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Cel ogólny
I

Poszukiwanie prawdy
Modne obecnie wszędzie, i w życiu codziennym
”dążymy do prawdy”.

I

Pomimo, że wiemy, że ”Prawda Was wyzwoli” to ludzie starsi
z większym doświadczeniem życiowym wiedzą, że więcej
prawdy nie czyni człowieka szczęśliwszym.

I

Odkrywanie zamysłu Bożego.

I

Ciekawi jesteśmy jak ten świat działa.

I

Zauważmy, że fizycy są ludźmi bardzo wierzącymi - wierzymy,
że ten skomplikowany świat da się opisać w racjonalny sposób.
Prof. dr hab. R. J. Radwański
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Istotny problem we współczesnej fizyce ciała stałego

I

I

Opis magnetycznych i elektronowych właściwości związków
metali przejściowych (3d-/4f-/5f- open-shell atoms)
Opis elektronów niezapełnionej powłoki 3d

I

- wędrowne (pasmowe, stany 3d ciągłe, ≈ 10 eV) np. Phys.
Rev. B 61 (2000) 1324; Phys. Rev. Lett. 103 (2009) 036404.

I

- zlokalizowane - znane jako stany pola krystalicznego,
stany dyskretne, z szerokością < 1meV,
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Zlokalizowany opis 3d/4f /5f / elektronów - QUASST

Zlokalizowany opis elektronów niezapełnionej powłoki 3d
I

Kwantowa Atomistyczna Teoria Ciała Stałego (QUASST) dyskretne, quasi-atomowe stany zachowują się w ciałach
stałych zawierających atomy metali przejściowych.

I

te dyskretne stany d elektronów znane jako stany pola
krystalicznego

I

pole krystaliczne
(analiza struktury krystalograficznej, lokalnej symetrii..)

I

sprzężenie spinowo-orbitalne

I

S Y M E T R I A !!!
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Recepie analizy właściwości związków
wg QUASST
Analizę właściwości każdego związku zawierającego atomy metalu
przejściowego 3d, 4d, 4f , 5f należy zaczynać od jak najlepszego
opisu standardowych oddziaływań, w tym oddziaływania pola
krystalicznego w krysztale i oddziaływania spin-orbita, oraz
dokładną analizą symetrii struktury krystalograficznej danego
związku.
Poprzedzone to jest analizą rozkładu ładunku elektrycznego w
krysztale i określenia roli poszczególnych elektronów.
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Cel główny:

I

Cel główny:
prezentacja Kwantowej Atomistycznej Teorii Ciała Stałego
(QUASST - Quantum Atomistic Solid State Theory)
na przykładzie wybranych związków
(NiO, FeO, CoO, LaCoO3 )
wraz z prośbą o:
1. krytyczną naukową analizę i próby jej sfalsyfikowania
2. prośba o pisemne analizy, najlepiej w ciągu miesiąca
(email sfradwan@cyf-kr.edu.pl)
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I

QUASST to jest polska teoria (RJR, Centrum Fizyki Ciała
Stałego w Krakowie), więc ...

I

..... prośba o wsparcie naukowe. Będzie to jakimś dowodem,
że Polacy coś potrafią razem zrobić.

I

Fizyka ciała stałego jest bardzo witalną dziedziną fizyki.
Ciągle odkrywane sa nowe związki o bardzo ciekawych
własnościach. I właśnie te ciekawe własności umożliwiają
zastosowania. Tylko dlatego, że dioda nie spełnia prawa Ohma
ma zastosowanie w tranzystorze i w prostownikach.
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I

Te ciekawe własności to np. w LaCoO3 - możliwość sterowania
stanem magnetycznym (stan nisko- i wysoko-spinowy),

I

badania Goodenough’a w USA były opłacane przez Naval
Army.

I

odkrycie nadprzewodnictwa wysoko-temperaturowego w
materiałach tlenkowych (przed 1984 rokiem najwyższa temp.
nadprzewodnictwa była dla związków metalicznych o
strukturze A15 (Nb3 Sn 18K; Nb3 Ge 23.2 K; Nb3 Si 18; Nb3 Ga
20K; Nb3 Al 19K, V3 Si 17K))

I

odkrycie nadprzewodnictwa w związkach żelaza - pniktydki FeSe, NaFeAs, BaFe2 As2 ,

I

Np. dyskutowany tu LaCoO3 (i podobny LiCoO2 ; baterie
litowe) wykorzystywany jest do baterii elektrycznych
zasilających nasze telefony komórkowe, komputery, itd.

I

Czyli badania z fizyki ciała stałego mają cel zarówno
poznawczy jak i wysoce praktyczny.
Prof. dr hab. R. J. Radwański

Dyskretna struktura elektronowa i orbitalny magnetyzm

I

Te ciekawe własności to np. w LaCoO3 - możliwość sterowania
stanem magnetycznym (stan nisko- i wysoko-spinowy),

I

badania Goodenough’a w USA były opłacane przez Naval
Army.

I

odkrycie nadprzewodnictwa wysoko-temperaturowego w
materiałach tlenkowych (przed 1984 rokiem najwyższa temp.
nadprzewodnictwa była dla związków metalicznych o
strukturze A15 (Nb3 Sn 18K; Nb3 Ge 23.2 K; Nb3 Si 18; Nb3 Ga
20K; Nb3 Al 19K, V3 Si 17K))

I

odkrycie nadprzewodnictwa w związkach żelaza - pniktydki FeSe, NaFeAs, BaFe2 As2 ,

I

Np. dyskutowany tu LaCoO3 (i podobny LiCoO2 ; baterie
litowe) wykorzystywany jest do baterii elektrycznych
zasilających nasze telefony komórkowe, komputery, itd.

I

Czyli badania z fizyki ciała stałego mają cel zarówno
poznawczy jak i wysoce praktyczny.
Prof. dr hab. R. J. Radwański

Dyskretna struktura elektronowa i orbitalny magnetyzm

I

Te ciekawe własności to np. w LaCoO3 - możliwość sterowania
stanem magnetycznym (stan nisko- i wysoko-spinowy),

I

badania Goodenough’a w USA były opłacane przez Naval
Army.

I

odkrycie nadprzewodnictwa wysoko-temperaturowego w
materiałach tlenkowych (przed 1984 rokiem najwyższa temp.
nadprzewodnictwa była dla związków metalicznych o
strukturze A15 (Nb3 Sn 18K; Nb3 Ge 23.2 K; Nb3 Si 18; Nb3 Ga
20K; Nb3 Al 19K, V3 Si 17K))

I

odkrycie nadprzewodnictwa w związkach żelaza - pniktydki FeSe, NaFeAs, BaFe2 As2 ,

I

Np. dyskutowany tu LaCoO3 (i podobny LiCoO2 ; baterie
litowe) wykorzystywany jest do baterii elektrycznych
zasilających nasze telefony komórkowe, komputery, itd.

I

Czyli badania z fizyki ciała stałego mają cel zarówno
poznawczy jak i wysoce praktyczny.
Prof. dr hab. R. J. Radwański

Dyskretna struktura elektronowa i orbitalny magnetyzm

I

Te ciekawe własności to np. w LaCoO3 - możliwość sterowania
stanem magnetycznym (stan nisko- i wysoko-spinowy),

I

badania Goodenough’a w USA były opłacane przez Naval
Army.

I

odkrycie nadprzewodnictwa wysoko-temperaturowego w
materiałach tlenkowych (przed 1984 rokiem najwyższa temp.
nadprzewodnictwa była dla związków metalicznych o
strukturze A15 (Nb3 Sn 18K; Nb3 Ge 23.2 K; Nb3 Si 18; Nb3 Ga
20K; Nb3 Al 19K, V3 Si 17K))

I

odkrycie nadprzewodnictwa w związkach żelaza - pniktydki FeSe, NaFeAs, BaFe2 As2 ,

I

Np. dyskutowany tu LaCoO3 (i podobny LiCoO2 ; baterie
litowe) wykorzystywany jest do baterii elektrycznych
zasilających nasze telefony komórkowe, komputery, itd.

I

Czyli badania z fizyki ciała stałego mają cel zarówno
poznawczy jak i wysoce praktyczny.
Prof. dr hab. R. J. Radwański

Dyskretna struktura elektronowa i orbitalny magnetyzm

I

Te ciekawe własności to np. w LaCoO3 - możliwość sterowania
stanem magnetycznym (stan nisko- i wysoko-spinowy),

I

badania Goodenough’a w USA były opłacane przez Naval
Army.

I

odkrycie nadprzewodnictwa wysoko-temperaturowego w
materiałach tlenkowych (przed 1984 rokiem najwyższa temp.
nadprzewodnictwa była dla związków metalicznych o
strukturze A15 (Nb3 Sn 18K; Nb3 Ge 23.2 K; Nb3 Si 18; Nb3 Ga
20K; Nb3 Al 19K, V3 Si 17K))

I

odkrycie nadprzewodnictwa w związkach żelaza - pniktydki FeSe, NaFeAs, BaFe2 As2 ,

I

Np. dyskutowany tu LaCoO3 (i podobny LiCoO2 ; baterie
litowe) wykorzystywany jest do baterii elektrycznych
zasilających nasze telefony komórkowe, komputery, itd.

I

Czyli badania z fizyki ciała stałego mają cel zarówno
poznawczy jak i wysoce praktyczny.
Prof. dr hab. R. J. Radwański

Dyskretna struktura elektronowa i orbitalny magnetyzm

I

Te ciekawe własności to np. w LaCoO3 - możliwość sterowania
stanem magnetycznym (stan nisko- i wysoko-spinowy),

I

badania Goodenough’a w USA były opłacane przez Naval
Army.

I

odkrycie nadprzewodnictwa wysoko-temperaturowego w
materiałach tlenkowych (przed 1984 rokiem najwyższa temp.
nadprzewodnictwa była dla związków metalicznych o
strukturze A15 (Nb3 Sn 18K; Nb3 Ge 23.2 K; Nb3 Si 18; Nb3 Ga
20K; Nb3 Al 19K, V3 Si 17K))

I

odkrycie nadprzewodnictwa w związkach żelaza - pniktydki FeSe, NaFeAs, BaFe2 As2 ,

I

Np. dyskutowany tu LaCoO3 (i podobny LiCoO2 ; baterie
litowe) wykorzystywany jest do baterii elektrycznych
zasilających nasze telefony komórkowe, komputery, itd.

I

Czyli badania z fizyki ciała stałego mają cel zarówno
poznawczy jak i wysoce praktyczny.
Prof. dr hab. R. J. Radwański

Dyskretna struktura elektronowa i orbitalny magnetyzm

NiO; LaCoO3
Fakty eksperymentalne:

I

LaCoO3 Izolator

I

niemagnetyczny stan
podstawowy,

I

NiO AF, TN = 525 K,
izolator

I

tlenki 3d:
izolatory pomimo otwartej
powłoki 3d.

OPIS stanu izolatora, stanu magnetycznego, paramagnetycznego,
nisko-energetycznej struktury elektronowej;
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nisko-energetycznej struktury elektronowej;
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Acta Physica 1, 26 (2006); 1 eV = 11600 K; 1 meV=11.6 K; 1 Ku 0.1 meV
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5.0

Acta Phys. 18 (2008) 9

Acta Physica Pol. A 97 (2000) 963
wcześniej Phys. Rev. Lett. i Phys. Rev. B
spór naukowy z Amer. Tow. Phys. o moment orbitalny
manipulacja w nauce!?
Eur.J.Phys. (EPS)
nie ma się problemów,
dopóki nie robi się nic znaczącego!!!
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QUASST (RJR): NiO
I

I

I

Kwantowa Atomistyczna Teoria Ciała Stałego (QUASST)
rozpoznaje, że silne korelacje elektronowe w NiO to głównie:
1. transfer ładunku (2 elektronów) od Ni do tlenu tworząc
jony Ni2+ i O2− ,
2. wewnątrz-atomowe korelacje pomiędzy elektronami w
niezapełnionej powłoki 3d, które tworzą jon, tj. silnie
skorelowany układ 3d 8
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QUASST (RJR): NiO
I

I

I

Kwantowa Atomistyczna Teoria Ciała Stałego (QUASST)
rozpoznaje, że silne korelacje elektronowe w NiO to głównie:
1. transfer ładunku (2 elektronów) od Ni do tlenu tworząc
jony Ni2+ i O2− ,
2. wewnątrz-atomowe korelacje pomiędzy elektronami w
niezapełnionej powłoki 3d, które tworzą jon, tj. silnie
skorelowany układ 3d 8

W związkach metali przejściowych istnieje dyskretna
struktura elektronowa związana z atomo-podobnymi stanami
elektronowymi:
I

I
I

określa w znacznym stopniu właściwości w niskich
temperaturach, w 300 K i własności optyczne (1.6-3.7 eV);
niskoenergetyczna struktura elektronowa < 1 meV;
spójny opis stanu podstawowego i termodynamiki.
Prof. dr hab. R. J. Radwański
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FIG. 1 (color online). Band structure of FeO in AF II phase
obtained by plane-wave-pseudopotential calculations with the
exact exchange and LDA correlation, utilizing the KLI approximation: Hard pseudopotential for iron with cutoff radii of rc;s ¼
rc;p ¼ rc;d ¼ 0:8 bohr and plane-wave cutoff energy of Ecut ¼
300 Ry [11] (solid, black lines) versus soft pseudopotential with
rc;s ¼ 0:86 bohr, rc;p ¼ 1:0 bohr, rc;d ¼ 1:15 bohr and Ecut ¼
160 Ry (dashed, blue lines).
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larized NiO, i.e., for the phase in which all local magnetic
KS single particle energies [eV]

KS single particle energies [eV]

Opis jednoelektronowy nieoddziałujących elektronów
załamuje się - wprowadza się U (LDA+U).
MnO
FeO

KS single particle energies [eV]

NiO

KS single particle energies [eV]

CoO

Opis jednoelektronowy nieoddziałujących elektronów
załamuje się, bo są silne korelacje.
I

I
I
I

W NiO istnieje dyskretna nisko-energetyczna struktura
elektronowa (< 1 meV) związana z atomem Ni determinująca
własności stanu podstawowego, przejście fazowe
(paramagnetyk – AF), termodynamikę całego związku NiO.
QUASST godzi magnetyzm i izolacyjny stan podstawowy
tlenków 3d,
Spinowe i orbitalne stopnie swobody są związane
(splątane, quantum entanglement)
Moment orbitalny w NiO jest fundamentalnie istotny

RJR
I
I

Moment orbitalny w związkach z atomami (jonami) 3d musi
być ”odmrożony” (”unqueched”).
teorie, które nie uwzględniają silnych korelacji i orbitalnego
magnetyzmu są bezwartościowe
Prof. dr hab. R. J. Radwański
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Dyskusja o NiO
1. Obecna dyskusja o NiO:
Mattila et al. w Phys.Rev.Lett. 98, 196404(2007)
założył 10Dq jako 0.3 eV.
Nasz Comment do PRL - LCK 1051 (6 March 2009)
2. Soriano et al. w Phys. Rev. B 75, 233417 (2007)
założył 10Dq tylko 0.1 eV
Nasz Comment do PRB - BTK 1007 (6 June 2008)
3. Taguchi et al. w Phys. Rev. Lett. 100, 206401 (2008)
używa wartości 10Dq jako 0.3 eV.
Nasz Comment do PRL - LUK 1036 (22 July 2008)
Brak teoretycznego consensusu w opisie NiO w bieżącej literaturze.
Twierdzę, że te wartości są za małe
i powinny wynosić 1.1 eV (1.08 eV).
Wartość momentu oktupolowego 10Dq można policzyć
z really first-principles calculations (typu point-charge model)
Prof. dr hab. R. J. Radwański
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A Tanabe-Sugano diagram for the
Fe2+ -ion (3d6 configuration)
showing the influence of the
octahedral crystal field on the
electronic terms of the free Fe2+ -ion.
The electronic structure of cubic
subterms, corresponding to 10Dq of
1.29 eV, is relevant to FeO.
efekt Starka dla atomu FeIII
(Fe2+ )
RJR, ZR, Acta Physica 4 (2007) 1
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Calculated phenomena related to the
formation of (antiferro-)magnetic state of
FeO at T of 191 K.
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Zeemanna dla atomu FeIII (Fe2+ )
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LaCoO3 Phys. Rev. B 67 (2003) 172401
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Wnioski

I

Do opisu ciała stałego zawierającego atomy metali
przejściowych niezbędna jest wiedza z fizyki atomowej,
mechaniki kwantowej, fizyki statystycznej.

I

Magnetyzm jest kwantowym efektem w skali makroskopowej;
jest wynikiem złamania symetrii odwrócenia czasu
(time-reversal symmetry breaking).

I

Jest coraz więcej faktów exp. potwierdzających, że atomy w
ciele stałym zachowują więcej swojej atomowej integralności
niż dotychczas uważano – coraz częściej odkrywa się
nisko-energetyczną strukturę elektronową w skali < 1 meV w
zarówno w związkach jonowych jak i metalicznych (ErNi5 ).
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Dydaktyka

Analizy powyższych związków to piękne przykłady do konkretnych
obliczeń
I

z mechaniki kwantowej
(funkcje własne, diagonalizacja macierzy oddziaływań
>50x50, obliczania różnych wartości oczekiwanych, ....)

I

termodynamiki
(przejścia fazowe, pik λ w c(T), .....)

I

fizyki statystycznej
(funkcja rozdziału, statystyki, populacje stanów, entropia,
ciepło, podatność magnetyczna, .......)
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Wnioski cd.
I

Opracowana przez nas Kwantowa Atomistyczna Teoria Ciała
Stałego rozpoznaje, że silne korelacje elektronowe są w
głównej mierze wewnątrz-atomowymi korelacjami pomiędzy
elektronami w niezapełnionej powłoce 3d, 4f , 5f .
opis jednoelektronowy nieoddziałujących elektronów
załamuje się.

I

Własności NiO zostały spójnie wyjaśnione z innymi tlenkami
3d biorąc uwzględniając silne korelacje elektronowe i silną
hybrydyzację,

I

W związkach (3d/4f /5f ) istnieje dyskretna
nisko-energetyczna struktura electronowa (< 1 meV)
odpowiedzialna za odstępstwa od prawa Curie-Weissa (χ(T )),
anomalne ciepło właściwe, wiele innych egzotycznych zjawisk.

I

Quantum Atomistic Solid State theory (QUASST) godzi
magnetyzm i izolacyjny stan podstawowy tlenków 3d,
Prof. dr hab. R. J. Radwański
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Dla moich doktorantów i współpracowników
QUASST
jest
oczywistą oczywistością...
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Dla moich doktorantów i współpracowników
QUASST
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oczywistą oczywistością...
ale ...
są zniesmaczeni i zdegustowani
sposobem uprawiania nauki w Polsce.
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Dla moich doktorantów i współpracowników
QUASST
jest
oczywistą oczywistością...
ale ...
są zniesmaczeni i zdegustowani
sposobem uprawiania nauki w Polsce.
Uważamy, że opisaliśmy bardzo dużo różnych związków,
w bardzo konkretny i spójny sposób.
Chyba najwięcej, że wszystkich grup, nawet w skali światowej.
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Wniosek najważniejszy

I

Moment orbitalny
w związkach z atomami (jonami) 3d
musi być ”odmrożony” (”unqueched”).
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Szczególne podziękowania dla
pani dr Zosi Ropka
doktorat z wyróżnieniem na WFiJ AGH (2001)
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Dziękuję za uwagę
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Nad czym pracujemy
obecnie???
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OFE - bo któż lepiej potrafi
liczyć niż fizyk!?
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Nad czym pracujemy obecnie?
FeSi i FeSb2 - własności podobne do
LaCoO3
Prof. dr hab. R. J. Radwański
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R. J. Radwanski, Z Ropka

Prof. dr hab. R. J. Radwański

Dyskretna struktura elektronowa i orbitalny magnetyzm

Lista związków opracowanych
przez RJR i współpracowników
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metaliczne - Ho3+ w Ho2 Co17 ;
Er3+ w ErNi5 ; Nd3+ w NdAl2 i Nd2 Fe14 B;
Pr3+ w PrAl2 i Pr2 Fe14 B;
Dy3+ w DyNi5
U3+ w UPd2 Al3 i UGa2 ; .....
Yb3+ w YbRh2 Si2 , .......
jonowe - Co3+ w LaCoO3 ,
Ni2+ w NiO; Co2+ w CoO,
Fe2+ w FeBr2 i w FeO;
Pr3+ w PrO2 .........

Prof. dr hab. R. J. Radwański
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magn. Tc, TN Total
Spin
Orbital
atom
(K) ordered moment moment
moment
(μB)
(μB)
Ho2Co17
1100
10.0
4f10
Ho
Nd2Fe14B Nd
520
3.0
- 1.58
+3.68
4f 3
Pr2Fe14B
520
3.0
0
0
4f 2
Pr
ErNi5
9
8.50
+ 2.83
+5.67
4f 11
Er
NdNi5
7
2.10
- 1.58
+3.68
4f 3
Nd
PrNi5
0
0
0
0
4f 2
Pr
PrRu2Si2
14
2.68
- 0.54
+3.22
4f 2
Pr
ErRu2Si2
6
7.30
+ 2.45
+4.85
4f 11
Er
UPd2Al3
14
1.40
- 1.05
+2.45
5f 3
U
UGa2
125
2.80
- 2.10
+4.90
5f 3
U
NpGa2
55
2.39
- 3.20
+5.59
5f 4
Np
NiO
625
2.53
+ 1.99
+0.54
3d8
Ni
FeBr2
14
4.32
+ 3.52
+0.80
3d6
Fe
FeO
200
4.6
+ 3.70
+0.90
3d6
Fe
FeS
598
5.0
+ 3.94
+1.06
3d6
Fe
LaCoO3
0
0.0
+ 4.00
-4.00
3d6
Co
LaMnO3 Mn
140
4.0
+ 3.95
+0.05
3d4
MgV2O5
0
0.0
+ 1.00
-1.00
3d1
V
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Quantum numbers

ms

J
8
9/2
4
15/2
9/2
4
4
15/2
9/2
9/2
4
-

2
4
4
4
4
4
1

L
6
6
5
6
6
5
5
6
6
6
6
3
2
2
2
2
2
2

S
2
3/2
1
3/2
3/2
1
1
3/2
3/2
3/2
2
1
2
2
2
2
2
1/2
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NiO i (GaMn)N
  







W moich długoletnich badaniach związków zawierających atomy
3d-/4f-/5f podkreślam ważność lokalnych efektów
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QUANTUM ATOMISTIC SOLID STATE THEORY for
LaCoO3

I

Dla LaCoO3 jonowy rozkład ładunku: La3+ Co3+ O2−
3
tworzony jest w czasie formowania związku

I

Wyjaśnienie stanu izolatora
(niezależnie np. od dystorsji czy stanu AF).

I

stan niemagnetyczny LaCoO3 wynika z niemagnetycznego
stanu w skali atomowej jonu Co3+
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ISTOTNE POTWIERDZENIA EXP.

I

Odkrycie dyskretnej struktury elektronowej w LaCoO3 (2002)
i wyjaśnienie;

I

Przyznanie poprawności stanu podstawowego LaMnO3
obliczonego przez RJR w 1997/2002 przez Prof. A. M. Olesia
(IF UJ) (2005);

I

Odkrycie w 1996-2002 przez F. Steglicha stanów p.kryst. w
ciężko-fermionowym związku UPd2 Al3 ,

I

Odkrycie w 2003-2004 przez F. Steglicha zlokalizowanego
stanu p.kryst. w ciężko-fermionowym związku YbRh2 Si2 ,
i szereg innych.
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W QUASST zakładamy, że atomy/jony zachowują w dużym
stopniu swoją integralność stając się częścią ciała stałego.
W LaMnO3 integralność La3+ ([54 Xe]);Mn3+ (18 Ar 3d4 ) O2− (2p6 )
I

Magnetyzm LaMnO3 związany z Mn3+ . Podobnie np.
magnetyzm CoO Co2+ , NiO Ni2+ LaCoO3 Co3+ (6 elektronów d)

I

LaMnO3 - opis atomo-podobnych stanów Mn3+ w
krystalograficznej strukturze.

I

”Hall-mark” QUASST jest używanie jonowej notacji dla
jonowych i metalicznych związków:
metaliczne - Ho3+ w Ho2 Co17 ; Er3+ w ErNi5 ; U3+ w UPd2 Al3 ;
Yb3+ w YbRh2 Si2 ,
jonowe - Co3+ w LaCoO3 , Ni2+ w NiO; Co2+ w CoO, Fe2+ w FeBr2
i w FeO; i wiele, wiele innych.
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