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Samenvatting

In dit proefschrift worden de resultaten gepresenteerd van een theoretisch onderzoek naar

de elektronenverdeling in kristallen. Elektronische en magnetische eigenschappen kunnen

worden onderzocht met behulp van de kwantummechanica, een theorie ontwikkeld aan

het begin van de 20e eeuw. De toename van rekenkracht heeft ervoor gezorgd dat steeds

nauwkeuriger modellen om elektronenbewegingen te simuleren gebruikt kunnen worden

om experimentele observaties en interpretaties te complementeren. Kristallen die over-

gangsmetalen bevatten worden in veel laboratoria bestudeerd wegens het complexe gedrag

van de elektronen, wat in sommige gevallen leidt tot interessante eigenschappen als su-

pergeleiding en magnetoweerstand. Deze eigenschappen komen vaak voort uit het open

schil karakter van de overgangsmetaalionen, waardoor veel verschillende elektronenconfig-

uraties en oxidatietoestanden mogelijk zijn, afhankelijk van de omgeving. Dit proefschrift

richt zich op de verdeling van elektronen tussen overgangsmetaal en liganden en bespeekt

verschillende definities van oxidatietoestand en ladingen voor de overgangsmetaalionen.

Deze worden vergeleken met schattingen op basis van verschillende experimentele tech-

nieken.

De in dit werk behandelde perovskietoxides vertonen bij lage temperatuur kristaldefor-

maties. We beschrijven de kristallen binnen de embedded-clusterbenadering en vergelijken

ook met periodieke berekeningen. Veel informatie kan worden verkregen door gebruik te

maken van de kwantummechanische methoden die kort zijn beschreven in Hoofdstuk 2.

Deze methoden richten zich op het vinden van benaderde oplossingen van de Schrödinger

vergelijking, omdat deze niet exact opgelost kan worden voor dit soort uitgebreide syste-

men. Ervaring heeft echter uitgewezen dat met de juiste benaderde kwantummechanische



methode veel van de experimentele observabelen gevonden kunnen worden. De analyse

van de factoren die deze observabelen bëınvloeden is heel belangrijk als richtlijn voor

het ontwerpen van nieuwe materialen. In het embedded-clustermodel wordt het materi-

aal gerepresenteerd door een beperkt aantal overgangsmetaalionen en hun dichtstbijzijnde

buur-ionen. Het effect van de rest van het kristal wordt gëıntroduceerd door het cluster in

te sluiten in een set puntladingen die zorgen voor elektrostatische interacties op lange afs-

tand. De ionen dichtbij het cluster worden beschreven met modelpotentialen. Het gebruik

van dit cluster model maakt het mogelijk om geavanceerde ab initio kwantumchemische

methoden te gebruiken die de elektronen in het clustergebied nauwkeurig beschrijven, in-

clusief de sterke lokale elektroncorrelaties. In dit proefschrift wordt het complete active

space self consistent field (CASSCF) model gebruikt om de benaderde golffuncties te vin-

den. De CASSCF expansie van de N-elektron golffunctie wordt geconstrueerd door een

beperkt aantal elektronen over een set van relevante valentieorbitalen, de zogenoemde

actieve ruimte, te verdelen. De overige elektronen zitten in dubbelbezette orbitalen, de

inactieve orbitalen. CASSCF kan een behoorlijke beschrijving van de elektronenverdeling

in het cluster geven, maar slaagt er in veel gevallen niet in om de relatieve energieën van

verschillende elektronische toestanden nauwkeurig te benaderen, omdat deze methode de

effecten van zogenoemde dynamische elektroncorrelatie maar deels meeneemt. Dit kan wor-

den verbeterd door gebruik te maken van veeldeeltjes-storingsrekening. In dit proefschrift

gebruiken we CASSCF met tweede orde storingsrekening (CASPT2). Het zwakke punt

van de embedded-clusterbenadering is de grootte van de beschouwde clusters. We hebben

aanvullende informatie gehaald uit berekeningen met behulp van een periodiek materi-

aalmodel. Deze berekeningen zijn gebaseerd op één elektron bandentheorie, met een een-

voudiger golffunctiemodel. Een kristal kan worden gezien als een regelmatige reeks atomen

(of moleculen) die de kristallografische symmetrieregels volgt. Bulk eigenschappen kunnen

worden onderzocht door periodieke randvoorwaarden toe te passen, zoals kort uitgelegd in

Hoofdstuk 2. In het proefschrift zijn periodieke unrestricted Hartree-Fock (UHF) en hy-

bride dichtheidsfunctionaaltheorie (DFT/B3LYP) berekeningen gebruikt om éénelektron

eigenschappen, zoals de band gap en de elektronische ladingsverdeling, te bepalen en te



vergelijken met experiment.

Hoofdstuk 3 is gewijd aan het vinden van een relatie tussen de gemeten Mössbauer iso-

mer shifts en de berekende elektronenverdeling van ijzerhoudende overgangsmetaalverbindin-

gen. De motivatie van dit onderzoek is dat het algemeen gebruik is om de Mössbauer

isomer shift te koppelen aan de oxidatietoestand van Fe in de verbindingen. Multiconfigu-

rationele N-elektron golffuncties zijn berekenend voor een series Fe complexen. We vinden

een lineaire correlatie tussen de experimenteel bepaalde 57Fe Mössbauer isomer shift en de

berekende elektronendichtheid op de Fe-kern. De analyse van de golffunctie in valence bond

termen laat daarentegen zien dat er geen eenvoudige relatie is tussen de dichtheid op de

kern, de zogenoemde contactdichtheid, en de lading of oxidatietoestand van het ijzeratoom

in de verbindingen. De analyse van de CASSCF golffunctie uitgedrukt in gelokaliseerde

orbitalen laat zien dat de isomer shift sterk afhangt van de bijdragen van charge transfer

configuraties en dus van de covalentie. Het geeft een maat voor de afwijking van de formele

lading, in plaats van voor de absolute lading.

Veel perovskiteoxides vertonen orbitaal- en/of magnetische ordering. Voor sommige

overgangsmetaaloxides woordt aangenomen at er ook een ordering van de lading optreedt.

De oorzaak van deze ordening is echter nog niet helemaal duidelijk. Een voorbeeld is

CaFeO3: volgens het ionische model bevat deze verbinding hoog-valente Fe4+ (d4) Jahn-

Teller (JT) actieve ionen, maar het vertoont bij lage temperatuur, in plaats van het JT ef-

fect, een alternatieve vervorming gëınterpreteerd als ladingsdisproportionering . In Hoofd-

stuk 4 gebruiken we het embedded-clustermodel om de grondtoestand van CeFeO3 en de

door druk gëınduceerde spinovergang, die in dit materiaal wordt waargenomen, te bestud-

eren. Ab initio berekeningen zijn uitgevoerd om het karakter van de grondtoestand van de

hoge-temperatuurfase van CaFeO3 bij verschillende drukken te bepalen. De analyse van de

gecorreleerde N-elektron golffunctie van ingebedde [FeO6] clusters uitgedrukt in optimale

atomaire orbitalen laat duidelijk zien dat de grondtoestand wordt gedomineerd door zo-

genaamde ligand naar metal charge-transfer configuraties. Het aantal Fe-3d elektronen is,

voor alle drukken, ongeveer gelijk aan vijf, wat betekent dat Fe beschouwd moet worden

als een Fe d5 ion. We vinden een overgang van S=2 naar S=1 rond 25 GPa externe druk



in het CaFeO3-kristal.

In Hoofdstuk 5 worden drie perovskietoxides onderzocht die verschillende typen ver-

vorming ondergaan bij afnemende temperatuur. Het karakter van de grondtoestand is

bepaald met accurate CASSCF golffuncties voor LaMnO3, CaMnO3 en CaFeO3-kristallen.

Vervorming van de octahedrale omgeving is uitgevoerd om de veranderingen in de eigen-

waarden van de corresponderende golffunctie te onderzoeken. Deze kunstmatige vervormin-

gen laten zien waarom het LaMnO3-kristal, waarvan bekend is dat het orbitaalordening

vertoont, liever collectief Jahn-Teller vervormt, terwijl de Fe-ionen in CaFeO3 de d4 elec-

tronische configuratie vermijden en op een andere manier vervormen.

In Hoofdstuk 6 bestuderen we twee verschillende kristallen, CaFeO3 en YNiO3, die wor-

den gekarakteriseerd door een type vervorming die gewoonlijk wordt gëınterpreteerd als

ladingsdisproportionering. Zowel de embedded-clustermethode als de periodieke aanpak

laten zien dat de overgangsmetaalionen dezelfde lading behouden bij afnemende temper-

atuur. De analyse van de periodieke oplossingen, gebruikmakend van UHF en hybride DFT

(B3LYP), laat zien dat er geen reden is om aan te nemen dat de overgangsmetaalionen in

deze verbindingen bij lage temperatuur verschillend geladen zijn. Embedded-cluster resul-

taten zijn in overeenstemming en geven vrijwel dezelfde lading op alle Fe-ionen in CaFeO3

en alle Ni-ionen in YNiO3 in de lage-temperatuurfase. De resultaten van Hoofdstuk 3 zijn

gebruikt om aan te tonen dat het verschil in Mössbauer isomeerverschuiving van de twee

Fe locaties in het CaFeO3 kristal niet direkt een bewijs is voor ladingsdiproportionering.

De twee verschilende waarden voor de isomeerverschuiving kunnen ook verklaard worden

door de iets covalentere zuurstof metaal binding in the grote octaëder in vergelijking met

de kleine octaëder.




