszych współczynników ãnm musi być z definicji równych zero
(dla n parzystych). Jest to sformułowanie tzw. warunku konsystencji [KS90]. Wynika
on z analitycznego rozwiązania transformaty Radona oraz faktu, że projekcje g(r, φ1)

i g(r, φ2) nie są niezależne, gdyż dotyczą tej samej funkcji pierwotnej. Zastosowanie wa-
runku konsystencji nadaje metodzie Cormacka cechy dopasowania metodą najmniejszych
kwadratów i przez to pozwala zniwelować wpływ szumu eksperymentalnego.

Zastosowanie wielomianów Czebyszewa ma także tę zaletę, że są to jedyne wielo-
miany ortogonalne, dla których można analitycznie wyznaczyć wszystkie pierwiastki.
Pozwala to użyć do całkowania kwadratury Gaussa dowolnie wysokiego rzędu:

anm =
1

M

{
M−1∑
i=0

gn(cos(i∆ψ)) sin [(n+ 2m+ 1)i∆ψ] +
1

2
(−1)mgn(0)

}
(4.20)

Ważną rzeczą jest także wybór odpowiedniej liczby współczynników anm. W oczywi-
sty sposób nie można zbyt wcześnie obcinać szeregów (4.15) oraz (4.16). Z drugiej
jednak strony, zbyt duża liczba wielomianów będzie wprowadzać tylko szumy (małe,
choć niezerowe wartości współczynników anm dla tych wielomianów wynikają głównie
z niedokładności całkowania numerycznego). W praktyce, używa się od 90 do 120 współ-
czynników anm. Kwestia ta będzie jednak szerzej dyskutowana w konkretnym przypadku
rekonstrukcji rozkładów gęstości pędów gadolinu.

4.4 Metoda maksymalnej entropii

Metoda ta różni się zasadniczo od wszystkich wcześniej omawianych. Przede wszystkim
nie odwołuje się ona do prób analitycznego rozwiązania transformaty Radona, a bazuje
na metodzie weryfikacji hipotezy. Wiąże się to nierozerwalnie z podejściem statystycz-
nym, zatem mówienie o metodzie maksymalnej entropii obliguje do dobrego zdefiniowa-
nia pojęcia prawdopodobieństwa. Wspomnieć już w tym miejscu należy, że to właśnie



4.4 Metoda maksymalnej entropii 67

dla rozkładów prawdopodobieństwa została wprowadzona ta metoda. Choć samo poję-
cie „prawdopodobieństwo"istniało już w świadomości filozofów greckich, współczesną
jego postać wprowadził Jacob Bernoulli w dziele Ars Conjectandi - Sztuka Domniemy-
wania. Użyte w tytule określenie, wskazuje na brak jakiejkolwiek ścisłości, Bernoulli
zastosował jednak we wspomnianym domniemywaniu język matematyki tworząc zbiór
możliwych zdarzeń. Prawdopodobieństwem, według Bernoulliego, jest proporcja liczby
zdarzeń, które uznajemy na sprzyjające, do liczby wszystkich możliwych zdarzeń. Ta
bardzo prosta definicja zawiera jednak ukryte założenie, że rozważane zdarzenia są rów-
nie prawdopodobne. Mamy tu zatem do czynienia z definiowaniem ignotum per ignotum,
albowiem prawdopodobieństwa wyraża się poprzez wielkość, która już została wyzna-
czona w oparciu o prawdopodobieństwo. Dodatkowo w koncepcji Bernoulliego posłu-
gujemy się jedynie częstością występowania zdarzeń, która to dopiero po nieskończenie
wielu próbach osiąga asymptotycznie wartość prawdopodobieństwa (jest to tzw. słabe
prawo wielkich liczb). Bernoulli usiłował zatem w swej teorii odpowiedzieć na pytanie:
jak często pojawi się zdarzenie A przy k próbach, jeśli wiemy na ile sposobów (spośród
wszystkich możliwych) można uzyskać wynik A.

Problem można jednak sformułować nieco inaczej: jeśli wykonaliśmy k prób (np. k
pomiarów pewnej wielkości fizycznej) i uzyskaliśmy nwyników, to ile wynosiA (jaki jest
rozkład prawdopodobieństwa uzyskania różnych wartościA). Podejście oparte o częstość
zdarzeń może udzielić jedynie odpowiedzi w zakresie najbardziej prawdopodobnej war-
tości (choć też nie zawsze). Problem ten, określany jako odwrotne prawdopodobieństwo,
usiłował rozwiązać Thomas Bayes. Odwołał się on do własności prawdopodobieństwa
warunkowego. Jeśli H jest pewną hipotezą, którą chcemy zweryfikować, D zbiorem da-
nych, zaś I wyraża wszystkie zgromadzone przez nas informacje (np. z innych pomiarów
lub modeli teoretycznych), to:

P (H,D|I) = P (H|D, I) · P (D|I) (4.21)

Ponieważ jednak koniunkcja (H,D) jest przemienna można napisać analogicznie:

P (D,H|I) = P (D|H, I) · P (H|I) (4.22)

Porównanie powyższych wyrażeń prowadzi do interesującego nas prawdopodobieństwa
prawdziwości hipotezy w świetle zebranych danych:

P (H|D, I) =
P (D|H, I) · P (H|I)

P (D|I)
(4.23)

P (H|I) określane jest jako rozkład aprioryczny - prior - miara naszej początkowej wie-
dzy na temat hipotezy H . Całkowita niewiedza w tym zakresie wyraża się z reguły jako
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rozkład jednorodny w całej przestrzeni możliwych hipotez. P (D|H, I) to tzw. likeli-
hood2 - prawdopodobieństwo uzyskania określonych danych jeśli hipoteza H jest praw-
dziwa (w tym przypadku hipotezę można utożsamiać np. z zespołem parametrów, których
wartość chcemy wyznaczyć). Wreszcie P (D|I) = P (D,H|I) + P (D, H̄|I) jest pewną
stałą, która odpowiada za właściwą normalizację rozkładu P (H|D, I) (określa się go jako
posterior). Wzór (4.23) stanowi właśnie tzw. twierdzenie Bayesa. Choć otrzymać go
można bardzo prostym rachunkiem algebraicznym, który został przedstawiony powyżej,
ma on niezwykle istotną interpretację. W koncepcji bayesowskiej prawdopodobieństwo
nie jest już miarą częstości występowania określonego zdarzenia, lecz przedstawia po-
ziom naszej wiedzy o hipotezie H w miarę gromadzenia danych D. Ewolucja stanu tej
wiedzy, wyrażona wzorem (4.23), może być odczytana następująco: wiemy (przypusz-
czamy),że hipoteza ma pewien rozkład P (H|I), dodatkowe dane D modyfikują go pro-
wadząc do posterioru. Jeśli na początku nasze przeczucia nie wyróżniały żadnej z hipotez,
to P (H|D, I) będzie całkowicie określone przez zgromadzone dane, lecz jeśli prior silnie
wyróżniał jakąś hipotezę - nawet jeśli nowe dane nie są z nią zgodne, ta hipoteza będzie
ciągle najbardziej prawdopodobną. Ten sposób wnioskowania uwalnia od problemu tzw.
outlierów, które w konwencjonalnym podejściu byłyby a priori odrzucane jako tzw. błędy
grube. Dodatkowo, teoria bayesowska zachowuje zasadę brzytwy Ockhama penalizując
modele bardziej skomplikowane niż na to wskazują dane. Trzeba jednak podkreślić, iż
wnioskowanie bayesowskie nie stoi w sprzeczności z konwencjonalną teorią Bernoul-
liego. Cox [Cox46] udowodnił bowiem, że każdy rachunek zgodny w swych założeniach
z algebrą Boole’a musi być równoważny teorii Bayesa.

Zdecydowanie najtrudniejsze jest określenie dobrego rozkładu P (H|I). Niełatwo też
powiedzieć, co dokładnie należy rozumieć przez „dobry” rozkład. Sugerowałem wcze-
śniej, iż w sytuacji całkowitej niewiedzy należy użyć rozkładu jednorodnego, który nie
wyróżnia żadnej hipotezy i stanowi tzw. prior nieinformatywny. Takie podejście, wy-
daje się być bezpiecznym, gdyż chroni nas przed artefaktami. Z drugiej jednak strony,
całkowita ignorancja prowadzi z reguły do bardzo niepewnej hipotezy, co wyraża się roz-
kładem P (H|D, I) o dużym odchyleniu standardowym (o ile nie dysponujemy silnymi
danymi). Informacja I , o której zakładamy, że jest prawdziwa może też w ogólności nie
być zdarzeniem z przestrzeni badanej hipotezy H . Przykładowo, jeśli H jest rozumiane
jako rozkład gęstości pędów elektronów w krysztale, to nawet nie mając żadnej wiedzy
odnośnie kształtu tego rozkładu wiemy, że powinien on asymptotycznie dążyć do zera.
Inną tego typu informacją może być wiedza na temat wartości średniej co również fawo-
ryzuje pewne rozkłady prawdopodobieństwa.

Istnienie wielkości, która pozwalałaby na liczbowe wyrażenie ilości informacji i zwią-
zanej z nią niepewności (wyrażonej poprzez prawdopodobieństwa pi) postulował Claude
Shannon (1948). Nazywał ją entropią informacyjną S = ({pi}). Shannon założył o en-
tropii, że jest ona ciągłą funkcją prawdopodobieństwa, co wynikało z tego, że niewielkie

2likelihood można przetłumaczyć jako funkcję prawdopodobieństwa
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zmiany którejkolwiek z wartości pi nie powinny prowadzić do dużych zmian entropii.
Żądamy także, aby entropia rosła monotoniczne gdy wzrasta liczebność możliwych zda-
rzeń. Wymagana jest także konsystencja (logiczna spójność) - jeśli dana wartość entropii
jest uzyskiwana przez dwa różne rozkłady {pi} oznacza to, że obydwa są równoprawne
i dostarczają takiej samej wiedzy o badanym zagadnieniu. Funkcjonalną postać entropii
informacyjnej można podać w postaci:

S = −
∑
i

pi ln pi (4.24)

Jest to wyrażenie analogiczne do sformułowania entropii wg. Gibbsa. Alternatywne
wyprowadzenie odwołuje się do wartości oczekiwanej z rozkładu I = ln 1

pi
. Wprowa-

dzenie entropii informacyjnej, jako kryterium doboru rozkładu apriorycznego, można
uzasadnić także odwołując się do przypadkowego charakteru poszukiwanego rozkładu
[Ski90]. W wypadku rozkładu dyskretnego (w praktyce każdy rozkład ciągły sprowadza
się do postaci dyskretnej poprzez digitalizację i wprowadzenie wartości funkcji w pikse-
lach/voxelach) można przyjąć, że A wartości jest losowo przydzielanychM punktom, tak
iż z prawdopodobieństwem pi i-ty punkt uzyskuje wartość ni = Api. Liczba sposobów,
które pozwalają na taki podział określa krotność W :

W =
A!

n1!n2! . . . nM !
(4.25)

Stosując twierdzenie Stirlinga: ln k! ≈ k ln k − k, można zapisać krotność jako:

lnW = A lnA− A− A
∑
i

pi lnApi + A = −A
∑
i

pi ln pi = AS (4.26)

Jest to de facto entropia Boltzmanna, w której W oznacza liczbę mikrostanów przypa-
dających na jeden makrostan. Entropia zdefiniowana wzorem 4.24 zachowuje addytyw-
ność, tzn. dla pab = papb, S = −

∑
a,b papb ln papb = −

∑
a pa ln pa −

∑
b pb ln pb, gdyż

każdy z rozkładów pa, pb jest unormowany. Każdy proces (zarówno statystyczny jak i fe-
nomenologiczny) dążyć zawsze będzie do wzrostu entropii, zatem poszukujemy takich
wartości {pi} dla których S = Smax. Wynika to z żądania, aby otrzymany rozkład był
maksymalnie gładki (płaski) i nie wyróżniał żadnych zdarzeń, o którym nie mamy dosta-
tecznej wiedzy. Okazuje się, iż rozkład spełniający ten warunek ma dodatkowo bardzo
istotną własność braku korelacji między poszczególnymi zdarzeniami. Jeśli jedyną naszą
informacją jest warunek jego unormowania:

∑
pi

= 1, w wyrażeniu (4.24) pojawia się
równanie więzów wraz z mnożnikiem Lagrange’a λ:

S = −
∑
i

pi ln pi − λ

(∑
i

pi − 1

)
(4.27)
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Funkcjonał ten ma ekstremum warunkowe dla pi = exp (−1− λ), co po uwzględnieniu
warunku normalizacji prowadzi do rozkładu jednorodnego pi = 1/|Ω|, |Ω| - moc zbioru
wszystkich możliwych zdarzeń. Jest to wynik całkowicie zgodny z intuicją - gdy nic nie
wiemy o rozkładzie, najrozsądniej jest przyjąć, że każde zdarzenie jest jednakowo praw-
dopodobne. Dla kontrastu: jeśli którekolwiek ze zdarzeń i jest pewne - pi = 1 i pj = 0 dla
i 6= j, entropia przyjmuje wówczas najmniejszą, zerową wartość. W takiej sytuacji nie
można już mówić o jakiejkolwiek niepewności w informacji, lecz konieczne jest narzuce-
nie dodatkowych warunków na entropię. Każdą informację aprioryczną można włączyć
jako dodatkowy warunek maksymalizacji entropii. Gdy znana jest wartość średnia 〈pi〉,
największą entropię ma rozkład wykładniczy. Gdy dysponujemy np. bardzo dokład-
nym pomiarem (o małej niepewności σ), tak że znamy zarówno wartość oczekiwaną jak
i odchylenie standardowe, otrzymamy wtedy jako najbardziej optymalny, delto-kształtny
rozkład Gaussa, który asymptotycznie dąży do omówionego wcześniej przypadku pi = 1.
Największe znaczenie ma jednak maksymalna entropia, gdy zebrane informacje nie są
zbyt bogate, lub są wręcz niekompletne. Koncentruje się ona wówczas na równaniach
więzów jednocześnie nie zaburzając maksymalnej nieprzewidywalności tych zdarzeń, o
których informacji brak. W ten sposób entropia pozwala nam wyjść poza model zdarzeń
równie prawdopodobnych, który zakładała koncepcja Bernoulliego, a przy tym uwalania
od artefaktów.

Z reguły aprioryczne informacje, które włączamy jako równania więzów, mogą być
także obarczone niepewnościami. Zdarza się tak, gdy nakładamy na rozkład ogranicze-
nie w postaci dopasowania do danych eksperymentalnych {dj}. Transformacja R̂ prze-
kształca nieznany rozkład ρi w przestrzeń N̂ , tak że: Nj =

∑
iRjiρi. Szukamy zatem

takiego rozkładu {ρi}, aby wartości Nj z jego transformacji i zmierzone dj różniły się
nie więcej niż o niepewność σj . Jeśli o punktach eksperymentalnych założymy, że są one
zmiennymi losowymi niezależnymi i o jednakowym rozkładzie gaussowskim (IID - inde-
pendent identically distributed), wówczas prawdopodobieństwo uzyskania konkretnego
punktu dj:

P (dj|Nj, I) =
1√

2πσ2
j

exp

[
−(dj −Nj)

2

2σ2
j

]
(4.28)

Natomiast prawdopodobieństwo uzyskania konkretnego zespołu danychD jest iloczynem
prawdopodobieństwo:

P (D|N, I) =
∏ 1√

2πσ2
j

exp

[
−(dj −Nj)

2

2σ2
j

]
∝ exp

[
−1

2

∑ (dj −Nj)
2

σ2
j

]
= exp

[
−χ

2

2

]
(4.29)

Uzasadnia to wprowadzenie jako dodatkowego warunku wartości testu χ2. Wracając teraz
do teorii Bayesa, gdzie funkcja likelihood opisywana jest zależnością 4.29, zaś prior jest
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proporcjonalny do krotności W , można na jej podstawie posterior wyrazić jako:

P (H|D, I) ∝ P (D|H, I) · P (H|I) = exp

[
−1

2
χ2 + AS

]
(4.30)

Powyższy rozkład osiąga maksimum dla maksymalnej wartości wykładnika, co nakazuje
maksymalizować funkcję Lagrange’a

L = S − 1

2α
χ2 (4.31)

wprowadzony tu został mnożnik Lagrange’a α = 1/A. W podejściu czysto bayesow-
skim α traktowane jest jako jeden z parametrów hipotezy. Wyraźnie widać jednak, że
obydwa człony w powyższym wyrażeniu działają przeciwstawnie; przy braku jakichkol-
wiek danych eksperymentalnych maksimum lagranżjanu jest równoznaczne z maksimum
entropii. Dopiero wprowadzenie dodatkowego warunku, nakazuje zmniejszyć entropię.
Jednak spośród wszystkich rozkładów, które pozwalają na dobre odtworzenie punktów
eksperymentalnych (mała wartość χ2) faworyzowane są takie, które odpowiadają możli-
wie najbardziej jednorodnemu rozkładowi, czyli nie niosą ze sobą żadnych innych infor-
macji, niż te wymagane przez eksperyment. Pojawia się tutaj jednak trudność wynikająca
z użycia wartości χ2. Trzeba pamiętać, iż jest to rozkład, a nie konkretna wartość. Nie
należy więc bezwzględnie wymagać, aby χ2/N ≤ 1. Co więcej, w rzeczywistych przy-
padkach nadmierne zmniejszanie wartości χ2 skutkuje tylko dopasowywaniem rozkładu
do szumu eksperymentalnego. W tym miejscu właśnie ujawnia się inna rola mnożnika
α - pozwala on zachować proporcję między dobrym odtworzeniem eksperymentu, a moż-
liwie gładkim rozkładem.

Zasada działania algorytmu maksymalnej entropii została przedstawiona na rysunku
4.2. Rozważane tu były trzy zmienne x, y, z, wśród których tylko dwie są niezależne,
zaś trzecią ogranicza warunek normalizacji x + y + z = 3, 5. Dodatkowo dane są trzy
równania więzów:

−0, 8x+ y + 0, 2z = −0, 64± 0, 2

0, 4x− 0, 4y − 0, 1z = 0, 34± 0, 1

0, 3x+ 0, 5y + 2z = 4, 15± 0, 3 (4.32)

W przedstawionym tu wypadku mamy układ równań, który posiada jednoznaczne roz-
wiązanie, ale niekoniecznie to rozwiązanie musi mieć sens fizyczny i dlatego nigdy nie
staramy się dokładnie rozwiązywać problemu, nawet gdy jest on dobrze postawiony. Do-
datkowo, ponieważ więzy są obarczone niepewnościami nie należy poszukiwać dokład-
nego rozwiązania, gdyż to grozi dopasowaniem do szumu eksperymentalnego. Procedura
rozpoczyna się od x = y = z = 7/6, co odpowiada maksimum entropii (przy zachowaniu
zadanej normalizacji). Na uwagę zasługuje fakt, że zbieżność nie jest osiągana po linii
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prostej łączącej maksimum entropii z minimum χ2. W pierwszych krokach zmiany nastę-
pują przy możliwie najmniejszych zmianach entropii zgodnie z jej gradientem. Dopiero
po pewnym czasie trajektoria zaczyna się zakrzywiać, jako skutek żądania, aby dopaso-
wanie do pseudo-eksperymentu było możliwie jak najlepsze. Widać także, iż od pewnego
momentu zmiany są infinitezymalnie małe, co pośrednio wynika ze znacznie mniejszego
gradientu χ2 ale także z tego, że metoda wewnętrznie narzuca warunek, aby wynik koń-
cowy był możliwie najbliżej rozkładu apriorycznego. Ostateczny wynik to: x = 1, 53;
y = 0, 33 ; z = 1, 64.

W przedstawionej powyżej sytuacji, wynik można było otrzymać na wiele prostszych
sposobów i używanie maksymalnej entropii nie było konieczne. Pokazane to zostało tylko
w celu udowodnienia, że metoda prowadzi do wyników zgodnych z rozwiązaniem anali-
tycznym, gdy rozwiązanie takie istnieje. Znacznie ciekawszy i bardziej pouczający jest
przypadek zagadnienia źle postawionego, gdy liczba niewiadomych przewyższa liczbę
równań. Dla zobrazowania takiej sytuacji, przeprowadziłem symulację biorąc pod uwagę
tylko pierwsze równanie z układu 4.32. Teraz nie ma już jednoznacznie określonego mi-
nimum χ2 i każdy para punktów leżących na pewnej prostej pozwala na spełnienie tego
równania. Należy zatem w pewien sposób, w żadnym wypadku przypadkowy, wybrać
takie rozwiązanie, które będzie „najlepsze". Zgodnie z przytoczoną wcześniej argumen-
tacją, kryterium takim jest rozkład możliwie najgładszy i pozbawiony ekstremów lub
innych efektów nieznajdujących potwierdzenia w danych eksperymentalnych. Zarówno
dokładne rozwiązanie pełnego układu równań 4.32: x = 1, 5; y = 0, 2; z = 1, 8, jak i wy-
nik otrzymany w takim wypadku przy użyciu metody maksymalnej entropii: x = 1, 53;
y = 0, 33; z = 1, 64, są dalekie od rozkładu jednorodnego i dlatego nie jest możliwe
odtworzenie tych wartości w przypadku zagadnienia źle postawionego. Nie ma też żad-
nych podstaw, aby w świetle zebranych informacji (teraz znacznie uboższych) uznać takie
właśnie liczby za lepsze niż teraz wyznaczone: x = 1, 77, y = 0, 68, z = 1, 04.

4.5 Zdolność rozdzielcza

Mając do czynienia z danymi eksperymentalnymi, należy zawsze brać pod uwagę zdol-
ność rozdzielczą aparatury pomiarowej. Związek pomiędzy prawdziwym rozkładem
D(~p) oraz tym zmierzonym D̃(~p) można wyrazić zależnością:

D̃(~p) =

∫
D(~t)R(~p− ~t) d~t (4.33)

gdzie R(~p) jest funkcją odpowiedzi układu eksperymentalnego. Z matematycznego
punktu widzenia, mamy tu do czynienia ze splotem dwóch rozkładów, przy czym po-
stać funkcyjna R(~p) jest znana lub przybliżana rozkładem Gaussa, Lorentza lub innym.
Procedurę wyznaczania funkcji podcałkowej określa się jako dekonwolucję i przeważnie
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Rysunek 4.2: Ewolucja wartości nieznanych parametrów x, y w procedurze maksymalnej
entropii dla zagadnienia dobrze postawionego (rysunek lewy) oraz przy niewystarcza-
jącej ilości danych (rysunek prawy); entropia informacyjna oznaczona została ciągłymi
konturami, przerywane linie oraz kolorowa skala wyznaczają wartości χ2. Czarne wek-
tory pokazują zmianę parametrów x, y pomiędzy kolejnymi iteracjami. Zielony znacznik
pokazuje dokładne rozwiązanie.

wykorzystywana jest do tego celu transformata Fouriera.

D̃(~r) =

∫
D̃(~p)e−i~p·~r d~p =

∫
d~p

∫
D(~t)R(~p− ~t) d~t = D(~r)R(~r) (4.34)

Wystarczy zatem obliczyć transformatę Fouriera zmierzonego rozkładu oraz funkcji od-
powiedzi R(~p). Iloraz tych dwóch wielkości stanowi transformatę poszukiwanego roz-
kładu. Pojawia się jednak trudność związana z obecnością szumów w zmierzonym roz-
kładzie, które bardzo silnie zaburzają obraz transformaty. Niech rozważany rozkład bę-
dzie postaci D̃(~p = [p1, p2, p3]) = D̃0(~p)+e(~p). Gdzie D0(~p) jest rozkładem dokładnym,
zaś e(~p) szumem eksperymentalnym. Transformata Fouriera takie funkcji:

D̃(~r) = D̃0(~r) + e(~r) (4.35)

Jeśli o funkcji zdolności rozdzielczej przyjmie się, iż jest wielowymiarowym rozkładem
Gaussa, obliczenie transformaty nie stanowi problemu:

R(~r) =

∫ ∏
i

[
1√

2πσ2
i

exp

(
− p2

i

2σ2
i

)
exp (−ipixi) dpi

]
=
∏
i

exp

(
−xiσ

2
i

2

)
(4.36)

Jak zostało to pokazane wcześniej, w celu poprawienia rozkładu o zdolność rozdzielczą
należy podzielić przez siebie dwie powyższe transformaty i wynik poddać transformacie
odwrotnej.

D(~r) = D0(~r) +
e(~r)

R(~r)
(4.37)
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Istnienie drugiego członu jest w tym przypadku niezwykle istotne gdyż transformata
szumu zawiera w ogólności składowe, które nie znikają tak szybko jak składowe fourie-
rowskie funkcji zdolności rozdzielczej. Niewielki nawet szum eksperymentalny (w sensie
amplitudy) może skutkować bardzo silnym zaburzeniem obrazu fourierowskiego i w efek-
cie znacząco zdeformować zdekonwoluowany rozkład.

Fourierowska metoda dekonwolucji została przetestowana na funkcji próbnej:

f(p) = C1 exp

(
− x2

2σ2
1

)
+ C2 exp

(
− x2

2σ2
2

)
(4.38)

dla C1 = 2, 4, σ1 = 0, 5, C2 = 0, 36, σ2 = 0, 12. Następnie funkcja ta została spleciona
z rozkładem Gaussa o szerokości połówkowej FWHM = 0, 235. Dopiero wówczas
obliczone zostały transformaty Fouriera funkcji skonwoluowanej oraz funkcji zdolności
rozdzielczej. Zabieg taki miał służyć zbadaniu, jakie niepewności może wnosić sama
procedura FFT (Fast Fourier Transform) i stanowi wynik referencyjny dla dalszych re-
konstrukcji. Jak można zaobserwować na lewym rysunku 4.3, wynik jest całkowicie sa-

Rysunek 4.3: Dekonwolucja rozkładu przy użyciu transformaty Fouriera. Czarnymi kół-
kami oznaczona została funkcja rozmyta, zaś czerwonymi krzyżykami wynik rekonstruk-
cji. Lewy rysunek dotyczy dokładnej postaci funkcji, natomiast prawy, funkcji z dodanym
szumem gaussowskim. W przypadku rozkładu z szumem zastosowana została filtracja
współczynników fourierowskich.

tysfakcjonujący, choć pojawiają się niewielkie oscylacje na ogonie rozkładu (skutek zbyt
małej liczby składników w szeregu trygonometrycznym). W następnym etapie, do przed-
stawionej funkcji dodany został szum z rozkładu Gaussa o odchyleniu standardowym pro-
porcjonalnym do pierwiastka z wartości funkcji w tym punkcie. Tylko nieznacznie zmie-
nia to kształt rozważanego rozkładu (por. prawy rys. 4.3). Ponieważ wiemy, że funkcja
jest parzysta, możliwe było narzucenie takiego warunku także na (ρ(p) + e(p)), co wyeli-
minowało urojoną część składowej fourierowskiej. Otrzymany wynik rekonstrukcji jest
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jednak wyraźnie różny od tego, który przedstawia rysunek lewy. Dzieje się tak pomimo
zastosowania procedury filtracji współczynników fourierowskich, polegającej na odgór-
nym założeniu ich zerowej (lub prawie zerowej) wartości dla dużych częstotliwości. Jest
to jednak działanie oparte na pewnej wiedzy apriorycznej i w przypadku prawdziwych
danych, gdy nie jest znana dokładna postać funkcji, można w ten sposób wyeliminować
tylko bardzo silne zaburzenia. Różnice pomiędzy współczynnikami fourierowskimi dla
ρ(p) oraz ρ(p) + e(p) przedstawione zostały na rys. 4.4. Zgodność pomiędzy począt-
kowymi wartościami cn jest satysfakcjonująca (nie zostały one tu przedstawione), jednak
stopniowo wpływ szumu zaczyna być kluczowy. W prezentowanej tu sytuacji, otrzymany

Rysunek 4.4: Współczynniki fourierowskie funkcji dla dokładnej postaci rozważanej
funkcji (kolor czarny) oraz dla funkcji z szumem gaussowskim (kolor czerwony). Przed-
stawione zostały tylko człony dla dalszych n.

wynik może być dalece niesatysfakcjonujący gdy przedmiotem zainteresowań są bardzo
subtelne efekty w rozkładzie ρ(p). Trzeba także nadmienić, że procedura dekonwolucji
jest szczególnie istotna, gdy zdolność rozdzielcza nie jest zbyt duża. W takim przypadku
jednak konieczne jest uwzględnianie większej liczby składowych Fourierowskich, zaś ich
usunięcie z szeregu skutkować będzie silnymi, niefizycznymi oscylacjami w zrekonstru-
owanym rozkładzie.

Jeśli funkcja jest rekonstruowana w takiej samej (lub mniejszej) liczbie puntów co
funkcja rozmyta, to można potraktować problem jako zagadnienie układu równań linio-
wych.

D̃i =
∑
j

rijDJ (4.39)
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Macierz przejścia [r]ij zależna będzie tylko od metody całkowania i geometrii problemu,
nie zależy natomiast od wartości funkcji. Jest to jednak problem źle postawiony3. Nie-
zależnie od tego, czy funkcja zdolności rozdzielczej zanika szybko czy nie, konieczne
jest uwzględnienie jej wartości w bardzo wielu punktach. Z definicji mamy do czynie-
nia z całką w niewłaściwych granicach, więc aby uniknąć błędu obcięcia, konieczne jest
uwzględnianie członów przynajmniej rzędu e−9. Jeśli natomiast funkcja zdolności roz-
dzielczej jest delto-kształtna, konieczne jest jej gęste próbkowanie, aby nie tracić dokład-
ności numerycznego całkowania. Kolejnym problemem, związanym z numeryczną ewa-
luacją całki jest ograniczenie w zapisie liczby podwójnej precyzji do 10−16. W efekcie
pojawia się bardzo wiele zer, przez które trzeba dzielić odwracając macierz.

Pamiętając, że rozmyta funkcja zawiera szumy eksperymentalne, znacznie bardziej
uzasadnione od poszukiwania dokładnego rozwiązania jest wprowadzenie aproksymacji
np. poprzez minimalizację średniego błędu kwadratowego w dowolnej metryce.

min
D̂

∥∥∥r̂D̂ − ˆ̃D
∥∥∥ = min

D̂
(r̂D̂ − ˆ̃D)T (r̂D̂ − ˆ̃D) (4.40)

Wiąże się to z rozwiązaniem nieco innego równania macierzowego:

r̂tr̂D̂ = r̂T ˆ̃D (4.41)

które ma już sens dopasowania najmniejszych kwadratów. Nie uwalnia to jednak od
problemu osobliwości macierzy r̂. Konieczne jest zatem wprowadzenie regularyzacji,
która pozwoli tej osobliwości uniknąć. Okazuje się, że jako taka funkcja regularyzacyjna
może być użyta entropia informacyjna postaci Shannona lub Kullkacka-Leiblera:

min
D̂

∥∥∥r̂D̂ − ˆ̃D
∥∥∥− α∑

i

Di lnDi (4.42)

Gwarantuje to uzyskanie takiego rozkładu {Di}, w którym nie zostały narzucone żadne
korelacje między poszczególnymi punktami rekonstrukcji. Dodatkowa zaleta takiego po-
dejścia polega na możliwości włączenia macierzy transformacji do macierzy przejścia
opisującej powierzchniową całkę w profilu komptonowskim, lub liniową w anihilacyj-
nym.

Stabilność metody została zbadana na przykładzie rekonstrukcji jednowymiarowej.
Superpozycja dwóch krzywych dzwonowych µ1,2 = ±0, 5, σ = 0, 4 została spleciona z
funkcją zdolności rozdzielczej o szerokości połówkowej porównywalnej z rozważanymi
rozkładami (wtedy dekonwolucja ma największe znaczenie i pozwala odtworzyć najwięk-
szą ilość szczegółów, które nie były widoczne w rozkładzie rozmytym). Do analitycznie

3zgodnie z definicją analizy matematycznej, za problem dobrze postawiony uważamy taki, 1. w którym
istnieje rozwiązanie, 2. jest ono jednoznaczne, 3. zależy w sposób ciągły od warunków początkowych.
Problemem źle postawionym jest zatem taki, który nie spełnia powyższych warunków (najczęściej nie jest
spełniony trzeci warunek).
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wyznaczonych całek dodany został gaussowski szum eksperymentalny z generatora liczb
pseudolosowych.

Rysunek 4.5: Odtworzenie quasi-eksperymentalnego rozkładu jednowymiarowego. Czer-
wone symbole wraz z niepewnościami oznaczają dane użyte jako punkty eksperymen-
talne, zaś czarna linia stanowi odtworzony eksperyment. Prawa część rysunku pokazuje
różnice pomiędzy wartością quasi-eksperymentalną a odtworzoną; linie na tym wykresie
oznaczają granice σ oraz 2σ, gdzie σ jest założoną niepewnością.

Jako rozkład aprioryczny najlepiej jest użyć funkcji rozmytej, gdyż najlepiej odzwier-
ciedla on stan wiedzy przed przystąpieniem do rekonstrukcji. Ponieważ jednak nume-
ryczna procedura całkowania wymaga użycia skończonych granic, całki związane z ostat-
nimi punktami obarczone są dużą niepewnością, nawet rzędu 50% ich wartości. Ujawnia
się tutaj wielka zaleta metody maksymalnej entropii, jaką jest możliwość rozszerzenia ob-
szaru rekonstrukcji poza liczbę dostępnych punktów eksperymentalnych. Dzięki takiemu
zabiegowi precyzja całkowania nie ulega pogorszeniu. Trzeba jednak mieć świadomość,
że wagi takich dodatkowych punktów nie są zbyt duże w porównaniu z pozostałymi.
W efekcie rekonstrukcja tzw. ogonów rozkładu jest utrudniona i w praktyce wartości
funkcji w takich pixelach tylko nieznacznie różnią się od wartości nadanych a priori.

W rozważanym tu przypadku, udało się bez większych trudności znaleźć taki
rozkład ρ(p), które spleciony z funkcją zdolności rozdzielczej odtwarzałby dane
quasi-eksperymentalne. Przedstawione to zostało na rysunku 4.5. Choć niektóre punkty
wykraczają poza obszar pojedynczego odchylania standardowego, nie są one większe niż
2σ. Pozwala to uważać, że uzyskany wynik jest w pełni satysfakcjonujący. Oddzielną
kwestią jest wiarygodność otrzymanego rozkładu ρ(p). Analiza lewej części rysunku 4.6
wskazuje, że udało się niemal idealnie zrekonstruować zadany rozkład. Dopiero powięk-
szenie tzw. ogona ujawnia, że wynik rekonstrukcji jest zawyżony względem wartości
dokładnych i wykazuje drobne zaburzenia. Jak to zostało wspomniane w poprzednim
paragrafie, wynika to ze stosunkowo niewielkich wag tych pixeli, przez co wynik rekon-
strukcji jest możliwie najbliższy rozkładowi apriorycznemu. Dodatkowo, rekonstrukcja
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Rysunek 4.6: Zrekonstruowana funkcja gęstości (czarna linia) oraz dokładna jej wartości
(czerwona linia). Tylko dla większych wartości argumentu p zgodność obydwu krzywych
jest gorsza. Jest to wynik mniejszej ilości informacji o tych pixelach, jak to zostało
wyjaśnione w tekście.

małych wartości (w porównaniu z maksimum) zawsze jest niedokładna, gdyż w tym ob-
szarze występują dość duże niepewności eksperymentalne, więc odgórne wymuszanie
redukcji χ2 jest w takim przypadku nieuzasadnione i prowadzi jedynie do dopasowania
rozkładu do szumu eksperymentalnego.



Rozdział 5

Rekonstrukcja gęstości par elektron -
pozyton z danych anihilacyjnych dla Gd

5.1 Pomiary korelacji kątowej promieniowania anihila-
cyjnego

Jak to zostało omówione w rozdziale 2.3 pomiar kątowej korelacji promieniowania ani-
hilacyjnego pozwala na wyznaczenie rozkładu gęstości pędów par elektron-pozyton (nie-
stety obecność dodatnio naładowanych pozytonów zaburza rozkład gęstości samych elek-
tronów) oraz wyznaczenie kształtu powierzchni Fermiego. Oddziaływanie pozytonu
z elektronami w krysztale nie zaburza skoków na powierzchni Fermiego, przez co ta może
zostać dobrze wyznaczona. Eksperyment taki został wykonany przez grupę prof. Ash-
rafa Alama i dr. Stephena Dugdala na uniwersytecie w Bristolu. Źródłem pozytonów był
izotop sodu-22, która rozpada się do neonu-22 emitując cząstki β+ o energii maksymal-
nej 1820, 2keV oraz średniej 194, 9keV [CEF]. Podana tu wartość maksymalna wynika
z zasady zachowania energii przy znanej zmianie poziomów energetycznych jąder sodu
i neonu. W praktyce przyjmuje się jednak, że ponieważ prawdopodobieństwo zaobser-
wowania pozytonu o energii powyżej E = 546keV jest znikomo małe, tę wartość uznaje
się za energię maksymalną w omawianym rozpadzie (rys. 5.1)

Wnikając do próbki, pozyton ulega termalizacji w czasie rzędu 1 − 10ps, co w po-
równaniu z typowym czasem życia tej cząstki w metalu (100ps) stanowi wartość przy-
najmniej o jeden rząd wielkości mniejszą i pozwala zakładać, iż anihilacja następuje gdy
jest on już w stanie podstawowym. Dodatkowo przyjmuje się, że współczynnik absorpcji
promieniowania β+ opisywany jest zależnością [BP77]:

µ = 16ρ(Emax)
−1,43
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Rysunek 5.1: Widmo rozpadu β+ izotopu 22Na. Natężenia dotyczą liczby przypadków
na 106 rozpadów na 1 keV

gdzie ρ - gęstość materiału. Dla gadolinu o gęstości ρ = 7, 9g/cm3 otrzymuje się
współczynnik absorpcji µ ≈ 300, 3cm−1 oraz głębokość wnikania1 r90% ≈ 76, 7µm.
Jest to wartość na tyle duża, że można uważać, iż pozytony ulegają anihilacji w objętości
kryształu a nie z elektronami ze stanów powierzchniowych.

W eksperymencie2 użyte zostało źródło o aktywności A = 20mCi = 7, 4 · 108Bq.
Pomiary natomiast prowadzone były w temperaturze T ≈ 20K. Promieniowanie anihi-
lacyjne mierzone było w koincydencji, przy użyciu dwóch kamer Angera (gammakamer)
składających się z kryształów jodku sodu domieszkowanego talem NaI(Tl) o średnicy
42 cm i grubości 1,25 cm, które pełniły rolę scyntylatorów. Każdy z nich sprzężony był
optycznie z 61 fotopowielaczami. Odległość każdego z detektorów od próbki wynosiła
12 m, co pozwala oszacować maksymalny kąt, między zarejestrowanymi fotonami, jako
34,5 mrad. Efektywnie jednak mierzy się jedynie odchylenia kątowe nie większe niż ok.
1, 5◦ ≈ 26, 18mrad, co przekłada się na maksymalny pęd około 3, 59a.u.. Naturalnie nie
jest to duża wartość, lecz biorąc pod uwagę, że dodatnio naładowany pozyton jest kulom-
bowsko odpychany od jądra, nie anihiluje on z elektronami rdzenia ale przede wszystkim
z elektronami walencyjnymi. Te mają zwykle silnie zlokalizowane funkcje falowe w prze-
strzeni pędów, przez co określona tu wartość maksymalna nie stanowi istotnego ograni-
czenia. Określenie pędowej zdolności rozdzielczej jest sprawą wielce nietrywialną gdyż
oprócz samej geometrii aparatury zależy ona także od kształtu wiązki. W rozważanym
tu przypadku, można ją określić jako FWHM = (0, 51mrad; 0, 73mrad) odpowiednio
dla składowych px oraz py. Szczegółowo układ eksperymentalny opisany został w pracy
[Bia95].

1określa ona grubość warstwy, na której 90% pozytonów ulega anihilacji
2Szczegółowe dane w formie tabelarycznej otrzymałem od p. prof. G. Kontrym-Sznajd
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Rysunek 5.2: Projekcje liniowe 2D ACAR dla gadolinu zmierzone dla kątów φ =
0◦− 14◦. Lewa część każdego wykresu przedstawia dane surowe, zaś prawa poddane de-
konwolucji. Oś pionowa dotyczy składowej pędu wzdłuż kierunku ΓA. Wartości N(p, φ)
podane są w jednostkach umownych. Maksimum (kolor czerwony) odpowiada wartości
2, 7 j.u., kontury zostały wykonane co 0, 1 j.u
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Rysunek 5.3: Projekcje liniowe 2D ACAR dla gadolinu zmierzone dla kątów φ = 16◦ −
30◦. Oznaczenie są takie same jak na rysunku 5.2.
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Zmierzonych zostało szesnaście rozkładów anihilacyjnych N(px, py) dla kątów od 0◦

(kierunek ΓM ) do 30◦ (kierunek ΓK) z krokiem 2◦. Dane zbierane były co 0, 33mrad =

0, 0457a.u. dla obydwu kierunków px, py. Mimo, iż zdolność rozdzielcza w tym eks-
perymencie jest bardzo dobra, w celu wzmocnienia wszelkich nieciągłości związanych
z powierzchnią Fermiego, zastosowana została procedura dekonwolucji.

5.2 Dekonwolucja profili eksperymentalnych

Choć sam profil anihilacyjny nie jest funkcją szybko zmienną, to rozkład Gaussa, opisu-
jący zdolność rozdzielczą, z którym jest on całkowany zanika bardzo gwałtownie. W celu
poprawienia jakości całkowania, zastosowana została dwuwymiarowa procedura Simp-
sona. Użycie kwadratury Gaussa-Hermite’a, która jest specjalnie przeznaczona do całek
z wagą exp(−x2) nie jest w tym przypadku uzasadnione, gdyż metoda ta opiera się na
zerach wielomianów Hermite’a, które nie pokrywają się w ogólności z punktami ekspery-
mentalnymi. Interpolacja byłaby w tym przypadku czynnikiem decydującym o znacznym
pogorszeniu precyzji. Sama procedura Simpsona także nie zapewnia satysfakcjonującej
dokładności i ma ona tendencję do zawyżania bądź zaniżania wyników, zależnie od liczby
punktów (jeśli wierzchołek paraboli pokrywa się z maksimum całkowanej funkcji, całka
jest zawyżona). Z drugiej strony, czynnikiem decydującym o szybkim zaniku funkcji pod-
całkowej nie jest sam profil anihilacyjny, ale funkcja Gaussa, której postać analityczna jest
doskonale znana. Zamiast więc korzystać z metody Simpsona w jej oryginalnej formie
i interpolować iloczyn N(px, py) ·R(px, py), interpolowany był tylko sam profil i dopiero
taki rozkład eksperymentalny, rozszerzony o dodatkowe punkty całkowany był z funk-
cją Gaussa. Znacząco poprawiło to dokładność numeryczną, która weryfikowana była na
podstawie próbnych rozkładów o znanej postaci analitycznej.

Jako rozkład aprioryczny użyte zostały oryginalne dane eksperymentalne z ekstra-
polacją do większego zakresu pędów. Wyniki dekonwolucji przedstawione zostały na
rysunkach 5.2 oraz 5.3.

Mimo bardzo dobrej, jak mówiliśmy, zdolności rozdzielczej rozważanego ekspery-
mentu, porównanie obydwu rozkładów (oryginalnego i zdekonwoluowanego) ujawnia
wyraźne różnice między nimi. Rozkład poprawiony o zdolność rozdzielczą wskazuje na
znacznie większą anizotropię zarówno dla kierunków ΓM(K) − ΓA jak i dla całek do-
tyczących różnych kątów φ (anizotropia w płaszczyźnie bazowej). Szczególnie wyraźnie
widać to dla kąta φ = 30◦, gdzie dekonwolucja pozwoliła na zaobserwowanie dodatko-
wego maksimum dla px = 0, 25 a.u.. Aby lepiej zobaczyć jaki wpływ miała ta procedura
na ostateczny obraz gęstości par elektron–pozyton, rekonstrukcje zostały wykonane za-
równo dla danych surowych jak i zdekonwoluowanych.
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5.3 Rekonstrukcja metodą Cormacka

Rozkład gęstości par elektron–pozyton odtwarzany był równolegle dwiema metodami:
maksymalnej entropii oraz metodą rozwijania w szereg wielomianów ortogonalnych,
znaną jako metoda Cormacka. Ich podstawy teoretyczne przedstawione zostały odpo-
wiednio w sekcjach 4.4 oraz 4.3. W obydwu przypadkach, rekonstrukcje były prowa-
dzone na płaszczyznach pz = const.

Na podstawie 16 projekcji liniowych można wyznaczyć dokładnie 16 funkcji ra-
dialnych gn, które w przypadku symetrii heksagonalnej odpowiadają indeksom n =

0, 6, 12, . . . , 90. Jako, że jest to wynik dokładnego rozwiązania układu równań liniowych,
jedynie użycie wszystkich funkcji gn zapewnia odtworzenie eksperymentalnych danych
zapisanych jako szereg:

N(p, φ) =
90∑
n=0

gn(p) cosnφ (5.1)

Poszczególne składowe gn(p) przedstawione zostały na rysunku 5.4. Należy zwrócić
uwagę, że począwszy od n = 24, niewielkie amplitudy funkcji radialnych utrzymują
się na stałym poziomie i nie zanikają dla większych pędów, jak należałoby oczekiwać
(rozkład staje się izotropowy). Oszacowanie niepewności, metodą różniczki zupełnej,
wskazuje także, iż obserwowane oscylacje są jedynie odtworzeniem szumu eksperymen-
talnego. W tej sytuacji nie należy brać po uwagę wszystkich składowych gn. W wypadku
dopasowania parametrów metodą najmniejszych kwadratów dla szesnastu punktów po-
miarowych można określić nie więcej niż pięć współczynników. Odpowiada to właśnie
składowej g24. Kolejnym kryterium, które pozwoli zadecydować o liczbie użytych funk-
cji radialnych, jest analiza współczynników anm opisanych równaniem 4.20. Zgodnie
z warunkiem konsystencji, n/2 pierwszych współczynników powinno być dokładnie ze-
rowych. Ta część funkcji gn która pochodzi od tych właśnie współczynników określana
będzie jako niekonsystentna. W przypadku gdy jest ona porównywalna, lub wręcz do-
minuje pozostałą część szeregu 4.15, funkcje taką uznać należy za niepewną i nie brać
jej pod uwagę w procesie rekonstrukcji. Część niekonsystentna radialnych funkcji gn(p)

przedstawiona została na rysunku 5.5. Ponieważ nie istnieje część niekonsystentna dla
funkcji izotropowej, zaś ta dla g6 jest pomijalnie mała, nie zostały one tu przedstawione.
Bardzo niewielką niekonsystencję można zaobserwować dla składowej g12, nie jest jed-
nak ona znacząca w porównaniu z amplitudą tej funkcji. Dla g18 wkład od 9 pierw-
szych współczynników a18,m jest już znaczący i tendencja ta utrzymuje się dla wszystkich
funkcji wyższych rzędów. Często o wartości gn niemal całkowicie decyduje cześć nie-
konsystentna (szczególnie wyraźnie widać to dla dużych pędów). Wyjątkiem jest tu g24,
o której można by było mniemać, że została ona wyznaczona dokładniej niż pozostałe.
W rzeczywistości jej amplituda jest na granicy niepewności, zaś tak mała niekonsysten-
cja wynika zapewne ze znoszenia się przyczynków od poszczególnych współczynników
a24,m. Ponieważ już trzecia składowa anizotropowa nie jest zbyt dobrze wyznaczona, jest
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Rysunek 5.4: Funkcje radialne gn(p) dla danych eksperymentalnych przed procedurą
dekonwolucji na płaszczyźnie ΓMK (pz = 0).
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Rysunek 5.5: Funkcje radialne gn(p) wyznaczone na podstawie rozwinięcia w szereg
wielomianów Czebyszewa II-go rodzaju (kolor czarny) oraz niekonsystentna część każdej
funkcji (linia czerwona).
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to sygnał, iż poprawki, wprowadzone na etapie eksperymentalnym, silnie zdeformowały
profile i może być konieczne uwzględnienie niepewności systematycznych.

Mając dane współczynniki amn można obliczyć radialne funkcje gęstości na podsta-
wie wzoru 4.16. Otwarta pozostaje jednak kwestia doboru odpowiedniej liczby wielomia-
nów Zernike. W celu prawidłowego odtworzenia asymptotycznie zanikającego rozkładu
gęstości konieczne jest użycie bardzo wielu wyrazów szeregu. Z drugiej strony, współ-
czynniki anm dla dużych m obarczone są dużą niepewnością, co prowadzi do niefizycz-
nych oscylacji obserwowanych dla dużych pędów. Jak można odczytać z wykresów na
rysunku 5.6 różnica pomiędzy wynikami otrzymanymi dla 120 (linia czarna) i 90 (linia
czerwona) współczynników rozwinięcia są niewielkie w wypadku pierwszych składo-
wych anizotropowych. Największe różnice widoczne są jednak dla pędów p . 1 a.u. Nie
ma fizycznego uzasadnienia, aby gęstość zmieniała się tam zbyt gwałtownie i oscylacje
funkcji radialnych w tym obszarze uznać należy za wynik obecności szumu. Choć już 60

współczynników rozwinięcia wydaje się być wystarczającą liczbą, konieczną do odtwo-
rzenia większości szczegółów rozkładu, zdecydowałem się na użycie 90−n/2 wielomia-
nów Zernike, aby uniknąć nadmiernego wygładzenia funkcji radialnych. Na podstawie
tak wyznaczonych funkcji ρn(p) wyznaczony został przekrój przez trójwymiarową gęsto-
ści par elektron-pozyton płaszczyzną pz = const. W przypadku pomiarów ACAR badany
rozkład jest zaburzony obecnością pozytonu. Pojawia się więc trudność z normalizacją
rozkładu, gdyż całka z ρ(~p) nie ma sensu liczby elektronów, a co najwyżej można ją zwią-
zać z czasem życie pozytonu w krysztale. Ponieważ jest to jednak informacja wtórna i nie
jest ona istotna dla otrzymywanych wyników, ograniczę się do normalizacji takiej, jaka
została przyjęta na etapie wstępnego opracowania danych, tj.

∫
ρ(~p) dpxdpz = 1.

5.4 Rekonstrukcja metodą maksymalnej entropii

Bardzo wielu powyższych trudności można uniknąć stosując metodę maksymalnej entro-
pii. Nie opiera się ona na tak silnych założeniach jak metoda Cormacka, a co za tym idzie
pozostawia znacznie większą dowolność w rekonstrukcji. Wymuszona została jedynie
symetria heksagonalna wynikająca ze struktury krystalicznej gadolinu. Zgodnie z teorią
Shannona, przy braku jakichkolwiek informacji należy użyć rozkładu jednorodnego. Jest
to jednak niezgodne z intuicją fizyczną, która podpowiada, że ρ(~p) powinna mieć maksi-
mum dla zerowego pędu i asymptotycznie dążyć do zera dla dużych pędów. Posłużyłem
się zatem rozkładem, który zaproponowany został w pracy [SSWK96] i z powodzeniem
zastosowany przy rekonstrukcji gęstości pędów dla litu [Dob00].

ρ(p) =

 b− 0, 5(b− z)
(

p
pF

)n
dla p ≤ pF

0, 5(b− z)
(
pF
p

)n
dla p > pF

(5.2)
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Rysunek 5.6: Funkcje radialne gęstości ρn(p) wyznaczone za pomocą 120-n/2 (linia
czarna), 90-n/2 (linia czerwona) oraz 60-n/2 (linia zielona) wielomianów Zernike
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pF ma sens pędu Fermiego, z określa wartość skoku gęstości dla p = pF (ρ(p) jest w ogól-
ności nieciągła), zaś parametr b można wyznaczyć za pomocą pozostałych, korzystając
z warunku unormowania. Powyższa funkcja została wyprowadzona w przybliżeniu elek-
tronów swobodnych, gdzie rozkład pędów jest prawie sferyczny z niemal stałą wartością
pędu Fermiego. W takim przypadku można się posłużyć przybliżeniem, w którym mamy
kulę Fermiego o objętości V = 4

3
πp3

F . Jest ona równoważna objętości strefy Brillouina
pomnożonej przez liczbę elektronów walencyjnych: 4

3
πp3

F = N (2π)3

Ω
, gdzie Ω to objętość

komórki elementarnej. Naturalnie dla gadolinu o N = 3 powyższe przybliżenie jest bar-
dzo surowe, gdyż powierzchnia Fermiego w tym przypadku daleka jest od sferyczności.
Można jednak rachunek powyższy potraktować jako wstępne oszacowanie, które dosko-
nale nadaje się do skonstruowania rozkładu apriorycznego. Dla użytych parametrów sieci
(a = 6, 852a.u., c = 10, 955a.u.) otrzymuje się wartość pF = 0, 736a.u. Zdecydowa-
nie najwięcej trudności sprawia wyznaczenie parametru nieciągłości z. W przypadku da-
nych przed procedurą dekonwolucji jest to praktycznie niemożliwe, a wartości otrzymane
z różnych metod dopasowania obarczone są tak dużą niepewnością, że trudno tu mówić
o wiarygodnym wyniku. Dodatkowo, o ile nieciągłość nie jest bardzo wyraźna, każda
metoda rekonstrukcji będzie zawsze dążyć do wygładzania gęstości w okolicy pędu Fer-
miego. Ponieważ moim celem jest jedynie znalezienie dobrego rozkładu apriorycznego,
zrezygnuję z wyznaczania z i ustawię ten parametr jako zerowy. Na podstawie analizy
wyrażenia 5.2 można pokazać, że przy pmax →∞ skończona wartość całki objętościowej
jest możliwa tylko dla n > 3. W omawianym tu wypadku rozważana jest norma na płasz-
czyźnie, czyli całka powierzchniowa (jednakże sferycznie symetryczna gęstość została
już założona przy próbie oszacowania pędu Fermiego) oraz liczona jest ona w skończo-
nych granicach. Z uwagi jednak na zachowanie sensu fizycznego, pod uwagę brane będą
tylko wykładniki spełniające wspomniany warunek.

Profile 2D ACAR odpowiadające różnym kątom na płaszczyźnie pz zostały uśred-
nione i na tej podstawie wyznaczono profil sferycznie symetryczny Ñ(p). Następnie
rozkład aprioryczny, określony dla różnych zespołów parametrów (pF , n) został scałko-
wany i wynik porównany z Ñ(p). W ten sposób możliwe było znalezienia najbardziej
optymalnych, czyli minimalizujących wartość χ2, wartości pędu Fermiego i wykładnika
n. Rezultaty zostały zobrazowane na rysunku 5.7. Minimum odpowiada wartościom:
pF = 0, 773a.u. oraz n = 4, 595. Zostało także sprawdzone, że wprowadzanie niecią-
głości wyrażonej parametrem z prowadzi do jeszcze większego niedopasowania rozkładu
apriorycznego do danych eksperymentalnych. Na uwagę zasługuje także fakt, że wy-
znaczony pęd Fermiego nie jest znacząco różny od wartości oszacowanej dla sferycznie
symetrycznej powierzchni Fermiego.

Na podstawie tak wyznaczonego rozkładu apriorycznego, metodą samouzgodnioną,
zrekonstruowana została gęstość. Kryterium zbieżności była wartość testu χ2, która
dla rozkładu dobrze odtwarzającego eksperymentalne całki, powinna być porównywalna
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Rysunek 5.7: Wartości funkcji P (pF , n) ∝ exp (−αχ2) mającej sens rozkładu praw-
dopodobieństwa (likelihood). Maksimum wyznacza najbardziej prawdopodobny zestaw
parametrów dopasowania.

z liczbą stopni swobody. Jak można zaobserwować na rysunku 5.8 odtworzenie projek-
cji liniowych nie stanowi problemu i stosunkowo łatwo uzyskuje się wartość zreduko-
wanego χ2 poniżej jedności. Trzeba jednak podkreślić, iż w żadnym z szesnastu kie-
runków nie rekonstruuje się dobrze punkt o większej wartości N(p) dla dużych pędów
(p ≈ 2.74a.u.). Najprawdopodobniej jest to związane z błędem systematycznym i taki
pojedynczy punkt nie znajduje fizycznego uzasadnienia. Wszelkie próby odtworzenia go
skutkowałyby znaczącym zmniejszeniem entropii rozkładu, co byłoby sprzeczne z zało-
żeniami użytej metody. Sam wynik rekonstrukcji ρ(p) przedstawiony został na rysunku
5.9. Prawa jego część zawiera porównanie gęstości dla dwóch kierunków wysokiej sy-
metrii ΓM oraz ΓK z rozkładem apriorycznym użytym do rekonstrukcji. Istotne jest tu
to, że finalna postać ρ(p) różni się znacząco od sferycznie symetrycznego ρprior(p) i to w
całym niemal zakresie pędów. Poszukiwanie optymalnego rozkładu, opisane w poprzed-
nim paragrafie, miało więc na celu doprowadzenie jedynie do sytuacji, w której już na
starcie będziemy możliwie blisko maksimum lagranżjanu. Analogiczny wynik otrzymuje
się, korzystając z rozkładu jednorodnego (uniform prior), który nie wprowadza, żadnej
dodatkowej wiedzy. Pojawiające się jednak wtedy duże gradienty χ2 utrudniają rachunki
i często konieczne jest manipulowanie mnożnikiem Lagrange’a.

Duże wartości ρ(p) rozciągają się aż do p = 1, 5 a.u.. Brak tu wyraźnego skoku
dla pędu Fermiego i nie są także widoczne efekty korelacji elektron-pozyton. Nawet
dla danych przed procedurą dekonwolucji można mówić o znacznej anizotropii gęstości.
W kierunku ΓK aż do pędu p ≈ 1, 25 a.u. obserwuje się większą gęstość niż dla kierunku
ΓM . Powyżej tej wartości anizotropia praktycznie znika.
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Rysunek 5.8: Porównanie eksperymentalnych całek 2D ACAR (czarne punkty) z odtwo-
rzonymi z rozkładu zrekonstruowanego metodą maksymalnej entropii (czerwona linia).
Przedstawione zostały tylko dwa główne kierunki ΓM oraz ΓK.
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Rysunek 5.9: Rozkład gęstości par elektron-pozyton na płaszczyźnie bazowej (lewy
rysunek) oraz dla kierunków wysokiej symetrii (prawy rysunek).

5.5 Porównanie wyników rekonstrukcji

Warto w tym momencie dokonać porównania wyników rekonstrukcji metodami maksy-
malnej entropii oraz Cormacka. Drugą, można w tym wypadku traktować jako referen-
cyjną. Okazuje się jednak, iż tym razem znacznie lepsze wyniki otrzymuje się za pomocą
metody maksymalnej entropii. Brak tu przede wszystkim tak silnych oscylacji typowych
dla interpolacji wielomianowej. Dodatkowo, przy użyciu takiej interpolacji, okazjonalnie
pojawia się ujemna gęstość, która także jest skutkiem zastosowania wielomianów. Nieco
inny jest kształt gęstości dla małych pędów, którą oznaczają pierwsze trzy kontury na
rysunku 5.10. Metoda Cormacka wskazuje na znacznie bardziej sferycznie symetryczną
gęstość, podczas gdy metoda maksymalnej entropii lepiej oddaje symetrię heksagonalną.
Różna jest także wysokość maksimum w punkcie Γ. Nie ma fizycznego uzasadnienia dla
istnienia takiego ostrego piku i jest on zapewne związany z istnieniem wakansji. Pozy-
ton trafiając na lukę w sieci krystalicznej, przebywa w niej efektywnie dłużej ulegając
termalizacji. Efektywnie objawia się to wzrostem prawdopodobieństwa istnienia pary
o zerowym pędzie. Maksymalna entropia w tym wypadku dąży do takiego rozwiązania,
które będzie pozbawione nieuzasadnionych maksimów. Ponieważ udało się, w świetle
zgromadzonych danych, rozwiązanie takie znaleźć, o czym świadczy mała wartość χ2,
można z całą pewnością stwierdzić, iż omawiany pik (nieznacznie wyższy w rekonstruk-
cji metodą Cormacka) nie niesie ze sobą żadnej znaczącej informacji. Także anizotropia
gęstości, rozumiana jako różnica ρΓK−ρΓM jest nieco większa w przypadku metody Cor-
macka (dolny wykres na rysunku 5.10). W przeważającej jednak części zachowuje ona
swój charakter przez co można stwierdzić, że obydwie metody są w tym zakresie spójne.
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Na podstawie analizy rysunków konturowych 5.10 oraz 5.11, można stwierdzić, iż
I i II strefa Brillouina są niemal całkowicie zapełnione. Nie można jednak na tym etapie
zidentyfikować płatów powierzchni Fermiego (zarówno dla spinów większościowych jak
i mniejszościowych), które znajdować się powinny w trzeciej strefie.

Rysunek 5.10: Rozkład gęstości par elektron-pozyton na płaszczyźnie bazowej, rekon-
strukcja metodą maksymalnej entropii (MEM, ujemne wartości px)i metodą Cormacka
(CM, dodatnie wartości px).

Choć różnice pomiędzy wynikami maksymalnej entropii i metody Cormacka są nie-
znaczne, zasadne jest sprawdzenie, na ile dobrze ten drugi wynik odtwarza profile ekspe-
rymentalne. W przypadku MEM wiadomo bowiem, że zgodność z eksperymentem była
warunkiem obliczeń samozgodnych. Całki otrzymane taka samą metodą jak w przypadku
metody maksymalnej entropii (aby uniknąć wpływu błędów numerycznych w procedu-
rze całkowania) przedstawione zostały na rysunku 5.12. Zredukowana wartość χ2 w tym



94 Rekonstrukcja gęstości par elektron - pozyton z danych anihilacyjnych dla Gd

Rysunek 5.11: Rozkład gęstości par elektron-pozyton na płaszczyznach ΓKA (a), (c)
oraz ΓMA (b), (d). Dodatnie wartości na osi rzędnych pokazują wynik rekonstrukcji
metodą maksymalnej entropii, ujemne - metodą Cormacka. Prawy rysunek przedstawia
gęstość ograniczoną do wartości maksymalnej ρ(p) = 0, 01 dla dużych pędów. Białe linie
wyznaczają granice pierwszej i drugiej strefy Brillouina.

wypadku jest nieznacznie większa od jedności3. Nie można zatem mówić o istotnych
różnicach w jakości odtworzenia profili eksperymentalnych. Oznacza to, że wszelkie
różnice między obydwoma rozkładami gęstości nie mają znaczenia z punktu widzenia
rekonstrukcji. Warto jednak podkreślić, iż metoda Cormacka stara się ze wszelką cenę
odtworzyć także bardzo niepewne punkty eksperymentalne, w tym również pik na ogo-
nie wysokopędowym. Jak się okaże, prowadzi to do niefizycznej postaci gęstości ρ(p),
a zatem jest wynikiem niepożądanym.

Dotychczas prezentowany był tylko zakres pędów dla relatywnie dużych gęstości.
Warto jednak przyjrzeć się bliżej i dokonać porównania gęstości odpowiadającej dużym
pędom. W przypadku metody Cormacka obserwuje się wzrost gęstości dla p = 2, 7 a.u..
Jest to zapewne związane z próbą odtworzenia odpowiedniego piku w danych ekspery-
mentalnych. Ponieważ pojawiał się on dla wszystkich 16 kierunków, mamy tu do czynie-
nia z pierścieniem większej gęstości. Towarzyszą jej oscylacje prowadzące także do poja-
wienia się ujemnej gęstości (zaznaczonej na rysunku konturowym 5.13 jako biały obszar).
Z tego względu, a także z uwagi na położenie i symetryczne występowanie większej gę-
stości nie można jej związać bezpośrednio ze składową Umklapp. Zdecydowanie inaczej
wygląda gęstość wysokopędowa zrekonstruowana metodą maksymalnej entropii. Znika
ona monotonicznie i brak tu jakichkolwiek niepożądanych oscylacji, które mogą być myl-
nie zinterpretowane. Także anizotropia, zgodnie z przewidywaniami, zanika dla dużych
pędów. W tym wypadku znów można mówić o wielkiej zalecie stosowanej metody jaką
jest eliminowanie niemal wszystkich artefaktów numerycznych. Na wynik otrzymany

3dla oryginalnego rozkładu χ2 = 5, 25; dopiero po przeskalowaniu całego rozkładu otrzymuje się
podaną w tekście wartość
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Rysunek 5.12: Porównanie eksperymentalnych całek 2D ACAR (czarne punkty) z od-
tworzonymi z rozkładu zrekonstruowanego metodą Cormacka (czerwona linia). Przed-
stawione zostały tylko dwa główne kierunki ΓM oraz ΓK.
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Rysunek 5.13: Rozkład gęstości par elektron-pozyton na płaszczyźnie bazowej w zakresie
wyższych pędów, rekonstrukcja metodą maksymalnej entropii (MEM, ujemne wartości
px) i metodą Cormacka (CM, dodatnie wartości px).

metodą Cormacka, bardzo duży wpływ ma niedoskonałość danych i wszelkie szumy eks-
perymentalne. Przeprowadzona analiza pokazuje dowodnie, że gdy metoda maksymalnej
entropii szuka rozwiązania spełniającego możliwie najlepiej równania więzów (odtwo-
rzenie eksperymentu), to jest to przede wszystkim rozwiązanie najgładsze (steruje tym
wartość mnożnika Lagrange’a). Metoda Cormacka natomiast przede wszystkim stara się
odtwarzać eksperyment i jedynie poprzez warunek konsystencji pozwala wyeliminować
grube błędy.
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Rysunek 5.14: Funkcje radialne gn(p) dla całek otrzymanych metodą maksymalnej en-
tropii, wyznaczone na podstawie rozwinięcia w szereg wielomianów Czebyszewa II-go
rodzaju (kolor czarny) oraz niekonsystentna część każdej funkcji (linia czerwona).
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5.6 Funkcjonowanie warunku konsystencji w metodzie
maksymalnej entropii

Warto w tym momencie zbadać realizację warunku konsystencji w metodzie maksymal-
nej entropii. W tym celu profile 2D ACAR wyznaczone z całkowania rozkładu zrekon-
struowanego tą właśnie metodą zostały rozłożone na składowe radialne a następnie roz-
winięte w szereg wielomianów Czebyszewa II-go rodzaju. Dopiero dla g42(p) można
mówić o widocznej części niekonsystentnej (jest ona jednak znikoma mała w porówna-
niu z wartościami samej funkcji, por. rys. 5.14). Większa niekonsystencja dla n > 54

(nie pokazana tutaj) jest zapewne wynikiem samej dokładności całkowania przy wyzna-
czaniu współczynników anm. W przypadku oryginalnych danych, bardzo niepewna była
już trzecia składowa anizotropowa, co pozwala mniemać że metoda maksymalnej entropii
ma niejako wbudowany warunek konsystencji i nawet w ramach minimalizacji wartości
χ2 poszukuje rozwiązania maksymalnie wolnego od szumu. Brak tak silnych oscylacji gn
dla większych pędów, jest przede wszystkim skutkiem wygładzenia przez MEM, pików
na ogonach profili N(p, φ).

Interesujące, z punktu widzenia zbadania stabilności obydwu metod, jest dokonanie
analizy wyników rekonstrukcji w sytuacji gdy dane są niekompletne, lub poziom szumu
eksperymentalnego przekracza rzeczywiste wartości profilu. Sytuacja taka ma miejsce
np. dla całek odpowiadającym dużym wartościom pz. Rysunek 5.15 przedstawia porów-
nanie rozkładów gęstości, na płaszczyźnie pz = 2, 283a.u., zrekonstruowanych metodą
maksymalnej entropii i metodą Cormacka. Istotne było w tym przypadku wykorzysta-
nie gładkiej funkcji jako rozkładu apriorycznego. W ten sposób, biorąc pod uwagę duże
wartości niepewności, rozkład finalny jest także dość gładki. Niewielkie oscylacje oraz
anizotropia pomiędzy kierunkami ΓM oraz ΓK jest wynikiem próby jak najlepszego do-
pasowania się do danych eksperymentalnych. W oczywisty sposób nie ma potrzeby wy-
magania w tym wypadku, aby wartość χ2 była tak niska jak to miała miejsce dla małych
pz, osiągnięcie średniego odstępstwa odtworzonych całek od profili eksperymentalnych,
na poziomie 1σ nie stanowi jednak problemu.

Dla porównania, wynik rekonstrukcji algorytmem Cormacka stara się za wszelką cenę
odtworzyć eksperyment co prowadzi do bardzo silnych oscylacji oraz pojawienia się ob-
szaru o ujemnej gęstości (zaznaczony na rysunku 5.15 jako biały obszar). Trzeba także
podkreślić, że nawet składowa izotropowa ρ0(p), co do której nie można mówić o części
niekonsystentnej, bardzo silnie oscyluje, więc nawet ograniczenie się do jednak składowej
radialnej nie prowadzi do poprawy rezultatów. Całki odtworzone przy pomocy obydwu
metod, dla dwóch kierunków wysokiej symetrii, przedstawione zostały na rysunku 5.16.
Godne podkreślenia jest, że wynik metody Cormacka daje wartość χ2 ≈ 0, 5 przy zało-
żonych niepewnościach eksperymentalnych. W oczywisty sposób mamy to do czynienia
z dopasowaniem całek do szumu.
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Rysunek 5.15: Gęstość par elektron-pozyton na płaszczyźnie pz = 2, 283a.u.. Na ry-
sunku konturowym wynik rekonstrukcji metodą maksymalnej entropii został przedsta-
wiony dla ujemnych wartości px, rekonstrukcja metodą Cormack - dla dodatnich.

5.7 Rekonstrukcja z danych zdekonwoluowanych

Ponieważ dysponuję także danymi eksperymentalnymi poprawionymi o zdolność roz-
dzielczą, zasadne jest zweryfikowanie jaki wpływ na obraz gęstości miała ta procedura.
Czy możliwe jest zaobserwowanie większej liczby szczegółów i czy nie prowadzi to
aby do pojawienia się artefaktów. Szczególnie istotne jest zidentyfikowanie kształtu po-
wierzchni Fermiego, co nie było możliwe w przypadku surowych (tj. rozmytych danych).
W tym wypadku jako prior dla metody maksymalnej entropii posłużyła gęstość ρconv(p).
Wydaje się to być najbardziej odpowiednie, gdyż na tym etapie mam już pewną wiedzę
o poszukiwanej gęstości. Z drugiej strony, algorytm zmodyfikuje prior tylko wówczas,
gdy wymagać będę tego nowe dane - zmieni się ilość dostępnej informacji. W wypadku
metody Cormacka, algorytm postępowania jest dokładnie taki sam, jak to miało miejsce
w przypadku danych rozmytych.

Jak można zauważyć na rysunku 5.17 wysokość centralnego piku w punkcie Γ ule-
gła nieznacznemu zwiększeniu, pojawiło się także sześć dodatkowych maksimów wokół
punktów K przy jednoczesnym zmniejszeniu gęstości pomiędzy nimi. Także anizotropia
przedstawiona na wykresie jednowymiarowym jest zdecydowania większa w przypadku
profili zdekonwoluowanych (linia przerywana) i ujawnia większą liczbę szczegółów. Wi-
doczne są teraz dwa maksima anizotropii. Pierwsze z nich pojawia się przy granicy strefy
Brillouina (p ≈ 0, 54) drugie zaś dla p ≈ 0, 87. Obydwa związane są ze wzrostem
gęstości w kierunku ΓK. Należy także podkreślić, że pierwszy pik anizotropii pojawia
się systematycznie również dla anizotropii gęstości pomiędzy płaszczyzną bazową a kie-
runkiem ΓA. Wspomniany wzrost gęstości w pierwszej strefie nie ma raczej związku
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Rysunek 5.16: Odtworzenie eksperymentalnych profili 2DACAR dla pz = 2, 283a.u.
metodą maksymalnej entropii (czerwona linia) oraz metodą Cormacka (niebieska linia)

z topologią powierzchni Fermiego gdyż nie należy oczekiwać zlokalizowanego tu ele-
mentu elektronowego. Można zatem wnioskować, iż jest to wpływ wzmocnienia gęstości
wynikającego z obecności pozytonu.

W przypadku danych ACAR interpretacji gęstości dokonuje się zwykle dopiero po
przejściu z przestrzeni rozszerzonej (przestrzeni pędów) do przestrzeni zredukowanej
(przestrzeni wektora falowego wewnątrz I strefy Brillouina). Transformację taką określa
się jako procedurę Lock-Crisp-West (LCW) [LCW73]. Sama obecność pozytonu zna-
cząco zmienia obraz gęstości, co było już nadmieniane. Nie powinna jednak zmieniać
wartości pędu Fermiego. Z drugiej strony, w sytuacji, gdy płaty powierzchni Fermiego
są zlokalizowane blisko siebie ich rozróżnienie w strefie zredukowanej staje się trudne
z uwagi na skończoną zdolność rozdzielczą eksperymentu. W wypadku surowych da-
nych, tj. bez poprawki na zdolność rozdzielczą, analiza w strefie zredukowanej nie po-
zwala na dokładniejszą identyfikację zmian w średniej liczbie obsadzeń. Dodatkowo,
eksperyment prowadzony w niezerowej temperaturze zawsze rozmywa nieciągłości na
poziomie Fermiego. Jak to zostało pokazane np. dla UGa3 [RBC04] tylko dokładne obli-
czenia teoretyczne pozwalają na zanalizowanie ρ(~k) w obecności pozytonu. Przestrzenią
pędów można się posługiwać, gdy zastosuje się tzw. reguły wyboru. Pozwalają one na
określenie wkładów od poszczególnych pasm dla zadanego wektora ~k. Użycie reguł wy-
boru wymaga jednak znajomości funkcji falowej pozytonu w krysztale. Ciągle możliwe
jest jednak wyznaczenie średniej powierzchni Fermiego, bazując tylko na wynikach re-
konstrukcji gęstości z danych anihilacyjnych.
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Rysunek 5.17: Gęstość par elektron-pozyton na płaszczyźnie bazowej oraz dla kierunków
wysokiej symetrii. Rekonstrukcja metodą maksymalnej entropii z surowych danych
eksperymentalnych (ujemne wartości px) oraz z danych po procedurze dekonwolucji
(dodanie wartości px). Linie ciągłe na wykresach jednowymiarowych dotyczą danych
surowych, linie przerywane - po procedurze dekonwolucji.

Zwinięcia LCW dokonałem posługując się prostym algorytmem sumującym gęstości
odpowiadające równoważnym wektorom falowym:

ρ(~k) =
∑
~G

ρ(~p = ~k + ~G) (5.3)

gdzie ~G = h~b3 + k~b2 + l~b3, zaś ~bi są wektorami sieci odwrotnej (zdefiniowanymi
dla sieci heksagonalnej w dodatku A.5). Pod uwagę brane były gęstości tylko dla
r =

√
p2
x + p2

y ≤ 3, 5 oraz dla pz ograniczonego zakresem danych eksperymentalnych.
Mając na uwadze dość szybkie zanikanie gęstości dla dużych pędów, użyty zakres wy-
daje się być w pełni poprawny, a błąd związany z obcięciem szeregu nieznaczący. Wyniki
zobrazowane zostały na rysunku 5.18. Górne trzy wykresy odnoszą się do płaszczyzn
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normalnych do osi c, zaś wykres dolny pokazuje powierzchnie prostopadłe do płaszczy-
zny ΓMK przechodzące przez punkty wysokiej symetrii (zaznaczone one zostały na wy-
kresie). Równolegle prezentowane są wyniki otrzymane dla rekonstrukcji obydwiema
używanymi metodami, dzięki czemu możliwe jest przedyskutowanie ewentualnych róż-
nic.

W otoczeniu punktu Γ widoczny jest obszar niskiej gęstości, będący skutkiem na-
łożenia dwóch elementów dziurowych rozciągających się wzdłuż kierunku ΓA. Można
tu mówić o osiowej symetrii tego obszaru (potwierdzają to niezależnie obydwie metody
rekonstrukcji), co jest zgodne z wcześniejszymi doniesieniami odnośnie topologii jed-
nej z powierzchni Fermiego - elementu 3 ↑ według notacji stosowanej w pracy Döbrich
i in. [DBRK10]. Druga ze wspomnianych powierzchni dziurowych - także dla spinów
większościowych, jest na tyle blisko zlokalizowana, że nie może tu zostać wyodrębniona,
mimo wcześniej zastosowanej poprawki na zdolność rozdzielczą eksperymentu. Intere-
sujący i godny podkreślenia jest fakt, że takie uśrednienie tych dwóch powierzchni było
także obserwowane eksperymentalnie dla wysokotemperaturowej fazy paramagnetycznej
[DBRK10].

Kolejnym elementem powierzchni Fermiego, który można wyróżnić, są elektrony wo-
kół punktu M . Widoczne są one jako wzrost liczby obsadzeń obserwowany dla płaszczy-
zny ΓMK (jasno czerwony obszar), oraz owalny kontur na płaszczyznach ΓMA oraz
MKL. Jest to fragment bardzo rozległej kieszeni elektronowej związanej z trzecią strefą
dla elektronów o spinie mniejszościowym. Widoczny jest wzrost obsadzeń na krawę-
dzi KH oraz wyraźne maksimum wokół punktu K przy rekonstrukcji metodą Cormacka.
Kształt ten jednak silnie zależy od liczby użytych konturów i stopnia interpolacji. Zmniej-
szenie gęstości wokół punktu L nie jest całkowicie jasne, pojawia się jednak konsekwent-
nie dla obydwu podejść rekonstrukcji i wynikać musi bezpośrednio z danych ekspery-
mentalnych. Nigdy nie obserwowano w tym obszarze dziurowej powierzchni Fermiego
i można tłumaczyć takie minimum jedynie jako skutek rozmycia omawianej uprzednio
kieszeni elektronowej, która sięgając aż do punktu H daje efektywnie większe obsadze-
nie niż to ma miejsce dla punktu M . Ponieważ stany elektronowe wewnątrz powierzchni
Fermiego mogą mieć bardzo różny charakter (s,p,d,f), odczuwane są przez penetrujący
kryształ pozyton inaczej i z różnym prawdopodobieństwem następuje anihilacja pozy-
tonu z elektronami tych stanów. Z tego powodu, nie jest możliwe jednoznaczne określenie
kształtu powierzchni Fermiego używając konkretnego konturu gęstości/liczby obsadzeń,
gdyż nie należy wcale oczekiwać stałej jej wartości dla k = kF .
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Rysunek 5.18: Gęstość par elektron-pozyton zredukowana do pierwszej strefy Brillouina
w ramach procedury LCW na płaszczyznach pz = 0, pz = π/(2c), pz = π/c oraz wzdłuż
osi c. Dodatnie wartości py osi rzędnych dotyczą rekonstrukcji metodą maksymalnej
entropii, ujemne - metodą Cormacka. Białe linie na rysunkach wyznaczają granice I
strefy Brillouina.





Rozdział 6

Obliczenia struktury elektronowej
metodami ab-initio

Struktura elektronowa gadolinu została wyznaczona w oparciu o formalizm funkcjo-
nałów gęstości. Wykorzystałem metodę linearyzowanych, uzupełnionych fal płaskich
z pełnym potencjałem krystalicznym (FP-LAPW) zaimplementowaną w kodzie Wien2k
[BSM+ 2]. Efekty korelacyjne zostały uwzględnione poprzez wprowadzenie zmodyfi-
kowanego potencjału Perdew-Burke-Ernzerhof [PBE96] należącego do grupy potencja-
łów korelacyjno-wymiennych w ramach przybliżenia uogólnionych gradientów (GGA).
Omówiony on został szczegółowo w rozdziale 2. Obecnie znacznie częściej stosuje
się bardziej zaawansowane potencjały hybrydowe, lub bardzo zmodyfikowany potencjał
Becke-Johnsona [BR06], do którego Tran i Blaha [TB09] dodali człon związany z gęsto-
ścią energii kinetycznej. Było to wyjście poza standardowe GGA, w ramach którego
używa się tylko gęstości ładunkowej i spinowej. Mając jednak na uwadze, iż Singh
[Sin10] raportował znaczne pogorszenie rezultatów, gdy potencjał ten zastosowany został
do obliczeń struktury elektronowej układu f-elektronowego, wybór mój padł na standar-
dową postać PBE-GGA.

Stany atomowe czterech pierwszych powłok (z wyjątkiem stanu 4f , czyli 46 elektro-
nów rdzenia) traktuję jako niezaburzone potencjałem krystalicznym. Opisywane są ono
w pełni relatywistycznie i tworzą razem z jądrem efektywny potencjał zewnętrzny. Zgod-
nie z koncepcją potencjału miseczkowatego (muffin-tin), przestrzeń została podzielona na
sfery atomowe o promieniu RMT = 2, 5a.u. wewnątrz których funkcja falowa rozwijana
była w szereg harmonik sieciowych aż do składowej orbitalnej lmax = 12. Tak duża
wartość została wybrana, aby zmniejszyć nieciągłość gęstości i potencjału na granicy
sfery. Obszar międzywęzłowy (poza sferami atomowymi) wypełniają elektrony walen-
cyjne i przewodnictwa. Funkcje falowe opisujące ich stany rozwijane są w szereg fal pła-
skich, co najlepiej oddaje swobodny charakter tych elektronów. Szereg fal płaskich został
ograniczony do wektorów sieci odwrotnej nie większych niżKmax = 3, 6a.u.−1, co odpo-
wiada warunkowiRMTKmax = 9. Potencjał i gęstość ładunkowa były rozwijane w szereg
aż do wyrazów Gmax = 14a.u.−1. Poziomy 5s, 5p, które wyłączone zostały z rdzenia,
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nie mają typowo walencyjnego charakteru. Do ich opisu wprowadzono lokalne orbitale
z oddzielną energią linearyzacji. Do opisu stanów walencyjnych (5s, 5p), 4f, 5d, 6s zasto-
sowane zostało podejście skalarno-relatywistyczne. Ponieważ badana była także anizo-
tropia magnetokrystaliczna, całkowanie wykonałem na bardzo gęstej siatce zawierającej
29312 punków k (60×60×32) w nieredukowalnej części I strefy Brillouina. Dyskusja ta-
kiej właśnie liczby punktów zawarta jest w rozdziale 6.4 dotyczącym teoretycznych badań
anizotropii magnetokrystalicznej. Część wyników pochodzi z wcześniejszych obliczeń,
gdzie używanych było 1161 k-punktów (20× 20× 11). Wtedy jednak nie była konieczna
tak duża dokładność jak w przypadku śledzenia zmian energii całkowitej podyktowanych
zmianami kierunku momentu magnetycznego.

Uwzględnione zostało sprzężenie spin-orbita, oraz oddziaływanie Hubbarda. O ile
pierwsze wywołuje tylko subtelne zmiany i włączone zostało głównie z uwagi na moż-
liwość manipulowania momentem magnetycznym, to drugie z nich jest niezbędne do
prawidłowego opisu stanów f-elektronowych. Przyjąłem następujące wartości całki wy-
miany i oddziaływania kulombowskiego: J = 0, 7eV , U = 6, 7eV . Są one wynikiem ob-
liczeń teoretycznych zawartych w pracy [HAL+95]. W wypadku większości rachunków,
moment magnetyczny był a priori ustawiony pod kątem θ = 30◦, jak sugerują wyniki
eksperymentalne. W toku obliczeń zostało jednak sprawdzone, że różne wartości kąta
θ nie wpływają w widoczny sposób na takie wyniki jak kształt powierzchni Fermiego,
czy gęstość spinowa, które będą tu szerzej dyskutowane. Ponadto różnica energii cał-
kowitej, która jest kryterium pozwalającym na określenie stanu podstawowego, zmienia
się tak nieznacznie, że nie można w jednoznaczny sposób powiedzieć, jakie odchylenie
momentu magnetycznego jest najkorzystniejsze energetycznie.

We wszystkich rachunkach korzystałem z eksperymentalnych parametrów sieci a =

6, 85a.u., c = 10, 95a.u. (c/a = 1, 598), co pozwoliło mi na łatwe porównanie wyników,
bez potrzeby dyskutowania zmian objętości i proporcji komórki elementarnej i wpływu
tych zmian na strukturę elektronową i magnetyczną. Początkowe obsadzenie poziomów
elektronowych było takie, jak wynika z reguł Hunda tj. 4f 7

↑ 5d
1
↑6s

2. Kryteria zbieżno-
ści procedury samozgodnej nałożone zostały na całkowitą wartość energii (1µRy) oraz
gęstość ładunkową (10−4e).

6.1 Obliczenia rozkładu gęstości pędów oraz profili
Comptona

Wiele parametrów układu można policzyć bezpośrednio przy użyciu procedur zdefinio-
wanych w kodzie Wien2k. Istotnym wyjątkiem jest tu metoda obliczania gęstości pędów
oraz profili komptonowskich, które zaimplementowane zostały przez prof. H. Sormanna
i zaadaptowane przeze mnie dla gadolinu.
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Gęstość w przestrzeni pędów zdefiniować można przez transformatę funkcji falowej
w przestrzeni rzeczywistej:

ρσ(~p) =
1

(2π)3

Ω0

Ω

∑
n

BZ∑
~k

∑
~K

θ(εF − εσn,~k)
∣∣∣∣∫

Ω

e−i~p·~rψσ
n,~k

(~r) d~r

∣∣∣∣2 δ~k,~p− ~K (6.1)

Ω oraz Ω0 oznaczają odpowiednio objętość kryształu, oraz objętość komórki elementarnej
wewnątrz której ma miejsce całkowanie, zaś funkcja Heaviside’a θ(εF − εσn,~k) wskazuje
na obsadzenie stanu (1 dla stanów poniżej energii Fermiego oraz 0 dla stanów o energii
większej). Delta Kroneckera na końcu wyrażenia jest skutkiem niezwykle istotnej reguły:
dla każdego pędu ~p istnieje dokładnie jeden wektor sieci odwrotnej ~K, który pozwala
zredukować ten pęd do pierwszej strefy Brillouina. W wyrażeniu powyższym występują
jednocząstkowe funkcje falowe ψσ

n,~k
= |n,~k > będące stanami Blocha (n indeksuje

pasma, σ oznacza spin zaś ~k jest wektorem falowym z I strefy Brillouina). Zwykle
nie znamy jawnej postaci funkcji falowej i rozwijamy ją w szereg arbitralnie dobranych
funkcji bazy φ~k(~r):

ψσ
n,~k

(~r) =
∑
~G

aσ
n,~k

(~G)φ~k+ ~G(~r) (6.2)

gdzie ~G jest wektorem sieci odwrotnej. Większość zaawansowanych metod obliczenio-
wych jako funkcje bazy stosuje uzupełnione fale płaskie (także z linearyzacją), funkcje
Greena i in. Tak jak w wypadku uzupełnionych fal płaskich, opis funkcji falowej jest
różny zależnie od tego, czy dotyczy wnętrza sfery atomowej, czy też przestrzeni między-
węzłowej. Stanowi to dość skomplikowaną bazę rozwinięcia i nie jest zbyt wygodne do
przeprowadzenia całkowania. Idea polega na tym, aby zamiast tak wyrafinowanej funkcji
jak LAPW użyć fal płaskich i przekształcić już wyznaczoną w procedurze samozgodnej
funkcję Blocha do znacznie wygodniejszej postaci:

ψσ
n,~k

(~r) =
∑
~G

aLAPW
n,~k

(~G)φLAPW~k+ ~G
(~r) =

1√
Ω

∑
~G

aPW
n,~k

(~G)ei(
~k+ ~G)·~r (6.3)

aPW
n,~k

są współczynnikami Fouriera (współczynnikami fal płaskich). Przy takiej definicji,
gęstość pędów zapisać można jako:

ρσ(~p) =
1

(2π)3

Ω0

Ω2

BZ∑
n,~k

θ(εF − εσn,~k)
∑
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2

(6.4)

Występująca tu całka nie stanowi już żadnego problemu. Fale płaskie są ortogonalne
i unormowane, więc wynikiem całkowania będzie delta Kroneckera pomnożona przez
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objętość kryształu. Pozwala to zapisać gęstość pędów w bardziej zwartej formie:

ρσ(~p) =
Ω0

(2π)3

BZ∑
n,~k

θ(εF − εσn,~k)
∑
~K

δ~k,~p− ~K

∣∣∣aPW
n,~k

( ~K)
∣∣∣2 (6.5)

Na podstawie tego wyrażenia można już obliczyć gęstość w dowolnym punkcie ~p =
~k + ~K. W podobny sposób wyznaczyć można gęstość pędową par elektron-pozyton, z tą
jednak różnicą, że zamiast transformaty Fouriera funkcji Blocha elektronu, transformo-
wać należy iloczyn funkcji falowej elektronu i pozytonu. Prowadzi to do analogicznych
wyrażeń, gdzie zdefiniowawszy współczynnik fourierowski:

aep
n,~k

( ~K) =
∑
~G

aPW
n,~k

(~G)bPW+ ( ~K − ~G) (6.6)

gęstość par można wyrazić podobnie do gęstości elektronów równaniem:

ρep(~p) =
2Ω0

(2π)3
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n
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θ(εF − εn,~k)
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Zakłada się przy tym model cząstek niezależnych (IPM) tj. bez korelacji, a co za tym
idzie także bez wzmocnienia gęstości obecnością pozytonu. Jak widać także, pomija się
polaryzację spinową.

Profil Comptona zdefiniowany jest tako całka powierzchniowa z rozkładu gęstości
pędów:

J(~pz = q~e) =

∫
ρ(~p)δ(~p · ~e− q) d~p (6.8)

gdzie wersor ~e wyznacza kierunek profilu zaś q ma sens offsetu płaszczyzny, na której na-
stępuje całkowanie. Zasadnicza trudność w obliczeniach J(q,~e) polega na tym, że trzeba
znać gęstość pędów w całej trójwymiarowej przestrzeni (nawet jeśli chcemy policzyć
tylko jeden profil kierunkowy) i to w dość dużym zakresie pędów. Naturalnie, jeśli cał-
kowanie ma być dokładne, to konieczna jest odpowiednio gęsta siatka. Niezwykle istotne
jest tu wykorzystanie symetrii układu wyrażającej się poprzez grupę punktową. Jej ele-
mentami są obroty opisywane odpowiednimi macierzami ortogonalnymi αt. Spełniony
jest wówczas warunek:

aPW
n,αt~k

( ~K) = e−i
~K·~staPW

n,~k
(α−1

t
~K) (6.9)

~st jest nietrywialnym wektorem translacji, który stowarzyszony jest z macierzą obrotu
αt. Wektory takie występują dla sieci z bazą, czyli między innymi w wypadku symetrii
heksagonalnej o najgęstszym upakowaniu, dla której ~st = [0; 0; 0, 5]. Oczywiście energie
jednocząstkowe także spełniają warunki symetrii: εσ

n,~k
= εσ

n,αt~k
. Niech będzie dana taka

macierz αIW , która działając na pęd zredukowany do I strefy Brillouina, sprowadza go
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do nieredukowalnej jej części (IW - irreducible wedge)

αIW (~p− ~K) = ~kIW , ~kIW ∈ BZ (6.10)

Pozwala to zapisać gęstość jako:

ρσ(~p) =
Ω0

(2π)3

∑
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θ(εF − εn,~kIW )
∣∣∣e−i ~K·~sIW aPW
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∣∣∣2 (6.11)

Z uwagi na to, że bierze się tylko kwadrat modułu współczynnika fourierowskiego, czyn-
nik fazowy nie ma znaczenia. W ten sposób gęstość w dowolnym punkcie przestrzeni
jest określona poprzez odpowiedni współczynnik fali płaskiej. Można jednak ograniczyć
liczbę punktów k tylko do tych z nieredukowalnej części strefy Brillouina, gęstość zaś
dla pędów spoza tego obszaru określić można za pomocą odpowiednich wektorów sieci
odwrotnej. W przypadku struktury heksagonalnej wspomniana nieredukowalna cześć jest
graniastosłupem, którego podstawą jest trójkąt prostokątny wyznaczony przez punkty Γ,
M , K. Posłużyłem się siatką 1000 punktów, przy pomocy których skonstruowałem 4374
czworościany. Siatka punktów k została przedstawiona na rysunku 6.1. Po zredukowaniu
pędu do nieprzywiedlnej części, dobierany był odpowiedni czworościan, wewnątrz któ-
rego znajdował się punkt kIW , a następnie metodą interpolacji trójlinowej1 wyznaczana

była energia εσ
n,~kIW

oraz kwadrat współczynnika fali płaskiej
∣∣∣aPW
n,~kIW

(α−1
IW

~K)
∣∣∣2. Zasadni-

cza różnica pomiędzy tym podejściem, a zastosowanym w wypadku rekonstrukcji gęsto-
ści z danych anihilacyjnych, polega na tym, że tam można było jedynie posługiwać się
grupą punktową kryształu, lecz nie było możliwe zredukowanie pędu do nieredukowalnej
części I strefy Brillouina.

Mając wyprowadzone powyżej wyrażenie na gęstość ρσ(~p) można obliczyć całkę
komptonowską:

Jσ(q,~e) ≈
∫ 2π

0

∫ R

0

dr r dφ ρσ(~p) (6.12)

gdzie składowe pędu można wyrazić w tej sytuacji jako:

px = qex + eyzr cosφ

py = qey − [exeyr cosφ− ezr sinφ] /eyz (6.13)

pz = qez − [exezr cosφ+ eyr sinφ] /eyz

eyz =
√
e2
y + e2

z. Górna granica całkowania po promieniu r powinna być dla dokładnej
całki nieskończona, jednak, baza wektorów sieci odwrotnej z oczywistych względów

1Niech będzie dany czworościan rozpięty na czterech punktach ~ri = (xi, yi, zi), i = 1, . . . , 4; f(~ri)
oznacza wartość funkcji w i-tym wierzchołku czworościanu. Współrzędne dowolnego punktu ~r wyrażone
za pomocą współrzędnych wierzchołków (tzw. współrzędne barycentryczne): ~r =

∑4
i=1 ai~ri, gdzie musi

być spełniony warunek
∑4
i=1 ai = 1. Mamy zatem trzy niewiadome oraz trzy równania (dla każdej ze

współrzędnych kartezjańskich). Wyznaczone w ten sposób wartości ai są od razu wagami interpolacji:
f(~r) =

∑4
i=1 aif(~ri).
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Rysunek 6.1: Siatka punktów k wewnątrz nieredukowalnej części I strefy Brillouina,
użyta w procedurze całkowania gęstości pędów. Niebieskie linie wyznaczają jeden
z czworościanów interpolacyjnych.

ograniczona jest do kuli o z góry zadanym promieniu, stąd w wyrażeniu powyższym
wartość R.

6.2 Moment magnetyczny i gęstość spinowa

W komórce prymitywnej występuje 36 elektronów walencyjnych (18 elektronów razy
2 atomy w komórce), przy czym w każdej sferze muffin-tin znajduje się średnio 15, 4e,
co oznacza, że w całej przestrzeni międzywęzłowej mamy 5, 2e. Z dobrym przybliże-
niem można powiedzieć, że są to elektrony stanów 5d6s2, choć w wypadku przestrzeni
międzywęzłowej nie można mówić o charakterze orbitalnym. W wyniku obliczeń samo-
zgodnych uzyskałem moment magnetyczny wewnątrz sfery atomowej, który był równy
µat = 7, 27µB. Oprócz tego występuje znacząca polaryzacja magnetyczna w przestrzeni
międzywęzłowej µI = 1, 02µB. Oznacza to, iż z każdym atomem gadolinu związać
można moment magnetyczny µ = 7, 78µB/atom. Jak łatwo zauważyć, na podstawie
analizy danych zawartych w tabeli 6.1, lokalna (atomowa) część pochodzi głównie od
elektronów 4f . Znaczący jest także wkład d-elektronowy. Związany jest on z pozio-
mem 5d, dla którego znaleziono obsadzenie: n↑ = 0, 48 oraz n↓ = 0, 2. Tak jak można
było przypuszczać, udział orbitalnego momentu magnetycznego jest znikomy, przy czym
największy wkład pochodzi od elektronów typu d i jest on przeciwnie skierowany do mo-
mentu spinowego. W przypadku gadolinu o jonowości +3 należałoby oczekiwać mo-
mentu magnetycznego 7µB. Taki moment niosą ze sobą głębokie stany 4f , które są
dobrze zlokalizowane w sferze o promieniu 2, 5a.u.. Obecność silnie zlokalizowanego
momentu 4f sprawia, że jeszcze wewnątrz sfery atomowej pojawia się polaryzacja ma-
gnetyczna prowadząca do momentu 0, 35µB/atom. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, iż
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s p d f całkowity
ORB [10−3µB] 0, 0 2, 4 −23, 7 1, 6 −19, 6

SPI [µB] < 0, 01 0, 06 0, 28 6, 92 7, 27

Tablica 6.1: Spinowy (SPI) oraz orbitalny (ORB) moment magnetyczny wewnątrz sfery
atomowej; udział elektronów o różnych charakterach orbitalnych.

otrzymane wyniki są zgodne z dotychczas raportowanym [RCM+75] momentem magne-
tycznym 7, 63µB. Nie są one także wrażliwe na sposób prowadzenia obliczeń i stosowane
poprawki na samooddziaływanie oraz sprzężenie spin-orbita.

Gęstość spinowa została rozdzielona na część związaną z głębokimi stanami
semi-core, oraz część walencyjną dotyczącą przede wszystkim przestrzeni międzywę-
złowej. Gęstość 4f stanowi tzw. część lokalną, zaś wkład od elektronów walencyjnych
(leżących w skali energii wyżej niż 4f ) - część dyfuzyjną. Ponieważ głębokie stany są
całkowicie zapełnione, co oznacza sferycznie symetryczną funkcję falową, a w konse-
kwencji sferycznie symetryczną gęstość, wyznaczona została tylko część radialna (przed-
stawiona na rys. 6.2 w reprezentacji r2 · ρ(r), aby poprawić czytelność). Mimo, całkowi-
tego obsadzenia stany 5s i 5p ulegają polaryzacji magnetycznej. Elektrony 4f (wszystkie
o spinie w górę, jak wymaga tego reguła Hunda) przyciągają elektrony 5p i 5d o tym
samym kierunku spinu, zaś odpychają te o przeciwnym. W ten sposób funkcje falowe
tych pierwszych ulegają ściśnięciu przestrzennemu, zaś drugich przesuwają się dalej od
jądra i efektywnie mamy do czynienia z niezerową gęstością spinów. Początkowo jest ona
dodatnia z zachowaniem zer funkcji falowej, typowych dla tych stanów, później jednak
pojawia się konsekwentnie ujemna gęstość (powyżej 1, 5a.u.), lecz z uwagi na dominu-
jący wkład gęstości elektronów 4f tej ujemnej polaryzacji nie widać, gdy rozważa się
całkowitą gęstość spinową.

Ujemna gęstość pojawia się również w obrazie elektronów walencyjnych (prawa część
rysunku 6.2). Ma ona jednak charakter bardzo lokalny, pojawia się blisko położenia
atomów i ma bardzo małą amplitudę. Wszystkie te powody każą uznać, że jest to wy-
nik niedokładności numerycznej (gęstość spinowa jest różnicą gęstość ładunkowej dla
dwóch kierunków spinów - w tym wypadku różnice rozkładów o dużych wartościach)
i nie ma ona fizycznego uzasadnienia. Zaobserwować można także wzmocnienie gęstości
(trzy maksima otaczające położenie atomu) pomiędzy położeniem atomu a granicą ko-
mórki elementarnej, gdzie gęstość jest minimalna. Zielone obszary zwiększonej gęstości,
widoczne na górnym i dolnym rysunku 6.2, to wpływ obecności drugiego atomu w ko-
mórce elementarnej, którego zlokalizowany moment magnetyczny polaryzuje elektrony
przewodnictwa. Zarówno na płaszczyźnie przebiegającej pomiędzy atomami, jak i na
płaszczyźnie prostopadłej nie stwierdzono ujemnej polaryzacji.
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Rysunek 6.2: Lewy rysunek: Rozkład gęstości spinowej elektronów głębokich stanów 5s,
5p (prawa oś rzędnych) i 4f (lewa oś rzędnych) wewnątrz sfery atomowej; prawy rysu-
nek: rozkład gęstości spinowej elektronów walencyjnych na płaszczyznach [0, 5; 0; 0],
[0; 0; 0, 5] oraz [0; 0; 0, 25]. Naroża prostokątnych przekrojów odpowiadają punktom
(0; 0), (1; 0), (1; 1) oraz (0; 1). Opis przedstawionych płaszczyzn zamieszczony został
w dodatku A.5. Białe kontury na prawym rysunku oznaczają ujemną gęstość.

6.3 Struktura pasmowa

Obliczona gęstość stanów, z polaryzacją spinową, oraz struktura pasmowa zostały przed-
stawione na rysunku 6.3. Widoczna jest bardzo silna lokalizacja elektronów pasma 4f .
O ich atomowym charakterze świadczy niemal całkowity brak dyspersji (ta sama ener-
gia w całej strefie Brillouina). Zauważyć można także, iż jest to 7 oddzielnych pików
w gęstości stanów oraz 7 różnych linii w obrazie struktury pasmowej (w rzeczywistości
jest to 7 podwójnych pasm pochodzących od dwóch atomów w komórce). Rozsunięte są
one na skutek wprowadzenia oddziaływania spin-orbita. Położenie tego pasma, centrowa-
nego 0, 588Ry (8eV ) poniżej poziomu Fermiego i o szerokości ok. 50, 7mRy (0, 69eV )
jest z jednej strony zgodne z wynikiem eksperymentu fotoemisji [VRK+93, LBC81],
z drugiej zaś z teoretycznym rezultatem opisanym np. w pracy [ABA07] (w zakresie
szerokości pasma). Pasmo mniejszościowe znajduje się ok. 0, 25Ry (3, 4eV ) powyżej
poziomu Fermiego. Określenie szerokości tego pasma nie jest tak jednoznaczne, gdyż
ulega ono silnej hybrydyzacji z orbitalami typu d. Na podstawie obrazu gęstości stanów
można jednak oszacować szerokość pasma f na ok. 79mRy (1, 07eV ). Także ten wynik
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s p d f p. międzywęzłowa całkowita
up 0,014 0,20 1,84 0,029 6,23 10,39

down 0,092 0,29 2,24 0,078 10,21 15,62

Tablica 6.2: Gęstość stanów na poziomie Fermiego (st/Ry), wkład od elektronów o róż-
nym charakterze orbitalnym (wewnątrz sfery atomowej) oraz elektronów z przestrzeni
międzywęzłowej.

jest zgodny z wcześniejszymi rezultatami teoretycznymi. Udało się całkowicie wyelimi-
nować problem zlokalizowanych pasm f elektronów o mniejszościowym spinie, pokry-
wających poziom Fermiego. Uzyskany przeze mnie wynik wskazuje na średnią energię
niższą o 1eV od rezultatu eksperymentu BIS [LBC81]. W odróżnieniu od teoretycznej
pracy Abdelouahed i in. [ABA07], nie stosowałem sztywnego przesunięcia pasm i gę-
stości stanów (w cytowanej pracy było to przesunięcie o 1, 7eV ) i użyłem teoretycznie
wyznaczonej wartości parametru Hubbarda, nie traktując go jako parametru dopasowania
(jak zrobiono to w pracy [ABA07]). Pragnę także zwrócić uwagę, że oryginalny wynik
otrzymany przez grupę Abdelouahed i in. wskazuje na poziomy f położone odpowiednio
9, 5eV poniżej i ok. 2, 7eV powyżej poziomu Fermiego, a zgodność z eksperymentem
uzyskano poprzez arbitralne przesunięcie pasm względem EF .

Powyżej głębokiego poziomu 4f zaobserwować można przerwę energetyczną o war-
tości 0, 18Ry (2, 5eV ). Oddziela ona silnie zlokalizowane pasma o charakterze rdzenio-
wym (tzw. semi-core) od prawdziwych pasm walencyjnych, które biorą udział w two-
rzeniu wiązań oraz decydują o kształcie powierzchni Fermiego. Powyżej tej przerwy
występują pasma 6s, 6p, a nieco wyżej także 5d - silnie ze sobą zhybrydyzowane. Gę-
stości stanów na poziomie Fermiego zostały zestawione w tabeli 6.2. Największy wkład
pochodzi od przestrzeni międzywęzłowej oraz elektronów o mniejszościowym kierunku
spinu. Udział orbitali typu f jest tu znikomy, co jest wynikiem znacznie lepszym niż np.
ten uzyskany przez Temmermana i Sterna [TS90] (5st./Ry), a wynika wprost z odsunię-
cia pasma f-elektronowego od energii EF . Nie do pominięcia jest wkład od elektronów
typu d. Można przypuszczać, iż to właśnie te elektrony, o bardzo rozciągłej przestrzennie
funkcji falowej związane są ściśle ze stanami w przestrzeni międzywęzłowej. Potwier-
dza tę hipotezę także obraz struktury pasmowej z wyróżnieniem udziału orbitalnego d
dla poszczególnych pasm. Niemal wszystkie pasma przecinające poziom Fermiego mają
w przynajmniej 30%, w znaczącej części I strefy Brillouina, właśnie orbitalny charakter
d (rys. 6.4).

Na podstawie analizy struktury pasmowej zidentyfikować można nawet cztery pasma
przecinające poziom Fermiego. W kierunku ΓMobserwuje się trzy przecięcia odpowied-
nio w punktach: k = 0, 196a.u., k = 0, 228a.u. oraz k = 0, 329a.u.. Dwa spośród tych
pasm (oznaczone na rys. 6.3 kolorem niebieskim i zielonym) przecinają także poziom
Fermiego dla kierunku ΓK. Pasmo niebieskie tylko raz w punkcie: k = 0, 199a.u., na-
tomiast pasmo zielone aż cztery razy: k = 0, 214a.u., k = 0, 308a.u., k = 0, 339a.u.,
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Rysunek 6.3: Górny rysunek: gęstość stanów z uwzględnieniem polaryzacji spinowej
oraz charakteru orbitalnego. Dodatnie wartości osi OY dotyczą kierunku spinu „do góry",
zaś ujemne „w dół"; z uwagi na dużą dysproporcję wartości pomiędzy wkładem typu f
oraz pozostałymi orbitalami, zastosowana została podwójna skala. Dolny rysunek: dys-
persja pasm dla głównych kierunków wysokiej symetrii. Poszczególne kolory oznaczają
różne reprezentacje nieprzywiedlne. W obydwu przypadkach poziom Fermiego usta-
wiony został dla energii zerowej. Dla ułatwienia dyskusji i porównania z innymi wy-
nikami przedstawione zostały dwie skale energii w elektronowoltach oraz rydbergach.
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Rysunek 6.4: Struktura pasmowa dla głównych kierunków wysokiej symetrii. Skala
kolorów oznacza różny udziału orbitali typu d. Poziom Fermiego odpowiada energii
E = 0eV .
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k = 0, 576a.u. (blisko punktu K). Nie ma tu natomiast przecięcia z pasmem oznaczonym
kolorem żółtym. Zbliża się ono do poziomu Fermiego, lecz pozostaje w tym obszarze
nieobsadzone. Na linii MK nie obserwuje się natomiast przecięcia z pasmem niebie-
skim, zaś pasmo zielone opada symetrycznie względem punktu K, przechodząc przez EF
w odległości k = 0, 035a.u. od tego punktu. Widać także, że pasmo żółte jest obsadzone
na tej linii z wyjątkiem okolic punktu K, kiedy to dla k = 0, 059a.u. przechodzi przez
poziom Fermiego. W kierunku osi c tj. na linii ΓA wszystkie pasma są albo całkowicie
obsadzone, ale całkowicie puste i żadne nie przecina energii Fermiego.

Struktura pasmowa dla krawędziKH oraz dla kierunku na płaszczyźnieALH (przed-
stawiona została ona na rys. 6.4) ujawniają kolejne charakterystyczne punkty, dla których
pasma przechodzą przez poziom Fermiego. Niezwykle istotne są kierunki AL oraz AH ,
które odpowiadają liniom ΓM i ΓK na płaszczyźnie bazowej (wszystkie kierunki zostały
szczegółowo zaznaczone w dodatku A.5). Dwa pasma (oznaczone na rys, 6.3 jako nie-
bieskie i zielone) ulegają degeneracji w punkcie A i pokrywają się na niemal całej płasz-
czyźnie. Z tego względu opadają poniżej poziomu Fermiego w tych samych punktach.
Są to: k = 0, 146a.u. oraz k = 0, 146a.u. odpowiednio dla kierunków AL i AH . Dege-
neracja tych pasm znoszona jest na linii KH i tylko jedno z nich (zielone) wznosząc się
przecina EF (k = 0, 138a.u. od punktu K). Analogiczna jest sytuacja z pasmem żółtym
i pomarańczowym (to na rysunku 6.3 miało zawsze dodatnią energię). Istotna różnica
polega jednak na tym, że degeneracja tych pasm znika zanim jeszcze nastąpi przejście
przez poziom Fermiego przez co można wyróżnić odrębne punkty przecięcia. Dla pasma
żółtego na linii AH jest to k = 0, 088a.u. zaś dla pasma pomarańczowego k = 0, 017a.u.

licząc względem punktu H . Na linii LH pasma te przechodzą przez EF w odległości
k = 0, 088a.u. oraz k = 0, 016a.u. od punktu H , zaś na krawędzi HK w odległości
k = 0, 078 oraz k = 0, 061a.u.

Już na podstawie powyższych wartości można wnioskować o kształcie poszczegól-
nych elementów powierzchni Fermiego. Aby jednak uzyskać pełniejszy obraz, wyko-
nane zostały rysunki dwuwymiarowe tych pasm, odpowiadające płaszczyznom wyso-
kiej symetrii w I strefie Brillouina (rys. 6.5 oraz rys. 6.6). Widoczne są dwa elementy
dziurowe wzdłuż kierunku ΓA. Jak zostało pokazane we wcześniejszej dyskusji, jeden
z nich ma osiowo symetryczny charakter i tworzy tubę o orbitach ekstremalnych określa-
nych jako belly (na płaszczyźnie bazowej) oraz neck (kz = 0, 21a.u.). Druga natomiast
znacznie lepiej odzwierciedla symetrię I strefy Brillouina. Obydwie powierzchnie prze-
cinają się na płaszczyźnie ALH tworząc jeden kolisty kontur w wcześniej wyznaczonym
promieniu. Te dwa elementy, ponieważ są bardzo wyraźne a energia pasm zmienia się
w dość szerokim zakresie (w stosunku do EF = 0) obserwowane były także w eks-
perymencie de Hassa-van Alphena [YJJ73, MY77], w różnych pracach teoretycznych
[TS90, AAJB94, ABA07] i bez trudu udało się je zidentyfikować (jako jedną uśrednioną
powierzchnię) w zrekonstruowanym rozkładzie gęstości par elektron-pozyton (rozdział
5). Jak widać na dwuwymiarowym obrazie pasma „zielonego"(prawy rys. 6.5) pojawia
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się także dodatkowy element o owalnym kształcie w połowie odległości ΓK. Jest to rów-
nież element dziurowy. Nie był on nigdy wcześniej obserwowany, co wynika zapewne
z jego niewielkich rozmiarów i tego, że pasmo tylko nieznacznie przekracza poziom
Fermiego. Widoczny jest również trzeci płat powierzchni pochodzący od tego pasma.
Jest to igła dziurowa wokół punktu K. Podobny wynik udało się zaobserwować grupie
Döbrich i in. w eksperymencie fotoemisyjnym [DBRK10]. Został on jednak przypisany
do oddzielnego pasma o charakterze mniejszościowym i pokazano jedynie kontur tego
elementu na płaszczyźnie bazowej (autorzy przyznali, że zmiana natężenia fotoemisji
związana z tym płatem powierzchni Fermiego jest bardzo mała i trudno jest go dokład-
nie wyznaczyć). Faktycznie, jak pokazuje obraz tego pasma, tylko nieznacznie wychodzi
ono w okolicy punktu K powyżej energii Fermiego. Na podobnej zasadzie pojawia się
niewielki element dziurowy na płaszczyźnie MKL. Pasmo ma w tym obszarze wznie-
sienie o wysokości nie większej niż 0, 02eV , co sprawia, że eksperymentalne wykrycie
takiego pasma jest niemożliwe, zaś otrzymanie go na drodze teoretycznej także nie jest
jednoznaczne.

Rysunek 6.5: Pasmo „niebieskie” i „zielone” na płaszczyznach wysokiej symetrii. Ener-
gia wyrażona została w elektronowoltach. Białe linie stanowią kontury przekrojów po-
wierzchni Fermiego
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Rysunek 6.6: Pasmo „żółte” i „pomarańczowe” na płaszczyznach wysokiej symetrii.
Energia wyrażona została w elektronowoltach. Białe linie stanowią kontury przekrojów
powierzchni Fermiego

Kolejny element powierzchni Fermiego zasługuje na szczególną uwagę, albowiem
przybierał on bardzo różne kształty w różnych pracach. Warto w tym momencie wspo-
mnieć, iż wprowadzone sprzężenie spin-orbita, powodujące mieszanie różnych stanów
spinowych nieco utrudnia jego charakteryzację. Ponownie pojawia się problem bliskości
tego pasma i poziomu Fermiego. Jak było już sygnalizowane, są takie obszary w I strefie
Brillouina, gdzie pasmo to bardzo mocno zbliża się do EF (na odległość mniejszą niż
0, 01eV ) lecz jej nie przekracza. W otrzymanym przeze mnie wyniku jest to płat elek-
tronowy, który uległ rozdzieleniu na dwie różne kieszenie: wielką otaczającą punkt M
oraz mniejszą wokół punktu H . Nie obejmuje on jednak punktu K, choć na linii ΓK

otrzymane kontury bardzo się do siebie zbliżają. Niezwykle interesująca jest tenden-
cja tej powierzchni do tworzenia równoległych płatów odległych o d = 0, 215a.u. Jest
to kształt podobny do tego, jaki zaobserwowano w przypadku stopu GdY [FDA+99].
Stwierdzono w ten sposób zagnieżdżenie powierzchni, które odpowiedzialne było za heli-
kalne uporządkowanie antyferromagnetyczne. Nie można jednak mówić o zagnieżdżeniu
powierzchni w przypadku samego gadolinu. Pomimo hybrydyzacji pasm powodowanej
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sprzężeniem spin-orbita, ten element związany jest tylko z jednym pasmem o dominują-
cym charakterze mniejszościowym.

Rysunek 6.7: Schematyczny obraz powierzchni Fermiego gadolinu. Poszczególne kolory
oznaczają różne pasma. Brak jest elektronowego elementu 4-go pasma, który został
wykryty wokół punktu H .

Czwarte z pasm, które tworzy elektronową kieszeń wokół punktu H także nie było
wcześniej obserwowane. Trzeba jednak powiedzieć wyraźnie, że niewielkie rozmiary
tego elementu i duża wrażliwość jego kształtu na położenie poziomu Fermiego, całko-
wicie wyjaśniają to, że stwierdzenie jego obecności może być problematyczne. Kształty
wszystkich omawianych tu elementów ulegają zmianom zależnie od zastosowanych po-
prawek. Subtelne znaczenie ma uwzględnienie sprzężenia spin-orbita, jednak najważniej-
sze jest wprowadzenie parametru Hubbarda U. Uwzględnienie tego członu w hamiltonia-
nie sprawia, że mniejszościowe pasma f odsuwają się od poziomu Fermiego, co zmienia
także strukturę pasm przecinających EF , a co za tym idzie także rozmiary, a niekiedy
i kształt poszczególnych płatów powierzchni Fermiego.

Schematycznie, trójwymiarowy obraz powierzchni Fermiego został przedstawiony na
rysunku 6.7. Nie został tam uwzględniony element 4-go pasma. Ma on na tyle niewielkie
rozmiary, że przy interpolacji na zastosowanej siatce i wygładzeniu powierzchni, prze-
staje być widoczny.

6.4 Anizotropia magnetokrystaliczna

Choć eksperymentalne badania struktury magnetycznej gadolinu zaczęły się właśnie od
wyznaczania jego anizotropii magnetokrystalicznej, nie ma jednoznacznych wyników
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teoretycznych. Cytowane dwie prace: Colarieti-Tosti i in. [CTSA+03] oraz Samir Ab-
delouahed i in. [AA09] przedstawiają zupełnie różne wyniki. Rozbieżność występuje
zarówno w wielkości anizotropii (rozumianej jako różnica energii między ustawieniem
momentu magnetycznego wzdłuż osi trudnej i łatwej) jak i w zakresie samego kierunku
osi łatwej. Co istotne, również od strony eksperymentalnej orientacja momentów magne-
tycznych atomów Gd nie jest do końca jasna [Gra62, FG80].

Rysunek 6.8: Zmiany energii całkowitej w funkcji liczby punktów k wewnątrz I strefy
Brillouina

Jak było to wielokrotnie sygnalizowane obliczenia takie wymagają bardzo gęstej
siatki punktów k użytej w procesie całkowania. Trzeba także podkreślić, iż stosowa-
nie podejścia polegającego na badaniu różnic energii całkowitej przy różnych ustawie-
niach momentu magnetycznego, nie jest w tym wypadku najlepsze. Całkowita energia
(po uwzględnieniu także głębokich stanów) jest rzędu 105Ry, zaś oczekiwane zmiany
powodowane odchylaniem momentu magnetycznego są na poziomie 1µRy. W oczywi-
sty sposób, nie można w ten sposób wykonać dokładnych obliczeń. Chcąc zaś badać tylko
sumę wartości własnych elektronów walencyjnych, trzeba się liczyć z tym, że przeprowa-
dzenie procedury samozgodnej za każdym razem, wymaga nie tylko długich obliczeń, ale
także może prowadzić do niedokładnych wyników, gdyż minimum energii jest w ogólno-
ści dość płaskie a zmiany energii niewielkie. Nie pozwala to zatem na precyzyjne określe-
nie kierunku momentu magnetycznego, który odpowiada stanowi podstawowemu. Zde-
cydowanie lepiej jest obliczyć strukturę pasmową bez wyróżnionego kierunku momentu
magnetycznego i dopiero wówczas, w ostatnim kroku, włączając sprzężenie spin-orbita
ustawić moment magnetyczny w wybranym kierunku. Zakłada się przy tym, że elektrony
doświadczają tego samego potencjału (potencjał jest całkowicie zdeterminowany przez
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Rysunek 6.9: Zmiany energii anizotropii magnetokrystalicznej w funkcji liczby punktów
k wewnątrz I strefy Brillouina

gęstość ładunku a ta nie ulega zmianie), zaś zmiany następują tylko z powodu członu
spinowo-orbitalnego. Tak wyznaczone zmiany sumy energii własnych są już dużo do-
kładniejsze oraz pozwalają na znaczące przyspieszenie obliczeń. Podejście to określa się
jako twierdzenie sił (force theorem). Szczegółowy opis metody zawarty został w dodatku
A.8.

Najpierw przeprowadzona została analiza stabilności rozwiązania w zależności od
liczby punktów k użytej do całkowania w siatce wewnątrz I strefy Brillouina. Wyko-
rzystana została do całkowania zmodyfikowana metoda czworościanów [BJA94]. Rezul-
taty zostały przedstawione na rysunku 6.8. Całkowita energia uzyskana dla najmniejszej
liczby punktów k przyjęta została za poziom zerowy. Zasadniczo już od nk = 9464

(26 × 26 × 14) można mówić o ustalaniu się wartości energii. Występują naturalnie
pewne fluktuacje, które jednak w stosunku do całkowitej energii (rzędu −1 · 105Ry) są
nieznaczące. Zadany poziom zbieżności energii, został ustalony na 1µRy, co oznacza, że
między kolejnymi iteracjamiEtot powinna różnić się nie więcej niż o taką wartość. Widać
jednak, że zmiany podyktowane zagęszczaniem siatki, są niekiedy większe, co skłania do
przyjęcia większej niepewności, niż zadany 1µRy.

Energia anizotropii, rozumiana jako różnica energii pomiędzy θ = 90◦ a θ = 0◦,
gdzie θ jest kątem o jaki odchylony jest moment magnetyczny od osi c (dla różnych
kątów φ nie obserwuje się znaczących zmian), w funkcji liczby punktów k użytych do
całkowania (w całej I strefie Brillouina) przedstawiona została na rysunku 6.9. Podobnie
jak w wypadku energii całkowitej, można mówić o ustaleniu się pewnej wartości już po
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przekroczeniu 103 punktów k i tak jak poprzednio fluktuacje są nieznaczące na tle sumy
energii własnych (rzędu−10Ry). Jednak przy tak małej anizotropii, nawet tak niewielkie
odchylenia są widoczne. Ponownie skłania to do przyjęcia nieco większego poziomu
niepewności obliczeniowej.

Rysunek 6.10: Energia anizotropii magnetokrystalicznej w funkcji kąta θ (odchylenie
momentu magnetycznego od osi c), dla różnej liczby punktów k wewnątrz I strefy Bril-
louina. Ciągłe linie stanowią dopasowanie krzywej postaci EA(θ) = K1 sin2 θ, zaś linie
przerywane: EA(θ) = K1 sin2 θ +K2 sin4 θ +K3 sin6 θ.

Mając na uwadze pewną niejednoznaczność w wyborze liczby punktów k, wykona-
łem szczegółowe obliczenia zależności energii anizotropii od kąta θ dla różnych liczb
nk (rys. 6.10). W większości wypadków przebieg krzywej EA(θ) ulega tylko nieznacz-
nym modyfikacjom. Minimalna energia odpowiada ustawieniu momentu magnetycznego
wzdłuż osi c, zaś maksymalna w płaszczyźnie bazowej. W granicach założonych nie-
pewności obliczeniowych różnica między tymi dwoma ustawieniami nie zmienia się zna-
cząco. Wyjątkiem są tu dwie ostatnie krzywe dla największej liczby punktów k. Dla
nk = 24624 (36 × 36 × 19) otrzymuje się dość nietypowy przebieg, zaś dla nk = 27380
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(37×37×20) pojawia się nawet wyraźne minimum, które w wyniku dopasowania, trzema
parametrami K1, K2, K3, wyznaczone zostało dla kąta θm ≈ 21, 5◦. Ta krzywa odbiega
jednak od stabilnych wyników (jest to wynik niedokładności w całkowaniu nieciągłości
pasm na poziomie Fermiego) i otrzymany wynik nie może być traktowany jako wiary-
godny. Sama anizotropia magnetokrystaliczna, zdefiniowana jako różnica między energią
maksymalną i minimalną, jest także lepsza od wyniku Colarieti-Tosti i in. (gdy elektrony
4f był traktowane jako spolaryzowane stany walencyjne, w przybliżeniu GGA, autorzy
uzyskali anizotropię na poziomie 571µeV/at). Z drugiej strony wydaje się ona być dwu-
krotnie większa od eksperymentalnej wartości 34µeV/at. Trzeba także podkreślić, że
w większości wypadków dopasowanie krzywej postaci K1 sin2 θ jest w pełni satysfakcjo-
nujące i wprowadzania dwóch dodatkowych parametrów stanowi nadmierną komplikację
modelu mimo, iż zapewnia on lepsze odtworzenie otrzymanych punktów. Dopasowanie
takie zostało jednak wykonane, aby pokazać, w którym wypadku można spodziewać się
istnienia minimum poza θ = 0◦. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwier-
dzić, że wyznaczanie tak małej anizotropii, jak w wypadku gadolinu, jest już na granicy
dokładności obliczeniowej, ale też jest to swoisty test jakości obliczeń ab-initio. Człon
K2 sin2 θ można związać z oddziaływaniem dipolowym, charakterystycznym dla zlokali-
zowanych momentów magnetycznych. Dopiero wyższe człony decydują o istnieniu (lub
nie) minimum energii dla kąta różnego od zera.

6.5 Teoretyczne profile Comptona i rozkład gęstości pę-
dów

Wiedzę o strukturze elektronowej i magnetycznej doskonale uzupełnia analiza przeprowa-
dzona w przestrzeni pędów. Ze względu na to, że dla badań eksperymentalnych pierwot-
niejszy jest pomiar profili komptonowskich, dyskusję zacznę od takich właśnie wyników,
a dopiero w następnej kolejności przedstawione zostaną teoretyczne rozkłady gęstości
pędów.

W wypadku gadolinu mamy do czynienia z elektronami 4f , które z uwagi na silną
lokalizację i atomowy charakter, nie są opisywane najlepiej przy użyciu fal płaskich.
Skutkuje to pojawieniem się w profilach niewielkich oscylacji dla dużych pędów, które to
oscylacje nie posiadają fizycznego uzasadnienia. Aby zniwelować ten efekt użyta została
baza 4903 fal płaskich dla każdego punktu k. Dodatkowo zastosowane zostało rozmycie
gaussowskie funkcją o FWHM = 0, 12a.u., a więc o pędową zdolność rozdzielczą
charakterystyczną dla typowego eksperymentu. Na rysunku 6.11 wyraźnie widoczny jest
wkład od głębokich stanów 4f , który stanowi znaczące tło profilu, rozciągające się aż
do pędu p = 8a.u. W wypadku elektronów walencyjnych (leżących powyżej omawianej
wcześniej przerwy energetycznej) ich profile zanikają zdecydowanie szybciej. Otrzymany



124 Obliczenia struktury elektronowej metodami ab-initio

rozciągły profil komptonowski, jest w pełni zgodny z koncepcją silnie zlokalizowanych
(w przestrzeni położeń) gęstością elektronów typu f .

Rysunek 6.11: Kierunkowe Profile Comptona dla gadolinu. Górny panel przedstawia
profile całkowite (J↑(pz) + J↓(pz)), dolny zaś profile magnetyczne (J↑(pz) − J↓(pz)).
Czarna linia ciągła dotyczy wszystkich elektronów walencyjnych, zaś czerwona linia
przerywana tylko tych, które w skali energii leżą powyżej stanów 4f .

W porównaniu z pozostałymi kierunkami, profil [001] (zarówno całkowity jak i ma-
gnetyczny) wykazuje większe wartości i gwałtowniejszy zanik dla małych pędów. Jest
to wpływ gęstości elektronów walencyjnych, gdyż stany rdzenia są niemal całkowicie
sferycznie symetryczne, zatem i profil komptonowski takich elektronów nie wykazuje
anizotropii. Elektrony wzdłuż kierunku [001] zajmują w przestrzeni rzeczywistej więcej
miejsca (c > a), a więc ich średnie pędy powinny być mniejsze. Różnice pomiędzy po-
szczególnymi kierunkami wyjaśnić można także odwołując się do topologii powierzchni
Fermiego. Wzdłuż kierunku ΓA rozciągają się dwie powierzchnie dziurowe. Jeśli całkuje
się gęstość w taki sposób, że płaszczyzna całkowania jest równoległa do osi dziurowej
tuby (są to właśnie kierunku [100] i [110]), efektywnie wartość takiej całki jest mniej-
sza. Minima obserwowane dla kierunku [100] i [110] w przypadku profili magnetycznych
a nieobecne w obrazie profili całkowitych, mogę wskazywać, że wspomniane elementy
powierzchni mają charakter większościowego kierunku spinu. W przypadku profilu [001]

sytuacja jest inna. Całkowanie odbywa się na płaszczyźnie prostopadłej do omawianej
tuby dziurowej, przez co obejmuje sobą tylko część tego obszaru oraz zawiera obszar
elektronowy wokół płaszczyzny MKL (rys. 6.6 6.7).

Profile magnetyczne elektronów walencyjnych przyjmują ujemne wartości w obsza-
rze powyżej p = 1, 5a.u., co wskazuje, że jest on zdominowany przez mniejszościowy
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Rysunek 6.12: Rozkład gęstości spinowej w przestrzeni pędów dla elektronów 5s (linia
czerwona), 5p (linia zielona) oraz 4f (linia niebieska). Czarnym kolorem oznaczona zo-
stała całkowita gęstość tych trzech stanów. Prawy rysunek przedstawia te same rozkłady
w konwencji p2(ρ↑ − ρ↓).

kierunek spinu. Sytuacja ta oznacza, że w przestrzeni rzeczywistej ujemnej polaryzacji
można się spodziewać stosunkowo blisko położenia atomu, lecz nie w przestrzeni mię-
dzywęzłowej.

Brak jest niestety wysokorozdzielczych profili komptonowskich, z którymi można
byłoby porównać wyniki teoretyczne. Jak zostało pokazane w rozdziale 3, pomiary
prowadzono tylko dla próbek polikrystalicznych (uzyskuje się wtedy profil średni i nie
można dyskutować anizotropii) i z niską zdolnością rozdzielczą, która rozmywa wiele
szczegółów.

Choć profil Comptona jest czymś pierwotnym z punktu widzenia eksperymentu, za-
warta w nim informacja nie jest tak pełna jak w trójwymiarowym rozkładzie gęstości
pędów. Z tego też powodu dokonuje się zwykle jej rekonstrukcji. W wypadku obliczeń
ab-initio gęstość pędów otrzymuje się jako transformatę funkcji falowej w przestrzeni
położeń, więc nie jest konieczne wykonywanie rekonstrukcji z profili komptonowskich.
Dodatkową motywację do przeprowadzenia analizy w przestrzeni pędów jest możliwość
zbadania polaryzacji elektronów przewodnictwa. W przestrzeni położeń jest to utrud-
nione, gdyż dominujący jest wkład od elektronów 4f , który jest ściśle dodatni i nawet
jeśli istnieje polaryzacja ujemna w przestrzeni międzywęzłowej, to może być ona w prze-
strzeni międzywęzłowej niwelowana przez funkcję 4f . W wypadku przestrzeni odwrot-
nej sytuacja jest inna. Jeśli istnieje ujemna polaryzacja elektronów przewodnictwa, to
będzie się ona manifestować, jako ujemna gęstość pędów w okolicy p = 0. W ten sposób
dowiedziono m.in. ujemnej polaryzacji w stopie Fe+ 3wt%Si [TSKK93].

Teoretyczne rozkłady gęstości spinowej w przestrzeni pędów dla stanów głębokich
(semi-core) przedstawione są na rysunku 6.12. Zaprezentowana jest tylko część radialna,
albowiem funkcje falowe są sferycznie symetryczne. Aby porównać wkład tych stanów
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do całkowitego momentu magnetycznego, zastosowana została także reprezentacja gę-
stości jako p2(ρ↑ − ρ↓). Naturalnie pasma 5s i 5p nie wnoszą wkładu do całkowitego
momentu, o czym można się łatwo przekonać całkując przedstawione rozkłady. Ulegają
one jednak silnej polaryzacji, o czym świadczy ujemny obszar dla małych pędów. Ponie-
waż funkcja 4f ma w tym obszarze wartości bliskie zeru, całkowita gęstość tych trzech
stanów także jest ujemna. W skali energii, stany 5s i 5p są niżej położone, dlatego też
pierwsze ulegają obsadzeniu. Jednak w przestrzeni rzeczywistej, jako należące do ko-
lejnej powłoki atomowej, znajdują się dalej od jądra. W przypadku elektronów o spinie
zgodnym ze spinem 4f ma miejsce oddziaływanie przyciągające, zaś to o kierunku spinu
przeciwnym, są odpychane. W przestrzeni pędów, proces ten objawia się jako dominacja
gęstości spinów mniejszościowych w obszarze małych pędów.

Rysunek 6.13: Rozkład gęstości pędów elektronów walencyjnych na płaszczyźnie ΓMK:
lewy rysunek ρ↑(~p) oraz ρ↓(~p), prawy rysunek: (ρ↑(~p)− ρ↓(~p)).

Rysunek 6.14: Rozkład gęstości pędów elektronów walencyjnych na płaszczyźnie ΓMA.
Lewy rysunek ρ↑(~p) oraz ρ↓(~p), prawy rysunek: (ρ↑(~p)− ρ↓(~p)).
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W wypadku elektronów walencyjnych nie można już mówić o symetrii sferycznej,
stąd też przedstawione zostały na rysunkach 6.13-6.15 przekroje dla płaszczyzny bazowej
i dwóch płaszczyzn do niej prostopadłych. W obszarze niskich pędów gęstość jest mała,
lecz dodatnia w niemal całym obszarze. Lokalnie występująca ujemna gęstość (ozna-
czona białą przerywaną liną na rys. 6.13-6.15) może być związana z ujemnymi pikami
w obrazie gęstości w przestrzeni rzeczywistej (rys. 6.2), choć niewielka wartość tej pierw-
szej może wskazywać na niepewność numeryczną przy przejściu z przestrzeni położeń do
przestrzeni pędów. Należy zwrócić uwagę, iż gęstości dla obydwu kierunków spinów są
w tym obszarze już raczej małe (gęstość elektronów walencyjnych zanika dość szybko)
i nawet obecność ujemnej gęstość w tym obszarze nie jest mocnym dowodem ujemnej
polaryzacji. Zidentyfikowanie takiej ujemnej polaryzacji nie jest możliwe w przestrzeni
rzeczywistej, co jednoznacznie pokazuje, jak bardzo istotna jest, dla rozumienia struktury
magnetycznej, powyższa analiza.

Rysunek 6.15: Rozkład gęstości pędów elektronów walencyjnych na płaszczyźnie ΓKA.
Lewy rysunek ρ↑(~p) oraz ρ↓(~p), prawy rysunek: (ρ↑(~p)− ρ↓(~p)).

Rysunek 6.16: Rozkład gęstości spinów (dla elektronów walencyjnych i semi-core)
w przestrzeni pędów na płaszczyznach ΓMK, ΓMA oraz ΓKA.

Postępując analogicznie jak w wypadku zrekonstruowanej gęstości par
elektron-pozyton, można na podstawie obliczonego rozkładu dokonać identyfikacji
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elementów powierzchni Fermiego. Samo porównanie wyników rekonstrukcji i rezulta-
tów teoretycznych nie jest tu zasadne, gdyż mamy do czynienia z efektywnie różnymi
rozkładami: par elektron-pozyton oraz samych elektronów. Można jednak mówić
o znaczącym podobieństwie, gdyż topologia powierzchni Fermiego nie ulega zmianom.
Dotychczas prezentowane było oddzielnie funkcje ρ↑(~p) i ρ↓(~p). Skupię się teraz na ich
sumie, gdyż taki wynik otrzymuje się właśnie z eksperymentu anihilacyjnego. Jedynie
pomiar rozkładu gęstości pędów i gęstości spinowej (np. poprzez spolaryzowane profile
komptonowskie, z których taką gęstość można zrekonstruować) pozwala na odtworzenie
dwóch oddzielnych rozkładów. W każdym innym przypadku posługiwać należy się sumą
gęstości dla obydwu kierunków spinów. Otrzymane przeze mnie wyniki przedstawione
zostały na rysunku 6.17.

Wyraźnie widoczne są dziury wokół równoważnych punktów Γ′ dla p ≈ 1a.u oraz
elektrony zapełniające II strefę Brillouina (na płaszczyźnie bazowej). Jak można zaob-
serwować na rysunku 6.17 (b), dla płaszczyzny pz = ΓA gęstości w II strefie Brillouina
są już znacznie mniejsze (kolor niebieski i fioletowy), po czym znów się zaczyna się za-
pełniać dla równoważnej z bazową powierzchni pz = 2ΓA (rys. 6.17 (c)). Z rysunku
6.17 (a) można natomiast odczytać wzrost gęstości poza I strefą Brillouina w kierunku
ΓK (wszystkie punkty i kierunki wysokiej symetrii zostały zaprezentowane w dodatku
A.5), który nie jest tak wyraźny na kolejnej płaszczyźnie (rys. (b)). Ten obszar także
jest równoważny okolicom punktu M w przestrzeni zredukowanej. Z drugiej strony, wo-
kół punktu K występuje obniżenie gęstości sugerujące obecność dziur w tym obszarze.
Jęzory zwiększonej gęstości w otoczeniu punktu T II strefy, można związać z elektrono-
wym płatem, który widoczny był wokół punktuH na rys. 6.6 oraz 6.7. Rozkłady gęstości
pędów są bardzo rzadko prezentowane, choć ich interpretacja pomaga lepiej zrozumieć
naturę i pochodzenie poszczególnych elementów powierzchni Fermiego. Jak zostanie
zaprezentowane poniżej, nakładanie się płatów PF sprawia, że ich rozróżnienie staje się
trudne.

Rysunki 6.18–6.21 przedstawiają gęstość pędów po zredukowaniu jej do I strefy Bril-
louina procedurą LCW. Taki rozkład ma sens średniej liczby obsadzeń elektronów walen-
cyjnych. Dla ułatwienia identyfikacji elementów powierzchni Fermiego, przedstawione
zostały oddzielnie wkłady od dwóch rzutów spinu. W wypadku płaszczyzny bazowej
widoczne są dziury wokół punktu Γ. Ten dziurowy element powierzchni Fermiego ma
osiowo symetryczny przekrój. W połowie odległości ΓA można nawet mówić o dwóch
skokach liczby obsadzeń, objawiających się na rys. 6.19 dwoma zagęszczeniami izoli-
nii. Zasadniczo jednak trzeba tu mówić o uśrednieniu dwóch powierzchni. Jak wiadomo
z analizy pasmowej, te dwie powierzchnie są współosiowe i zlokalizowane blisko sie-
bie, przez co ich rozróżnienie w wypadku, gdy rozważa się wszystkie pasma walencyjne
jest wielce nietrywialne. Niemniej wyraźne są dziury w obrazie liczby obsadzeń elek-
tronów o spinie mniejszościowym. Udało się odtworzyć niewielki element w połowie
odległości ΓK, który jest jednak już mniej widoczny gdy rozważa się sumę obsadzeń.
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Rysunek 6.17: Całkowity (ρ↑(~p) + ρ↓(~p)) rozkład gęstości pędów elektronów walencyj-
nych (a) na płaszczyźnie bazowej pz = 0, (b) płaszczyźnie pz = ΓA, (c) płaszczyźnie
pz = 2ΓA oraz (d) prostopadle do płaszczyzny bazowej. Białe kontury wyznaczają gra-
nice I i II strefy Brillouina. W wypadku rysunku (c), dla poprawy czytelności zastoso-
wano inną skalę. Kolor czerwony oznacza maksimum gęstości, niebieski - minimum

Kolejny element dziurowy, widoczny na płaszczyźnie bazowej, zlokalizowany jest wokół
punktu K i rozciąga się wzdłuż krawędzi KH , nie osiągając jednak płaszczyzny ALH ,
co wynika m.in z analizy rysunku 6.20, gdzie wokół punktu H widoczny jest niewielki
element elektronowy. Bez trudu można zidentyfikować powierzchnię elektronową rozcią-
gającą się wokół punktu M . Zajmuje ona znaczą część płaszczyzny bazowej, doskonale
odzwierciedlając symetrię I strefy Brillouina. Powierzchnia ta widoczna jest także na
płaszczyźnie pz = 0, 5ΓA, choć ma już nieco inny kształt. Nie osiąga tam granicy strefy.
Jak widać z kolei na rysunku 6.21, wspomniany element dziurowy ma bardzo interesu-
jący kształt o biszkoptowatym przekroju. Płaszczyzna pz = 0, 5ΓA przecina właśnie ten
„biszkopt” w miejscu gdzie jest on szerszy. Na uwagę zasługuje także równoległość pła-
tów tej powierzchni. Występuje ona zarówno wzdłuż osi c, jak i wzdłuż kierunku KMK.
Ponieważ element dziurowy wzdłuż krawędzie strefy Brillouina i element elektronowy
wokół punktuM , są zlokalizowane dość blisko siebie, następuje ich deformacja w obrazie
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Rysunek 6.18: Gęstość obsadzeń dla elektronów „up” (lewy rysunek), „down” (środkowy
rysunek) oraz ich sumy (prawy rysunek) na płaszczyźnie bazowej. Białe kontury wyzna-
czają granice I strefy Brillouina

Rysunek 6.19: Gęstość obsadzeń dla elektronów „up” (lewy rysunek), „down” (środkowy
rysunek) oraz ich sumy (prawy rysunek) na płaszczyźnie pz = 0, 5ΓA. Białe kontury
wyznaczają granice I strefy Brillouina

Rysunek 6.20: Gęstość obsadzeń dla elektronów „up” (lewy rysunek), „down” (środ-
kowy rysunek) oraz ich sumy (prawy rysunek) na płaszczyźnie ALH . Białe kontury
wyznaczają granice I strefy Brillouina

liczby obsadzeń i z tego powodu otrzymane kontury różnić się mogę od tych, które wy-
znaczone zostały w oparciu o dyspersję pasm. Sytuacja komplikuje się, gdy rozważa się
obraz średniej liczby obsadzeń wszystkich elektronów, bez rozróżnienia kierunku spinu.
Na przykład element dziurowy w połowie odległości ΓK uśrednia się z dziurową tubą
wzdłuż osi c i jest widoczny tylko jako pewna anomalia obsadzenia, ale trudniej jest do
zidentyfikować jako konkretny płat powierzchni.
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Rysunek 6.21: Gęstość obsadzeń dla elektronów „up"górny rysunek, „down” (środkowy
rysunek) oraz ich sumy (dolny rysunek) na płaszczyznach ΓMA oraz ΓKA. Białe
kontury wyznaczają granice I strefy Brillouina





Rozdział 7

Rekonstrukcja rozkładów gęstości
spinów w przestrzeni położeń

Eksperyment dyfrakcji spolaryzowanych neutronów, przeprowadzony przez Moona i in.
[MKCC72] dostarczył unikatowych danych w postaci magnetycznych amplitud rozpra-
szania. Pomiary wykonano w temperaturze T = 96K (obowiązuje wtedy uporządko-
wanie ferromagnetyczne) na próbce czystej izotopowo (160Gd). Dzięki temu możliwe
było wykonanie pomiarów w dość szerokim zakresie sin θ/λ, aż do wartości 1.2738Å

−1
.

Otrzymane wyniki dotyczą całek (z dokładnością do stałej multiplikatywnej):

∑
j

fj(~q) · µjei~q·~rj =

∫
Ω

[ρ↑(~r)− ρ↓(~r)] ei~q~r d~r (7.1)

gdzie ~q ma sens pędu przekazanego w wyniku rozpraszania, Ω jest objętością komórki ele-
mentarnej, µj oznacza całkowity moment magnetyczny atomu j znajdującego się w po-
łożeniu ~rj , zaś wielkość fj(~q) nazywana jest magnetycznym czynnikiem kształtu - form
factorem. Wyznaczenie na tej podstawie funkcji podcałkowej (rozkładu gęstości spinów)
wymaga rozwiązania zagadnienia odwrotnej transformaty Radona (w tym wypadku jest
to transformata Fouriera). Trzeba jednak pamiętać, że obserwowana w eksperymencie
dyfrakcja następuje na konkretnych płaszczyznach krystalicznych, spełniających waru-
nek Bragga: nλ = 2d sin θ (d jest odległością między płaszczyznami prostopadłymi do
wektora ~q = h~b1 + k~b2 + l~b3, (hkl) to indeksy Millera). Stąd też uzyskuje się warto-
ści czynników strukturalnych Fhkl dla zespołu dyskretnych wartości (hkl). Odwrócenie
transformaty opisanej równaniem 7.1 polega zatem na obliczeniu sumy szeregu:

ρ(~r) =
1

Ω

∑
h,k,l

Fhkl(~q)e
−i~q~r (7.2)

Suma fourierowska dotyczy wszystkich możliwych indeksów (hkl). Aby wykonać od-
wrotną transformatę 7.2 trzeba mieć na uwadze błąd związany z obcięciem szeregu, co
prowadzi do niefizycznych oscylacji. W wypadku omawianego eksperymentu zmierzone
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zostały tylko refleksy typu (hk0) oraz (0kl), brak jest natomiast przypadku o trzech nie-
zerowych indeksach. Z tego możliwe było jedynie odtworzenie rzutu gęstości na płasz-
czyznę bazową (wtedy bowiem sumowanie przebiega po indeksach typu (hk0)). Chcąc
uzyskać pełen obraz ρsp(~r), należy zastosować bardziej wyrafinowaną metodę.

Użycie entropii informacyjnej Kullbacka-Leiblera pozwala rekonstruować jedynie do-
datnio określone i addytywne rozkłady. W przypadku gęstości spinowej ρsp(~r), która jest
różnicą dwóch funkcji nie ma powodu, aby wymuszać ρsp > 0. Stosuje się więc podej-
ście dwukanałowe, w którym rekonstrukcji podlega każda składowa oddzielnie [PG90].
Definiuje się w tym celu gęstość pomocniczą:

p+
i =

ρ+
i∑

j

(
ρ+
j + ρ−j

) , p−i =
ρ−i∑

j

(
ρ+
j + ρ−j

) (7.3)

gdzie p±i ma sens prawdopodobieństwa uzyskania wartości ρ± w pikselu i-tym znajdują-
cym się w punkcie ~ri. Każdy z rozkładów jest już dodatni i jako taki ma dobrze określoną
entropię informacyjną.

S{ρsp} = S+ + S− = −

[∑
i

p+
i ln

p+
i

mi

+
∑
i

p−i ln
p−i
mi

]
(7.4)

Po wprowadzeniu (z mnożnikiem Lagrange’a λ) warunku dodatkowego na χ2, opisują-
cego możliwie najlepsze dopasowanie do eksperymentu, otrzymuje się lagranżjan, któ-
rego maksymalizacja pozwala wyznaczyć szukane rozkłady:

ρ+
i = m+

i exp

[
−λA∂χ

2

∂ρ+
i

]
, ρ−i = m−i exp

[
−λA∂χ

2

∂ρ−i

]
(7.5)

m±i ma w tym wypadku sens rozkładu apriorycznego, zaś A =
∑

j

(
ρ+
i + ρ−i

)
. Jak łatwo

zauważyć: ∂χ2

∂ρ−i
= − ∂χ2

∂ρ+i
=
∑

j
Ej−Tj
σ2
i
rji, gdzie Ej jest wartością całki eksperymentalnej,

zaś Tj =
∑

l rjl(ρ
+
l − ρ

−
l ), gdzie rjl jest odpowiednim elementem macierzy przejścia,

zależnej od metody całkowania gęstości. Dwukanałowe podejście wiąże się z koniecz-
nością wprowadzeniem podwójnej normalizacji. W tym celu zdefiniowane zostały dwie
wielkości:

B+ = (1 + α)µ =
∑
i

ρ+
i (7.6)

B− = −αµ = −
∑
i

ρ−i (7.7)

gdzie mnożnik α pozwala ważyć udział ujemnej części w pełnym rozkładzie. Naturalnie,
zwykle posiadamy informację jedynie o momencie magnetycznym µ = B+ + B−, a nie
o poszczególnych składnikach sumy, dlatego też parametr α również podlega wariacji
i jest aktualizowany w każdym cyklu. Jeśli n± oznaczają odpowiednio normę gęstości
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dodatniej i ujemnej obliczoną na końcu iteracji (po zastosowaniu iteracyjnego wzoru
maksymalnej entropii), zaśB±, to można wprowadzić parametr ξ =

∣∣∣n−n+
· B−
B+

∣∣∣ obrazujący
zmianę proporcji między częścią dodatnią i ujemną. Nowy mnożnik Lagrange’a jest
wówczas wyznaczany z równania:

α =
ξ

1− ξ
(7.8)

Pełni on także rolę testu zbieżności algorytmu. Jeśli ξ = 1 oznacza to, że części dodatnia
i ujemna są sobie równe, co jest sprzeczne z założeniem o niezerowym momencie ma-
gnetycznym. Drugi przypadek to ξ > 1, kiedy to następuje odwrócenie proporcji między
gęstością dodatnią i ujemną. Jeśli którakolwiek z tych dwóch sytuacji się zdarzy, oznacza
to, że startowy parametr α został źle dobrany. W każdym innym wypadku, ewoluuje on
tak, jak wymagają tego dane eksperymentalne. Dla samouzgodnienia procedury pożądana
jest taka wartość α, która nie będzie się różnić znacząco na początku i końcu obliczeń.

Rozkłady ρ± nie mają (w ogólności) osobno sensu gęstości spinów „do góry”
i „w dół”. Gdyby tak było, następowałoby odejmowanie od siebie lokalnie bardzo du-
żych gęstości, co prowadziłoby do znaczących niepewności względnych w różnicy. Sto-
sując zamiast tego gęstość dodatnią i ujemną: ρ± = |ρ↑ − ρ↓| · θ (± [ρ↑ − ρ↓]), można
uniknąć wspomnianego problemu, gdyż zawsze jedna część dominuje. Jeśli w jakimś
obszarze, gęstość powinna być bliska zera, należy oczekiwać, że obydwa rozkłady będą
przyjmować małe wartości. Podejście to jest całkowicie zgodne z koncepcją maksymal-
nej entropii, gdyż rozkłady ρ± są wolne od szczegółów nieuzasadnionych w danych do-
świadczalnych. Jest jednak pewien koszt takiego podejścia. Całka objętościowa z sumy
(ρ++ρ−) nie ma sensu całkowitej liczby elektronów, więcA nie ma dobrze zdefiniowanej
wartości i dlatego konieczne jest wprowadzania parametru α i jego aktualizacja.

7.1 Rekonstrukcja w oparciu o szereg Fouriera

Jak to zostało zasygnalizowane, autorzy pracy [MKCC72] nie mogli przeprowadzić trój-
wymiarowej analizy fourierowskiej. Nie mając także wyników obliczeń pasmowych, po-
służyli się jonowym form faktorem. Dopasowanie go do eksperymentu wykazało, że dla
małych wartości sin θ/λ występują punkty, które zdecydowania odbiegają od przewidy-
wań. Na tej podstawie wysnuto wniosek, że muszę one być związane z rozkładem gęsto-
ści spinowej dla elektronów przewodnictwa. Różnica między zgromadzonymi punktami
eksperymentalnymi, a form faktorem jonowym stała się podstawą do wykonania rekon-
strukcji ich rozkładu gęstości.

Zdefiniujmy U(r), która będzie miała sens radialnej funkcji gęstości prawdopodo-
bieństwa: ∫ ∞

0

U2(r) dr = 1 (7.9)
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Pozostaje ona w bliskim związku z funkcją falową, gdyż:∫
V

|Ψ(~r|2 d3r = 4π

∫ ∞
0

|Ψ(r)|2r2 dr = n (7.10)

gdzie n oznacza liczbę elektronów. Dodatkowo, można rozwinąć funkcję U(r) w szereg
[BFW62]:

U(r) =
4∑
i=1

Cir
4e−zir (7.11)

gdzie Ci i zi są parametrami do obliczenia. W tym wypadku, form faktor można obliczyć
jako całkę:

f(q) = 0, 5

∫ ∞
0

U2(r) dr

∫ π

0

eiqr cos θ sin θdθ =

∫ ∞
0

U2(r)j0(qr) dr (7.12)

gdzie j0(qr) = sin (kr)/(kr) jest sferyczną funkcją Bessla zerowego rzędu. Przy definicji
funkcji U(r) danej równaniem 7.11, całka powyższa jest analityczna i można ją zapisać
w postaci:

f(q) = 40320
4∑
i=1

4∑
j=1

CiCj
(zi + zj)

7 − 7(zi + zj)
5q2 + 7(zi + zj)

3q4 − (zi + zj)q
6

[(zi + zj)2 + q2]8

(7.13)
Zawiera ona osiem niezależnych parametrów, jednak autorzy nie użyli wartości teoretycz-
nych wyznaczonych przez Watsona i Freemana, lecz dopasowali je do swoich danych. Jak
można zauważyć na rysunku 7.1, dwa pierwsze refleksy wykazują znacznie wyższe war-
tości, niż wynika to z modelu swobodnego jonu. W oparciu o te dwa punkty oraz punkt
dla q = 0, który stanowi o momencie magnetycznym elektronów walencyjnych, Moon
i in. zrekonstruowali rozkład gęstości spinowej. Założyli przy tym, że dla kolejnych in-
deksów (hkl) amplitudy są zerowe, więc nie ma błędu związanego z obcięciem szeregu.
Zastanawiający jest jednak wzrost wartości f · µ w obszarze sin θ/λ ∈ (0, 3; 0, 38)Å

−1
.

Punkty te różnią się od dopasowanej krzywej systematycznie więcej niż o σ.
Stosując odwrotną transformatę Fouriera, powtarzając procedurę Moona i in. doko-

nałem rekonstrukcji rzutu gęstości spinowej na płaszczyznę bazową. Użytych do tego
celu zostało 26 punktów eksperymentalnych. Wynik przedstawiony został na rysunku
7.2 (opis prezentowanych płaszczyzn znaleźć można w dodatku A.5 na rysunku A.2).
Widoczna tam część ujemna tylko częściowo wynika z oscylacji typowych dla interpola-
cji fourierowskiej. Wysokość piku zlokalizowanego wokół granic komórki elementarnej
(są to naroża wykresu i punkt (0, 5; 0.5)) zdecydowanie wykracza poza wielkość takich
oscylacji. Na tej podstawie Moon i in. postawili wniosek o istnieniu ujemnej polaryzacji
elektronów przewodnictwa. Niestety zastosowanie podobnej procedury do lokalnej części
form-faktora, która wyznaczona została w oparciu o całkowanie funkcji U(r), pokazała,
że tak samo otrzymuje się ujemną gęstość w obszarze krawędzi komórki elementarnej.
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Rysunek 7.1: Eksperymentalne magnetyczne amplitudy rozpraszania wg. Moon i in.
[MKCC72] (czarne punkty) wraz z dopasowaną funkcją opisaną równaniem 7.13 (czer-
wona linia ciągła); dolne rysunki: jonowy form faktor w większym zakresie sin θ/λ oraz
różnica pomiędzy eksperymentem, a dopasowaną krzywą (linia ciągła została dodana
w celu ułatwienia śledzenia przebiegu punktów)

Jest to jednoznaczny dowód, że taka projekcja jest bardzo niedokładna, z uwagi na obcię-
cie szeregu i do poprawnej rekonstrukcji wymagana jest znacznie większa liczba współ-
czynników fourierowskich. Autorzy pracy [MKCC72] pośrednio rozwiązali ten problem
wprowadzając uśrednienie gęstości w kuli o promieniu 0, 63Å - to ponad 19% rozmiaru
komórki elementarnej i ponad 52% promienia sfery atomowej. Przy tak silnym rozmyciu
usuwane są nie tylko artefakty, ale także istotne szczegóły w rozkładzie gęstości. Z tego
też względu konieczne jest użycie metody maksymalnej entropii, która w pełni wyko-
rzysta informację zawartą w danych, a tam gdzie jej brakuje nie wytworzy niefizycznych
oscylacji.
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Rysunek 7.2: Rzut gęstości spinowej na płaszczyznę bazową. Rekonstrukcja metodą
Fouriera z danych dyfrakcyjnych. Górny rysunek pokazuje gęstość całkowitą, dolny tylko
jej część ujemną, która na rysunku górnym została zaznaczona białym konturem. Opis
przedstawionych płaszczyzn zamieszczony został w dodatku A.5.
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7.2 Rekonstrukcja rzutu gęstości na płaszczyznę bazową
w oparciu o metodę maksymalnej entropii

W celu najlepszego wykorzystania symetrii komórki elementarnej, oraz maksymalnego
zredukowania liczby punktów, w których następuje rekonstrukcja, wybrany został trójkąt
o wierzchołkach (0; 0), (0, 5; 0), (2/3; 1/3) (rys.7.3). Stanowi on 1/12 płaszczyzny bazo-
wej i pozostałą część przestrzeni można zredukować do tego trójkąta poprzez translacje
o wektor sieciowy, lub rotacje należące do grupy punktowej struktury hcp.

Rysunek 7.3: Siatka punktów na płaszczyźnie bazowej, użyta w procesie rekonstrukcji
metodą maksymalnej entropii. Czerwone linie wyznaczają granice komórki elementarnej.

Nietrywialną sprawą jest dobór odpowiedniego rozkładu apriorycznego do rekon-
strukcji. Rozkład jednorodny, choć wydaje się najbezpieczniejszy i nie wyróżnia żad-
nego obszaru, nie jest w tym wypadku najlepszym rozwiązaniem. Zdecydowanie nie jest
zgodny z koncepcją bayesowskiego aktualizowania stanu wiedzy. Już na starcie wia-
domo bowiem, że musi istnieć maksimum gęstości w obszarze, gdzie znajduje się atom
oraz że gęstość powinna zanikać w miarę oddalania się od położenia atomu w komórce
elementarnej. Zastosowałem zatem prior w postaci sumy rozkładu Gaussa, centrowanego
na atomie, oraz jednorodnego rozkładu gęstości ujemnej. Parametr α, ważący gęstość
ujemną i dodatnią został dobrany w taki sposób, aby nie ulegał on znaczącym zmianom
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w czasie kolejnych iteracji. Tylko wtedy istnieje pewność, że jego wartość jest optymalna
i nie wprowadza żadnych, niepożądanych efektów.

Test stabilności metody został przeprowadzony przy użyciu form faktorów wyznaczo-
nych teoretycznie (równanie 7.13) przez całkowanie funkcji U(r). Wiadomo, że funkcja
ta jest dodatnia w całej przestrzeni i taki wynik powinienem otrzymać, pomimo użycia
metody dwukanałowej. Początkowo ustawiona została wartość ujemnej gęstości na po-
ziomie αµ = 0, 1284µB (α = 0, 01). Jednak obserwowane było konsekwentne redukowa-
nie parametru α w kolejnych iteracjach. Nawet dla α rzędu 10−5 obserwuje się stopniowe
zmniejszanie udziału ujemnej gęstości. W oczywisty sposób, całkowita gęstość jest do-
datnia, jak należało oczekiwać. Istnieje także ujemny wkład, gdyż nie można go zupełnie
usunąć (może jedynie asymptotycznie maleć do zera). Widoczne na rysunku 7.4 otocze-
nia krawędzi komórki elementarnej (naroża wykresów oraz punkt (0, 5; 0, 5)) w wypadku
rekonstrukcji metodą maksymalnej entropii wolne są od niefizycznych oscylacji typo-
wych dla metody fourierowskiej. Na uwagę zasługuje także pojawienie się niewielkiego
minimum gęstości w punkcie odpowiadającym położeniu atomu. Należało oczekiwać tu
bardzo małej gęstości (jest to projekcja na płaszczyznę, więc gęstość nie jest w tym punk-
cie zerowa), mając na uwadze zachowania funkcji U(r). Nie jest jednak zaskoczeniem, że
minimum to jest bardzo subtelne. Maksymalna entropia nie pozwoli na wprowadzenie ta-
kiej niejednorodności, jeśli nie wymagają tego zgromadzone dane. W tym wypadku, było
to tylko 26 punktów eksperymentalnych, które stanowiły zbyt skromną wiedzę, aby od-
tworzyć wyraźniejsze minimum gęstości w położeniu atomu. Można jednak powiedzieć,
iż metoda maksymalnej entropii „przewiduje”, iż gęstość w tym obszarze powinna ule-
gać redukcji. Wyniki otrzymane metodą fourierowską oraz metodą maksymalnej entropii
przedstawione zostały na rysunku 7.4. W tym drugim wypadku rozkład nie tylko lepiej
oddaje sferycznie symetryczny charakter zlokalizowanego momentu magnetycznego, ale
też wolny jest od niepożądanych oscylacji. Ponadto, maksimum rozkładu wyznaczone
metodą transformaty Fouriera, ma postać tylko pojedynczego piku, bez minimum, czy
choćby wypłaszczenia wokół położenia atomu.

Po zbadaniu stabilności użytego algorytmu rekonstrukcji można przystąpić do dys-
kusji wyników otrzymanych dla rzeczywistych danych eksperymentalnych. Wykorzy-
stywane były dwa rozkłady aprioryczne: gaussowski, taki jak przy rekonstrukcji z teo-
retycznych form faktorów, oraz ten, który otrzymany został jako wynik wcześniej oma-
wianej rekonstrukcji. W obydwu wypadkach odtworzenie punktów eksperymentalnych
jest satysfakcjonujące (rys. 7.5). Udało się nawet odtworzyć niewielką anizotropię dla
sin θ/λ = 1, 115Å

−1
(są to refleksy typu (530) oraz (070) - nie są to refleksy równo-

ważne ze względu na symetrię). Wyjątkiem może tu być drugi punkt eksperymentalny,
który wydaje się być zaniżony względem pozostałych. O ile odtworzone punkty (tzn. od-
powiadające całkom ze zrekonstruowanego rozkładu) można umieścić na dość gładkiej
krzywej, tak jak to miało miejsce w wypadku form faktorów teoretycznych, to ekspery-
mentalne wyniki tak gładkie już nie są. Można oczywiście to interpretować jako wpływ
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Rysunek 7.4: Rzut gęstości spinowej opisanej wzorem 7.11 na płaszczyznę bazową,
zrekonstruowany metodą maksymalnej entropii (górny rysunek) oraz metodą szeregu
Fouriera (dolny rysunek). Prawa część każdego rysunku prezentuje gęstość w przestrzeni
międzywęzłowej. Białe obszary na dolnym rysunku oznaczają ujemną gęstość. Opis
przedstawionych płaszczyzn zamieszczony został w dodatku A.5
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momentu magnetycznego elektronów przewodnictwa, jednakże w procesie rekonstrukcji,
znaleziony został możliwe najgładszy rozkład, który spełnia warunek dopasowania do
wszystkich punktów eksperymentalnych, przy jednoczesnym gorszym dopasowaniu do
tego konkretnego punktu. Innymi słowy, nawet jeśli mniejsza wartość drugiego refleksu
ma sens fizyczny, to jest to zbyt uboga informacja (oparta tylko na jednym punkcie), aby
znalazła ona odzwierciedlenie w obrazie zrekonstruowanej gęstości.

Rysunek 7.5: Eksperymentalne magnetyczne amplitudy rozpraszania (czarne pełne
kółka) wraz z ich odtworzeniem w metodzie maksymalnej entropii (czerwone okręgi)

W wypadku rekonstrukcji z danych eksperymentalnych należało zwiększyć udział
ujemnej części (α = 0, 006) i nie udało się wyeliminować obszarów o całkowitej gę-
stości ujemnej (nie ma też powodu, aby wymuszać ściśle dodatnie rozwiązanie). Rozkład
otrzymany jako wynik rekonstrukcji dla teoretycznej gęstości 4f , a użyty tutaj jako prior,
został znacząco zmodyfikowany, co wprost wynika z pojawienia się wkładu od elektro-
nów walencyjnych (decydują o tym trzy pierwsze punkty o indeksach (010), (110) oraz
(020)). Przede wszystkim uzyskuje się całkowity moment magnetyczny większy o 1µB,
co znajduje odzwierciedlenie głównie w wysokości piku gęstości na atomie. Szerokość
tego piku, tylko nieznacznie rośnie, gdyż tu decydujący wpływ ma wkład od momentu 4f .
Pojawia się również ujemny obszar centrowany dokładnie na granicy komórki elementar-
nej. Niewielka głębokość oraz bardzo lokalny charakter nie dają jednak powodów do
przypisywania mu fizycznej interpretacji. Trzeba także podkreślić, że w tej części wystę-
pują największe zmiany podyktowane użyciem różnych rozkładów apriorycznych. Roz-
kład jednorodny dąży do generowania tu ujemnej „szpilki”, z minimum wynoszącym ok.
−0, 15Å

−2
, rozkład gaussowski zaś −0, 1Å

−2
. Nie ma powodu aby wymuszać ujemną

gęstość, gdyż wynika ona wprost z analizy fourierowskiej, ale także ewolucja parametru
α, ważącego część dodatnią i ujemną, wskazuje, że taki ujemny podkład jest wynikiem,
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który znajduje odzwierciedlenie w danych. Ponownie udało się uzyskać minimum gęsto-
ści na atomie, co nie było możliwe przy liczeniu odwrotnej transformaty Fouriera. Także
ujemna część jest inna niż w oryginalnej pracy Moona i in. Wynik MaxEnt, daleko od
atomu, utrzymuje się na poziomie zerowej gęstości i dopiero w okolicy x = 0, 5 (rys. 7.6)
pojawia się ujemne minimum. Natomiast dla rezultatu transformaty Fouriera, widoczne
są oscylacje, ale też gęstość spada zdecydowanie wcześniej i gwałtowniej; nawet uśred-
nienie wspomnianych oscylacji wskazywałoby na zdecydowanie większy obszar ujemny.
Nie bez znaczenia jest także to, że zastosowane przez Moona i in. uśrednienie gęstości
wewnątrz sfery of promieniu 0, 63Å, odpowiada przedstawionej na rysunku 7.6 wartości
x = 0, 1. Przy tak silnym rozmyciu nie tylko ujemną część można zniwelować, ale też
nadmiernie wygładzić maksima związane z momentami magnetycznymi atomów.

Rysunek 7.6: Lewy rysunek: projekcja gęstości spinowej na płaszczyznę bazową zrekon-
struowana metodą maksymalnej entropii z danych dyfrakcyjnych, prawy rysunek: wynik
rekonstrukcji metodą maksymalnej entropii (niebieska linia) i metodą fourierowską (czer-
wona linia)

7.3 Rekonstrukcja trójwymiarowego rozkładu gęstości
spinów z danych dyfrakcyjnych

Otrzymanie pełnego, trójwymiarowego rozkładu nie jest możliwe w oparciu o metodę
transformaty Fouriera z uwagi na zbyt ubogie dane (brak jest współczynników fourie-
rowskich dla indeksów typu (hkl)). Jedyne, co mogli zrobić autorzy pracy [MKCC72], a
co było już wielkim osiągnięciem w owym czasie, to odjęcie od zmierzonych form fak-
torów jonowego profilu dla elektronów 4f i dokonanie rekonstrukcji dla takich danych.
W praktyce oznaczało to odwracanie transformaty Fouriera w oparciu o jedynie 3 re-
fleksy oraz refleks zerowy związany z normalizacją. Na bazie takiego rozkładu trudno
jest wnioskować o strukturze magnetycznej. Dodatkową motywacją do powtórzenia re-
konstrukcji były wyniki dla terbu [SSN+67], następującego w układzie okresowym po
gadolinie, które wskazywały na dodatnią polaryzację elektronów przewodnictwa. Aby
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wyjaśnić wszelkie wątpliwości, ponownie użyłem metody maksymalnej entropii, tym ra-
zem do rekonstrukcji gęstości w całej komórce elementarnej. Do tego celu wykorzysta-
łem wszystkie 74 zmierzone refleksy, pamiętając, że są to dane niekompletne. Do rekon-
strukcji użyty został algorytm MEED (maximum entropy electon density) [SS90], który
rozszerzony został przez prof. L. Dobrzyńskiego, do rekonstrukcji gęstości spinowej,
o podejście dwukanałowe (MEMD - maximum entropy magnetization density). Zostało
bowiem sprawdzone, że rekonstrukcja z tylko dodatnim wkładem gęstości napotyka na
pewne trudności ze zbieżnością metody, a dodatkowo a priori można, na podstawie wy-
niku Moona i in. [MKCC72], założyć, że ujemny podkład istnieje. To właśnie uzasadnia
użycie podejścia dwukanałowego.

W tym wypadku dobór przestrzeni rekonstrukcji jest nieco bardziej skomplikowany,
gdyż należy znaleźć tzw. komórkę Wignera-Seitza dla przestrzeni rzeczywistej. Sta-
nowi ona 1/24 całej objętości komórki i składa się z dwóch graniastosłupów trójkątnych
(rys.7.7) o wysokości 0, 25c.

Rysunek 7.7: Siatka punktów (widok z góry) użyta w procesie rekonstrukcji metodą
maksymalnej entropii. W kierunku osi z punkty zajmuję przestrzeń do 0, 25c. Czerwone
linie wyznaczają granice komórki elementarnej

Użyte zostały dwa rozkłady aprioryczne - jednorodny oraz gaussowski. W tym dru-
gim przypadku, dokonałem superpozycji gęstości atomowych (opisywanych właśnie roz-
kładami Gaussa) dla komórki elementarnej oraz ośmiu najbliższych sąsiadów. W punkcie
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(1/3; 2/3; 1/4) znajduje się atom i to on dominuje gęstość w lewym górnym graniasto-
słupie na rysunku 7.7. Natomiast prawy dolny graniastosłup, całkowicie należy do prze-
strzeni międzywęzłowej. Aby lepiej oddać ciągłość gęstości na granicach tych obszarów
i w pełni uwzględnić symetrię translacyjną, a także już na starcie włączyć polaryzację
przestrzeni międzywęzłowej przez zlokalizowany moment 4f , konieczne było właśnie
wprowadzenie wkładów od sąsiednich komórek.

Wynik zasadniczo nie powinien zależeć od wyboru rozkładu startowego, lecz trzeba
pamiętać, że metoda maksymalnej entropii szuka rozwiązania możliwe najbliższego
prioru. Nie ma to znaczenia w wypadku, gdy to dopasowanie do danych determinuje
wynik, lecz jeśli dane są silnie zaszumione, lub ich brakuje, wówczas ważne jest z której
strony dochodzi się do minimum langranżjanu (zwłaszcza, że minimum to jest w ogól-
ności niejednoznaczne i może to być na przykład minimalna hiperpowierzchnia w prze-
strzeni gęstości).

Jak to było już sygnalizowane, konieczny jest dobór odpowiedniego parametru α,
który wyznacza proporcję między częścią dodatnią i ujemną. Jest on aktualizowany
w każdym cyklu obliczeń. Wykonana została seria rekonstrukcji dla rozkładu jednorod-
nego z α ∈< 0, 001; 0, 05 >, gdzie dla skrajnych wartości obserwowano konsekwentny
wzrost/spadek tego parametru w czasie całego cyklu obliczeń. To uzasadnia, dlaczego
przestrzeń α została ograniczona tylko do takich wartości. Wyniki odtworzenia ekspe-
rymentalnych magnetycznych amplitud rozpraszania zostały zamieszczone na rysunku
7.8. W każdym z przedstawionych wypadków uzyskano zredukowaną wartość χ2 . 1,
co oznacza, że pod względem średniego dopasowania do eksperymentu, wszystkie roz-
kłady są równoprawne. Jak można zauważyć, dla dużych wartości sin θ/λ (θ jest kątem
ugięcia, zaś λ długością fali de Broglie neutronu) nie ma większych różnic pomiędzy
rozważanymi przypadkami i punty zrekonstruowane niemal idealnie odtwarzają punkty
eksperymentalne. Dla mniejszych kątów θ rekonstrukcja ulega znacznemu pogorszeniu
i zależnie od użytej wartości α lepiej odtwarzany jest inny punkt. Duże wartości α sprzy-
jają odtworzeniu refleksów (010) i (002) (pierwsze dwa punkty na prawym wykresie 7.8),
natomiast sytuacja ulega odwróceniu dla dwóch kolejnych refleksów (011), (012). Widać
jednak, że zachowany jest gaussowski charakter różnic między wartością eksperymen-
talną i odtworzoną, ze średnim odchyleniem dla ∆(fexp − frek) ≈ 0. Jest to pierwszy
sygnał, że o ile zrekonstruowanie części związanej z elektronami 4f (dominują one dla
dużych sin θ/λ) nie stanowi problemu, to opis przestrzeni międzywęzłowej i elektronów
przewodnictwa jest mniej jednoznaczny.

Rozkład jednorodny jest zgodny z koncepcją najmniej informatywnego prioru i nie
wprowadza żadnych szczegółów, które mogłyby zaważyć na ostatecznym wyniku. Jed-
nak nasza wiedza o gęstości spinowej jest znacznie większa niż ρ = const. W tym uję-
ciu użycie jako startowego rozkładu będącego superpozycją gęstości atomowych (gdzie
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Rysunek 7.8: Odtworzenie eksperymentalnych magnetycznych amplitud rozpraszania
(czarne koła) przy zastosowaniu jednorodnego rozkładu apriorycznego, dla różnych war-
tości mnożnika α: α = 0, 001 czerwone krzyże, α = 0, 004 zielone krzyże, α = 0, 03
niebieskie gwiazdki, α = 0, 05 różowe kwadraty. Prawy rysunek pokazuje względne
różnice między wynikiem odtworzenia a wartością eksperymentalną

każda taka gęstość została opisana rozkładem Gaussa) jest całkowicie uprawnione. Wy-
niki otrzymane dla optymalnie dobranych parametrów funkcji Gaussa, przedstawione zo-
stały na rysunku 7.9. Bez wątpienia najlepiej odtwarza się obszar dużych sin θ/λ i tu
nie można mówić o znaczących różnicach między wynikami otrzymanymi na bazie roz-
kładu gaussowskiego i jednorodnego. Inaczej jednak wygląda rekonstrukcja ekspery-
mentu w zakresie małych kątów θ. Najgorzej odtworzony, dla jednorodnego prioru, re-
fleks (011), różni się od wartości eksperymentalnej nie więcej niż o σ. Z drugiej strony
odbyło się to kosztem refleksów drugiego (002) i czwartego (012), które odtwarzane są
gorzej niż przy priorze jednorodnym. Nie można zatem jednoznacznie powiedzieć, aby
którykolwiek z rozkładów apriorycznych prowadził do lepszych wyników, jeżeli kieru-
jemy się dopasowaniem do eksperymentalnych magnetycznych amplitud rozpraszania.
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Analiza powyższa jest jednak bardzo istotna, gdyż pozwala ocenić, że początkowe re-
fleksy, decydujące o rozkładzie gęstości spinowej w przestrzeni międzywęzłowej, na któ-
rej swoją analizę oparli Moon i in. [MKCC72], mogą być mniej dokładne niż to wynika
z podanej niepewności pomiarowej.

Rysunek 7.9: Odtworzenie eksperymentalnych magnetycznych amplitud rozpraszania
(czarne koła) przy zastosowaniu jednorodnego rozkładu apriorycznego (zielone trójkąty)
oraz rozkładu gaussowskiego (czerwone koła). Prawy rysunek pokazuje względne róż-
nice między wynikiem odtworzenia a wartością eksperymentalną

Rozkład gęstości spinowej, zrekonstruowany metodą maksymalnej entropii z prioru
jednorodnego dla α = 0, 004, został przedstawiony na rysunku 7.10. Wierzchołki każ-
dego z przekrojów opisywane są jako (0, 0), (1, 0), (0, 1) oraz (1, 1). Wykonane one
zostały analogicznie jak w pracy [MKCC72] tj. dolny wiersz prezentuje płaszczyznę (xy)
przechodzącą przez położenia atomów, środkowy - płaszczyzny dla z = 0, 5c (pomię-
dzy atomami), zaś górny - płaszczyznę przechodzącą przez atomy i prostopadłą do do
pierwszej. Ze względów praktycznych, skala na rysunkach została ograniczona do war-
tości 0, 5µB/Å

3
- kolor czerwony. Minimum, oznaczone kolorem niebieskim oznacza

wartość −0, 3µB/Å
−3

. Maksymalna gęstość w piku wyniosła 19.2µB/Å
−3

. Jak można
było przypuszczać z obliczeń teoretycznych, ujemna gęstość nie pojawia się w miejscach
położeń atomów i ρ+ � ρ−. Ujemną polaryzację obserwuje się natomiast w niewielkich
obszarach na granicach komórki elementarnej i daleko od położenia atomu. Trzeba także
podkreślić, że obecność takiej ujemnej polaryzacji pojawiała się niezależnie od użytej
startowej wartości mnożnika α, co prowadzi do wniosku, że znajduje ona odzwierciedle-
nie w danych. Mając na uwadze, iż pojawia się ona bardzo lokalnie (w odróżnieniu od
oryginalnego wyniku pracy [MKCC72], gdzie ujemna polaryzacja rozciąga się na całej
długości c komórki), nie można tu mówić o znaczeniu fizycznym takiego ujemnego piku.

Analogiczne rozumowanie można przeprowadzić dla rekonstrukcji opartej na gaus-
sowskim rozkładzie apriorycznym. W tym wypadku ujemna polaryzacja nie pojawia
się na płaszczyźnie przechodzącej przez atomy (dolny wiersz na rysunku 7.11). Także
ujemny pik widoczny w okolicach punktu (0, 5; 0, 5) i narożach (wykres (d)) stał się
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Rysunek 7.10: Rozkład gęstości spinów. Lewa kolumna: rekonstrukcja metodą mak-
symalnej entropii z jednorodnym rozkładem apriorycznym, środkowa kolumna: wynik
obliczeń ab-initio, prawa kolumna: różnica między wynikiem rekonstrukcji z danych
[MKCC72] i wynikiem teoretycznym. Białe linie na wykresach gęstości oznaczają kontur
zerowy. Opis przedstawionych płaszczyzn zamieszczony został w dodatku A.5

znacznie płytszy (. −0, 1µB/Å
3
) i zajmuje mniejszą część objętości komórki. Zmniej-

szeniu uległa również całkowita gęstość na płaszczyźnie przebiegającej pomiędzy ato-
mami. To w dużej mierze wynika z rozkładu zadanego a priori, gdyż w tej części ulega
on tylko nieznacznym modyfikacjom, co do wartości maksymalnej, ale też stawia wnio-
sek, że gradienty związane z tymi pikselami (poprzez ich wagi) są najmniejsze. Innymi
słowy, informacja o tym obszarze jest dość skromna. Trzeba też wyraźnie podkreślić, że
obserwacja polaryzacji, międzywęzłowej, która jest na poziomie 1% gęstości maksymal-
nej nie jest zbyt dokładna choćby z uwagi na dokładność samego eksperymentu.

Dla lepszego porównania wyników rekonstrukcji otrzymanych w obydwu podej-
ściach, zestawione one zostały na rysunkach 7.12 oraz 7.13. Maksimum gęstości, zwią-
zane z elektronami 4f , odtwarza się niemal identycznie w obydwu podejściach. Tylko dla
kierunku osi c (lewy dolny rysunek 7.13) można zauważyć niewielką różnicę (maksimum
otrzymane z rozkładu Gaussa jest bardziej płaskie). Gęstość w przestrzeni międzywęzło-
wej, a na płaszczyznach atomowych jest wprawdzie różna, co do amplitudy, lecz jak wi-
dać charakter jej pozostał zachowany. Dodatkowe maksima pomiędzy x = 0, 8 a x = 0, 9,
na lewym górnym rysunku, oraz pojedyncze maksimum dla x = 0, 75 na rysunku dolnym,
pojawiają się konsekwentnie i niezależnie od tego, jaki rozkład został wybrany a priori.
Można także zauważyć, że jest to wpływ polaryzacji przestrzeni międzywęzłowej przez
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Rysunek 7.11: Rozkład gęstości spinów. Lewa kolumna: rekonstrukcja metodą mak-
symalnej entropii z gaussowskim rozkładem apriorycznym, środkowa kolumna: wynik
obliczeń ab-initio, prawa kolumna: różnica między wynikiem rekonstrukcji z danych
[MKCC72] i wynikiem teoretycznym. Białe linie na wykresach gęstości oznaczają kontur
zerowy. Opis przedstawionych płaszczyzn zamieszczony został w dodatku A.5

drugi atom znajdujący się w komórce elementarnej, a zlokalizowany poniżej, lub powyżej
tego obszaru (wzdłuż osi c). Widoczne jest także minimum gęstości na samym atomie,
które zgodne jest z przewidywaniami teoretycznymi. Jak wiadomo, funkcja 4f posiada
węzeł dla r = 0. Wprawdzie obserwuje się również bardzo ostry pik dla gęstości teore-
tycznej w tym miejscu (nie jest to widoczne na rys. 6.2 gdyż przedstawiona tam została
gęstość w notacji r2ρ(r)), jest to jednak związane z polaryzację elektronów typu s, które
hybrydyzują ze stanami f-elektronowymi. Zasadnicze różnice widoczne są w ostatniej
kolumnie rys. 7.13. Rysunki przedstawiają jednowymiarową gęstość w tych kierunkach,
gdzie obserwuje się ujemną polaryzację. Wynik otrzymany z rozkładu jednorodnego za-
wiera głębokie ujemne piki, które nie mają fizycznego uzasadnienia. Na tym tle, rezultat
prioru gaussowskiego jest praktycznie stały i wydaje się rozwiązaniem lepszym, choćby
w tym sensie, że zgodny jest z koncepcją najprostszego rozwiązania jakie jest wymagane
przez więzy (punkty eksperymentalne). Nie oczekujemy także oscylacji w rozkładzie
namagnesowania elektornów walencyjnych. Wszystkie różnice między przedstawionymi
wynikami, pokazują także, gdzie rozwiązanie jest najbardziej niejednoznaczne. Jest to
zapewne wynik kombinacji danych eksperymentalnych, z nich niepewnością i samej me-
tody rekonstrukcji, która jest jednak zależna od rozkładu apriorycznego. Zaczynając re-
konstrukcję z całkowitą niewiedzą (to de facto oznacza użycie rozkładu jednorodnego)
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i tak dostajemy już bardzo dużo informacji o postaci gęstości 4f . Jeśli zastosuje się już
na starcie rozkład wskazujący na obecność maksimów w położeniach atomów, ulegnie
on tylko takim modyfikacjom, aby lepiej odtworzyć dane. Cała reszta obszaru pozostanie
tak gładka i jednorodna, jak to wynika z koncepcji maksymalnej entropii.

Rysunek 7.12: Rozkład gęstości spinów, rekonstrukcja przy zastosowaniu prioru gaus-
sowskiego, jednorodnego oraz różnica między tymi rozkładami. Opis przedstawionych
płaszczyzn zamieszczony został w dodatku A.5

W obydwu podejściach konsekwentnie pojawia się ujemna polaryzacja na krawę-
dziach komórki elementarnej. Taki też wynik otrzymali autorzy pracy [MKCC72]. Mając
na uwadze, że największą rolę odgrywają tu pierwsze zmierzone refleksy, warto dokonać
fourierowskiej analizy, aby sprawdzić jak zmienia się wynik, przy niewielkich zmianach
fhkl w tym obszarze. Pierwszy punkt eksperymentalny dotyczący refleksu (010) wnosi
właśnie duży wkład ujemny na krawędziach komórki. Ma on krotność n = 6 czynnik
strukturalny (wynikający z położenia atomów w komórce) dla każdej permutacji (hkl)

należącej do gwiazdy tego wektora, jest ujemny. Ponieważ l = 0 nie ma tu zależności
od zmiennej z i cześć ujemna jest jednakowa wzdłuż całej krawędzi komórki. Oznacza
to, że im większy form faktor f010 tym mniejsza (lub bardziej ujemna) powinna być gę-
stość w punkcie (0;0;0). Dla drugiego ze zmierzonych refleksów - (002) sytuacja jest
jeszcze prostsza. Mamy tu dwa wektory w gwieździe i dla obydwu czynnik strukturalny
wynosi (−2). Występuje tu tylko zależność od zmiennej z, zatem wraz z poprzednim
refleksem, te dwa punkty będą obniżały gęstość w okolicach punktów (0, 5; 0, 5; 0) oraz
(0, 5; 0, 5, 0, 5) i (0, 5; 0, 5; 1). W tych właśnie miejscach zrekonstruowana gęstość była
ujemna. Trzeci punkt (011) jest znacznie mniej trywialny, gdyż wprowadza zależność od
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Rysunek 7.13: Gęstość spinów zrekonstruowana metodą maksymalnej entropii z prioru
jednorodnego (linia czerwona) oraz prioru gaussowskiego (linia czarna); rysunki dotyczą
kolejno kierunków: [100] dla y = 0, 5 i z = 0, 25, [100] dla y = 0, 5 i z = 0, 5, [001]
dla x = 1/6 i y = 0, 5 oraz [001] dla x = 0, 5 i y = 0, 5. Aby poprawić czytelność
wykresów, dla kierunków: [100] y = 0, 5 i z = 0, 25 oraz [001] x = 1/6 i y = 0, 5,
zastosowana została podwójna oś OY

wszystkich trzech współrzędnych (x, y, z). Występuje tu 12 różnych konfiguracji indek-
sów Millera (6 ze względu na permutację (hki), gdzie i = −h − k oraz zmiana znaku
l). Czynnik strukturalny wynosi

√
3 i tym razem zmienia znak, zależnie od konfigura-

cji (khl). W efekcie nie wnosi on nic do gęstości na powierzchniach ograniczających
komórkę (oraz do nich równoważnych). Obniża natomiast gęstość w przestrzeni pomię-
dzy atomami. Można zatem oczekiwać, że dla lepszego odtworzenia tego punktu, gdy
używa się rozkładu jednorodnego, należałoby zmniejszyć gęstość w przestrzeni między-
węzłowej. Naturalnie, nie jest tak istotna sama wartość form faktora, lecz relacja między
kolejnymi refleksami, gdyż na przykład zaniżenie pierwszego refleksu z równoczesnym
zawyżeniem drugiego, jak to ma miejsce dla rekonstrukcji z prioru gaussowskiego, pro-
wadzi do bardzo wiarygodnej, nieznacznie ujemnej gęstości na krawędziach komórki.

Ponieważ dotychczasowa rekonstrukcja opierała się na danych eksperymentalnych,
które były niekompletne, gdyż dotyczyły tylko refleksów o dwóch niezerowych indeksach
Millera, należy sprawdzić, jak wspomniana niekompletność wpływa na wynik rekon-
strukcji. W tym celu do oryginalnego zestawu danych z pracy [MKCC72] dodane zostały
brakujące refleksy obliczone dla rozkładu teoretycznego (po uprzednim przeskalowaniu
gęstości). Prowadzi to (rys. 7.14) do zmniejszenia gęstości na atomie o ok. 3, 5µB/Å

3
, co

wynika wprost z uwzględnienia większej liczby punktów dla mniejszych sin θ/λ i całko-
wicie odpowiada koncepcji funkcji 4f o zerowej gęstości dla r = 0. Zmianie ulega także
gęstość w przestrzeni międzywęzłowej (środkowy wiersz na rysunku 7.14). Pojawiają
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się także dodatkowe maksima gęstości w tej części przestrzeni oraz rozmyciu ulegają
igły ujemnej gęstości na krawędziach komórki elementarnej. Dla znacznie bogatszego
zestawu danych, udaje się odtworzyć więcej szczegółów rozkładu. Jest to na przykład
wzrost gęstości w okolicy położenia atomu (czerwone obszary na górnym rysunku 7.14)
oraz bardziej skomplikowana struktura ujemnego obszaru (w wypadku poprzedniej re-
konstrukcji był to tylko pojedynczy ujemny pik). Rozkład przestrzenny gęstości spinów,
daleko od położeń atomów, bardzo różni się od jednorodnej ujemnej gęstości. Trzeba jed-
nak podkreślić, że w celu zniwelowania oscylacji, autorzy pracy [MKCC72] zastosowali
uśrednianie gęstości, która to procedura nie była stosowana w prezentowanej metodzie
rekonstrukcji. Obraz różnic gęstości (rys. 7.14) pokazuje także, że rekonstrukcja dla
uzupełnionych danych oddaje lepiej symetrię komórki elementarnej (i lepiej niż wynik
przedstawiony w [MKCC72]), co objawia się m.in jako charakterystyczne, heksagonalne
kontury na rysunku 7.14.

Rysunek 7.14: Różnica pomiędzy gęstościami zrekonstruowanymi z danych uzupełnio-
nych o brakujące refleksy, oraz tymi, które zostały uzyskane tylko w oparciu o punkty
eksperymentalne. Opis przedstawionych płaszczyzn zamieszczony został w dodatku A.5

Można już na tym etapie podsumować prowadzone rekonstrukcje gęstości spinowej
w przestrzeni położeń. Motywacja do powtórzenia takich rekonstrukcji wynikała przede
wszystkim z wielokrotnie podkreślanych niedokładności metody fourierowskiej, którą
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Rysunek 7.15: Magnetyczne amplitudy rozpraszania na podstawie eksperymentu
[MKCC72] (czarne koła) oraz teorii Wien2k (zielone krzyże), a także wyniku teoretycz-
nego po przeskalowaniu gęstości (czerwone okręgi)

zastosowali Moon i in. oraz tendencji tego podejścia do generowania oscylacji, które wy-
magają dodatkowej procedury uśredniania. Nie było zatem pewności, czy wspomniane
uśrednienie nie usunęło istotnych szczegółów rozkładu. Stosując metodę maksymalnej
entropii, udało się odtworzyć gęstość spinów w otoczeniu atomów. Wynik ten jest nie-
zależny od rozkładu apriorycznego (rozkład jednorodny oraz gaussowski), co pozwala
postawić wniosek, że ta część gęstości jest całkowicie zdeterminowana danymi ekspe-
rymentu. Równie istotne jest także to, że zastosowany algorytm wykorzystywał pełną
informację zawartą w magnetycznych form faktorach - nie było tu potrzeby odgórnego
ograniczania zakresu danych, jak to miało miejsce w wypadku dopasowywania jonowego
form faktora [MKCC72].

Prowadzone rekonstrukcje pokazały także, że wyznaczenie wkładu do gęstości spino-
wej pochodzącego od elektronów przewodnictwa (lub używając określenia autorów pracy
[MKCC72] - elektronów dyfuzyjnych) jest w tym wypadku bardzo trudne. Udało się jed-
nak ustalić, że zaobserwowana przez Moona i in. ujemna gęstość faktycznie wynika ze
zgromadzonych danych eksperymentalnych. Z drugiej strony, zarówno lokalny charak-
ter wspomnianej ujemnej gęstości jak i silna zależność ostatecznego wyniku od rozkładu
apriorycznego, każe uznać gęstość w tej części przestrzeni (tj. w okolicach krawędzi
komórki elementarnej) za wynik zbyt niepewny, aby można było z nim wiązać interpre-
tację fizyczną. Stwierdzić zatem należy, że gęstość w tym obszarze jest znikomo mała,
natomiast nie ma pewności, czy powinna ona faktycznie być ujemna.
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7.4 Porównanie rozkładów teoretycznych i eksperymen-
talnych

Chociaż udział elektronów walencyjnych w całkowitym momencie magnetycznym jest
niewielki (poniżej 0, 1µB/Å

3
), ich wpływ na magnetyczny form faktor jest znaczący.

Warto zatem bliżej przyjrzeć się różnicom między wynikami obliczeń ab-initio a rezul-
tatami eksperymentalnymi, w tym także wynikami rekonstrukcji. Jak można zauważyć
na rysunku 7.15, pomimo dobrej zgodności między eksperymentem a teorią dla dużych
sin θ/λ, gdzie decydujący jest wkład od sfer atomowych, wyniki otrzymane dla mniej-
szych kątów są bardzo różne. Różnica ta wynika przede wszystkim z odmiennych cał-
kowitych momentów magnetycznych. Obliczenia wskazują na 7, 27µB wewnątrz sfery,
podczas gdy Moon i in. wyznaczyli w temperaturze 96K moment swojej próbki równy
6.92µB. Zasadniczy kształt krzywej, na której układają się punkty nie różni się bardzo od
eksperymentu i można łatwo dopasować do siebie obydwie serie poprzez zastosowanie
prostego przeskalowania. Najmniejsze różnice (względem podanych niepewności pomia-
rowych) uzyskuje się przyjmując teoretyczny moment 6.67µB (są to czerwone okręgi na
rysunku 7.15).

Jak to zostało już wcześniej pokazane na rysunkach 7.10 i 7.11, gęstość otrzymana
w ramach obliczeń Wien2k wskazuje na znacznie większą separację części lokalnej, za-
mkniętej w sferach atomowych i części dyfuzyjnej, wypełniającej przestrzeń międzywę-
złową. Rozkład teoretyczny, jest znacznie bardziej sferycznie symetryczny niż otrzymany
w wyniku rekonstrukcji. Nie ma też przede wszystkim ujemnej gęstości uzyskanej przez
Moona i in. Wynik rekonstrukcji, omówiony w poprzednim paragrafie, pokazuje wpraw-
dzie ujemną gęstość, lecz nie tak jednorodną, jak w oryginalnej pracy [MKCC72].

Dyskutując różnice, warto najpierw dokonać porównania momentu związanego
z elektronami 4f . Z jednej strony mamy dopasowaną przez autorów pracy [MKCC72]
funkcję analityczną, z drugiej zaś, można łatwo wyodrębnić gęstość f-elektronową z ob-
liczeń DFT. Jak widać na rysunku 7.16 rozkład teoretyczny zdecydowanie bliższy jest
wyniku eksperymentalnego niż oparty o podejście Hartree-Focka rezultat Watsona i Fre-
emana, który to wskazuje na znacznie bardziej zlokalizowany charakter elektronów 4f .
Zgodność DFT z dyfrakcją neutronów jest satysfakcjonująca zarówno w zakresie szero-
kości maksimum jak i samej jego wysokości, a także asymptotycznego zaniku. Ilościowe
porównanie omawianych funkcji przedstawione zostało w tabeli 7.1.

〈r〉 〈r2〉 D(r)
Teoria H-F [BFW62] 0.789 0.785 0.569

Eksperyment dyfrakcyjny[MKCC72] 0.852 0.942 0.568
Teoria DFT 0.857 0.958 0.568

Tablica 7.1: Charakterystyczne wielkości opisujące gęstość radialną dla orbitalu 4f ; D(r)
jest dominantą rozkładu
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Rysunek 7.16: Radialna funkcja U2(r) mająca sens gęstości prawdopodobieństwa znale-
zienia elektronu 4f w odległości r od jądra. Czarna linia pokazuje znormalizowaną gę-
stość 4f z obliczeń ab-initio, niebieska - funkcję swobodnego jonu obliczoną przez Wat-
sona i Freemana [BFW62], czerwona, przerywana - funkcję dopasowaną przez Moona
i in. do danych eksperymentalnych [MKCC72]. Prawy rysunek: magnetyczny czynnik
kształtu dla elektronów 4f obliczony na podstawie funkcji U(r)

Magnetyczny czynnik kształtu, obliczony na podstawie funkcji U(r), przedstawiony
został w prawej części rysunku 7.16. Rozbieżność między gęstością, a w konsekwencji
form faktorem kryształu i swobodnego jonu nie jest tu zaskakująca. Mimo, że stany 4f

są położone głęboko w skali energii i nie biorą udziału w tworzeniu wiązań, są jednak
modyfikowane przez periodyczny potencjał i ich rozkład przestrzenny ulega poszerzeniu
(przy zachowaniu położenia maksimum). Wynika stąd także jednoznacznie, że mimo
różnych całkowitych momentów magnetycznych, nie ma istotnych różnic między wyni-
kiem eksperymentalnym oraz uzyskanym przeze mnie wynikiem teoretycznym. Rozkład
elektronów 4f w przestrzeni rzeczywistej jest taki sam, co potwierdza zarówna obraz sa-
mej gęstości jak i obliczony form faktor. Jednak proste przeskalowanie magnetycznych
amplitud rozpraszania, z uwzględnieniem różnych całkowitych momentów magnetycz-
nych (teoretycznego i eksperymentalnego) nie dawało tak dobrych wyników i optymalny
moment magnetyczny został ustalony na 6.67µB a nie 6.92µB (całkowity moment wy-
znaczony przez Moona i in.) czy 6.42µB (moment elektronów 4f wg. [MKCC72]).

Okazuje się, że całkowity teoretyczny form faktor dąży do zera szybciej niż ekspe-
rymentalny. Ponieważ funkcja 4f obliczona z pierwszych zasad i ta wyznaczona przez
Moona i in. nie różnią się znacząco, stwarza to otwarte pole do dyskusji nad wkładem
od elektronów 5d oraz stanów spolaryzowanego rdzenia. Trzeba również mieć na uwa-
dze, że podane niepewności eksperymentalne są małe, zwłaszcza dla sin θ/λ . 0, 5Å

−1
.

Z tego też względu wkłady do różnic między punktami teoretycznymi i eksperymental-
nymi χ2 są bardzo duże. Nawet dla najlepszego dopasowania nie można uzyskać wartości
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zredukowanego χ2 mniejszej niż 10. Należy w tym miejscu podkreślić, że dobre dopa-
sowanie form faktora dla elektronów 4f , dokonane przez autorów [MKCC72], nie jest
zaskakujące, gdy weźmie się pod uwagę, że zastosowana funkcja zawierała aż 8 wol-
nych parametrów. Wspomniana wartość χ2 uzyskana przeze mnie dotyczy całkowitego
form faktora (lokalnego 4f wraz z częścią dyfuzyjną), zaś dopasowanie polegało tylko na
przemnożeniu rezultatów teoretycznych przez stałą. Znacznie lepszy wynik uzyskuje się
wprowadzając także dodatkowe tło (χ2 ≈ 4). Dodanie lub odjęcie stałej od form faktora
oznacza jednak wprowadzanie delto-kształtnej gęstości. Ponieważ nie ma na to uzasad-
nienie fizycznego, nie zastosowałem podobnej procedury dopasowania i ograniczyłem
się jedynie do przeskalowania wyników. Nie można też jednoznacznie powiedzieć, czy
poprawy wymagają rezultaty teoretyczne, czy też wyniki eksperymentu. Można jednak
z całą pewnością stwierdzić, że obserwowane różnice nie zmieniają jakościowego obrazu
rozkładu gęstości zdominowanej przez wkład od stanów f-elektronowych.

Rysunek 7.17: Magnetyczna amplituda rozpraszania po odjęciu części lokalnej, związa-
nej z elektronami 4f . Czarne punkty dotyczą eksperymentu [MKCC72], zaś czerwone
teorii Wien2k.

Autorzy pracy [MKCC72] oparli swoją rekonstrukcję na refleksach otrzymanych po
odjęciu części związanej z elektronami 4f . Magnetyczne amplitudy rozpraszania, które
uzyskuje się w ten sposób, przedstawione zostały na rysunku 7.1, gdyż różnica między
wynikiem eksperymentalnym, a dopasowaną krzywą, ma właśnie sens magnetycznych
amplitud rozpraszania dla elektronów dyfuzyjnych. Analogiczny wynik dla refleksów
obliczonych w ramach kodu Wien2k, przedstawiony został na rysunku 7.17. Większy jest
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moment magnetyczny elektronów dyfuzyjnych, ale też widać, że znacznie więcej reflek-
sów wnosi istotny wkład. Po trzech pierwszych punktach, których wartość gwałtowanie
maleje, pojawia się jeszcze maksimum i dopiero asymptotyczne zanikanie dla dużych
sin θ/λ. Rekonstrukcja przedstawiona w pracy [MKCC72] opierała się tylko na 3 pierw-
szych punktach, przy czym trzeci miał już bardzo małą wartość, więc efektywnie były to
2 punkty oraz stały podkład wynikający z wartości przyjętego momentu magnetycznego.
Opierało się to wszystko na założeniu, że magnetyczny form faktor zdominowany jest
przez elektrony 4f , podczas gdy obliczenia ab-initio, oprócz momentu w przestrzeni mię-
dzywęzłowej (który określony został, jako moment dyfuzyjny) pokazują także na istotną
polaryzację elektronów typu d oraz p wewnątrz sfery atomowej. Pominięcie ich przez
Moona i in. mogło skutkować zaniżeniem całkowitego momentu magnetycznego, który
obserwowany jest w rozpraszaniu braggowskim.





Rozdział 8

Podsumowanie

Przedmiotem pracy było dokonanie analizy struktury magnetycznej i elektronowej ga-
dolinu, na bazie rozkładów gęstości pędów i spinów. Spośród wszystkich metali ziem
rzadkich jest to układ pod wieloma względami wyjątkowy. Wykazuje on uporządkowanie
ferromagnetyczne z bardzo dużym momentem spinowym i przy całkowitym braku mo-
mentu orbitalnego (z powodu powłoki 4f 7). Sąsiadujący w układzie okresowym z gadoli-
nem - europ, który także posiada siedem niesparowanych elektronów, jest jednak antyfer-
romagnetykiem o temperaturze Néela rzędu 100K. Natomiast następujący po gadolinie
terb ma już 9 elektronów f , więc nie tak duży moment spinowy, pojawia się natomiast
składowa orbitalna, zaś struktura magnetyczna staje się niekolinearna w miarę wzrostu
temperatury. Chcąc zatem badać lantanowce, należy zacząć właśnie od gadolinu1. Jest
to niewątpliwie ważny materiał i konieczne jest dobre zrozumienie jego własności, które
pomoże także w rozumieniu własności jego związków. Pomimo dość długiej historii
badań nad tym metalem i jego pozornej prostoty, istnieje bardzo wiele rozbieżności doty-
czących zarówno topologii powierzchni Fermiego, struktury pasmowej głębokich stanów
f-elektronowych, jak i anizotropii magnetokrystalicznej. W odróżnieniu od aktynowców,
gdzie elektrony typu f biorą udział w tworzeniu wiązań, tu są one raczej głęboko zlo-
kalizowane, lecz poprzez proces hybrydyzacji ze stanami walencyjnymi, silnie wpływają
na własności elektronowe. Oddzielną kwestią, która jest kluczowa dla rozumienia np.
oddziaływań typu RKKY jest polaryzacja elektronów przewodnictwa.

Praca ma charakter teoretyczny. Istniejące do tej pory obliczenia struktury pasmo-
wej, które przedstawione zostały w rozdziale 2, zawierają wiele niepewności i niejedno-
znaczności, dlatego też należało dla spójności pracy wykonać własne obliczenia ab-initio.
Prowadzone były one w ramach formalizmu funkcjonałów gęstości elektronowych, przy
użyciu linearyzowanych uzupełnionych fal płaskich z lokalnymi orbitalami atomowymi
i pełnym potencjałem krystalicznym, jak to zostało zaimplementowane w ramach kodu

1Wydaje się on także być bardzo obiecującym materiałem, który poprawia własności ogniw fotowol-
taicznych. Z uwagi na gigantyczny przekrój czynny na wychwyt neutronów, azotan (V) gadolinu (III)
używany jest w rektorach jądrowych (np. w kanadyjskim reaktorze ciężkowodnym CANDU) oraz wyko-
rzystuje się związki gadolinu jako kontrast w obrazowaniu medycznym.
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Wien2k. Standardowe procedury, zawarte w tym pakiecie, rozszerzone zostały o trans-
formację funkcji falowej do przestrzeni pędów i procedurę całkowania gęstości pędowej,
co pozwoliło na uzyskanie profili Comptona z polaryzacją spinową.

Obliczenia z pierwszych zasad pokazały, że:

• moment magnetyczny gadolinu jest silnie zlokalizowany wewnątrz sfery atomo-
wej. Rozkład gęstości spinowej wewnątrz niej jest niemal całkowicie sferycznie
symetryczny, jak można było przypuszczać z atomowego modelu połowicznie za-
pełnionej powłoki.

• w odróżnieniu od jonowej funkcji 4f , obliczonej w ramach przybliżenia
Hartree’ego-Focka [BFW62], obecność potencjału krystalicznego powoduje posze-
rzenie maksimum gęstości przy niezmienionym położeniu maksimum. Nie jest tu
wyraźnie widoczny efekt temperaturowy, gdyż ta sama funkcja otrzymana ekspe-
rymentalnie dla T = 96K nie różni się praktycznie od obliczonej przeze mnie dla
T = 0K.

• Obok sferycznie symetrycznej gęstości obserwuje się istotny wkład od elektronów
walencyjnych. W odróżnieniu od terbu, dla którego analogiczne badania magne-
tycznych form faktorów wskazywały na dodatnią polaryzację w przestrzeni mię-
dzywęzłowej [SSN+67], w wypadku gadolinu zaobserwowana została [MKCC72]
ujemna gęstość spinowa. Obydwa metale, w stanie podstawowym mają podobne
własności magnetyczne i jak to już było sygnalizowane, sąsiadują ze sobą w ukła-
dzie okresowym. Zaistniała różnica jest zatem czymś niezwykle interesującym.
Otrzymane przeze mnie wyniki dotyczące dodatniej polaryzacji elektronów 5d są
jednak całkowicie zgodne z:

– eksperymentem magnetycznego rozpraszania Comptona [STI+91]

– eksperymentem anihilacji pozytonów [HWB68]

– obliczonymi profilami komptonowskimi [KA92]

• na uwagę zasługuje również fakt, że teoretycznie zweryfikowano [SK93], iż do-
datnia polaryzacja elektronów 5d (całkowity moment sieciowy) obecna jest nawet
w wysokich temperaturach (aż do temperatury Curie).

• Topologia powierzchni Fermiego badana była zarówno w przestrzeni rzeczywistej,
jako wynik obliczeń pasmowych, jak i w przestrzeni pędów. Otrzymane wyniki naj-
bliższe są eksperymentowi Döbrich i in. [DBM+10], lecz nieco różne (zwłaszcza
w zakresie elementu elektronowej kieszeni) od rezultatów obliczeń LMTO-ASA,
które prowadzone były niezależnie przez grupę Temmerman-Sterne [TS90] oraz
Ahuję [AAJB94].
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• Zaobserwowałem pewną tendencję do tworzenia się równoległych płatów tej po-
wierzchni. Stanowi to punkt wyjściowy do dyskusji zjawiska zagnieżdżania (ne-
stingu) obserwowanego np. w stopachGdY . Dla czystego gadolinu nie zaobserwo-
wano jednak nigdy tego zjawiska (w odróżnieniu od innych metali ziem rzadkich),
co pośrednio uzasadnia, kolinearne uporządkowanie ferromagnetyczne odróżnia-
jące gadolin od szeregu Tb-Tm, gdzie występuje modulacja momentu magnetycz-
nego.

• Udało się uzyskać poprawną, tj. zgodną z eksperymentem fotoemisji elektronów,
energię głębokich stanów 4f .

• Nieobsadzone stany f-elektronowe znajdują się na tyle wysoko ponad energią Fer-
miego, że nie zaburzają obrazu powierzchni Fermiego i nie zawyżają gęstości sta-
nów na poziomie Fermiego, co było problemem we wcześniej raportowanych wy-
nikach.

• Podkreślić także należy, że choć otrzymanie takiego wyniku wymagało wprowa-
dzenie członu Hubbarda U , dobre wyniki uzyskałem dla teoretycznej wartości tego
parametru i nie było konieczne wprowadzanie odgórnego przesunięcia pasm, jak to
wykonali autorzy pracy [ABA07].

• różnice energii pomiędzy różnymi orientacjami momentu magnetycznego wzglę-
dem osi c, są bardzo małe, same obliczenia zaś są niezwykle wrażliwe na spo-
sób całkowania (zmodyfikowana metoda czworościanów vs. metoda z rozmyciem
gaussowskim).

• wahania wartości całkowitej anizotropii mieszczą się w granicach dokładności ob-
liczeń i energia ta mieści się w granicach 60 − 70µeV/at. Wynik ten jest większy
od wartości eksperymentalnej, lecz nie tak odległy jak np. w pracy [CTSA+03].

• O ile można stwierdzić, na podstawie przeprowadzonych obliczeń, że najmniej ko-
rzystne energetycznie (największa wartość energii) jest ustawienie momentu ma-
gnetycznego w płaszczyźnie bazowej, to nie można jednoznacznie określić jakie
ustawienie momentu magnetycznego względem osi c odpowiada stanowi podsta-
wowemu.

• Różnice energii całkowitej dla różnych odchyleń momentu magnetycznego od kie-
runku [001] są bardzo małe i nie zmieniają się w widoczny sposób charaktery-
styczne wielkości opisujące układ (np. gęstość ładunku, czy namagnesowanie).

Druga część pracy stanowi opracowanie wyników dwóch niezwykle rzadkich ekspe-
rymentów. Były to profile dwuwymiarowej kątowej korelacji promieniowania anihilacyj-
nego, zmierzone przez grupę Ashrafa Alama (Uniwersytet w Bristolu) oraz magnetyczne
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amplitudy rozpraszania otrzymane w eksperymencie dyfrakcji spolaryzowanych neutro-
nów (Moon i in. [MKCC72]). W obydwu wypadkach należało rozwiązać zagadnienie
odwrotnej transformaty Radona, polegające na wyznaczeniu, na podstawie znajomości
całki, funkcji podcałkowej. Do tego celu zastosowana została metoda maksymalnej en-
tropii, w oparciu o którą stworzyłem odpowiedni algorytm rekonstrukcji.

Ponieważ odtworzenie trójwymiarowej gęstości spinowej nie było możliwe w ramach
zastosowanej przez autorów pracy [MKCC72] metody fourierowskiej, wykorzystana zo-
stała dwukanałowa metoda maksymalnej entropii.

• Rekonstrukcja rozkładu gęstości z oryginalnych danych eksperymentalnych dla ga-
dolinu, potwierdza częściowo istnienie ujemnej polaryzacji, pojawia się ona jed-
nak bardzo lokalnie i jak to zostało uzasadnione w rozdziale 7 opiera się na kilku
pierwszych punktach, które mogły być zmierzone z mniejszą dokładnością niż na
to wskazują podane przez autorów niepewności.

• Choć wynik maksymalnej entropii nie jest unikatowy, zastosowanie tej wielkości
jako czynnika regularyzacyjnego, zapewnia wybór rozwiązania, które jest wolne
od artefaktów i zawiera tylko te szczegóły, które są konieczne z puntu widzenia
danych.

• Istotne jest także pełne wykorzystanie informacji apriorycznej, jak to wynika z ba-
yesowskiej koncepcji prawdopodobieństwa. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza,
gdy dane eksperymentalne nie zawierają pełnej informacji o rozkładzie. Przykła-
dem takiego zachowania jest właśnie odtwarzana ujemna gęstość, która znajduje
odzwierciedlenie w dostępnych magnetycznych amplitudach rozpraszania i poja-
wia się konsekwentnie niezależnie od tego czy punktem startowym jest rozkład
jednorodny, czy też znacznie bliższy rzeczywistości rozkład gaussowski.

• Ujemne namagnesowanie jest niejednorodne w przestrzeni. Głębokość ujemnego
minimum jest zależna od rozkładu apriorycznego a wynik taki każe założyć, że
ujemna polaryzacja nie jest silnym efektem, z którym należy wiązać interpretację
fizyczną. Dodatkowo, bardzo rozciągła przestrzennie funkcja falowa nie powinna
oscylować tak silnie, jak to wynika z otrzymanych w procesie rekonstrukcji gęsto-
ści.

• Wyniki rekonstrukcji ujawniły ogromną rolę jaką odgrywa polaryzacja elektro-
nów 5d w obrazie rozkładu gęstości spinowej rozważanego układu. Wnoszą one
wkład do całkowitego momentu magnetycznego związanego ze sferą atomową ok.
0, 28µB ale także z tymi elektronami związać można moment magnetyczny w prze-
strzeni międzywęzłowej (ok. 1µB).
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• Uzyskałem także stosunkowo dużą zgodność eksperymentalnych i teoretycznych
form faktorów, zwłaszcza w zakresie dużych sin θ/λ. Gorsza zgodność dla począt-
kowych refleksów, które ściśle są związane z przestrzenią międzywęzłową, decy-
duje właśnie o obecności, lub nie, ujemnej polaryzacji wokół krawędzi komórki
elementarnej.

• Przeprowadzona dyskusja wskazuje, że dla otrzymania pełnej informacji o pola-
ryzacji elektronów przewodnictwa należałoby powtórzyć pomiar magnetycznych
form faktorów (praca Moona i in. jest jedynym tego typu eksperymentem). Za-
sadne jest także wykonanie pomiarów w większym zakresie sin θ/λ.

• Dodatkowo, obliczenia pokazały, że istnieje polaryzacja magnetyczna głębokich
stanów 5s i 5p, co nie mogłoby zostać stwierdzone w eksperymencie dyfrakcji neu-
tronów. Polaryzacja ta pojawia się jednak wyraźnie w przestrzeni pędów, co sta-
nowi pewną nowość. Pojawia się tu zatem motywacja do wykonania np. pomiarów
magnetycznych profili komptonowskich. Obecnie brak jest niestety wysokoroz-
dzielczych wyników dla monokryształu gadolinu. Eksperyment taki, mógłby także
potwierdzić, lub zaprzeczyć istnieniu ujemnej polaryzacji elektronów przewodnic-
twa, która dyskutowana była powyżej.

Aspekty fermiologiczne badane były także na poziomie danych eksperymentu 2D
ACAR.

• Korzystając z algorytmu rekonstrukcji, opartego o metodę maksymalnej entropii2,
udało się wyznaczyć zestaw przekrojów gęstości na 64 płaszczyznach równole-
głych do płaszczyzny bazowej i na tej podstawie odtworzyć gęstość trójwymiarową.

• Po raz pierwsze przeprowadzono możliwie kompletne porównanie wyników otrzy-
manych dwiema metodami: maksymalnej entropii i Cormacka. Pokazano w szcze-
gólności, które szczegóły w zrekonstruowanej gęstości mogą być zafałszowane.

• Stworzony algorytm MaxEnt, choć nie pozwala na tak szybkie otrzymanie wyni-
ków jak dla metody Cormacka, jest znacznie stabilniejszy zwłaszcza, gdy dostępne
dane są niekompletne, lub zawierają wysoki poziom szumu. Ceną jest tu jednak
czas wykorzystania procesora, wymagany dla rekonstrukcji.

• Pokazane zostało także, jak ważne jest zastosowanie procedury dekonwolucji da-
nych, celem uwypuklenia istotnych szczegółów rozkładu. Zredukowana gęstość
do pierwszej strefy Brillouina pozwoliła na identyfikację głównych elementów po-
wierzchni Fermiego. Otrzymuje się jednak wynik w którym, uśrednieniu ulegają
wszystkie powierzchnie i bliższy się on wydaje obrazu otrzymanego dla fazy para-
magnetycznej, niż dla podstawowego stanu ferromagnetycznego.

2algorytm taki został po raz pierwszy zastosowany do danych 2D ACAR





Dodatek A

Dodatki

A.1 Dyfrakcja neutronów; przekrój czynny

Wyznaczenie różniczkowego przekroju czynnego wymaga policzenia całek postaci〈
i| ~Qp,s|f

〉
. W tym celu, eksponentę rozwija się w szereg funkcji Bessla jn(ρ = κ · r):

e−i~κ~r =
∑
n

(2n+ 1)(−i)njn(ρ)Pn(cos θ) ≈ j0(ρ)− i~κ~r [j0(ρ) + j2(ρ)] (A.1)

θ jest w tym wypadku kątem pomiędzy wektorami ~κ oraz ~r. Dla takiego podstawienia:

~Qp = κ̂×
(
i

~κ
j0(ρ)~p′ +

1

~
[j0(ρ) + j2(ρ)] (~κ · ~r)~p′

)
(A.2)

definiując moment orbitalny ~~l = ~r×~p oraz ~~l′ = ~~l+ e
c
~r× ~Ae, wektor ~Qp można zapisać

w postaci:
~Qp =

1

2
[j0(ρ) + j2(ρ)] κ̂× ~l′ × κ̂+ ~Q′p (A.3)

~Q′p = κ̂×
(
i

~κ
j0(κ)~p′ +

1

2~
[j0(ρ) + j2(ρ)]

[
(κ̂ · ~r)~p′ + (κ̂ · ~p′)~r

])
Dodatkowo pęd elektronu ~p′ można wyrazić za pomocą równania Heisenberga:

~p′ = ~p+
e

c
~Ae = m~̇r = m

i

~
[H, ~r] (A.4)

co prowadzi do następującego wyrażenia:

~Q′p = − m

~2κ
κ̂×

(
j0(κ) [H, ~r]− iκ

2
{j0(ρ) + j2(ρ)} [H, (κ̂ · ~r)~r]

)
(A.5)
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Biorąc pod uwagę, iż hamiltonian działając na stan własny 〈i| oraz |f〉 generuje odpo-
wiednią wartość własną Ei,f , można oszacować wkład do przekroju czynnego od skład-
nika ~Q′p: ∣∣∣m~κ~ωκ̂× 〈i|~r|f〉∣∣∣2 → 0 dla κ̂→ 0 (A.6)

W przypadku niezerowych wartości κ podejście takie nie może zostać zastosowane,
gdyż w ogólności funkcje Bessla jn(ρ) nie komutuje z hamiltonianem H. Można jed-
nak ograniczyć się do przypadków rozpraszania, w których zachowany jest moment pędu
∆l = 0. Wówczas pierwszy składnik w równaniu opisującym ~Q′p znika, gdyż zarówno
j0(ρ) jak i hamiltonian są diagonalne względem l, zaś ~r nie posiada elementów diagonal-
nych z uwagi na regułę wyboru ∆l = ±1. Drugi człon wyrażenia (A.5) można zapisać
(wyciągając czynnik (κ̂ · r̂)r̂ przed komutator, co jest możliwe gdy ∆l = 0) jako:

(κ̂× r̂)(κ̂ · r̂)Qr (A.7)

Qr = − i
8

(
{j0(ρ) + j2(ρ)}

[
∇2, r2

]
+
[
∇2, r2

]
{j0(ρ) + j2(ρ)}

)
(A.8)

W kolejnym przybliżeniu zakłada się, że zarówno główna liczba kwantowa n jak i po-
boczna l pozostaję niezmienne w wyniku rozpraszania, co wynika z niezmienności ra-
dialnej części funkcji falowej. Znika wówczas iloczyn skalarny 〈i|Qr|f〉 = 〈nl|Qr|nl〉,
gdzie Qr jest operatorem hermitowskim i urojonym: Qr = Q†r = −Q∗. Niediagonalny
hamiltonian lub rozpraszanie ze zmianą radialnej części funkcji falowej, prowadzą do po-
jawienia się członu proporcjonalnego do κ2 w wyrażeniu na przekrój czynny, który to
człon jest z reguły bardzo mały, więc pomijając go nie popełnia się dużego błędu.

A.2 Przybliżenie Borna-Oppenheimera

Niech będzie dany hamiltonian układu wielu ciał, składającego się z elektronów w pozy-
cjach ~r = {~r1, ~r2, . . .} oraz jąder atomowych w pozycjach ~R = {~R1, ~R2, . . .}:

H = He +Hn +He−n (A.9)

którego zagadnienie własne:

HΦ(~r, ~R) = EΦ(~r, ~R) (A.10)

Istotą przybliżenia adiabatycznego jest wprowadzenie iloczynu: Φ(~r, ~R) = Ψ(~r, ~R) ·
ϕ(~R), co pozwala na rozpisanie równania Schrödingera na część dotyczącą tylko ruchu
jąder oraz część elektronową dla zadanej konfiguracji ~R:

ϕ(HeΨ +He−nΨ) +HnΨϕ = EΨϕ (A.11)
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Funkcja opisująca jądra została wyłączona przed nawias, gdyż hamiltonian elektronowy
nie działa na tę funkcją, zaś operator oddziaływania elektron-jądro nie zawiera różnicz-
kowania.

(He +He−n)Φ = UΦ (A.12)

ΨHnϕ+ ΨUϕ+HnΨϕ−ΨHnϕ = ΨEϕ (A.13)

Pierwsze z powyższych równań jest już w finalnej swojej postaci. Równanie drugie
wymaga jeszcze kilku przekształceń; w tym celu dokonuje uśrednienia po położeniach
elektronów, korzystając z unormowania funkcji Ψ(~r, ~R):

Hnϕ+ Uϕ+ 〈Ψ|Hn|Ψ〉~r ϕ−Hnϕ = Eϕ (A.14)

Należy pokazać, iż dwa ostatnie człony po lewej stronie równania dają razem zerowy
wkład. Wówczas równanie Schrödingera dla jąder będzie analogiczne do tego, które
napisane zostało dla elektronów. W przypadku energii potencjalnej zawartej w hamilto-
nianie Hn dowód jest natychmiastowy:∫

Ψ?(~R,~r)Vn−nΨ(~R~r) d3Nr − Vn−n = 0 (A.15)

albowiem potencjał Vn−n zawiera tylko położenia jąder, a całkowanie przebiega po po-
łożeniach elektronów, więc efektywnie mamy całkę z kwadratu modułu funkcji falowej
elektronu, co z warunku unormowania daje jedynkę. Sytuacja jest nieco trudniejsza, gdy
chcemy dowieść podobną własność dla energii kinetycznej jąder1.

∑
i

1

2Mi

(〈
Ψ|p2

i |Ψ
〉
~r
ϕ− p2

iϕ
)

=
∑
i

1

2Mi

(〈
Ψ|(p2

iΨ)
〉
~r
ϕ+ 2 〈Ψ|~piΨ〉~r ~piϕ

)
(A.16)

Ponieważ ∂

∂ ~Ri
Ψ(~r, ~R) = − ∂

∂~ri
Ψ(~r, ~R), pierwszy składnik można przepisać w postaci:

∑
i

1

2Mi

〈
Ψ|(p2

iΨ)
〉
~r
ϕ ≈

∑
i

m

Mi

〈Ψ|Te|Ψ〉~r ϕ (A.17)

Ze względu na to, żeMi � mwyraz ten stanowi bardzo mały wkład do energii całkowitej
i może zostać pominięty. Energia związane z członem: 〈Ψ|~piΨ〉~r ~piϕ to:

∆E =
∑
i

1

Mi

〈ΨΦ|(~piΨ)(~piϕ)〉~r, ~R (A.18)

1p2i (Ψϕ) = ~pi(ϕ~piΨ + Ψ~piϕ) = ϕp2iΨ + 2~piΨ~piϕ+ Ψp2iϕ
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wprowadzając pęd jądra Pi, oraz położenie równowagi ~R0 można przepisać powyższe
wyrażenie do postaci:〈

Ψϕ|~piΨ~Piϕ
〉
~R,~r
≈
〈

Ψ(~R0|~piΨ(~R0))
〉
~r

〈
ϕ|~Pi|ϕ

〉
~R

= 0 (A.19)

gdyż dla ~Pi = iMi

~

[
Hn, ~Ri

]
〈
ϕ|~Pi|ϕ

〉
~R

=
iMi

~

〈
Hnϕ|~Ri|ϕ

〉
− iMi

~

〈
ϕ|~Ri|Hnϕ

〉
= (E − E)

iMi

~

〈
ϕ|~Ri|ϕ

〉
~R

(A.20)

W ten sposób udowodnione zostało, że zastosowanie powyższego przybliżenia prowadzi
do dwóch równań Schrödingera: dla jąder, oraz elektronów przy zadanym położeniu jąder

(He +He−n)Ψ(~R,~r) = UΨ(~R,~r) (A.21)

(Hn + U)ϕ(~R) = (E)ϕ(~R) (A.22)

A.3 Model nieoddziałujących elektronów

W modelu tym rozwiązanie jednocząstkowego równania Schródingera jest w postaci fal
płaskich, zaś energia kinetyczna wyraża się wzorem:

Ek =
~2k2

2m
(A.23)

Elektrony obsadzają stany, aż do energii Fermiego opisanej wektorem falowym ~kF , w taki
sposób, że na każdy stan przypadają dwa elektrony (o przeciwnym spinie). W kuli
o promieniu kF znajduje się więc N elektronów:

2 · 4

3
πk3

F =
(2π)3

Ω
N (A.24)

k3
F = 3π2ρ (A.25)

zatem średnia energia kinetyczna:

T0 =
~2

2m

kF∫
0

k4 dk

kF∫
0

k4 dk

=
3

5
EF =

3~2(3π2)2/3

10m
· ρ2/3 → 3

10
(3π2)2/3ρ2/3 (A.26)
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A.4 Energia wymiany dla jednorodnej gęstości

Można pokazać, iż w modelu jellium rozwiązaniem równania Schrödingera jest fala
płaska:

Φk(~r) =
1√
V
ei
~k~r (A.27)

zaś efektywnym potencjałem jest potencjał wymienny Hartree-Focka:

Vx = − e2

4πεV

∑
~k′,σ

δσ,σ′

∫
d~r′

exp (−i~k′~r′) exp (i~k~r′)

|~r − ~r′|
exp (i~k′~r)

exp (i~k~r)
(A.28)

Vx = − e
2

V ε

∑
~k′

1

|~k − ~k′|2
(A.29)

gdzie występująca całka została zidentyfikowana jako transformata Fouriera potencjału
kulombowskiego. W związku z tym, energia wymiany wyraża się wzorem:

Ex = − e2

(2π)3ε

∫
~k′<~kF

d~k′

|~k − ~k′|2
(A.30)

całkę tę daje się stosunkowo łatwo policzyć, otrzymując wynik:

Ex = − e2

4π2ε

(
k2
F − k2

2k
ln

∣∣∣∣ kf + k

kF − k

∣∣∣∣+ kF

)
(A.31)

Średnia energia przypadająca na jeden elektron:

〈εx〉 = − e2

4π2 · (2π)3ρ

∫ kF

0

d~k

(
k2
F − k2

2k
ln

∣∣∣∣kF + k

kF − k

∣∣∣∣) = − e2

16π4ερ
k4
F (A.32)

Na podstawie obliczonego wcześniej pędu Fermiego w modelu jellium (wzór A.25):

〈εx〉 = − e2

16π4ερ
(3π2ρ)4/3 = − e2

16π2ε
(3π2)1/3ρ1/3 = −cxρ1/3 (A.33)

A.5 Symetria krystaliczna układów heksagonalnych

Gadolin krystalizuje w strukturze heksagonalnej o najgęstszym upakowaniu. Opisywana
jest ona grupą symetrii P63/mmc (nr. 194). Wektory bazowe nie są w tym przypadku
ortogonalne (α = β = 90◦, γ = 120◦) i można je we współrzędnych kartezjańskich
zapisać jako:

~a1 =
[
0.5a
√

3,−0.5a, 0
]
, ~a2 = [0, a, 0] , ~a3 = [0, 0, c] (A.34)
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W komórce elementarnej znajdują się dwa atomy w pozycjach (w języku powyżej zde-
finiowanych wektorów bazowych):

(
1
3
, 2

3
, 1

4

)
,
(

2
3
, 1

3
, 3

4

)
. Sieć odwrotna będzie natomiast

wyznaczona poprzez wektory:

~b1 =
2π

a

[
2√
3
, 0, 0

]
, ~b2 =

2π

a

[
1√
3
, 1, 0

]
, ~b3 =

2π

c
[0, 0, 1] (A.35)

Komórka Wignera-Seitza, wyznaczona dla tak zdefiniowanej sieci odwrotnej, przedsta-
wiona została na rysunku A.1. Zaznaczona tam zostały pewne szczególne punkty, do
których odwołuję sie wielokrotnie w tekście pracy. Punkt Γ oznacza centrum I strefy
Brilloiuna - jest to punkt o najmniejszej krotności (n=1), M jest środkiem ściany bocznej
(n=6), K środkiem krawędzi bocznej (n=6). Odpowiadające im punkty zaznaczone na
sześciokątnej podstawie to A (n=2), L (n=12) oraz H (n=12). W języku wektorów sieci
odwrotnej punkty te opisywane są następującymi współrzędnymi:

Γ = [0; 0; 0] M =

[
1

2
; 0; 0

]
K =

[
1

3
;
1

3
; 0

]
(A.36)

A =

[
0; 0;

1

2

]
L =

[
1

2
; 0;

1

2

]
H =

[
1

3
;
1

3
;
1

2

]
(A.37)

Na rysunku A.2 przedstawiony został przekrój przez (powieloną) komórkę ele-
mentarną struktury hcp wrz z położeniami atomów (pełne symbole dotyczą położenia
[1/3; 2/3; 1/4], otwarte - [2/3; 1/3; 3/4] i równoważnych). Jest to romb o wierzchołkach
opisanych współrzędnymi: [0; 0], [1; 0]; [1; 1]; [0; 1] (czerwone oznaczenia). Zaznaczony
został także prostokątny obszar, na którym prezentowane były wyniki rekonstrukcji gęsto-
ści spinowej w rozdziale 7. Trzecia płaszczyzna rekonstrukcji jest prostopadła do przed-
stawionej i przecina płaszczyznę rysunku wzdłuż niebieskiej linii y = 0, 5.
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Rysunek A.1: Komórka Wignera-Seitza dla struktury heksagonal-
nej wraz z zaznaczonymi wektorami sieci odwrotnej oraz punk-
tami wysokiej symetrii.

Rysunek A.2: Kolor czerwony: komórka elementarna struktury
heksagonalnej (widok z góry) wraz z zaznaczonymi położeniami
atomów; kolor czarny: rozszerzona komórka użyta w rozdziale
7; niebieska linia przerywana wyznacza przecięcie płaszczyzny
rysunku z płaszczyzną prostopadłą
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A.6 Dowód twierdzenia Hohenberga–Kohna

Twierdzenie to można zapisać matematycznie jako:

(ρ(~r) = ρ′(~r)) =⇒ (V (~r) = V ′(~r) + const) (A.38)

Niech będzie dana funkcja stanu podstawowego Ψ będąca rozwiązaniem równania
Schrödingera z potencjałem zewnętrznym V (~r) oraz funkcja Ψ′ odpowiadająca zagad-
nieniu z potencjałem V ′(~r) 6= V (r) + C. Energie własne można zapisać jako:

E = 〈Ψ |H|Ψ〉 < 〈Ψ′ |H|Ψ′〉 (A.39)

E ′ = 〈Ψ′ |H ′|Ψ′〉 < 〈Ψ |H ′|Ψ〉 (A.40)

E < 〈Ψ′ |H ′ − V ′ + V |Ψ′〉 = E ′ + 〈Ψ′ |V − V ′|Ψ′〉 (A.41)

E ′ < 〈Ψ |H − V + V ′|Ψ〉 = E + 〈Ψ′ |V ′ − V |Ψ′〉 (A.42)

dodając powyższe nierówności stornami:

E + E ′ < E + E ′ (A.43)

co prowadzi do sprzeczności i oznacza, że potencjały V i V ′ nie mogę się różnić więcej
niż o stałą.

A.7 Wybór liczby współczynników rozwinięcia w meto-
dzie Cormacka

Całkowanie przy użyciu kwadratury Gaussa rzędu 720 równania 4.20 pozwoliło wyzna-
czyć współczynniki anm dla kolejnych funkcji radialnych anm. Wyniki otrzymane dla
surowych danych 2D ACAR na płaszczyźnie ΓMK przedstawione zostały na rysunku
A.3. Jak widać, bardzo duża niekonsystencja pojawia się już dla n = 18.

A.8 Twierdzenie sił przy obliczaniu anizotropii magneto-
krystalicznej

Stosując rozumowanie jak w pracy X. Wang i in. [WsWWF96] można całkowitą energię
obliczeń samozgodnych (o gęstości ładunku ρ0 i spinów m0) zapisać jako:

E[ρ0,m0] = T [ρ0,m0] + EH [rho0] + Exc[ρ0, |m0|] + Eext[ρ0] (A.44)
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Rysunek A.3: Współczynniki rozwinięcia anm radialnych funkcji gn(p) w szereg wielo-
mianów Czebyszewa II-go rodzaju.
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gdzie kolejne składniki oznaczają energię kinetyczną, kulombowską,
korelacyjno-wymienną i związaną z oddziaływaniem elektron-jon, oraz jon-jon. Analo-
giczne wyrażenie można napisać po zastosowaniu sprzężenia spin-orbita, zakładając, że
rozwiązaniem jest wtedy inna gęstość ρ oraz m:

Eso[ρ,m] = T so[ρ0,m0] + EH [rho] + Exc[ρ, |m|] + Eext[ρ0] (A.45)

Energia kinetyczna może być wyznaczona jako:

T [ρ,m] =
∑
i,~k

εi(~k)− 2EH [ρ]−
∑
σ

∫
d~r ρσ(~r)

δExc[ρ, |m|]
δρσ

−
∫
d~r ρ~rvext(~r) (A.46)

Zmiana energii związana z włączeniem oddziaływania spin-orbita jest oczywiście róż-
nicą:

Eso[ρ,m]−E[ρ0,m] = (Eso[ρ,m]− Eso[ρ0,m0]) + (Eso[ρ0,m0]− E[ρ0,m0]) (A.47)

Biorąc pod uwagę, że DFT spełnia zasadę wariacyjną, pierwszy nawias wnosi niezerowy
wkład dopiero w drugim rzędzie rachunku zaburzeń (traktując δρ = ρ − ρ0 oraz δm =

m−m0 jako zaburzenie). Natomiast drugi nawias stanowi różnicę wartości własnych:

Eso[ρ0,m0]− E[ρ0,m0] =
∑
i,~k

εi(~k, m̂)−
∑
i,~k

εi(~k) (A.48)

gdzie m̂ oznacza kierunek momentu magnetycznego. Energia anizotropii magnetokrysta-
licznej, związana z różnymi ustawieniami m̂ będzie zatem sprowadzać się do różnicy:

Ea =
∑
i,~k

εi(~k, m̂1)−
∑
i,~k

εi(~k, m̂2) (A.49)
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