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EMENTA: Abordagem de sólidos e redes cristalinas através do formalismo de espaço
recíproco, teorema de Bloch e estrutura de bandas. É estudada a aplicação do formalismo
utilizando a Teoria do Funcional da Densidade e cálculos de estrutura eletrônica com
condições de contorno periódicas para cálculos de estrutura eletrônica e energia total de
estados estendidos em sólidos; estrutura eletrônica e energia total de superfícies; modos
vibracionais da rede cristalina. Finalmente, é abordada a estrutura eletrônica de estados
localizados em sólidos.

 

PROGRAMA: 

1. Sólidos e redes cristalinas: 

- Condições de contorno periódicas;

- Vetores de rede e rede de Bravais e rede cristalina.

2. Espaço recíproco, teorema de Bloch e estrutura de bandas:

- Vetores do espaço recíproco;

- Zona de Brillouin;

- O Teorema de Block e suas consequências;

 - Estados eletrônicos estendidos e estrutura de bandas.

3. Teoria do Funcional da Densidade e cálculos de estrutura eletrônica com condições de
contorno periódicas:

- Apresentação da Teoria do Funcional da Densidade;

- Potenciais de troca e correlação;

- Bases de ondas planas e pseudopotenciais.

4. Estrutura eletrônica e energia total de estados estendidos em sólidos:

- Relações entre energia total, geometria e parâmetros de rede;

- Obtenção e análise de estrutura de bandas.

5. Estrutura eletrônica e energia total de superfícies:

- Camada de vácuo e de camada de átomos;

- Energia de superfícies.

6. Modos vibracionais da rede cristalina:

GERAL 23: Ementa COORD-PPG-QUÍMICA 1008892         SEI 23071.938875/2022-61 / pg. 1



- Conceito de fônon;

- Cálculo da estrutura fônons em sólido simples.

7. Estrutura eletrônica de estados localizados em sólidos:

- Defeitos e dopantes;

- Potencial de Madelung;

- Modelos de aglomerados embebidos.
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