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Sarrera

Izarren hautsa egun batean
bilakatu zen bizigai,
hauts hartatikan uste gabean
noizbait ginaden gu ernai.

Xabier Lete

Mende bat inguru igaro da materiaren funtsezko osagaiak ezagutzen dire-
netik. Sir J.J. Thomson-ek 1897an eta Sir E. Ruthenford-ek 1911n egindako
esperimentuek elektroien eta nukleo atomikoen aurkikuntza ekarri zuten, hu-
rrenez hurren. Materiaren benetako ulermena esperimentu hauen ondotik
etorri zela esan dezakegu. Are gehiago, 20. hamarkada erdialdean mekanika
kuantikoaren teoria eratzearekin batera, paradigma teoriko indartsua sortu
zen problema mikroskopikoei aurre egiteko. Honela, ordutik, bai osagaiak
zein formalismoa ere argi zeuden atomo, molekula, solido eta egitura sinte-
tikoen propietateak aztertu nahi zituztenentzat. Hala ere, materia gramo
batean gutxi gorabehera 1023 atomo daudela kontuan hartuta, problemaren
osagarri kopurua handiegia da analitikoki ebazteko. Fisikarion artean ongi
ezaguna da, hain zuzen, elkarrekintzan dauden bi gorputzen problema baka-
rrik ebatzi daitekeela analitikoki, bai mekanika klasikoan eta baita mekanika
kuantikoan ere.

Lan hau hain da zaila eta konplexua non, elektroi eta ioi guztiak kon-
tuan hartzen dituen hamiltondar totala ebatzita ere, emaitza antzematea
ez baitzen posible izango. Esate baterako, fonoi deituriko modu ioniko ko-
lektiboen presentzia ez zen agerikoa izango lanari era honetan aurre egingo
bagenio. Beste alde batetik, gorputz anitzen problema konplexu hau za-
ti txiki eta maneiagarriagoetan banatzen saiatu gaitezke ez soilik emaitza
lortzeko helburuarekin, baita berau sakonago ulertzekoarekin ere. Izan ere,
aurreko prozedura hau jarraituta materia kondentsatuaren fisikan agertzen
diren gertakari konplexu eta intuizioaren aurkako asko uler daitezke. Tes-
tuinguru honetan, hain arraro baina erabilgarri den kuasipartikula kontzep-
tua agertzen da, eta Bose-Einstein kondentsazioa eta magnetismoa bezalako
gertakariak mikroskopikoki uler daitezke.

Supereroankortasuna da, zalantzarik gabe, solidoen konplexutasunari lo-
tuta azaltzen den gertakaririk ederrenetarikoa. Tc tenperatura kritiko baten
azpitik metal batzuen erresistentzia bortizki 0ra jaisten dela 1911n aurkitu
bazen ere, 1957. urtea arte ez zen gertakari hau behar bezala azaltzen zuen
teoriarik eraiki [1, 2]. Bardeen, Cooper eta Schrieffer-ek [3], BCS deituri-
ko teoria iraultzailearekin, Tc azpitik fonoi trukatzearen ondorioz sortutako
elektroi-bikoteek oinarrizko egoera osatzen dutela frogatu zuten. Fonoien bi-
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tartez ematen den supereroankortasuna oso teoria arrakastatsua izan bada
ere, 80. hamarkadan kobre oxidoetan supereroankortasuna aurkitu zene-
tik [4], eta euren Tc altua BCS teoriak azaldu ezin duela ikusita, Cooper-en
bikoteak oraindik argitu gabe dagoen parekatze mekanismo desberdin ba-
ten bitartez ere sortu daitezkeela onartu da. Honela, supereroankortasuna
materia kondentsatuaren baitan ezkutatzen den konplexutasunaren adibide
dela esan daiteke, izan ere, bere aurkikuntza eta ehun urte beranduago ez
dugu oraindik behin-betiko erantzunik misterio honentzat.

Bere erabilera teknologikoak itzelak izango liratekeela jakin arren, giro-
tenperaturako supereroankortasuna jomuga labainkorra da oraindik ere fi-
sikan. Hala ere, eta orain da tesi honen gai nagusia den presioa jokoan
sartzen den unea, Ashcroft-ek [5] hidrogeno metalikoa goi-presioan tenpera-
tura altuko supereroale bihur zitekeela proposatu zuen. Orain dela gutxiko
kalkuluek hipotesi hura justifikatzen dute 242 K-eko Tc-a iragartzen dutela-
rik [6]. Tamalez, goi-presioko neurketetan azken hamarkadetan eman diren
aurrerapauso teknikoak ikaragarriak izan badira ere, hidrogenoaren metali-
zazioak irismen esperimentaletik at dirau [7].

Edonola ere, azpimarragarria da supereroankortasuna presiopean azale-
ratzea ez dela a priori espero. Izan ere, Hartree-Fock hurbilketan elektroi
bakoitzeko batezbesteko energia ikuskatzen badugu [8, 9],

εHF =
1.105

r2
s

− 0.458

rs
, (1)

non Wigner-Seitz-en erradioa

rs =

(
3

4πn

)1/3

=
(9π/4)1/3

kF
(2)

baiten, nabaria da (1) ekuazioaren gai zinetikoak, lehenengo batugaiak hain
zuzen, elektroi-elektroi elkarrekintza menderatzen duela presioa igotzen den
heinean eta, ondorioz, rs txikitzen denean. (1) ekuazioan kF Fermi-ren mo-
mentua eta n = Ne/Ω sistemaren elektroi-dentsitatea dira, Ne sistemaren
elektroi kopurua eta Ω bolumena izanik. Honela, hurbilketa honetan, me-
tal bateko elektroiak askeagoak bihurtzea espero da presiopean eta, beraz,
metalak hobeto eroango du. Dena den, eroale onak, orokorrean, supereroale
txarrak izan ohi dira eta, horregatik, supereroankortasuna lortzeko presioa
mesedegarria ez dela ondoriozta daiteke.

Irudi sinple hau guztiz hautsi zen metal alkalinoak, sarri elektroi askeen
eredu bezala ikusi direnak, presiopean aztertu zirenean. Litioa, adibidez,
zein giro-presioan 0.4 mK azpitik bakarrik baiten supereroalea [10], supe-
reroale ona bilakatzen da ia 20 K-eko Tc-a erdietsiz 48 GP-etan [11, 12].
Honela, Tc-ak bost magnitude-ordenako igoera txundigarria agertzen du.
Bestalde, gaur egun ongi errotuta dago presiopean elementu [13] eta alea-
zio [14, 15] ugari supereroale bihurtzen direla. Gainera, III eta IV taldeko
hiduroetan Tc altuko hainbat iragarpen teoriko ezagutzen dira [16–21].
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Supereroankortasuna ez da presiopean metal sinpleetan agertzen den us-
tekabeko, eta batzuetan intuizioaren aurkako, fenomeno bakarra. Trinkota-
sun gutxiko egituretara elementu askok pairatzen dituzten fase-aldaketek [22–
27], metal-isolatzaile trantsizioek [28, 29] eta presio altuan metal alkalinoak
giro-tenperaturan zein azpitik ere likidoak direla erakusten duten ezohi-
ko fusio-kurbek [30, 31], (1) ekuazioko eredu sinplea okerra dela baiezta-
tzen dute. Honen ordez, metal sinpleak konplexu eta interesgarriak bi-
lakatzen dira presiopean batik bat sortzen den konplexutasun elektroni-
koagatik, zein induzitutako orbital nahasketan eta gune interstizialetako
elektroi-lokalizazioan islatzen baiten [32–35]. Honetaz gain, lokalizazio elek-
tronikoaren areagotzeak normalean aldaketa sakonak ekarri ohi ditu fonoi-
espektroan, egitura trantsizioak, eta sarri, elektroi-fonoi akoplamendua in-
dartzea dakarten fonoi-ezegonkortasunak eraginez [36–42].

Presioak aldagai fisiko guztien artean bitarterik handiena du akaso, es-
pazio huts urrunenean dagoen presioaren eta neutroi-izar baten erdigunean
dagoenaren artean 60 magnitude-ordenako diferentzia baitago. Eguzki sis-
temako materiaren % 90a 100 GPa-etik gorako presioan existitzen dela kon-
tuan hartuta, goi-presioko ikerketa zeharo interesgarria da bere horretan.
Lan honetan GPa-a erabiliko dugu presio unitate bezala. 1 GPa gutxi go-
rabehera 10000 aldiz handiagoa da presio atmosferikoa baino eta 300 aldiz
txikiagoa Lurraren nukleoan dagoena baino. Solidoen propietateak eralda-
tzeko duen ahalmena ikusita, presioak material berrien bilaketan dimentsio
berri bat irekitzen du. Giro egoerara ekar litekeen goi-presioan aurkitutako
aparteko propietate eta erabilpen teknologikoak dituen konposatu bat ima-
jina genezake. Ez da beharrezkoa burua gehiegi estutzea honen adibide eder
eta aski ezagun bat topatzeko: diamantea. Hortaz, goi-presioko fisika guztiz
nabarmena bilakatzen da “goi-presioko alkimia” dei dezakegun esparruan.

Era honetara, presioa konpresiopean agertzen diren fenomeno fisiko in-
teresgarri guztiak modu eraginkorrean moldatzeko erabili daiteke. Beste
hitz batzuetan, propietate fisiko desberdin askoren jatorri fisikoa ulertzen
eta aztertzen lagundu dezakeen kanpo-kontrol bat da. Esate baterako, su-
pereroale bihurtzen den sistema batean egitura elektronikoaren eta fonoien
ezaugarriak bereizten saia gaitezke presioaren funtzioan. Zalantzarik ga-
be, honek halako sistema batean trantsizio supereroalearen jatorria argitzen
lagundu dezake. Antzeko lana egin daiteke beste propietate batzuen ingu-
ruan. Azpimarragarria da era honetako ikerketen ondorioak orokortu egin
daitezkeela eta material berriak diseinatu eta aurkitzea ekar dezaketela. Hau
da, azken finean, materia kondentsatuan lan egiten dugun fisikarion helburu
gorena.

Hemen aurkezten den tesiak elementu sinple eta aleazioetan presioak era-
gindako hainbat propietate konplexu aztertzea du helburu nagusi. Lehen-
printzipioetan oinarritutako ab initio kalkuluak erabiliko dira horretara-
ko. Kalkuluak egiteko erabili den eskema teorikoa 1. eta 2. kapitulue-
tan azaltzen da. 3. kapituluan litio konprimituaren kitzikapen elektroniko
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kolektiboak alde batetik, zein bere fonoi-ezegonkortasunen eta erantzun-
funtzioaren arteko erlazioa aztertzen dira. 4. kapitulu zabalean kaltzioan
agertzen diren fenomeno interesgarri ugari deskribatzen dira. Esate batera-
ko, Ca-aren goi-presioko faseen propietate supereroale eta optikoak aurkez-
ten dira. Are gehiago, bere fase kubiko sinple misteriotsua efektu anharmo-
nikoek egonkortzen dutela erakusten da. 5. kapituluan propietate supere-
roale azpimarragarriak izan ditzakeen Be2Li aleazioan jarriko dugu arreta.
BCS erregela kontraesanean jarriz, supereroankortasun isotopo-efektu nega-
tiboa daukaten paladio hidruro interesgarriak 6. kapituluan ikertzen dira.
Azkenik, ondorio nagusien aurkezpena 7. kapituluan egingo da.

Kontuan hartu beharrekoa da, besterik zehazten ez bada, unitate ato-
mikoak (a.u.) erabiliko direla lan honetan. Hortaz, e = ~ = me = 4πε0 = 1.
Unitate horietan energia unitatea Hartree-a da (1 Hartree = 27.2 eV), lu-
zera unitatea Bohr erradioa, a0, da (a0 = 0.529 Å) eta abiadura unitatea
Bohr abiadura, v0, da (v0 = αc, non α = 1/137 egitura meheko konstantea
den). Bestalde, aztertutako kasuetan ez denez magnetismoa ikertzen, spin
askatasun-gradua ez da kontuan hartuko.



1 Egitura elektronikoaren
kalkulua

Scientific theory is a contrived
foothold in the chaos of living
phenomena.

Wilhelm Reich

Izenak adierazten duen moduan, solido baten ab initio deskribapena
lehen-printzipioetan oinarritua egon behar da. Solido baten oinarrizko osa-
gaiak berau osatzen duten Ne elektroiak eta Nion ioiak dira. Hau honela
izanik, Coulomb-en elkarrekintzaren bitartez elkar eragiten dioten elektroi
eta ioi sistema deskribatzen duen hamiltondarra honakoa da:

Ĥ =

Ne∑
i

1

2
p̂2
i −

Ne,Nion∑
i,I

ZI

|r̂i − R̂I |
+

1

2

Ne∑
i 6=j

1

|r̂i − r̂j |

+

Nion∑
I

1

2MI
P̂2
I +

1

2

Nion∑
I 6=J

ZIZJ

|R̂I − R̂J |

= T̂e + V̂e,ion + V̂e,e + T̂ion + V̂ion,ion, (1.1)

non elektroiak letra xeheko azpiindizeekin adierazten diren eta ioiak, ZI
karga eta MI masa dutenak, letra larriko azpiindizeekin. (1.1) ekuazioan,
r̂i i. elektroiaren posizio-eragilea da eta R̂I I. ioiarena. Era berean, i.
elektroiaren momentu-eragilea p̂i da eta P̂I I. ioiarena. Hamiltondarra
osatzen duten T̂e, V̂e,ion, V̂e,e, T̂ion eta V̂ion,ion terminoak elektroi-energia
zinetiko eragilea, elektroi-ioi elkarrekintza eragilea, elektroi-elektroi elkarre-
kintza eragilea, ioi-energia zinetiko eragilea eta ioi-ioi elkarrekintza eragilea
dira, hurrenez hurren.

Problemaren hamiltondarra zehazturik, mekanika kuantikoaren jokabide
arrunta honi lotutako Schrödinger-en ekuazioa,

Ĥ|Ψ〉 = E|Ψ〉, (1.2)

ebaztea litzateke. Honek sistemaren energia totala, E, eta uhin-funtzio to-
tala, |Ψ〉, lortzeko aukera ematen du. Uhin-funtzio totala elektroi eta ioi
guztien posizioen funtzioa da:

〈r,R|Ψ〉 = Ψ(r,R) = Ψ(r1, . . . , rNe ,R1, . . . ,RNion). (1.3)

17
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Hemendik aurrera, elektroien posizioen multzoa, {ri}, r ikurrak ordezkatuko
du eta R ikurrak ioien posizioen multzoa, {RI}. Problema ondo planteatuta
dago oinarrizko printzipioei dagokienez eta batzuetan materia kondentsatu-
ko “Guztiaren teoria” bezala ezagutzen da. Hala ere, honelako problema
bat ez da inolaz ere maneiagarria eta hurbilketa desberdinak beharrezkoak
dira (1.1) ekuazioan agertzen den hamiltondarra ebazteko. Zentzu hone-
tan, norbaitek esan lezake ab initio deituriko kalkulu hauek ez direla guztiz
ab initio hurbilketa eta usteetatik libre ez daudelako. Nolanahi ere, azken
mendean esfortzu handia egin da kalkulu egingarriak lortzeko eskema teori-
ko baten bila, eta egindako aurkikuntzetan arrakastatsuena kapitulu honen
1.2 atalean landuko den dentsitatearen funtzionalaren teoria deiturikoa da.
Honetaz gain, ordenagailuen garapenak ekarri duen ahalmen konputazional
handiak esperimentuekin bat datozen kalkulu oso zehatzak egiteko auke-
ra ekarri du eta honek, era berean, erabilitako hurbilketen baliagarritasuna
frogatzen du.

1.1 Born-Oppenheimer-en hurbilketa

(1.1) hamiltondar orokorrean txikitzat jo daitekeen termino bakarra dago,
T̂ion terminoa. Masa ionikoarekiko alderantziz proportzionala dela kontuan
hartuta, elektroiaren masa baino askoz ere handiagoa, txikia da elektroien
energia zinetikoarekin alderatuta. Horregatik, lehen hurbilketa batean ter-
mino hau mespretxatu dezakegu. Honela, atomoak posizio zehatz batean
estatikotzat jo ditzakegu eta hamiltondarraren atal elektronikoa, zeinak po-
sizio ioniko horiek parametro moduan dituen, ebatzi daiteke. Ikusiko du-
gun moduan, Born-Oppenheimeren hurbilketa edo hurbilketa adiabatiko ho-
nek [43] hamiltondarra atal elektroniko eta ionikoetan bereiztea ahalbidetzen
digu.

Demagun hamiltondarraren atal elektronikoak,

Ĥe = T̂e + V̂e,ion + V̂e,e, (1.4)

Ψe
α(r,R) autofuntzioa duela Eeα(R) autobalioarekin ioien R konfigurazio

jakin batentzat:

ĤeΨ
e
α(r,R) = Eeα(R)Ψe

α(r,R). (1.5)

Esplizituki adierazi da Ψe
α(r,R) uhin-funtzio elektronikoak ioien posizioeki-

ko menpekotasun parametrikoa duela. Orain, (1.1) hamiltondar totalaren
autofuntzio bat topatzen saia gaitezke uhin-funtzio elektronikoaren eta uhin-
funtzio ionikoaren biderkadura bezala idatzita dagoena, hots,

Ψαβ(r,R) = Ψe
α(r,R)Ψion

β (R). (1.6)

(1.6) ekuazioan αβ-k Ĥ-ren autofuntzioa adierazten du. Uhin-funtzioa (1.2)
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Schrödingeren ekuazioan txertatuz gero eta aldagai elektronikoak integratuz,∫
dr Ψe∗

α (r,R)ĤΨe
α(r,R)Ψion

β (R) =

(T̂ion + V̂ion,ion + Eeα(R) + ∆Ĥα)Ψion
β (R) = EαβΨion

β (R) (1.7)

lortzen dugu, non

∆Ĥα =

Nion∑
I

1

2MI

∫
dr Ψe∗

α (r,R)P̂2
IΨ

e
α(r,R)

+

Nion∑
I

1

MI

∫
dr Ψe∗

α (r,R)P̂IΨ
e
α(r,R)P̂I (1.8)

eta dr = {dri} diren. Honelaxe, (1.6) ekuazioan bezala idatzitako uhin-
funtzioa Eαβ autoenergia duen hamiltondar totalaren autofuntzioa dela fro-
gatu dugu, (1.5) eta (1.7) ekuazioak betetzen diren heinean beti ere.

(1.6) uhin-funtzioa hamiltondar totalaren soluzio formala bada ere, Ĥ
ez da oraindik guztiz bereizi ekarpen ioniko eta elektronikoetan. Izan ere, α
egoera kuantiko elektronikoa (1.7) ekuazioko hamiltondar ionikoan sartzen
da. Halere, eskala erlatibo batean, ez dago α sinboloa Eeα(R)-tik kendu eta,
bere ordez, oinarrizko egoera elektronikoaren energia, Ee(R), erabiltzeko
eragozpenik. Izan ere, elektroien oinarrizko egoeraren energia eta normalean
topatu ohi diren egoera kitzikatuen energiak antzekoak izan ohi dira [44].
Are gehiago, (1.7) ekuazioan ∆Ĥα arbuiagarria dela ikus daiteke [44] eta,
honela, (1.2) Schrödingeren ekuazio totala atal elektroniko batean, (1.5)
ekuazioan, eta atal ioniko batean bereizi daiteke, atal ionikoa honakoa iza-
nik:

ĤionΨion
β (R) = EΨion

β (R), (1.9)

non

Ĥion = T̂ion + V̂ion,ion + Ee(R) (1.10)

baiten. Hortaz, hamiltondar ionikoan ∆Ĥα mespretxatzen denean eta oina-
rrizko egoera elektronikoaren energia autofuntzio ionikoa sortzeko erabiltzen
denean, hurbilketa adiabatikoaz baliatzen garela esan dezakegu. Honela,
Born-Oppenheimeren hamiltondar totala

ĤBO = Ĥe + Ĥion (1.11)

adierazpenak ematen du, autofuntzio elektroniko eta ionikoen biderkadurak
osatutako |Ψe

α,Ψ
ion
β 〉 uhin-funtzioen arteko matrize-elementuak diagonalak

direlarik:

〈Ψe
α′ ,Ψ

ion
β′ |ĤBO|Ψe

α,Ψ
ion
β 〉 = δαα′δββ′ , (1.12)
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non

〈r,R|Ψe
α,Ψ

ion
β 〉 = Ψe

α(r,R)Ψion
β (R) (1.13)

baiten, (1.6) ekuazioan bezala.

Hurbilketa adiabatikoa helburu askorentzat oso baliagarria den hurbil-
keta da, hots, fonoien kalkuluetarako [45, 46]. Izatez, elektroiak eta fonoiak
bereizitako sistemak direla onartzen da sarri, bero espezifikoa kalkulatzen
denean, adibidez. Kapitulu honen gainontzeko ataletan problema elektro-
nikoa izango dugu aztergai eta problema ionikoa 2. kapituluan landuko
dugu. Hamiltondarrean ∆Ĥα baztertzen ez denean, matrize-elementu ez-
diagonalek euren ekarpena izango dute. Beren balioa oso txikia izanik ere,
erabakigarriak dira fenomeno fisiko desberdinetan, erresistentzia elektrikoan
eta supereroankortasunean, besteak beste.

1.2 Dentsitatearen funtzionalaren teoria (DFT)

Hurbilketa adiabatikoa onartuta eta problema elektronikoa eta ionikoa be-
reizita, (1.4) ekuazioko hamiltondarrean jarri behar dugu arreta. V̂e,ion ter-
minoa gorputz bakarreko kanpo-eragile baten moduan ikus daiteke Ĥe-en.
Hondo ionikoak sortzen duen eragile honek elektroi bakoitzean independen-
teki eragiten du

V̂e,ion =

Ne∑
i

V̂ext(ri) (1.14)

adierazpenak erakutsi bezala. Bertan,

V̂ext(ri) = −
Nion∑
I

ZI
|r̂i −RI |

. (1.15)

Uhin-funtzio elektronikoak konfigurazio ionikoarekiko duen menpekotasun
parametrikoa V̂ext kanpo-potentzialak sortzen du. Potentziala V̂e,ion termi-
noak bakarrik osatuko balu, V̂ext kanpo-potentzialean eta elkarren artean
elkarrekintzarik gabe dabiltzan Ne elektroiek osatuko lukete sistema. Izan
ere, |Ψe〉 uhin-funtzio elektronikoa(

− ∇
2

2
+ V̂ext(x)

)
φ(x,R) = εφ(x,R) (1.16)

adierazpenetik habiatuta lortzen diren partikula bakarreko uhin-funtzioen
Slater-en determinanteak [47] emango liguke. Azken kasu honetan, energia
zinetiko totala

Te(R) = 〈Ψe|T̂e|Ψe〉r = −1

2

Ne∑
i

∫
dx φ∗i (x,R)∇2φi(x,R) (1.17)
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ekuazioak ematen du, non i. elektroiaren partikula bakarreko uhin-funtzioa
φi(x,R) baiten. Goiko ekuazioko r azpiindizeak Dirac-en notazioak eska-
tzen duen integrazioa koordenatu elektronikoekiko soilik burutu behar dela
adierazten du.

Hala ere, problema elektroniko osoarekin lan egitean, bi gorputzeko era-
gilea den V̂e,e elektroi-elektroi elkarrekintza ez da mespretxagarria eta, be-
raz, ezinezkoa da Ĥe partikula bakarreko hamiltondarretan banatzea. Dena
dela, 1.2.2 atalean erakutsiko den bezala, dentsitatearen funtzionalaren teo-
riak (DFT), bere oinarri dotore eta funtsezkoarekin, elkarrekintzan dauden
elektroi sistema osoa (1.16) motako partikula bakarreko Schrödingeren ekua-
zioen bidez deskribatzea ahalbidetzen du.

DFTren teorema garrantzitsuenak deskribatu aurretik,

Ee(R) = 〈Ψe|Ĥe|Ψe〉r (1.18)

energia elektronikoa

n(x,R) = 〈Ψe|
Ne∑
i

δ(x− r̂i)|Ψe〉r (1.19)

elektroi dentsitatearen funtzioan berridazteak merezi du. Esate baterako,
elektroi-ioi elkarrekintza energiak honako itxura hartzen du dentsitatearen
funtzioan:

Ee,ion(R) = 〈Ψe|V̂e,ion|Ψe〉r =

∫
dx n(x,R)Vext(x), (1.20)

non Vext(x) terminoak bere eragile izaera galdu duen. Bestalde,

Ee,e(R) = 〈Ψe|V̂e,e|Ψe〉r (1.21)

elektroi-elektroi elkarrekintza energia ezin da dentsitatearen funtzio sinple
baten bitartez adierazi bi gorputzeko eragilea delako. Hala ere, |Ψe〉 uhin-
funtzioa φi(r,R) partikula bakarreko egoeren biderkadura sinplea balitz,
nok i-k i elektroiari dagokion partikula bakarreko uhin-funtzioa irudikatzen
baituen, elkarrekintza energia

EH(R) =
1

2

∫∫
dx dx′

n(x,R)n(x′,R)

|x− x′|
(1.22)

litzateke. Kontuan izan behar da azken ekuazio hau lortzeko elektroiaren
autoelkarrekintza gehitu dela, eta hau, printzipioz, hamiltondarretik kanpo
geratzen dela. Azken termino hau Hartree-ren energia da eta dentsitatearen
autoelkarrekintza energia deskribatzen du karga-dentsitate klasiko bat ba-
litz bezala. EH(R) elektroi-elektroi elkarrekintza energia totalean ekarpen
garrantzitsua bada ere, Ee,e(R) terminoak zuzenketak behar ditu. Izan ere,
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uhin-funtzioa antisimetrikoa izan behar da eta ezin daiteke partikula baka-
rreko uhin-funtzioen bidez deskribatu. Zuzenketa hauek Ee,e(R) − EH(R)
adierazpenaren barne daude eta trukatze-korrelazio efektu bezala ezagutzen
dira. Ondorioz, elektroi-elektroi elkarrekintza energia totala honela idatz
daiteke:

Ee,e(R) = EH(R) + Exc(R), (1.23)

non Exc(R) trukatze-korrelazio energia baiten.

1.2.1 Hohenberg-Kohn-en teoremak

Sistema elektronikoaren oinarrizko egoeraren energia topatu nahiko bagenu,
funtsezko arazoa 3Ne aldagaien menpeko den |Ψe〉 gorputz anitzen uhin-
funtzio konplexua lortzea litzateke. Hala ere, DFT gorputz anitzen proble-
maren formulazio zehatz bezala plazaratu zenean, n(x,R) dentsitate elektro-
nikoa parametro erabakigarria bilakatu zen. Ikusiko dugun bezala, problema
elektronikoaren osagai nagusiak dentsitatearen funtzionalak bihurtzen dira.
Honela, printzipioz behintzat, 3Ne aldagaietako gorputz anitzen problema
parametro bakarra dentsitatea duen problema sinple batetara laburtzen da.

DFT 1964. urtean Hohenberg eta Khonek aurkeztu eta frogatu zituzten
bi teoremetan oinarritzen da [48]. R. M. Martin-ek [49] honela berridazten
ditu:

Teorema. Vext(x) kanpo-potentzialean kokatutako elkarri eragiten dioten
partikulek osatzen duten edozein sisteman, oinarrizko egoeraren n(x,R) par-
tikula dentsitatea nahikoa da Vext(x) zehazteko.

Korolarioa. Hamiltondarra guztiz zehaztuta dagoenez, oinarrizko egoeraren
zein egoera kitzikatuen gorputz anitzen uhin-funtzioa determinatuak daude
ere. Horregatik, n(x,R) bakarrik emanda, sistemaren propietate guztiak
erabat determinatuak daude.

Teorema. Edozein Vext(x) kanpo-potentzialerako baliagarria den Ee[n] ener-
giaren funtzional unibertsal bat, n(x,R) dentsitatearen funtzional dena, defi-
ni daiteke. Vext(x) jakin bakoitzerako, funtzional honen minimoa sistemaren
oinarrizko egoeraren energia zehatza da, eta funtzionala minimizatzen duen
n(x,R) dentsitatea oinarrizko egoeraren dentsitate zehatza da.

Korolarioa. Ee[n] funtzionala bakarrik nahikoa da oinarrizko egoeraren
energia eta dentsitateak zehazteko.

Harrigarria bada ere, teorema hauen frogapenak, [48–50] erreferentzietan
aurki daitezkeenak, nahiko sinple eta adierazgarriak dira. Teorema hauen
ondorioz, sistemaren energian parte hartzen duten termino guztiak dentsi-
tatearen funtzionalak bihurtzen dira. Honela, goian aipaturiko funtzional
unibertsala honela idatzi daiteke:

Ee[n](R) = Te[n](R) + Ee,ion[n](R) + Ee,e[n](R). (1.24)
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1.2.2 Kohn-Sham-en ekuazioak

Hohenberg-Kohnen teoremen arabera, (1.24) ekuazioko funtzionala minimi-
zatzen duen elektroi-dentsitatea aurkituz gero, sistemaren oinarrizko egoe-
raren energia jakina izango da. Hala ere, lortutako n(x,R) hori uhin-funtzio
antisimetriko batetik eratorri ote daitekeen ez dago ziurtatuta. Gilbert [51]
izan zen partikula bakarreko uhin-funtzioek osatutako Slateren determinante
bakarretik edozein dentsitate eraiki daitekeela frogatu zuena. Azken kasuan,
Slateren determinante bat dugunean, (1.19) ekuazioko dentsitatea partikula
bakarreko uhin-funtzioen bidez adierazi daiteke:

n(x,R) =

Ne∑
i

|φi(x,R)|2. (1.25)

Baieztapen honek (1.24) ekuazioko funtzionala minimizatzen duen dentsita-
tea osatzen duten partikula bakarreko uhin-funtzioak topatzeko itxaropena
irekitzen du.

Oinarrizko egoera deskribatzen duen (1.16) motako partikula bakarre-
ko Schrödingeren ekuazio bat topatzeko, (1.24) energia-funtzionala φi(x,R)
orbitalekiko minimizatu behar da:

δ[Ee[n](R)−
∑

j εj(
∫

dx′ φ∗j (x
′,R)φj(x

′,R)− 1)]

δφ∗i (x,R)
=
δTe[n](R)

δφ∗i (x,R)

+

[
δEe,ion[n](R)

δn(x,R)
+
δEH [n](R)

δn(x,R)
+
δExc[n](R)

δn(x,R)

]
δn(x,R)

δφ∗i (x,R)

−εiφi(x,R) = 0. (1.26)

Ikus daitekeenez, partikula bakarreko uhin-funtzioen normalizazio baldin-
tzari loturiko Lagrange-ren biderkatzaileak erabili ditugu minimizazioan.
(1.17), (1.20) eta (1.22) ekuazioak kontuan izanik,

Veff (x) = Vext(x) + VH(x) + Vxc(x) (1.27)

potentzial eraginkorra definitu dezakegu, non

VH(x) =

∫
dx′

n(x′,R)

|x− x′|
(1.28)

Vxc(x) =
δExc[n](R)

δn(x,R)
. (1.29)

Honela,
Ĥeff (x)φi(x,R) = εiφi(x,R) (1.30)

ekuaziotik lortutako φi(x,R) partikula bakarreko uhin-funtzioak (1.26) ekua-
zioaren soluzioak dira, hamiltondar eraginkorra

Ĥeff (x) = −∇
2

2
+ Veff (x) (1.31)
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adierazpenak ematen duelarik. Hauek dira Kohn-Shamen ekuazio ospe-
tsuak [52]. Hortaz, Khon-Shamen ekuazioen soluzioen bidez osatutako den-
tsitatea oinarrizko egoeraren dentsitatea da. Dentsitatea (1.25) ekuazioan
bezala osatu behar da.

Kohn-Shamen ekuazioek gorputz anitzen problema konplexua gorputz
bakarreko problema bihurtzen dute. Hots, Kohn-Shamen ikuspuntu hone-
tan Veff kanpo-potentzialarekin elkarrekintzan dauden partikula indepen-
denteen problema sinplea dugu. Hala ere, trukatze-korrelazio terminoa eze-
zaguna denez, metodo honen desabantaila nagusia potentzialaren erabateko
ezagutza galtzean datza. Izatez, Vxc ezin da zehazki deskribatu eta hurbilke-
tak beharrezkoak dira. Lan honetan bi hurbilketa desberdin erabiliko dira
trukatze-korrelazio potentzialerako, tokian-tokiko dentsitatearen hurbilke-
ta (ingelesez, local-density approximation, LDA) eta gradiente orokorraren
hurbilketa (ingelesez, generalized gradient approximation, GGA).

1.2.3 Tokian-tokiko dentsitatearen hurbilketa

Kohn eta Shamen jatorrizko artikuluan [52] proposatzen zenez, elektroi-
gas homogeneoaren limitean trukatze-korrelazio efektuek izaera lokala dutela
kontuan izanik, trukatze-korrelazio energia espazio osoaren gaineko integral
baten bitartez hurbil daiteke, non trukatze-korrelazio energia-dentsitatea
puntu bakoitzean elektroi-gas homogeneoaren berdina baiten [53]:

ELDAxc [n](R) =

∫
dx n(x,R)εhomxc (n(x,R)). (1.32)

εhomxc terminoaren parametrizazio desberdinak aurki daitezke literatu-
ran [54–57]. Gehienak trukatze energiaren adierazpen zehatzean eta ko-
rrelaziorako datu numerikoetan oinarritzen dira. Esate baterako, Ceperly
eta Alder-en Monte Carlo kalkulu kuantikoak [58] forma analitikoetara in-
terpolatu dira korrelazioaren adierazpena osatzeko. Trukatze energia, zeina
uhin-funtzio totala Slateren determinante bat izatearen ondorio zuzena den,
aski ezaguna da [59]:

εx(rs) = −0.4582

rs
. (1.33)

Bestalde, korrelaziorako parametrizazio ohikoenetarikoa eta lan honetan era-
bili dena Perdew eta Zunger-ena da [57], hots,

εc(rs) =

{
−0.0480 + 0.031 ln rs − 0.0116rs + 0.0020rs ln rs if rs < 1
−0.1423/(1 + 1.9529

√
rs + 0.3334rs) if rs ≥ 1

.

(1.34)
Honela, (1.32) ekuazioko εhomxc terminoa εhomxc = εx + εc moduan datorkigu
eta trukatze-korrelazio potentziala

Vxc(rs) = εhomxc (rs)−
1

3
rs

dεhomxc (rs)

drs
(1.35)
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adierazpenak ematen du. Azken hau (2), (1.29), (1.32) ekuazioak eta katea-
ren erregela erabiliz erraz froga daiteke.

1.2.4 Gradiente orokorraren hurbilketa

Bere izaera lokala dela eta, LDA elektroi-gas homogeneo izatetik gertu dau-
den solidoetan molekulak bezalako sistema ez-homogeneoetan baino egokia-
goa izatea espero da. Kohn eta Shamek, beren artikulu ospetsuan, LDA den-
tsitatearen gradientetik eratorritako zuzenketak [52] gehituz hobetu zitekee-
la proposatu zuten dagoeneko. LDAren deskribapenaz baliatzeko, trukatze-
korrelazio energiak (1.32) ekuazioaren antzeko egitura dauka GGAn:

EGGAxc [n](R) =

∫
dx f(n(x,R),∇n(x,R)). (1.36)

Kalkulu praktikoetan, funtzio analitiko batek f parametrizatu behar du.
Hala ere, ez dago f -rentzako behin betiko baliorik eta literaturan [60–64]
parametrizazio desberdinak aurki daitezke. Tamalez, solido errealetan den-
tsitatearen gradienteak leunak ez izateak zailtzen du funtzional egokiena
topatzea. Honek ere gradientearekiko garapena baliagarria ez izatea era-
gin dezake batzuetan. Are gehiago, GGAk LDAk betetzen dituen batura-
erregela batzuk hausten ditu [65]. Hori dela eta, LDAren gaineko gradiente
zuzenketek ez dakarte hobekuntza orokor bat eta kasu batzuetan emaitza
okerragoak eman ditzakete. Ondorioz, trukatze-korrelazio funtzionalaren
egokitasuna sistemaren araberakoa da.

GGA funtzional desberdinen artean, sinpleena eta arruntena Perdew,
Burke eta Ernzerhof-ena (PBE) da [63]. Lan honetan trukatze-korrelazio
funtzionala hurbiltzeko GGA aukeratu denean PBE funtzionala erabili de-
nez, berau laburki deskribatzeak merezi du. PBEn funtzionalaren trukatze
atala biderkatzaile batek zuzentzen du honako eran:

EGGAx [n](R) =

∫
dx n(x,R)εx(rs)Fx(n(x,R),∇n(x,R)), (1.37)

non εx(rs) (1.33) ekuazioak ematen duen eta

Fx(n(x,R),∇n(x,R)) = 1 + κ− κ

1 + µs2/κ
(1.38)

κ = 0.804, µ = 0.21951 eta s, dimentsiorik gabeko gradientea,

s =
|∇n(x,R)|
2kFn(x,R)

(1.39)

izanik. Bestalde, korrelazio terminoa LDA korrelazioan batugai bat txerta-
tuta zuzentzen da,

EGGAc [n](R) =

∫
dx n(x,R)(εhomc (rs) +H(rs, t)), (1.40)
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non

H(rs, t) = γ ln

[
1 +

β

γ
t2
(

1 +At2

1 +At2 +A2t4

)]
. (1.41)

(1.41) ekuazioan

A =
β

γ

[
e
εhomc (rs)

γ − 1

]−1

(1.42)

da, non β = 0.0066725, γ = 0.031091 eta t = skF /ks, ks =
√

4kF /π
Thomas-Fermiren pantailatze uhin-zenbakia izanik. Kontuan izan behar da
goiko ekuazioetan elektroi-gas homogeneoaren korrelazioa, εhomc (rs), ez dela
(1.34) ekuazioko Perdew eta Zungeren emaitza, [62] erreferentzian agertzen
den parametrizazio baizik. Azkenik, PBE funtzional totala honek emango
du: EGGAxc [n] = EGGAx [n] + EGGAc [n].

LDA eta PBE funtzionalen aplikazioak anitzak badira ere, euren arra-
kasta trukatze-korrelazio energiaren balio erlatibo txikiaren ondorio dela go-
gorarazi beharra dago. Izan ere, irmoki korrelazionatutako sistemek, esate
baterako, korrelazioari zuzenean lotuta dauden fenomeno fisikoak erakusten
dituzte, metal-isolatzaile trantsizioak [66] edo tenperatura altuko supere-
roankortasuna [67], adibidez. Ondorioz, LDA zein GGA funtzionalek ezin
dituzte halako fenomenoak iragarri. Propietate hauek guztiak lan honen iris-
menetik kanpo daude eta, horregatik, goran deskribatu diren funtzionalak
aztertuko diren sistemetan jarrera egokia izango dutela espero da.

1.3 Kristalaren periodikotasuna eta uhin-lauen oi-
narria

Solido bat bere gelaxka unitatearen errepikapen periodikoak osatzen du. Es-
pazio errealeko periodikotasunak (1.30) Kohn-Shamen ekuazioetako Veff (x)
potentziala periodikoa bihurtzen du,

Veff (x) = Veff (x + T), (1.43)

non T sareko edozein bektore baiten. Bloch-en teoremak diosku potentzial
periodikoa duen elektroi bakarreko hamiltondar baten autoegoera uhin-lau
baten eta kristalaren periodikotasuna duen funtzio baten biderkadura bezala
adierazi daitekeela, hots,

φnk(x,R) = unk(x,R)eik·x. (1.44)

Bertan, unk(x,R) = unk(x + T,R) φnk(x,R) Kohn-Shamen egoeraren atal
periodikoa da. Ikus orain arte erabili den i zenbaki kuantikoa n banda-indize
eta k puntuan bilakatu dela. Hemen, k Brillouin-en lehen eskualdean (in-
gelesez, first Brillouin zone, 1BZ) kokatuta dagoen bektorea da. φnk(x,R)-
ren gainean Born-von Karman-en muga-baldintza periodikoak [59] aplika-
tzen badira, 1BZn baimendutako k uhin-bektore kopurua mugatua da eta
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N -ren, gelaxka-unitate kopuruaren, berdina da. Teoremaren froga desber-
dinak [49, 59] erreferentzietan topa daitezke.

Lan honetan aurkezten diren kalkuluetan, |q〉 uhin-lauen oinarria, non

〈x|q〉 =
1√
Ω
eiq·x, (1.45)

erabili da Kohn-Shamen egoerak hedatzeko. unk(x,R) periodikoa denez,
soilik sare elkarrekikoko G bektoreek, zeintzuek

eiG·T = 1 (1.46)

betetzen baituten, parte hartzen dute uhin-lauen hedapenean. Honela, Kohn-
Shamen egoera honela idatz daiteke:

|φnk〉 =
∑
G

cnk+G|k + G〉, (1.47)

non 〈x|φnk〉 = φnk(x,R). Horregatik, 1BZko k puntu jakin batentzat, par-
tikula bakarreko uhin-funtzioak (1.47) ekuazioan bezala hedatu daitezke.
Hala ere, hedapeneko G bektoreen kopurua infinitua da eta, ondorioz, kal-
kulu errealak egiteko handiegia. Normalki, Ecut ebaki-energia erabiltzen da
(1.47) ekuazioko baturan sartzen diren G bektoreak

1

2
|k + G|2 ≤ Ecut (1.48)

irizpidearen arabera hautatzeko. Orokorrean, energia baxuko uhin-lauen
ekarpena uhin-funtzioa zehazki erreproduzitzeko nahikoa denez, oinarria era
honetan moztea justifikatua dago. Hala ere, oso lokalizatuak daude egoerek
hedapenean G bektore asko sartzea eskatzen dute.

Uhin-lauen oinarria zehaztu ostean, 1BZn Born-von Karmanen mugalde-
baldintzak baimentzen duen k puntu bakoitzean Ĥeff diagonalizatu behar
da. k bakoitzean lortutako balio propioak εnk partikula bakarreko energiak
edo, nahiago bada, banda-energiak dira:

Ĥeff |φnk〉 = εnk|φnk〉. (1.49)

n indizeak banda etiketatzen du. k puntu jakin batean banda-energiak
ezagutzeko, diagonalizatu beharreko matrizeak itxura hau dauka:

〈k + G|Ĥeff |k + G′〉 =
1

2
|k + G|2δGG′ + Veff (G−G′). (1.50)

Erlazio hau frogatzea nahiko erraza da uhin-lauen oinarrian energia zinetikoa
diagonala dela kontuan hartuta eta potentzialaren Fourier-en transformatua,
Veff (k), erabiliz gero. Fourieren transformatuentzat erabili diren irizpideak
A eranskinean deskribatzen dira. (1.50) matrizearen balio propioak εnk
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energiak izango dira eta n autobalio jakin baten bektore propioa cnk+G

koefizienteek osatuko dute. Honela, (1.47) ekuazioko Kohn-Shamen egoerak
eraikitzeko behar diren osagaiak eskuragarriak dira. Azkenik, Kohn-Shamen
egoerak izanda, elektroi dentsitatea erraz kalkula daiteke:

n(x,R) =
∑
n

1BZ∑
k

fnk|φnk(x,R)|2, (1.51)

non batura 1BZraino hedatzen den eta fnk Fermi-Dirac-en banaketa-funtzioa
bi bider den,

fnk = 2× 1

eβ(εnk−εF ) + 1
. (1.52)

Bertan, β = 1/kBT , kB Boltzmann-en konstantea eta T tenperatura izanik,
eta εF Fermiren energia da, okupatuta dagoen energia altuena. 2 fakto-
rea Kohn-Shamen egoeren spin endekapenetik dator. Komenigarria izan
daiteke une honetan Fermiren gainazala definitzea elkarrekiko espazioan
εnk = εF betetzen duten 1BZko k puntu sortak osatzen duen gainazala
bezala. Lan honetan erabiliko den beste kontzeptu bat egoera-dentsitatea
(ingelesez, density of states, DOS) da,

N(ε) =
1

N

1BZ∑
q

∑
n′

δ(ε− εn′k+q). (1.53)

N(ε)-ek ε energiarekin gelaxka unitateko dauden Kohn-Shamen egoera ko-
purua neurtzen du.

1.4 Pseudopotentzialaren hurbilketa

Solidoetan, atomo baten barne-elektroiek eta balentzia-elektroiek eginkizun
guztiz desberdina dute. Lehenak nukleoari hertsiki lotuta mantentzen diren
bitartean, balentzia-elektroiek solidoa bere osotasunean mantentzen duen
“kola” moduan jokatzen dute. Izatez, balentzia-elektroiek zehazten dituzte
solidoen propietateak eta, bien bitartean, barne-elektroiek nekez egiten dute
ezer. Are gehiago, azken hauek zama konputazional gehigarri eta, barne-
elektroien energia atomoa kokatuta dagoen ingurunearekiko ia independen-
tea denez, beharrezkoa ez dena dakarte. Esate baterako, ebaki-energia oso
handiak behar dira oso lokalizatuak eta oszilakorrak diren barne-elektroien
uhin-funtzioak deskribatzeko. Ebaki-energia handiek diagonalizatu beha-
rreko matrizeak (ikus (1.50) ekuazioa) handiagoak izatea eragiten dute eta,
ondorioz, esfortzu konputazional askoz ere handiagoa eskatzen dute. Zen-
tzu honetan, barne-elektroiak eta balentzia-elektroiak pseudopotentzialak
erabiliz banatzeko arrazoiak baditugu.

Pseudopotentzial ioniko batek ioien eta soilik balentzia-elektroien arte-
ko elkarrekintza modelatuko du, barne-elektroien presentzia alde batetara
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1.1 Irudia: Norma kontserbatzen duen pseudopotentzial eta pseudopotentzial
ultraleun baten arteko konparaketa Pd-rako. (a) irudian V psloc(r) Coulomben po-
tentzialarekin konparatzen da. (b) eta (c) irudietan Pd-aren 5s eta 4d orbital
atomikoak norma kontserbatzen duen pseudopotentzialaren eta pseudopotentzial
ultraleunaren pseudo uhin-funtzioekin alderatzen dira. rc barne-erradiotik aurrera,
zeina momentu angeluarraren kanalaren araberakoa den, φpsi eta φi bat datoz, baita
V psloc eta Coulomben potentziala ere.

utziz. Pseudopotentziala definitu ostean, (1.30) ekuazioa ebatzi daiteke eta
φpsi pseudo uhin-funtzioak lor daitezke. 1.1 irudian ikus daitekeen moduan,
pseudo uhin-funtzioak elektroi guztiak erabiltzen dituzten uhin-funtzioak
baino leunagoak dira. Imajina dezakegun pseudopotentzial sinpleena Asc-
roften “barne-hutseko” pseudopotentziala [68] da, non potentziala zero den
rc barne-erradioaren barruan eta Zion/r kanpoan. rc barnean zero ez den
balio bat hartuko bagenu, oso antzekoa den Heine-Abarenkov-en pseudopo-
tentziala [69] lortuko genuke. Bi pseudopotentzial hauek oso sinpleak dira
elektroi-ioi elkarrekintza lokala mantentzen dutelako. Balentzia-elektroiekin
modu ez-lokalean elkarrekintzan dauden barne-elektroien presentziak, or-
dea, ioien eta balentzia-elektroien arteko elkarrekintza ez-lokala bihurtzen
du. Horregatik, ab initio kalkulu zehatzek pseudopotentzial ez-lokal konple-
xuagoak behar dituzte.

1.4.1 Norma kontserbatzen duten pseudopotentzialak

Aurki daitezkeen pseudopotentzial ioniko desberdinen artean, norma kon-
tserbatzen duten pseudopotentzialak [70] dira sinpleenak. Deskribatuko den
elektroi konfigurazioa hautatuta, hots, balentzia-elektroiak, norma kontser-
batzen duen ab initio pseudopotentzial on batek ondoko baldintzak bete
behar ditu:

• Hautatu diren balentzia-elektroientzako, elektroi guztiak erabiltzen di-
tuzten kalkuluetatik lortutako balio propioak eta pseudo autobalioak
bat etorri behar dira.
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• Elektroi guztiak barne hartzen dituzten uhin-funtzioak eta pseudo
uhin-funtzioak bat etorri behar dira hautatutako rc barne-erradio ba-
tetik aurrera.

• Elektroi guztiak barne hartzen dituzten uhin-funtzioen eta pseudo
uhin-funtzioen deribatu logaritmikoak bat etorri behar dira rc-n.

• Uhin-funtzio bakoitzeko rc barneko karga-dentsitatea bat dator:∫ rc

0
dr r2|φpsi (r,R)|2 =

∫ rc

0
dr r2|φi(r,R)|2, (1.54)

non φi(r,R) φi(x,R)-ren parte erradiala baiten.

1.1 irudiko adibidean argi geratzen da goian zerrendatutako baldintzetako
batzuk pseudo uhin-funtzioek betetzen dituztela.

Pseudopotentzial ionikoa atal lokal eta ez-lokal batean banatu ohi da.
1.1 irudian irudikatzen den bezala, rc barne-erradiotik aurrera atal ez-lokala
desagertu egiten da eta, beraz, atal lokala eta Coulomben potentziala bat
datoz. Abantaila konputazionala medio, gomendagarria da

V ps
KB(x,x′) = V ps

loc(x) + Vsl(x,x
′), (1.55)

non V ps
loc atal lokala eta Vsl atal ez-lokala diren, adierazpenaren itxura duten

Kleinman eta Bylander-ek [71] proposatutako pseudopotentzial bananga-
rriak erabiltzea. Pseudopotentzial banangarri hauetarako uhin-lauen arteko
atal ez-lokalaren matrize-elementuak kalkulatzea nahiko sinplea da. (1.50)
ekuazioan agertzen diren matrize-elementu hauek

〈k + G|Vsl|k + G′〉 =
4π

Ω

∑
l

(2l + 1)Pl(k1 · k2)

×
∫

dr r2jl(k1r)Vl(r)jl(k2r) (1.56)

adierazpenak ematen ditu, non l momentu angeluarraren zenbaki kuantikoa,
Pl Legendre-ren polinomio bat, jl Bessel-en funtzio esferiko bat, Vl(r) atal
ez-lokalaren momentu angeluarraren kanala, k1 = k + G eta k2 = k + G′

baitiren. [72] erreferentzian deskribatu bezala, pseudopotentzialak uhin-
lauetan oinarritutako ab initio kalkuluetarako egokiak diren modu banan-
garrian era zuzenean sortu daitezke.

1.4.2 Pseudopotentzial ultraleunak

Pseudopotentzialen lehen helburua ahalik eta pseudo uhin-funtzio leunenak
sortzea da hauek zehatzak mantentzen direlarik. Pseudo uhin-funtzio bat
leuna dela diogu berau zehaztasun jakin batean deskribatzeko behar diren
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Fourier-osagaien kopurua minimoa denean. Zoritxarrez, norma kontserba-
tzen duten pseudopotentzialek zehaztasun maila ona lortzen dute leuntasun
apur bat galtzearen truke eta, beraz, koste konputazionala handiagotzen
duen ebaki-energia handia eskatzen dute sarri. Hemen laburki deskribatuta-
ko pseudopotentzial ultraleunak [72] ebaki-energia txikiagoak behar dituzten
pseudopotentzialak sortzeko eta norma kontserbatzen duten pseudopoten-
tzialen desabantaila nagusiari aurre egiteko diseinatuak daude.

Vanderbilt-ek [72] balio eta bektore propio orokortu baten probleman
(1.54) ekuazioak ezartzen duen norma kontserbatzeko baldintza mantentzea
beharrezkoa ez dela frogatu zuen.

Qij(x,R) = φi(x,R)φj(x,R)− φpsi (x,R)φpsj (x,R) (1.57)

definituz gero, pseudopotentzialaren atal ez-lokalak

Qij(R) =

∫ rc

0
dr r2Qij(r,R) (1.58)

terminoarekin erlazionatutako ekarpen gehigarri bat izango du. (1.54) ekua-
zioko norma kontserbatzeko baldintza ontzat ematen badugu Qij(R) = 0
izango da eta pseudopotentziala (1.55) ekuazioan bezala lortuko da. Hala
ere, Qij(R)-ek pseudo uhin-funtzioak eraikitzeko malgutasun handiagoa es-
kaintzen du eta pseudo uhin-funtzio ultraleuna norma kontserbatzen duena
baino leunagoa eraiki daiteke. Norma kontserbatzen duten eta pseudo uhin-
funtzio ultraleunen arteko desberdintasuna agerikoa da 1.1 irudiko Pd-aren
4d orbitalean.

Norma kontserbatzeko araua hausteak barnealdean, rc azpitik, balentzia-
karga defizit bat izatea dakar. 1.1 irudian erakutsi bezala, barnealdean
karga-dentsitate ultraleunaren integrala eta orbital atomikoaren bitartez
zein norma kontserbatzen duen uhin-funtzioaren bitartez lortutako karga-
dentsitatea desberdinak dira. Izatez, azken biak definizioz berdinak dira.
Desberdintasun hau 4d orbitalean 5s orbitalean baino nabarmenagoa da,
azken hau dagoeneko nahiko leuna da eta. Ondorioz, pseudopotentzial ultra-
leunak erabiltzen ditugunean karga defizita berrezarri behar da eta, hortaz,
balentzia-dentsitate totala ez du (1.25) ekuazioak ematen,

n(x,R) =
∑
n

1BZ∑
k

fnk

|φpsnk(x,R)|2 +
∑
ij

Qij(x,R)〈φpsnk|βj〉〈βi|φ
ps
nk〉


(1.59)

ekuazioak baizik [72], non |βi〉 posizio atomikoen menpekoak diren proiekzio-
funtzioak diren. Orohar, Qij(x,R) handitze-funtzio bezala ezagutzen da
uhin-funtzio ultraleunen karga defizita berrezartzen duelako. Azkenik, mota
honetako pseudopotentzialak erabiltzerakoan ortogonaltasun baldintza era
honetan orokortu behar da:

〈φpsnk|Ŝ|φ
ps
n′k〉 = δnn′ , (1.60)
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non

Ŝ = 1 +
∑
ij

Qij(R)|βi〉〈βj |. (1.61)

Orokorrean, pseudopotentzial ultraleun batekin egiten diren kalkuluetan
behar den Ecut ebaki-energia, norma kontserbatzen duten pseudopotentzia-
lekin erabili beharrekoaren erdia izaten da gutxi gorabehera. Era honetan,
uhin-lauen kopurua eta, ondorioz, diagonalizatu beharreko matrizeen tamai-
na txikitzen dira, kalkuluak nabarmen azkartzen direlarik. Bestalde, pseu-
dopotentzial ultraleunek badute ere desabantaila bat, izan ere, kalkuluetan
zehar handitze-funtzioak kontuan hartu behar dira eta honek formalismoa
gehiago korapilatzen du.

1.5 Ziklo autobateragarria

Pseudopotentziala definituta dagoenean, egoera elektronikoaren ab initio
kalkulurako osagai guztiak prest daude. Hau hamiltondar elektronikoa (1.50)
ekuazioan bezala diagonalizatuz egiten da. Kontuan hartu beharra dago
pseudopotentzialaren izaera ez-lokala dela eta, bi uhin-lauen arteko poten-
tzial efektiboaren matrize-elementua ez dela Veff (G −G′) izango, atal ez-
lokalaren matrize-elementuak barne hartzen dituen Veff (G,G′) erlazio kon-

plexuago bat baizik. 1.3 atalean Ĥeff Born-von Karmanen mugalde baldin-
tzak baimentzen dituen 1BZko k puntu bakoitzean diagonalizatu beharko
litzatekeela aipatzen bada ere, kopuru hori handiegia da konputazionalki ma-
neiatzeko eta, beraz, hamiltondarra Monkhorst-Pack algoritmoarekin [73]
aukeratutako k puntuetan bakarrik diagonalizatzen da. Monkhorst-Pack
sarea (1.51) ekuazioko k puntuen gaineko batura konbergitzeko eta elektroi-
dentsitate zehatz bat lortzeko modukoa aukeratu behar da.

(1.30) Kohn-Shamen ekuazioak modu autobateragarrian ebatzi daitez-
ke 1.2 irudiko fluxu-diagrama jarraituta. Lehenik, dentsitaterako hasierako
balio bat asmatzen da eta honekin potentzial eraginkorra kalkulatzen da.
Ondoren, hamiltondar eraginkorra diagonalizatzen da Monkhorst-Pack sa-
reko k puntu guztietan. Lortzen diren Kohn-Shamen egoerek dentsitate
berri bat ematen digute, (1.51) ekuazioaren bitartez kalkulatzen dena, eta
zikloa errepikatu egiten da dentsitateak konbergitzen duen arte. Konber-
gentzia lortzen denean, hainbat propietate fisiko eskuragarri dira: energia
totala, indarrak, uhin-funtzioak, etab. Adibide gisa, elektroi-energia totala
Kohn-Shamen energiekin erlazionatuta egongo dela ikus dezakegu,

Ee(R) =
∑
n

1BZ∑
k

fnkεnk − EH(R) +

∫
dx n(x,R) [εxc − Vxc(x)] , (1.62)

non EH(R) (1.22) ekuazioak ematen duen, Vxc(x) (1.29) ekuazioak eta,
(1.32) eta (1.36) ekuazioak jarraituta, LDAn εxc ε

hom
xc (n(x,R))-ren berdina
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V (x) = V
exteff

(x) + V (x)
H

+ Vxc (x)

[ −1/2 2 +V
eff

(x)] φ
i
(x,R) ε

i
φ

i
(x,R)=

n(x,R) = Σ
i

φ
i
(x,R)

2

| |

n(x,R)

Kohn−Shamen ekuazioen soluzio autobateragarria

Kohn−Shamen ekuazioak ebatzi

Autobateragarria?

Bai

Ez

Elektroi−dentsitatea kalkulatu

Energia, autobalioak, uhin−funtzioak ...

Irteerako emaitzak

Hasierako susmoa

Potentzial eraginkorra kalkulatu

1.2 Irudia: Kohn-Shamen ekuazioak ebazteko ziklo autobateragarriaren fluxu-
diagrama.

edo GGAn f(n(x,R),∇n(x,R))/n(x,R)-ren berdina diren. (1.62) ekua-
zioko dentsitatea dentsitate autobateragarria da, noski. Energia totalaren
adierazpenean agertzen diren bigarren eta hirugarren terminoek

∫
dx n(x,R)Veff (x) (1.63)

eta Ee,ion(R) + EH(R) + Exc(R)-ren arteko diferentzia zuzentzen dute.

Goran aipatu bezala, ziklo autobateragarria dentsitateak konbergitzera-
koan arriskurik gabe eten daiteke. Interesgarria da dentsitate honek amaie-
rako Veff potentzial autobateragarria sortzen duela. Potentzial autobatera-
garri hau Monkhorst-Pack saretik kanpo dagoen beste edozein k puntutan
diagonalizatu daiteke zuzenean ziklo autobateragarria saihestuz. Hau da
1BZko simetria altuko lerroetan zehar banda-energiak lortzeko ohiko proze-
dura. Prozedura honi kalkulu ez-autobateragarria deritzo.



34 1. Kapitulua: Egitura elektronikoaren kalkulua

1.6 Wannier-en interpolazioa

Ikusi dugun bezala, bai dentsitatearen zein energia totalaren kalkuluak 1BZ-
ko k puntuen gaineko batura eskatzen du. Metalentzat isolatzaileentzat
baino sare handiagoak behar badira ere, oinarrizko egoeraren ezaugarriak
zehazki erreproduzitzen dira normalki Monkhorst-Packen k puntu gutxiko
sare uniformeekin. Hala ere, Fermiren gainazaleko edo elkarrekiko espa-
zioko energia-diferentzia isogainazal bateko puntuen gaineko batura soilik
dakarten beste propietate elektroniko ugari daude. Esate baterako, hau
da erantzun-funtzioen kasua. Kasu hauetan guztietan k puntuen sarea-
ren tamainarekiko konbergentzia askoz ere geldoagoa da eta puntu anitze-
ko Monkhorst-Pack sareak behar izaten dira. Arazoa halako sare finetan
εnk energiak lortzean datza. Izatez, hamiltondarra puntu horietan guztie-
tan modu ez-autobateragarrian ebatzita ere, konputazionalki denbora izu-
garria beharko genuke matrize horiek guztiak diagonalizatzeko. Izan ere,
ebaki-energiaren arabera beti ere, matrize hauen neurria hainbat mila in-
gurukoa izan daiteke. Zorionez, azken urteetan, k puntu sare oso finetan
Kohn-Shamen energiak lortzeko oso erreminta erabilgarria diren Wannieren
funtzioetan oinarritutako interpolazio metodoak sortu dira [74–76].

Interesatzen zaigun propietate fisikoa deskribatzeko, demagun NW ban-
dak bakarrik behar ditugula. Honela, hurrengo transformazioa defini deza-
kegu:

|φWnk〉 =

NW∑
m

Umn(k)|φmk〉, (1.64)

non |φWnk〉 Wannier-errotatutako Blochen egoerak eta U NW × NW tamai-
nako matrize unitarioa baitiren. Errotatutako egoerekin, T sare-bektorean
zentratutako Wannieren funtzioa

|nT〉 =
1

N

1BZ∑
k

e−ik·T|φWnk〉 (1.65)

bezala definitzen da [77]. Intereseko NW bandek talde konposatu bat osa-
tzen badute, hau da, energia baxuagoko edo altuagoko banda guztietatik
isolatuak badaude, U matrizea karratua da goran definitu bezala. Beste-
tik, desira diren bandak multzo handiago batean korapilatuak badaude, U
matrize karratua lortzeko multzo horretatik askatze prozedura bat burutu
behar da lehenik dagokion energia-leihoan [75].

Wannieren funtzioak ez dira bakarrak, izan ere, edozein transformazio
unitarioren bitartez defini daitezke. Bakartasun ezak Wannieren funtzioak
kalkulu praktikoetan erabiltzea zaildu du. Hala ere, arbitrariotasuna desa-
gertarazi daiteke espazio errealean Wannieren funtzioen zabalera minimiza-
tuz. Hauek dira, hain zuzen, maximoki lokalizatutako Wannieren funtzioak.
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1.3 Irudia: Ab initio kalkulu autobateragarria (puntu gorriak) eta Wannieren
interpolazioa (marra beltza) erabilita kalkulatutako bcc Na-aren elektroi-bandak.
Marratxoak dituen lerroak Fermiren energia irudikatzen du eta puntutxoak dituen
lerroak askatze prozedurarako energia-leihoa. Kasu honetan NW = 6 da. Wannier-
interpolatutako bandak ab initio kalkulatutako bandekin bat datoz erabat askatze-
leihoaren baitan, baina hortik kanpo ez datoz guztiz bat.

Zabalera1 honela definitzen da [74]

Γ =

NW∑
m

[
〈n0|r̂2|n0〉 − 〈n0|x̂|n0〉2

]
(1.66)

eta jaitsiera maldatsueneko algoritmoa erabilita minimizatu daiteke. Mini-
mizaziorako behar diren input bakarrak puntu gutxiko sareko Kohn-Shamen
energiak eta

Mmn(k,b) = 〈φmk|e−ib·x̂|φnk+b〉 (1.67)

moduan definitutako gainezartze matrizeak dira, non, oraingoan, b bekto-
reak sareko puntu bat bere aldamenekoekin konektatzen duten bektoreak
diren. Behin minimizazioa burututa, U matrizeak eta, (1.64) ekuazioaren
bidez, Wannier-errotatutako egoerak zehaztuak daude. Interesgarria da az-
pimarratzea maximoki lokalizatutako Wannieren funtzioak oso intuitiboak
direla ikuspuntu kimiko batetik. Izan ere, partikula bakarreko egoeretatik
abiatutako transformazio unitario baten bitartez, lotura kimikoarekin her-
tsiki bat datozen orbital talde bat definitzen dute. Are gehiago, behean
ikusiko dugun bezala, espazio errealean lokalizatuak daudenez, maximoki
lokalizatutako Wannieren funtzioak oso interesgarriak dira Fourieren trans-
formatuak erabiliz elkarrekiko espazioko propietateak interpolatzeko.

1 Zabalera Ω ikurraz adierazten bada ere normalean, bertan Γ ikurra erabiliko dugu
bolumen totalarekin ez dadin nahastu.
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Dagoeneko esan dugun moduan, ab initio kalkuluetan 1BZko k puntuen
gaineko batura Monkhorst-Pack sareak zehazten dituen puntuetan bakarrik
egiten da. Ondorioz, (1.65) ekuazioko batura eta antzekoak diren beste
adierazpen batzuk

1

N

1BZ∑
k

→ 1

Nmesh

mesh∑
k

(1.68)

bezala aldatu ohi dira, nonNmesh aukeratutako Monkhorst-Pack sareko pun-
tu kopurua den. Har ditzagun sareko puntu guztientzako hamiltondar era-
ginkorraren Wannier-errotatutako egoeren arteko matrize-elementuak:

HW
nm(k) = 〈φWnk|Ĥeff |φWmk〉 = [U †(k)Heff (k)U(k)]nm. (1.69)

Bertan, Heff (k) k puntuan aukeratutako NW banda-energiek osatutako ma-
trize diagonala da, [Heff (k)]nm = εnkδnm. Horregatik, HW

nm(k)-ren autoe-
nergiak puntu horretako banda-energiak dira, noski. Orain, HW

nm(k)-ren
Fourieren transformatua har daiteke:

HW
nm(T) =

1

Nmesh

mesh∑
k

e−ik·THW
nm(k), (1.70)

non T bektoreak k puntuen sareak determinatzen duen supergelaxkako sare-
bektoreak diren. Aukeratutako U matrizeek Wannieren funtzioak maximoki
lokalizatuak izatea eragiteak, k puntuko sarea nahikoa handia bada beti
ere, HW

nm(T) T-n esponentzialki lokalizatua egotea dakar, supergelaxkaren
mugetan balio arbuiagarria duelarik. Horregatik, Fourieren alderantzizko
transformatua 1BZko beste edozein puntutan arazorik gabe kalkula daiteke:

HW
nm(k′) =

∑
T

eik
′·THW

nm(T). (1.71)

Azkenik, HW
nm(k′) diagonalizatuz gero, εnk′ NW banda-energiak lortu dai-

tezke interpolazio prozedura osatuz.
Wannieren interpolazioa, puntu gutxiko sarekoak ez diren k′ puntuetan

hamiltondarra modu ez-autobateragarrian ebaztea baino askoz ere azkarra-
goa eta eraginkorragoa da. Izatez, diagonalizatu beharreko HW

nm(k′) matri-
zeak NW ×NW tamainakoak dira bakarrik, non NW -ren balioa hamarreko
batzuetakoa edo gutxiagokoa den. HW

nm(k′) diagonalizatzean, U(k′) matrize
unitarioak zuzenean lortzen dira eta, beraz, Wannieren egoerak sare askoz
ere finagoan eraiki daitezke. Adibide gisa, 1.3 irudian bcc Na-aren ban-
dak kalkulatu dira prozedura autobateragarria eta Wannieren interpolazioa
erabilita. Ikusi nola askatze-leihoaren baitan bategitea benetan ikusgarria
den.



2 Erantzun lineala eta
kristalen propietate
dinamikoak

The greatest challenge to any
thinker is stating the problem in
a way that will allow a solution.

Bertrand Russell

1. kapituluko eskema teorikoak oinarrizko egoeran dagoen solido ba-
ten egitura elektronikoa deskribatzen duen teoria formal eta irmoa osatzen
du. Bestalde, oinarrizko egoeraren propietateak ez dira esperimentuetan
behatzen diren fenomeno ugari deskribatzeko gai eta deskribapen teorikoa
harago eramatea beharrezkoa da. Hala ere, oinarrizko egoeraren teoria da
kapitulu honetan aurkeztuko diren deskribapen konplexuagoen oinarria be-
ti. Esate baterako, 1. kapituluko deskribapen teorikoa zabaldu egingo da
solidoen kitzikapen kolektiboak, kristal-sarearen dinamika eta elektroi-fonoi
elkarrekintza aztertzeko.

Beste teknika batzuen artean, X izpien sakabanaketa inelastikoa (ingele-
sez, Inelastic X-ray Scattering, IXS), energia-galera elektronikoaren espek-
troskopia (ingelesez, Electron Energy-Loss Spectroscopy, EELS) eta angeluz
bereizitako fotoemisio esperimentuak erabili ohi dira sistema desberdinen
egitura elektronikoa ikertzeko. Kasu hauetan guztietan, kanpo-sorta eraso-
tzaileren batek sistema kitzikatzen du. Laginak sorta sakabanatu duenean,
sortaren energia eta momentuaren aldaketak funtsezko informazioa emango
digu, esate baterako, sistemaren kitzikapenei buruz. Sakabanaketa proze-
sua teorikoki azaltzeko, kontuan hartu beharko dugu elektroi-dentsitatea
denborarekin aldatuko dela. Kanpo-sortak eragindako denboraren menpe-
ko potentzialaren ondorio zuzena da hau. 2.1 atalean azalduko den bezala,
erantzun linealaren teoria, denboraren menpeko dentsitatearen funtzionala-
ren teorian aplikatu bezala, maiztasun oszilatzaileen problema honi aurre
egiteko DFTren garapen egokia da.

Bestalde, ioien mugimendua deskribatu nahi badugu, ioien mugimen-
duak eragindako dentsitate elektronikoaren aldaketa kalkulatu behar da
perturbazio-teoria erabiliz. Ondorioz, Born-Oppenheimeren hurbilketak ha-
miltondar ioniko eta elektronikoak banatzen baditu ere, konfigurazio elek-
tronikoak fonoien espektroa zehazten du eta, are gehiago, kristal-sarearen

37
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propietate dinamikoak Kohn-Shamen egoerak baliatuz bakarrik kalkula dai-
tezke. 2.2 atalean ikusiko dugun bezala, erantzun linealaren teoria modu
eraginkorrean erabili daiteke fonoien espektroa kalkulatzeko ere.

Azkenik, 2.3 atalean elektroi-fonoi elkarrekintza aztertuko dugu. Ikusi-
ko dugun bezala, elektroi-fonoi akoplamendua Born-Oppenheimeren hurbil-
ketatik harago joateko lehen pausoa da. Supereroankortasuna lan honetan
aztertzen den fenomeno garrantzitsuenetakoa dela kontuan hartuta, elektroi-
fonoi akoplamenduak atal oso bat merezi du kapitulu honetan.

2.1 Erantzun linealaren teoria

Sistema aztertzera bideratuta dagoen kanpo-sortak elektroi-dentsitatea al-
datuko du. Sorta erasotzailea sistemaren elektroi bakoitzarekin elkarrekin-
tzan egongo da Φext(x, t) denboraren menpeko potentzialaren bitartez. El-
karrekintza hau ahula denean, sistemak modu linealean erantzuten duela
onar daiteke eta, hortaz, potentzialak elektroi-dentsitatean eragindako al-
daketa [78]

δn(x,R, t) = nf (x,R, t)−n(x,R) =

∫ ∞
−∞

dt′
∫

dx′ χ(x,x′, t− t′)Φext(x′, t′)

(2.1)
moduan eman daiteke. Hemen, n(x,R) oinarrizko egoerako dentsitatea da,
elkarrekintza piztu aurretik sistemaren dentsitatea, eta, elkarrekintza mar-
txan dagoenean, nf (x,R, t) t denborako dentsitatea da. χ(x,x′, t− t′) den-
tsitatearen erantzun-funtzioa da.

Kanpo-eremuaren presentziak sistemako elektroien arteko elkarrekintza
aldaraziko du. Are gehiago, elektroi bakoitzak kanpo-sortarekin duen elka-
rrekintza gainontzeko elektroiek pantailatuko dute. Har dezagun sistemaren
elektroi bat eta demagun kanpo-elektroi bat dela. Kanpo-potentziala piztu
aurretik sentituko duen potentzial bakarra hondo elektronikoari dagokiona
izango da. Behin kanpo-elkarrekintza piztuta, elektroiak kanpo-potentzialak
zein hondo elektroniko polarizatuak eragindakoa sentituko ditu. B eranski-
nean agertzen den moduan, elektroiak elkarrekintza piztu aurretik eta on-
doren sentituko duen potentzialaren desberdintasuna

δΦ(x, t) =

∫ ∞
−∞

dt′
∫

dx′ ε−1(x,x′, t− t′)Φext(x′, t′) (2.2)

ekuazioak adierazten du, non funtzio dielektrikoaren alderantzizkoa erantzun-
funtzioarekin honela erlazionatua baitagoen:

ε−1(x,x′, t− t′) = δ(x− x′)δ(t− t′) +

∫
dx′′

χ(x′′,x′, t− t′)
|x− x′′|

. (2.3)

Beraz, (2.1) ekuazioak eta erantzun-funtzioaren balio ez-nuluak erakusten
duen sistema elektronikoaren polarizagarritasuna dela eta, (2.2) ekuazioak



2.1 Erantzun linealaren teoria 39

kanpo-potentziala funtzio dielektrikoaren alderantzikoak pantailatzen duela
ematen du aditzera. Sistema elektronikoa polarizatzea ezinezkoa dela eta
χ = 0 dela jotzen badugu, kanpo-potentziala ez litzake pantailatuko, noski.

(2.2) ekuazioaren Fourieren transformatua (ikus B eranskina)

δΦG(k, ω) =
∑
G′

ε−1
GG′(k, ω)Φext

G′ (k, ω) (2.4)

adierazpenak ematen du, non k 1BZko bektorea den eta G, G′ sare el-
karrekikoko bektoreak diren. Hemendik aurrera fG(k) ≡ f(k + G) eta
fGG′(k) ≡ f(k + G,k + G′) notazioa erabiliko dugu. Matrize dielektrikoa-
ren alderantzizkoaren Fourieren transformatua

ε−1
GG′(k, ω) = δGG′ +

4π

|k + G|2
χGG′(k, ω) (2.5)

ekuazioak ematen du. Ondorioz, argi geratzen da (2.4) ekuazioa 1BZko
k momentu eta ω maiztasun jakinetarako matrize-ekuazioa dela, non sare
elkarrekikoko bektoreak matrizearen indizeak diren. Erabateko translazio-
simetria duen elektroi-gas homogeneoan matrize dielektrikoaren alderantziz-
koa diagonala da [78]. Beraz, matrize-elementu ez-diagonalak erabateko
translazio-simetria sarearen bektoreetara soilik mugatzen denean agertzen
dira [79]. Ondorioz, matrize-elementu ez-diagonalek eremu lokaleko efek-
tu kristalino (ingelesez, crystal local-field effects, CLFE) izena hartzen dute
sarri.

Matrize dielektrikoa erabiliz (2.4) ekuazioa alderantzikatu dezagun orain:

Φext
G (k, ω) =

∑
G′

εGG′(k, ω)δΦG′(k, ω). (2.6)

Notazioa argitzeko, kontuan izan behar da ε−1(k, ω) ε(k, ω) matrizearen
alderantzizkoa dela eta ε−1

GG′(k, ω) bere elementuetako bat dela. Kanpo-
eremurik ez dagoenean, hots, Φext = 0, (2.6) ekuazioaren δΦ 6= 0 den emai-
tza ez-tribial bat existitzen da ε-en 0 autobalio bat topatzen bada. Modu
honetara, plasmoia kanpo-eremu bat aplikatu gabe sortzen den potentzial
elektroniko oszilakorra bezala definitzen denez [80], plasmoi baten disper-
tsioa

det ε(k, ω) = 0 (2.7)

betetzen duten k eta ω puntuek osatzen dute. Beste modu batetara esanda,
plasmoiak metalen propietate optikoetan, adibidez, eragin bortitza duten
kitzikapen elektroniko kolektiboak dira.

Sistema baten plasmoien dispertsioa ezagutzeko zailtasuna matrize die-
lektrikoa kalkulatzean datza. 2.1.1 atalean ikusiko dugun moduan, denbora-
ren menpeko dentsitatearen funtzionalaren teoria erantzun-funtzioa kalku-
latzeko marko teoriko oso erabilgarria bilakatu da azken urteetan [81].
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2.1.1 Denboraren menpeko dentsitatearen funtzionalaren teo-
ria

Denboraren menpeko dentsitatearen funtzionalaren teoria (ingelesez, time-
dependent density-functional theory, TDDFT) solidoetako kitzikapen ener-
giak aztertzea ahalbidetzen duen DFTren garapen naturala da. Runge eta
Gross-ek frogatu zuten bezala [82], Hohenberg-Kohnen lehen teoremak den-
boraren menpeko bertsio analogoa dauka. Har dezagun Vext(x) (1.15) ekua-
zioan agertzen den ioiek sortutako kanpo-potentziala eta Φext(x, t) kanpo-
sortak eragindako potentziala:

Vext(x, t) = Vext(x) + Φext(x, t). (2.8)

Ondorioz, Vext(x, t) denboraren menpeko kanpo-potentzialaren mende elka-
rrekintzan dagoen elektroi anitzeko sistemaren amaierako n(x,R, t) dentsi-
tatea potentzialaren funtzionala dela frogatu daiteke. Gainera, erlazio hau
alderantzikatu eta potentziala bera dentsitatearen funtzionala dela froga-
tu zuten Runge eta Grossek. Halako erlazio funtzionalak kontuan hartuta,
dentsitatearen erantzun-funtzioa honela defini dezakegu:

χ(x,x′, t− t′) =
δn(x,R, t)

δVext(x′, t′)
. (2.9)

Azpimarragarria da baita ere teorema hau denboraren menpeko potentzial
eraginkorrean,

Veff (x, t) = Vext(x, t) + VH(x, t) + Vxc(x, t), (2.10)

mugitzen diren elkarrekintzarik gabeko Kohn-Shamen elektroiek osatutako
sisteman ere aplikatu daitekeela. Bertan,

VH(x, t) =

∫
dx′

n(x′,R, t)

|x− x′|
(2.11)

denboraren menpeko Hartreeren potentziala eta Vxc(x, t) denboraren men-
peko trukatze-korrelazio potentziala dira [83, 84]. (2.9) ekuazioan bezala,
elkarri eragiten ez dioten Kohn-Shamen elektroien dentsitatearen erantzun-
funtzioa honela defini dezakegu:

χ0(x,x′, t− t′) =
δn(x,R, t)

δVeff (x′, t′)
. (2.12)

B eranskinean frogatzen den bezala, elkarrekintza duten eta elkarrekin-
tzarik gabeko elektroien erantzun-funtzioak

χ(x,x′, t− t′) = χ0(x,x′, t− t′) +

∫ ∞
−∞

dτdτ ′
∫

dξdξ′ χ0(x, ξ, t− τ)

×
[
δ(τ − τ ′)
|ξ − ξ′|

+ fxc(ξ, ξ′, τ − τ ′)
]
χ(ξ′,x′, τ ′ − t′) (2.13)
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Dyson-en ekuazioaren bidez eralazionatuak daude [83]. Denboraren menpe-
ko trukatze-korrelazio kernela honela definitzen da:

fxc(x,x′, t− t′) =
δVxc(x, t)

δn(x′,R, t′)
. (2.14)

Fourieren espazioan, (2.13) ekuazioa k eta ω bakoitzeko matrize-ekuazio
sinple batean bihurtzen da,

χGG′(k, ω) = χ0
GG′(k, ω) +

∑
G1G2

χ0
GG1

(k, ω)

×
[

4π

|k + G1|2
δG1G2 + fxcG1G2

(k, ω)

]
χG2G′(k, ω),(2.15)

non sare elkarrekikoko bektoreak matrizeen indizeak diren. Matrize-notazioa
onartuta eta KG1G2(k, ω) = 4πδG1G2/|k + G1|2 + fxcG1G2

(k, ω) matrize-
kernela definituta, erantzun-matrizea

χ = (1− χ0K)−1χ0 (2.16)

adierazpenetik lortu daiteke. Ondorioz, χ kalkulatzeko elkarrekintzarik ga-
beko erantzun-matrizea kalkulatu behar da lehenik eta, ondoren, 1−χ0K-ren
alderantzizkoa kalkulatu behar da.

Elkarrekintzarik gabeko erantzun-funtzioa partikula bakarreko Kohn-
Shamen egoeren bidez kalkula daiteke [78–80]:

χ0
GG′(k, ω) =

1

Ω

1BZ∑
k′

∑
nm

fnk′ − fmk′+k

εnk′ − εmk′+k + ω + iη

×〈φnk′ |e−i(k+G)·x̂|φmk′+k〉〈φmk′+k|ei(k+G′)·x̂|φnk′〉, (2.17)

non η infinitesimo positiboa den. Beraz, behin (2.17) ekuaziotik χ0 lortuta
eta matrizea alderantzikatu ondoren χ ezaguna izanik, (2.5) ekuazioak ma-
trize dielektrikoaren alderantzizkoaren elementuak nola kalkulatu erakusten
du. Azken honek, sistema elektronikoaren kitzikapen kolektiboak aztertzea
ahalbidetzen du.

(2.17) ekuazioko η parametro txikiak erantzun-funtzioa kausala edo, nahia-
go bada, atzeratua izatea bermatzen du. Are gehiago, χ0

GG′
(k, ω) goi-

planoerdi konplexuan analitikoa denez, Kramers-Kronig-en erlazio erabil-
garriak betetzen ditu [78]:

Reχ0
GG′(k, ω) = − 1

π

∫ ∞
−∞

dω′Imχ0
GG′(k, ω

′)P
(

1

ω − ω′

)
(2.18)

Imχ0
GG′(k, ω) =

1

π

∫ ∞
−∞

dω′Reχ0
GG′(k, ω

′)P
(

1

ω − ω′

)
, (2.19)

non P ikurrak balio nagusia adierazten duen. Kramers-Kronigen erlazioak
erantzun-funtzioaren kausalitatearen ondorio dira eta beren zati erreal eta
irudikaria erlazionatzen dituzte.
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2.1.2 Denboraren menpeko trukatze-korrelazio kernela

TDDFT dentsitatearen erantzun-funtzioa ematen duen teoria zehatza da.
Hala ere, DFTn gertatu bezala, denboraren menpeko trukatze-korrelazio
kernela ezezaguna da eta nolabait hurbildu behar da benetako kalkulue-
kin hasi aurretik. Lan honetan, literaturan [81] eskuragarri dauden kernel
desberdinen artean, zorizko faseen hurbilketa (ingelesez, random-phase ap-
proximation, RPA) edo denboraren menpeko tokian-tokiko dentsitatearen
hurbilketa (ingelesez, time-dependent local-density approximation, TDLDA)
erabiliko dira gorputz anitzeko efektu dinamikoak hurbiltzeko.

RPA bururatu dakiguken lehen hurbilketa da:

fxcRPA(x,x′, t− t′) = 0. (2.20)

Ondorioz, elektroi-elektroi elkarrekintza denboraren menpeko Hartreeren
potentzialak bakarrik gidatzen duela ontzat ematearen baliokidea da. Bate-
ragarriak izateko, (2.17) ekuazioan sartzen diren Kohn-Shamen |φnk〉 egoe-
rak (1.27) ekuazioko potentzial eraginkorrean Vxc(x) termino estatikoa alde
batetara utzita kalkulatu beharko lirateke. Praktikan, hala ere, DFTn oi-
narritutako RPA erabili da lan honetan, izan ere, Kohn-Shamen egoerak
lortzean beti trukatze-korrelazio potentziala sartu baita.

TDLDA LDAren trukatze-korrelazio potentzialean oinarritutako RPA-
ren hedapen lokal eta denboraren independentea da. Hots,

fxcTDLDA(x,x′, t− t′) = δ(x− x′)

[
d2(nεhomxc (n))

dn2

]
n(x,R)

, (2.21)

non εhomxc 1.2.3 atalean ematen den. Nahiz eta RPA baina konplexuagoa
izan, RPAren emaitzak apur bat besterik ez ditu zuzentzen TDLDAk [85].

Orokorrean, bai RPAk eta baita TDLDAk ere modu egokian deskriba-
tzen dituzte metaletako plasmoien dispertsioak. Metalek duten pantailatze
ahalmenaren ondorio zuzena da hau. Hurbilketa hauetan potentzial era-
ginkorra espazioan nahiko azkar itzaltzen doala kontuan hartuta, RPA eta
TDLDA pantailatze handiko sistementzat dira egokiak. Bestalde, elektroi-
zuloen korrelazio efektuak garrantzitsuak direnean, eszitoiak deskribatzean
adibidez, goran azaldutako hurbilketek huts egiten dute eta gorputz anitze-
ko Bethe-Salpeter-en ekuazioa [81] ebatzi beharko litzateke. Zorionez, lan
honetan presiopean dauden metaletan ematen diren plasmoien dispertsioak
izango ditugu hizpide, non RPAk eta TDLDAk emaitza egokiak ematen
dituzten, eta, beraz, hemen aurkeztu den formalismo teorikoa sakontzeko
beharrik ez dago.

2.2 Hamiltondar ionikoa

Solidoen propietate ugari ulertzeko ioien mugimendua kontuan hartzea ez
da beharrezkoa. Askotan nahikoa da ioiak kristal-sareko oreka puntuetan
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estatikoak direla kontsideratzea. Beste alde batetik, solidoen beste pro-
pietate fisiko asko kristal-sarearen dinamikak zehazten ditu. Raman eta
neutroi-difrakzio espektroak, bero espezifikoa, zabalkuntza termikoa, etab.
dira honen adibide. Are gehiago, supereroankortasunari dagokionez, pro-
pietate dinamikoak oinarrizkoak dira elektroi-fonoi akoplamendurako. Atal
honetan ikusiko dugun bezala, erantzun linealaren teoria estatikoa modu
eraginkorrean aplika daiteke ioien askatasun-graduak deskribatzeko.

Born-Oppenheimeren hurbilketan, behin problema elektronikoa ebatzita,
(1.10) ekuazioak fonoiak aztertzeko abiapuntua emango digu. Potentzial
ionikoa honela definitzen badugu,

Û(R) = V̂ion,ion + Ee(R), (2.22)

higidura ionikoa gidatzen duen hamiltondarra honela berridatzi daiteke:

Ĥion = T̂ion + Û(R). (2.23)

Solido batean, ioiek sareko oreka puntuen inguruan oszilatzen dute. Honela,
n. gelaxka unitatean dagoen s. ioiaren posizio-eragilea

R̂ns = Tn + τ s + ûns (2.24)

da, non Tn kristal-sareko bektore jakin bat eta τ s gelaxka unitate primi-
tibo barneko oinarri-bektore jakin bat diren, bere eragile izaera ûns orekaz
kanpoko desplazamendu-eragileak dakarrelarik. Hau dela eta, atomo arte-
ko distantziarekin alderatuta desplazamendua txikia izan ohi dela kontuan
hartuz, zentzuzkoa da Û(R) potentziala Taylor-en serie batean garatzea on-
dorengo eran:

Û(R) = Û0 +
∞∑
n=2

Ûn, (2.25)

non

Ûn =
N1−n

2

n!

∑
α1...αn

∑
s1...sn

1BZ∑
q1...qn

ûα1
s1 (q1) . . . ûαnsn (qn)Φα1...αn

s1···sn (q1, . . . ,qn)

(2.26)
baiten. (2.26) ekuazioan α ikurrak osagai kartesiarrak irudikatzen ditu,
Φα1...αn
s1···sn (q1, . . . ,qn)-k energia totalaren desplazamendu ionikoekiko n. deri-

batuaren Fourieren transformatua da eta ûαs (q) desplazamendu ioniko era-
gilearen Fourieren transformatua da. Irakurleak C eranskinean ikus dezake
nola definitu diren Φ eta desplazamendu-eragilearen Fourieren transforma-
tuak.

Fourieren garapeneko zero ordenako terminoak, Û0-k, kristalaren oina-
rrizko egoeraren energia ematen du. Honek, ioi-ioi elkarrekintza barneratzen
du, zein E eranskinean azaldutako Ewald-en batuketaren metodoaren bitar-
tez [86] estima daitekeen. Lehen ordenako ekarpena desagertu egiten da,
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izan ere, oreka posizioan dauden ioien gaineko indarren proportzionala da,
zeintzuk, definizioz, zero baitiren. Ondoren ikusiko dugun moduan, garape-
na bigarren ordenan eteten denean, Û2-n hain zuzen, hurbilketa harmonikoa
dugu.

2.2.1 Hurbilketa harmonikoa

Garapena bigarren ordenan eteten denean, hamiltondar ionikoa

Ĥion = Û0 +
∑
ν

1BZ∑
q

ων(q)

(
b̂†νqb̂νq +

1

2

)
(2.27)

bezala idatzi daitekeela frogatu daiteke (ikus C eranskina) [45, 59, 87]. Ber-
tan, ohiko sortze- eta deuseztapen-eragile bosonikoak erabili ditugu. Beste-
tik, ων(q) q momentuko ν fonoi moduaren maiztasuna da etaDαα′

ss′ (q)/
√
MsMs′

matrize dinamikoaren autobalioa da:

ω2
ν(q)εαsν(q) =

∑
s′

∑
α′

Dαα′
ss′ (q)√
MsMs′

εα
′
s′ν(q), (2.28)

non Dαα′
ss′ (q) = Φαα′

ss′ (−q,q). εsν(q) bektore propioa q momentuko ν fonoia-
ren polarizazio bektorea da. (2.27) ekuazioa lortze aldera, desplazamendu-
eragileen honako transformazioa burutu da:

ûαs (q) =
∑
ν

εαsν(q)√
2Msων(q)

(
b̂νq + b̂†ν−q

)
. (2.29)

Behin q puntu jakin bateko matrize dinamikoa ezagutzen denean, diago-
nalizatu egin daiteke puntu horretako ων(q) fonoien maiztasunak eta εsν(q)
polarizazio bektoreak lortzeko. Printzipioz, matrize dinamikoa 1BZko q
puntu bakoitzean diagonalizatu beharko litzateke, baina, problema elektro-
nikoan gertatzen den moduan, puntu horiek gehiegi dira ab initio kalkulue-
tarako. Ondorioz, matrize dinamikoak puntu gutxiko Monkhorst-Pack sare
batean kalkulatu ohi dira eta Fourieren interpolazioa erabiltzen da 1BZko
edozein puntutara interpolatzeko. Prozedura hau Wannierren interpolazioa-
ren antzekoa da. Hautatutako q sarearekin bat datorren supergelaxkako Tn

sare-bektoreetan indar-konstanteak

Φαα′
ss′ (n) =

1

Nmesh

mesh∑
q

eiq·TnDαα′
ss′ (q) (2.30)

ekuazioa jarraituz kalkulatzen dira. Indar-konstanteekin, edozein puntutako
matrize dinamikoa lortu daiteke:

Dαα′
ss′ (q′) =

∑
n

e−iq
′·TnΦαα′

ss′ (n), (2.31)
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non batura supergelaxkako bektoreetara soilik hedatzen den.
Fonoi-espektroa eskuan dugula, Ĥion-en autoegoerak |n1 . . . n3Nion〉 bi-

garren kuantizazioko egoerak izango dira, non nνq-k q puntuko ν moduaren
okupazio-zenbakia adierazten duen. Hortaz, halako egoeraren energia totala

En1...n3Nion
= 〈n1 . . . n3Nion |Ĥion|n1 . . . n3Nion〉

= U0 +
∑
ν

1BZ∑
q

ων(q)

(
nνq +

1

2

)
(2.32)

ekuazioak ematen du. (2.32) ekuazioan U0 oinarrizko egoeraren energia
elektronikoa gehi ioi-ioi elkarrekintzaren energia da, atomoak oreka egoeran
daudela kalkulatu denean beti ere. Energia totalaren batez besteko estatis-
tikoa honela kalkulatu dezakegu:

E =
1

Z
tr(Ĥione

−βĤion)

=
1

Z

∑
n1...n3Nion

〈n1 . . . n3Nion |Ĥione
−βĤion |n1 . . . n3Nion〉, (2.33)

non Z partizio-funtzioa

Z = tr(e−βĤion) =
∑

n1...n3Nion

e
−βEn1...n3Nion (2.34)

ekuazioak ematen duen. Tenperatura jakin batean energia totala

E = U0 +
∑
ν

1BZ∑
q

ων(q)

(
nB(ων(q)) +

1

2

)
(2.35)

bezala adierazi daitekeela frogatzea erraza da, non

nB(ων(q)) =
1

eβων(q) − 1
(2.36)

ohiko Bose-Einsteinen banaketa-funtzioa den. Azpimarragarria da Born-
Oppenheimeren hurbilketan E sistemaren hamiltondarraren energia totala
dela eta, ondorioz, esan genezake (1.2) ekuazioa, hurbilketa harmonikoan
behintzat, ebatzi dugula.

Puntu honetara helduta, egokia izan daiteke fonoien egoera-dentsitatea
(ingelesez, phonon density of states, PDOS) definitzea:

g(ω) =
1

N

1BZ∑
q

∑
ν

δ(ω − ων(q)). (2.37)

DOSaren antzera, g(ω)-k gelaxka unitateko ω maiztasuna duten fonoi kopu-
rua neurtzen du.
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2.2.2 Matrize dinamikoa dentsitatearen erantzun-funtziotik
abiatuta

Hurbilketa harmonikoan problema ionikoa ongi formulatua badago ere,

U(R) = 〈Ψion|Û(R)|Ψion〉 = Vion,ion + 〈Ψe|Ĥe|Ψe〉 (2.38)

ekuazioaren deribatuak kalkulatu behar dira matrize dinamikoa erdiesteko.
Tamalez, deribatu hauek ab initio moduan kalkulatzea zaila izan daiteke.
Ordea, lehen deribatuak erraz kalkulatu daitezke Hellmann-Feynman-en teo-
rema [88, 89] erabilita:

∂U(R)

∂uβJ
=
∂Vion,ion

∂uβJ
+ 〈Ψe|∂Ĥ

e

∂uβJ
|Ψe〉 =

∂Vion,ion

∂uβJ
+

∫
dx n(x,R)

∂Vext(x)

∂uβJ
.

(2.39)
Erlazio hau Ĥe-k koordenatu ionikoekiko duen menpekotasun esplizitu ba-
karra (1.15) ekuazioko kanpo-potentzialak dakarrelako da baliozkoa. Ma-
trize dinamikorako beharrezkoak diren bigarren deribatuak lortzeko, (2.39)
ekuaziotik zuzenean:[

∂2U(R)

∂uαI ∂u
β
J

]
0

=

∫
dx

[
∂n(x,R)

∂uαI

]
0

[
∂Vext(x)

∂uβJ

]
0

+

∫
dx n(x,R)

[
∂2Vext(x)

∂uαI ∂u
β
J

]
0

+

[
∂2Vion,ion

∂uαI ∂u
β
J

]
0

.(2.40)

Hau dela eta, bigarren deribatuak lortzeko beharrezkoa izango da ez baka-
rrik n(x,R) elektroi-dentsitatea ezagutzea, baita posizio ionikoekiko bere

deribatuak, ∂n(x,R)
∂uαI

, ezagutzea ere. Oinarrizko azken ekuazio honek, Pick,

Cohen eta Martin-ek [46] adierazi zuten moduan, fonoiak propietate elek-
tronikoak erabilita kalkulatu daitezkeela frogatzen du.

[90] erreferentzian azaltzen den moduan, dentsitatearen deribatuak eran-
tzun linealaren teoria erabilita kalkulatu daitezke. Lehenik, defini dezagun
f funtzio jakin baten desplazamendu atomikoekiko lehen ordenako garapena
f(x) = f0(x)+∆f(x) bezala, non f0(x) ioiak bere oreka puntuan daudeneko
f -ren balioa den eta

∆f(x) =
∑
I

∑
α

[
∂f(x)

∂uαI

]
0

uαI . (2.41)

Dentsitatearen lehen ordenako aldaketa dentsitatearen erantzun-funtzioarekin
erlazionatua dagoela kontuan hartuta, (2.1) ekuazioa jarraituta

∆n(x,R) =

∫
dx′χ(x,x′, ω = 0)∆Vext(x

′) (2.42)
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erlazioa idatzi dezakegu. Honela, bigarren deribatuak dentsitatearen erantzun-
funtzio estatikoarekin erlazionatutak daude:[

∂2U(R)

∂uαI ∂u
β
J

]
0

=

∫
dxdx′

[
∂Vext(x)

∂uαI

]
0

χ(x,x′, ω = 0)

[
∂Vext(x

′)

∂uβJ

]
0

+

∫
dx n(x,R)

[
∂2Vext(x)

∂uαI ∂u
β
J

]
0

+

[
∂2Vion,ion

∂uαI ∂u
β
J

]
0

. (2.43)

Metodo hau hainbat solido eta gainazal metaliko sinpleetan arrakastaz era-
bili da [91–94].

2.2.3 Dentsitatearen funtzionalaren perturbazio-teoria

2.2.2 atalean azaldu den metodoak denbora asko eska dezake, izan ere, (2.17)
ekuazioan agerikoa denez, hutsik dauden egoeren gaineko batura beharrez-
koa da elkarrekintzarik gabeko erantzun-funtzioa lortzeko. χ0 konbergitze-
ko behar diren egoera hutsen kopurua handia izan daiteke kalkulua geroz
eta garestiagoa bihurtuz. Ikusiko dugun moduan, dentsitatearen funtziona-
laren perturbazio-teoria (ingelesez, density-functional perturbation theory,
DFPT) [95–97] dentsitatearen deribatuak kalkulatzeko oso metodo arrakas-
tatsu eta hedatua bihurtu da, batik bat, hutsik dauden egoeren gaineko
batura prozedura autobateragarri baten bitartez saihesten duelako.

DFPTren ideia nagusia ioiak oreka posiziotik desplazatzen direnean Kohn-
Shamen orbitalen aldakuntza kalkulatzeko lehen ordenako perturbazio-teoria
erabiltzea da. Jatorrizko Kohn-Shamen problema (1.49) ekuazioan aurkez-
tu zen eta dentsitatea (1.51) ekuazioan. Hamiltondarrean, autobalioetan,
autofuntzioetan eta dentsitatean lehen ordenako garapena egiten badugu,

Ĥeff → Ĥeff + ∆Ĥeff

εnk → εnk + ∆εnk

|φnk〉 → |φnk〉+ |∆φnk〉
n(x,R) → n(x,R) + ∆n(x,R),

non 〈x|∆φnk〉 = ∆φnk(x,R), orduan autobalioen problemak ordena linea-
lean

(Ĥeff − εnk)|∆φnk〉 = −(∆Ĥeff −∆εnk)|φnk〉 (2.44)

itxura du, eta dentsitatearen aldaketak

∆n(x,R) = 2Re
∑
n

1BZ∑
k

fnkφ
∗
nk(x,R)∆φnk(x,R). (2.45)

(2.44) ekuazioa Sternheimer-en ekuazio [98] izenarekin da ezaguna eta (1.49)
ekuazioaren perturbazio-teoriako bertsioa da. Azkenik, hamiltondarraren
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aldaketa lineala, ∆Ĥeff , B eranskinean bezala deribatu funtzionalak erabiliz
lortu daiteke:

∆Heff (x) = ∆Vext(x) +

∫
dx′

[
1

|x− x′|
+ fxc(x,x′, ω = 0)

]
∆n(x′,R).

(2.46)

Azpimarragarria da (2.44), (2.45) eta (2.46) ekuazioek Kohn-Shamen
problemaren guztiz analogoa den sistema perturbaturako ekuazio autoba-
teragarri sorta bat osatzen dutela. Ondorioz, dentsitatearen aldaketa 1.2
irudian azaltzen den moduko ziklo autobateragarria erabiliz lortu daiteke.

Problema ∆n(x,R)-ren arabera adierazi badugu ere,
[
∂n(x,R)
∂uαI

]
0
-ren arabera

adierazi genezake. Izan ere, (2.44), (2.45) eta (2.46) ekuazioak baliagarriak
izan behar dira (2.41) ekuazioko garapeneko koefiziente guztientzat. Hortaz,
goran deskribatu den DFPT formalismoa matrize dinamikoak eraikitzeko
behar diren dentsitatearen deribatuak ematen dizkigu.

DFPT dentsitatearen erantzun-funtzioa erabiltzea baino askoz ere era-
ginkorragoa da. DFPTren abantaila nabarmenena hutsik dauden balentzia-
egoeren aldaketa kalkulatzeko beharrik ez dagoela da. Izatez, (2.45) ekua-
ziotik dentsitatearen aldaketan beterik dauden egoerek bakarrik eragiten
dutela ondorioztatu daiteke. Hau dela eta, lan honetan, gehienetan behin-
tzat, DPFT aukeratu da fonoien kalkuluak egiteko. Hala ere, norbaitek
esan lezake, metodo honen eragozpen nagusia erantzun-funtzioa esplizitu-
ki ez kalkulatzearena dela eta, ondorioz, bertatik datorkigun informazioa
nolabait ezkutatzen dela.

2.2.4 Ekarpen anharmonikoa

Hurbilketa harmonikoa ioiak beren oreka kokalekura irmoki mugatuta dau-
denaren eta honen inguruan anplitude txikiarekin oszilatzen dutenaren us-
tean oinarritzen da. Uste hau baliagarria dirudi solido gehienentzat fusio-
puntua baino tenperatura baxuagoetan eta, zalantzarik gabe, hurbilketa
harmonikoak egoki deskribatzen ditu fonoien maiztasunak eta erlazionatuta-
ko propietate fisikoak [45]. Hala eta guztiz ere, ugari dira hurbilketa honekin
esplikatu ezin daitezkeen fenomeno fisikoak, Ûn-ren n > 2-ko terminoengatik
gertatzen direlako hain zuzen.

Hurbilketa harmonikoan, hamiltondar ionikoa elkarren artean elkarre-
kintzarik pairatzen ez duten fonoiek diagonalizatzen dute. Horregatik, fonoi
batek bizidenbora infinitua du eta ez da desintegratzen. Ondorioz, neu-
troien sakabanaketa esperimentuetan, q momentuko sekzio eragileak ων(q)
frekuentzietan zentratutako delta funtzioak erakutsiko lituzke energia trans-
ferentziaren funtzioan. Gainera, kristal erabat harmonikoak eroankortasun
termiko infinitua dauka. Neutroien sakabanaketa esperimentuetan ikusten
diren gailurrek neurtu daitekeen zabalera daukate, noski, eta errealitatean
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2.1 Irudia: Kristal anharmonikoetan ematen diren fonoi-fonoi elkarrekintza iru-
dikatzen duten hainbat diagrama. Erpin bakoitzean elkarri eragiten dioten fonoi
kopurua elkarrekintza hori gidatzen duen Ûn-ren ordenarekin bat dator.

solidoek eroankortasun termiko finitua dute. Ondorioz, gertakari fisiko ga-
rrantzitsu hauek azaltzeko efektu anharmonikoak beharrezkoak dira.

Ĥion-en ekarpen anharmonikoak kontuan hartzen direnean, hamiltonda-
rra ezin da diagonalizatu eta elkarrekintzan dauden fonoien problema gor-
putz anitzeko ikuspuntu batetik [99] heldu behar da. 2.1 irudian deskriba-
tu moduan, kristal anharmoniko batean fonoiek elkarren artean oso modu
desberdinean elkarri eragiten diote Û -n kontuan hartzen diren terminoen
arabera. Efektu anharmonikoak kontuan hartzeak ioien askatasun-graduak
deskribatzea ikaragarri zailtzen du, beraz.

2.3 Elektroi-fonoi elkarrekintza

Elektroi-fonoi elkarrekintzak oso paper garrantzitsua dauka garraio eta supe-
reroankortasunaren teorian, zein ikerketa honen gai garrantzitsuenetarikoa
den. Orain arte, (1.11) ekuazioan mahaigaineratutako Born-Oppenheimeren
hamiltondarra, hurbilketa harmonikoarekin behintzat, landu eta ebatzi ere
egin dugu. Hala ere, 1.1 atalean esan bezala, hurbilketa adiabatikoan elek-
troiek eta fonoiek ez diote elkarri eragiten. Honela, Born-Oppenheimeren
hurbilketan ez dago elektroi-fonoi akoplamendurik eta, beraz, fenomeno fi-
siko garrantzitsu hau azaltzeko harago joan behar gara.

Honen guztiaren ondorioz, elektroi-fonoi elkarrekintza (1.8) ekuazioko
∆Ĥα terminoak barnean izan behar du. Ekuazioaren bigarren batugaiak
ioien posizioekiko elektroien uhin-funtzioen lehen deribatuak bakarrik har-
tzen dituen bitartean, lehenengo batugaiak bigarren deribatuak hartzen di-
tu. Hortaz, desplazamenduarekiko garapeneko ordena linealean, bigarren
batugaiak bakarrik izango du kontribuziorik. Beraz, egoera elektronikoen
gaineko proiekzioa ezabatuz gero, elektroi-fonoi elkarrekintzaren hamilton-
darra honakoa da:

Ĥe−ph =
∑
I

1

MI
[P̂I ]eP̂I , (2.47)

non [P̂I ]e-k momentu-eragilea egoera elektronikoen gainean aplikatzen dela
esan nahi duen. Ohiko sortze- eta deuseztapen-eragile fermionikoak erabili-
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ta, [P̂I ]e bigarren kuantizazioan berridaztea komenigarria da,

[P̂I ]e =
∑
nn′

1BZ∑
kk′

ĉ†n′k′ ĉnk〈φn′k′ |P̂I |φnk〉, (2.48)

non ĉ†nk-k eta ĉnk-k, hurrenez hurren, Kohn-Shamen egoera bat sortu eta
deuseztatu egiten duten. (2.48) ekuazioko matrize-elementuek ekarpen ez-
nulua izango dute, 2.2.3 atalean egin bezala, Kohn-Shamen egoerak modu
linealean garatzen direnean, |φnk〉 → |φnk〉+ |∆φnk〉. Honela,

〈φn′k′ |P̂I |φnk〉 → 〈φn′k′ |P̂I |∆φnk〉. (2.49)

Perturbazio-teoria kuantikoan lehen ordenako autoegoerak

|∆φnk〉 =
∑
m 6=n

1BZ∑
q 6=k

〈φmq|∆Ĥeff |φnk〉
εnk − εmq

|φmq〉 (2.50)

bezala adierazten direla eta momentu-eragilea P̂I = −i∇̂I dela kontuan
hartuta, erraza da honako emaitza frogatzea:

〈φn′k′ |P̂I |∆φnk〉 = −i
〈φn′k′ |

[
∂Ĥeff
∂uαI

]
0
|φnk〉

εnk − εn′k′
. (2.51)

(2.51) ekuazioa (2.48) ekuazioan txertatuz eta momentu-eragilea sortze-
eta deuseztapen-eragile bosonikoen funtzioan idatziz C eranskinean beza-
la, elektroi-fonoi hamiltondarra honela idatzi daiteke:

Ĥe−ph = −
∑
m

∑
s

1

Ms

∑
α

∑
nn′

1BZ∑
kk′

ĉ†n′k′ ĉnk
〈φn′k′ |

[
∂Ĥeff
∂uαms

]
0
|φnk〉

εnk − εn′k′

× 1√
N

∑
ν

1BZ∑
q

eiq·Tm

√
Msων(q)

2
εαsν(q)

(
b̂νq − b̂†ν−q

)
. (2.52)

2.2 irudian azaltzen den moduan, sortze- eta deuseztapen-eragileen esanahia
jarraituz, erraza da orain Ĥe−ph-k fonoi bat igorri edo xurgatzen duen elek-
troiaren elkarrekintza definitzen duela interpretatzea. Elkarrekintza-erpin
bakoitzak energia eta momentua kontserbatzen ditu. Adibidez, momentua-

ren kontserbazioa erraz ondoriozta daiteke
∑

m e
iq·Tm〈φn′k′ |

[
∂Ĥeff
∂uαms

]
0
|φnk〉

terminoa garatzean, potentzialaren deribatuak espazio errealean periodikoak
direla kontuan hartuz. Emaitza hauek ikusita, elektroi-fonoi hamiltondarra
Frölich-en modura berridatzi daiteke:

Ĥe−ph =
1√
N

∑
ν

1BZ∑
q

∑
nn′

1BZ∑
k

gνn′k+q,nkĉ
†
n′k+qĉnk

(
b̂νq + b̂†ν−q

)
, (2.53)
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�nk
νq

n′k + q �nk n′k + q

ν − q

2.2 Irudia: Ĥe−ph-n emanten diren elkarrekintzak irudikatzen dituzten diagra-
mak. Xurgatze-diagraman (ezkerrean) energiaren kontserbazioak εnk + ων(q) =
εn′k+q izatea eskatzen du. Igortze-diagraman (eskuinean) berriz, εnk = ων(q) +
εn′k+q. Momentua elkarrekintza-erpin bakoitzean kontserbatzen da.

non elektroi-fonoi akoplamendu funtzioa

gνn′k+q,nk =
∑
m

∑
s

eiq·Tm
1√

2Msων(q)
〈φn′k+q|

∑
α

[
∂Ĥeff

∂uαms

]
0

εαsν(q)|φnk〉

(2.54)
ekuazioak ematen duen. (2.53) ekuazioko Frölichen hamiltondarra gorputz
anitzeko elektroi-fonoi problemaren oinarria da, eta honek, esaterako, supe-
reroankortasun egoera deskribatuko du. Interesgarria da nola, 2.2.3 atalean
deskribatzen den prozedura jarraituz gero, Ĥe−ph eraikitzeko osagai guztiak
DFPTtik lortu daitezkeen.

2.3.1 Migdal-Eliashberg-en teoria

Elektroi-fonoi hamiltondarra ongi definitua dagoenean, gorputz anitzeko
elektroi-fonoi problemari aurre egiteko formalismo egokiena Green-en fun-
tzioen metodoa da. Sistemaren benetako kitzikapenak Greenen funtzioaren
zati irudikarian gailur moduan agertzen dira. Greenen funtzioak lortzeko,
gorputz anitzeko problema guztien abiapuntua Dysonen ekuazioa [87, 100]
da, elektroien Greenen funtzioetarako

Gn(k, iωm) = G0
n(k, iωm) + G0

n(k, iωm)Σn(k, iωm)Gn(k, iωm) (2.55)

itxura eta fonoien Greenen funtzioetarako

Dν(q, iΩn) = D0
ν(q, iΩm) +D0

ν(q, iΩm)Πν(q, iΩm)Dν(q, iΩm) (2.56)

itxura hartzen duelarik. Goiko ekuazio hauetan G0
n(k, iωm) elkarrekintza-

rik gabeko elektroien Greenen funtzioa da, D0
ν(q, iΩm) elkarrekintzarik ga-

beko fonoien Greenen funtzioa, Σn(k, iωm) elektroien autoenergia eta, az-
kenik, Πν(q, iΩm) fonoien autoenergia. Matsubara-ren maiztasun konple-
xuen formalismoa erabiltzen ari gara eta, ondorioz, zero tenperatura limitea
iΩn → ω + iδ eginez lortzen da. Dysonen ekuazio hauek 2.3 irudiko Feyn-
manen diagrametan erakusten dira.
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2.3 Irudia: Dysonen ekuazioen irudikapena Feynmanen diagramak erabilita elek-
troien Greenen funtziorako (a) eta fonoien Greenen funtziorako (b). Elektroien (c)
eta fonoien (d) autoenergiak beren forma zehatzean eta Migdalen hurbilketan iru-
dikatu dira. Diagrametan, marra zuzen bikoitzak elektroi baten Greenen funtzioa
deskribatzen du, marra bakarrak elkarrekintzarik gabeko elektroi baten Greenen
funtzioa, marra bikoitz bihurrituak fonoi baten Greenen funtzioa, marra bihurri-
tuak elkarrekintzarik gabeko fonoi baten Greenen funtzioa, Γ-k erpin-funtzio osoa
eta puntuak 2.2 irudiko erpin biluzia.

Batu beharreko diagrama kopurua infinitua da, noski. Zorionez, Migdal-
en teoremak erpin guztien zuzenketak

√
me/MI ordenakoak direla baiezta-

tzen du [101]. Hortaz, ordena baxueneko diagrama autoenergiaren hurbilke-
ta ona da eta elektroi-fonoi sistemaren fisika deskribatzeko gai izatea espero
da. Hemendik aurrera, 2.3 irudian erakutsi bezala, autoenergiak ordena
baxueneko diagramekin hurbilduko dira:

Σn(k, iωm) = − 1

Nβ

∑
ν

1BZ∑
q

∑
n′

∑
iΩn

|gνn′k+q,nk|2G0
n′(k + q, iωm + iΩn)

×D0
ν(q, iΩm) (2.57)

Πν(q, iΩm) =
1

Nβ

∑
nn′

1BZ∑
k

∑
iωm

|gνn′k+q,nk|2G0
n′(k + q, iωm + iΩn)

×G0
n(k, iωm). (2.58)
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Feynmanen ohiko arauak [87] erabilita, (2.57) eta (2.58) ekuazioak erraz
lortu daitezke1. Matsubararen maiztasunen gaineko batura ere erraz egin
daiteke eta, maiztasun errealetara bueltatuz gero, autoenergiak honakoak
dira2:

Σn(k, ω) =
1

N

∑
ν

1BZ∑
q

∑
n′

|gνn′k+q,nk|2
[

nB(ων(q)) + 1
2fn′k+q

ω + iδ + ων(q)− εn′k+q

+
nB(ων(q)) + 1− 1

2fn′k+q

ω + iδ − ων(q)− εn′k+q

]
(2.59)

Πν(q, ω) =
1

N

∑
nn′

1BZ∑
k

|gνn′k+q,nk|2
fnk − fn′k+q

εnk − εn′k+q + ω + iδ
. (2.60)

Elektroi-fonoi sistemaren propietate esanguratsu guztiak bi ekuazio haueta-
tik ondorioztatzen dira.

Esate baterako, fonoi harmonikoek bizidenbora finitua bereganatzen du-
te elektroi-fonoi akoplamenduaren ondorioz. Allen-ek adierazi zuen [102]
fonoien gailurren zabaleren analisi zehatzak, esperimentu bidez X izpien
sakabanaketa inelastikoarekin edo neutroien espektroskopiarekin eskuraga-
rriak direnak, elektroi-fonoi akoplamenduari buruzko oinarrizko ezagutza
ematen duela. Zabalerari elektroi-fonoi elkarrekintzak egiten dion ekarpena
fonoiaren maiztasuneko autoenergiaren zati irudikariak ematen du,

γν(q) = −ImΠν(q, ων(q)). (2.61)

Argiago, γν(q) maximo erdiko zabalera erdia da eta, beraz, maximo erdiko
zabalera osoa (ingelesez, full width at half maximum, FWHM) 2γν(q) da.
Ohiko

lim
δ→0

1/(a± iδ) = P(1/a)∓ iπδ(a) (2.62)

propietatea erabiliz,

γν(q) =
π

N

∑
nn′

1BZ∑
k

|gνn′k+q,nk|2(fnk−fn′k+q)δ(εnk−εn′k+q+ων(q)). (2.63)

Lehendabizikoz Allenek frogatu zuen moduan [102], aurreko ekuazio hau
Fermiren urrezko erregelarekin ere lortu daiteke. Zero tenperaturan fnk =
2θ(εF − εnk) da eta, Diracen delta unitate-maila funtzioaren deribatua dela
eta fonoi-maiztasunak elektroien energiak baino nabarmen txikiagoak di-
rela kontuan hartuta, fnk − fn′k+q = 2[θ(εF − εnk) − θ(εF − εn′k+q)] ≈
1 Spin askatasun-graduak mespretxatzen ari garenez, (2.58) ekuazioan agertu ohi den 2

biderkagaia ez da agertzen gure kasuan.
2 (2.59) ekuazioan f guztien aurreko 1/2 biderkagaia Fermi-Diracen banaketa-funtzioan

2 faktorea sartzen ari garenaren ondorioa da (ikus (1.52) ekuazioa).
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2ων(q)δ(εn′k+q − εF ) dela ondorioztatu daiteke. Bestalde, (2.63) ekuazioko
delta funtzioan fonoi-maiztasuna alboratuz gero, zabalera ondoko adieraz-
pen honetara sinplifikatu daiteke:

γν(q) =
2πων(q)

N

∑
nn′

1BZ∑
k

|gνn′k+q,nk|2δ(εn′k+q − εF )δ(εnk − εF ). (2.64)

Honela, fonoi-energien txikitasuna dela eta, Fermiren gainazalean gerta-
tzen diren kitzikapenetara soilik mugatzeko nahikoa arrazoi badaude. (2.64)
ekuazioa lan honetan fonoien zabalerari elektroi-fonoi elkarrekintzak egiten
dion ekarpena kalkulatzeko erabiliko den ekuazioa da.

Beste alde batetik, elektroi-fonoi akoplamenduak egoera elektronikoetan
eragina dauka ere. Izatez, Fermiren energiatik gertu dauden elektroi-bandak
distortsionatzen ditu. Esate baterako, elektroi-fonoi akoplamendu parame-
troak edo batzuetan masaren handiagotze parametroa deiturikoak,

λn(k) = −Re

[
∂Σn(k, ω)

∂ω

]
ω=0

, (2.65)

elektroi-fonoi elkarrekintza dela eta Fermiren mailatik gertu dagoen nk ban-
daren distortsioa neurtzen du. Eliashbergen funtzioa honela

α2Fnn′(k,k + q, ω) = N(εF )
∑
ν

|gνn′k+q,nk|2δ(ω − ων(q)) (2.66)

definitzen badugu, non

N(εF ) =
1

N

∑
nk

δ(εnk − εF ) (2.67)

Fermiren gainzalean gelaxka bakoitzeko egoera-dentsitatea den, erraza da
zero tenperaturan, non nB = 0, honakoa frogatzea:

λn(k) =
1

N

1

N(εF )

1BZ∑
q

∑
n′

∫ ∞
0

dω′ α2Fnn′(k,k + q, ω′)

×

[
1
2fn′k+q

(ω′ − εn′k+q)2
+

1− 1
2fn′k+q

(ω′ + εn′k+q)2

]
. (2.68)

Fisika azpimarragarri guztia Fermiren mailako egoeren artean gertatzen de-
la kontuan hartuta, bai Eliashbergen funtzioaren zein elektroi-fonoi akopla-
mendu parametroaren Fermiren gainazalaren gaineko batez besteko balioa
hartu daiteke:

λ =
1

N(εF )

1

N

∑
n

1BZ∑
k

λn(k, ω)δ(εnk − εF ) (2.69)

α2F (ω) =
1

N(εF )2

1

N2

∑
nn′

1BZ∑
kq

α2Fnn′(k,k + q, ω)δ(εnk − εF )

×δ(εn′k+q − εF ). (2.70)
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Kasu honetan, D eranskinean frogatzen den moduan, Eliashbergen funtzioa

α2F (ω) =
1

N(εF )

1

N2

∑
nn′

1BZ∑
kq

∑
ν

|gνn′k+q,nk|2δ(ω − ων(q))

×δ(εnk − εF )δ(εn′k+q − εF ) (2.71)

da eta elektroi-fonoi akoplamendu parametroa

λ = 2

∫ ∞
0

dω
α2F (ω)

ω
. (2.72)

Beranduago ikusiko dugun bezala, λ parametro erabakigarria da supereroan-
kortasunaren Tc tenperatura kritikoa kalkulatzerako garaian. Elektroi-fonoi
akoplamendu parametro integratuak,

λ(ω) = 2

∫ ω

0
dω′

α2F (ω′)

ω′
, (2.73)

ω baino maiztasun baxuagoko fonoiek λ-n duten ekarpena ematen du.
Azpimarragarria da, (2.64) eta (2.71) ekuazioak alderatuta Eliashbergen

funtzioa fonoien zabaleraren funtzio gisa eman daitekeela:

α2F (ω) =
1

2πN(εF )N

∑
ν

1BZ∑
q

γν(q)

ων(q)
δ(ω − ων(q)). (2.74)

Bestalde, (2.74) ekuazioa (2.72) ekuazioan txertatuz gero

λ =
1

πN(εF )N

∑
ν

1BZ∑
q

γν(q)

ων(q)2
(2.75)

lortu daiteke, zeinetatik modu bakarreko elektroi-fonoi akoplamendu para-
metroa ondorioztatu baitaitekeen:

λν(q) =
1

πN(εF )

γν(q)

ων(q)2
. (2.76)

Ondorioz, elektroi-fonoi akoplamendu parametroa

λ =
1

N

∑
ν

1BZ∑
q

λν(q) (2.77)

bezala kalkula daiteke ere. Hau guztia dela eta, fonoien zabalerak lortu os-
tean, Eliashbergen funtzioa eta elektroi-fonoi akoplamendua zuzenean kal-
kula daitezke. Hau izango da lan honetako ab initio kalkuluetan erabiliko
dugun estrategia.
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2.3.2 McMillan-en ekuazioa

Orain arte, egoera normalarekin egin dugu lan, hots, elkarren artean elka-
rrekintzan dauden elektroi eta fonoien ezaugarriak deskribatu ditugu. Hala
ere, supereroankortasun egoeran sistema elektroi-bikotez osatutako konden-
tsatu moduan agertzen da. Elektroi-bikoteak Cooperen bikoteak dira, hain
zuzen. BCS supereroale arruntetan bikoteak elektroi-fonoi elkarrekintzak
sortzen ditu. Hau dela eta, supereroankortasun egoerak Cooperen biko-
teak kontuan hartu behar ditu eta, ondorioz, (2.57) ekuazioko elektroien
autoenergia moldatu behar da. Cooperren bikoteak kontuan hartzeko 2.3.1
atalean aztertutako problema birformulatzeko metodorik egokiena Eliash-
bergen formalismoa da [103, 104]. Teoriaren zehaztasunetan sakonduko ez
badugu ere, aipatu dezagun supereroale kondentsatua zein tenperatura ar-
te bizirauten duen kalkulatzeko, hots, Tc tenperatura kritikoa kalkulatzeko,
Eliashbergen ekuazioak [104, 105] ebaztea beharrezkoa dela.

Lan honetan ikuspuntu sinpleago bat hartuko dugu eta Allen-Dynes-en
ekuazioa [106] erabiliko dugu Tc kalkulatzeko. Ekuazio hau McMillanen
ekuazioaren [107] bertsio hobetua da:

Tc =
ωlog
1.2

exp

(
− 1.04(1 + λ)

λ− µ∗(1− 0.62λ)

)
. (2.78)

Bertan, maiztasun logaritmikoaren batez bestekoa, ωlog, honakoa da:

ωlog = exp

(
2

λ

∫ ∞
0

dω
α2F (ω)

ω
lnω

)
. (2.79)

µ∗ Coulomben pseudopotentzialaren parametroa da, Coulomben aldarape-
na adierazten duena, eta, normalean, 0.1 inguruko balioa du. (2.78) ekua-
zioa Fermiren gainazalaren gaineko batez besteko balioetan oinarritzen den
ekuazioa bada ere, gehienetan esperimentuekin bat datozen emaitzetara ga-
ramatza [105] eta Fermiren gainazal anisotropoak dituzten sistemetan ere
erabili ohi da [108, 109].



3 Presiopeko litioaren
propietateak

“But I realized, yesterday, seeing
her, that I’d been in love with
her. And I was never able to
deal with that. And now she has
that kind of lithium heaviness-”
“What’s lithium.”
“For manic depression. Bipolar
disease”
“Ah.”

Jonathan Franzen, Freedom

Presioak induzitutako konplexutasunaren adibide argiena eta gehien iker-
tu dena da beharbada litioa. Giro egoeran gorputzean zentratutako egitura
kubiko (ingelesez, body-centered cubic, bcc) trinkoa du eta bere Fermiren
gainazala kasik esfera perfektu bat da. Hortaz, Li-aren balentzia-elektroi
bakarra elektroi asketzat jo daiteke. Ideia hauek guztiz hausten dira, or-
dea, litio presiopean dagoenean. 8 GPa-tik gora litioak aurpegian zentra-
tutako egitura kubikoa (ingelesez, face-centered cubic, fcc) hartzen du, 39
GPa-etan hR1 egitura erronboedrikoa hartzen du eta 41 GPa-etan cI16
egitura [22]. 60 GPa-tik gora beste egitura desberdinak hartzen dituela
erakutsi dute duela gutxiko esperimentuek [31], horietako batzuk aurretik
ab initio kalkuluek topatu zituztenak [110], eta, era berean, Ashcroftek eta
Neaton-ek [32] aurresandako metal-isolatzaile-metal trantsizioa esperimen-
talki baieztatu dute [28, 111]. Esperimentu berak [31] litioaren fusio-kurbak
presioaren funtzioan maximo bat duela eta Li-a 50 GPa-etan 190 K-eraino li-
kidoa mantentzen dela egiaztatu du. Lehen-printzipioetan oinarritutako kal-
kuluek portaera hau lehenago iragarri zuten [112, 113]. Azkenik, ezin dugu
ahaztu litioaren Tc-ak pairatzen duen bost magnitude ordenako hazkundea,
giro-presioko 0.4 mK-etatik [10] 48 GPa-etan 20 K-eko balio itzelera [11, 12]
igarotzen baita.

Gertaera hauek guztiak litioa elektroi askeko metal izatetik, presioa han-
ditzean metal interesgarri eta konplexua bihurtzearekin daude lotuta. Izan
ere, induzitutako s-p orbital nahasketaren ondorioz [34] elektroiak espazio-
ko gune konkretuetan lokalizatzen hasten dira [35], Fermiren gainazala de-
formatu eta habiaketa guneak azaltzen hasten dira [37], fonoiek Kohn-en

57
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anomalia gogorrak erakusten dituzte [36, 37, 114] eta elektroi-fonoi akopla-
mendua handitzen da [36, 114, 115].

Kapitulu honetan litioaren ezusteko propietate batzuk sakonki aztertu-
ko dira. 3.1 atalean litioaren dentsitatearen erantzun-funtzioa 40 GPa-etan
kalkulatuko da fcc egituran, bere kitzikapen kolektiboak ikertzeko asmoz.
Bestetik, 3.2 atalean, erantzun-funtzioa Kohnen anomaliak aztertzeko era-
biliko da. Horretarako pseudopotentzial lokaletan oinarritutako eredu sinple
bat garatuko da. Azkenik, 3.3 atalean, kapitulu honetako ondorio nagusien
laburpena emango da.

3.1 Kitzikapen elektroniko kolektiboak

Energia-galera espektroan ere islatzen da litioak elektroi aske portaera alde
batera uzten duela. bcc-fcc trantsizioarekin batera, elektroi askeen plas-
moitik harago, energia-galera espektro teorikoak moteltzerik gabeko energia
baxuko plasmoi bat agertzen dela erakusten digu [116, 117]. Adierazgarria
da plasmoi hau supereroale ona den MgB2-n agertzen den [118] plasmoia-
ren oso antzekoa dela. Plasmoi honen presentzia aldez aurretik iragarri zen
teorikoki [119, 120]. Cai eta abarren lan teoriko eta esperimentalean ager-
tu bezala [121], MgB2-ko plasmoi hau 1BZ-tik kanpo hedatzen da momen-
tuaren funtzioan dispertsio periodikoa erakutsiz. Hau izan zen kitzikapen
elektroniko kolektiboetako periodikotasun itzel hori behatu zen lehen aldia.

Ikusiko dugunez, hemen aurkeztutako kalkuluen arabera, litioaren fcc
egituran presiopean agertzen diren plasmoien artean energia baxuena due-
na [116] ere 1BZtik kanpo agertzen da [122]. Erantzun linealaren teorian
oinarrituta, erantzun-funtzioa fcc litioan 40 GPa-etan kalkulatu da. Ho-
nek plasmoiak bezalako kitzikapen kolektiboak ikertzeko aukera sistema-
tikoa eman digu. Ikerketa 40 GPa-etan burutu dugu litioak koordinazio
baxuagoko egiturak hartzen dituen presioa delako eta, presio honetan, Li-a
honezkero supereroale ona delako.

3.1.1 Kalkuluaren xehetasunak

2.1 atalean azaldu bezala, plasmoia karga oszilazio autosostengatu bat be-
zala definitzen baldin bada, plasmoiaren dispertsioa matrize dielektrikoaren
determinantea nulua egiten duten (k, ω) puntuen sortak osatuko du. Hau
(2.7) ekuazioan azaldu zen. Definizio honen arabera k 1BZko bektorea da
eta, ondorioz, inplizituki datorkigu plasmoiaren dispertsioa momentu espa-
zioan periodikoa izango dela. Gainera, (2.7) ekuazioa betetzen duen plas-
moia ez da elektroi-zulo bikoteetan desintegratzen eta, beraz, ez du motel-
tzerik. Matrize baten alderantzizkoa bere determinantearekiko alderantziz
proportzionala dela kontuan izanik, matrize dielektrikoaren alderantzizkoak
gailur argiak izango ditu plasmoiaren dispertsioko maiztasunetan. Saka-
banaketa inelastikoko esperimentuetan, neurtutako sekzio eragilea egitura
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faktore dinamikoaren zuzenki proportzionala da, zein, fluktuazio-disipazio
teoremaren arabera, matrize dielektrikoaren alderantzizkoaren proportzio-
nala den [78, 80]:

S(q, ω) = −|q|
2

4π2
Imε−1

GqGq
(q−Gq, ω). (3.1)

Bertan, Gq q bektorea 1BZra dakarren sare elkarrekikoko bektore baka-
rra da. Hortaz, kasu honetan, q ez dago 1BZra mugatuta. Egitura fakto-
re dinamikoak sistemaren elektroi-zulo kitzikapenen eta kitzikapen kolekti-
boen inguruko informazio ematen du. Hots, energia-galera funtzioak, zein
−Imε−1

GqGq
(q−Gq, ω) moduan definitzen baiten, gailur argiak izango ditu

plasmoien energietan. Beraz, esperimentuetan plasmoiak topatzeko modua
eta definizio teorikoa bateragarriak dira. Esperimentuetan, plasmoien gailu-
rrek zabalera finitua izan ohi dute. Kasu honetan, determinantea maiztasun
konplexu batean egiten da nulua eta plasmoiaren bizidenbora maiztasun ho-
rren zati irudikariarekin erlazionatua dago [123, 124].

Matrize dielektrikoaren alderantzizkoa (2.5) ekuazioak erakutsi bezala
dago dentsitatearen erantzun-funtzioarekin lotuta. 2.1.1 atalean azaldu mo-
duan, lehen urratsa elkarrekintzarik gabeko erantzun-funtzioa kalkulatzea
da eta, ondoren, (2.15) ekuazioa alderantzikatu behar da erantzun-funtzioa
lortu eta bertatik matrize dielektrikoaren alderantzizkoa topatzeko. Lan ho-
netan, (2.17) ekuazioa jarraituz elkarrekintzarik gabeko erantzun-funtzioa
zuzenean kalkulatu beharrean, lehenik

ImAGG′(k, ω) = −π 1

Ω

1BZ∑
k′

∑
nm

(fnk′ − fmk′+k)δ(εnk′ − εmk′+k + ω)

× 〈φnk′ |e−i(k+G)·x̂|φmk′+k〉〈φmk′+k|ei(k+G′)·x̂|φnk′〉
(3.2)

kalkulatu dugu. Orokorrean, ImAGG′(k, ω) eta Imχ0
GG′

(k, ω) diferenteak
dira (2.17) eta (3.2) ekuazioetako Kohn-Shamen egoeren arteko matrize-
elementuak konplexuak izan daitezkeelako. Ordea, Kramers-Kronigen erla-
zioak ere betetzen ditu eta, (2.18) ekuazioaz baliatuz,

ReAGG′(k, ω) = − 1

π

∫ ∞
−∞

dω′ImAGG′(k, ω
′)P

(
1

ω − ω′

)
(3.3)

idatzi dezakegu. Beraz,

ReAGG′(k, ω) =
1

Ω

1BZ∑
k′

∑
nm

(fnk′ − fmk′+k)P
(

1

εnk′ − εmk′+k + ω

)
× 〈φnk′ |e−i(k+G)·x̂|φmk′+k〉〈φmk′+k|ei(k+G′)·x̂|φnk′〉.

(3.4)
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(2.62) ekuazioa erabiliz erraz froga daiteke

χ0
GG′(k, ω) = ReAGG′(k, ω) + iImAGG′(k, ω) (3.5)

betetzen dela. Hau guztia dela eta, (3.2) kalkulatu ostean zati erreala
Kramers-Kronigen integralaren bitartez lortzen da eta, honen ondoren, el-
karrekintzarik gabeko erantzun-funtzioa (3.5) ekuazioa jarraituz.

(3.2) ekuazioa jarraituz ImA kalkulatzeko Kohn-Shamen egoerak DFT
eta norma kontserbatzen duen pseudopotentzial bat erabiliz lortu dira. Kal-
kuluan 2s balentzia-elektroia hartu da kontuan bakarrik. 18 Ry-eko ebaki-
energiako uhin-lauen oinarria erabili da era autobateragarrian Kohn-Shamen
potentzial eraginkorra kalkulatzeko. Trukatze-korrelazio terminoa Perdew
eta Zungeren parametrizazioa erabiliz hurbildu da. 1BZren gaineko batu-
rak 24 × 24 × 24 tamainako Monkhorst-Pack sarean egin dira. Poten-
tziala finkatu ostean, Kohn-Shamen hamiltondarra era ez-autobateragarrian
diagonalizatu egin da 144 × 144 × 144 tamainako sareko puntu guztie-
tan. Puntu hauek dira, hain zuzen, (3.2) ekuazioko lehen baturan par-
te hartu duten 746496 puntuak. Banda-indizeen gaineko bigarren baturan
egoera bete guztiak zein Fermiren mailatik 50 eV gora dauden egoera huts
guztiak sartu dira. Arrazoi numerikoak medio, (3.2) ekuazioko delta fun-
tzioa (

√
πσ)−1 exp(−ω2/σ2) Gauss-en funtzioaren bitartez ordeztu da, non

σ = 0.1 eV-eko balioa hautatu den. Bestalde, energia-galera funtzioan CL-
FEak kontuan hartu dira χ0

GG′
(k, ω)-n elementu ez diagonalak barneratu

direlako eta (2.15) matrize-ekuazioa jarraitu delako. Zehazki, 51 G bekto-
re erabili dira χ0

GG′
(k, ω)-n. Geure kalkuluetan, trukatze-korrelazio kernel

dinamikoa RPA eta TDLDAren bidez hurbildu da. Lortutako emaitzen
arabera, plasmoien dispertsioa kasik ez da aldatzen trukatze-korrelazio efek-
tu dinamikoak kontuan hartzen direnean. Izatez, TDLDArekin lorturiko
plasmoien energien eta RPArekin lorturikoen artean % 2ko desberdintasuna
dago soilik. Hau dela eta, lan honetan RPA kernelarekin lortutako emaitzak
bakarrik erakutsiko ditugu. Erabili dugun sare-parametroa a = 6.2739 a.u.
da, zeinak 40 GPa-etako presioa ematen duen gutxi gorabehera.

3.1.2 CLFEen garrantzia eta anisotropia momentu handie-
tarako

Litioaren egitura faktore dinamikoa 40 GPa-etan 3.1 irudian aurkezten da.
Bertan momentu handietako emaitzak, q 1BZtik kanpo dagoenekoak hain
zuzen ere, sartu dira. [117] erreferentzian honezkero azaldu zen bezala, mo-
teltzerik gabeko plasmoiak dispertsio antzekoa du ΓX [100], ΓK [110] eta ΓL
[111] norabideetan zehar q 1BZ barnean mantentzen den heinean. 3.1(a),
3.1(b) eta 3.1(c) irudietan ikus daitekeen moduan, egitura faktore dinami-
koak diosku hiru norabide hauetan zehar plasmoia ≈ 6 eV energian hasten
dela eta leunki barreiatzen doala Landau-ren moteltzea medio elektroi-zulo
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3.1 Irudia: fcc litioaren S(q, ω) 40 GPa-etan RPA erabiliz (a) ΓK [110], (b) ΓX
[100] eta (c) ΓL [111] simetria norabideetan zehar. Moteltzerik gabeko plasmoia
A-rekin izendatu da 1BZn eta A′-rekin 1BZtik kanpo. −Imχ0

GqGq
(q−Gq, ω), zei-

nak elektroi-zulo kitzikapenen inguruko informazio ematen baituen, (d), (e) eta (f)
irudietan aurkezten da ΓK, ΓX, eta ΓL norabideetan zehar, hurrenez hurren. Mo-
mentu baxuan banda ezberdinen arteko trantsizioak agertzen dira ∼ 8 eV energian
(d), (e) eta (f) irudietan. Puntudun marra berdeek elektroi askeen ereduko banda
berdineko trantsizioen mugak adierazten dituzte, non 2.10 (ΓK norabidean zehar),
2.04 (ΓX norabidean zehar) eta 2.16 (ΓL norabidean zehar) balioak erabili diren
masa eraginkorrerako.
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3.2 Irudia: Redet ε(k, ω), Imdet ε(k, ω), Reε00(k, ω), Imε00(k, ω) eta

−Imε−100 (k, ω) (a) momentuaren |k| = 0.0964 a.u.−1 baliorako eta (b) momentua-
ren |k| = 0.3614 a.u.−1 baliorako ΓL norabidean zehar. Adierazi beharko genuke
determinantea modu berean egiten dela ≈ 6 eV inguruan nulu ikertutako beste bi
norabideetan (ΓK eta ΓX).

bikoteen partikula bakarreko continuumean desintegratzen den arte. De-
sintegrazioa gutxi gorabehera 0.4 a.u.−1-ko momentuan gertatzen da ΓK
eta ΓX norabideetan eta 0.5 a.u.−1-ko momentuan ΓL norabidean. Dife-
rentzia txiki hau elektroi-zulo kitzikapenen continuumaren anisotropiari zor
zaio. Hau, −Imχ0-k deskribatzen du eta 3.1(d), 3.1(e) eta 3.1(f) irudietan
erakusten da. Ikus daitekeenez, ΓL norabidean elektroi-zulo trantsiziorik
gabeko bailara moduko bat dago 6 eV inguruan eta bertatik plasmoia urru-
nago heda daiteke. Azpimarratu beharrekoa da kurba oso antzekoak lortzen
direla matrize dielektrikoa

ε−1
00 (k, ω) =

1

ε00(k, ω)
(3.6)

era zuzenean, CLFEak mespretxatuz, alderantzikatzen bada. RPAn tribiala
da (2.5) eta (2.15) jarraituz

εGG′(k, ω) = δGG′ −
4π

|k + G|2
χ0
GG′(k, ω) (3.7)

dela frogatzea. Zenbaki bat ematearren, aztertzen ari garen plasmoiaren
energia % 1etik behera aldatzen da CLFEak kontuan hartzen direnean.

Elektroi-gas homogeneoan, moteltzerik gabeko plasmoiak ε(q, ω)-ren za-
ti erreal eta irudikariak aldi berean nuluak diren energietan topatzen dira.
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Izatez, εGG′(q, ω)-ren matrize izaera mespretxatzen badugu, elektroi-gas
homogeneoaren eta kristalaren baldintza bat datoz. Ordea, kristal batean
erabateko translazio-simetria sarearen bektoreetara soilik mugatzen da. On-
dorioz, CLFEek matrize dielektrikoa matrize bihurtzen dute eta bere deter-
minantea nulua denean soilik betetzen da moteltzerik gabeko plasmoi bat
izateko baldintza. Momentu txikietarako, k . 0.2 a.u.−1 denean, 3.2 irudian
erakutsi bezala, funtzio dielektrikoaren zati erreal eta irudikariak nuluak di-
ra plasmoi gailurra topatzen den energian. 3.2(a) irudiak erakusten duen
moduan, Reε eta Imε ez dira aldi berean zero egiten diren bakarrak, de-
terminantearen zati erreal eta irudikariak ere nuluak dira energia berean.
Beraz, moteltzerik gabeko plasmoi bat izateko baldintza teorikoa betetzen
da determinantea maiztasun erreal batean egiten delako zero. Ondorioz,
energia-galera funtzioak delta moduko gailur bat erakusten du 3.1(a), 3.1(b),
3.1(c) (A gailur bezala izendatua) eta 3.2(a) irudietan. Delta moduko gailur
hau 25 meV-ko zabalera eta f batura erregela [78] honako eran∫ ∞

0
dω ω[−Imε−1

00 (k, ω)] = B, (3.8)

non B konstantea den eta k 1BZko bektorea den, betetzea ahalbidetzen
duen altuera duen Lorentz-en funtzio baten bitartez adierazten dugu. Bi
definizioek bat egiten dutela ikusteak azaltzen du zergatik CLFEek garran-
tzia eskasa duten 1BZ barnean. Momentu handiagoetarako, k & 0.2 a.u.−1

denean, plasmoiaren kurba elektroi-zulo moteltze gunean sartu bezain pron-
to eta Imε zero ez denean, determinantea ez da nulua eta energia-galera
funtzioak moteldutako gailur bat erakusten du 3.2(b) irudian. Azpimarratu
beharko genuke MgB2-n topatzen den energia baxuko plasmoiak CLFEekiko
menpekotasun txikia duela ere 1BZ barnean [121, 125, 126].

Funtzio dielektrikoaren zati erreal eta irudikariak plasmoiaren maiztasu-
nean nuluak izatearen jatorria presioak induzitzen duen elektroi-lokalizazioa
da [116, 117]. 3.3 irudian ikus daitekeen bezala, L puntuaren inguruan pre-
sioak banda zapalak sortarazten ditu egoera bete zein hutsetan. Hau dela
eta, momentu baxuko trantsizioak gertatzeko 8 eV inguruko energia-atari
bat irekitzen da. Kitzikapen hauek gezi gorriekin daude irudikatuak banda-
egituran eta, batik bat, p eta s simetria duten egoeren artean gertatzen dira.
3.2(a) irudian erakutsi bezala, momentu baxuko banda ezberdinen arteko
trantsizio hauek funtzio dielektrikoaren zati irudikariak 8 eV inguruan duen
handitze itzelean islatzen dira. Izatez, funtzio dielektrikoaren zati irudika-
riak, erantzun-funtzioaren zati irudikariak bezala, elektroi-zulo kitzikapenak
neurtzen ditu. Kramers-Kronigen erlazioen ondorioz, Imε-en 8 eV inguruko
handitze honek, elektroi-zulo trantsiziorik gabeko energia batean Reε zerotik
pasatzera bultzatzen du. Matrize dielektrikoaren determinanteak portaera
oso antzekoa erakusten du ere.

1BZn CLFEek plasmoiaren dispertsioa aldatzen ez badute ere, MgB2-
n gertatzen den moduan [121], ezinbestekoak dira plasmoia 1BZtik kan-
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3.3 Irudia: fcc litioaren banda-egitura (ezkerrean) eta DOS (eskuinean) 40 GPa-
etan. DOS s, p eta d momentu angeluarraren kanaletan proiektatu da. Fermiren
maila marradun lerroak adierazten du. Plasmoiaren agerpenaren ardura duten
banda ezberdinen arteko trantsizioak gezi gorrien bitartez deskribatu dira.

po berragertarazteko. Izan ere, q handietarako matrize dielektrikoa (3.6)
ekuazioan bezala alderantzikatuz gero, energi-galera funtzioak ez du erreso-
nantzia gailurrik erakusten. Hau erraz uler daiteke matrize dielektrikoaren
alderantzizkoa ondorengo adierazpen zehatzaren bitartez berridazten badu-
gu [121]:

ε−1
GqGq

(q−Gq, ω) =
1

εGqGq(q−Gq, ω)
+ F (q, ω)ε−1

00 (q−Gq, ω). (3.9)

(3.9) ekuazioaren eskuin aldeko lehen batugaia sistema homogeneoan egokia
den CLFErik gabeko inbertsioari dagokio eta bigarren batugaiak CLFE guz-
tiak barneratzen ditu. Materialaren eta norabidearen menpekoa den F (q, ω)
akoplamendu funtzioak,

F (q, ω) =
MGqGq(q−Gq, ω)

M00(q−Gq, ω)
− det ε(q−Gq, ω)

M00(q−Gq, ω)εGqGq(q−Gq, ω)
(3.10)

adierazpenak ematen duenak, zehazten du 1BZko q−Gq momentuko gailu-
rra, ε−1

00 (q−Gq, ω)-ren zati irudikariari lotuta dagoena, zein modutan berra-
gertzen den 1BZtik kanpo. (3.10) ekuazioan MGG′(q−Gq, ω) ε(q−Gq, ω)
matrize dielektrikoaren GG′ elementuaren minorea da. (3.10) ekuazioa al-
derantzizko matrizearen definizioa jarraituz erraz frogatzen da. Aipatu le-
gez, F (q, ω)-k CLFEn ekarpen guztia barneratzen du eta sistema homoge-
neo batean nulua da. Honen guztiaren ondorioz, (3.1) ekuazioko S(q, ω)
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3.4 Irudia: Delta gailurraren ekarpena f batura-erregelan, I(q), ΓK, ΓX eta
ΓL norabideetan zehar delta moduko gailur bat erakusten duten momentuetarako.
Γ puntuak gezi baten bitartez adierazi dira. Ikus 1BZ barnean norabide guztietan
ekarpena antzekoa bada ere, Brillouinen bigarren eskualdean diferentzia nabarmena
dela.

egitura faktore dinamikoko gailur bat 1BZtik kanpo berragertu egingo da,
ReF (q, ω)-ren balioa Imε−1

00 (q−Gq, ω)-ko gailurra ez ezabatzeko modukoa
bada bakarrik.

3.1(a), 3.1(b) eta 3.1(c) irudiak alderatuz, q 1BZ kanpoko bektorea de-
nean, A′ plasmoiaren indarra norabidearen arabera asko aldatzen dela ikus
daiteke. A eta A′ plasmoiek f batura-erregelan duten ekarpena

I(q) ≡
∫ ωmax

ωmin

dω ω[−Imε−1
GqGq

(q−Gq, ω)] (3.11)

bezala neurtu daiteke, non ωmin eta ωmax plasmoien mugak baitiren. 3.4
irudiak erakusten digunez, A′ plasmoiak ΓL norabidean duen I(q) ekarpe-
na ΓX eta ΓK norabideetan baino bi eta lau magnitude ordena handiagoa
da, hurrenez hurren. 3.1(f) irudian erakutsi bezala, plasmoia ΓL norabi-
dean zehar elektroi-zulo moteltze eremua ahultzen doan heinean hasten da
berragertzen. Presioak induzitutako banda zapalen eraginez, elektroi-gas as-
kearen ereduak ez du elektroi-zulo espektroa ongi deskribatzen eta momentu
handietan kitzikapenik gabeko eremu bat agertzen da elektroi askeen ere-
duko banda berdineko trantsizioen mugen artean. Preseski, eremu honetan
berragertzen da plasmoia anplitude handiarekin.

3.5 irudiak erakusten du momentu handietan energia-galera funtzioaren,
edo S(q, ω)-ren, A′ gailurra (3.9) ekuazioaren eskuin aldeko bigarren ba-
tugaitik datorrela. Hortaz, honezkero azpimarratu dugun bezala, CLFEen
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eraginez soilik berragertu daiteke plasmoia 1BZtik kanpo eta dispertsio pe-
riodiko bat izan. 3.5 irudian F (q, ω) funtzioa eta (3.9) ekuazioaren eskuin
aldeko lehen eta bigarren batugaiak plasmoiak moteltze ahula duen 1BZ kan-
poko q puntuetan irudikatu dira. Irudi hauek plasmoiaren altuera norabi-
dearen arabera asko aldatzen dela frogatzen dute. ReF funtzioak erakusten
duen ahultzearekin bateragarria da hau. Honek, beraz, plasmoiaren altuera
q 1BZ kanpoko bektorea denean F (q, ω) funtzioak zehazten duela argi uzten
du. Egia da F (q, ω)-ren q → ∞ limitea 0 dela. Honek neurri batean azal-
tzen du erresonantzia gailurraren altuera zergatik den askoz ere ahulagoa ΓK
norabidean. Izatez, bigarren Γ puntua urrunago dago momentu espazioan
beste norabideetan baino. Edonola ere, 3.6 irudiak erakusten duen moduan,
funtzio hau berez da anisotropoa eta plasmoiaren dispertsioak norabide des-
berdinetan diferenteak izatearen ardura du guztiz. Gainera, F (q, ω) guztiz
bateragarria da I(q)-ren 3.5 irudiko portaerarekin.

2 × 2 tamainako matrize dielektriko sinplifikatu batean oinarritutako
eredu bat erabiliz [127, 128], problemaren inguruko ideia berriak bereganatu
ditzakegu. Eredu honetan matrize dielektrikoak G = 0 eta Gq osagaiak
soilik dauzka. Kasu honetan F funtzioak

F2×2(q, ω) =
ε0Gq(q−Gq, ω)εGq0(q−Gq, ω)

[εGqGq(q−Gq, ω)]2
(3.12)

forma sinplea hartzen du eta 3.5 irudian irudikatu da 1BZtik kanpoko q
batzuetarako. Gq norabidearen araberakoa denez, norabide bakoitzean ele-
mentu ez-diagonal ezberdinak erabili dira (3.12) ekuazioan. Harrigarria ba-
da ere, (3.12) ekuazioa erabiliz eta matrize dielektriko osoa erabiliz kal-
kulatutako F funtzioak guztiz bat datoz ΓL norabidean. Honela, Gq =
−2π/a(1, 1, 1) bektorearen εGq0 osagaiak berebiziko garrantzia duela uler-
tu dezakegu. ΓX norabidean F2×2 hurbilketarekin lortutako kurba F -ren
baliotik nahiko desbideratzen da eta ΓK norabidean F ezin da F2×2-ren bi-
dez hurbildu. Hau guztia F -ren balioa orduan eta txikiago izan hurbilketa
okerragoa denaren ideiarekin bat dator.

G = −2π/a(1, 1, 1) bektorearen elementu ez-diagonalen garrantzia erla-
tiboa pseudopotentzialak G honetarako dituen Fourieren osagai indartsue-
kin erlazionatua dago [127]. s-p orbital nahasketa bezala [34], Fourieren
osagai hauek presioaren eraginez handitzen dira egitura elektronikoa ez-
homogeneoa eginez eta, nahiz eta fcc egitura trinkoa izan, elektroiak [111]
planoaren toki interstizialetan lokalizatuz [35]. Ondorioz, ΓL norabidean
banda zapalak agertzen dira eta banda-hutsartea handia da. Bestetik, ΓX
eta ΓK norabideetan elektroi askeen eredutik gertuagokoak diren bandak
mantentzen dira. Izatez, 3.3 irudian erakutsi bezala, banda-hutsartea nulua
da K puntuan, pseudopotentziala presiopean anisotropoa bihurtzen dela era-
kutsiz. Preseski, ΓL norabidean agertzen da anplitude handiarekin plasmoia
1BZtik kanpo, beste norabideetan guztiz ahulduta agertzen den bitartean.
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3.5 Irudia: (3.9) ekuazioaren eskuin aldeko lehen eta bigarren batugaien zati
irudikariak (a) |q| = 2.6162 a.u.−1 denean ΓK norabidean zehar, (b) |q| = 1.7248
a.u.−1 denean ΓX norabidean zehar eta (c) |q| = 1.4214 a.u.−1 denean ΓL nora-
bidean zehar. Barneko irudietan (3.10) eta (3.12) ekuazioetan definitutako F eta
F2×2-ren zati erreal eta irudikariak agertzen dira.

3.2 Fonoi-ezegonkortasunak eta habiaketa

3.1 atalean, fcc Li-aren kitzikapen elektroniko kolektiboen portaera ikertze-
ko asmoz, dentsitatearen erantzun-funtzioaren azterketa zehatz bat gauzatu
dugu. Atal honetan berriz, kalkulatutako erantzun-funtzioaren limite esta-
tikoaz baliatuko gara fcc Li-an presio honetan 1BZko puntu jakin batzuetan
agertzen diren fonoi-ezegonkortasunetan [36, 37, 129] habiaketa elektroni-
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3.6 Irudia: (3.10) ekuazioan difinitutako |ReF (q, ω)| (a) ΓK, (b) ΓX eta (c) ΓL
norabideetan zehar. Funtzioaren izaera anisotropoa argi erakusten dute irudiek.

koak duen eragina aztertzeko.

Azpimarratu behar dugu 40 GPa inguruan fcc Li-aren Tc-ak pairatzen
duen handitze bikaina, ΓK norabidean fonoiek duten beherapen handiare-
kin zuzenki lotuta dagoela [36, 114, 129]. Gainera, Fermiren gainazalean
gune paraleloak konektatzen dituen habiaketa bektore batekin bat dator
fonoi-ezegonkortasun bektorea [37, 129]. Ordea, Tc-ren handitzearen eta
fonoien biguntzearen arteko harremana ez da berria. Hirurogeigarren eta
hirurogeita hamargarren hamarkadetan honezkero ohartu ziren sodio kloru-
roaren egitura duten TaC (Tc ≈ 10 K) eta HfC (Tc ≈ 1 K) konposatuek
fonoi-espektro ezberdinak dituztela [130]: TaC-ren fonoiek norabide jakin
batzuetan beherapen nabarmenak dituzten arren, HfC-ren fonoiek ez dute
anomaliarik. Antzera, bcc Nb-a supereroalea da 9.22 K-etik behera eta fonoi
bigunak ditu q puntu jakin batzuetan, baina bcc Mo-ak 0.92 K-eko Tc-a du
eta anomaliarik ez [131]. Fonoi biguntzea eta supereroankortasuna lotzen
duten beste adibide batzuk NbSe2 [132–134] eta presio altuko sufrearen [40],
itrioaren [41] eta telurioaren [39] fase batzuk dira.

Allen eta abarrek problema honi elektroi-fonoi elkarrekintzaren ondo-
riozko fonoi zabalera maiztasun biluziaren,Ων(q)-ren, eta maiztasun pan-
tailatuaren, ων(q)-ren, arteko diferentziarekin erlazionatua dagoela suposa-
tuz [135–137],

γν(q) ∝ Ω2
ν(q)− ω2

ν(q), (3.13)

aurre egin zioten. Maiztasun biluziak, indar-konstanteen (2.40) ekuazioan
elektroi-dentsitatea ioien desplazamenduekiko independentea dela onartuz
lortzen direnak dira, eta pantailatutakoak indar-konstanteen adierazpen osoa-
rekin lortutakoak dira. Uste hauekin pentsa genezake elektroi-fonoi elka-
rrekintza indartsua izateak duela goian aipatutako sistemetan behatu edo
aurresan diren fonoi-ezegonkortasunen ardura.

Bestalde, supereroankortasunaren edo elektroi-fonoi elkarrekintza han-
diaren trazarik gabe fonoi-ezegonkortasunak azaleratu eta hauei loturiko
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karga-dentsitate uhinak (ingelesez, charge-density waves, CDW) pairatzen
dituzten kasuak egon badaude. Hots, goi-presioko Te-III fasea da honen adi-
bide [38, 138]. Aipatu beharrekoa da CDW gidatzen duen momentua Fermi-
ren gainazaleko habiaketa bektore batekin bat datorrela dirudiela [38]. Ho-
nek, fonoi-anomaliak elektroi-fonoi elkarrekintzaren balio aipagarririk gabe
azalera ote daitezkeen galdetzera garamatza. Gainera, elektroi-fonoi elka-
rrekintzaren balioa edozein delarik ere habiaketa bektoreek ezegonkortasun
bektoreekin bat egiten dutela ikusita, Fermiren gainazaleko habiaketak ho-
netan guztian duen papera sakonkiago aztertzeak merezi du.

Pseudopotentzial lokaletan eta aurreko atalean kalkulatutako erantzun-
funtzioan oinarritutako eredu sinple bat erabiliz, goran aurkeztutako pro-
blemari aurre egingo diogu fcc Li-an 40 GPa-etan.

3.2.1 Matrize dinamikoa pseudopotentzial lokal batetik abia-
tuta

Demagun ioien eta balentzia-elektroien elkarrekintza pseudopotentzial lokal
sinple baten bitartez modelatu daitekeela. Halako kasuan, (2.43) ekuazioko
indar-konstanteak[

∂2U(R)

∂uαI ∂u
β
J

]
0

=

∫
dxdx′

[
∂vps(x−RI)

∂uαI

]
0

χ(x,x′)

[
∂vps(x′ −RJ)

∂uβJ

]
0

+δIJ

∫
dx n(x,R)

[
∂2vps(x−RI)

∂uαI ∂u
β
I

]
0

+

[
∂2Vion,ion

∂uαI ∂u
β
J

]
0

(3.14)

adierazpenaren bitartez berridatzi daitezke, non kanpo-potentziala Vext(x) =∑
I v

ps(x−RI) bezala hurbildu baiten eta χ(x,x′) = χ(x,x′, ω = 0) notazio
laburtua erabili baiten. (3.14) ekuazioan vps(x) pseudopotentzial lokala da.
Ascroften “barne-hutseko” pseudopotentziala [139]

vpsA (x) =

{
−Z
r if r > rc

0 if r < rc
(3.15)

edo

vpsA (k) = − 1

Ω

4πZ

k2
cos(krc) (3.16)

Fourieren espazioan, eta Heine-Abarenkoven pseudopotentziala [69],

vpsHA(x) =

{
−Z
r if r > rc

Zu
rc

if r < rc
(3.17)

zeinen Fourieren transformatua

vpsHA(k) = − 1

Ω

4πZ

k2

[
(1 + u) cos(krc)−

u

krc
sin(krc)

]
(3.18)
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baiten, erabiliko ditugu bertan. rc eta u parametro askeak emaitzak datu
esperimental edo ab initio datuetara doitzeko erabili daitezke. fcc litioan
gelaxka unitateko atomo bakarra dagoela kontsideratuz, matrize dinamikoak
(3.14) ekuazioko hiru batugaietatik eratorritako hiru ekarpen izango ditu
eta, beraz,

Dαβ(q) = Dαβ
e (q) +Dαβ

0 +Dαβ
ion(q). (3.19)

Dαβ
e (q) terminoa (3.14) ekuazioko lehenengo gaitik eratorritakoa da eta

elektroi-ioi elkarrekintzatik datorren dispertsioa duen matrize dinamikoaren
gaia da. Erraz froga daiteke

Dαβ
e (q) =

N

Ω
Ω2
∑
GG′

(q + G)α(q + G′)βvpsG (q)vpsG′(q)χGG′(q) (3.20)

betetzen dela. Dαβ
ion(q) ioi-ioi elkarrekintzatik, (3.14) ekuazioko hirugarren

batugaitik, datorren dispertsioa duen gaia da eta, E eranskinean erakutsi
moduan, Ewalden batuketaren metodoaren bidez kalkula daiteke. Azkenik,
batura-erregela akustikoa betearazten duen (3.14) ekuazioaren bigarren ba-

tugaitik datorren dispertsiorik gabeko hondo neutralizatzailea da Dαβ
0 .

Atal honetan (3.16) eta (3.18) ekuazioetan emandako pseudopotentzial
lokalak 3.1 atalean aurkeztutako ab initio erantzun-funtzioaren limite esta-
tikoarekin konbinatuko ditugu (3.20) ekuazioko matrize dinamikoaren gai
elektronikoa kalkulatzeko. Era honetara, (2.17) ekuazioko izendatzailearen
eraginez habiaketaren eraginak barneratu behar dituen erantzun-funtzioa
DFPT kalkuluetan aurresaten diren fonoi-ezegonkortasunak erreproduzitze-
ko gai ote den aztertu dezakegu. Emaitzak alderatzeko asmoz, elektroi aske
homogeneoen ereduan, non

χGG′(q) = δGG′χ(q) (3.21)

den

χ(q) =
χ0(q)

1− 4π
q2

[1− g(q)]χ0(q)
(3.22)

izanik, Dαβ
e (q) kalkulatuko dugu ere. (3.22) ekuazioan χ0(q) elektroi-gas

askearen suszeptibilitatea da,

χ0(q) = −
kFmeff

π2
FL(q/2kF ), (3.23)

non meff elektroien masa eraginkorra eta

FL(x) =
1

2
+

1− x2

4x
ln

∣∣∣∣1 + x

1− x

∣∣∣∣ (3.24)

Lindhard-en funtzioa baitiren. g(q) faktoreak elektroi-elektroi elkarrekintza
RPAtik harago kontuan hartzeko balio du eta limite homogeneoko fxcGG′(k)-
ren baliokidea da. Hemen, Ichimaru eta Utsumi-ren hurbilketa [140] era-
bili dugu g(q)-rako. Bestetik, DFPT kalkulu zehatzak ere burutu ditugu
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3.7 Irudia: Fermiren gainazala fcc Li-an 40 GPa-etan (a) eta bere [110] (b), [001]
(c) eta [210] (d) norabideetako zeharkako ebakidurak. Zeharkako ebakiduretan
gris ilun koloreko azalerak Fermiren gainazaletik kanpo daude eta gris argikoak
barnean. ΓX eta ΓW norabideetan qnestX eta qnestW habiaketa bektoreak gezi baten
bidez adierazi dira.

Quantum-ESPRESSO programa [141] erabiliz eta erantzun-funtzioaren
kalkuluan erabilitako parametroak mantenduz.

3.2.2 Ezegonkortasunak azaltzeko ereduaren porrota

3.7 irudian erakusten den moduan, fcc litioaren Fermiren gainazalak ez du
giro egoerako forma esferikoa erakusten. Ordea, kobrearen moduko lepoak
azaleratzen dira L puntuaren inguruan, banden zapaltasuna dela eta batez
ere. Azpimarragarria da, [001] planoan Fermiren gainazala esferikoa man-
tentzen den bitartean, [110] eta [210] gainazaletan askoz ere konplexuagoa
bihurtzen dela eta habiaketa bektore argiak garatzen dituela. Zehazki, gune
paraleloak konektatzen dituen bektore bat badago ΓW norabidean, qnestW

bezala izendatuko duguna, eta qnestX moduan izendatuko dugun bektore sor-
ta bat ere ΓX norabidean. Preseski, qnestW = 1.31(1, 1/2, 0)2π/a eta qnestX

1.32(1, 0, 0)2π/a-tik 1.47(1, 0, 0)2π/a-ra doa.

fcc litioaren fonoiek 1BZko q zehatzetan kokaturiko anomaliak dituz-
te. Burutu ditugun ab initio DFPT kalkuluek koska txiki bat iragartzen
dute ΓX norabideko luzetarako moduan eta beherapen handi bat ΓK no-
rabidean eskualdearen mugatik gertu. Aurretik egindako kalkuluen emai-
tzekin bat datoz hauek [36, 37, 114, 129]. ΓK norabideko ezegonkortasu-
nak gidatzen du litioak nolako fase trantsizioa pairatzen duen koordina-
zio gutxiagoko egiturara. Fonoi-ezegonkortasunetan habiaketak izan de-
zakeen eragina ulertzeko, habiaketa bektoreak 1BZra ekarri behar dira.
Preseski, qnestX + GqnestX

−0.53(1, 0, 0)2π/a-tik −0.68(1, 0, 0)2π/a-ra doa eta

qnestW +GqnestW
= −(0.69, 0.66, 0)2π/a ≈ −2/3(1, 1, 0)2π/a da, guxi gorabehe-

ra ΓK norabideko bektorea bihurtzen delarik. Azpimarratu behar dugu, 3.8
irudian erakutsi bezala, bektore hauek fonoi-ezegonkortasunekin guztiz bat
datozela. Honek fonoi-ezegonkortasunak habiaketarekin hertsiki lotuak dau-
dela argitzen digu.
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3.8 Irudia: 40 GPa-etan, fcc litioaren fonoiak ab initio DFPT kalkuluen arabera
(marra beltza), eleltroi aske homogeneoaren Lindharden funtzio erabiliz g(q) = 0
delarik (marra urdina) eta g(q) Ichimaru eta Utsumiren hurbilketak emandakoa
delarik (marra gorria), eta (3.20) ekuazioko matrize dinamikoa erabiliz erantzun-
funtzioa RPAren bitartez (borobil urdinak) eta TDLDAren bitartez (karratu go-
rriak) lortu delarik. Eredua Ashcroften pseudopotentziala erabiliz aplikatu da ΓX
(a) eta ΓK (b) norabideetan, eta Heine-Abarenkoven pseudopotentziala erabiliz ΓX
(c) eta ΓK (d) norabideetan. qnestW habiaketa bektorea gezi beltz batez adierazten
da eta qnestX -ek hartutako eremua hondo gris baten bitartez. Luzetarako moduak
L batez adierazi dira eta zeharkako moduak T batez.

Erantzun-funtzioak bereganatzen dituen ezaugarriekin bakarrik fonoi-
anomalia hauek ulertu ote daitezkeen aztertzen dugu ondoren. Honetarako,
3.2.1 atalean aurkeztutako pseudopotentzial lokaletan oinarritutako eredua
erabili dugu. Lehenik, (3.22)-(3.24) ekuazioak jarraituz elektroi aske ho-
mogeneoen ereduko fonoiak kalkulatu ditugu Lindharden funtzioa erabiliz.
Banda-egituratik meff = 2 balioa (3.23) ekuazioan erabiltzea egokia dela
ondorioztatu daiteke. Pseudopotentzialetako parametro askeak luzetarako
fonoi moduak X puntuan DFPT ab initio kalkuluarekin bat egin dezan doitu
dira. Zehazki, doiketa honek rc = 1.32 a.u. balioa ematen digu Ashcroften
pseudopotentzialean, zein rc = 1.44 a.u. eta u = −0.21 balioak Heine-
Abarenkovenean. Azken parametro hauek [142] erreferentzian ematen di-
ren balioetatik gertu daude. 3.8 irudian ikus daitekeenez, ereduak luzetarako
modua ΓX norabidean ongi erreproduzitzen badu ere, errorea nabarmena da
zeharkako adarrean. Antzera, ΓK norabidean luzetarako eta energia altuko
zeharkako moduak ondo hurbiltzen baditu ere, energia baxuko zeharkako
moduarekin ez da halakorik gertatzen. Ichimaru eta Utsumiren g(q) zu-
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zenketa gehituta ere emaitzak ez dira kualitatiboki aldatzen. Edonola ere,
azpimarratu beharko genuke goian aipatutako anomaliarik ez dela agertzen
kalkulu honetan.

Antzeko eran, Lindharden erantzun-funtzioa erabili beharrean ab ini-
tio erantzun-funtzioa erabiltzen denean eta matrize dinamikoaren disper-
tsioa duen zati elektronikoa (3.20) ekuazioa erabiliz kalkulatzen denean, ez
da anomaliarik aurresaten. Izatez, 3.8 irudian erakutsi bezala, eredu ho-
nekin lortutako fonoi dispertsioa eta Lindharden funtzioarekin lortutakoa
antzekoak dira. Kasu honetan ere, emaitzek ez dute hautatutako pseudopo-
tentzialaren menpekotasun handiegirik erakusten. Bestetik, soinu abiadu-
rak ondo erreproduzitzen ditu ereduak, batez ere TDLDAn, ΓX norabideko
zeharkako modurako ezik beste adar guztietarako.

Ondorioz, nahiko argi ikus daiteke pseudopotentzial lokaletan oinarri-
tutako eredu honek ezin dituela DFPT kalkuluetan ikusten diren fonoi-
ezegonkortasunak aurresan, nahiz eta erantzun-funtzio zehatz eta errealista
bat erabili. Izan ere, ez dago aldaketa handiegirik ereduan ab initio edo
Lindharden erantzun-funtzioa erabiltzen bada. Are gehiago, anomalien jato-
rria erantzun-funtzioko CLFEak direla baztertu daiteke. Matrize dinamikoa
Lindharden funtziotik abiatuta eraikitzen denean, ez da CLFErik kontuan
hartzen, baina, ab initio erantzun-funtzio erabiliz eraikitzean, honen ele-
mentu ez-diagonalek parte hartzen dute. Beraz, sistema batzuetako fonoi
biguntzean CLFEek eragin zuzena izan dezaketela uste bada ere [132], ez
dirudi hau fcc Li-aren kasua denik.

3.2.3 Fonoi-anomalien jatorri posiblea

Pseudopotentzial lokaletan oinarritutako ereduak porrot egiten du fonoi-
anomaliak aurresaterako garaian pseudopotentzialak habiaketa bektoreetan
balio ahulegia duelako. Beste modu batera esanda, pseudopotentzial sinple
lokalak ezin du presiopeko fcc Li-ko elektroi-ioi elkarrekintza karakterizatu.
Erraza da elektroi askeen ereduan |q| = 2kF deneko Kohnen anomalien [143]
garrantzia |vps(2kF )|2-ren proportzionala dela frogatzea [144]. Izatez, 3.10
irudian ikus daitekeen moduan, Lindharden funtzioaren deribatuak ongi de-
finitutako eten bat dauka |q| = 2kF denean. Hala ere, eten honek ez du
fonoi-espektroan eraginik pseudopotentziala |q| = 2kF -n ahula mantentzen
den heinean [144]. Presioak Kohnen anomaliako presudopotentzialaren ba-
lioa handitu dezake eta, ondorioz, ezegonkortasunen garrantzia areagotu.
Hau argi ikus daiteke 3.9 irudian, non fonoiak a = 5.0 a.u.-rako, 200 GPa-ko
presiorako gutxi gorabehera, irudikatzen diren eta ezegonkortasun nabarme-
nak agertzen diren |q| = 2kF denean.

Antzera, elkarrekintzarik gabeko ab initio erantzun-funtzioaren limite
estatikoak, χ0

GqGq
(q −Gq)-k, bere deribatuan eten nabarmena du ere ha-

biaketa bektoreetan. 3.10 irudiak etena χGqGq(q−Gq)-n ere ematen dela
erakusten du. Etena funtzioaren minimotik gertu eta habiaketa bektoreekin
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3.9 Irudia: fcc Li-aren fonoiak elektroi aske homogeneoen Lindharden funtzioa
erabiliz, g(q) faktorea kontuan izanik eta Ashcroften pseudopotentziala erabiliz ΓX
(a) eta ΓK (b) norabideetan a = 5.0 a.u denean.

bat datorren puntuetan ematen da ΓX eta ΓW norabideetan zehar. Ete-
nak habiaketaren ondorio zuzena direla garbi esan dezakegu, beraz. Iza-
tez, habiaketarik ez duten ΓL eta ΓK norabideetan ez dago anomaliarik.
χGqGq(q−Gq)-ko gailurra nabarmenagoa da TDLDAn RPAn baino. Hor-
taz, fonoi biguntzea aztertzerakoan trukatze-korrelazio efektuak garrantzi-
tsuak direla pentsa dezakegu. χGqGq(q − Gq)-k anomalia argiak dituen
arren, pseudopotentzialak ahula izaten jarraitzen du eta anomalia guztiak
ezabatzen ditu elektroi-gas homogeneoan gertatzen den bezala.

Beraz, ereduaren gaitasun eza pseudopotentzialaren errendimendu eska-
sagatik gertatzen da. Gainera, fonoi problemaren osagai garrantzitsu bat ez
da kontuan hartu: elektroi-fonoi elkarrekintza. Izan ere, (2.43) ekuazioko
indar-konstanteen dispertsiodun gai elektronikoa

ϕαβIJ =

∫
dxdx′

[
∂Vext(x)

∂uαI

]
0

χ0(x,x′)

[
∂Heff (x′)

∂uβJ

]
0

(3.25)

bezala berridatzi daiteke∫
dx′χ(x,x′)∆Vext(x

′) =

∫
dx′χ0(x,x′)∆Heff (x′) (3.26)

erlazioa erabiliz. Aurreko ekuazioa erraz froga daiteke (2.12) ekuazioa (2.42)
ekuazioan txertatuz eta, (2.46) ekuazioaren arabera, ∆Heff = ∆Veff dela
jabetuz. Orain, espazio errealeko elkarrekintzarik gabeko erantzun-funtzioa
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3.10 Irudia: (a) fcc Li-rako χ0
GqGq

(q −Gq) ΓX, ΓK, ΓL eta ΓW norabideetan

zehar Lindharden suszeptibilitatearekin batera. (b) χGqGq(q−Gq) ΓX, ΓK, ΓL eta
ΓW norabideetan zehar RPA (lerro jarraituak) eta TDLDA (lerro etenak) erabiliz,
Lindharden erantzun-funtzioarekin batera g(q) = 0 (lerro jarraitua) eta Ichimaru
eta Utsumiren g(q)-a (lerro etena) erabiliz. Hondo grisak qnestX -en eremua irudika-
tzen duen bitartean, qnestW eta 2kF gezien bidez irudikatu dira.

(3.25) ekuazioan erabiltzen badugu,

χ0(x,x′) =

1BZ∑
kq

∑
nm

fnk − fmq

εnk − εmq + iη
φ∗nk(x)φmq(x)φ∗mq(x′)φnk(x′), (3.27)

ϕαβIJ gaia

ϕαβIJ =
1BZ∑
kq

∑
nm

fnk − fmq

εnk − εmq + iη
〈nk|

[
∂Vext(x̂)

∂uαI

]
0

|mq〉

×〈mq|

[
∂Heff (x̂)

∂uβJ

]
0

|nk〉 (3.28)

moduan idatz daiteke. Beraz, elektroi-ioi elkarrekintzari loturiko matrize
dinamikoaren dispertsioa duen gaiak, Kohn-Shamen hamiltondar eragin-
korraren deribatuaren matrize-elementuak barneratzen ditu. Azpimarratu
behar dugu matrize-elementu hauek gνn′k+q,nk elektroi-fonoi akoplamendu
funtzioaren definizioan ere parte hartzen dutela (ikus (2.54) ekuazioa).

(3.28) ekuazioko izendatzailea, χ0-n bezala, habiaketaren eraginpean
egongo da. Hala ere, habiaketak fonoi-anomaliak eragingo ditu baldin eta
(3.28) ekuazioko matrize-elementuak izendatzailetik datozen anomaliak ez
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ezabatzeko hainakoak badira. Hainbat kalkulutan [36, 114] habiaketa bek-
toreen inguruan aurresan den elektroi-fonoi akoplamendu handia dela eta,
fcc Li-an matrize-elementuak handiak direla eta fonoi-anomaliak zehazki
habiaketa bektoreetan eragiten dituztela dirudi. Hau dela eta, habiaketak
dentsitatearen erantzun-funtzioan eragina badu ere, habiaketa bektoreetan
elektroi-fonoi elkarrekintzak biguntzen ditu fonoiak.

3.3 Ondorioak

Kapitulu honetan, presiopeko fcc litioaren kitzikapen elektronikoen ab ini-
tio azterketa teorikoa burutu dugu. Bestalde, ab initio erantzun-funtzioan
eta pseudopotentzial lokaletan oinarritutako eredu sinple bat aurkeztu da
habiaketa elektronikoak fcc Li-an 40 GPa-eko presioan agertzen diren fonoi-
ezegonkortasunetan duen eragina aztertzeko.

Aztertu dugun energia baxuko plasmoiak ez du elektroi-gas homogeneoa-
ren baldintza soilik betetzen, baina k . 0.2 a.u.−1 denean plasmoiaren dis-
pertsioa osatzen duten (k, ω) puntuetan matrize dielektrikoaren determinan-
tearen zati erreal eta irudikariak nuluak direla kontsideratuz, solido batean
perfektuki definituriko plasmoi baten adibide da. Gainera, plasmoia ondoz
ondoko Brillouinen eskualdeetan soilik CLFEak kontuan hartzen direnean
berragertzen dela frogatu dugu. Are gehiago, CLFEek jarrera oso diferen-
tea dute ΓK, ΓX eta ΓL norabideetan. Honek plasmoiaren dispertsioa oso
anisotropoa bihurtzen du 1BZtik kanpo. Azpimarratu behar dugu presioak
eragindako anisotropia elektronikoak eta lokalizazioak CLFEek erantzun-
funtzioan duten eragina handitzen dutela fcc bezalako egitura trinko batean
ere. Honek baieztatzen digu CLFEek elektroi-gasaren ez-homogeneotasuna
neurtzen dutela, zein, sistema honek erakusten duen moduan, presioak na-
barmen areagotu dezakeen.

Beste alde batetik, sistema honetan pseudopotentziala eredu lokal batek
modelatu ezin duela erakutsi dugu. Honek presiopean pseudopotentzialak
portaera anisotropoa garatzen duela baieztatzen digu eta, beraz, eredu iso-
tropoek baliorik ez dutela azpimarratzen du. Bestetik, erantzun-funtzioa
ez da bere kabuz fcc Li-an agertzen diren fonoi-anomalia nabarmenak au-
rresateko gai. Hortaz, elektroi-fonoi matrize-elementuak handiak direlako
du habiaketak eragina fonoi-anomalietan. Honela, elektroi-fonoi elkarrekin-
tza handia behar da fcc Li-aren fonoiak biguntzeko eta erantzun-funtzioak,
nahiz eta habiaketak eragin, ez dakar anomaliarik fonoietan. Honek guztiak
hemen erabilitako eredua elektroi-fonoi elkarrekintza ahula duten sistemetan
agertzen diren CDWak aurresateko gai ote den galdegitea eragiten du.



4 Kaltzioaren presiopeko
izaera

Badakit anhitzek miretsiko duela
eta edirenen arrotz eta estraiñio,
ni lan huni lotzea.

Axular, Gero

Presiopean, kaltzioa elementu interesgarri eta bitxienetako dugu. Giro-
tenperaturako X izpien difrakzio neurketen arabera [24–27], Ca-aren giro
egoerako fcc egitura bcc bihurtzen da 19 GPa-etan, kubiko sinplea (ingelesez,
simple cubic, sc) 32 GPa-etan, P43212 119 GPa-etan, Cmca 143 GPa-etan
eta Pnma 158 GPa-etan. fcc→ bcc→ sc egitura-trantsizioen segida erabat
intuizioaren aurkakoa da koordinazio zenbakia 12tik 8ra lehenik, eta 8tik
4ra ondoren pasatzea baitakar. Kaltzioak presioak metalak eroale hobeak
bihurtzen ditueneko ideia kontraesanean ipintzen du ere. Izatez, fcc egituran
14 GPa-etik gora gutxi gorabehera erdieroalea bihurtzen baita [145]. Izaera
metalikoa bcc egitura hartzen duenean berreskuratzen du kaltzioak. Efektu
hauek giro egoerako bere elektroi askeen izaera alde batera uztea eragiten
duen s-tik d-rako trantsizio elektronikoak [146, 147] induzitutako konple-
xutasun elektronikoari zor zaizkio. Gainera, Ca-a Tc altueneko elementua
bihurtzen da, 161 GPa-etan 25 K-eko balio itzela eskuratuz [148]. Bestetik,
tenperatura baxuagotan bada ere, aipa dezagun kaltzioa supereroalea dela
sc egitura egonkorra den presioetan.

Edonola ere, Ca-aren sc egiturak arazo teoriko larriak aurkezten ditu
DFPT kalkuluek 1BZ osoan zehar fonoi adar irudikariak aurkitzen baiti-
tuzte [149–152]. Duela gutxiko DFT simulazio ebolutiboek [153] egitura
desberdinak proposatu dituzte sc fasea ordezkatzeko. Izatez, proposatutako
egiturak sc egituraren oso antzekoak dira eta, GGAn behintzat, entalpia ba-
xuagoa dute. Bestalde, proposatutako fase hauek ez datoz beti bat emaitza
esperimentalekin. Honek proposatutako egitura hauek fisikoak ote direneko
ezbaia sortarazten digu.

Kapitulu hau lau atal desberdinetan dago banatua. 4.1 atalean sc egi-
turaren fonoi-ezegonkortasunak aztertuko dira. Are gehiago, sc egituraren
ordezko faseetan supereroankortasuna ikertuko da, egitura hauek Tc-ren ba-
lio esperimentalak azaltzen ote dituzten ikusteko asmoz. Bestalde, 4.2 atala
efektu anharmonikoek sc egituran duten garrantziari buruzkoa da. Bertan,
zero tenperaturan ere efektu anharmoniko kuantiko handiek fonoi irudika-
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4.1 Irudia: sc Ca-aren fonoi-espektroa 50, 75 eta 100 GPa-etan. Habiaketa
bektoreak dagozkien posiziotan irudikatu dira.

riak positibo egiten dituztela frogatzen da eta, beraz, esperimentuek irado-
kitzen duten moduan, sc egitura mekanikoki egonkorra bihurtzen da. Efek-
tu anharmonikoak Gibbs-Bogoliubov-en desberdintzan oinarritutako meto-
do bariazional baten ab initio aplikazioa erabiliz tratatu dira. 4.3 atalean,
Ca-aren propietate optikoak aztertu dira bere goi-presioko egituretan. Kon-
paraketa bat egiteko asmoz, analisian duela gutxi proposatutako egitura
batzuk gehitu dira ere. Azkenik, 4.4 atalean laburpentxo bat eta ondorio
nagusiak azaltzen dira.

4.1 Fonoi-ezegonkortasunak, egitura berriak eta su-
pereroankortasuna

Azken urteotan eztabaida handia piztu da kaltzioaren goi-presioko egitu-
ren inguruan. sc faseak hartzen duen presio eremu handia eta bere eze-
gonkortasun mekanikoa direla eta, egiturak topatzeko algoritmoak erabiliz
honen ordezko faseak bilatu dira. Atal honetan lehenik sc egituraren fonoi-
ezegonkortasunak aztertuko ditugu bere egonkortasun eremu guztian eta,
bigarrengoz, fase hau ordezkatzeko proposatutako egituretan supereroan-
kortasuna ikertuko dugu.

4.1.1 Kaltzio kubiko sinplearen fonoi-ezegonkortasunak

sc Ca-aren fonoi harmonikoek adar irudikariak erakusten dituzte esperimen-
talki topatzen den presio eremu guztian [149–152]. Hau berresteko 50, 75
eta 100 GPa-etan fonoi-espektroaren kalkulua burutu dugu. Quantum-
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ESPRESSO [141] programan inplementatu bezala, 2.2.3 atalean deskriba-
tutako DFPTren bitartez kalkulatu ditugu fonoi-espektroak. Presio hauek
lortzeko behar izan ditugun sare-parametroak a = 4.8428 a.u. 50 GPa-etan,
a = 4.5902 a.u. 75 GPa-etan eta a = 4.4109 a.u. 100 GPa-etan izan dira.
DFT kalkuluetan trukatze-korrelazio funtzionala GGAren PBE parametri-
zazioa erabiliz hurbildu da. Pseudopotentzial ultraleun bat aukeratu dugu
elektroi-ioi elkarrekintza irudikatzeko. Kalkuluetan 3s2, 3p6 eta 4s2 egoerak
balentzia-elektroi bezala kontuan hartu dira, hortaz, guztira hamar elek-
troi sartu dira kalkuluetan. 30 Ry-eko ebaki-energiako uhin-lauen oinarria
fonoi-maiztasunak konbergitzeko nahikoa izan da. 1BZko baturak 16 × 16
× 16 Monkhorst-Pack sarean burutu dira eta fonoi dispertsio kurbak 4 × 4
× 4 sarean lortutako matrize dinamikoetatik abiatuz burututako Fourieren
interpolazioaren bitartez lortu dira.

50, 75 and 100 GPa-etako fonoi-espektroek, 4.1 irudian erakusten dire-
nak, ezegonkortasun dinamikoak agerian uzten dituzte. Adibidez, 50 GPa-
etan zeharkako modua irudikaria da X puntuan. Egoera are okerragoa da
XM norabidean zehar, non 50 GPa-etan adar oso bat ezegonkorra den, eze-
gonkortasun bortitzena M puntuan izanik. Presio altuagoetan X puntu in-
guruko fonoiak errealak bihurtzen badira ere, zeharkako moduek ez dute
ohiko portaera sinusoidala erakusten ΓX norabidean. Bestalde, 75 eta 100
GPa-etan, zeharkako modua bortizki ezegonkorra mantentzen da M pun-
tuan, ezegonkortasun handiena MR artean topatzen delarik.

Fonoi-ezegonkortasunen jatorria habiaketa izatea aukera ireki bat da.
sc Ca-aren Fermiren gainazala 3.2 atalean aztertutako fcc Li-arena baino
askoz ere konplexuagoa da eta presioak sistema honetan induzitutako kon-
plexutasun elektronikoa islatzen du. Izatez, 4.2 irudian erakutsi moduan,
hiru banda ezberdinek gurutzatzen dute Fermiren maila eta bere itxura gi-
ro egoeran topatzen den gainazal kasik esferikoarekin [154, 155] alderatua
guztiz diferentea da. Fermiren gainazala 50 eta 100 GPa-etan kalkulatu du-
gu eta presioak bere ezaugarri nagusiak aldatzen ez dituela esan daiteke.
4.2(b) eta 4.2(c) irudietan ikus daitekeen moduan, 50 GPa-etan bi habiake-
ta bektore dira agerikoak: qnest50 eta q′nest50 . Fonoi-espektroan duten eragina
aztertzeko 1BZra ekarri behar dira sare elkarrekikoko bektore bat gehitu-
ta. 100 GPa-etan, 4.2(d) eta 4.2(e) irudietan erakutsi bezala, X puntuan
zentratutako zuloak bolumen handiagoa okupatzen du, baina bere gainaza-
la apur bat tolesten da ΓX norabideko habiaketa bektorea beste norabide
batera biraraziz. Hau dela eta, 100 GPa-etan 4.2(e) irudiko q′nest100 habiaketa
bektorea kontuan hartzen dugu soilik.

Goian aipatutako hiru habiaketa bektoreak ΓX norabideko bektoreak
bihurtzen dira 1BZra ekartzen direnean. Bektore hauek 4.1 irudiko fonoi-
espektroetan dagozkien posizioetan irudikatu ditugu. Ikus daitekeen mo-
duan, q′nest50 zeharkako modua biguntzen hasten den puntutik gertu da-
go. Era berean, q′nest100 100 GPa-etan zeharkako moduaren portaera ez-
sinusoidalaren arrazoia izan daiteke maiztasun beherapenarekin bat baita-
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4.2 Irudia: (a) sc Ca-aren Fermiren gainazala 50 GPa-etan. Hiru bandek gurutza-
tzen dute Fermiren energia. Banda bakoitza kolore batez irudikatzen da. (b), (c),
(d) eta (e) irudietan habiaketa argiko banda soilik irudikatzen da. (b) 50 GPa-etan
Fermiren gainazaleko ΓXM planoa. ΓX norabideko habiaketa qnest50 bezala izendatu
da. (c) Fermiren gainazaleko XMR planoa 50 GPa-etan. Beste habiaketa bekto-
re bat q′nest50 erabiliz izendatu da. (d) 100 GPa-etan Fermiren gainazaleko ΓXM
planoa. ΓX norabideko habiaketa beste norabide batera biratu da. (e) Fermiren
gainazaleko XMR planoa 100 GPa-etan. Behatutako habiaketa bektorea q′nest100 da.

tor. Hortaz, Fermiren gainazaleko habiaketak sc Ca-aren fonoietan eragi-
na izan dezake [149]. Bestalde, 4.1 irudian erakutsitako espektroak nahiko
puntu gutxiko 4 × 4 × 4 sareko emaitzak interpolatuz lortu dira. Ho-
nek habiaketaren eragina leundu dezake fonoi-espektroan eta, beraz, zaila
da habiaketa bektoreen eta fonoi-ezegonkortasunen arteko erlazio zuzen eta
ukaezina ezartzea, 3. kapituluan fcc Li-aren kasuan egin bezala.

4.1.2 I41/amd eta C2/c egiturako kaltzioaren supereroankor-
tasuna

4.1.1 atalean deskribatutako sc egituraren fonoi-ezegonkortasunek, fisikari
teorikoen artean sc egitura oinarrizko egoera ez zeneko susmoa piztu zuten.
Era honetan, USPEX programa [156–158] erabiliz DFT simulazio eboluti-
boak burutu dira ordezko egiturak bilatzeko. Kalkulu hauek, behatutako
fcc → bcc trantsizioa ongi iragartzen dute. Ordea, sc egitura beharrean 33
eta 71 GPa artean I41/amd egitura tetragonala, 71 eta 89 GPa artean C2/c
egitura monoklinikoa, 89 eta 116 GPa artean P43212 tetragonala, 116 eta
134 GPa artean Pnma ortorronbikoa eta, azkenik, presio altuagoetan egitu-
ra neurgaitz bat aurresaten dituzte kalkulu hauek [153]. 4.3 irudian agertzen
den bezala, egitura hauek guztiak GGAko oinarrizko egoerak dira aipatu-
tako presio esparruetan. I41/amd, C2/c, P43212 eta Pnma egiturak geroz
eta konplexuagoak diren sc egituraren distortsiotzat jo daitezke. Hots, sc,
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4.3 Irudia: Kaltzioaren bcc, fcc, sc eta I41/amd egituren entalpia diagrama fcc
egiturarekiko (a). C2/c, P43212, Pnma eta beste egitura lehiakor batzuen entalpiak
I41/amd egiturarekiko (b). [153] erreferentziatik hartutako irudia.

I41/amd eta C2/c egiturak 4.4 irudian erakusten dira. Azpimarragarria da
fcc → bcc → I41/amd →C2/c egituren segida estrontzioan behatu denaren
berdina dela [159, 160]. Sr-a, izatez, Ca-aren taula periodikoko bizilagunik
gertukoena da. Gainera, P43212 eta Pnma egiturak esperimentuetan beha-
tu egin dira, baina presio pixka bat altuagoetan [26, 27]. Honek guztiak,
proposatutako egituren balioa azpimarratzen du.

Kristal-sarearen ezagutza sistema baten azterketa burutzeko lehen pau-
soa da. Izatez, Ca-aren itzelezko supereroankortasuna ezin da teorikoki
ikertu kristal-sarearen egitura ezagutzen ez bada. Simulazio ebolutiboek
egindako iragarpenak baliatuz, I41/amd eta C2/c egituretan Tc-a kalku-
latu dugu lan honetan. sc egituran burututako DFPT simulazioek fonoi
irudikariak dakartzatela kontuan izanik, supereroankortasuna ezin da ikertu
fase honetan. Hortaz, honen ordezko diren faseetan supereroankortasuna
ikertzea benetan da erakargarria, batez ere, Tc-ren neurketa asko daudelako
presio eremu zabal batean.

Sistema hauetan fonoiak eta elektroi-fonoi elkarrekintza DFPT jarraituz
kalkulatu ditugu ere. I41/amd egitura gelaxka konbentzionalean lau atomo
edo primitiboan bi atomo dituen gorputzean zentraturiko egitura tetrago-
nala da. Fase honetan Tc-a 60 GPa-etan kalkulatu dugu. Bestalde, C2/c
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4.4 Irudia: Kaltzioaren sc egitura (a) proposatutako I41/amd (b) eta C2/c (c)
egiturekin alderatzen da. I41/amd eta C2/c egiturak sc egituraren antzekoak ba-
dira ere, C2/c egitura nahiko diferentea da honezkero.

faseak oinarrian zentratutako egitura monokliniko konplexu xamarra du.
Gelaxka konbentzionalean hamabi edo primitiboan sei atomo ditu eta ge-
laxkaren hirukoiztea dakarren I41/amd egituraren distortsio helikoidal bat
bezala ulertu daiteke. Kasu honetan, Tc-ren kalkulua 80 GPa-etan egin da.
Bi egitura hauek sc egituraren antzekoak dira, baina, 4.4 irudian ikus dai-
tekeenez, C2/c egitura honezkero oso distortsionatua dago. Kalkuluetan
erabili ditugun sare-parametroak 4.1 taulan laburbiltzen dira.

Kohn-Shamen egoerak 50 Ry-eko ebaki-energiako uhin-lauen oinarria
erabiliz kalkulatu dira. Trukatze-korrelazio funtzionala PBEren bidez hur-
bildu dugu eta 4.1.1 atalean erabilitako pseudopotentzial ultraleun berak
deskribatu du elektroi-ioi elkarrekintza. Kohn-Shamen egoerak konbergitze-

4.1 Taula: Kaltzioaren I41/amd eta C2/c egituren parametroak 60 eta 80 GPa-
etan, hurrenez hurren.

Sare-param. (a.u.) Wyckoffen pos. x y z

I41/amd
a = b = 9.30
c = 4.95

4b 0.000 0.250 0.375

C2/c
a = 12.89
b = 12.66
c = 9.23
β = 131.7◦

4e 0.000 0.160 0.250
8f 0.196 0.392 0.079
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4.5 Irudia: I41/amd Ca-aren fonoi-espektroa 60 GPa-etan (ezkerrean). Borobil
bete bakoitzaren azalera modu bakarreko elektroi-fonoi akoplamendu parametroa-
ren, λν(q)-ren, proportzionala da. λ(ω), α2F (ω) eta PDOS, azken hau unitate
arbitrariotan (eskuinean).

ko behar diren 1BZko baturak 16 × 16 × 16 tamainako Monkhorst-Pack
sarean burutu dira I41/amd egitura tetragonalean eta 9 × 9 × 9 tamai-
nakoan C2/c egituran. Bestetik, fonoien zabalerari elektroi-fonoi elkarre-
kintzak egiten dion ekarpena ematen duen (2.64) ekuazioko delta bikoitza
konbergitzeko, 48 × 48 × 48 eta 27 × 27 × 27 tamainako sare finagoak
erabili behar izan ditugu I41/amd eta C2/c faseetarako, hurrenez hurren.
Fonoi-maiztasunak eta elektroi-fonoi zabalerak 4 × 4 × 4 sareko q puntue-
tan kalkulatu dira I41/amd fasean eta 3 × 3 × 3 sareko puntuetan C2/c-ren
kasuan. Fonoien maiztasunak zein zabalerak Fourieren interpolazioa erabiliz
interpolatu dira simetria altuko lerroetara.

4.3 irudian erakutsi bezala, I41/amd egitura da 33-71 GPa presio tar-
tean oinarrizko egoeraren egitura. Geure kalkuluek Ca-aren fase hau 60
GPa-etan 5.6 K-tik behera supereroalea dela aurresaten dute. Emaitza hau
argitaratutako beste emaitza batzuekin bat dator [161] eta neurketa esperi-
mentalek 58 GPa-etan ematen duten 3.0 K-eko baliotik [148] nahiko gertu
dago. Fonoi-espektroa 4.5 irudian erakusten da, PDOS, α2F (ω) Eliashber-
gen funtzioa eta λ(ω) elektroi-fonoi akoplamendu parametro integratuarekin
batera. Borobil bete bakoitzaren azalera modu bakarreko elektroi-fonoi ako-
plamendu parametroaren, λν(q)-ren, proportzionala da. Hortaz, 4.5 iruditik
ondorioztatu daiteke Γ puntuan B1g simetria duen energia baxueneko modu
optikoak duela ekarpenik handiena λ-n. Modu honen elektroi-fonoi zabale-
rak Γ puntuan hartzen du balio maximoa, γν(q) = 153 GHz. Maiztasun
baxueneko modu optikoaren γν(q) balio esanguratsuak Eliashbergen fun-
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4.6 Irudia: sc egituran M puntuko zeharkako moduak (a) eta I41/amd egituran
Γ puntuko B1g moduak (b) gidatutako Ca atomoen bibrazioa.

tzioak bere Γ puntuko maiztasunean, 120 cm−1 gutxi gorabehera, PDOSean
agertzen ez den gailur bat izatea eragiten du. Elkarrekikotasun falta ho-
nek B1g moduak elektroi-fonoi akoplamendu handia duela adierazten digu.
Elektroi-fonoi akoplamendu parametro integratuak, λ(ω)-k, ere erakusten
digu goran aipatutako energia baxueneko modu optikoaren ekarpena han-
dia dela. Elektroi-fonoi akoplamendu parametrorako lortzen dugun balioa
λ = 0.66 da. Bestetik, ωlog = 184 K. Emaitza hauekin McMillanen ekua-
zioan µ∗ = 0.1 balioa erabiliz, lehen aipatutako Tc = 5.6 K balioa lortzen
da.

Azpimarragarria da Γ puntuko B1g moduak gidatutako Ca atomoen bi-
brazioa bat datorrela sc egituran M puntuko zeharkako modu ezegonkorrak
gidatzen duenarekin. Bi modu hauek deskribatzen dituzten atomoen bi-
brazioak 4.6 irudian irudikatzen dira. 4.1.1 atalean erakutsi bezala, puntu
honetako ezegonkortasuna sc egitura esperimentuetan topatzen den presio
guztietan mantentzen da. Honen ondorioz, anomalia hau modu honi lotu-
tako elektroi-fonoi elkarrekintza handiak sortzen ote duen galde diezaiokegu
geure buruari.

C2/c egiturari dagokionez, Tc-a 80 GPa-etan kalkulatu dugu eta 89 GPa-
etan 8.3 K-eko balioa ematen duten esperimentuekin [148] alderatu dugu.
Geure emaitzen arabera, C2/c Ca-a 80 GPa-etan 9.9 K-etik behera bihur-
tzen da supereroale, emaitza esperimentaletik ez oso urrun. 4.7 irudiak C2/c
Ca-aren fonoi-espektroa erakusten du 80 GPa-etan, non espektroko borobil
bakoitza λν(q)-ren proportzionala baiten. Espektroarekin batera PDOS,
α2F (ω) eta λ(ω) irudikatzen dira. λ-n ekarpen handiena duten moduak
energia baxuko moduak dira. Izatez, λ(ω)-k 0.90 balioa du maiztasuna 200
cm−1-koa denean, elektroi-fonoi akoplamendu parametroaren % 77a hain
zuzen. Hots, λ = 1.17 da sistema honetan. Γ puntuan zabalera handiene-
ko fonoia, 148 GHz-eko balioarekin, 283 cm−1-eko maiztasuna duen modu
optikoa da. Halere, bere maiztasun altua dela eta, bere λν(q) ez da na-
barmenegia. Bestalde, maiztasun baxueneko modu optikoak, ων(q) = 46
cm−1 eta γν(q) = 100 GHz dituenak, λ-n ekarpen handiena duen fonoia
da, batik bat, duen maiztasun baxu eta zabalera ez mespretxagarriagatik.
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4.7 Irudia: C2/c Ca-aren fonoi-espektroa 80 GPa-etan (ezkerrean). Borobil be-
te bakoitzaren azalera modu bakarreko elektroi-fonoi akoplamendu parametroaren,
λν(q)-ren, proportzionala da. λ(ω), α2F (ω) eta PDOS, azken hau unitate arbitra-
riotan (eskuinean).

Edonola ere, PDOS eta Eliashbergen funtzioa antzekoak dira eta, hortaz,
α2F (ω)-ren ekarpena PDOSak determinatzen duela esan dezakegu. (2.79)
ekuazioa erabiliz, maiztasun logaritmikoaren batez bestekoa ωlog = 114 K
dela ondoriozta daiteke. Balio honekin eta, berriz ere, µ∗ = 0.1 erabiliz,
McMillanen ekuazioak Tc = 9.9 K balioa ematen digu.

Beste talde batzuek DFT simulazio ebolutiboek aurresandako gainon-
tzeko egituretan Tc-a kalkulatu dute ere [153]. Fase hauetan guztietan kal-
kulatutako balioak 4.8 irudian erakusten dira eta balio esperimentalekin
alderatzen dira [148]. Proposatutako egoerek Tc-ren presiopeko bilakae-
ra kualitatiboki deskribatzen dutela azpimarratu beharko genuke. Tc-ren
hazkunde monotonoa egokiro aurresaten dute kalkuluek eta, 130 GPa-etan
Pnma egituran, 23.5 K-eko balio aparta iragartzen dute. Aipatu dugun
moduan, 161 GPa-etan kaltzioak 25 K-eko Tc-a du [148], elementu guztien
artean errekorra ezarriz. Neurketa berrien arabera [27], balio hau Pnma
egonkorra deneko presio tartean lortzen da. Presio baxuagoetan Pnma egi-
turan kalkulatutako Tc-ren balio itzelarekin bateragarria da hau. Pnma
egituran Tc-ren balioak presioarekin batera handitzen doaz. Hortaz, presio
altuagoetan Ca-a tenperatura altuagoetan supereroalea bihurtu daitekeela
pentsa genezake. Ab initio [153, 162, 163] kalkuluek aurresaten duten egitu-
ra neurgaitza hartzen duenean, ezin dugu esan zer gertatuko den Tc-ren ba-
lioarekin. Orokorrean, proposatutako egiturek Tc-ren bilakaera 110 GPa-tik
gora, P43212 eta Pnma faseetan, hobeto deskribatzen dutela esan genezake.
Izatez, I41/amd eta C2/c egiturek Tc-ren balioak handiesten dituzte.
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4.8 Irudia: I41/amd, C2/c, P43212 eta Pnma egituretan kalkulatutako Ca-aren
Tc-a Yabuuchi eta abarren esperimentuekin [148] alderatzen da.

4.2 Egitura kubiko sinplearen egonkortze anhar-
monikoa

Tc-n topatutako adostasun on xamarrak DFT simulazio ebolutioboek pro-
posatutako egituren balioa babesten badu ere, duela gutxiko esperimentu
oso zehatzek sc egituraren presentzia baieztatu dute beste behin [164, 165].
Izan ere, Mao eta abarrek sc egitura beharrean 89.9◦-ko angelua duen egitura
erronboedrikoa topatu dutela diote [165]. Esperimentu honetan, sc egitura
hoztean, kaltzioak oso antzekoa den Cmmm egitura monoklinikoa hartzen
duela ikusi dute 45 GPa-etan eta 30 K-etik behera [165]. Cmmm eta sc
egiturak zinez dira antzekoak, hots, c = 0.9991a eta γ = 87.62 dira lehena-
ren sare-parametroak. Esperimentu hauen zehaztasun itzelak sc egituraren
presentzia ukatu beharrean, 30 K-tik gora behintzat, Ca-a presio tarte handi
batean kubiko sinplea dela baieztatzen du. Gainera, duela gutxiko difusio
Monte Carlo kuantikoarekin egindako kalkuluek [152] kontraesan teorikoak
argitu dituzte, trukatze-korrelazio efektuak GGAtik harago kontsideratzen
direnean, sc egoerak I41/amd egiturak baino entalpia baxuagoa duela era-
kutsiz. Era honetara, azkenean, sc fasearen presentzia esperimentalki zein
teorikoki baieztatua dagoela dirudi.

Beste alde batetik, bere egonkortasun dinamikoaren problemak hor di-
rau. 1BZko puntu anitzetan ezegonkortasunak aurreikusten dituzten DFPT
eta fonoi-izoztuen kalkulu guztiak [149–152] hurbilketa harmonikoan daude
oinarrituak. Ondorioz, efektu anharmonikoak mespretxatu ezin daitezkeela
eta, agian, sc fasearen egonkortasunaren jatorria direla pentsa genezake.

Efektu anharmonikoek sc egitura egonkortu ote dezaketen susmatzeko
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fonoi-izoztuen kalkuluak adierazgarriak izan daitezke. Fonoi-izoztuen kal-
kuluan, sistemaren atomoko energia totala fonoi modu zehatz batek soilik
deskribatutako atomoen desplazamenduaren funtzioan kalkulatzen da. Ho-
nela, atomoak euren sareko oreka egoeretatik

un = ηa cos(q ·Tn)εν(q) (4.1)

bezala desplazatzen dira, non a sare-parametroa eta η oreka posiziotik ato-
moak zenbat desplazatzen diren neurtzen duen dimentsiorik gabeko para-
metro bat diren. Kontuan hartu behar dugu sc egituran gelaxkako atomo
bakarra dagoenez oinarri-indizeak ez direla beharrezkoak. 4.9 irudian 50
GPa-etan atomoko energia totala irudikatzen da η-ren funtzioan atomoak
zeharkako M puntuko moduaren arabera desplazatzen direnean. (4.1) ekua-
zioa jarraituz, lau Ca atomo dituen supergelaxka bat behar da, gelaxka
originala x eta y norabideetan bikoiztuz osatzen dena 4.6 irudian eraku-
tsi bezala, modu honek induzitzen duen bibrazioa simulatzeko. Lortutako
kurbak sakonera gutxiko putzu kuantiko bikoitz bat erakusten du fonoi-
ezegonkortasunak agindu bezala. Kurba V (η) laugarren ordenako polinomio
baten bidez doitu da eta honi loturiko dimentsio bakarreko Schrödingeren
ekuazioa,

− 1

2a2M

d2ψ(η)

dη2
+ V (η)ψ(η) = εψ(η), (4.2)

numerikoki ebatzi da. Gure emaitzen arabera, 50 GPa-etan ε = 0.9 meV da
eta, 4.9 irudian erakutsi bezala, numerikoki lortutako uhin-funtzioak maxi-
mo zabal bat dauka η = 0 denean. Honek Ca atomoa bere oreka egoeran
mantentzen dela iradokitzen du.

Fonoi-izoztuen kalkuluekin lorturiko emaitza hauek potentzial ionikoaren
ekarpen anharmonikoak kaltzioaren sc egitura egonkortu dezakeela propo-
satzen dute [149]. Halere, ondorioztatutako M puntuko egonkortzea po-
sibilitate bat bezala ulertu behar da bakarrik. Izatez, 4.2.2 atalean iku-
siko dugun bezala, V (η)-n elementu anharmoniko ez-diagonalak mespre-
txatzen dira eta, beraz, fonoi-izoztuen metodoak hurbilketa gordin batera
garamatza soilik [166]. Bestalde, fonoi-izoztuen ereduaren bitartez topa-
tu den egonkortzeak, efektu anharmonikoak barneratzen dituzten ab initio
kalkulu zehatzak burutzera animatzen gaitu. Ca-aren sc egituran energia
harmonikoak minimorik ez duela ikusita, ohiko perturbazio-teoria ezin da
erabili maiztasun harmonikoak zuzentzeko eta, ondorioz, efektu anharmo-
nikoak perturbazio-teoriatik harago tratatu behar dira. Hortaz, metodo
ez-perturbatibo bat beharrezkoa da efektu anharmonikoak aztertzeko eta
fisikoki ongi definitua dagoen Gibbs-Bogoliuboven desberdintza kuantikoan
oinarritutako hurbilketa harmoniko autobateragarria (ingelesez, selfconsis-
tent harmonic approximation, SCHA) [167, 168] erabiltzea egokia izan dai-
tekeela dirudi.
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4.9 Irudia: Atomoko energia totala sc Ca-an 50 GPa-etan atomoen desplaza-
menduaren funtzioan, hauek M puntuko zeharkako moduaren arabera desplazatzen
direnean. Puntuek ab initio emaitzak irudikatzen dituzte, lerro jarraituak V (η),
marradun lerroak normalizatu gabeko ψ2(η) eta puntu eta marradun lerroak ε.

Atal honetan, SCHA erabiltzen denean, zero tenperaturan ere sc Ca-
aren fonoiak positiboak egiten direla frogatuko dugu. Hortaz, efektu anhar-
monikoak egituraren egonkortzearen erantzule direla ikusiko dugu. Fonoi
positiboak izateak sc Ca-aren supereroankortasuna aztertzeko aukera ema-
ten digu. Tc-ren baliorako lortzen dugun emaitza esperimentuekin adosta-
sun nabarmenean dagoela azpimarratu behar dugu. 4.2.1 atalean SCHAren
ideia nagusiak azalduko dira eta burututako kalkuluaren xehetasunak aur-
keztuko dira. Efektu anharmonikoei eta supereroankortasunari dagozkien
emaitzak 4.2.2 atalean aztertuko dira. Azkenik, birnormalizatutako maizta-
sunak baliatuz, efektu anharmonikoek supereroankortasun isotopo-efektuan
duten eragina ikertuko dugu 4.2.3 atalean.

4.2.1 Hurbilketa harmoniko autobateragarria

Burutu ditugun ab initio kalkulu zehatzak SCHAn oinarritu dira. SCHAren
ideia nagusia sistemaren fonoi harmoniko egokienak Helmholtz-en energia
askea minimizatzen dutenak direla da. Hortaz, SCHA printzipio bariazional
batean oinarritua dago eta, honen ondorioz, perturbazio-teoriak huts egiten
duen sistema oso anharmonikoetan erabiltzeko guztiz aproposa da. Azken
honen eredu argia da Ca-aren sc fasea.

Hemen erabilitako SCHAren aplikazioan, (2.26) ekuazioko potentzial io-
nikoaren garapena laugarren ordenan eten da,

Û = Û0 + Û2 + Û3 + Û4, (4.3)

eta honela, hamiltondar ionikoak

Ĥion = T̂ion + Û (4.4)
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itxura du. SCHA erabili ahal izateko, ondo definituriko fonoi errealak da-
kartzan probako gai harmoniko bat, Û0

2 , gehitu eta kendu egin behar zaio
potentzialari. Honela, hamiltondarra

Ĥion = Ĥ0 + Ĥ1 (4.5)

bezala berdefinitu dezakegu, non

Ĥ0 = T̂ion + Û0 + Û0
2 (4.6)

Ĥ1 = (Û2 − Û0
2 ) + Û3 + Û4 (4.7)

baitiren. Definizioz, Ĥ0 ongi definituriko maiztasun errealek diagonalizatzen
dute:

Ĥ0 = Û0 +
∑
ν

1BZ∑
q

Ων(q)

(
b̂†νqb̂νq +

1

2

)
. (4.8)

Ĥ0 diagonalizatzen duten maiztasunak izendatzeko Ων(q) notazioa erabili-
ko dugu. Ordea, 4.1 irudian erakutsi bezala 1BZko puntu desberdinetan
irudikariak diren eta Û0 + Û2 diagonalizatzen duten maiztasunak izendatze-
ko ων(q) erabiliko dugu. Hamiltondarra (4.5) ekuazioan bezala definitzen
bada, Helmholtzen energia aske zehatzak, F -k,

F ≤ F0 + 〈Ĥ1〉0 (4.9)

Gibbs-Bogoliuboven desberdintza betetzen du [169], non

F0 = − 1

β
lnZ (4.10)

〈Ĥ1〉0 =
1

Z
tr(Ĥ1e

−βĤ0) (4.11)

diren eta, kasu honetan, partizio-funtzioa Ĥ0 erabiliz kalkulatzen baiten:

Z = tr(e−βĤ0). (4.12)

Hau guztia dela eta, (4.9) ekuazioaren eskuin aldeko minimoa F -ren hur-
bilketa bikaina da. Hortaz, birnormalizatutako maiztasunak lortzeko (4.9)
ekuazioaren eskuin aldea Ων(q) probako maiztasunekiko minimizatu behar
da.

F eranskinean erakusten den moduan, Gibbs-Bogoliuboven desberdin-
tzako F0 gaia erraz lortu daiteke eta

F0 = U0 −
1

β

∑
ν

1BZ∑
q

ln
[
nB(Ων(q))e

1
2
βΩν(q)

]
(4.13)

balioa du. Tenperatura zero deneko limitean, gai honek sistema osoko hurbil-
keta harmonikoko energia berdintzen du. Bestetik, 〈Ĥ1〉0 gaiak hiru osagai
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desberdin ditu Ĥ1-en (Û2− Û0
2 ), Û3 eta Û4 gaietatik datozenak. Ĥ1-en batez

besteko estatistikoaren ekarpen harmonikoa

〈(Û2 − Û0
2 )〉0 =

∑
ν

1BZ∑
q

ω2
ν(q)− Ω2

ν(q)

4Ων(q)
(1 + 2nB(Ων(q))) (4.14)

ekuazioak ematen du. Erraz froga daiteke hirugarren ordenako ekarpena
nulua dela eta, hortaz, 〈Û3〉0 = 0 dela. Betalde, laugarren ordenako gaiak
ekarpen anharmonikoaren mamia dakar eta

〈Û4〉0 =
∑
ν

1BZ∑
q

jν(q) (1 + 2nB(Ων(q))) , (4.15)

non

jν(q) =
1

8N

∑
ν′

1BZ∑
q′

∑
α1...α4

εα1
ν′ (q

′)εα2
ν′ (−q′)εα3

ν (q)εα4
ν (−q)

4M2Ων(q)Ων′(q′)

×Φα1α2α3α4(q′,−q′,q,−q)
(
1 + 2nB(Ων′(q

′))
)

(4.16)

baiten. (4.13)-(4.16) ekuazioak F eranskinean frogatzen dira ere. Gogora
dezagun, sc egiturarekin ari garenez, gai anharmonikoetatik oinarri indizeak
kendu ditugula.

(4.14) ondorioztatzerakoan, Û0
2 -ri atxikituriko D0(q) matrize dinami-

koa diagonalizatzen duten polarizazio bektoreak eta Û2-ri atxikituriko D(q)
matrize dinamiko originala diagonalizatzen dutenak berdinak direla onartu
dugu. Gaugea finkatzea justifikatua dago. Izan ere, hain simetrikoa den
sc egituran posible izan daitezkeen polarizazio bektore guztiak D0(q) zein
D(q) aldaezin uzten dituen transformazio unitario baten bitartez erlazio-
natuak egon behar dira. F eranskinean, F0 + 〈Ĥ1〉0 hartutako gaugearen
independentea dela frogatzen da hain zuzen ere. Beraz, (4.13)-(4.16) ekua-
zioetan probako parametro bakarrak Ων(q) maiztasunak dira eta, ondorioz,
F0 + 〈Ĥ1〉0 minimizatzeko doitu behar ditugun parametro bakarrak maiz-
tasun hauek dira. Hala ere, gelaxka unitatean atomo desberdinak dituzten
egitura konplexuagoetan polarizazio bektoreak energia askea minimizatzeko
erabili daitezke ere [167, 170].

Probako hamiltondarraren energia askea eta Ĥ1-en batez besteko esta-
tistikoa ezagunak direnean, F0 + 〈Ĥ1〉0-ren Ων(q)-rekiko deribatua zerora
berdinduz,

Ω2
ν(q) = ω2

ν(q) + 8Ων(q)jν(q) (4.17)

ekuazioa lortu daiteke. Lan honetan, Newton-Raphson-en algoritmoan oina-
rritutako soluzio numeriko bat topatu da ekuazio hau ebatzi eta Ων(q) bir-
normalizatutako maiztasunak lortzeko. (4.17) ekuazioaren soluzioa oso az-
kar lortu daitekeela kontuan izanik, laugarren ordenako koefiziente anharmo-
nikoak ezagunak diren heinean, edozein tenperaturan lortu daitezke Ων(q)
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maiztasunak inongo kostu konputazional gehigarririk gabe. Tenperatura
desberdin bakoitzeko simulazio oso bat behar duten dinamika molekular
klasikoan (ingelesez, classical molecular dynamics, MD) edo laginketa esta-
tistikoan [171] oinarritutako kalkuluekiko abantaila itzela da hau. Azpima-
rra dezagun laugarren ordenako koefiziente anharmonikoak mespretxatzen
badira, (4.17) ekuazioak espero dugun Ων(q) = ων(q) soluzioa duela.

SCHA goran azaldu bezala aplikatu ahal izateko, jν(q)-ren definizioan
agertzen diren Φα1α2α3α4(q′,−q′,q,−q) koefiziente anharmonikoak lehen-
printzipioen bitartez kalkulatu behar dira. Lehen-printzipioen bitartez koe-
fiziente hauek lortzea zaila da eta sekulako denbora behar ohi da kalkulue-
tan. Horregatik, SCHA normalean potentzial enpirikoak erabiliz aplikatzen
da. Lan honetan, ordea, nahi ditugun koefiziente hauek supergelaxkatan
kalkulatutako matrize dinamikoen bigarren deribatuak hartuz kalkulatu di-
ra [172]. Prozedura hau laburki azaltzen da ondorengo paragrafoetan.

Izan ere,

q =
3∑
i=1

σibi (4.18)

momentuko ν fonoiak deskribatzen duen atomoen bibrazioa simulatzeko,
non bi sare elkarrekikoko bektore primitiboak eta |σi| ≤ 1 baitiren, beha-
rrezkoa den supergelaxkak N1 ×N2 ×N3 tamaina du, Ni |σiNi| ∈ N egiten
duen zenbaki arrunt txikiena delarik. σi = 0 denean Ni = 1 balioa har-
tu behar da. Beraz, kristal-sare originaleko N1 × N2 × N3 sareko bektore
supergelaxkaren oinarri-bektoreak bihurtzen dira. Oinarri-bektore hauek

τ =
3∑
i=1

niai (4.19)

adierazpenak ematen dituela ikustea erraza da, non ai sc egituraren bek-
tore primitiboak diren eta ni ∈ {0, Ni − 1}. Koefiziente anharmonikoak
lortzeko, supergelaxkako atomoen oreka posizioak ηa cos(q · Tn)εν(q) edo
ηa sin(q · Tn)εν(q)-ren arabera desplazatu behar dira, non η dimentsiorik
gabeko parametro txiki bat eta a sare-parametroa baitiren. Linealki inde-
pendenteak diren bi modulazio hauek hartzea ezinbestekoa da desira diren
koefizienteak lortzeko. Honela, supergelaxkako atomo baten posizio orokor
bat ondorengo bi moduetara eman daiteke:

R̄A
nτ = T̄n + τ + ūnτ + ηa cos(q ·Tm)εν(q) (4.20)

R̄B
nτ = T̄n + τ + ūnτ + ηa sin(q ·Tm)εν(q). (4.21)

Hemendik aurrera, barradun ikurrak supergelaxkari dagozkio. Hortaz, T̄n

supergelaxkaren sareko bektorea da eta ūnτ supergelaxkako τ atomoaren
orekaz kanpoko desplazamendua da. (4.20) eta (4.21) ekuazioetan Tm =
T̄n +τ . F eranskinean frogatzen den bezala, koefiziente anharmonikoak eta



92 4. Kapitulua: Kaltzioaren presiopeko izaera

supergelaxkan kalkulaturiko matrize dinamikoen bigarren deribatuak ondo-
rengo eran erlazionatuak daude:∑

α3α4

Φα1α2α3α4(q′,−q′,q,−q)εα3
ν (q)εα4

ν (−q) =

1

a2

1

N1N2N3

∑
τ1τ2

e−iq
′·(τ1−τ2) d2

dη2

[
D̄α1α2

τ1τ2
(q̄, η;A) + D̄α1α2

τ1τ2
(q̄, η;B)

]
η=0

.

(4.22)

Proiekzio hauek jν(q) eraikitzeko erabili daitezke (4.16) ekuazioaren bitar-
tez. (4.22) ekuazioan, atomoak (4.20) ekuazioaren arabera lekuz aldatuz
sortu den supergelaxkan kalkulaturiko matrize dinamikoaren τ 1 eta τ 2 ato-
moei dagokion α1α2 elementua da D̄α1α2

τ1τ2
(q̄, η;A). Antzera, atomoak (4.21)

ekuazioaren arabera lekuz aldatuz sortu den supergelaxkan kalkulaturiko
elementu bera da D̄α1α2

τ1τ2
(q̄, η;B). Azpimarratu behar dugu q̄ supergelax-

karen 1BZko bektorea dela. Izatez, supergelaxkaren 1BZ egitura sc egitura
originalaren 1BZ baino N1 ×N2 ×N3 aldiz txikiagoa da. Honela, q̄ bekto-
reak N1×N2×N3 bektore baliokide ditu sc egituraren 1BZ barnean q̄ + Ḡ
eginez, non Ḡ supergelaxkaren sare elkarrekikoko bektorea baiten. Azpima-
rratu behar dugu (4.22) ekuazioan q′, q′ = q̄ + Ḡ erlazioa betetzen duen
sc egitura originalaren 1BZko edozein bektore dela. Honen ondorioz, q̄-n
kalkulaturiko matrize dinamikoak N1 × N2 × N3 koefiziente anharmoniko
desberdin kalkulatzeko parada ematen digu.

Kalkulatu beharreko koefiziente anharmonikoen kopurua ikaragarri mu-
rriztu daiteke talde puntualaren simetriak erabiliz. Bi momentu-bektore
talde puntualaren S matrize baten bitartez erlazionatuak badaude, puntu
hauetako matrize dinamikoak

D(Sq) = SD(q)ST (4.23)

adierazpenaren bidez lotuak daudela eta polarizaio bektoreek

εν(Sq) = Sεν(q) (4.24)

betetzen dutela aski ezaguna da [173]. Are gehiago, ων(Sq) = ων(q). Ho-
nela, fonoien maiztasun eta polarizazio bektoreak baliokideak ez diren q
puntuetan ezagutzea nahikoa da Monkhorst-Pack sareko puntu guztietako
fonoi-maiztasunak lortzeko. F eranskinean frogatzen den bezala,

jν(Sq) = jν(q) (4.25)

betetzen dela ere azpimarratu behar dugu. Honek argi erakusten digu (4.17)
ekuazioa aukeratutako sarean baliokideak ez diren q puntuetan soilik eba-
tzi behar dela. Arestian aipatu bezala polarizazio bektoreak aldaezinak
mantentzen direnez, jν(q)-n fonoien endekapenak mantentzen dira. Honek
kalkulatu beharreko moduen kopurua are gehiago murrizten du.
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Geure kalkuluetan 4 × 4 × 4 tamainako Monkhorst-Pack sareko pun-
tu guztietan kalkulatu dugu jν(q). jν(q)-ren balio hauek guztiak lortze-
ko beharrezkoak diren supergelaxkatan kalkulatutako matrize dinamikoak
Quantum-ESPRESSO programako [141] DFPTren aplikazioa erabiliz kal-
kulatu ditugu. Kalkulu hauek 4.1.1 atalean erabilitako ebaki-energia, 1BZ-
ko baturetarako sarea, pseudopotentziala eta trukatze-korrelazio funtzionala
mantenduz burutu dira. 1BZko baturetarako sarearen tamaina supergelax-
karen tamainara egokitu da. Sareko q = (0.25, 0.25, 0.25)2π/a eta sime-
triaz erlazionatutako puntuetan, non supergelaxkak 64 atomo barneratzen
dituen, jν(q) puntu gutxiagoko sare bat erabiliz kalkulatu da puntu haueta-
rako metodoak duen kostu konputazional itzela gutxitzeko asmoz. q sareko
puntu guztietan Ων(q) ezagutu ostean, birnormalizatutako fonoi dispertsio
kurbak Fourieren interpolazioaren bitartez lortu dira. (4.22) ekuazioko bi-
garren deribatuak diferentzia finituen metodoa erabiliz lortu dira η-ren lau
balio desberdin erabiliz. Metodoaren kostu konputazional itzela dela eta,
kalkuluak 50 GPa-eko presioan burutu dira bakarrik.

4.2.2 Egonkortzea eta supereroankortasuna

Lehenik eta behin, koefiziente anharmonikoak lortzeko, supergelaxketan kal-
kulatutako matrize dinamikoen diferentzia finituetan oinarritutako meto-
doa oso arrakastatsua dela azpimarratu beharko genuke. Izatez, koefiziente
anharmoniko diagonalak, momentu berdina duten fonoien arteko sakabana-
tzea soilik kontuan hartzen dutenak, Φα1α2α3α4(q,−q,q,−q), fonoi-izoztuen
metodoa erabiliz kalkula daitezke. Metodoaren zehaztasuna frogatzeko as-
moz, fonoi-izoztuen emaitzak 4.2.1 atalean azaldutako metodoaren bitartez
lortutakoekin alderatu daitezke. Esate baterako, sc egiturako atomoak eu-
ren oreka posiziotik (4.1) ekuazioan bezala, ηa cos(qTn)εν(q), lekuz alda-
tzen badira eta 2q sare elkarrekikoko bektorea bada, atomoko energia totala

U(η)

N
=
U0

N
+
η2

2
a2Mω2

ν(q) +
η4

4!
Φ4,νq (4.26)

ekuazioak ematen du, non

Φ4,νq = a4
∑
α1...α4

εα1
ν (q)εα2

ν (−q)εα3
ν (q)εα4

ν (−q)Φα1α2α3α4(q,−q,q,−q)

(4.27)
baiten. (4.27) ekuazioa F eranskinean frogatzen da. Honela, lortutako
U(η)/N kurbaren laugarren deribatuak Φ4,νq koefizientearen fonoi-izoztuen
bertsioa emango digu, zein (4.22) ekuazioarekin lortu daitekeenarekin alde-
ratu baitaitekeen.

Fonoi-izoztuen metodoa erabiliz eta supergelaxketako matrize dinami-
koak deribatuz lortu diren Φ4,νq proiekzioen balioak guztiz bat datoz. Esate
baterako, 4.10 irudian erakutsi bezala, bi metodo hauekin zeharkako M pun-
tuko eta R puntuko moduetarako lortutako balioek % 3ko desberdintasuna
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4.10 Irudia: 50 GPa-etan sc Ca-aren atomoko energia totala atomoak M puntuko
zeharkako moduaren arabera (a) eta R puntuko moduaren arabera (b) desplaza-
tu direnean. Puntuek ab initio energia totalak adierazten dituzte, lerro jarraitua
potentzialaren laugarren ordenako doiketa funtzioa da, marradun lerroa honen ekar-
pen harmonikoa eta marradun eta puntudun lerroa 1

2~ω. Potentzialaren doiketaren
bitartez lortutako Φ4,νq-ren balioak, fonoi-izoztuen (fp) emaitzak hain zuzen, eta
supergelaxketako matrize dinamikoak deribatuz lortu direnak adierazten dira.

dute bakarrik. Honek koefiziente anharmonikoak lortzeko erabili dugun me-
todoa baliagarria dela azpimarratzen du eta metodoak ekarpen anharmoniko
ez-diagonalak ere ondo deskribatuko dituela pentsatzera garamatza. Beraz,
deskribatutako metodoarekin birnormalizatutako maiztasunak egokiro kal-
kulatzeko ziurtasuna dugu.

4.11 irudian ikus daitekeen moduan, sc Ca-aren efektu anharmoniko in-
dartsuek, 0 K-etan ere, fonoien maiztasunak egonkortzen dituzte [174]. Guz-
tiz harrigarria den fenomenoa da hau, normalean, modu ezegonkorren egon-
kortze anharmonikoa soilik tenperatura altuetan gertatzen delako [171]. On-
dorioz, geure metodoaren efektu anharmonikoen trataera kuantiko zorrotza
ikusita, 0 K-etan sc Ca-a efektu anharmoniko kuantiko hutsek egonkortzen
dutela esan genezake. Aipatu behar dugu, MD simulazioek sc Ca-a giro-

4.2 Taula: 0 eta 300 K-etan X puntuko zeharkako moduaren (TX), X puntuko
luzetarako moduaren (LX), M puntuko zeharkako moduaren (TM), M puntuko
luzetarako moduaren (LM) eta R puntuko moduaren ων(q) maiztasun harmonikoak
eta Ων(q) birnormalizatutako maiztasunak. Maiztasunak cm−1-etan ematen dira.
Balio negatiboek maiztasun irudikariak adierazten dituzte.

TX LX TM LM R

ων(q) -13.0 323.1 -58.9 259.1 87.9
Ων(q) (T = 0K) 26.8 336.8 2.6 271.1 136.4
Ων(q) (T = 300K) 49.9 350.8 49.7 283.5 168.5
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tenperaturan egonkorra izan daitekeela proposatu dutela [152, 161]. Bestal-
de, euren izaera klasikoa dela eta, MD kalkuluek [161] ezin dute egonkortzea
azaldu Debye-ren tenperaturaren azpitik. Geure kalkuluen arabera Debye-
ren tenperatura ΘD ∼ 120 K da. Bereziki, geure emaitzek 26.8 cm−1 eta
2.6 cm−1 balioak ematen dituzte kasu harmonikoan ezegonkorrak diren X
eta M puntuko zeharkako moduetarako, hurrenez hurren. Energia baxuko
zeharkako moduek pairatzen badute ere birnormalizaziorik handiena, luzeta-
rako moduek ere zuzenketa nabarmena pairatzen dute, bereziki R puntuan.
Simetria altuko puntuetako maiztasun harmoniko eta anharmonikoak 4.2
taulan laburtzen dira.

Fonoi harmonikoek tenperaturarekiko menpekotasunik ez badute ere, fo-
noi anharmonikoak tenperaturaren arabera aldatzen dira. Normalean, ten-
peratura menpekotasuna oso txikia da eta, hurbilketa harmonikoan bezala,
mespretxatu daiteke. Bestalde, bortizki anharmonikoak diren sc Ca-aren
fonoiek 1BZko puntu batzuetan baztertu ezin daitekeen tenperaturarekiko
menpekotasun handia erakusten dute. 4.11 iudiak erakusten duen moduan
eta espero bezala, fonoien maiztasuna handiagotu egiten da tenperatura
handituz. 300 K-etan, ΘD baino gorago, geure emaitzak Teweldeberham
eta abarren [152] MD emaitzekin bat datoz. Aitortu beharko genuke eu-
ren kalkulua 45 GPa-etan burutu zela eta geurea 50 GPa-etan, baina, geure
emaitzen arabera, fonoi harmonikoak behintzat oso gutxi aldatzen dira pre-
sio aldaketa honekin eta konparaketa justifikatua dago. Tenperatura menpe-
kotasuna bereziki da nabarmena X, M eta R puntuko zeharkako moduetan.
Modu bigunek tenperatura menpekotasun erlatibo handia izatea espero dai-
teke aldez aurretik. Ordea, guztiz azpimarragarria da R puntuko 0 K-etako
fonoi-maiztasunak % 24ko hazkundea duela 300 K-etan. Hau zuzenki lotua
dago modu honen koefiziente anharmoniko diagonalen balio apartarekin.
Izatez, 4.10 irudian erakutsi bezala, Φ4,νq = 97.7× 106 meV-ko balioa dugu
modu honentzako, M puntuko zeharkako moduan Φ4,νq-k 9.13×106 meV-ko
balioa duen bitartean, magnitude ordena bat gutxiago.

Kaltzioaren egoera kubiko sinplean, beste kasu askotan bezala [172, 175,
176], momentu desberdineko fonoien arteko sakabanatzea kontuan hartzea
ezinbestekoa da. Ondorioz, fonoi-izoztuen eredutik ondorioak ateratzea
arriskutsua izan daiteke, (4.26) eta (4.27) ekuazioetan erakutsi bezala, koe-
fiziente anharmoniko ez-diagonalak mespretxatzen baitira kalkulu hauetan.
Izatez, (4.16) ekuazioaren bitartez jν(q) eraikitzean

Φα1α2α3α4(q′,−q′,q,−q) ∼ Φα1α2α3α4(q,−q,q,−q) (4.28)

eginez koefiziente ez-diagonalak diagonalen berdinak direla onartzen badu-
gu, Ων(q)-n errore handia egiten da eta maiztasunen tenperaturarekiko men-
pekotasuna sinesgaitza bihurtzen da. Adibidez, R puntuko moduak 235.5
cm−1-ko maiztasuna izango luke 0 K-etan eta 372.2 cm−1-koa 100 K-etan,
aurresandako balioa baino 2.6 aldiz handiagoa. R puntuko desberdintasun
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4.11 Irudia: (Ezkerrean) Fonoi-espektro harmonikoa eta birnormalizatutako
fonoi-espektro anharmonikoa 0 eta 300 K-etan 50 GPa-etan. 0 K-eko adar anhar-
monikoetako borobil bete bakoitza modu bakarreko elektroi-fonoi akoplamendu pa-
rametroaren, λν(q)-ren, proportzionala da. Karratu beteek Teweldeberham eta
abarren [152] 300 K eta 45 GPa-etako MD emaitzak irudikatzen dituzte. (Eskui-
nean) Zero tenperaturan, elektroi-fonoi akoplamendu parametro integratua, λ(ω),
Eliashbergen funtzioa, α2F (ω), eta PDOS.

hau, koefiziente diagonalek ez-diagonalen aldean balio itzela dutelako ema-
ten da.

Lortutako tenperaturaren menpeko maiztasun birnormalizatuek, (4.9)
ekuaziotik zuzenean energia aske anharmonikoa kalkulatzeko aukera ematen
digute. Honek, propietate termodinamikoak hurbilketa kuasi-harmonikotik
harago aztertzeko parada ematen digu. Lehenik, GGAn I41/amd egitura sc
egitura baino energia gutxiagokoa dela dioen baieztapena efektu anharmo-
nikoek irauli ote dezaketen galde egiten diogu geure buruari. 50 GPa-etan
I41/amd egituran bibrazio-energia sc egituran baino handiagoa bada ere, ez
da bibrazio-energiarik gabe kalkulaturiko 52 meV-eko entalpia diferentzia
gainditzeko gai. I41/amd egituran bibrazio-energia hurbilketa harmonikoa
jarraituz, (4.13) ekuazioan maiztasun harmonikoak erabiliz, kalkulatu du-
gu. Honela, tenperatura altuan, ekarpen anharmonikoak eragin handiago
duenean, alderaketa ez da egokia. Edonola ere, ziur baieztatu dezakegu
I41/amd egiturak sc egiturak baino Gibbs-en energia aske baxuagoa due-
la gutxienez 500 K arte. Beste kalkulu batzuekin bat dator baieztapen
hau [152, 153]. Bigarrengoz, sc Ca-an 50 GPa-etan bolumen konstanteko
bero espezifikoa kalkulatu dugu

CV = −T
(
∂2F

∂T 2

)
V

(4.29)
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4.12 Irudia: (a) Atomoko bolumen konstanteko bero espezifikoa Ca-aren sc kris-
tal anhamonikoan (borobil griseko lerroa). Bero espezifikoan F0-k (marradun eta
puntudun lerro gorria), 〈(Û2 − Û0

2 )〉0-k (marradun eta puntudun lerro urdina) eta
〈Û4〉0-k (marradun eta puntudun lerro berdea) bero espezifikoan duten ekarpena
irudikatzen da ere. Konparazio bezala, bero espezifikoa ohiko formula harmonikoan
0 K-etan lortutako Ων(q) birnormalizatutako maiztasunak erabiliz kalkulatu da ere
(lerro jarraitua). 3kB lerroa ere irudikatu da (marradun lerroa). (b) Tenperatura
baxuko bero espezifikoa eskala logaritmikoan.

ekuazioa jarraituz. 4.12 irudian erakusten den moduan, goi-tenperaturako
atomoko bero espezifikoaren limitea ekipartizio-teoremaren 3kB limite kla-
sikotik % 17 murrizten da. Dulong-Petit-en legearen desbideratze hau efek-
tu anharmoniko handien isla da [169, 177] eta hainbat sistematan behatu
da [178, 179]. Are gehiago, CV -ren tenperatura baxuko portaera nabarmen
desbideratzen da kristal harmonikoen T 3 erlaziotik. Bero espezifikoaren ano-
malia hauek, F0-n fonoien maiztasunek tenperaturarekiko duten menpekota-
sunagatik azaltzen dira. 4.12 irudian, bero espezifikoan F0-k, 〈(Û2− Û0

2 )〉0-k
eta 〈Û4〉0-k duten ekarpena irudikatzen da. Gainera, 4.12 irudian eraku-
tsi bezala, bero espezifikoa F0 gaia erabiliz bakarrik eta 0 K-eko birnor-
malizatutako Ων(q) fonoi-maiztasunak tenperaturarekin aldatzen ez direla
suposatuz, Dulong-Petiten legea eta tenperatura baxuko T 3 portaera be-
rreskuratzen dira, espero bezala.

Propietate termodinamikoetatik aparte, 0 K-eko birnormalizatutako fonoi-
espektro osoak trantsizio supereroalearen tenperatura aurresateko aukera
ematen digu sc Ca-an. Azpimarratu beharko genuke orain arte burututako
ab initio kalkuluetan ez dela posible izan sistema honetan Tc kalkulatzea.
Hau hurbilketa harmonikoan topatzen diren ezegonkortasunen ondorio zu-
zena da. Halere, espektro anharmonikoa dugula nahiko era zuzenean kal-
kula daiteke Tc. Izatez, (2.54) eta (2.64) ekuazioetatik elektroi-fonoi γν(q)
zabalera fonoien maiztasunarekiko independentea dela ondoriozta dezake-
gu. Honela, (2.74) ekuazioan ων(q) maiztasunen ordez birnormalizatutako
Ων(q) maiztasunak erabiltzen baditugu, α2F (ω) Eliashbergen funtzioaren
bertsio anharmonikoa lortu dezakegu erraz. Beste modu batera esanda, 2.2
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eta 2.3 irudietan islatu bezala, Migdal-Eliashbergen hurbilketan elektroi-
fonoi elkarrekintza deskribatzen duen erpinak fonoi bakarra barneratzen du
eta, zinez, ez du garrantzirik berau harmonikoa edo anharmonikoa izateak.
Ondoren, λ elektroi-fonoi akoplamendu parametro anharmonikoa zuzenean
kalkula daiteke (2.72) ekuazioan birnormalizatutako α2F (ω) erabiliz.

Elektroi-fonoi koefizienteak ab initio kalkulatzeko garaian, γν(q) lortzeko
behar den delta bikoitza konbergitzeko, 80×80×80 tamainako sare fina behar
izan dugu 1BZko baturarako. Eliashbergen funtzioa integratuz, λ = 0.74 eta
ωlog = 53 K balioak lortzen ditugu, zeintzuek Tc = 2.1 K-eko balio dakar-
ten. McMillanen ekuazioaren bitartez Tc kalkulatzeko µ∗ = 0.1 balioa erabili
dugu berriro ere Coulomben pseudopotentzialarentzako. 4.11 irudian ikusi
daitekeen moduan, hurbilketa harmonikoan ezegonkorrak diren zeharkako
modu bigunenek dute λ-n ekarpenik handiena. Izatez, elektroi-fonoi akopla-
mendu parametro integratuak, λ(ω)-k, 0.54 balioa du 50 cm−1-etan. Hau
λ-ren balio totalaren % 73a da. Hortaz, modu bigun hauengatik ez balitz,
sc Ca-ak 0.1 µK-etik behera supereroango luke soilik. Azpimarratu behar
dugu 50 GPa-etan kalkulatu dugun Tc-ren balioa Okada eta abarren esperi-
mentuetan [180] neurtu den 1.2 K-eko baliotik oso gertu dagoela. Gainera,
4.8 irudian irudikatu diren duela gutxiagoko esperimentuetan [148] lortutako
balioak linealki estrapolatuz are gertuago dagoen 1.7 K-eko balioa lortzen
da.

4.2.3 Isotopo-efektua

Supereroankortasuneko Cooperen bikoteak zein mekanismoren bitartez pa-
rekatzen diren zehazteko, Tc-n isotopo-efektua aztertzea ezinbestekoa izan
da. Izan ere, BCS teoriaren arrakasta hertsiki lotua dago

α = −d(lnTc)

d(lnM)
(4.30)

isotopo-koefizientea sistema askotan egokiro aurresan zuenarekin. Are gehia-
go, isotopo-efektuaren ikerketa alor oso aktiboa da supereroale konplexua-
goak diren kobre oxidoetan eta burdin artseniuroetan, euren parekatze me-
kanismoan fonoiek duten eragina guztiz ulertzeke baitago oraindik [181–188].

BCS teoriak isotopo-koefizienterako ematen duen balioa αBCS = 0.5 da.
(2.54) eta (2.64) ekuazioetatik γν(q) ∝ M dela ondoriozta dezakegu. Bes-
tetik, (2.28) ekuazioak fonoi-maiztasunak ων(q) ∝ 1/

√
M bezala doazela

erakusten digu. Ondorioz, modu bakarreko elektroi-fonoi akoplamendu pa-
rametroa γν(q)/ω2

ν(q)-ren zuzenki proportzionala denez, λ ioien masekiko
independentea da eta Tc-n isotopo-efektua McMillanen ekuazioko ωlog bi-
derkagaiarekin lotuta egon behar da soilik. Hau dela eta, ωlog ∝ 1/

√
M

bezala badoa, αBCS = 0.5 balioa lortzen dugu. Metal eta aleazio sinple
gehienetan α 0.2 eta 0.5 balioen artean dago, teoriak agindutako baliotik
gertu. Ordea, paladio hidruroek isotopo-efektu negatiboa dute hidrogenoa
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4.13 Irudia: (Ezkerrean) Birnormalizatutako fonoi-espektro anharmonikoa (le-
rro jarraitu lodiak) Ca-aren isotopo desberdinetarako 50 GPa-etan, sc egituran.
Dispertsio ezegonkor harmonikoak (puntudun lerro meheak) ere erakusten dira.
(Eskuinean) elektroi-fonoi akoplamendu parametro integratua (lerro mehea), λ(ω),
PDOS (marra lodia) eta Eliashbergen funtzioa (marradun lerroa), α2F (ω), isotopo
desberdinetarako.

isotopo astunagoek ordezkatzen dutenean. Argudiatu ohi da, hidrogenoaren
arintasuna dela eta, isotopo-efektu negatiboaren ardura efektu anharmoni-
koek izan dezaketela [189]. Gai honen inguruan 6. kapituluan jardungo
dugu. Edonola ere, ez dago inondik ere garbi efektu anharmonikoek nola
eragin dezaketen α-n. Honen ondorioz, erakargarria da oso hagitz anharmo-
nikoak diren kristaletan efektu anharmonikoek α-n duten eragina aztertzea,
BCS elektroi-fonoi supereroaleetan bada ere. Beraz, Ca-aren sc egituran
isotopo-efektua aztertzea zinez da erakargarria.

50 GPa-etan sc Ca-aren isotopo-koefizientea kalkulatzeko 4.2.1 atalean
deskribatutako metodoa masa desberdinetarako errepikatu behar da. Zorio-
nez, Φα1α2α3α4(q′,−q′,q,−q) koefizienteek ez dute masarekiko menpekota-
sunik eta ez dira berriro ere kalkulatu behar. Bestalde, (4.16) eta (4.17)
ekuazioetan sartzen diren ων(q) eta M balioekin berebiziko kontua izan
behar da isotopo bakoitzari dagozkion balioak erabiltzeko. Honela, birnor-
malizatutako Ων(q) maiztasunak masa desberdinetarako erraz lortu daitezke
eta, 4.2.2 atalean kaltzioaren arruntena den 40Ca isotopoarentzako egin be-
zala, Tc-ren balioa kalkulatu. Hemen kaltzioaren 42Ca, 43Ca, 44Ca, 46Ca eta
48Ca isotopoetarako jarraitu dugu prozedura hau.

Isotopo hauen birnormalizatutako fonoi-espektroak 4.13 irudian erakus-
ten dira. Isotopoa edozein delarik ere, 40Ca isotopoan gertatzen den beza-
la [174], efektu anharmoniko kuantikoek fonoiak 0 K-etan ere egonkortzen
dituzte. Ikusi daitekeen moduan, maiztasun anharmonikoek esperotako por-
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4.3 Taula: Birnormalizatutako Ων(q) maiztasunak X puntuko zeharkako moduan
(TX), X puntuko luzetarako moduan (LX), M puntuko zeharkako moduan (TM),
M puntuko luzetarako moduan (LM) eta R puntuko moduan. Hauekin batera,

parentesi artean, Ω′ν(q) = Ων(q)(40Ca)
√

M40Ca

M ematen da. Ων(q)(40Ca) 40Ca

isotopoaren maiztasuna da. Maiztasunak cm−1-etan ematen dira.

LX TX LM TM
40Ca 336.84(336.84) 26.78(26.78) 271.12(271.12) 2.60(2.60)
42Ca 329.08(329.20) 26.07(26.17) 264.82(264.97) 2.45(2.54)
43Ca 324.21(325.35) 25.65(25.87) 261.64(261.87) 2.37(2.51)
44Ca 320.46(321.64) 25.31(25.57) 258.58(258.89) 2.30(2.48)
46Ca 314.24(314.57) 24.73(25.01) 252.76(253.20) 2.17(2.43)
48Ca 307.52(307.94) 24.12(24.48) 247.31(247.86) 2.05(2.38)

R
40Ca 136.42(136.42)
42Ca 132.92(133.33)
43Ca 131.04(131.77)
44Ca 129.48(130.26)
46Ca 126.27(127.40)
48Ca 123.28(124.72)

taera erakusten dute: isotopoa geroz eta astunagoa orduan eta maiztasun
baxuagoa. Kristal harmoniko batean maiztasunak 1/

√
M bezala badoaz ere,

honek ez du zertan egia izan kristal anharmoniko batean. Hala ere, sime-
tria altuko puntu batzuetan 4.3 taulan erakutsi bezala, birnormalizatutako
maiztasunak eskala-faktore harmonikotik ondorioztatzen diren maiztasune-
tik oso gertu daude isotopo guztietarako. Desadostasun handiena M pun-
tuko zeharkako moduan dugu, non 48Ca isotopoaren maiztasunean 1/

√
M

legetik % 14ko desbideratzea aurresaten baiten. Efektu anharmonikoak mo-
du hau egonkortzeko ezinbestekoak direnez ulergarria da balio handi xamar
hau. Orokorrean, zuzenketa apur bat handiagoa da isotopo arinagoentza-
ko. Honek, atomo arinek desplazamenduaren karratuaren batez besteko
handiagoa dutenez, potentziala orekatik urrunago sentitzen dutela pentsa
arazten gaitu, eta ondorioz, euren deskribapenean efektu anharmonikoek
eragin handiagoa dutela. Azkenik, aipa dezagun orokorrean birnormalizatu-
tako maiztasunak masen arteko proportzioak ematen dituenak baino txikia-
goak direla. Ikusiko dugun moduan, isotopo desberdinetarako elektroi-fonoi
akoplamendu konstanteak, λ-k, hartzen duen balioa ulertzeko garrantzitsua
izango da hau.

Kasu harmonikoan λ masaren independentea bada ere, Ων(q) maiztasun
anharmonikoek 1/

√
M bezala joan behar ez dutela ikusirik, λ isotopoaren
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masaren arabera alda daiteke. Honek Tc-n eta isotopo koefizientean eragina
izan dezake, noski. 4.4 taulan erakusi bezala, 40Ca-tik aparte, λ-ren balioa
isotopoaren masarekin batera handitzen da. Halere, euren arteko desberdin-
tasuna txiki-txikia da. λ-k isotopo arruntean duen balio handiagoa, zehar-
kako moduak ΓX eta XM arteko puntu batzuetan duen portaerarekin dago
lotuta. Goran aipatu moduan, energia baxuko zeharkako moduek 1/

√
M er-

lazioak emandako maiztasuna baino maiztasun txikiagoa dute. 4.13 irudian
adierazi bezala, euren energia baxua dela eta, modu hauek dira eketroi-fonoi
elkarrekintzan ekarpen handiena dutenak. Azpimarratu behar dugu, modu
hauei dagokien Eliashbergen funtzioaren gailurra integratzen denean, λ(ω)-k
balio handiagoa hartzen duela isotopo astunagoetarako. Hau 1/

√
M legeak

maiztasun anharmonikoak handiesten dituenaren ondorio zuzena da. Are
gehiago, honek ere λ-ren balio desberdinak azaltzen ditu.

λ-n desberdintasun txiki hauek badaude ere, ez dira Tc-n eragin han-
dia izateko nahikoak. Ondorioz, Tc-ren balioa McMillanen ekuazioko ωlog
biderkagaiak zehazten du. Hau dela eta, masa handitzen den heinean ωlog
eta Tc txikitzen doaz. Kalkuluetan lortu ditugun balioak 4.4 taulan eta 4.14
irudian agertzen dira. Tc-ren balioek erlazio lineala betetzen dute eta α le-
rroaren maldatik lortu daiteke. α = 0.45 balio lortzen dugu honela, BCS
supereroale harmoniko batean espero den 0.5 baliotik gertu. 4.3 taulan era-
kutsi bezala, fonoi dispertsio anharmonikoa 1/

√
M legea jarraitzetik gertu

dagoela ikusita, isotopo koefizientearen 0.5 balioa ez da harritzekoa.

4.3 Propietate optikoak

Elementu askoren propietate optikoak nabarman aldatzen dira presiopean.
Honezkero aipatu dugu Li-a eta Na-a erdieroaleak bihurtzen direla goi-
presioan. Izan ere, esperimentuetan laginak galtzen duen distirak zuzenean
erakusten du izaera ez-metalikoaren agerpena [28, 29]. Gainera, metal al-
kalino hauen goi-presioko beste fase metaliko batzuetan ere, energia baxuko

4.4 Taula: M , ωlog, λ eta Tc, µ
∗ = 0.1-ekin kalkulatua, Ca-aren isotopo desber-

dinetarako.

M (u) ωlog (K) λ Tc (K)
40Ca 40.078 53.35 0.740 2.11
42Ca 41.959 51.89 0.737 2.04
43Ca 42.959 51.09 0.739 2.02
44Ca 43.955 50.34 0.741 2.01
46Ca 45.953 48.88 0.746 1.97
48Ca 47.952 47.54 0.750 1.94
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4.14 Irudia: Ca-aren isotopo desberdinetarako 50 GPa-etan lortu diren Tc-ak (a).
Emaitzak eskala logaritmikoan ere erakusten dira (b). Karratu beteak kalkuluaren
emaitzak dira eta marradun lerro gorria datuen doiketa lineala.

plasmoiek eragindako erreflektantziaren aldaketa bortitzak behatu edo au-
rresan dira [116, 190]. Hau guztia presioak metal sinpleak elektroi-gas as-
kearen eredutik guztiz aldentzen dituen ideiarekin bat dator. Hortaz, metal
onen erreflektantzia altu eta uniformea konplexu eta interesgarriagoa bila-
katzen da presiopean.

Atal honetan Ca-aren propietate optikoak 0 GPa-tik 110 GPa-etara doan
presio tartean aztertuko ditugu, fcc, bcc eta sc egiturak kontuan hartuz. Are
gehiago, emaitzak alderatzeko asmoz, 4.1 atalean deskribatutako I41/amd
eta C2/c egituren propietate optikoak ere aztertuko dira. Propietate opti-
koak aztertzeko k puntuen sare oso finak erabiliko ditugu. Kohn-Shamen
egoerak horren finak diren sareetan, 1.6 atalean azaldutako Wannieren inter-
polazioaren bidez lortu dira. Wannieren interpolazioan oinarritutako propie-
tate optikoen kalkuluaren xehetasunak 4.3.1 atalean aurkeztuko dira. 4.3.2
atalean berriz, fcc, bcc eta sc egituretan lortutako emaitzak deskribatzen di-
ra. Azkenik, 4.3.3 atalean, I41/amd eta C2/c egituren propietate optikoak
aztertuko dira.

4.3.1 Kalkuluaren xehetasunak

Solidoen propietate optikoak matrize dielektrikoaren k → 0 limitearekin
daude lotuta. Askotan limite hau funtzio dielektriko makroskopikoa bezala
ezagutzen da eta

εM (ω) = lim
k→0

1

ε−1
00 (k, ω)

(4.31)
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bezala defini dezakegu, non ε−1
00 (k, ω) matrize dielektrikoaren alderantziz-

koaren G = 0 eta G′ = 0 gaia den. CLFEak mespretxatzen baditugu,
εM (ω) = limk→0 ε(k, ω) da, baina, (4.31) ekuazioko definizioaren arabera,
matrize dielektrikoaren alderantzizkoaren bidez CLFEak barneratuak daude
εM (ω)-n. Aski ezaguna den moduan, n errefrakzio-indizea eta κ itzaltze-
koefizientea

ReεM (ω) = n2(ω)− κ2(ω) (4.32)

ImεM (ω) = 2n(ω)κ(ω) (4.33)

moduan daude erlazionaturik funtzio dielektriko makroskopikoarekin. Koe-
fiziente hauek ezagunak direnean, R erreflektantzia

R(ω) =
(n(ω)− 1)2 + κ2(ω)

(n(ω)− 1)2 + κ2(ω)
(4.34)

bezala kalkulatzen da.

Matrize dielektrikoaren alderantzizkoa lortzeko, elkarrekintzarik gabeko
erantzun-funtzioa kalkulatu behar da (2.17) ekuazioa jarraituz. Ekuazio ho-
nen izendatzailea dela eta, 1BZko k′ puntuen gaineko batura konbergitzeko
puntu askoko sareak behar dira. Ondorioz, Kohn-Shamen egoerak oso sa-
re finetako puntu guztietan kalkulatu behar dira. 3. kapituluan, Li-aren
plasmoi dispertsioa aztertzerakoan, (2.17) ekuazioan sartzen diren Kohn-
Shamen egoerak kalkulu ez-autobateragarri bat jarraituz kalkulatu ziren.
Kasu honetan, kalkulu ez-autobateragarria onargarria zen uhin-funtzioak
konbergitzeko ebaki-energia txikia zelako eta kalkuluan elektroi bakarra sar-
tu zelako. Bestetik, ebaki-energia handiak behar diren eta elektroi asko es-
katzen dituzten kalkuluetan, kalkulu ez-autobateragarriak burutzea ez da
egokia denbora asko eskatzen baitute. 1.6 atalean azaldu moduan, kasu
hauetan Wannieren interpolazioa modu eraginkorrean erabili daiteke Kohn-
Shamen energiak sare oso finetako puntuetan interpolatzeko. Kalkuluetan
3s2 eta 3p6 elektroiak sartzea ezinbestekoa denez, ebaki-energia handiak
behar ohi dira Ca-an burututako kalkuluetan. Gainera, gelaxka unitatean
atomo bat baino gehiago duten kristal-sareetan propietate optikoak azter-
tu nahi ditugunez, Wannieren metodoak egokia dirudi burutu nahi dugun
azterketarako.

Kalkulua burutzeko lehen pausoa, Kohn-Shamen potentzial eraginkor on
bat lortzea da ohiko DFT kalkulu autobateragarri baten bidez. Potentzial
honekin, puntu gutxi xamar dituen sare bateko puntuetan Kohn-Shamen
egoerak kalkulatzen dira era ez-autobateragarrian. Sare honetatik abiatuz
burutuko da Wannieren interpolazioa. Ondoren, 1.6 atalean azaldu mo-
duan, lortutako Kohn-Shamen energiak hautatutako k puntu askoko sare fi-
neko puntuetan interpolatu egiten dira. Hala ere, autobalioak ez dira (2.17)
ekuazioan behar diren osagai bakarrak eta matrize-elementuak interpolatu
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4.15 Irudia: (a) Goian ReεM (ω) (lerro jarraitua) eta ImεM (ω) (marradun le-
rroa) erakusten dira kaltzioaren fcc fasean 0 GPa-etan eta bcc fasean 20 GPa-etan.
Behean energia-galera funtzioa bi kasu hauetan. (b) Goian n (lerro jarraitua) eta
κ (marradun lerroa) egitura hauetarako irudikatzen dira. Behean, ordea, R.

behar dira ere. Matrize-elementuak,

ρnm(k′,k,G) = 〈φnk′ |e−i(k+G)·x̂|φmk′+k〉, (4.35)

puntu gutxiko sareko k′ puntuetan kalkulatzen dira lehenik. Ondoren, matrize-
elementuak

ρWn′m′(k
′,k,G) =

NW∑
nm

U∗n′n(k′)ρnm(k′,k,G)Umm′(k
′ + k) (4.36)

bezala errotatzen dira Wannieren espaziora, non U matrizeak Wannieren
matrize unitarioak diren. Helburua ρnm(k′,k,G) matrize-elementuak sare
fineko k′ puntu guztietan lortzea da, nm, k eta G bakoitzerako. Tama-
lez, Kohn-Shamen egoerek dakarten zorizko fasea dela eta, ρnm(k′,k,G)
matrize-elementuak ez dira leunak. Bestalde, Wannier-errotatutako ρWn′m′(k

′,k,G)
matrize-elementuak k′-ren funtzioan leunak dira eta modu eraginkorrean in-
terpolatu daitezke interpolazio trilineal algoritmo bat erabiliz. Interpolazioa
burutu ostean, k′′ sare fineko puntua bada,

ρnm(k′′,k,G) =

NW∑
n′m′

Unn′(k
′′)ρWn′m′(k

′′,k,G)U∗m′m(k′′ + k) (4.37)

bezala lortu daiteke matrize-elementuek Kohn-Shamen oinarrian k′′ puntuan
duten balioa. Azpimarratu behar dugu, (4.37) ekuazioan behar diren U(k′′)
eta U(k′′ + k) matrizeak autobalioak interpolatzean lortzen direla.

Kaltzioren goi-presioko faseetan propietate optikoak aztertzeko garaian,
CLFEak mespretxatu egin dira. Hauek arbuiatzea justifikatua dago, geure
emaitzen arabera, erreflektantzia eta plasmoi energiak kasik aldaezinak dire-
lako CLFEekin edo gabe. Antzera, 3.1 atalean erakutsi bezala, CLFEek ez
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dute garrantzirik fcc Li-an momentua txikia denean. Are gehiago, matrize
dielektrikoa RPA erabiliz soilik kalkulatu da. A priori behintzat, TDLDA-
ren zuzenketak momentu txikian garrantzitsuak ez direla pentsa genezake.
Wannieren metodoan matrize-elementuak interpolatu behar ditugunez, eta
pseudopotentzial ultraleunen handitze-funtzioak formalismoan gehitzea ka-
tramilatsua denez; 3s2 , 3p6 eta 4s2 egoerak kontuan hartzen dituen nor-
ma kontserbatzen duen pseudopotentziala erabili dugu oraingoan. Honek
100 Ry-eko ebaki-energia erabiltzera derrigortu gaitu. Kohn-Shamen poten-
tzial eraginkorra konbergitzeko behar diren 1BZko puntuen gaineko baturak
16 × 16 × 16 tamainako Monkhorst-Pack sarea erabiliz burutu ditugu fcc,
bcc, sc eta I41/amd faseetan, baina 12× 12× 12 tamainakoan C2/c fasean.
Interpolazioa burutzeko erabili ditugun puntu gutxiko sareak 20× 20× 20,
16× 16× 16, 24× 24× 24, 16× 16× 16 eta 16× 16× 16 tamainakoak izan
dira fcc, bcc, sc, I41/amd and C2/c egituretan, hurrenez hurren. Bestalde,
144 × 144 × 144 tamainako sarea fcc, bcc, sc eta I41/amd egituretan, eta
96× 96× 96 tamainako sarea C2/c egituran hautatu dira Wannieren inter-
polazio sare fin bezala. (2.17) ekuazioko banden gaineko baturan Fermiren
mailatik 30 eV arte dauden egoera huts guztiak kontuan hartu dira kasu
guztietan C2/c egituran ezik, non 20 eV artekoak sartu diren soilik batu-
ran. Kalkulu guztietan, k→ 0 limitea erantzun-funtzioa oso momentu txiki
batean kalkulatuz hartu da. Egitura eta presioaren arabera, |k|-rentzat 0.01
eta 0.02 a.u.−1 arteko balio bat aukeratu da.

4.3.2 Propietate optikoak fase esperimentaletan

4.15 irudian erakutsi bezala, fcc Ca-aren energia-galera espektroa ez da
elektroi-gas askearen ereduan espero dena bezain tribiala. Izatez, elektroi-
gas askearen ereduan espero den bolumeneko plasmoi bakarra beharrean,
bolumeneko bi plasmoi topatzen direla azpimarratu behar dugu. Lehenen-
go plasmoi gailurra 3.7 eV-eko energian agertzen da, bigarrena 8.4 eV-eko
energian agertzen delarik gutxi gorabehera. Elektroi-gas askearen ereduan
banda berdinen arteko trantsizioek ematen duten bolumeneko plasmoiaren
energia

ωp =
√

4πn (4.38)

dela kontuan izanik, non n balentzia-elektroien dentsitatea baiten, banda
berdinen arteko plasmoia ωp = 8.0 eV-eko energian espero da. Honela, 8.4
eV-eko energia duen plasmoia banda berdinen arteko trantsizioei zor zaien
bitartean, energia baxuko plasmoia elektroi askeen ereduan existitzen ez di-
ren banda ezberdinen arteko trantsizioen ondorioa da. Neurketa diferenteek
3.4 eta 4.4 eV artean topatzen dute plasmoi gailur bat eta 8.8 eta 9.8 eV
artean beste bat [191–194]. Are gehiago, 4.15 irudian erakutsi moduan 3.5
eV arte erreflektantzia altua mantentzen bada ere, banda ezberdinen ar-
teko plasmoiaren energian bat-bateko beherapena du. Energia altuagotan
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4.16 Irudia: (a) fcc Ca-aren banda-egitura 0 GPa-etan. DOS eta honen d egoeren
gaineko proiekzioa eskuinean erakusten dira. (b) bcc Ca-aren banda-egitura eta
DOS 20 GPa-etan. Fermiren maila marradun lerroak irudikatzen du irudi guztietan.

R-ren balioa handitzen da, baina banda berdinen arteko plasmoiaren ener-
giara heltzerakoan zerorantz doa. Azpimarra dezagun esperimentuetan [191]
oso portaera antzekoa behatu dela. Hortaz, geure emaitzak esperimentuen
emaitzekin bat datoz. Adostasun honek Wannieren interpolazioan oinarri-
tutako metodo hau egokia dela eta Ca-aren propietate optikoak presiopeko
fase desberdinetan kalkulatzeko aproposa izango dela iradokitzen du.

Banda ezberdinen arteko plasmoiaren energia, ReεM (ω) zerotik pasa-
tzen den energiarekin bat dator. Plasmoia, energia honetan ImεM (ω) txikia
delako agertzen da. XWLK norabidean zehar gertatzen diren banda be-
te eta hutsen arteko 5 eV inguruko trantsizio optikoek ImεM (ω)-k energia
honetan gailur bat izatea eragiten dute. Trantsizio hauek 4.16(a) irudiko
banda-egituran ikus daitezke. Izan ere, Kramers-Kronigen erlazioen on-
dorioz, ImεM (ω)-ren handitze honek ReεM (ω) plamoiaren energian zerotik
pasatzea eragiten du. Honek azaltzen du plasmoiaren presentzia. Beste-
tik, 4.16(a) irudiko DOSan erakutsi bezala, 3d egoerak Fermiren mailatik
oso gertu daude. WLK norabidean beteta daude ere. Bestalde, Fermiren
mailatik gertu beteta dauden XW norabideko egoerek honezkero d izaera
dutela azpimarratu beharko genuke. Honek presiopean gertatzen den s→ d
orbital aldaketa aurreratzen du. Gogora dezagun une honetan fcc egitura
konprimitzen denean banda-hutsarte bat irekitzen dela Fermiren mailan eta
kaltzioa erdieroalea bihurtzen dela [145, 153].

Izaera metalikoa 19 GPa-etan, kaltzioak bcc egitura hartzen duenean,
berreskuratzen da. Egitura honetan s → d aldaketa dagoeneko burutu de-
la esan genezake. 4.16(b) irudiko DOSak adierazten du baieztapen hau.
Halere, bcc Ca-aren elektroi-bandek elektroiak fcc egituran bezain lokaliza-
tuak ez daudela erakusten dute. Une honetan, nabarmendu beharko genuke,
fcc egituran elektroiak toki interstizialetan hertsiki lokalizatzen direla [153].
Banda-egiturak nolabait erakusten du hau. Edonola ere, lokalizazioa murriz-
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4.17 Irudia: Goian ReεM (ω) (lerro jarraitua) eta ImεM (ω) (marradun lerroa)
erakusten dira kaltzioaren sc fasean 35, 50, 65, 80, 95 eta 110 GPa-etan. Behean
energia-galera funtzioa kasu hauetan guztietan. Bi irudietan, barneko irudiek 0-1.75
eV energia tartea nabarmentzen dute.

tu egiten da bcc egitura irekiagoan balentzia-elektroiek toki gehiago baitute.
Honen ondorioz, elektroi-bandek dispertsio handiagoa dute eta 5 eV ingu-
ruko ImεM (ω)-ren gailurra desagertu egiten da bcc egituran. Honengatik,
ez dago banda ezberdinen arteko plasmoirik bcc Ca-an. Bestetik, banda
berdinen arteko plasmoia 8.6 eV-etan topatzen da, balentzia-elektroien den-
tsitatea (4.38) ekuazioan txertatuz lortzen den ωp = 10.5 eV balioa baino
energia txikiagoan hain zuzen. Lortu dugun energia-galera espektroak erre-
flektantzia era jarrai xamarrean murritzarazten du 8 eV arte. Ondoren,
bat-bateko handitzea pairatzen du R-k, plasmoiaren maiztasuna hartu, eta
bere balioa nulua egiten den arte.

Nabarmendu dezakegu, Ca-ak 33 GPa-tik gora sc egitura hartzen due-
nean, bere energia-galera espektroak oso ezaugarri interesgarriak agertzen
dituela. Esate baterako, 4.17 irudian erakutsi moduan, oso energia baxuko
plasmoi bat azaltzen da 1 eV-eko energian gutxi gorabehera. Plasmoi honek
Na-aren goi-presioko fase batean behatu denaren [190] oso antzekoa dirudi,
energia parekoan agertzen baita. Plasmoi nabarmen honek bilakaera inte-
resgarria du presiopean. 35 GPa-etan oraindik agertu ez bada ere, ∼ 0.5
eV inguruan oso gailur zabal bat nabarmendu daiteke. Ordea, 50 GPa-etan
gailur argi bat ikus daiteke 0.9 eV-eko energian. Presio honetan plasmoiak
moteltzerik ez duela esan genezake. Izan ere, εM (ω)-ren zati erreal eta
irudikarik ia energia berean egiten dira nulu, bizidenbora infinitua izateko
baldintza betez. 65 GPa-etan gailurra 1.2 eV-era igarotzen da eta 1.4 eV-eko
energiara 80 GPa-etan. Presioa handitzean plasmoiaren gailurrak zabalera
handiagoa hartzen du, 4.17 irudian erakutsi bezala, ReεM (ω) eta ImεM (ω)
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4.18 Irudia: Goian n (lerro jarraitua) eta κ (marradun lerroa), eta behean R
irudikatzen dira sc Ca-an 35, 50, 65, 80, 95 eta 110 GPa-etan.

energia berean zero ez izaten hasten baitira. Joera hau mantenduz, 95 eta
110 GPa-etan, plasmoia desagertzen da ez baita gailurrik ikusten energia-
galera funtzioan. Energia baxuko plasmoi honetaz gain, banda berdinen
arteko trantsizioek sortzen duten bolumeneko plasmoia ere agertzen da sc
Ca-an. Azken honen energia presiopean handitzen doa dentsitatearen mu-
rrizketak agindu bezala. Izatez, (4.38) ekuazioko eredu sinpleak aurresaten
dituen plasmoi energiak ez daude ab initio emaitzetatik urrun.

Plasmoiak erreflektantzian duen eragina 4.18 irudian ikus daiteke. Ener-
gia baxuko plasmoiaren presentziak bat-bateko beherapen bat induzitzen du
R-n plasmoiaren energian. Plasmoiaren gailurra geroz eta estuagoa izan,
orduan eta handiagoa da beherapena. Izatez, 50 GPa-etan erreflektantzia
nulua da 0.9 eV-etan. Energia baxuko plasmoia ez duten presioetan behe-
rapena ez da horren nabarmena. Kubiko sinple egitura egonkorra den pre-
sio tarte osoan, erreflektantzia nulua egiten da banda ezberdinen arteko
plasmoiaren energiatik gora. Azpimarratu beharko genuke erreflektantzia
zehaztasun handiarekin neurtu daitekeela presiopean [190]. Hortaz, oso in-
teresgarria litzake esperimentuek energia baxuko plasmoi honen presentzia
egiaztatuko balute.

Goran aipatu moduan, energia-galera funtzioko gailurra, ImεM (ω)-k tran-
tsizio elektronikorik gabeko bailara moduko bat duenean ReεM (ω) nulu iza-
tearen ondorio da. Portaera hau agerikoa da oso 4.17 irudian. Bailara geroz
eta sakonagoa, energia-galera funtzioko gailurra orduan eta nabarmenagoa
da. Ondorioz, energia baxuko plasmoiaren jatorria ulertzeko argi ulertu
behar dugu zeintzuk diren bailara osteko ImεM (ω)-ren handitzea dakarten
trantsizioak. Izatez, Kramers-Kronigen erlazioek iradokitzen duten bezala,
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4.19 Irudia: (a) (4.31) ekuazioan limite optikoa zehazteko aukeratutako k mo-
mentua baino momentu txikiagoa duten banda-egiturako egoeren arteko trantsizio
posibleen energia. (b) sc Ca-aren banda-egitura 35, 50, 65, 80, 95 eta 110 GPa-etan.
(c) DOS totala eta honen d egoerako proiekzioa.

ImεM (ω)-ren handitze honek eragiten du ReεM (ω) zerotik pasatzea bailaran
zehar.

4.19 irudian, sc Ca-aren banda-egitura fase hau egonkorra deneko pre-
sio tarte osoan erakusten da. DOSak nabarmentzen duen moduan, elektroi
gehienek d egoera dute honezkero 35 GPa-etan. Bailara ostean ImεM (ω)-
ren handitzea zein energia-baxuko trantsizio optikoek eragiten duten ikus-
teko, gutxi gorabehera 2 eV azpiko trantsizio optikoetara mugatuko gara.
Trantsizio hauek esplizituki adierazi dira 4.19(a) irudian. Irudian erakutsi
moduan, energia baxuko trantsizio optiko hauek 1BZko gune desberdinetan
gerta daitezke: Γ puntutik gertu, ΓX norabidean X puntutik gertu, XM
norabidean bandak gurutzatzen diren puntutik gertu, R puntutik gertu eta
ΓM norabidean erdibidean. 35 GPa-etan, Γ puntuko zuloak hutsa dirau eta,
beraz, ez dago trantsizio posiblerik gune honetan. Presioa igotzean, zuloa
betetzen hasten da trantsizio optikoak gertatzeko aukera zabalduz. Tran-
tsizio hauen energia tartea handitu egiten da presioarekin, baina presioa
handitzean, trantsizio hauen energia minimoa ere handitzen da. Bestetik,
ΓX norabidean X puntutik gertu ematen diren trantsizioak energia baxua-
goetan hasten dira presio baxuagoetarako, R puntu inguruko trantsizioekin
gertatzen den bezala. Azkenik, ΓM norabidean erdibidean gertatzen diren
trantsizioak 95 eta 110 GPa-etan soilik dira esanguratsuak.

Azpimarratu behar dugu, bailara osteko ImεM (ω)-ren handitzea R pun-
tutik gertu edo XM norabidean bandak gurutzatzen diren tokitik gertu ger-
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tatzen diren trantsizio optikoen energia minimoarekin bat datorrela. Tran-
tsizio hauek energia handiagoetara igarotzen dira presioa handitzean. Ho-
nela, funtzio dielektriko makroskopikoaren zati erreala zerotik energia al-
tuagoetan pasatzea eragiten dute. Bestetik, Γ puntu inguruko trantsizioak
ImεM (ω)-n eraginik ez dutela dirudi. Izatez, trantsizio hauek funtzio die-
lektriko makroskopikoaren zati irudikarian ekarpen handia izango balute,
bailararik ez genuke izango eta energia baxuko plasmoia desagertu egingo
litzake. Zati irudikarian trantsizio optiko batzuek ala besteek duten ekarpe-
na DOSaren eragina izan daitekeela dirudi. Izatez, RΓ eta ΓM norabideeta-
ko banda zapalen ingurua DOSan islatzen bada ere, Γ inguruko egoerek ez
dirudi DOSan ekarpen handiegirik dutenik.

Honela, energia baxuko plasmoi berezi honen presiopeko bilakaera banda-
egituraren bilakaeraren arabera ulertu daiteke.

4.3.3 Propietate optikoak ordezko faseetan

Kapitulu honetan zehar nabarmendu dugun bezala, Ca-aren sc fasearen pre-
sentzia esperimentalki nahiz teorikoki ongi errotua dago. Are gehiago, efek-
tu anharmonikoek bere egonkortasun dinamikoa bermatzen dutela frogatu
dugu. Bestalde, Ca-aren fase esperimentalen propietate optikoak DFT simu-
lazio ebolutiboek aurresandako egituren propietate optikoekin alderatzeak
esperimentuetan bereizi daitezkeen ezaugarri gehiago eman diezazkiguke.
Helburu honekin, Ca-aren propietate optikoak I41/amd egituran 35, 50 eta
65 GPa-etan eta C2/c egituran 80 GPa-etan aztertu ditugu.

I41/amd eta sc egituren arteko antzekotasuna energia-galera espektroan
ere islatzen da. Izatez, 4.20(b) irudian erakutsi bezala, energia baxuko mo-
teltzerik gabeko plasmoia ere agerikoa da fase tetragonalean 35, 50 eta 65
GPa-etan, 0.6, 0.7 eta 0.9 eV-eko energian gutxi gorabehera, hurrenez hu-
rren. Lortutako energia hauek sc egituran lortu ditugunak baino apur bat
baxuagoak dira eta, nabarmendu beharko genuke, 35 GPa-etan dagoeneko
plasmoia agertu dela. Bi fase hauen εM (ω)-k oso ezaugarri antzekoak ditu.
Hots, 4.20(b) irudian adierazten den moduan eta sc Ca-an gertatzen den
bezala, bere zati erreala zerotik pasatzen da zati irudikaria kasik nulua den
bailaran. Hau aztertutako presio guztietan gertatzen da. Energia baxuko
plasmoiaren presentziak nabarmen aldatzen du erreflektantzia energia ba-
xuko eremuan, R ia nulua delarik plasmoiaren maiztasunean. Bestalde, sc
eta I41/amd faseen arteko desberdintasunik agerikoena, I41/amd egituran
banda berdinen arteko plasmoiak gailur bakarra izan beharrean bi ditue-
la da. Bigarren gailurra balentzia-elektroi dentsitatearekin lortzen den ωp
baliotik gertu dagoen arren, lehen gailurra 1.5-2.5 eV beherago agertzen da.

I41/amd egituran ImεM (ω)-k duen portaera banda-egiturari so eginez
ulertu daiteke. 4.20 irudiko banda-egituran energia baxuko trantsizio opti-
koak gertatu daitezkeen hiru gune bereizi ditzakegu: ΓM norabidean erdi-
bidean, P puntutik gertu eta PN norabidean zehar. ΓM norabideko trantsi-
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4.20 Irudia: (a) I41/amd Ca-aren banda-egitura eta DOS, d egoerako proiekzioa

gehituz, 35, 50 eta 65 GPa-etan. (b) Goian ReεM (ω) (lerro jarritua) eta ImεM (ω)
(marradun lerroa). Behean energia-galera funtzioa. Barneko irudiek energia baxu-
ko balioak nabarmentzen dituzte. (c) Goian n (lerro jarraitua) eta κ (marradun
lerroa), behean R.

zioak oso energia baxuetan hasten dira, baina ez dirudi ImεM (ω)-n ekarpen
handiegirik dutenik. P puntutik gertu, P puntuan endekatuak dauden ban-
den artean oso energia baxuko trantsizioak gerta daitezke. Hauen ekarpenak
txikia dirudi ere. Hala ere, 0.6 eV (35 GPa), 0.9 eV (50 GPa) eta 1.0 eV
(65 GPa) energiako trantsizioak agertzen dira PN norabidean P puntuan
endekatuak ez dauden banden artean. Zehazki energia hauetan hasten da
ImεM (ω) handitzen bailara eta gero. Hortaz, hauek dira ImεM (ω)-n ekar-
pen handia duten trantsizioak eta plasmoia agertzearen ardura dutenak.

Azkenik, propietate optikoak konplexu xamarra den C2/c egitura mon-
klinikoan aztertu ditugu 80 GPa-etan. Geure emaitzen arabera, presio hone-
tan ez dago energia baxuko plasmoirik. Ordea, 4.3.2 atalean azaldu bezala,
80 GPa-etan sc egiturak 1.4 eV inguruan moteldutako plasmoi bat erakus-
ten du oraindik. 4.21(b) irudian erakusten da 2 eV-etik behera ImεM (ω)-k
bailara moduko bat erakusten duela oraindik, baina ez da batere sakona eta
zerotik urrun gelditzen da beti. Banda-egituraren konplexutasunak, zein
4.21(a) irudian erakusten baiten, ImεM (ω)-k bere ezaugarriak galtzea era-
giten du. Ondorioz, 4.21(c) irudiko erreflektantziak ez du desberdintasun
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4.21 Irudia: (a) C2/c Ca-aren banda-egitura eta DOS, d egoerako proiekzioa

gehituz, 80 GPa-etan. (b) Goian ReεM (ω) (lerro jarritua) eta ImεM (ω) (marradun
lerroa). Behean energia-galera funtzioa. Barneko irudiek energia baxuko balioak
nabarmentzen dituzte. (c) Goian n (lerro jarraitua) eta κ (marradun lerroa), behean
R.

handirik erakusten energiaren funtzioan eta ∼ 1 eV inguruan sc egiturak
duen beherapenik ez dago, noski. Banda berdinen arteko plasmoiari da-
gokionez, geure ab initio emaitzen arabera 14.8 eV-eko energian agertzen
da, balentzia-elektroi dentsitatea soilik erabiliz lortzen den ωp = 14.1 eV
baliotik gertu.

Laburbilduz, propietate optikoak antzekoak badira ere sc eta I41/amd
egituretan, sc eta C2/c egituren arteko ezberdintasunak aipagarriak dira.
Ondorioz, bi egitura hauek erraz bereizi daitezke neurketa optikoak burutuz.

4.4 Ondorioak

Presiopean elementu interesgarrienetakoa den kaltzioaren propietate des-
berdinen azterketa burutu dugu kapitulu honetan. 4.1 atalean duela gutxi
proposatutako I41/amd egitura tetragonalean eta C2/c monoklinikoan kal-
kulatu dugu Tc, 4.2 atalean kaltzioaren egitura kubiko sinplea efektu anhar-
monikoek egonkortzen dutela frogatu dugu eta, azkenik, Ca-aren propietate
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optikoak 4.3 atalean aztertu ditugu.
4.1 atalean erakutsi dugu GGAn entalpia baxuena duten egiturek espe-

rimentuekin bat datorren Tc-ren bilakaera aurresaten dutela [153]. Adierazi
den bezala, adostasuna ona da presio altuetan, baina 60 eta 80 GPa-etan,
I41/amd eta C2/c egiturek Tc-ren balioa handiesten dute apur bat. Hala
ere, sc egituraren presentzia esperimentalki ondo zehaztua dagoela diru-
di [164, 165]. Gainera, GGA emaitzekin kontraesanean, Teweldeberhan eta
abarren [152] difusio Monte Carlo kuantiko kalkuluek sc egiturak I41/amd
egiturak baino entalpia baxuagoa duela proposatu dute. Are gehiago, 4.2
ataleko kalkuluek erakusten dute sc egitura ez dela soilik energetikoki ho-
betsia, baizik eta efektu anharmoniko kuantiko handiengatik mekanikoki
egonkorra dela [174]. Beraz, azkenean teoria eta esperimentuen arteko kon-
traesan oro konpondu dela esan genezake.

Efektu anharmonikoek sc fasea egonkortzen dutela frogatzeko SCHA-
ren ab initio inplementazio bat garatu dugu. Formalismo honek lauga-
rren ordenako koefizienteak 1BZ osoan ab initio kalkulatzea behar izan
du. Ondoren, birnormalizatutako fonoi anharmonikoen espektroa Gibbs-
Bogoliuboven desberdintzan oinarritutako prozedura bariazional baten bi-
tartez lortu da. Guk dakigula hau da guztiz ab initio burututako SCHAren
lehen inplementazioa. Birnormalizatutako fonoi-espektroak supereroankor-
tasun Tc-a kalkulatzeko parada eman digu. Lortu dugun emaitza esperi-
mentuekin bat datorrela azpimarratu nahi dugu. 30 K azpitik sc egiturak
Cmmm egitura monoklinikoa hartu badezake ere [165], bi fase hauek oso
antzekoak direnez geure kalkulua egokia dela pentsatzen dugu. Izan ere,
hurbilketa harmonikoan Cmmm eta sc egituren fonoiak ia bereiztezinak di-
ra eta, MD kalkuluen arabera [152], Cmmm faseak fonoi egonkorrak ditu
giro-tenperaturan. Are gehiago, sistema honen efektu anharmoniko handiek
bero espezifikoa oso anomaloa izatea eragiten dute, hots, goi-tenperaturako
3kB limitea nabarmen murriztuz. Azken honen baieztapen esperimentalak
zeharka erakutsiko luke zein anharmonikoa den sistema hau. Azkenik, sc Ca-
aren isotopo-efektua aztertu dugu. Izaera anharmonikoa badu ere, isotopo
koefizientea BCS teoria harmonikoak ematen duen baliotik gertu dago.

Amaitzeko, Wannieren interpolazioan oinarritutako metodo bat erabiliz,
kaltzioaren propietate optikoak 0-110 GPa presio tartean aztertu ditugu.
Geure kalkuluek, esperimentuekin adostasunean, fcc Ca-an aurresaten di-
tuzten bolumeneko bi plasmoiek erabilitako metodoaren baliagarritasuna
bermatzen dute. Topatu dugun ezaugarri bereziena sc egiturak duen ener-
gia baxuko plasmoia da, zein 1 eV-eko energian gutxi gorabehera agertzen
baiten. Geure emaitzen arabera, plasmoia 35 GPa-etik gora agertzen da
eta erabat moteltzen da 95 GPa-etan. Gaur egun burutu daitezkeen goi-
presioko erreflektantzia neurketek [190] baieztatu lezakete plasmoi honen
presentzia. Azkenik, plasmoia I41/amd egituran ere topatu dugu, elektro-
nikoki bi egitura hauek oso antzekoak direla baieztatuz. Bestetik, C2/c
egiturak erreflektantziaren portaera desberdina du. Ondorioz, sc egituratik
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desberdintzea erraza izan daiteke erreflektantzia neurketetan.



5 Be2Li aleazioa presiopean

There is no such thing as talent.
There is pressure.

Alfred Adler

Orain arte, bi elementu sinplek goi-presioan erakusten dituzten uste-
kabeko eta ezohiko propietateen inguruan jardun dugu. Kapitulu honetan
ordea, presio altuko fisikan garrantzitsua den beste alor bat izango dugu
mintzagai: presio arruntean agertzen ez diren materialen azterketa. Izan
ere, sarreran aipatu moduan, 0 GPa-etan metaegonkorrak izan daitezkeen
propietate azpimarragarriko materialak topatzeko bide berri bat irekitzen
du presioak. Material hauek, zergatik ez, teknologikoki interesgarriak izan
daitezke. Adibidez, egokia izan daiteke une honetan gogoraraztea diaman-
tea dela goi-presioko neurketak egitea ahalbidetzen duen materiala. Zentzu
honetan, garrantzia handia du oraindik aurkitu ez diren materialen propie-
tate elektroniko eta dinamikoak aztertzea. Kapitulu honetan giro-presioan
agertzen ez den berilio eta litio aleazio sinple baten azterketa aurkezten
dugu.

Aski ezaguna da litioak eta berilioak ez dutela aleazio bitarrik osatzen
giro egoeran. Bestalde, Feng eta abarrek [195] presiopean Be eta Li konbi-
natu daitezkeela eta estekiometria desberdineko aleazioak sortu ditzaketela
erakutsi dute duela gutxi. Hortaz, euren existentziaren froga esperimen-
tala falta bada ere, aleazio hauek “goi-presioko alkimia”-ren adibide dira.
Sortu daitezkeen aleazio guztien artean, hemen aztertuko dugun Be2Li alea-
zioak dirudi energetikoki hobetsia. Ondoren ikusiko dugun moduan, aleazio
honek supereroale on izateko itxura du eta, hau dela eta, bere propietate
elektroniko eta dinamikoak aztertzea erakargarria da oso.

Feng eta abarren [195] kalkuluen arabera, Be2Li-k 5.1 irudiko geruza
hexagonaleko egitura hartzen du. P6/mmm talde espazialaren simetriak
ditu egitura honek eta 80 GPa-etan atomoek dituzten posizioak 5.1 taulan
zerrendatzen dira. Hortaz, grafenoaren moduko Li eta Be geruza tarteka-
tuek osatzen dute egitura, geruza artean, hexagonoaren zentroan, Be atomo
bat kokatzen delarik. Egitura hexagonal antzekoa duten sistema desberdi-
netan supereroankortasun tenperatura trantsizio altuak topatu dira, hots,
CaSi2-n [14], siliziuro hirutarretan [196, 197] eta lurralkalinoz tartekatuta-
ko grafitoan [198, 199]. Are gehiago, Be2Li-k elementu metaliko arinenak
konbinatzen dituenez, Debyeren tenperatura altua izango duela espero de-
zakegu. Honek McMillanen ekuazioko ωlog biderkagaia handiarazi dezake.

115



116 5. Kapitulua: Be2Li aleazioa presiopean

5.1 Irudia: Presio altuetan Be2Li-k geruza hexagonaleko egitura hartzen omen
du [195].

Beraz, egituragatik eta osatzen duten elementuen arintasunagatik, Be2Li
supereroankortasunerako hautagai egokia da.

Be2Li hexagonala termodinamikoki 15 GPa-tik gora hobetsia badago ere,
hemen aurkeztuko ditugun emaitzen arabera, 70 GPa-tik gora bakarrik da
dinamikoki egonkorra. Hau kontuan izanik eta ezegonkortasun dinamiko-
tik gertu propietate interesgarriak agertu daitezkeela kontsideratuz, kalkulu
gehienak 80 GPa-etan burutu ditugu. Kapitulu hau bost atal desberdinetan
banatu dugu. 5.1 atalean ab initio kalkuluaren xehetasunak azalduko dira.
5.2 atalean aleazio honen propietate elektroniko interesgarriak aztertuko di-
ren bitartean, 5.3 atalean propietate dinamikoak eta supereroankortasuna
izango ditugu hizpide. Kalkuluen gehiengoa 80 GPa-etan burutu badugu
ere, 5.4 atalean presioak fonoi-espektroan duen eragina aztertuko dugu. Az-
kenik, 5.5 atalean Be2Li-ren inguruko ondorio nagusiak laburtuko ditugu.

5.1 Taula: Be2Li hexagonalaren gelaxka unitatea osatzen duten sei atomoen
Wyckoffen posizioak 80 GPa-etan. Presio honetan a = 5.9216 a.u. eta c = 7.3577
a.u. dira sare-parametroak.

Atomoa Wyckoffen pos. x y z

Be 2d 0.6667 0.3333 0.5000
Be 2e 0.0000 0.0000 0.7333
Li 2c 0.3333 0.6667 0.0000
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5.1 Kalkuluaren xehetasunak

Aurkezten diren ab initio kalkuluak DFT erabiliz burutu dira Quantum-
ESPRESSO [141] programa baliatuz. Kohn-Shamen ekuazioetan sartzen
den potentzial eraginkorreko trukatze-korrelazioren ekarpena, LDAren Per-
dew eta Zungeren parametrizazioaren bitartez hurbildu dugu. Bestetik,
1.4.1 atalean deskribatutako norma-kontserbatzen duen pseudopotentzial
bat erabili dugu elektroien eta Li eta Be atomoen arteko elkarrekintza mo-
delatzeko. Kalkuluan Li-aren 2s1 elektroia eta Be-aren 2s2 elektroiak soi-
lik sartu ditugu kalkuluetan. Uhin-lauen oinarriari dagokionez, 34 Ry-eko
ebaki-energia nahikoa izan da konbergentzia lortzeko. 1BZko baturak bu-
rutzeko Γ puntuan zentratutako 20 × 20 × 20 tamainako Monkhorst-Pack
sare bat nahikoa izan da. Kalkuluekin hasi aurretik, ioien posizioak euren
oreka posizioetara ekarri behar dira, non indarrak nuluak egiten diren. 5.1
taulatik ikus dezakegu 2d Be eta 2c Li atomoak parametro askerik gabeko
Wyckoffen posizioetan daudela, baina 2e Be atomoek z osagaia aske dutela
biraketa ardatz batean baitaude. Hortaz, geruza arteko Be atomo hauen z
osagaia tentuz erlaxatu behar da kalkuluei ekin aurretik.

Be2Li-ren fonoi-espektroa DFPT erabiliz lortu da. Fonoi-maiztasunak
4 × 4 × 4 tamainako Monkhorst-Pack sare batean kalkulatu dira eta, on-
doren, Fourieren interpolazioaren bidez 1BZko edozein puntutan lortu ahal
izan dira. Puntu gehiagoko 6×6×6 sarean eginiko kalkuluak 3 cm−1-ko des-
berdintasuna duten fonoiak dakartza, aurreko sarea fonoi-maiztasunak kon-
bergitzeko nahikoa dela erakutsiz. Elektroi-fonoi elkarrekintzaren kasuan,
k puntu sare finago bat behar izan dugu (2.64) ekuazioko delta bikoitza
konbergitzeko. Hortaz, Kohn-Shamen energiak 60× 60× 60 tamainako sare
batean kalkulatu dira Fermiren gainazala ahalik eta zehatzen deskribatzeko
asmoz. Fonoiekin egin antzera, elektroi-fonoi zabalerak 4 × 4 × 4 sarean
lortutako balioak Fourieren erara interpolatuz lortu dira beste puntuetan.
Azpimarratu beharko genuke 6 × 6 × 6 puntuko sare bat erabiliz lortu den
λ balioa eta 4 × 4 × 4 sarearekin lortu dena % 1ean soilik direla diferente.
Hortaz, 4× 4× 4 sareko emaitzak aurkezten dira hemen.

5.2 Propietate elektronikoak

Be2Li-ren egituraren anisotropia bere propietate elektronikoetan ere islatzen
da. Esate baterako, geruza egiturak elektroiak atomoen planoetan lokaliza-
tzea eragiten du MgB2-n bezala [200]. 5.2 irudian DOSarekin batera irudi-
katu den banda-egiturak propietate elektronikoek ezaugarri dimentsiobakar
eta bidimentsionalak dituztela erakusten digu. DOS, 5.2 irudian erakutsi
bezala, momentu angeluarraren kanal desberdinetan proiektatu da. Proiek-
zio hauek banda-egitura interpretatzen lagunduko digute. Banda batzuk
bidimentsionalak dira kasik, hau da, elektroi askeen modukoak dira ΓMK
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5.2 Irudia: Be2Li-ren banda-egitura eta proiektatutako DOS 80 GPa-etan. Fer-
miren maila marradun lerroak zehazten du. Ezaugarri dimentsiobakar eta bidimen-
tsionalak agerikoak dira bandetan zein DOSan, non singularitate dimentsiobakar
moduko bat eta urrats bidimentsional modukoak ikus daitezkeen.

planoan eta ia guztiz zapalak ΓA norabide elkarzutean. Banda hauek grafi-
toan eta geruza hexagonaldun beste materialetan [125, 201] topatzen diren
s-px,y orbital hibridoekin erlazionaturiko σ banden antzekoak dira. Hortaz,
Li-an presioak eragiten duen s-p orbital nahasketa [32, 34, 202] sistema ho-
netan ere ematen dela dirudi. Feng eta abarrek [195] aurresandako izaera
bidimentsionala DOSak erakusten dituen urrats modukoetan islatzen da.
Are gehiago, Fermiren mailatik 2 eV beherago, banda dimentsiobakar ba-
ten presentzia nabarmendu behar dugu, zein dispertsio handikoa baiten ΓA
norabidean eta guztiz zapala ΓMK plano elkarzutean. Azken banda honek
DOSak Fermiren mailatik 2 eV behera duen gailur itzela azaltzen du, zein
leundutako singularitate dimentsiobakar baten modukoa baiten. Hau dela
eta, Be2Li-ren kasuan, egitura hexagonalak ez du soilik grafenoaren moduko
planoetako elektroi lokalizazioa areagotzen, planoen elkarzuta den eroapen
kanal dimentsiobakar bat irekitzen du ere.

Antzera, 5.3 irudiko Fermiren gainazalak portaera elektroniko dimen-
tsiobakar eta bidimentsionalaren arteko jokoa islatzen du ere. Lau bandak
zeharkatzen du Fermiren maila eta, ondorioz, lau banda ditugu Fermiren
gainazalean. ΓA norabidearen perpendikularra den plano modukoa izaera
dimentsiobakarraren adierazle da. Gainera, MgB2-ren Fermiren gainazalean
bezala [108, 200] ΓA norabidean lerrokatutako bi zilindro ikus daitezke. Bi
zilindro hauek σ moduko banda bidimentsionalen ondorioz agertzen dira.
Simetria azterketa sakon batek diosku lehen zilindroak eta banda zapalak
simetria berdina dutela eta, beraz, bi banda hauek ez dira gurutzatzen. Bi-
garren zilindroak simetria diferentea duela ikusirik, beste banda gurutzatzen
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5.3 Irudia: Be2Li-ren Fermiren gainazala 80 GPa-etan lau gainazalek osatzen
dute eta portaera elektroniko dimentsiobakar eta bidimentsionalaren arteko jokoa
islatzen du. Ikus bandak ez gurutzatzearen ondorioak. Era berean, bi zilindroen
arteko gurutzatzea kolore aldaketaz adierazi da.

du irudian ikus daitekeen moduan. Azkenik, zilindro moduko beste gaina-
zal bat ikus daiteke KH norabidean zentraturik, zein batik bat planoetan
lokalizatuak dauden egoerei zor baitzaien.

Be2Li-ren propietate elektronikoak antzekoa den MgB2-ren propietatee-
kin alderatzen baditugu, nahiz eta biek ezaugarri batzuk partekatu, MgB2-n
kanal dimentsiobakarrik ez dagoela ikusi beharko genuke. An eta Pickett-ek
erakutsi bezala [203], MgB2-ren geruza arteko Mg atomoak guztiz ioniza-
tzen dira euren karga B planoetara bidaliz. Honek Fermiren maila han-
diagotzen du, Γ puntuan σ bandak Fermiren mailatik oso gertu gelditzen
direlarik. Honen ondorioz, banda dimentsiobakarraren jatorria zein ote den
aztertuz, bi sistema hauen arteko propietate elektronikoen desberdintasun
nagusia ulertuko dugu. 5.2 irudiaren eskuin aldeko proiektatutako DOSean
ikus daitekeenez, Li-ekin eta geruza arteko Be-ekin loturiko p egoerek gailur
bat dute Fermiren mailatik 2 eV beherago, DOSaren gailur nagusiarekin
bat etorriz. Ondorioz, banda dimentsiobakarrak induzitzen duen lokalizazio
handia Li geruzaren zentroan lokalizatzen diren eta geruza arteko Be ato-
moen bidez norabide elkarzutean eroaten duten elektroiekin lotuta dagoela
esan genezake.

Aurreko paragrafoan deskribatutako irudia baieztatzeko froga desberdi-
nak egin ditzakegu. Lehenik, elektroi-lokalizazio funtzioa (ingelesez, elec-
tron localization function, ELF) [204] kalkulatu dezakegu. ELFak modu
sinple batez neurtzen du sistema baten lotura elektronikoa. ELF 0tik 1era
doa eta 1 balioa hartzen du erabat lokalizatua dagoen sisteman, baina 0.5
balioa du elektroi askeen ereduan. 5.4 irudiak erakusten digu ELFak 0.9ko
balio itzela lortzen duela grafenoaren moduko Li planoen erdian. Lokaliza-
zioa murrizten doa z norabidean gora goazela. Bestalde, Be planoan egoera
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5.4 Irudia: Be2Li-ren ELF plano desberdinetan 80 GPa-etan. Irudian (a) z = 0,
Li planoa, (b) z = 0.13 eta (c) z = 0.5, Be planoa, deneko planoetarako irudikatu da
ELF. Ikus Li geruza zentroan ELFak gutxi gorabehera 0.9ko balioa lortzen duela.
Li atomoek (a) irudian eta Be atomoek (c) irudian dituzten posizioak ELFaren
balio nuluarekin bat datoz, erakutsi bezala.

homogeneoagoa da eta ELFak 0.7ko balio maximoa du gutxi gorabehera.
Planoen arteko desberdintasun hau Li eta Be-aren erradio atomiko desber-
dinei egotzi diezaiekegu. Izatez, Li-aren erradio atomikoa handiagoa denez,
Li atomoak lehenago gainjartzen dira presiopean eta balentzia-elektroiak
hexagono zentrora egozten dituzte.

Geruza arteko Be atomoek kanal dimentsiobakarrean jokatzen duten pa-
pera zehazteke dago oraindik. 5.5 irudian Be2Li egitura osoan eta geru-
za arteko atomoak kendutako egituran lortutako banda-egitura eta karga-
dentsitatea alderatu dira. Geruza arteko atomorik gabeko egituraren bandek
σ moduko bandak erakusten badituzte ere, banda dimentsiobakarra ez dago
beteta eta Fermiren mailatik 5 eV gora dago. Honela, geruza arteko Be ato-
noak kentzean, karga-dentsitateak Li geruza hexagonalaren zentroan duen
balio handia desagertzen da. Are gehiago, geruza arteko Be atomoetatik
datozen elektroiak inguruko bi planoetara doazela esan genezake Fermiren
maila handiagotuz. Honek kanal dimentsiobakarra betetzea laguntzen du.
Ondorioz, MgB2-n gertatzen denarekin kontraesanean, non geruza arteko
Mg atomoak guztiz ionizatzen diren, geruza arteko Be atomoek Li planoko
lokalizazio handia eta banda dimentsiobakarra sortzen laguntzen dute.

Laburbilduz, portaera bidimentsionalak supereroale ona den MgB2-ren
bandak gogorarazten badizkigu ere, sistema hauen propietate elektronikoen
artean desberdintasun nabarmenak daude. Lehenik, MgB2-n banda dimen-
tsiobakarra ez egoteak σ bandak Fermiren mailara asko gerturatzen ditu,
oso energia baxuko plasmoiak egoteko aukera zabalduz [126]. Are gehiago,
MgB2-ren B geruzako ELFak [205] B atomoen artean du baliorik handiena
eta ez, Be2Li-n gertatu bezala, planoaren zentroan. Honela, λ-n B ato-
moen planoko desplazamenduak eragiten dituen E2g fonoi moduak ekarpen
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5.5 Irudia: (a) irudian 80 GPa-etan Be2Li-ren banda-egitura (lerro jarraitu bel-
tza) eta egitura bera mantenduz baina geruza arteko atomoak kenduz lortutakoa
(marradun lerro gorria) alderatzen dira. Fermiren maila marradun lerro beltzaz
irudikatu da. Be2Li-ren Li gainazaleko karga-dentsitatea unitate arbitrariotan (b)
egitura osoa mantenduz eta (c) geruza arteko Be atomoak kenduz. Azkenik, (d)
karga-dentsitatea Be gainazalean geruza arteko atonoak kendu direnean.

handiena duela ikusirik [200, 206, 207], Be2Li-n plano barneko modu hauek
elektroiekin horren akoplamendu handia ote duten ikusteke dago. Hala ere,
ELFak horren desberdinak direla ikusirik, plano barneko fonoiak σ bandekin
horren bortizki akoplatzen ez direla pentsa genezake. 5.3 atalean aurkeztu-
ko diren elektroi-fonoi akoplamenduaren kalkulu zehatzek argituko digute
kontu hau.

5.3 Propietate dinamikoak eta supereroankorta-
suna

Be2Li eta MgB2-ren egiturak parekoak direnez eta, ikusi dugun moduan,
neurri batean propietate elektroniko antzekoak dituztenez, zentzukoa dirudi
propietate dinamiko antzekoak ote dituzten galdetzea. Simetria argudioak
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direla eta, bi E2g modu ezberdin egongo dira Be2Li-n, lehena Li plano he-
xagonaleko atomoen plano barneko bibrazioari dagokiona eta bigarrena Be
plano hexagonaleko atomoei dagokiona. Bertan, modu hauek MgB2-n be-
zain garrantzitsuak ote diren aztertuko dugu.

5.6 irudiak 80 GPa-etan kalkulatutako Be2Li-ren fonoi-espektroa erakus-
ten du. Erabat azpimarragarria da Γ puntuan 34 cm−1 balioko maiztasuna
soilik duen fonoi optiko bigun bat aurresaten dutela kalkuluek. Γ pun-
tuan B2g simetria du modu honek eta Be zein Li gainazal hexagonaletako
atomoen planotik kanpoko sigi-saga desplazamendua deskribatzen du. 70
GPa-tik behera fonoi hau ezegonkorra bihurtzen da eta plano hexagona-
lak konkortu egiten dira. Presioak fonoi honen gainean duen eragina 5.4
atalean aztertuko dugu sakonkiago. B2g fonoiaz gain, Γ puntuan E2g lu-
zaketa moduak ere aipatu beharko genituzke. Be E2g moduaren arabera,
Be grafito moduko gainazaleko atomoak aurkako noranzkoan higitzen dira x
edo y norabideetan zehar, beste egitura guztia geldirik mantentzen delarik.
Bestetik, Li E2g moduan, Li gainazal hexagonaleko atomoak dira oszilatzen
dutenak. Γ puntuan Li eta Be E2g moduek 822 cm−1 eta 970 cm−1-eko
maiztasuna dute, hurrenez hurren. MgB2-n E2g fonoia bigunduta agertzen
bada ere Γ puntuan [206, 207], ez Li ezta Be E2g moduek ez dute halako
portaerarik. Azkenik, 5.3.2 atalean azalduko denez, Γ puntuan A1g simetria
eta ω = 968 cm−1-eko maiztasuna duen modua ezin dugu azterketatik baz-
tertu elektroi-fonoi zabalera handiena duen modua delako. A1g moduaren
arabera, gainazal arteko Be atomoek aurkako noranzkoan oszilatzen dute z
ardatzean, Li eta Be gainazal hexagonalak geldirik mantentzen direlarik.

Hemendik aurrera, goian aurkeztutako fonoietara mugatuko dugu azter-
keta, hauek baitira geure ustez fonoi adierazgarrienak.

5.3.1 Efektu anharmoniko posibleak

Eztabaida handia dago efektu anharmonikoek MgB2-aren E2g moduan du-
ten garrantziaren inguruan. Yildirim eta abarren fonoi-izoztuen kalkuluaren
arabera [207] fonoi hau oso anharmonikoa bada ere, koefiziente anharmo-
niko ez-diagonalak barneratzen dituzten kalkulu zehatzek [175] zuzenketa
anharmonikoa % 5ekoa dela soilik erakusten dute. Lazzeri eta abarrek [175]
erakutsi dute, perturbazio-teoriaren bidez kalkulatutako autoenergia anhar-
monikoaren hirugarren eta laugarren ordenako gaien arteko baliogabetzea
dela eta, fonoi-izoztuen balioa gehiegizkoa dela. 4. kapituluan azaldu beza-
la, fonoi-izoztuen kalkuluek koefiziente anharmoniko ez-diagonalak mespre-
txatzen dituzte eta metodo honen emaitzak ez genituzke zorrotzegi hartu
behar. Hau dela eta, fonoi honen gailurraren zabalera handiaren jatorria
ez dira efektu anharmonikoak, σ bandekin duen akoplamendu handia bai-
zik [176]. Dena dela, zehatzak ez badira ere, fonoi-izoztuen kalkuluak hur-
bilketa harmonikotik haragoko ekarpenak garrantzitsuak ote diren ikusteko
lehen pauso bezala ulertu daitezke. Bertan, fonoi-izoztuen azterketa sinple
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5.6 Irudia: (Ezkerrean) Be2Li-ren kalkulatutako fonoi-dispertsioa 80 GPa-etan.
Borobil bakoitzaren azalera modu bakarreko elektroi-fonoi akoplamendu parame-
troaren, λν(q)-ren, proportzionala da. (Eskuinean) Eliashbergen funtzioa maiztasu-
nagatik zatituta, α2F (ω)/ω, PDOS, hauek biak unitate arbitrariotan, eta elektroi-
fonoi akoplamendu parametro integratua, λ(ω).

bat burutuko dugu adierazgarrienak diren fonoietan.

5.7 irudiak gelaxka unitateko energia totala irudikatzen du atomoak ore-
ka egoeratik

uns = xεsν(q) (5.1)

bezala desplazatzen direnean. (5.1) ekuazioa (4.1) ekuazioaren baliokidea
da oinarri bat duen kristal-sarean desplazamendua Γ puntuko fonoi batek
gidatzen baldin badu. Irudian erakusten diren kurbak desplazamendua Be
E2g, Li E2g, A1g eta B2g moduek eragiten dutenean sortzen dira. Gelaxka
unitateko energia

V (x) = ax2 + bx4 (5.2)

potentzial anharmonikoaren bitartez doitu da. 5.7 irudian ikus daitekeen
bezala, Be eta Li E2g moduek eta geruza arteko A1g fonoiak izaera harmo-
nikoa dute. Fonoi-izoztuen ikuspegi honetan, efektu anharmonikoen eragi-
na |b/a2| zatiduraren bitartez neurtu daiteke. Zatidura anharmoniko honek
0.04 eV−1, 0.01 eV−1 eta 0.11 eV−1 balioak ditu Be E2g, Li E2g eta A1g

moduetarako, hurrenez hurren. Balio hauek arbuiagarriak dira MgB2-n E2g

fonoiak duen 8 eV−1-eko balioarekin [207] alderatuta. Bestetik, B2g modu
bigunaren zatidura anharmonikoa |b/a2| = 115.8 eV−1 da, benetan balio
nabarmena. Balio itzel hau B2g moduaren maiztasun oso baxuaren ondorio
zuzena da eta, sc Ca-an energia baxuko zeharkako moduekin gertatzen den
bezala, maiztasun hau efektu anharmonikoek nabarmenki birnormalizatu
dezaketela pentsa genezake.
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5.7 Irudia: Gelaxka unitateko energia totala Be2Li-n 80 GPa-etan atomoak euren
oreka egoeratik (a) Be E2g, (b) Li E2g, (c) A1g eta (d) B2g moduek agindu bezala
desplazatu direnean. Puntuak ab initio emaitzak diren bitartean, lerro jarraituek
V (x) kurba adierazten dute. (c) irudiko desplazamendu positiboak gainazal arte-
ko Be atomoa Be gainazalerantz gerturatzen dela dio aditzera. (d) irudian x Li
atomoen espazio errealeko desplazamenduarekin bat dator. Be atomoen desplaza-
mendua polarizazio bektorearen bitartez dago lotuta.

5.3.2 Elektroi-fononi akoplamendua eta Tc-ren kalkulua

Batzuetan, ez da erraza bereiztea zergatik fonoi batzuk elektroiekin elkarre-
kintza handia duten eta beste batzuk ordea ez. Egokia izan daiteke BCS
teoriaren jatorrizko artikuluari [3] begirada bat bota eta Tc-rentzako zelako
formula proposatu zuten ikustea:

Tc = 1.14ΘD exp

(
− 1

N(εF )V

)
, (5.3)

non V elektroi-elektroi erakartze-potentzial efektibo bat baiten. Izatez, lan
honetan erabili dugun McMillanen ekuazioa goiko honen bilakaera bat da.
Hortaz, Tc-ren balioa handitu daiteke Fermiren mailako egoera-dentsitatea,
N(εF ), handitzen bada. Are gehiago, fonoi modu batek bandak distortsio-
natzen baditu N(εF ) nabarmen handituz, modu hau Fermiren mailako elek-
troiekin indar handiz akoplatzen dela pentsa genezake [208]. Esate baterako,
MgB2-ren E2g moduaren kasua izan daiteke hau [203, 207]. 2.3 atalean des-
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kribatu dugun elektroi-fonoi elkarrekintzaren Migdal-Eliashbergen teoria ere
irudi honekin bat datorrela esan dezakegu. Izatez, (2.71) ekuazioan matrize-
elementuak 1en berdinak direla jotzen badugu, Eliashbergen funtzioa eta,
ondorioz, λ N(εF )-ren proportzionalak bihurtzen direla ikus dezakegu. Hau
guztia dela eta, elektroi-fonoi akoplamenduaren inguruan ideia berriak lortu
ditzakegu bandak nola distortsionatzen diren aztertuz.

Elektroi-fonoi elkarrekintzaren ondorioz fonoiek hartzen duten zabalera-
rentzako eta modu bakarreko elektroi-fonoi akoplamendu parametroarentza-
ko lortu ditugun balioak 5.2 taulan eta 5.6 irudian laburbiltzen dira. Argi
ikus daiteke Γ puntuan zabalera handiena duen fonoia A1g modua dela. Mo-
du honi dagozkion banden distortsioak behatuz, 5.8(b) irudian ikus dezake-
gu σ moduko banda Γ puntuan Fermiren mailaraino jaisten dela. Jaitsiera,
esan bezala, Γ puntuan gertatzen da eta ez ΓA norabide osoan zehar. Aurre-
ko paragrafoetako argudioak jarraituz, modu honen elektroi-fonoi zabalera
handia σ moduko bandaren jaitsierari zor zaiola dirudi. Be2Li-n gertatzen
denaren aurka, MgB2-n kanal dimentsiobakarra guztiz hutsik dago eta Mg
atomoek elkarrekintza elektroniko ahula dute. Honela, A1g modua ez da oso
eraginkorra elektroiekin akoplatzeko garaian eta, ondorioz, ez du elektroi-
fonoi zabalera handirik. Hortaz, kanal dimentsiobakarrak A1g moduaren
zabalera handiaren ardura duela esan genezake.

Be eta Li E2g fonoiei dagokienez, 5.2 taulan adierazten denez, euren
elektroi-fonoi zabalerak 2.8 meV eta 1.0 meV dira, hurrenez hurren, MgB2-
n ΓA norabidean lortzen diren balioak baino magnitude ordena bat gutxia-
go [209] hain zuzen ere. Izatez, 5.8(a) irudian ikus daiteke banden distor-
tsioa ahula dela atomoak Be E2g moduaren arabera desplazatzen direnean.
Erakusten ez bada ere, distortsioa are ahulagoa da fonoien desplazamendua
Li E2g fonoiak gidatzen duenean. Bi moduen arteko ezberdintasunak Be
eta Li geruza hexagonalen izaera desberdinei zor dakieke. 5.5 irudian ikus
daitekeenez, geruza arteko Be atomoak kentzean lotura atomikoa oso des-
berdina da bi geruzetan. Li gainazala homogeneoagoa bihurtzen bada ere

5.2 Taula: Maiztasuna (cm−1-etan eta meV-etan parentesi artean), zatidura
anharmonikoa (eV−1-etan), zabalera (meV-etan) eta modu bakarreko elektroi-fonoi
akoplamendu parametroa Γ puntuan adierazgarrienak diren Be2Li-ren fonoietarako
80 GPa-etan.

ων(q) |b/a2| γν(q) λν(q)

Be E2g 970(120) 0.04 2.8 0.20
Li E2g 822(102) 0.01 1.0 0.10
A1g 968(120) 0.11 5.3 0.38
B2g 34(4.22) 115.8 0.2 8.83
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5.8 Irudia: 80 GPa-etan Be2Li-ren banda-egitura sarea Be E2g moduaren arabe-
ra desplazatu denean AΓM norabidean (a), sarea A1g moduaren arabera atomoak
Be geruzarantz hurbilduz distortsionatu denean AΓM norabidean (b) eta sarea B2g

moduaren arabera desplazatu denean ΓMK norabidean (c). Erabili diren desplaza-
menduak 0.16 Å eta 0.2 Å artekoak izan dira.

(ikus 5.5(c) irudia), Be gainazalak s-px,y lotura kobalentearen ezaugarriak
bereganatzen ditu (ikus 5.5(d) irudia). Honek azaldu lezake zergatik E2g

luzaketa modua indar gehiagoz akoplatzen den elektroiekin Be gainazalean.

Beste alde batetik, bere elektroi-fonoi zabalera 0.2 meV-ekoa bada ere,
duen maiztasuna horren baxua denez eta λν(q) ∝ γν(q)/ω2

ν(q) dela kon-
tuan izanik, B2g moduaren elektroi-fonoi akoplamendu parametroa oso han-
dia da, Γ puntuan 8.83ko balioa erdietsiz. Bere fonoi adarrean 5.6 irudian
ikus daitezkeen borobil handiek argi nabarmentzen dute hau. Are gehia-
go, Eliashbergen funtzioaren eta maiztasunaren arteko zatidura, α2F (ω)/ω,
zein 5.6 irudiaren eskuin aldean erakusten den, ez dator bat PDOSarekin
maiztasun baxuetan. Izatez, modu biguna da λ-n ekarpen handiena duen
fonoia. Hots, elektroi-fonoi akoplamendu parametro integratuak erakusten
digu modu bigunak gutxi gorabehera λ-ren balioan 0.15eko ekarpena duela.
Sistema honetan λ = 0.41 da. Bestalde, 970 cm−1 inguruko delta moduko
gailurra integratzean, λ(ω)-k 0.04eko urratsa du. Gailur hau elektroi-fonoi
zabalera nabarmen xamarra duten Einsteinen moduko A1g eta Be E2g fo-
noien ondorio zuzena da. Azkenik, Fig. 5.8(c) irudian erakusten den bezala,
fonoi honen modu bakarreko elektroi-fonoi akoplamendu parametro handia
ez dator bandak nabarmenki distortsionatzen dituelako.

Honezkero azaldu moduan, λ-k 0.41eko balioa lortzen du. Eliashbergen
funtziotik eta (2.79) ekuazioaz baliatuz, ωlog = 512 K balioa lortzen da.
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Hasiera-hasieratik espero genuen bezala, Be eta Li-aren arintasuna dela eta
balio altua lortu dugu parametro honetarako. Orain arte bezala µ∗ = 0.1
balioa hartuz eta λ eta ωlog-en balioak McMillanen ekuazioan txertatuz,
Tc = 2.5 K balioa lortzen dugu. Balio hau ez da handiegia kalkulatutako
λ ez baita nabarmenegia. Hala ere, modu bigunaren ekarpena ezabatuko
bagenu, Tc-k 0.3 K-eko balio eskasa izango luke. Balio hau lortzeko modu
bigunaren 0.15eko ekarpena kendu egin diogu elektroi-fonoi akoplamendu
parametroari, λ = 0.26 beraz, eta µ∗ eta ωlog-en balioak mantendu egin di-
ra. Honek Be2Li-n supereroankortasuna B2g modu bigunak dakarrela baiez-
tatzen digu. Antzera, CaSi2 [210, 211] eta CaAlSi [212, 213] materialetan
supereroankortasuna modu optiko bigun baten ondorioa da. Azpimarratu
behar dugu CaAlSi-n plano hexagonalen konkortzearekin erlazionatua da-
goen fonoi bigunaren zabalera eta Be2Li-ko B2g moduarena balioz antzekoak
direla [214].

5.4 Presioaren eragina

Be2Li aleazioan, 5.3 atalean aztertu bezala, supereroankortasuna B2g fonoi
bigunak dakar. Hortaz, Tc-ren presiopeko bilakaera modu honen portaera-
ren araberako izango da. Presiopean banden ezaugarri nagusiak aldatzen ez
direnez, arreta propietate dinamikoetan jarriko dugu atal honetan. 5.10 iru-
dian ikus daitekeen moduan, gelaxka unitateko energia totalak sakontasun
gutxiko putzu bikoitz egitura erakusten du 80 GPa-etik behera atomoak B2g

moduaren arabera desplazatzen direnean. 40 GPa-etan duen 3 meV-ko sa-
kontasuna txikituz doa presioa handitzean, 70 GPa-etan potentziala zapala
bihurtuz eta 80 GPa-etan 5.7 irudiko kurba berreskuratuz. Honela, modu
hau presioak egonkortzen duela esan dezakegu. 70 GPa-etik behera gutxi
gorabehera, beraz, Be eta Li planoak zimurtzea espero da.

5.3 Taula: 40 GPa-etan Be2Li-ren gelaxka unitatea osatzen duten sei atomoen
posizioak. Ikus presio honetan Li eta Be plano hexagonalak zimurtuak daudela.
Talde espazial berria P 3̄m1 da. Sare-parametroak a = 6.2452 a.u. eta c = 7.8029
a.u. dira.

Atomoa Wyckoffen pos. x y z

Be 2d 0.6667 0.3333 0.5188
Be 2c 0.0000 0.0000 0.7307
Li 2d 0.3333 0.6667 0.0232
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5.4.1 Tc-ren kalkulua 40 GPa-etan

40 GPa-etan Tc-ren kalkulua errepikatu egin dugu baina B2g moduaren ara-
bera erlaxatutako egitura erabiliz. Kasu honetan, posizio atomikoak 5.3
taulan ematen direnak dira. Lortutako emaitzek elektroi-fonoi akoplamen-
du parametroa 0.35eko baliora murrizten dela erakusten dute. Bestetik,
ωlog = 570 K balio handiagoa lortzen dugu. Berriro ere µ∗ = 0.1 balioa
erabiliz (2.78) ekuazioan, Tc 1.1 baliora murrizten da.

λ-ren murrizketa B2g moduaren presiopeko bilakaerarekin dago lotuta.
40 GPa-etan egitura 5.3 taulan bezala erlaxatzen denean, bi planoetako
atomoen z ardatzeko oszilazioa dakarren moduak 100 cm−1-eko maiztasuna
hartzen du. Beraz, modu bakarreko elektroi-fonoi akoplamendu parametro
handia duen fonoi bigun bat egongo da, baina ez da 80 GPa-etan bezain
handia izango. Izan ere, Γ puntuan modu bigunak duen maiztasuna hiru
aldiz handiagoa da 40 GPa-etan 80 GPa-etan baino. 5.9 irudian Eliahbergen
funtzioaren eta maiztasunaren arteko zatidura, α2F (ω)/ω, eta PDOS 40 eta
80 GPa-etan alderatu dira. 80 GPa-etan α2F (ω)/ω funtzioak 34 cm−1-eko
maiztasunean B2g moduaren ondorioz duen handitze nabarmena maiztasun
handiagoan ematen da 40 GPa-etan, 100 cm−1 inguruan. Honen ondorioz,
(2.72) ekuazioko integralak λ txikiagoa ematen du. Hots, 5.9 irudiak argi
erakusten du kurba gorriak, 80 GPa-i dagokionak, inguratzen duen azalera
handiagoa dela. Hala ere, nahiz eta presioa txikitzean fonoi-maiztasunak
orokorrean txikiagotzen diren, modu bigunaren maiztasuna handitzen denez
ωlog-ek balio handiagoa du 40 GPa-etan. Edonola ere, hau ez da λ-ren
murrizketa konpentsatzeko nahikoa eta Tc-a nabarmen txikitzen da.

5.4.2 Efektu anharmonikoak presiopean

Orain arte burututako Tc-ren eta fonoien kalkuluak hurbilketa harmonikoan
oinarritu dira. Hala ere, hurbilketa hau B2g moduari loturiko zolitasunak
harrapatzeko gai ote den ez dago argi. 5.10 irudiek fonoi honen maizta-
suna efektu anharmonikoen ondorioz nabarmenki birnormalizatu daitekeela
iradokitzen dute. Are gehiago, 70 GPa-etik behera potentzialak duen pu-
tzu bikoitz egiturak agian ez du energia negatiboko egoera lotu bat izateko
sakontasun nahikoa, kaltzioaren sc egituran gertatzen den bezala.

4.2 atalean sc Ca-an egin moduan, koefiziente anharmonikoak kalkulatu
eta SCHAren bidez birnormalizatutako maiztasunak lortu beharrean, fonoi-
izoztuen eredua jarraitu dugu efektu anharmonikoak B2g modua egonkortze-
ko izan dezaketen eraginaren inguruan ideia batzuk bereganatzeko asmoz.
Onartu egin dugu (5.2) ekuazioan deskribatutako V (x) potentzialak gida-
tzen duela ioien higidura, 4.1.1 atalean sc Ca-an egin bezala. Hau dela eta,
V (x) potentzialari atxikiriko Schrödingeren ekuazioa[

− 1

2

(
2

α2MLi
+

2

MBe

)
d2

dx2
+ V (x)

]
ψ(x) = εψ(x) (5.4)
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5.9 Irudia: Be2Li-ren α2F (ω)/ω (a) eta PDOS (b) 40 eta 80 GPa-etan unitate
arbitrariotan. 40 GPa-etan egitura zimurtua dago eta ondorioz modu bigunak bere
maiztasuna 100 cm−1-eraino handitzen du. Hau α2F (ω)/ω-ren 100 cm−1 inguruko
bat-bateko handitzean islatzen da.

bezala adieraz dezakegu. (5.4) ekuazioa (4.2) ekuazioaren baliokidea da
baina Be2Li-ren B2g modurako. Izan gaitezen zehatzagoak eta deskriba
dezagun modu honen arabera atomoak euren oreka egoeratik nola despla-
zatzen diren. B2g moduak atomoen z osagaia aldatzen du bakarrik. Hots,
atomoak honela aldatzen dira lekuz: zBe1 = 0.5 + x/c, zBe2 = 0.5 − x/c,
zLi1 = −αx/c eta zLi2 = αx/c, non Be1 (0.6667,0.3333,0.5000)-ko atomoa,
Be2 (0.3333,0.6667,0.5000)-ko atomoa, Li1 (0.3333,0.6667,0.0000)-ko atomoa
eta Li2 (0.6667,0.3333,0.0000)-ko atomoa baitiren. Ekuazioko α konstan-
teak Li eta Be atomoen desplazamendu desberdina lotzen du polarizazio
bektoreak agindu bezala. (5.4) ekuaziotik ondorioztatutako ε energia totala
positiboa bada eta |ψ(x)|2-k x = 0 denean badu gailurra, egitura bere ore-
ka egoeran egonkorra dela esan genezake [149] eta, ondorioz, fonoi-izoztuen
eredu honen arabera egitura ez dela zimurtzen.

Goian aipatu dugun bezala, 40 GPa-etan V (x) potentzialak sakontasun
gutxiko putzu bikoitz egitura du. Potentzialak balio negatiboak hartzen
baditu ere, (5.4) ekuazioa numerikoki ebatziz 26.47 meV-eko energia total
positiboa lortzen dugu. Lerro horizontal batez irudikatu da energia hau
5.10 irudian. Are gehiago, Fig. 5.10(b) irudian ikus daitekeen moduan,
uhin-funtzioak x = 0 denean du maximoa eta, beraz, efektu anharmonikoek
40 GPa-etan fonoi hau egonkortzen dutela pentsa genezake. Presioa handi-
tzean, ε handitzen doa ere eta 80 GPa-etan 34.40 meV-eko balioa lortzen du.
Era berean, presiopean uhin-funtzioaren x = 0 puntuko maximoa estutzen
doa. Ondorioz, badirudi, fonoi-izoztuen eredu sinple honetan behinik behin,
efektu anharmonikoek geruza hexagonalen egitura egonkortu dezaketela.
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5.10 Irudia: (a) Puntuak ab initio kalkulatutako gelaxka unitateko energia totalak
dira atomoak B2g modu bigunaren arabera desplazatu direnean. Lerro jarraituak
V (x) = ax2 + bx4 potentziala dira eta lerro horizontalak oinarrizko egoeraren ε
energia. (b) Normalizatutako uhin-funtzioaren karratuaren modulua, |ψ(x)|2.

4. kapituluan sakonki aztertu bezala, efektu anharmonikoen azterketa
zehatz bat ezin da fonoi-izoztuen ereduan oinarritu. Halere, eredu honek
efektu anharmonikoek Be2Li aleazioan duten garrantzia erakutsi digu eta,
nahiz eta hurbilketa harmonikoak egitura hau 70 GPa-etik behera ezegonko-
rra dela aurresan, presio baxuagoetan agertu daitekeela proposatzen digu.
Edonola ere, presioak modu bigunaren maiztasuna handitzen duenez eta Tc-
ak modu bigunaren eraginez balio altuagoak lortzen dituela ikusirik, efektu
anharmonikoen eraginez Tc-a 80 GPa-etik behera altuagoa izan daiteke.

5.5 Ondorioak

Kapitulu honetan zehar Be2Li-ren propietate elektroniko eta dinamikoen
azterketa sakona aurkeztu dugu. Ab initio kalkuluek esperimentuekin bat
datozen Tc-ren balioak aurresan dituzte sistema askotan. Hala ere, ez da
geure iragarpena baieztatzen edo ezeztatzen duen esperimenturik burutu
orain arte. Are gehiago, geruza hexagonalek osatzen duten egitura hau ez
da oraindik behatu eta Feng eta abarren [195] egitura iragarpenetan oina-
rritua dago. Edonola ere, hemen aurkeztu dugun azterketak esperimentalki
behatu daitezkeen ezaugarri asko proposatzen ditu. Esate baterako, egitu-
ra berak, B2g moduari loturiko efektu anharmoniko handiak eta Tc = 2.5
K iragarpenak baieztapen esperimentala behar dute. Aurresandako Tc-ren
balioari dagokionez, modu bigunari dagozkion zuzenketa anharmonikoek Tc-
ren balioa alda dezakete.
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Ezjakintasun esperimentalaz aparte, Be2Li-n burutu dugun azterketa be-
netan emankorra izan da elektroi-fonoi akoplamenduaren ezaugarri oroko-
rren inguruan informazio handia eman baitigu. Egitura antzekoa duen eta
supereroale bikaina den MgB2-rekin eginiko alderaketak ez du soilik azterke-
ta gidatu, Be2Li-n trantsizio supereroalearen jatorria zein den ulertzeko ere
oso erabilgarria izan da. Esate baterako, bi material hauen banda-egituren
arteko ezberdintasunak direla eta, Be2Li-n E2g moduak ez dira indar han-
diz akoplatzen σ bandekin. Plano barneko E2g luzaketa moduak elektroie-
kin irmoki akoplatzeko sp2 lotura indartsua behar dela dirudi, ELF geruza
hexagonaleko atomoak lotzen dituen lerroan zehar maximoa izanik. Iza-
tez, Be E2g moduak Li E2g moduak baino elektroi-fonoi zabalera handiagoa
du. Honek E2g moduek akoplamendu handia izan dezaten behar diren bal-
dintzak zeintzuk diren azpimarratzen digu berriro ere. Beraz, p moduko
egoerak dituzten atomoek osatutako geruzetan E2g moduaren elektroi-fonoi
akoplamanedu parametroa handiagoa izan daiteke. Bestalde, banda dimen-
tsiobakarraren presentziak A1g modua elektroi-fonoi zabalera handienekoa
bihurtu du. Ezaugarri hauek guztiek fonoien eta elektroien arteko harreman
estua eta sistemaren propietate elektronikoek propietate dinamikoak nola
determinatzen dituzten erakusten dute.

Bestalde, Be2Li-k modu bigunak Tc-ren balioa handitzeko zein garran-
tzitsuak diren azpimarratzen du. 5.3.2 atalean deskribatu moduan, modu
bigunaren ekarpena kenduko bagenu, Tc-ren balio % 90ean murriztuko litza-
ke. Are gehiago, 5.4 ataleko azterketa ikusirik, efektu anharmoniko handiek
B2g moduaren maiztasuna alda dezaketela pentsa dezakegu. Presioak egitu-
ra hexagonala egonkortzen du, baina efektu anharmonikoak direla eta, egitu-
ra hurbilketa harmonikoak proposatzen duen presio tartean baino zabalagoa
den batean izan daiteke egonkorra. Izatez, erabili dugun fonoi-izoztuen ere-
duak egitura 40 GPa-etik behera ere egonkorra izan daitekeela proposatzen
du. Hala ere, efektu anharmonikoek geruza hexagonaleko egitura hobesten
badute, elektroi-fonoi akoplamendua nola aldatuko den galdera erantzuteke
dirau. Beraz, efektu anharmonikoek Tc-n duten eragina ikertzeko sistema
egokia izan daiteke Be2Li. SCHAn oinarritutako prozedura batek argitu
litzake kontu hauek.

Gainera, Be2Li aleazioa presioak konplexutasunaren katalizatzaile beza-
la duen portaeraren beste adibide bat da. Kristalizatzen den geruza egitu-
rak, portaera elektroniko dimentsiobakar eta bidimentsionalak eta aztertu
ditugun beste hainbat propietatek presioa materialen propietate orokorrak
moldatzeko kanpo-kontrol egokia delako ideia berrindartzen dute.

Laburbilduz, geruza hexagonaleko egitura interesgarrian eta Li eta Be-
aren arintasunean oinarrituta supereroankortasun tenperatura altua lortze-
ko aukera ikusi badugu ere, geure kalkuluek ez dute Tc handiegirik aurresan
Be2Li aleaziorako. Edonola ere, sistema honen propietate dinamiko eta elek-
tronikoak aztertzeak fisika interesgarria lantzeko aukera eman digu.
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6 Paladio hidruroen
supereroankortasuna

Dans la vie, rien n’est à
craindre, tout est à comprendre.

Marie Curie

Azken urteetan ahalegin handia eskaini zaio hidruroen supereroankor-
tasuna ikertzeari. Hidrogeno metalikoak fisikaren irismenetik at jarraitzen
badu ere [215] eta Ashcroftek sistema honetan aurresan zuen Tc oso altua [5]
konfirmatzeke badago ere, Ashcroftek berak proposatu du hidrogeno asko-
ko konposatuetan atomo astunagoek eragindako aurrekonpresio kimikoak
metalizazioa eta Tc altua lortzeko behar den presioa nabarmen murriztu de-
zakeela [216]. Bere intuizioarekin bat, oso Tc altuak iragarri dira III eta IV
taldeetako hidruroetan [19]. Guztien artean SnH4-n 200 GPa-etan lortuta-
ko 62 K-etako balioa [21] eta GeH4-n 220 GPa-etan lortutako 64 K-etako
balioa [16] nabarmendu beharko genituzke.

Bestetik, PdH metalikoa eta supereroalea da giro-presioan [217]. Pre-
sioak esperimentuak burutzea are zailagoa egiten duenez, hidruroetan fo-
noiek eta elektroi-fonoi elkarrekintzak aurresandako jarrera benetan ote du-
ten baieztatzeko esperimentu gabezia nabarmena dago. Bestalde, burutu-
tako Raman [218] eta neutroi sakabanatze [219–221] neurketek ab initio
fonoi kalkuluak emaitza esperimentalekin alderatzeko aukera ematen digute
PdH-n. Are gehiago, supereroankortasuna presioaren eta hidrogeno kontzen-
trazioaren funtzioan neurtu da [217, 222]. 4.2.3 atalean laburki azaldu zen
moduan, emaitzarik bitxiena Tc-ren balioa PdD-n PdH-n baino altuagoa de-
la da [217]. Isotopo-efektu negatibo hau paladio hidruroetan, elektroi-fonoi
supereroale arruntak direnak, eta burdin artseniuro batzuetan [186, 187]
bakarrik neurtu da. Honek oso erakargarria egiten du supereroankortasuna
PdH-n aztertzea. Gainera, PdH-n supereroankortasuna ab initio kalkulatuz
eta lortutako emaitzak esperimentuekin alderatuz, beste hidruroetan egin
diren Tc oso altuko iragarpenak hobeto ulertzeko aukera izan dezakegu.

Kapitulu honetan, PdH-ren Tc-a presioaren funtzioan kalkulatuko da.
Emaitza hauek 6.1 atalean aurkeztuko dira. 6.2 atalean berriz, estekiome-
tria desberdineko paladio hidruroak sortu ote daitezkeen aztertuko dugu,
Tc altuko supereroaleak topatzeko asmoarekin hain zuzen. Isotopo-efektu
negatiboaren inguruko ideia batzuk emango dira 6.3 atalean eta, azkenik,
ondorio nagusiak 6.4 atalean laburtuko ditugu.

133
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6.1 Supereroankortasuna PdH-n presiopean

Esperimentuen emaitzen arabera [222], supereroankortasuna desagertuz doa
presiopean PdH-n. Giro-presioan lortzen den 9 K-eko balioa linealki murriz-
ten doa [217, 222]. Emaitza esperimentalak 4 GPa arte iristen badira ere,
geure kalkuluek presio tarte handiago bat hartu dute, 110 GPa arte iritsiz.
Presio hauetan guztietan kristal-sare berdina mantendu dugu. Pd atomoek
fcc egitura osatzen dute eta H atomoak toki oktaedrikoetan (O) kokatzen
dira, sodio kloruroaren egitura osatuz. Egitura presiopean aldatzen ez dela
jotzen dugu, batik bat, Pd-ak fcc egitura gutxienez 50 GPa arte mantentzen
duelako [223]. PdH-k sodio kloruroaren egitura horren presio altu arte man-
tenduko ez balu ere, hidruro honetan fonoien espektroak eta supereroan-
kortasunak nolako lotura duten ikusteko baliagarria da Tc-ren psesiopeko
bilakaera ikertzea.

6.1.1 Kalkuluaren xehetasunak

Fonoi-maiztasunak eta elektroi-fonoi akoplamendua 2.2.3 atalean azalduta-
ko DFPT erabiliz kalkulatu ditugu Quantum-ESPRESSO [141] progra-
maz baliatuz. Kohn-Shamen egoerak 65 Ry-eko uhin-lauen oinarriarekin
kalkulatu dira eta LDA erabiliz, Perdew eta Zungeren parametrizazioaren
bitartez, hurbildu dugu trukatze-korrelazio energia. Elektroi-ioi elkarrekin-
tza pseudopotentzial ultraleun bat erabiliz deskribatu dugu Pd eta H ato-
moetan. Kalkuluan Pd-aren 4s2, 4p6 eta 4d10 elektroiak kontuan hartu
dira. 5s eta 5p balentzia-kanalak ere aintzakotzat eduki ditugu. 4s2 eta 4p6

barne-elektroiak kontuan hartu dira presiopeko portaera ongi deskribatze-
ko asmoz, baina hauek kalkuluan sartzea ez da derrigorrezkoa giro egoeran.
Kohn-Shamen egoerak lortzeko burutu beharreko 1BZko baturak konber-
gitzeko 24 × 24 × 24 tamainako sare bat behar izan dugu. Edonola ere,
elektroi-fonoi elkarrekintzari loturiko fonoi gailurren zabalera kalkulatzeko
beharrezkoa den delta bikoitza konbergitzeko 72 × 72 × 72 tamainako sa-
re finagoa behar izan dugu. Fonoi-maiztasunak eta elektroi-fonoi zabalerak
4 × 4 × 4 tamainako sareko puntuetan kalkulatu dira. Lorutako balioak
Fourieren interpolazioaren bidez simetria altuko lerroetan zehar lortu dira.
Kalkuluetan 0 GPa-etan erabili dugun sare-parametroa oinarrizko egoera
teorikoari dagokiona da, a = 7.66 a.u. hain zuzen, 7.73 a.u balio esperi-
mentaletik gertu [224]. Presio altuagotan sare-parametroa murriztu egin da
noski.

6.1.2 Presioaren eragina Tc-n

Sodio kloruroaren egitura duen PdH-ren fonoi-espektroa 0-110 GPa pre-
sio tartean 6.1 irudian erakusten da. Batik bat Pd-en oszilazioa dakarten
energia baxuko fonoi akustikoek eta H atomoen oszilazioa dakarten energia
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6.1 Irudia: (Ezkerrean) Sodio kloruroaren egitura duen PdH-ren fonoi-espektroa
0, 10, 35, 60, 85 eta 110 GPa-etan. Borobil bakoitzaren azalera modu bakarreko
elektroi-fonoi akoplamendu parametroaren, λν(q)-ren, proportzionala da. (Eskui-
nean) Elektroi-fonoi akoplamendu parametro integratua, λ(ω), Eliashbergen fun-
tzioa, α2F (ω), eta PDOS, unitate arbitrariotan, presio hauetan guztietan.

altuagoko fonoi optikoek osatzen dute espektroa. Presio altuan fonoi akus-
tiko eta optikoak erabat bereizirik badaude ere, 0 GPa-etan X puntuaren
inguruan nahastu egiten dira. Izatez, modu optikoak oso bigunak dira zero
presioan, baina euren maiztasunak azkar handitzen dira presioarekin bate-
ra. Honen ondorioz, H modu optikoek bolumenarekiko menpekotasun itzela
dutela esan dezakegu. Adibidez, X puntuan energia baxueneko H modu op-
tikoaren giro-presioko 172 cm−1-eko maiztasuna 877 cm−1-eraino hazten da
110 GPa-etan, maiztasuna 5 aldiz handituz. Ordea, puntu honetako energia
baxueneko modu akustikoa 1.5 aldiz bakarrik handitzen da.

Guk dakigula behintzat, ez da neutroi sakabanaketa esperimenturik bu-
rutu PdH isotopoan eta Raman neurketak [218] bakarrik burutu dira. Hor-
taz, Γ puntuko modu optikoa soilik alderatu daiteke esperimentuekin. Edo-
nola ere, Raman emaitzen eta geure iragarpenen arteko alderaketa nahiko
adierazgarria da honezkero. Geure kalkuluen arabera Γ puntuko modu op-
tikoak 157 cm−1-eko maiztasuna izan beharko balu ere, Raman espektroak
472 cm−1-eko maiztasuna duela diosku. Beraz, geure kalkuluak hiru aldiz
txikiagoa den balioa ematen du, errore izugarri bat. Ondorioz, burututako
DFPT kalkulu harmonikoak badirudi fonoi optikoen maiztasunak ez dituela
ongi aurresaten.

DFPT kalkuluak modu optikoen maiztasunak ez dituenez egokiro des-
kribatzen, ez da harritzekoa geure kalkulua Tc-ren balio esperimentala au-
rresateko gai ez dela ikustea. 0 GPa-etan, McMillanen ekuazioan µ∗ = 0.10
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6.2 Irudia: Kalkulatutako Tc-a µ
∗ = 0.10 eta µ∗ = 0.12 balioak erabiliz (a), eta

ωlog (b) presioaren funtzioan PdH-rentzako sodio kloruroaren egituran.

balioa erabiliz, Tc = 33.4 K balio itzela lortzen dugu. 0.10 balioak zentzuz-
koa badirudi ere [225], 6.2 irudian µ∗ = 0.12 balioarekin lortutako emai-
tzak ere erakusten dira. Kalkuluak modu optikoen deskribapen eskasagatik
huts egiten du. Izatez, ab initio eran kalkulatutako banda-egitura PDOS
esperimentalarekin konbinatzen bada, Tc-ren balio esperimentala lortu dai-
teke [225, 226].

Beste alde batetik, geure kalkuluak ongi aurresaten du Tc presiopean
nola murrizten den [222]. Geure emaitzen arabera, Tc-ren balioa oso azkar
txikitzen da presioa handitzen denean eta, 60 GPa-etik gora, 1 K baino
txikiagoa da. Fonoi akustikoek oso ekarpen txikia dute elektroi-fonoi ako-
plamendu parametroan, λ totalaren 0.1 bakarrik, eta euren ekarpena ez da
gehiegi aldatzen presioarekin. Hortaz, PdH-n λ-ren gehiengoa H modu op-
tikoek dakarte. Fonoi zabalerari elektroi-fonoi elkarrekintzak egiten dion
ekarpena antzekoa da aztertutako presio guztietan. α2F (ω) funtzioak pre-
sio hauetan guztietan duen itxura antzekoak baieztatzen du. Eliashbergen
funtzioaren gailurra PDOSean ere agertzen da eta ez da fonoi jakin baten
zabalera handiaren ondorio. Izan ere, zero presioan, modu optikoen γν(q)-a
50 eta 300 GHz artean dago eta nahiko era homogeneoan dago banatuta
1BZan zehar. Haatik, fonoi-maiztasunak asko hazten direnez presioarekin,
modu optikoek λ-n duten ekarpena azkar doa txikituz presioarekin. Ondo-
rioz, ωlog presiopean handitzen bada ere, Tc-ren balioa murriztuz doa. Hots,
0 GPa-etan lortzen dugun λ = 1.23 oso balio altua 0.64ra txikitzen da 10
GPa-etan eta, 60 GPa-etan, 0.31 da soilik.

H fonoi optikoen maiztasunak gutxiesten direnez, aurresan ditugun Tc-
ren balioak handietsiak daude. Hala ere, PdH goi-tenperaturako supereroa-
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lea ezin daitekeela bihurtu esan dezakegu, sodio kloruro egituran behintzat.
Beste kasu askotan ez bezala, presiopean ez da fonoi-anomaliarik garatzen
eta fonoi-maiztasunak presioa handitzean handitu egiten dira ere. Honen
ondorioz, elektroi-fonoi elkarrekintza ez da handitzen.

6.2 Estekiometria desberdineko aleazioak presio-
pean

0 GPa-etan lortu dugun λ balio itzelak paladio hidruroetan goi-tenperaturako
supereroankortasuna topatzeko aukerarik hoberena 0 GPa-etan dugula ira-
dokitzen du. Azaldu den moduan, elektroi-fonoi akoplamenduaren parame-
troaren balio handia H fonoi optikoen biguntasunaren ondorioa da. Honela,
λ-ren balioa mantenduz ωlog handitzea lortuko bagenu, paladio hidruroetan
lortutako Tc-a handitzeko itxaropena izan genezake.

PdH-n H atomoek O tokiak okupatzen dituzte, toki tetraedrikoak (T)
hutsik utzita. Azpimarratu behar dugu O tokien okupazioa energetikoki
hobetsia dagoela soilik kalkuluetan zero puntuko energia (ingelesez, zero
point energy, ZPE) kontuan hartzen denean [227]. ZPE tenperatura nulua
denean (2.35) ekuazioko energia totalean fonoiek duten ekarpena da. T to-
kiak bakarrik okupatuak dituen egituraren ZPE O tokiak okupatuak dituen
egiturarena baina askoz handiagoa da. Hau T tokietan dauden H atomoei
loturiko fonoi optikoek maiztasun oso altuak dituztelako gertatzen da. Hau
dela eta, ωlog nabarmen handitu daiteke T tokiak okupatzen badira. Ho-
nela, oso erakargarria da O eta T tokiak okupatuak dituzten estekiometria
desberdineko paladio hidruroak sortu ote daitezkeen aztertzea. Agian, Tc
balio altuetara eraman gaitzake honek.

Eredu sinple bat jarraituz, bertan, honako hidruroen osaketa posiblea
aztertu dugu: PdH2 (TT) bi H atomoak T tokietan dituena, PdH2 (OT) H
atomo bat T tokian eta bestea O tokian dituena, eta PdH3 non H atomoek
O eta T toki guztiak okupatzen dituzten. Hauek guztiak naturan topatzen
den O tokiko okupazioa duen PdH-rekin alderatuko dira. Estekiometria
desberdineko hidruro hauek osatu ote daitezkeen ikusteko, formazio-entalpia
kalkulatu behar da, zeinek kasu honetan

Hf [PdxH(1−x)] = H[PdxH(1−x)]− xH[Pd]− (1− x)H[H] (6.1)

itxura baituen. (6.1) ekuazioko H[PdxH(1−x)] batugaia PdxH(1−x) aleazioa-
ren entalpia da, H[Pd] Pd-ren entalpia eta H[H] H-ren entalpia. Konposatu
baten entalpia

H = U + PV (6.2)

bezala kalkulatzen da, non U energia totala, P presioa eta V bolumena
diren. Hortaz, geure kasuan ez dugu soilik PdxH(1−x)-ren entalpia kalkulatu
behar, Pd eta H-ren entalpiak behar ditugu ere.
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6.3 Irudia: (a) PdH, PdH2 (OT), PdH2 (TT) eta PdH3 hidruroen formazio-
entalpia 0, 50, 100 eta 150 GPa-etan. (b) PdH eta PdH2 (TT)-ren formazio-entalpia
0, 10, 20, 30, 40 eta 50 GPa-etan.

Formazio-entalpien ab initio kalkuluan erabili ditugun pseudopotentzia-
lak, trukatze-korrelazio hurbilketa eta ebaki-energiak 6.1.1 atalean emanda-
koak izan dira. PdxH(1−x) hidruroetan eta Pd-an 22 × 22 × 22 tamainako
sarea erabili dugu 1BZko baturak burutzeko. Pd-an formazio-entalpia fcc
egituran kalkulatu da. Beste alde batetik, H soilaren entalpia gelaxka unita-
tean 48 H atomo dituen C2/c egitura molekularrean kalkulatu dugu. Pickard
eta Needs-en emaitzen arabera [228], hau da ZPE kontuan hartzen denean
entalpia baxuena duen egitura. Azken kasu honetan, 12 × 6 × 6 tamainako
k puntuen sarea nahikoa izan da konbergentzia lortzeko.

Aleazio bat termodinamikoki egonkorra da eta ez da bere osagaietan des-
konposatzen, bere Hf negatiboa bada. Beraz, formazio-entalpia diagrama
batean bi fase desberdinen, dei diezaiegun A eta B, Hf -ren balioen artean
marra zuzen bat irudikatzen badugu, eta C fase baten Hf -a marraren azpitik
badago, A-k B-rekin erreakzionatuko du C osatzeko. Haatik, C marratik go-
ra badago, C A eta B-n deskonposatu egingo da. Esperimentu batean sortu
daitezkeen faseak laginean kargatutako A eta B-ren proportzioaren arabe-
rakoa izango da. Paladio hidruroen formazio-entalpia diagrama 6.3 irudian
erakusten da. Lehen ondorio bezala garbi esan dezakegu PdH edozein pre-
siotan osatu daitekeen bitartean, PdH3 badirudi ezin dela sekula osatu. Are
gehiago, geure kalkuluen arabera PdH2 (OT) H eta PdH-n deskonposatzen
da beti. Ordea, 6.3(b) irudian erakutsi bezala, 10-30 GPa presio tartean
PdH2 (TT) osatzeko aukera dagoela dirudi.

Honela, sortu daitekeen estekiometria desberdineko paladio hidruro ba-
karra PdH2 (TT) dela dirudi, hori bai, 10-30 GPa presio tartean bakarrik.
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6.4 Irudia: Formula unitateko ∆V (a) eta P∆V (b) PdH, PdH2 (OT), PdH2 (TT)
eta PdH3 hidruroetan presioaren funtzioan. Kurben zakartasuna H-aren egoera-
ekuazio esperimentala interpolatu dugulako agertzen da.

Honen atzetik arrazoi sinple bat ote dagoen ikusteko,

∆V [PdHn] = V [PdHn]− V [Pd]− nV [H] (6.3)

kalkulatu dugu presioaren funtzioan. Izatez, P∆V bolumenak Hf -n duen
ekarpena da. Adierazi beharko genuke H-aren bolumena presio tarte han-
di batean kalkulatu beharrean, berau egoera-ekuazio esperimentaletik lortu
dugula [229]. 6.4(b) irudian ikus daitekeen bezala, P∆V -k minimo bat du
presio baxuan PdHn, non n > 1, hidruro guztientzako. PdH2 (TT)-ren ka-
suan, minimoa 25 GPa inguruan dago kokatua, termodinamikoki egonkorra
deneko tartean hain zuzen ere. Presioa handitzean, P∆V azkar areagotzen
da PdH ez beste aleazio guztietan eta, ondorioz, ezin daitezke osatu. Ho-
nela, 10-30 GPa tartean PdH2 (TT) osatzeko aukera eta beste hidruroak
sortzeko ezintasuna, bolumen efektuak direla esan dezakegu.

Gelaxka unitatean H atomo kopuru ezberdina duten hidruroen formazio-
entalpia alderatzen ari garenez, goran azaldutako iragarpenak ZPE gehituz
berraztertu beharko genituzke. ZPEren garrantzia modu sinple eta azkar
batean neurtzeko, PdH eta PdH2 (TT)-n fonoi kalkuluak burutu ditugu 0-
50 GPa presio tartean. ZPE lortzeko behar den PDOS 4 × 4 × 4 tamainako
sareko q puntuetan burututako DFPT kalkuluaren bidez ondorioztatu da.
H-aren ZPE [228] erreferentziako balioak interpolatuz lortu da. Pd-aren mo-
du akustikoak H-aren presentziak apenas aldatzen dituela ikusirik, Pd-aren
ZPE PdH-ren PDOS fonoi akustikoen maiztasun altuena arte integratuz
hurbildu dugu. ZPE barneratzen duen formazio-entalpia diagrama 6.5 iru-
dian erakusten da. Ikus daitekeen moduan, ZPE barneratzean, PdH2 (TT)
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6.5 Irudia: PdH eta PdH2 (TT)-ren formazio-entalpia 0, 10, 20, 30, 40 eta 50
GPa-etan ZPE barneratuz. Barneko irudian PdH2 (TT)-ren formazio-entalpiaren
eta PdH eta H-ren Hf -ak lotzen dituen marrak x = 1/3 denean duen balioaren
arteko energia diferentzia.

hidruroa ez dago hobetsia termodinamikoki 10-30 GPa presio tartean. Egia
da PdH2 (TT) formazio-entalpiaren eta PdH eta H-ren formazio entalpiak
batzen dituen lerroaren arteko tarteak minimo bat duela 20 GPa-etan, bai-
na jadanik ez da negatiboa. Edonola ere, tarte honek presioarekin duen
bilakaera lehen topatu dugunaren antzekoa da eta, beraz, bolumen efektuek
dominatzen dute estekiometria desberdineko hidruroen osatzea.

Estekiometria desberdineko paladrio hidrurorik sortu ezin daitekeela ba-
dirudi ere, PdH2 (TT)-n elektroi-fonoi elkarrekintza kalkulatu dugu. Izatez,
hau da osatzetik gertuen dagoen hidruroa. 6.1.1 atalean emandako parame-
troekin burutu dugu kalkulua 0 eta 25 GPa-etan, µ∗ = 0.1 balioa erabiliz.
6.6 irudian erakutsi moduan, modu optikoek energia askoz ere altugoa dute
PdH-n baino. Hau bat dator T tokietan dauden H atomoek maiztasun oso
altuak dituztela dioen ideiarekin. 0 GPa-etan geure emaitzek λ = 0.39 eta
Tc = 1.7 K balioak ematen dituzte, PdH-n lortutakoak baino balio nabarmen
txikiagoak. PdH2 (TT)-n lortu dugun elektroi-fonoi akoplamendu parame-
tro txikiagoa modu optikoek duten maiztasun altuagoaren ondorio zuzena
da. Presioa handitzean, modu hauen maiztasuna are gehiago handitzen da
eta, honen ondorioz, λ eta Tc murrizten dira, 25 GPa-etan λ = 0.30 eta
Tc = 0.3 K balioak lortuz. Honela, PdH2 (TT) hidruroan goi-tenperaturako
supereroankortasunik ezin daitekeela topatu dirudi. Honen arrazoia O to-
kietako hidrogeno atomoei loturiko energia baxuko moduak falta direla da.
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6.6 Irudia: (Ezkerrean) PdH2 (TT)-ren fonoi-espektroa 0 eta 25 GPa-etan. Boro-
bil bakoitzaren azalera modu bakarreko elektroi-fonoi akoplamendu parametroaren,
λν(q)-ren, proportzionala da. (Eskuinean) Elektroi-fonoi akoplamendu parametro
integratua, λ(ω), Eliashbergen funtzioa, α2F (ω), eta PDOS, unitate arbitrariotan.

6.3 Isotopo-efektu negatiboari buruzko ideiak

Paladio hidruroek BCS supereroaleen artean bakarra den isotopo-efektu ne-
gatiboa dute. PdH 9 K-etik behera supereroalea bada ere, PdD-ren Tc-a
11 K da [217, 222]. 11-12 K inguruko balio handiagoa oraindik espero da
PdT-n kontzentrazio baxuagoetan egindako neurketak estrapolatuz [230].
Honek inondik inora espero ez den isotopo-koefiziente, α, negatibo batera
garamatza. Izatez, 4.2.3 atalean azaldu moduan, BCS teoria harmonikoan
fonoiak 1/

√
M bezala doaz eta, beraz, λ masaren independentea da. Hau

dela eta, atomoen masa handitzean McMillanen ekuazioko ωlog biderkagaia
murrizten denez, 0.5 inguruko balioa espero da isotopo-koefizientearentzako.
Kasu honetan α ezin da sekula negatiboa izan, noski.

Era honetara, elektroi-fonoi elkarrekintzaren kalkulua hurbilketa harmo-
nikoa eta µ∗ = 0.1 erabiliz errepikatzen badugu hidrogenoaren beste isoto-
poentzako, Tc = 24.9 K eta Tc = 20.8 K balioak lortzen ditugu PdD eta
PdT hidruroetarako, hurrenez hurren. Beraz, isotopo-efektu negatiboa ezin
dugu aurresan. Kalkulu honek α = 0.43 balioa ematen du, hain zuzen, ωlog
1/
√
M erlaziotik gertu doalako. 6.7 irudiko eskuin aldean erakusten denez,

λ berdina da isotopo guztientzako espero bezala.

Isotopo-efektu negatiboa Coulomben pseudopotentzialak isotopo bakoi-
tzean balio desberdina duelako gertatzen dela pentsa genezake. Izan ere,
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6.7 Irudia: (Ezkerrean) 0 GPa-etan PdH, PdD eta PdT hidruroen fonoi-espektroa
sodio kloruroaren egituran. Borobil bakoitzaren azalera modu bakarreko elektroi-
fonoi akoplamendu parametroaren, λν(q)-ren, proportzionala da. PdD-n lortutako
emaitza esperimentalak [219] lauki gorriz irudikatu dira eta PdT-n lortutako emai-
tza esperimentalak [220] lauki berdez. (Eskuinean) Elektroi-fonoi akoplamendu
parametro integratua, λ(ω), Eliashbergen funtzioa, α2F (ω), eta PDOS, unitate
arbitrariotan, hiru isotopo hauetarako.

uste hau justifikatua dago Morel eta Anderson-en [231]

µ∗ =
µ

1 + µ ln(εF /ΘD)
(6.4)

adierazpenaren arabera, non Debyeren tenperaturak parte hartzen baituen.
(6.4) ekuazioan, µ soilik banda-egituraren menpekoa den parametroa da
eta, hortaz, isotopoen masen independentea da. Hala ere, PdH, PdD eta
PdT hidruroen banda-egiturak ezberdinak izan daitezke sare-parametro ez-
berdina erabiltzen bada bakoitzerako. Izatez, a apur bat handiagoa da
PdH-n PdD-n baino [224]. Haatik, geure emaitzen arabera, desberdinta-
sun txiki honek ez du banda-egitura gehiegi aldatzen eta µ zein εF -k hiru
kasuetan balio bera dutela onartzeko ez dago arazorik.

√
2ΘD(PdD) ≈

ΘD(PdH) eta
√

3ΘD(PdD) ≈ ΘD(PdH) erabiltzen badugu (6.4) ekuazioan,
µ∗(PdH)−µ∗(PdT) ≈ 0.001 dela ondorioztatu daiteke. Coulomben pseudo-
potentzialaren diferentzia txiki honek ez du isotopo-koefizientean eraginik
eta, honela, µ∗ isotopo efektuaren erantzule ez dela esan dezakegu.

Ondorioz, geure kalkuluak ezin du isotopo-efektu negatiboa aurresan,
dirudienez, hurbilketa harmonikoak modu optikoak ez dituelako ongi deskri-
batzen. 6.7 irudian kalkulatutako fonoi-espektroa irudikatzen da PdH, PdD
eta PdT hidruroetan. PdD0.63 [219] eta PdT0.7 [220] kasuetan neutroi saka-
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6.8 Irudia: Ab initio kalkulatutako energia totalaren kurbak PdH-n, H atomoa
oreka posiziotik Γ puntuko modu optikoaren arabera desplazatzen denean. Borobil
gorriak H atomoa [100] norabidean zehar desplazatzen denean lortzen diren ba-
lioak dira, lauki berdeak [110] norabidean zehar desplazatzen denean eta diamante
urdinak [111] norabidean zehar desplazatzen denean. Lerro jarraituak V (x, y, z) po-
tentziala irudikatzen du eta marradun lerroak honen zati harmonikoa. Puntudun
lerroa 1

2~ω energia da, non ω Γ puntuan modu optikoak duen maiztasuna baiten.

banaketa bidez lorturiko fonoi-espektroak irudikatzen dira ere. Irudiak argi
erakusten digu kalkulatutako modu akustikoak esperimentuetako balioekin
bat badatoz ere, hidrogeno modu optikoen maiztasunak 1BZ osoan gutxies-
ten direla. Hidrogenoa taula periodikoko elementu arinena dela kontuan
hartuz, bere batez besteko desplazamendua oso handia da eta, agian, hur-
bilketa harmonikoan onartzen den desplazamenduak txikiak direneko ideia
ez da baliagarria. Hortaz, efektu anharmonikoak errore handiaren erantzule
izan daitezkeela pentsatzea zentzuzkoa da.

Γ puntuko modu optikoa deskribatzen duen laugarren ordenako poten-
tzialik orokorrena

V (x, y, z) = a(x2 + y2 + z2) + b(x4 + y4 + z4) + c(x2y2 + x2z2 + y2z2) (6.5)

da, non x = (x, y, z) hidrogeno atomoaren posizio-bektorea baiten bere ore-
ka posiziotik neurtuta. Potentzial honentzako lortzen ditugun parametroak
a = 0.017 eV/a.u.2, b = 0.190 eV/a.u.4 eta c = −0.002 eV/a.u.4 dira. 5.3.1
atalean definitu dugun zatidura anharmonikoa oroituz, |b/a2|-k 644.3 eV−1

balio itzela hartzen duela ikusi dezakegu. V (x, y, z) 6.8 irudian erakusten
da H atomoa [100], [110] eta [111] norabideetan zehar desplazatzen denean.
Laugarren ordenako potentziala ab initio kalkulatutako energia totalekin
bat badator ere, honen zati harmonikoak nabarmen egiten du porrot. 1

2~ω
energian, non ω Γ puntuan modu optikoak duen maiztasuna baiten, poten-
tzialaren zati harmonikoak hidrogeno atomoak pairatzen duen potentziala
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ondo deskribatzen ez duela argi dago. Honek guztiak PdH-n efektu anhar-
monikoak kontuan hartu behar direla baieztatzen digu.

Elsässer eta abarrek [232], V (x, y, z) potentziala gelaxka unitate osoan
zehar eraikitzen bada eta honen autobalioak numerikoki kalkulatzen badi-
ra, Γ puntuko maiztasun optiko esperimentala lortu daitekela erakutsi dute.
Fonoi-izoztuen eredu hau, ordea, Γ puntuko maiztasunak lortzeko bakarrik
da baliagarria eta, 4.2.2 atalean eztabaidatu bezala, fonoi-fonoi elkarrekin-
tza mespretxatzen du. Hau dela eta, supereroankortasuna ikertzeko fonoiak
1BZ osoan zehar behar ditugula aintzat hartuz, metodo hau ez da egokia α-
ren balio negatiboa azaltzeko. Edonola ere, euren kalkuluak argi erakusten
du PdH, PdD eta PdT-ren fonoi-espektro zuzenak lortzeko efektu anharmo-
nikoak perturbazio-teoriaz harago barneratu behar direla.

Kaltzioaren egitura kubiko sinplean gertatzen den bezala, efektu anhar-
monikoek fonoien maiztasunak handituko dituzte. Honela, efektu anharmo-
nikoek kanpo-presio baten moduan jokatuko dute fonoiak gogortuz. Hala
ere, efektu anharmonikoen eragina desberdina izango da isotopo bakoitza-
rentzako. Izatez, atomo arinagoek V (x, y, z) potentziala orekatik harago na-
baritzen dutenez, efektu anharmonikoak PdH-n PdD-n baino eta, antzera,
PdD-n PdT-n baino bortitzagoak izatea espero dugu. 6.1 atalean azaldu be-
zala, Tc-ren balioa modu optikoen araberakoa da guztiz eta azkar murrizten
doa presioaren eraginpean. Ondorioz, efektu anharmonikoek Tc-ren balioa
PdH-n PdD-n baino gehiago murriztuko dutela pentsa dezakegu. Antzera,
PdD-n PdT-n baino gehiago murriztuko da Tc. Gogora dezagun une hone-
tan burutu dugun kalkulu harmonikoak Tc-ren balioak isotopo guztietarako
handiesten dituela. Honek azal lezake isotopo-efektu negatiboaren jatorria,
baina perturbatiboa ez den metodo bat aplikatzea, 4.2 atalean sc Ca-aren
fonoiak egonkortzeko erabilitakoa bezala, ezinbestekoa da azken ondorioak
atera aurretik.

6.4 Ondorioak

Kapitulu honetan paladio hidruroen supereroankortasuna aztertu dugu. Kal-
kuluen emaitzak neurketen balioekin alderatu dira eta, ondorioz, erabili di-
tugun hurbilketen baliagarritasunaren inguruan ideia asko bereganatu ditu-
gu.

6.1 ataleko azterketaren ondorio nagusia Tc-ren iragarpen teorikoa hi-
drogeno modu optikoen maiztasunaren arabera bortizki aldatzen dela izan
daiteke. Fonoi hauen maiztasunak gogortuz presioa handitzen denean, λ
eta, ondorioz, Tc azkar murrizten doaz. Honela, supereroankortasunak pre-
siopean duen izaera ez du ωlog biderkagaiak zehazten, λ-k baizik. Honek
Debyeren tenperatura handi bat izateak Tc altu bat ez duela bermatzen
erakusten digu. Geure kasuan λ altua izatea erabakigarriagoa da. Paladio
hidruroetan topatu dugun hidrogeno modu optikoekiko sentikortasun itzel
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hau, supereroale izan daitezkeen beste hidruro askotan [16, 18–21, 233] ere
espero dugu.

Estekiometria desberdineko paladio hidruroak sortu ote daitezkeen az-
tertu dugu 6.2 atalean. Geure kalkuluen arabera, aztertutako estekiometria
desberdineko hidrurorik ezin da osatu, nahiz eta hidrogeno atomoak T tokie-
tan dituen PdH2 aleazioa osatzetik gertu dagoen 10-30 GPa presio tartean.
Trantsizio supereroalearen tenperatura kalkulatu dugu hidruro honetan, bai-
na Tc-ren balio txiki xamar bat topatu dugu O tokietako hidrogenoen energia
baxuko moduak falta direlako. Beraz, hidruro hauetan Tc-ren balio altuak
lortzeko, O tokiak okupatuak egoteak ezinbestekoa dirudi. Honela, badiru-
di ezin daitekeela Tc altuko supereroalerik sortu estekiometria desberdineko
hidruro hauetan.

PdH, PdD eta PDT-n burutu ditugun Tc-ren iragarpenak neurtutako ba-
lioetatik urrun daude eta, noski, ezin dute isotopo-efektu negatiboa islatu.
6.3 atalean azaldu zenez, Tc-ren iragarpen eskasa kalkuluan efektu anhar-
monikoak mespretxatu ditugulako lortzen da. Are gehiago, efektu anhar-
monikoak isotopo-efektu negatiboaren erantzule izan daitezkeela proposatu
dugu. Dirudienez, modu optikoak indar handiz birnormalizatu daitezke efek-
tu anharmonikoen ondorioz. Honek bermatzen ditu aurreko baieztapenak.
Edonola ere, isotopo-efektu negatiboaren inguruan azken hitza izan aurre-
tik, SCHAn oinarritutako perturbatiboa ez den metodo bat erabili beharko
litzateke. Azkenik, hidrogenoa duen edozein konposatutan, geure kalkuluak
argi uzten du benetan arriskutsua dela azken ondorioak hurbilketa harmo-
nikotik ateratzea. III taldeko hidruroetan burutu diren Tc iragarpen altuen
kasuan [19, 20, 233] bortitza izan daiteke eragina. Hidruro hauek fcc egi-
tura dute, H atomoek O eta T toki guztiak okupatzen dituztelarik. Beraz,
O tokietako hidrogenoekin loturiko energia baxuko moduak efektu anhar-
monikoen ondorioz bortizki birnormalizatuko direla espero dezakegu. Esate
baterako, AlH3-n hurbilketa harmonikoak Tc = 24 K-eko iragarpena badakar
ere, 4 K-etik gora ez da supereroankortasunik behatu [20], dirudienez, efektu
anharmonikoek indar handiz birnormalizatzen dituztelako fonoiak [172].
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7 Laburpena eta ondorioak

Ciencia es todo aquello sobre lo
cual siempre cabe discusión.

José Ortega y Gasset

Tesi honen helburu nagusia presioak sistema desberdinetan induzitzen
duen konplexutasuna lehen-printzipioetan oinarritutako kalkuluen bitartez
aztertzea izan da. Konplexutasuna kontzeptu aski zabala da eta ideia asko
kabitzen dira bere baitan. Edonola ere, presiopean azaleratzen diren gerta-
kizun azpimarragarri asko ikertzeko malgutasuna eman digu gai zabal bat
hartzeak. Lan honetan ikertu ditugun sistema ezberdinak euren interesaga-
tik aukeratu ditugu eta ez aurretik zehaztutako bide bat jarraituz. Beraz,
ez gara soilik alkalino edo lurralkalinoetara mugatu, ez eta hidruroen talde
zehatz batetara, baina litioa, kaltzioa, Be2Li aleazioa eta paladio hidruroak
ikertu ditugu presioak induzitzen duen konplexutasunaren alor desberdinak
irudikatzen dituztelako. Sistema bakoitzean propietate desberdinak azter-
tu ditugu, kasu bakoitzean bereziki azpimarragarriak direnak edo orain ar-
te ikertu ez direnak hain zuzen. Halere, azpimarratu behar dugu lanaren
gehiengoa supereroankortasunari eskaini diogula, agian presiopean azalera-
tzen den fenomeno bereziena. Edonola ere, ezin dugu ahaztu tesi honetan
zehar kitzikapen elektroniko kolektiboak eta efektu anharmonikoak xeheta-
sunez aztertu ditugula ere kasu askotan. Propietate hauek guztiak DFTn
oinarritutako ab initio kalkuluak erabiliz aztertu dira, 1. eta 2. kapituluan
azaldutako eredu teorikoa jarraituz. Konposatu bakoitzaren azterketatik
ateratako ondorio nagusiak kapitulu bakoitzaren amaieran azaldu ditugu
honezkero. Beraz, presioak induzitutako konplexutasunaren inguruko ideia
nagusiei buruz hausnartzeko garaia dugu orain.

Presioak elektroi-dentsitatea konplexuagoa bihurtzen duela azpimarra-
tzen du geure lanak. Konplexutasun elektronikoa diogunean, dentsitatea
ez-homogeneoa eta anisotropoa bihurtzen dela esan nahi dugu. Hasiera ba-
tean behintzat, intuizioaren aurkakoa dirudi honek. Izatez, (1) ekuazioan
nabarmendu bezala, presiopean energia zinetikoa potentziala baino era bor-
titzagoan handitzea espero da, metaletako elektroiak askeagoak bihurtuz.
Hau da metal alkalinoak urte askotan zehar alde batera utzi zireneko arra-
zoia. Neaton eta Ashcroft, ordea, hauek oso metal interesgarriak bihur-
tu zitezkeela konturatu zirenetik [32, 33], arreta handia bereganatu dute.
Izaera ez-homogeneo eta anisotropoa balentzia-elektroiak presiopean gune
interstizialetan lokalizatzen direlako gertatzen da. Honek ere elektroien hi-
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bridazioa bultzatzen du [34, 35]. Orbital nahasketa honen bi adibide argi
ikusi ditugu litioan eta kaltzioan, non s → p eta s → d trantsizioak ikusi
ditugun, hurrenez hurren. Litioan pseudopotentziala anisotropoa bihurtzen
da eta, ondorioz, pseudopotentzial lokaletan oinarritutako ereduek ezin di-
tuzte fonoi-ezegonkortasunak aurresan. Are gehiago, 3.1 atalean aztertu
bezala, kitzikapen elektroniko kolektiboek norabidearen arabera portaera
desberdina dute momentua handia denean, batik bat, CLFEak oso aniso-
tropoak direlako. Be2Li aleazioan, egitura elektronikoa ez-homogeneoa dela
argi geratu da 5. kapituluan. Bere banden ezaugarri dimentsiobakar eta bi-
dimentsionalek hala erakutsi digute bederen. Hau guztia dela eta, presioak
homogeneotasun elektronikoa edo, beste hitzetan, sinpletasuna bultzatzen
duen ideia guztiz baztertu behar da.

Konplexutasun elektroniko hau guztia banda-egituran islatzen da. Iza-
tez banda batzuk zapalak bihurtzen dira, beste batzuk biguntzen dira eta,
orokorrean, zaila da aurresatea zein izango den banda-egituraren bilakaera
presiopean. Honen ondorioz, Fermiren gainazal konplexuak agertzen dira
presiopean. Ikusi dugun moduan, fcc litioaren Fermiren gainazalak habia-
keta guneak garatzen ditu norabide batzuetan. Kaltzioaren sc egoerako
Fermiren gainazalak, zein hiru banda desberdinez osatzen baiten, habiaketa
guneak ditu ere. Elementu askotan agertzen direnez [38, 40], habiaketa du-
ten Fermiren gainazalak nahiko arruntak dirudite gaur egun. Are gehiago,
Be2Li-ren Fermiren gainazalak ere izaera dimentsiobakar eta bidimentsiona-
la islatzen du.

Konplexutasun elektronikoak dakarren beste fenomeno azpimarragarri
bat energia baxuko banda desberdinen arteko plasmoien agerpena da. Banda-
egiturak bereganatutako konplexutasunaren ondorioz, zein normalki elek-
troien lokalizazioarekin lotuta dagoen, energia zehatzeko trantsizioak ager-
tzen dira. Azken hauen eraginez agertu ohi dira plasmoi hauek. Materia-
len propietate optikoak nabarmen aldatzen dira plasmoi hauen eraginez eta
erreflektantziaren neurketetan behatu beharko lirateke. Banda desberdinen
arteko plasmoi diferenteak aztertu ditugu lan honetan. Lehenik, fcc Li-an
40 GPa-etan plasmoi honen dispertsioa momentu altuan oso anisotropoa
dela erakutsi dugu. Bestetik, gutxi gorabehera 1 eV-eko energia duen era
honetako plasmoi bat topatu dugu kaltzioan goi-presioan. Bai fcc Li-an zein
50 GPa-etan sc Ca-an topatu ditugun banda desberdinen arteko plasmoiak
ondo definituriko kuasipartikulak dira kasik moteltzerik gabekoak baitira.
Gainera, era honetako plasmoiak presiopean nahiko arruntak izan daitez-
keela dirudi [190, 234]. Hemen aurkezten dugun lanak presioak moteltzerik
gabeko energia baxuko plasmoiak agerrarazten dituen ideia sendotzen du.

Propietate dinamikoei dagokienez, argi utzi dugu presioak ez dituela fo-
noiak zertan gogortu. Aldez aurretik, atomoen arteko distantziak murrizten
direnez ioien arteko indarrak handiagotuko direla pentsa dezakegu eta, on-
dorioz, fonoi-maiztasunak handitzen direla. Hala ere, kasu askotan fonoi
batzuk momentu zehatzetan bigundu eta ezegonkortasunak agertzen dira
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presiopean. Azken honen eredu argia da Li-aren fcc egitura. 3.2 atalean era-
kutsi bezala, ezegonkortasunek Fermiren gainazaleko habiaketa bektoreekin
bat datoz. Honek argi erakusten digu fonoi-anomaliak goran deskribatu-
tako konplexutasun elektronikoarekin hertsiki erlazionatuak daudela. Tesi
honetan aztertu ditugun sistema gehienek dituzte fonoi-anomaliak. Hots,
kaltzioaren sc egitura ezegonkorra da hurbilketa harmonikoan, 1BZko pun-
tu desberdinetan lortzen diren fonoi irudikariek erakusten dutenez. Be2Li
aleazioak oso modu bigun bat du geruza hexagonalen planotik kanpoko os-
zilazioekin lotuta. Azkenik, PdH-n, toki oktaedrikoetan dauden hidroge-
noekin loturiko fonoi optikoak oso bigunak dira giro-presioan. Azken modu
hauen maiztasuna presiopean azkar handitzen bada ere, geure lanak azpi-
marratzen du fonoi-anomaliak eta ezegonkortasunak topatzea nahiko ohikoa
dela presiopean.

Lan honetan aztertu ditugun sistema guztietan zehar honako ideia errepi-
katu dugu behin eta berriro: fonoi bigunak dira elektroi-fonoi akoplamendu
konstantean ekarpen gehien duten moduak. Hau argi ikusi genuen kaltzioa-
ren I41/amd, C2/c eta sc egiturak, zein Be2Li aleazio hexagonala aztertu
genituenean. PdH-n λ modu optikoen maiztasunen araberakoa da guztiz
eta, hauek bigunak direnean, era itzelean handitzen da. Antzera, nahiz eta
hemen ez dugun kalkulatu, fcc Li-an λ-n ekarpen handiena duen modua ΓK
norabideko zeharkako modu biguna da [36]. 3.2 atalean eztabaidatu beza-
la, elektroi-fonoi zabalera handi batek fonoiak bigundu ditzake. Hau da fcc
Li-aren kasua. Hala ere, zabalera handirik gabe ere, fonoiak bigundu daitez-
ke egitura-arrazoi edo ezaugarri elektronikoengatik. Biguntzearen arrazoia
edozein delarik ere, maiztasun baxua duen edozein fonoik ekarpen handia
du λ-n. Sinpleki, bere ekarpena maiztasunaren alderantziz proportzionala
delako da hau egia. Hau dela eta, fonoi bigunak ditugun kasu gehienetan
Tc-ren balioa handitzen da.

Honela, fonoi bigunak oso garrantzitsuak bihurtzen dira presiopean. Bi-
guntze honi lotuta, efektu anharmonikoak oso inportantak bihurtzen dira
presioa handitzean. Arrazoia nahiko sinplea da, potentzialaren zati harmo-
nikoa zenbat eta txikiagoa, ordena altuagoko gaiak orduan eta erabakiga-
rriagoak baitira. Be2Li-ko planotik kanpoko B2g moduak eta PdH-ren modu
optikoek islatzen dute hau. Azaldu den moduan, efektu anharmonikoek mo-
du hauen maiztasunak handituko dituztela pentsatzen dugu. Kasu hauetan
efektu anharmonikoek duten garrantzia neurtzeko fonoi-izoztuen ereduan oi-
narritu gara. Kalkulu hauek oso zehatzak eta zorrotzak ez badira ere, efektu
anharmonikoen inguruan hainbat ideia hartzeko baliagarriak dira. Bestalde,
efektu anharmonikoak ezinbestekoak dira kaltzioaren sc egitura egonkortze-
ko. Kasu honetan SCHAn oinarritutako kalkulu zehatz bat burutu dugu.
SCHA aplikatu ahal izateko, laugarren ordenako koefiziente anharmonikoak
1BZ osoan zehar kalkulatu behar izan ditugu. Gibbs-Bogoliuboven desber-
dintza kuantikoan oinarritutako metodo bariazional bat eraikitzeko aukera
eman digu honek. Gainera, fonoi anharmonikoak edozein tenperaturan kal-
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kulatzeko aukera izan dugu. Erabilitako metodoa perturbazio-teoria baino
harago doanez, fonoi irudikariak dituzten sistemak aztertzeko zinez da apro-
posa. Are gehiago, SCHAren aplikazioak egitura honen Tc-a lehenengoz kal-
kulatzeko aukera eman digu. Esperimentuekin adostasun itzela lortu dugula
azpimarratu nahi dugu ere.

Guk dakigula behintzat, hau izan da guztiz ab initio burutu den SCHA-
ren lehen aplikazioa. Teoria hau aplikatu ahal izateko koefiziente anharmoni-
koak 1BZ osoan kalkulatu behar izan ditugu. Hauek kalkulatzeko konputazio
denbora itzela behar izan dugu eta soilik sc egitura imajina dezakegun sinple
eta simetrikoena delako izan da posible kalkulua burutzea. Honen ondorioz
ez dugu teoria hau Be2Li eta PdH-n aplikatu. 6.3 atalean azaldu bezala,
efektu anharmoniko handiek azaldu dezakete PdH-ren isotopo-efektu nega-
tiboa. Halere, λ-k hidrogeno modu optikoekiko duen sentikortasuna ikusirik,
fonoiak 1BZ osoan birnormalizatuko dituen formalismo zehatz bat behar da.
Hortaz, sistema hau oso interesgarria izan daiteke SCHA aplikatzeko. Are
gehiago, SCHAren ab initio aplikazioak fonoi bigunak dituzten sistemen
propietate asko aztertzeko aukera eman diezaguke. Agian, beraz, sc Ca-an
burutu dugun SCHAren aplikazioa etorkizuneko askoren artean lehena izan
daiteke.

Tesi honi amaiera bat ipintzeko, aipa dezagun lan honetan zehar presioak
materialen propietateak aldatzeko duen gaitasunaren inguruan asko sakondu
dugula. Aztertutako konplexutasun honek guztiak problema desberdinei
ikuspuntu ezberdinetik heltzeko parada eman digu. Presioak erakutsi digun
guztiak etorkizuneko ikerketa anitz argituko ditu ziur.
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A Fourieren transformatuak

Gizarte primitiboak hotzak dira,
geure gizarte moderno beroekin
konparatuta. Erlojuen modukoak
dira, desordena, aldaketa eta
entropia gutxi sortzen dute, eta
gizarteak berdintsu jarraitzen du
belaunaldirik belaunaldi, ia
historiarik gabe.

Joseba Sarrionandia,
Lagun izoztua

A.1 Definizio orokorrak

Lan honetan zehar Fourieren transformatuak honela definitu ditugu:

f(k) =
1

Ω

∫
dx e−ik·xf(x) (A.1)

f(x) =
∑
k

eik·xf(k), (A.2)

non 1BZra mugatua ez dagoen k puntuen sare diskretu bat erabili den.
Definizio hauen ondorioz,

δkk′ =
1

Ω

∫
dx ei(k−k

′)·x (A.3)

δ(x− x′) =
1

Ω

∑
k

ei(x−x
′)·k (A.4)

itxura hartzen dute Dirac eta Kronecker-en deltek. Funtzioa espazio errea-
lean periodikoa bada, (A.1) ekuazioa

f(k) =
1

Ωcell

∫
cell

dx e−ik·xf(x) (A.5)

moduan sinplifikatzen da.

Argumentu bat baino gehiago transformatzen ari garenean kontu pixka
bat izan behar da goiko definizioekin. Arrazoi praktikoak direla eta, Fourie-
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ren transformatuak

f(k,k′) =
1

Ω

∫
dxdx′ e−ik·xeik

′·x′f(x,x′) (A.6)

f(x,x′) =
1

Ω

∑
kk′

eik·xe−ik
′·x′f(k,k′) (A.7)

bezala definitzea komeni da. f(x,x′) funtzioak kristal-sarearen periodiko-
tasuna badu, k eta k′ sare elkarrekikoko G bektore batek lotzen ditu. On-
dorioz, k 1BZko bektorea izanik eta fGG′(k) ≡ f(k + G,k + G′) definizioa
onartuz, (A.7) ekuazioa

f(x,x′) =
1

Ω

1BZ∑
k

∑
GG′

ei(k+G)·xe−i(k+G′)·x′fGG′(k) (A.8)

bezala berridatzi dezakegu.
Energia eta denboraren arteko Fourieren transformatuak honela burutu

ditugu:

g(t) =
1

2π

∫
dω e−iωtg(ω) (A.9)

g(ω) =

∫
dt eiωtg(t) (A.10)

eta, hortaz,

δ(t− t′) =
1

2π

∫
dω e−iω(t−t′) (A.11)

δ(ω − ω′) =
1

2π

∫
dt e−i(ω−ω

′)t. (A.12)

A.2 Kristal-sareen Fourieren propietateak

Hemen, kristal-sareetan Frourieren transformatuekin loturiko bi identitate
erabilgarri gogoraraziko ditugu [59]:∑

T

ei(k−k
′)·T = Nδkk′ (A.13)

1BZ∑
k

ei(T−T
′)·k = NδTT′ . (A.14)

(A.13) ekuazioko batura solidoko sareko bektore guztietara hedatzen da.



B Matrize dielektrikoa eta
dentsitatearen
erantzun-funtzioa

Experience without theory is
blind, but theory without
experience is mere intellectual
play.

Immanuel Kant

B.1 Matrize dielektrikoa

Hemen, elkarri eragiten dioten elektroiek osatutako sistemaren matrize die-
lektrikoaren alderantzizkoa deskribatuko dugu. Har dezagun elektroietako
bat eta kanpo-elektroi bat dela onar dezagun. Elektroi honek jasango duen
potentziala beste elektroiek sortzen dute

Φi(x, t) =

∫
dx′

n(x′,R)

|x− x′|
(B.1)

eran, non n(x′,R) oinarrizko egoeraren dentsitatea den. Bat-batean denbo-
raren menpeko potentzial bat pizten bada, elektroiak bere eragina nabari-
tuko du ere:

Φf (x, t) = Φext(x, t) +

∫
dx′

nf (x′,R, t)

|x− x′|
. (B.2)

(B.2) ekuazioan Φext elektroiaren eta kanpo-eremuaren arteko elkarrekintza
biluzia da eta nf (x′,R, t) kanpo-potentziala aplikatu ostean t denborako
elektroi-dentsitatea da. Erantzun linealaren teorian, (2.1) ekuazioa erabili
dezakegu eta t denboran elektroiak jasandako potentzialaren aldaketa

δΦ(x, t) = Φext(x, t) +

∫ ∞
−∞

dt′
∫

dx′dx′′
χ(x′′,x′, t− t′)
|x− x′′|

Φext(x′, t′) (B.3)

bezala adierazi dezakegu. Beraz, funtzio dielektrikoaren alderantzizkoa (2.3)
ekuazioan bezala definitzen badugu,

ε−1(x,x′, t− t′) = δ(x− x′)δ(t− t′) +

∫
dx′′

χ(x′′,x′, t− t′)
|x− x′′|

, (B.4)
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pantailatutako potentziala (2.2) ekuazioak ematen du:

δΦ(x, t) =

∫ ∞
−∞

dt′
∫

dx′ ε−1(x,x′, t− t′)Φext(x′, t′). (B.5)

A eranskineko definizioak jarraituz, goiko ekuazioaren Fourieren trans-
formatua erraz lortu daiteke. Kristal batekin ari garenez, honela idatzi
daiteke:

δΦG(k, ω) =
∑
G′

ε−1
GG′(k, ω)Φext

G′ (k, ω). (B.6)

Coulomben potentzialaren Fourieren transformatua

1

|x− x′|
=

1

Ω

∑
k

4π

k2
eik·(x−x

′) (B.7)

dela kontuan hartuz, non k = |k|, erraza da

ε−1
GG′(k, ω) = δGG′ +

4π

|k + G|2
χGG′(k, ω) (B.8)

betetzen dela frogatzea.

B.2 Erantzun-funtzioaren Dysonen ekuazioa

Orain, elkarrekintza duten eta elkarrekintzarik gabeko elektroien erantzun-
funtzioak Dysonen ekuazio baten bidez erlazionatzeko asmoz, katearen erre-
gela erabiliko dugu:

χ(x,x′, t−t′) =
δn(x,R, t)

δVext(x′, t′)
=

∫ ∞
−∞

dτ

∫
dξ

δn(x,R, t)

δVeff (ξ, τ)

δVeff (ξ, τ)

δVext(x′, t′)
. (B.9)

(2.10), (2.11) eta (2.12) ekuazioak erabiliz,

χ(x,x′, t− t′) =

∫ ∞
−∞

dτ

∫
dξ χ0(x, ξ, t− τ)

[
δ(τ − t′)δ(ξ − x′)

+

∫
dξ′

1

|ξ − ξ′|
δn(ξ′,R, τ)

δVext(x′, t′)
+

δVxc(ξ, τ)

δVext(x′, t′)

]

= χ0(x,x′, t− t′) +

∫ ∞
−∞

dτ

∫
dξ χ0(x, ξ, t− τ)

×

[∫
dξ′

1

|ξ − ξ′|
δn(ξ′,R, τ)

δVext(x′, t′)

+

∫ ∞
−∞

dτ ′
∫

dξ′
δVxc(ξ, τ)

δn(ξ′, τ ′)

n(ξ′, τ ′)

δVext(x′, t′)

]
. (B.10)
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Denboraren menpeko trukatze-korrelazio kernela (2.14) ekuazioan bezala de-
finituz, Dysonen ekuazioa lortzen dugu azkenik:

χ(x,x′, t− t′) = χ0(x,x′, t− t′) +

∫ ∞
−∞

dτdτ ′
∫

dξdξ′ χ0(x, ξ, t− τ)

×
[
δ(τ − τ ′)
|ξ − ξ′|

+ fxc(ξ, ξ′, τ − τ ′)
]
χ(ξ′,x′, τ ′ − t′). (B.11)
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C Potentzial ionikoa eta
hurbilketa harmonikoa

The world is given to me only
once, not one existing and one
perceived. Subject and object are
only one. The barrier between
them cannot be said to have
broken down as a result of recent
experience in the physical
sciences, for this barrier does
not exist.

Erwin Schrödinger

C.1 Potentzial ionikoa Fourieren espazioan

(2.22) ekuazioko potentzialaren Tayloren garapeneko n. gaia

Ûn =
1

n!

∑
α1...αn

∑
s1...sn

∑
m1...mn

Φα1...αn
s1···sn (m1, . . . ,mn)ûα1

m1s1 . . . û
αn
mnsn (C.1)

adierazpenak ematen du, non

Φα1...αn
s1···sn (m1, . . . ,mn) =

[
∂(n)U(R)

∂uα1
m1s1 . . . ∂u

αn
mnsn

]
0

(C.2)

eta ûαms m. gelaxka unitateko s. atomoaren desplazamendu-eragilea baiti-
ren. Koefizienteen Fourieren transformatuak

Φα1...αn
s1···sn (q1, . . . ,qn) =

1

N

∑
m1...mn

e−i(q1·Tm1+···+qn·Tmn )

×Φα1...αn
s1···sn (m1, . . . ,mn) (C.3)

Φα1...αn
s1···sn (m1, . . . ,mn) =

1

Nn−1

1BZ∑
q1...qn

ei(q1·Tm1+···+qn·Tmn )

×Φα1...αn
s1···sn (q1, . . . ,qn) (C.4)

159



160 Eranskinak

bezala definitzen baditugu eta desplazamendu-eragileen Fourieren transfor-
matuak

ûαs (q) =
1√
N

∑
m

eiq·Tm ûαms (C.5)

ûαms =
1√
N

1BZ∑
q

e−iq·Tm ûαs (q) (C.6)

bezala, erraza da (C.1) ekuazioa (2.26) ekuazioan bezala idatzi daitekeela
frogatzea.

Batzuetan egokia izan ohi da garapeneko koefizienteak Fourieren espa-
zioan idaztea:

Φα1...αn
s1···sn (q1, . . . ,qn) = N

n
2
−1

[
∂(n)U(R)

∂uα1
s1 (q1) . . . ∂uαnsn (qn)

]
0

. (C.7)

Adierazpen hau (C.3) eta (C.5) ekuazioak erabiliz lortu daiteke.

C.2 Koefizienteen simetriak

1. Energia totala eta honen deribatuak aldaezinak dira sareko bektore
baten translazioarekiko, noski. Ondorioz,

Φα1...αn
s1···sn (m1 +m, . . . ,mn +m) = Φα1...αn

s1···sn (m1, . . . ,mn). (C.8)

Goiko ekuazioaren Fourieren transformatua hartuz gero,

ei(q1+···+qn)·Tm = 1 (C.9)

baldintza erraz ondorioztatu daiteke. Baldintza hau betetzeko koe-
fizientea osatzen duten momentu guztien batura sare elkarrekikoko
bektore bat izan behar da:

q1 + · · ·+ qn = G. (C.10)

2. Deribatu partzialen simetria propietate orokorrak kontuan hartuz,

Φ
α1...αi...αj ...αn
s1···si...sj ...sn (m1, . . . ,mi, . . . ,mj , . . . ,mn) =

Φ
α1...αj ...αi...αn
s1···sj ...si...sn (m1, . . . ,mj , . . . ,mi, . . . ,mn) (C.11)

betetzen dela ikustea tribiala da. Antzera, Fourieren espazioan hona-
koa dugu:

Φ
α1...αi...αj ...αn
s1···si...sj ...sn (q1, . . . ,qi, . . . ,qj , . . . ,qn) =

Φ
α1...αj ...αi...αn
s1···sj ...si...sn (q1, . . . ,qj , . . . ,qi, . . . ,qn). (C.12)
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3. [235] erreferentzian frogatzen den moduan, S talde puntualeko matrize
bat bada, orduan

Φβ1...βn
Ss1...Ssn

(Sm1, . . . , Smn) =
∑

α1...αn

Sβ1α1 . . . SβnαnΦα1...αn
s1...sn (m1, . . . ,mn),

(C.13)
non Ss eta Sm-k errotatutako S(Tm + τ s) atomoa irudikatzen du-
ten. Gelaxka unitatean atomo bakarra dagoela jotzen badugu, goiko
adierazpenaren Fourieren transformatua

Φβ1...βn(Sq1, . . . , Sqn) =
∑

α1...αn

Sβ1α1 . . . SβnαnΦα1...αn(q1, . . . ,qn)

(C.14)
da. Ikus nola s oinarriaren ikurra ezabatu dugun. Gelaxka unitatean
atomo gehiago baldin badaude, erlazioa ez da horren sinplea [173].

C.3 Hamiltondar harmonikoa diagonalizatzen

Hamiltondar ionikoa

Ĥion = T̂ion + Û(R) (C.15)

adierazpenak ematen du. (C.5) eta (C.6) ekuazioetako Fourieren transfor-
matuak jarraituz eta (C.10) ekuazioko baldintza kontuan hartuz, hurbilketa
harmonikoan

Û(R) = Û0 +
1

2

∑
α1α2

∑
s1s2

1BZ∑
q

ûα1
s1 (−q)Dα1α2

s1s2 (q)ûα2
s2 (q) (C.16)

dela erraz froga daiteke, nonDα1α2
s1s2 (q) = Φα1α2

s1s2 (−q,q). Momentu-eragilearen
Fourieren transformatua antzera definitzen badugu,

P̂αs (q) =
1√
N

∑
m

e−iq·TmP̂αms (C.17)

P̂αms =
1√
N

1BZ∑
q

eiq·TmP̂αs (q), (C.18)

energia zinetiko eragilea

T̂ion =
∑
m

∑
s

P̂2
ms

2Ms
=
∑
s

1BZ∑
q

1

2Ms
P̂s(−q)P̂s(q) (C.19)

bezala berridatzi daiteke.
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Hamiltondarra diagonalizatzeko garaian urrats erabakigarria momentu
eta posizio-eragileak transformatzeko sortze- eta deuseztapen-eragile boso-
nikoak erabiltzea da:

ûαs (q) =
∑
ν

1√
2Msων(q)

εαsν(q)
(
b̂νq + b̂†ν−q

)
(C.20)

P̂αs (q) = −i
∑
ν

√
Msων(q)

2
εαsν(q)

(
b̂νq − b̂†ν−q

)
. (C.21)

Sortze- eta deuseztapen-eragile bosonikoek ondorengo aljebra trukakorra be-
tetzen dute:

[b̂νq, b̂
†
ν′q′ ] = δνν′δqq′ , [b̂νq, b̂ν′q′ ] = 0, [b̂†νq, b̂

†
ν′q′ ] = 0. (C.22)

Propietate hauen ondorioz, erraz froga daiteke (C.20) eta (C.21) ekuazioetan
definituriko posizio- eta momentu-eragileen arteko trukatzaileak transforma-
zio kanoniko bati dagozkionak direla:

[P̂s(q), P̂s′(q
′)] = 0, [ûs(q), ûs′(q

′)] = 0, [ûαs (q), P̂α
′

s′ (q′)] = iδq,−q′δαα′δss′ .
(C.23)

Trukatzaile hauek kalkulatzeko∑
α

∑
s

εαsν(q)εα
′
s′ν(q) = δαα′δss′ (C.24)∑

ν

εαsν(q)εαsν′(q) = δνν′ (C.25)

ortogonaltasun eta itxitura erlazioak eta εαsν(q) = εαsν(−q) erabili behar dira.
(C.20) eta (C.21) ekuazioak (C.16) eta (C.19) ekuazioetan txertatuz, sortze-
eta deuseztapen-eragileen arteko trukatzaileak erabiliz eta nνq = nν−q dela
baliatuz, erraz froga daiteke hamiltondarra

Ĥion = Û0 +
∑
ν

1BZ∑
q

ων(q)

(
b̂†νqb̂νq +

1

2

)
(C.26)

moduan diagonalizatzen dela.



D Elektroiaren autoenergia

Shall I refuse my dinner because
I do not fully understand the
process of digestion?

Oliver Heaviside

Bertan,

λn(k) =
1

N

1

N(εF )

1BZ∑
q

∑
n′

∫ ∞
0

dω′ α2Fnn′(k,k + q, ω′)

×

[
1
2fn′k+q

(ω′ − εn′k+q)2
+

1− 1
2fn′k+q

(ω′ + εn′k+q)2

]
(D.1)

ekuazio orokorretik abiatuz, zein (2.68) ekuazioan agertu baiten honezke-
ro, (2.71) eta (2.72) ekuazioak ondorioztatzen saiatuko gara. Testuan zehar
aipatu moduan, fonoien energiak txikiak izan ohi dira elektroien energien
aldean. Hortaz, Eliashbergen funtzioaren Fermiren gainazaleko batez beste-
koa hartzeak zentzua du:

α2Fn(k, ω) =
1

N

1

N(εF )

∑
n′

1BZ∑
q

α2Fnn′(k,k + q, ω)δ(εn′k+q − εF ). (D.2)

Hortaz, goiko ekuazioa

λn(k) =
1

N

1

N(εF )

1BZ∑
q

∑
n′

∫ ∞
0

dω′ α2Fn(k, ω′)

×

[
1
2fn′k+q

(ω′ − εn′k+q)2
+

1− 1
2fn′k+q

(ω′ + εn′k+q)2

]
(D.3)

eran hurbildu dezakegu. Emaitza hau dugula, n′ eta q-ren gaineko baturak
erraz kalkulatu daitezke zero tenperaturan fnk = 2θ(−εnk) dela kontuan
hartuz. Onartu egingo dugu εF = 0 dela. Honela,

I =
1

N

1BZ∑
q

∑
n′

[
1
2fn′k+q

(ω′ − εn′k+q)2
+

1− 1
2fn′k+q

(ω′ + εn′k+q)2

]

=

∫ ∞
−∞

dε N(ε)

[
θ(−ε)

(ω′ − ε)2
+

1− θ(−ε)
(ω′ + ε)2

]
, (D.4)
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non gelaxka unitateko egoera-dentsitatea (1.53) ekuazioan definitu baitzen.
Integrala honela hurbildu dezakegu:

I ≈ N(εF )

[∫ 0

−∞
dε

1

(ω′ − ε)2
+

∫ ∞
0

dε
1

(ω′ + ε)2

]
=

2N(εF )

ω′
. (D.5)

Emaitza hau (D.3) ekuazioan txertatuz, elektroi-fonoi akoplamendu para-
metroarentzako azkenengo emaitza lortzen dugu:

λn(k) = 2

∫ ∞
0

dω
α2Fn(k, ω)

ω
. (D.6)

Azkenik, λn(k) and α2Fn(k, ω)-ren Fermiren gainazaleko batez bestekoak
hartzen baditugu (2.69) eta (2.70) ekuazioak jarraituz, λ-ren balioa lortzen
dugu:

λ = 2

∫ ∞
0

dω
α2F (ω)

ω
. (D.7)



E Ewalden batuketa

An ocean traveler has even more
vividly the impression that the
ocean is made of waves than that
it is made of water.

Arthur S. Eddington

E.1 Energia ioniko totala

Ioi-ioi elkarrekintzak sistemaren energia totalari egiten dion ekarpena

Vion,ion =
1

2

Nion∑
I 6=J

ZIZJ
|RI −RJ |

(E.1)

adierazpenak ematen du. Coulomben elkarrekintza irispide luzeko elkarre-
kintza denez, goiko ekuazioko batura ez da konbergitzen erraza. Konbergen-
tzia azkartzeko asmoz, batura irispide laburreko eta irispide luzeko zatietan
banatu daiteke Ewalden trikimailuaz baliatuz:

Vion,ion = V long
ion,ion + V short

ion,ion, (E.2)

non

V long
ion,ion =

1

2

∫
dx

Nion∑
IJ,x 6=RJ

Z2

|x−RJ |

(γ
π

)3/2
e−γ(x−RI)2 (E.3)

V short
ion,ion =

1

2

∫
dx

Nion∑
IJ,x 6=RJ

Z2

|x−RJ |

[
δ(x−RI)−

(γ
π

)3/2
e−γ(x−RI)2

]
.

(E.4)

Hemendik aurrera gelaxka unitatean atomo bakarra dagoela joko dugu. Ho-
nela, ZI = ZJ = Z. Ioi-ioi elkarrekintza banatu ahal izateko karga gehi-
garriak gehitu eta kendu behar izan ditugu. (E.3) eta (E.4) ekuazioetako
γ parametroak konbergentzia azkartzen lagundu dezake eta, noski, azken
emaitzak parametro honen independentea izan behar du. Banaketa hone-
kin, V long

ion,ion-ek azkar konbergitzen du Fourieren espazioan eta V short
ion,ion-ek

espazio errealean.
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Lehenik, kalkula dezagun irispide luzeko ekarpena. (B.7) ekuazioan
emandako Coulomben potentzialaren Fourieren transformatua erabiliz,

V long
ion,ion =

1

2Ω

Nion∑
IJ

∑
k 6=0

4πZ2

k2

(γ
π

)3/2
∫

dx eik·(x−RJ )e−γ(x−RI)2 . (E.5)

Integrala nahiko erraz kalkula daiteke eta

V long
ion,ion =

1

2Ω

Nion∑
IJ

∑
k 6=0

4πZ2

k2
eik·(RI−RJ )e−k

2/4γ . (E.6)

Atomoak euren oreka egoeran daudenean IJ indizeen gaineko batura oso
erraz burutzen da eta sare elkarrekikoko bektoreek bakarrik dutela ekarpena
ikus daiteke:

V long
ion,ion =

N2

2Ω

∑
G6=0

4πZ2

G2
e−G

2/4γ . (E.7)

Irispide laburreko terminoa kalkulatzeko beste bide bat hartu behar
da. Poisson-en ekuazioa erabiliz, jatorrian kokatutako karga puntualak edo,
nahiago bada, Zδ(x) karga-dentsitateak sortzen duen potentziala Coulom-

ben potentziala da. Antzera, −Z
( γ
π

)3/2
e−γr

2
karga-dentsitateak −Z erf(

√
γr)

r
potentzial zentrala sortzen du, non erf(r) errore-funtzioa baiten. Beraz, iris-
pide laburreko potentziala ongi definiturik dago eta, ondorioz,

V short
ion,ion =

1

2

Nion∑
I 6=J

(
Z2

|RI −RJ |
−
Z2erf(

√
γ|RI −RJ |)

|RI −RJ |

)
. (E.8)

Errore-funtzio osagarria erabiliz, erfc(x) = 1− erf(x),

V short
ion,ion =

1

2

Nion∑
I 6=J

Z2 erfc(
√
γ|RI −RJ |)
|RI −RJ |

(E.9)

idatzi dezakegu.

E.2 Matrize dinamiko ionikoa

Energia ioniko totala irispide laburreko eta luzeko ekarpenetan banatzen
badugu, matrize dinamikoaren ekarpen ionikoa

Dαβ
ion(q) = Dαβ

long(q) +Dαβ
short(q) (E.10)

bezala banatu dezakegu, non

Dαβ
long(q) =

1

N

∑
IJ

eiq·(TI−TJ )

[
∂2V long

ion,ion

∂uαI ∂u
β
J

]
0

(E.11)

Dαβ
short(q) =

1

N

∑
IJ

eiq·(TI−TJ )

[
∂2V short

ion,ion

∂uαI ∂u
β
J

]
0

. (E.12)
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Erraz froga daiteke[
∂2V long

ion,ion

∂uαI ∂u
β
J

]
0

=
1

Ω

1BZ∑
k

∑
G

4πZ2

|k + G|2
(k + G)α(k + G)βeik·(RI−RJ )

×e−(k+G)2/4γ − N

Ω
δIJ

∑
G6=0

4πZ2

G2
GαGβe−G

2/4γ

(E.13)

betetzen dela. Emaitza hau (E.11) ekuazioan txertatuz, matrize dinamiko
ionikoaren irispide luzeko limitea

Dαβ
long(q) =

N

Ω

∑
G

4πZ2

|q + G|2
(q + G)α(q + G)βe−(q+G)2/4γ

−N
Ω

∑
G6=0

4πZ2

G2
GαGβe−G

2/4γ (E.14)

adierazpenak ematen duela ikusi dezakegu.
Ashcroft eta Mermin-ek erakutsi bezala [59], ioi bikoteen arteko elka-

rrekintza deskribatzen duen potentzial bat topatuz gero, matrize dinamikoa

Dαβ
short(q) = −2

∑
T6=0

∂2V short
ion,ion(T)

∂xα∂xβJ
sin2

(
q ·T

2

)
(E.15)

bezala lortu daiteke. Izatez, (E.9) ekuazioan erakutsi bezala, irispide labu-
rreko elkarrekintza energia ioien arteko distantziaren menpekoa da soilik.
Hortaz,

∂2V short
ion,ion(T)

∂xα∂xβJ
= −∂

2φshort(T)

∂xα∂xβ
(E.16)

betetzen dela erraz ikus daiteke, non

φshort(x) = Z2 erfc(
√
γr)

r
. (E.17)

Errore-funtzio osagarriaren propietateak erabiliz, potentzialaren deribatuek

∂2φshort(T)

∂xα∂xβ
= Z2T

αT β

T 2

[(
4γ +

6

T 2

)√
γ

π
e−γT

2
+

3erfc(
√
γT )

T 3

]
−Z2 δαβ

T 2

[
2

√
γ

π
e−γT

2
+

erfc(
√
γT )

T

]
(E.18)

itxura dutela ikus daiteke. Hortaz,

Dαβ
short(q) = 2

∑
T6=0

∂2φshort(T)

∂xα∂xβ
sin2

(
q ·T

2

)
, (E.19)

non deribatuak (E.18) ekuazioak ematen baitituen. Dαβ
long(q) eta Dαβ

short(q)
ezagunak direnean, matrize dinamikoaren ekarpen ionikoa zehaztua dago.
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F Koefiziente anharmonikoak
eta SCHA

The man of science has learned
to believe in justification, not by
faith, but by verification.

Thomas H. Huxley

F.1 Gibbs-Bogoliuboven desberdintzaren ekarpen
desberdinak

Bertan, Gibbs-Bogoliuboven desberditzan, (4.9) ekuazioan, ekarpena duten
gai guztiak garatuko dira.

F.1.1 F0

SCHAren aplikazioaren printzipio bariazionalean erabilitako probako ha-
miltondarraren energia askea (4.10) ekuazioan agertzen da. (4.12), (2.33),
(2.34) eta (2.35) ekuazioak erabiliz honela garatu daiteke gai hau:

F0 = − 1

β
lnZ = − 1

β
ln
(

tr(e−βĤ0)
)

= − 1

β
ln

 ∑
n1...n3Nion

e−βU0e−β
∑
ν

∑1BZ
q Ων(q)(nνq+ 1

2)


= U0 −

1

β
ln
∏
νq

∑
n

e−βΩν(q)(n+ 1
2)

= U0 −
1

β
ln
∏
νq

e−
1
2
βΩν(q) 1

1− e−βΩν(q)

= U0 −
1

β

∑
ν

1BZ∑
q

ln
[
nB(Ων(q))e

1
2
βΩν(q)

]
. (F.1)

Azken-aurreko pausoan serie geometrikoaren baturaren formula erabili dugu.
Honek (4.13) ekuazioko berdintza frogatzen du.
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F.1.2 〈(Û2 − Û0
2 )〉0

(2.29) ekuazioan bezala, ioien desplazamendu-eragilea bosoien sortze- eta
deuseztapen-eragileen funtzioan idazten badugu, Û2 − Û0

2 eragile harmoni-
koak

Û2 − Û0
2 =

1

2

∑
α1α2

1BZ∑
q

∑
ν1ν2

εα1
ν1 (−q)√

2MΩν1(q)

εα2
ν2 (q)√

2MΩν2(q)

× [Dα1α2(q)−D0α1α2(q)]Âν1−qÂν2q (F.2)

itxura hartzen du, non
Âνq = b̂νq + b̂†ν−q (F.3)

eragilea definitu baiten. (F.2) ekuazioan D(q) ων(q) balio propioak dituen
matrize dinamiko originala da, baina D0(q) Ων(q) autobalioak dituen pro-
bako matrize dinamikoa da. Notazioa sinplifikatzeko asmoz, defini dezagun

gν1ν2(q) =
1

2

∑
α1α2

εα1
ν1 (−q)√

2MΩν1(q)

εα2
ν2 (q)√

2MΩν2(q)
[Dα1α2(q)−D0α1α2(q)]. (F.4)

Honela,

Û2 − Û0
2 =

1BZ∑
q

∑
ν1ν2

gν1ν2(q)Âν1−qÂν2q. (F.5)

Û2−Û0
2 -ren traza kalkulatzerakoan, honako matrize-elementuak agertuko

zaizkigu:
〈n1 . . . n3Nion |Âν1−qÂν2q|n1 . . . n3Nion〉. (F.6)

Sortze- eta deuseztapen-eragileen

b̂†νq|n1 . . . n3Nion〉 =
√
nνq + 1|n1 . . . nνq + 1 . . . n3Nion〉 (F.7)

b̂νq|n1 . . . n3Nion〉 =
√
nνq|n1 . . . nνq − 1 . . . n3Nion〉 (F.8)

propietateak erabiliz gero,

〈n1 . . . n3Nion |Âν1−qÂν2q|n1 . . . n3Nion〉 = δν1ν2(1 + 2nν1q) (F.9)

dela erraz froga daiteke. Orduan, gν(q) = gνν(q) definituz,

〈(Û2 − Û0
2 )〉0 =

1

Z
tr
(

(Û2 − Û0
2 )e−βĤ0

)
=

∑
ν

1BZ∑
q

∑
n gν(q)(1 + 2n)e−βΩν(q)(n+ 1

2
)∑

n e
−βΩν(q)(n+ 1

2)

=
∑
ν

1BZ∑
q

gν(q)

[
1 + 2

∑
n ne

−βΩν(q)n∑
n e
−βΩν(q)n

]
. (F.10)
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Azken batura hauek erraz kalkulatu daitezke. Izatez,
∑

n e
−βΩν(q)n serie

geometriko bat da eta bere batura∑
n

e−βΩν(q)n =
1

1− e−βΩν(q)
(F.11)

da. Antzera,

∑
n

ne−βΩν(q)n = − 1

Ων(q)

∂

∂β

∑
n

e−βΩν(q)n =
e−βΩν(q)

(1− e−βΩν(q))2
. (F.12)

(F.11) eta (F.12) berdintzak (F.10) ekuazioan txertatuz,

〈(Û2 − Û0
2 )〉0 =

∑
ν

1BZ∑
q

gν(q) (1 + 2nB(Ων(q))) (F.13)

adierazpen sinplea lortzen da.
D0(q) eta D(q) diagonalizatzen duten bektoreak berdinak direla onar-

tzen badugu, gν(q)-ren itxura asko sinplifikatu daiteke. Kasu honetan,

D0α1α2(q) =
∑
ν

MΩ2
ν(q)εα1

ν (q)εα2
ν (q) (F.14)

Dα1α2(q) =
∑
ν

Mω2
ν(q)εα1

ν (q)εα2
ν (q) (F.15)

idatzi dezakegu eta, polarizazio bektoreen ortogonaltasunaz baliatuz,

gν(q) =
ω2
ν(q)− Ω2

ν(q)

4Ων(q)
. (F.16)

Beraz, Ĥ1-en batez besteko estatistikoaren zati harmonikoa (4.14) ekuazioak
ematen duela frogatu dugu.

F.1.3 〈Û3〉0
〈Û3〉0 kalkulatzerakoan honako matrize-elementuak agertuko zaizkigu:

〈n1 . . . n3Nion |Âν1q1Âν2q2Âν3q3 |n1 . . . n3Nion〉. (F.17)

Ekarpen hauek guztiak nuluak direla ikustea ez da bereziki zaila. Hots,
Âν1q1Âν2q2Âν3q3 gaiak beti du sortze- eta deuseztapen-eragile kopuru ba-
koiti bat. Eragile kopuru bakoiti batek |n1 . . . n3Nion〉-ren gainean eragiten
duenean ez dago berau berreskuratzeko aukerarik eta, ondorioz, matrize-
elementuak nuluak dira. Honela,

〈Û3〉0 = 0. (F.18)
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F.1.4 〈Û4〉0
Bestalde, 〈Û4〉0 kalkulatzen dugunean, honako matrize-elementuak beharko
ditugu:

〈n1 . . . n3Nion |Âν1q1Âν2q2Âν3q3Âν4q4 |n1 . . . n3Nion〉. (F.19)

(F.7) eta (F.8) ekuazioetako propietateetan oinarritutako kalkulu astun bai-
na zuzen batek

〈n1 . . . n3Nion |Âν1q1Âν2q2Âν3q3Âν4q4 |n1 . . . n3Nion〉 =

3δν1ν2δν3ν4δ−q1,q2δ−q3,q4(2nν1q1 + 1)(2nν2q2 + 1) (F.20)

emaitza dakarkigu. Hortaz, potentzial ionikoaren n. ordenako gaia (2.26)
ekuazioak ematen duela kontuan hartuz,

〈n1 . . . n3Nion |Û4|n1 . . . n3Nion〉 =

1BZ∑
q1q2

∑
ν1ν2

gν1q1,ν2q2(2nν1q1 + 1)

×(2nν2q2 + 1) (F.21)

idatzi dezakegu, non

gν1q1,ν2q2 =
1

8N

∑
α1...α4

εα1
ν1 (q1)εα2

ν1 (−q1)εα3
ν2 (q2)εα4

ν2 (−q2)

4M2Ων1(q1)Ων2(q2)

×Φα1α2α3α4(q′,−q′,q,−q). (F.22)

Emaitza hau erabiliz, honela jarraitu dezakegu:

〈Û4〉0 =
1

Z
tr
(
Û4e

−βĤ0

)
=

1BZ∑
q1q2

∑
ν1ν2

gν1q1,ν2q2

×
∑

n

∑
m(2n+ 1)(2m+ 1)e−βΩν1 (q1)ne−βΩν2 (q2)m∑

n

∑
m e
−βΩν1 (q1)ne−βΩν2 (q2)m

=

1BZ∑
q1q2

∑
ν1ν2

gν1q1,ν2q2 (1 + 2nB(Ων1(q1)))

× (1 + 2nB(Ων2(q2))) . (F.23)

Azken berdintza (F.11) eta (F.12) ekuazioak erabiliz lortzen da. Azkenik,

jν(q) =
∑
ν′

1BZ∑
q′

gν′q′,νq
(
1 + 2nB(Ων′(q

′))
)

(F.24)

definituz, (4.15) eta (4.16) ekuazioak berreskuratzen ditugu.
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F.2 Polarizazio bektoreen transformazio unitarioa

F.1 atalean azaldu bezala, D(q) eta D0(q) diagonalizatzeko polarizazio bek-
tore berdinak erabili ditugu. Hortaz, (4.20) eta (4.21) ekuazioen bitartez su-
pergelaxkak sortzeko erabili ditugun polarizazio bektoreak D(q) eta D0(q)
matrize bien bektore propioak dira eta, gainera, berdinak izatera behartu
ditugu. Haatik, matrize dinamiko biak aldatzen ez dituen transformazio
unitario bat imajina genezake:

D(q) = U †qD(q)Uq (F.25)

D0(q) = U †qD
0(q)Uq, (F.26)

non U †qUq = 1. Beraz, eskubide osoa izango genuke

ε′ν(q) = Uqεν(q) (F.27)

polarizazio bektoreak erabiltzeko supergelaxkak sortzeko. U matrizeek ener-
gia askea minimizatzeko parametro berriak eman ahal dizkigula pentsa ge-
nezake. Halere, ikusiko dugunez, energia askea hautatutako U matrizeen
independentea da.

Har dezagun (F.4) ekuazioan definituriko gν1ν2(q) gaia eta aplika die-
zaiogun goran aipaturiko transformazio unitario. Hortaz,

g′ν1ν2(q) =
1

2

ε′†ν1(−q)√
2MΩν1(q)

[D(q)−D0(q)]
ε′ν2(q)√

2MΩν2(q)

=
1

2

ε†ν1(−q)√
2MΩν1(q)

U †−q[D(q)−D0(q)]Uq
εν2(q)√

2MΩν2(q)

= gν1ν2(q), (F.28)

non berriro ere εν(−q) = εν(q) erabili dugun. Ondorioz, U−q = Uq dela
onartu dugu ere. Beraz, energia askearen ekarpen harmonikoa aldaezina da
transformazio unitarioarekiko.

Antzera, koefiziente anharmonikoak gaugearen independenteak dira eta
polarizazio bektoreen transformazio unitarioak ez die eragiten. Hortaz,
〈Û4〉0-ren adierazpenean polarizazio bektoreak aldatuko dira bakarrik. Trans-
formatutako ekarpenak honako gaiak izango dituela ikustea erraza da:∑

ν

∑
α′β′

f(Ων(q))Uαα
′

q εα
′
ν (q)U∗β

′βεβ
′
ν (q), (F.29)

non f(Ων(q)) maiztasunen funtzio jakin bat den. Har dezagun orain

(Uε)†f(D)(Uε) (F.30)
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matrize-biderkadura, non ν eta q indizeak kendu ditugun matrize dinami-
ko, matrize unitario eta polarizazio bektoreetatik notazioa errazteko asmoz.
Orain, Tayloren garapen bat hartuz

(Uε)†f(D)(Uε) = (Uε)†
∑
n

1

n!
f (n)(0)Dn(Uε)

= ε†
∑
n

1

n!
f (n)(0)(U †DU)nε

= ε†f(U †DU)ε = ε†f(D)ε (F.31)

berdintza frogatu dezakegu. Antzera, εi D-ren bektore propio bat denean
behinik behin,

ε†if(D)εi = ε†i
∑
n

1

n!
f (n)(0)Dnεi

= ε†i
∑
n

1

n!
f (n)(0)λni εi = ε†if(λi)εi. (F.32)

(F.31) eta (F.32) ekuazioak baliatuz,∑
ν

∑
α′β′

f(Ων(q))Uαα
′

q εα
′
ν (q)U∗β

′βεβ
′
ν (q) =

∑
ν

f(Ων(q))εαν (q)εβν (q) (F.33)

berdintza erraz frogatzen da. Azken emaitza honek 〈Û4〉0 gaugearen inde-
pendentea dela baieztatzen digu. Hau dela eta, koefiziente anharmonikoak
lortzeko erabili ditugun supergelaxkak sortzerakoan polarizazio bektoreak
finkatzea justifikatua dago.

F.3 Koefiziente anharmonikoen kalkulua

Abiapuntu bezala (4.20) eta (4.21) ekuazioak erabiliz (4.22) ekuazioa nola
ondorioztatu daitekeen erakutsiko dugu bertan.

Lehenik, berridatz ditzagun (4.20) eta (4.21) ekuazioak

R̄A
nτ = T̄n + τ + ūnτ + dAm (F.34)

R̄B
nτ = T̄n + τ + ūnτ + dBm (F.35)

bezala, non

dAm = ηa cos(q ·Tm)εν(q) (F.36)

dBm = ηa sin(q ·Tm)εν(q) (F.37)
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eta Tm = T̄n + τ . dAm eta dBm-ren Fourieren transformatuak erabilgarriak
izango dira. Hots,

dA(q′) =
1√
N

∑
m

e−iq
′TmdAm

=
1√
N

1

2
ηa
∑
m

(
ei(q−q

′)·Tm + e−i(q+q′)·Tm
)
εν(q)

=
√
N

1

2
ηa(δq′−q,G + δq′+q,G)εν(q). (F.38)

Antzera,

dB(q′) =
√
N

1

2i
ηa(δq′−q,G − δq′+q,G)εν(q). (F.39)

(F.38) eta (F.39) ekuazioak beherago erabiliko ditugu.
Atomoen desplazamenduaren supergelaxkako deskribapenaren eta sc egi-

tura originaleko deskribapenaren arteko harremana da frogapenaren gakoa.
Harreman hau tribiala da espazio errealean:

ūnτ = u(T̄n + τ ). (F.40)

Sistema osoan dugun supergelaxka kopurua Nτ = N/N1N2N3 baldin bada,
Fourieren espazioko harremana konplikatuagoa da, baina erraz lortu daiteke:

ūτ (q̄) =
1√
Nτ

∑
m

eiq̄T̄mūmτ

=
1√
Nτ

∑
m

eiq̄T̄mu(T̄m + τ )

=
1√
NτN

∑
m

1BZ∑
q

eiq̄T̄me−iq(T̄m+τ )u(q)

=
1√

N1N2N3

1BZ∑
q

e−iqτ δq̄−q,Ḡu(q). (F.41)

Izatez, (F.41) ekuazioa matrize-ekuazio bat da. Ezker aldean τ indizeko
N1×N2×N3 tamainako bektore bat dugu eta eskuin aldean δq̄−q,Ḡ baldin-
tzaren arabera hautatutako N1 × N2 × N3 q bektore. Beraz, q̄-k zehazten
du q puntuen zerrenda. Honela, matrize-notazioa erabiliz, (F.41) ekuazioa

ūτ (q̄) =
∑
q

Aτq(q̄)u(q) (F.42)

bezala berridatzi dezakegu, non

Aτq(q̄) =
1√

N1N2N3
e−iqτ . (F.43)
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(F.42) ekuazioko batura δq̄−q,Ḡ baldintzak emandako q puntuen gainekoa
dela bakarrik onartzen da. Erraza da alderantzizkoa

A−1
qτ (q̄) =

1√
N1N2N3

eiqτ (F.44)

dela ikustea, ∑
τ

A−1
qτ (q̄)Aτq′(q̄) = δq,q′ (F.45)

baita, noski. Azken ekuazioan batura supergelaxkako N1 × N2 × N3 sare-
bektoreen gainean burutu behar da. Hortaz,

∂

∂ūατ (q̄)
=
∑
q

A−1
qτ (q̄)

∂

∂uα(q)
. (F.46)

Era berean, supergelaxkan kalkulatutako modulatutako egituraren poten-
tzial ionikoaren bigarren deribatuak sc egitura originaleko koordenatuen
funtzioan berridatz daitezke:

∂2U(u + d)

∂ūα1
τ1(q̄)∂ūα2

τ2(−q̄)
=
∑
q1q2

A−1
q1τ1

(q̄)A−1
q2τ2

(−q̄)
∂2U(u + d)

∂uα1(q1)∂uα2(q2)
. (F.47)

(C.7) ekuazioa jarraituz, goiko adierazpen honetaz baliatu gaitezke super-
gelaxkako matrize dinamikoak eraikitzeko.

Une honetan, (F.47) ekuazioaren eskuin aldearen Tayloren garapena har-
tu dezakegu d barnean dugun dimentsiorik gabeko η parametroarekiko. Hor-
taz, u→ 0 limitea hartuz,

[
∂2U(u + d)

∂uα1(q1)∂uα2(q2)

]
0

=

[
∂2U(u)

∂uα1(q1)∂uα2(q2)

]
0

δq1+q2,G

+
1BZ∑
q′

∑
α3

[
∂3U(u)

∂uα1(q1)∂uα2(q2)∂uα3(q′)

]
0

dα3(q′)δq1+q2+q′,G

+
1

2

1BZ∑
q′q′′

∑
α3α4

[
∂4U(u)

∂uα1(q1)∂uα2(q2)∂uα3(q′)∂uα4(q′′)

]
0

dα3(q′)dα4(q′′)

×δq1+q2+q′+q′′,G +O(η3). (F.48)

Kroneckeren deltek kristal-sarearen translazio simetriak betetzen direla ber-
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matzen dute. (C.7), (F.38) eta (F.39) ekuazioak erabiliz

[
∂2U(u + dA)

∂uα1(q1)∂uα2(q2)

]
0

=

[
∂2U(u)

∂uα1(q1)∂uα2(q2)

]
0

δq1+q2,G

+
1

2
ηa

1BZ∑
q′

∑
α3

Φα1α2α3(q1,q2,q
′)εα3

ν (q)δq1+q2+q′,G(δq′−q,G + δq′+q,G)

+
1

2

(
1

2
ηa

)2 1BZ∑
q′q′′

∑
α3α4

Φα1α2α3α4(q1,q2,q
′,q′′)εα3

ν (q)εα4
ν (q)

×δq1+q2+q′+q′′,G(δq′−q,G + δq′+q,G)(δq′′−q,G + δq′′+q,G)

+O(η3), (F.49)

idatzi dezakegu, non supergelaxka dA erabiliz modulatu baiten, edo, modu-
lazioa dB-k ematen duenean,

[
∂2U(u + dB)

∂uα1(q1)∂uα2(q2)

]
0

=

[
∂2U(u)

∂uα1(q1)∂uα2(q2)

]
0

δq1+q2,G

+
1

2i
ηa

1BZ∑
q′

∑
α3

Φα1α2α3(q1,q2,q
′)εα3

ν (q)δq1+q2+q′,G(δq′−q,G − δq′+q,G)

+
1

2

(
1

2i
ηa

)2 1BZ∑
q′q′′

∑
α3α4

Φα1α2α3α4(q1,q2,q
′,q′′)εα3

ν (q)εα4
ν (q)

×δq1+q2+q′+q′′,G(δq′−q,G − δq′+q,G)(δq′′−q,G − δq′′+q,G)

+O(η3). (F.50)

(F.49) eta (F.50) ekuazioen baturaren η-rekiko bigarren deribatua hartzen
badugu η = 0 denean,

d2

dη2

[[
∂2U(u + dA)

∂uα1(q1)∂uα2(q2)

]
0

+

[
∂2U(u + dB)

∂uα1(q1)∂uα2(q2)

]
0

]
η=0

=

a2
∑
α3α4

Φα1α2α3α4(q1,q2,Gq + q,G−q − q)δq1+q2,Gε
α3
ν (q)εα4

ν (q)

(F.51)

betetzen dela erraz ikus dezakegu.

Ondoren, (F.47) ekuazioa alderantzikatuz eta ū → 0 limitea hartuz,



178 Eranskinak

(F.51) ekuazioko emaitzaren bitartez∑
α3α4

Φα1α2α3α4(q1,G−q1 − q1,q,G−q − q)εα3
ν (q)εα4

ν (q) =

1

a2

∑
τ1τ2

Aτ1q1(q̄)Aτ2G−q1−q1(−q̄)

× d2

dη2

[
D̄α1α2

τ1τ2
(q̄, η, A) + D̄α1α2

τ1τ2
(q̄, η, B)

]
η=0

(F.52)

berdintza lortu dezakegu. (F.52) ekuazioan D̄α1α2
τ1τ2

(q̄, η, A) dA modulazioa
duen supergelaxkan kalkulatutako matrize dinamikoa da eta D̄α1α2

τ1τ2
(q̄, η, B)

dB modulazioa duen supergelaxkan kalkulatutakoa. Aδ2G−q1−q1(−q̄) ma-
trizeak duen itxura ulertzea da azken pausoa. Azpimarratu behar dugu
G−q1−q1 ez dela q̄-ek zehazten duen zerrendaren parte q1 hala bada behin-
tzat. Halere, G−q1 − q1 −q̄-ek zehatzen duen zerrendaren parte da. Beraz,
dena bateragarria da eta

Aτ2G−q1−q1(−q̄) =
1√

N1N2N3
e−i(G−q1−q1)·τ2 =

1√
N1N2N3

eiq1·τ2 .

(F.53)
Honela, (F.43) eta (F.53) berdintzak (F.52) ekuazioan txertatuz, supergelax-
kan kalkulatutako matrize dinamikoen eta koefiziente anharmonikoen arteko
harremana lortu dugu azkenik:∑

α3α4

Φα1α2α3α4(q1,G−q1 − q1,q,G−q − q)εα3
ν (q)εα4

ν (q) =

1

a2

1

N1N2N3

∑
τ1τ2

e−iq1·(τ1−τ2) d2

dη2

[
D̄α1α2

τ1τ2
(q̄, η;A) + D̄α1α2

τ1τ2
(q̄, η;B)

]
η=0

.

(F.54)

Azken ekuazio honetan q eta q1 bektoreak 1BZkoak direla onartu dugu,
baina −q eta −q1 bektoreek ez dute zertan gune honetakoak izan eta 1BZra
ekarri behar dira G−q eta G−q1 sare elkarrekikoko bektoreak erabiliz. Sare
elkarrekikoko bektoreek koefiziente anharmonikoak aldatzen ez dituztela eta
εν(q) = εν(−q) onartuz, (4.22) ekuazioa berreskuratzen dugu.

F.4 jν(q)-ren simetriak

Bertan, S talde puntualeko simetria eragiketa bat baldin bada

jν(Sq) = jν(q) (F.55)
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betetzen dela erakutsiko dugu, non

jν(q) =
1

8N

∑
ν′

1BZ∑
q′

∑
α1...α4

εα1
ν′ (q

′)εα2
ν′ (−q′)εα3

ν (q)εα4
ν (−q)

4M2Ων(q)Ων′(q′)

×Φα1α2α3α4(q′,−q′,q,−q)
(
1 + 2nB(Ων′(q

′))
)
. (F.56)

S matrize ortogonala dela eta (C.14) ekuazioan azaldutako koefiziente anhar-
monikoen simetriak kontuan hartuz,

jν(q) =
1

8N

∑
ν′

1BZ∑
q′

∑
α1...α4

εα1
ν′ (q

′)εα2
ν′ (−q′)εα3

ν (q)εα4
ν (−q)

4M2Ων(q)Ων′(q′)

×
∑

β1β2β3β4

Sα1β1Sα2β2Sα3β3Sα4β4Φβ1β2β3β4(Sq′,−Sq′, Sq,−Sq)

×
(
1 + 2nB(Ων′(q

′))
)
. (F.57)

Orain, εν(Sq) = Sεν(q) eta Ων(Sq) = Ων(q) erabiliz,

jν(q) =
1

8N

∑
ν′

1BZ∑
q′

∑
α1...α4

∑
µ1···µ4

Sα1µ1Sα2µ2Sα3µ3Sα4µ4

×
εµ1ν′ (Sq′)εµ2ν′ (−Sq′)εµ3ν (Sq)εµ4ν (−Sq)

4M2Ων(Sq)Ων′(Sq′)

×
∑
β1···β4

Sα1β1Sα2β2Sα3β3Sα4β4Φβ1β2β3β4(Sq′,−Sq′, Sq,−Sq)

×
(
1 + 2nB(Ων′(Sq′))

)
.

=
1

8N

∑
ν′

1BZ∑
q′

∑
µ1···µ4

εµ1ν′ (Sq′)εµ2ν′ (−Sq′)εµ3ν (Sq)εµ4ν (−Sq)

4M2Ων(Sq)Ων′(Sq′)

×Φµ1µ2µ3µ4(Sq′,−Sq′, Sq,−Sq) = jν(Sq). (F.58)

Azken-aurreko urratsean S matrizeen ortogonaltasuna erabili dugu: SST =
1.

F.5 Koefiziente anharmonikoak fonoi-izoztuen kal-
kulutik

Bertan, atomoak euren oreka posiziotik

un = ηa cos(q ·Tn)εν(q) (F.59)

bezala desplazatzen direnean energia totala (4.26) ekuazioak ematen duela
frogatuko dugu. Izan ere, C.1 eranskineko deskribapena jarraituz, atomoko
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energia totala

U

N
=
U0

N
+

4∑
n=2

Un
N

(F.60)

bezala, non

Un
N

=
1

n!Nn

∑
m1...mn

∑
q1...qn

∑
α1...αn

ei(q1·Tm1+···+qn·Tmn )

× Φα1...αn(m1, . . . ,mn)uα1
m1
. . . uαnmn (F.61)

baiten, idatz daiteke laugarren ordena arte garatzen badugu desplazamen-
duarekiko. Goran oinarri-indizea ezabatu dugu eta, honela, goiko garapena
gelaxka unitateko atomo bakarra dugunean da baliagarria. Orain, (F.59)
berdintza (F.61) ekuazioan txertatuz eta kosinua esponentzial irudikarien
funtzioan idatziz,

U(η)

N
=
U0

N
+
η2

2
a2Mω2

ν(q) +
η4

4!
Φ4,νq (F.62)

betetzen dela froga daiteke, non

Φ4,νq = a4
∑
α1...α4

εα1
ν (q)εα2

ν (−q)εα3
ν (q)εα4

ν (−q)Φα1α2α3α4(q,−q,q,−q).

(F.63)
Adierazpen hau 2q sare elkarrekikoko bektorea denean betetzen da soilik.
Kasu honeten, esponentzialen baturek dakartzaten Kroneckeren delta guz-
tiek koefiziente anharmoniko berdina ematen dute. Bestalde, hirugarren
ordenako koefizienteen ekarpena nulua da, oraingoan, Kroneckeren deltek
dakartzaten koefiziente guztiek (C.10) ekuazioko simetria hausten dutela-
ko. Ondorioz, U(η)/N kurba laugarren ordenako potentzial batekin doituz,
maiztasuna zein Φ4,νq proiekzioa lortu daitezke.



Argitalpenak

Cause a pressure drop, oh
pressure
Oh yeah pressure drop a drop on
you
I say a pressure drop, oh
pressure
Oh yeah pressure drop a drop on
you

Toots And The Maytals

Lan honen zati handiena honako erreferentzietan argitaratu da:

1. Ab initio study of superconducting hexagonal Be2Li under pressure,
Ion Errea, Miguel Martinez-Canales eta Aitor Bergara,
Physical Review B 78, 172501 (2008)

2. Fermi surface nesting and phonon instabilities in simple cubic calcium,
Ion Errea, Miguel Martinez-Canales, Artem R. Oganov eta Aitor Ber-
gara,
High Pressure Research 28, 443 (2008)

3. Exotic behavior and new crystal structures of calcium under pressure,
Artem R. Oganov, Ying Xu, Yanming Ma, Ion Errea, Aitor Bergara
eta Andriy O. Lyakhov,
Proceedings of the National Academy of Sciences 107, 7646
(2010)

4. Electronic collective excitations in compressed lithium from ab initio
calculations: importance and anisotropy of local field effects at large
momenta,
Ion Errea, A. Rodriguez-Prieto, Bruno Rousseau, V. M. Silkin eta
Aitor Bergara,
Physical Review B 81, 205105 (2010)

5. Kohn anomalies and enhanced superconductivity in simple systems un-
der pressure: Insights from the nearly free electron model,
Bruno Rousseau, Ion Errea eta Aitor Bergara,
Journal of Physics and Chemistry of Solids 71, 1159 (2010)

6. Anharmonic Stabilization of the High-Pressure Simple Cubic Phase of
Calcium,

181



182 Argitalpenak

Ion Errea, Bruno Rousseau eta Aitor Bergara,
Physical Review Letters 106, 165501 (2011)

7. Isotope effect in the superconducting high-pressure simple cubic phase
of calcium from first principles,
Ion Errea, Bruno Rousseau eta Aitor Bergara,
Journal of Applied Physics-en onartua



Eskerrak

Y hay una sola saliva y un solo
sabor a fruta madura, y yo te
siento temblar contra mı́ como
una luna en el agua.

Julio Cortázar, Rayuela

Denbora azkar aurrera badoa ere, askotan kosta egiten da nola aldatzen
garen jabetzea. Atzera begiratzea ez da sarri egiten dugun ariketa, baina
garai baten amaieran gaudenean ezinbestekoa da memoria trebatu eta non-
dik gatozen ulertzea. Soilik honela ulertu baitaiteke garai honetan zehar
egindako esfortzuek emandako esperientzia. Duela lau urte hasi nuen aben-
tura hau ezjakintasunak bultzatutako ilusioz beteta. Orain, zientzialaritzat
daukat neure burua. Hau ez zen posible izango askoren laguntzarik gabe.
Mila esker guztiei bihotz-bihotzez.

Doktorego-tesi honen zuzendari izan direnei zor diet lan hau burutu iza-
na. Gogoan dut 2006ko abendu hartan, Groningenetik Gabonak etxean
pasatzera etorri nintzenean, Aitorrek tesia egitea proposatu zidala. Ez zin-
tudan kasik ezagutzen, baina hasieratik erakutsi zenidan konfiantzak eta
ilusioak bultzatuta hasiko nintzela uste dut. Tesian zehar oso fisika interes-
garria egin ahal izan dugu eta hori zure grinari esker izan da neurri handi
batean. Miresten dut benetan erronka berriei aurre egiteko duzun erraztasu-
na. Slavak pazientzia handia erakutsi du bere Fortran77 kodigoak esplikatu
zizkidanean. Eztabaida aberasgarriak izan ditugu elkarrekin plasmoien in-
guruan eta fisika asko erakutsi didazu. Ziur etorkizunean plasmoi akustikoak
zein eragin duen ulertuko dugula.

Alvarok, Miguelek eta Brunok toki berezia merezi dute hemen. Alva-
rok litioaren misterioak azaldu zizkidan, presioaren misterioa agerian utziz.
Iritsi bezain pronto Miguelek nire metamorfosi informatikoa eragin zuen.
Windows baino ezagutzen ez nuen orduan. Orain Ubuntu familian bertan
zabaltzen ari naiz. Mila esker urte horietan eman zenidan laguntza guztia-
gatik. Azken urteetan Brunok laguntza izugarria eman dit. Egiari zor, aurre
egin ditugun erronkak ez ziren posible izango zure laguntza gabe. Tesiaren
kozuzendaritzat zauzkat. Espero dut ni ere Julen eta Ainhoaren lanean era-
bilgarria izatea. Idoiak, bere Xmgrace esperientziarekin, eta Asierrek, bere
elektroi-fonoi jakintzarekin, asko lagundu didate ere. Talde aparta osatzen
duzue guztion artean.

Tesiko ikerketa nire ogibidea izan da lau urte hauetan. Familia eta lagun
artean sutsuki defendatu dut nire langile izatea. Ordea, ogibide bat ez da
ogibide ordainsaririk gabe. Hortaz, nire eskerrik beroenak DIPCari 2007an
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egin zidan hiru hilabeteko kontratuagatik. Ondoren, Eusko Jaurlaritzako
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren finantziazioaz jardun dut.
Eskerrik asko eurei ere bai.

Hemen aurkeztutako kalkuluak Arina eta DIPCko clusterretan egin di-
tugu. Jakin badakit lan handia dagoela hauen atzetik eta arazoak etengabe
sortzen direla. Bestalde, arazoak uneoro dauzkagun ikerlariekin pazientzia
handia erakutsi duzuelako nire eskerrik beroenak Txema eta Edu, Arina-
ko arduradunei, zein DIPCko clusterren itzalpean lanean dauden Txomin,
Belén eta Carmeni. Arazoren bat sortu badizuet noizbait, jaso itzazue nire
barkamenak.

Tesiaren ondotik sortu den burokrazia guztian lagundu didazuenei ere
esker mila. Leioako Rosa eta DIPCko Ana, Marimar eta Amaia datozkit
burura. Kotxez nentorren gutxitan sarrerako atea ireki didaten Ekaitz eta
Patriciari ere eskerrak. Eta kotxeari buruz ari garela, Donostia-Leioa bi-
daiak alaitu dizkidaten Nahikari, Fran eta Jorgeri nire eskerrik beroenak.

Matteo eta Francescori eskertu behar diet Parisen eman zidaten harrera
bikaina. Euren taldeko parte sentitu nintzen bertan eta fisika pila bat ikasi
nuen zuekin. Datorren urteetan erronka politei aurre egin beharko diegu
elkarrekin. Hala bedi. Azken hilabete hauetan etorkizunari begira Pedrok
eman dizkidan gomendioak eta, orobat, konfiantza eskertu nahi ditut ere.

Ezin ahaztu bekadromoetako koadrila guztia. Batzuk joan ziren, baina
beste batzuk etorri dira. Guztiekin ordea partekatu ditugu eztabaida in-
teresgarriak eta deskonektatzeko une ezinbestekoak. Eramangarriagoa egin
duzue guztia. Danelek esaldia merezi du bertan Brillouinen eskualdeekin
emandako laguntza guztiagatik eta Bilbao Crystallographic Server-aren tri-
pak erakusteagatik [236, 237]. Josuk benetan eskalatzea zer zen erakutsi
zidan eguerdi horietan guztietan rokodromora jaisten ginenean. Mariano,
Iñaki, Jose, Pablo, Josué, Urko, Pablo, Gemma, Ibón, Luis, Elena, Fermı́n,
Sof́ıa, Abdo, David, Santi, Txema, Nerea, Unai, Raul eta goian dagoene-
ko aipatu ditudan Miguel, Julen eta Ainhoarekin kafe eta gozo bikainak
partekatu ditut Leioako alperraren txokoan. Leire, Unai, Emre eta post-
doc guztiak ezin ahaztu ere. Lasai, hemendik aurrera ez dizuet Tropelan
dirurik ostuko. Hala ere, azkenaldian Brahim nola dabilen ikusita ... Do-
nostian, Juan Pablo, Aitzol, Marco, Remi, Itziar, Leonardo eta Enekorekin
kafe edo bazkariren bat konpartitu dugu psikologiako kafetegian. Donostia-
ko postdoc-ekin ere ardo eta zerbeza batzuk partekatu ditugu. Guztiei ere
eskerrik minenak urte hauetako lana arindu baitidazue.

Lagunei eskertu nahi dizkiet, zer moduz galdetu ostean nik oso estututa
nengoela erantzunda ere, eman dizkidaten animo guztiak. Not Enough-eko
Ladis eta Andoniri ere azken hilabeteetako larritasunak entseatzea galarazi
didala ulertzea eskertu nahi diet. Konposatzeari ekin beharko diogu halako
batean berriro.

Noski, Aita, Ama eta Peruri zuen babes, ulermen eta konfiantza guztia
eskertu nahi dizuet. Badakit zaila dela egiten dudana konprenitzea, duen
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balioa taxutzea. Horregatik, benetan hunkitzen nau egiten dudanari balio
handia ematen diozuela ikusteak. Tesia amaitu badut bizitza osoan zehar
nire bidea egiteko aukera eman didazuelako izan da neurri batean. Horrek ez
dauka preziorik, beraz, mila esker. Honen truke, uste dut zientziarekiko eta
fisikarekiko pasio pixka bat helarazi dizuedala bai zuei zein familia guztiari.

Eta, azkenik, nire bizikide, amets kide, pasio kide, malko kide, pena
kide, bidai kide eta zorion kide zaren zuri, Itziar, bihotz-bihotzez eskerrik
asko. Eskerrak ez soilik tesia euskaratzen lagundu didazulako, eman dida-
zun laguntza eta babes guztiagatik baizik. Azken hilabeteak oso gogorrak
izan dira biontzako eta hori ezagutzen gaituen edonork daki. Zure hamaika
kontuak iraun bitartean zu babesten, lasaitzen eta laguntzen saiatu nintzen.
Ez dakit lortu nuen, baina zuk guztiz asmatu duzu horretan guztian az-
kenengo hilabeteetan, nire estutasuna larritzen joan denean. Zuk entzun
nauzu entzuteko beharra nuenean, zuk besarkatu nauzu maitasuna behar
nuenean, zuk animatu nauzu bultzada bat behar nuenean, zuk argitu dida-
zu etorkizuna beltza ikusten nuenean. Horregatik, tesia hau zuri eskaintzen
dizut.
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J.Ñ. Michaels, eta A. M. Stacy, Phys. Rev. Lett. 59, 1236 (1987).

[183] L. C. Bourne, M. F. Crommie, A. Zettl, H.-C. z. Loye, S. W. Keller,
K. L. Leary, A. M. Stacy, K. J. Chang, M. L. Cohen, eta D. E. Morris,
Phys. Rev. Lett. 58, 2337 (1987).

[184] G.-H. Gweon, T. Sasagawa, S. Zhou, J. Graf, H. Takagi, D.-H. Lee,
eta A. Lanzara, Nature 430, 187 (2004).

[185] R. H. Liu, T. Wu, G. Wu, H. Chen, X. F. Wang, Y. L. Xie, J. J. Ying,
Y. J. Yan, Q. J. Li, B. C. Shi, et al., Nature 459, 64 (2009).

[186] P. M. Shirage, K. Kihou, K. Miyazawa, C.-H. Lee, H. Kito, H. Eisaki,
T. Yanagisawa, Y. Tanaka, eta A. Iyo, Phys. Rev. Lett. 103, 257003
(2009).

[187] P. M. Shirage, K. Miyazawa, K. Kihou, H. Kito, Y. Yoshida, Y. Ta-
naka, H. Eisaki, eta A. Iyo, Phys. Rev. Lett. 105, 037004 (2010).

[188] R. Khasanov, M. Bendele, K. Conder, H. Keller, E. Pomjakushina,
eta V. Pomjakushin, New Journal of Physics 12, 073024 (2010).



Bibliografia 197

[189] B. M. Klein eta R. E. Cohen, Phys. Rev. B 45, 12405 (1992).

[190] A. Lazicki, A. F. Goncharov, V. V. Struzhkin, R. E. Cohen, Z. Liu,
E. Gregoryanz, C. Guillaume, H.-K. Mao, eta R. J. Hemley, Proc.
Natl. Acad. Sci. USA 106, 6525 (2009).

[191] P. O. Nilsson eta G. Forssell, Phys. Rev. B 16, 3352 (1977).

[192] L. B. Leder, Phys. Rev. 103, 1721 (1956).

[193] C. J. Powell, Proceedings of the Physical Society 76, 593 (1960).

[194] J. L. Robins eta P. E. Best, Proceedings of the Physical Society 79,
110 (1962).

[195] J. Feng, R. Hening, N. W. Ashcroft, eta R. Hoffmann, Nature 451,
445 (2008).

[196] M. Imai, E. Abe, J. Ye, K. Nishida, T. Kimura, K. Honma, H. Abe,
eta H. Kitazawa, Phys. Rev. Lett. 87, 077003 (2001).

[197] M. Imai, K. Nishida, T. Kimura, eta H. Abe, Applied Physics Letters
80, 1019 (2002).

[198] T. E. Weller, M. Ellerby, S. S. Saxena, R. P. Smith, eta N. T. Skipper,
Nat. Phys. 1, 39 (2005).
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[225] B. M. Klein, E.Ñ. Economou, eta D. A. Papaconstantopoulos, Phys.
Rev. Lett. 39, 574 (1977).

[226] D. A. Papaconstantopoulos, B. M. Klein, E.Ñ. Economou, eta L. L.
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10377 (1991).

[233] D. Y. Kim, R. H. Scheicher, eta R. Ahuja, Phys. Rev. Lett. 103,
077002 (2009).

[234] I. G. Gurtubay, B. Rousseau, eta A. Bergara, Phys. Rev. B 82, 085113
(2010).

[235] K. Esfarjani eta H. T. Stokes, Phys. Rev. B 77, 144112 (2008).

[236] M. I. Aroyo, J. M. Perez-Mato, C. Capillas, E. Kroumova,
S. Ivantchev, G. Madariaga, A. Kirov, eta H. Wondratschek, Zeitsch-
rift für Kristallographie 221, 15 (2006).

[237] M. I. Aroyo, A. Kirov, C. Capillas, J. M. Perez-Mato, eta H. Won-
dratschek, Acta Crystallographica Section A 62, 115 (2006).


