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I. INTRODUÇÃO

A existência de fases topológicas em sólidos, é um novo conceito na física da matéria condensada. Uma classificação
é dita topológica, se existe duas ou mais fases, tais que, uma não pode ser continuamente deformada na outra sem
a existência de “eventos violentos”, neste contexto sem o fechamento do gap de energia em nenhum ponto da Zona
de Brillouin. Um exemplo deste fenômeno é o Efeito Hall Quântico, onde as diferentes fases são distinguiveis à partir
de um inteiro, o número de Chern (C) [1]. A presença da simetria de reversão temporal, que ocorre em sistemas
não-magnéticos, automaticamente classifica um isolante como trivial, pois devido à simetria, elétrons de spins opostos
são restritos à C = C↑+C↓ = 0, e a condutividade Hall é sempre nula. Para tais sistemas é necessário uma abordagem
diferente, introduzida no ano de 2005, por Kane e Mele [2]. Este trabalho demonstrou a existência de uma nova classe
de isolantes topológicos na presença da reversão temporal, bem como a existência de um parêmetro, de órdem Z2,
que os distingue.

Com isso, o objetivo deste trabalho é:

1. Estudar os métodos para a parametrização de sólidos cristalinos e construção de bandas de dispersão eletrônicas,

2. À partir de um modelo simples de orbitais f e d, construir as bases necessárias para a classificação topológica e
realizá-la.

II. METODOLOGIA

A. O Hamiltoniano

Neste trabalho, construiremos uma rede quadrada bi-dimensional, com 2 sítios por célula unitária, um do tipo f e
um d. Uma representação do modelo é mostrada na figura II.1.
Para parametrizar as ligações orbitais, utilizamos as integrais de dois centros de Slater-Koster, com o auxílio de

uma expressão de Sharma [3, 4]. A ideia deste método é, considerar a ligação na direção ẑ: 〈j1,m
′
1|H|j2,m

′
1〉 como

parâmetros de escala e usar a simetria discreta de rotação da rede para relacionar as outras ligações com essa. Tais
relações são descritas por:

tm
′

~r (j1,m1, s1,ms1 ; j2,m2, s2,ms2) =
∑

m′1=±m′
(j1j2m

′
1) J (j1,m1; j2,m2;m′1) δms1ms2

, (II.1)

J (j1,m1, j2,m2;m′1) =
(
Dj1
m′1,m1

(θ, φ)
)∗
Dj2
m′1,m2

(θ, φ) , (II.2)

(j1j2m
′
1) = 〈j1,m

′
1|H|j2,m

′
1〉, (II.3)
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Figura II.1. Representação do modelo de utilizado, os circulos representam os sítios f (vermelhos) e d (azuis), uma escolha de
célula unitária e os vetores da rede são também representados.

onde J (j1,m1, j2,m2;m′1) são os coeficientes de Slater-Koster associadas as matrizes de Wigner Dj
m′,m (θ, φ) dos

orbitais j1, j2, de projeções m1,m2, com ligações do tipo m′ = (σ, π, δ) = (0, 1, 2), e (θ, φ) os ângulos de coordenadas
esféricas necessários para alinhar o eixo ẑ de um orbital ao seu vizinho considerado na ligação. Tomamos que o
Hamiltoniano não mistura índices de spins s diferentes.
Como o nosso modelo trata-se de orbitais f , este possui uma interação spin-órbita considerável, sendo necessário

trabalhar com o momento ângular total J = 7/2, onde é suficiente apenas o sub-espaço J = 5/2, devido ao grande
gap de energia entre este e as projeções ±7/2 [5]. Com isso j1 = 5/2, j2 = 2, e seus coeficientes serão [6]:

tσ~r (5/2, µ1; 5/2, µ2) =
∑

ms=±1/2

√(
1
2 −

2msµ1

7

)(
1
2 −

2msµ2

7

)
tσ~r (3, µ1 −ms, 1/2,ms; 3, µ2 −ms, 1/2,ms) (II.4)

tσ~r (5/2, µ1; 2,m2, s2,ms2) = −sign (ms2)
√

1
2 −

2ms2µ1

7 tm
′

~r (3, µ1 −ms2 , 1/2,ms; 2,m2, 1/2,ms2) (II.5)

onde foi feita a mudança de base, utilizando os coeficientes de Clebsch–Gordan (já fazendo o uso das regras de seleção):

|5/2, µ〉 =
∑

ms=±1/2

〈3, µ−ms; 1/2,ms|5/2, µ〉|3, µ−ms; 1/2,ms〉 (II.6)

〈3, µ−ms; 1/2,ms|5/2, µ〉 = −sign (ms)
√

1
2 −

2msµ

7 (II.7)

O Hamiltoniano para este problema é dada pelo Modelo de Anderson [7]:

H =
(
Hff +Hfield Hfd

H†fd Hdd

)
(II.8)

Hff =
∑
~ri,~rj

∑
µ1µ2

tσ~rj−~ri
(5/2, µ1; 5/2, µ2) f†~ri,µ1

f~rj ,µ2 + h.c (II.9)

Hdd =
∑
~vi,~vj

∑
m1m2

tm
′

~rj−~ri
(2,m1, s1,ms1 ; 2,m2, s2,ms2) d†~vi,m1

d ~vj ,m2 + h.c (II.10)



3

Hfd =
∑
~ri,~vj

∑
m2,ms2 ,µ

tσ~vj−~ri
(5/2, µ1; 2,m2, s2,ms2) f†~ri,µ1

d ~vj ,m1,m1s
+ h.c (II.11)

onde ~ri, ~vj são as posições dos sítios f, d respectivamente e c†i,m, c = {f, d} são os operadores de segunda quantização
que criam um elétron do tipo c na posição i [8]. Além disso Hfield representa os efeitos de campos cristalinos,
relacionados aos operadores de Stevens Oml [9], no orbital f , afim de criar parâmetros para manipular as bandas de
energia. Neste caso são suficientes:

Hfield = F 0
2O

0
2 + ∆I (II.12)

onde F 0
2 , ∆ são parâmetros livres do problema.

B. Classificação Topológica

Em posse do Hamiltoniano, podemos, em seguida, definir as quantidades necessárias para a classificação topológica.
Serão utilizados os operadores de reversão temporal e paridade [10], dados por:

T =
(
−e−iπS5/2/~ 0

0 e−iπS1/2/~ ⊗ e−iπS2/~

)
K (II.13)

P =
(
−I 0
0 Ie−i(kx+ky)

)
(II.14)

de forma que a Hamiltoniana é invariante sobre:

UH
(
~k
)
U−1 = H

(
U~k
)
, (II.15)

onde U representa a ação da operação U no vetor de onda ~k [11]. Neste caso, para ambas simetrias U~k = −~k.
Com isso o invariante Z2, ν, é definido como o produto dos auto-valores de paridade ξ nos pontos invariantes por

reversão temporal Γi = {Γ, X, Y,M}, contabilizados em apenas um dos pares de reversão temporal de cada banda
[12, 13]:

(−1)ν =
4∏
i=1

Nocc∏
m=1

ξ2m (Γi) . (II.16)

Existe ainda um segundo método que independe do uso da paridade [14, 15], bem como sua vesão discreta para a
implementação computacional:

ν = 1
2πi

 ∑
kl∈∂B−

A1 (kl)−
∑
kl∈B−

F12 (kl)

 mod 2, (II.17)

onde A1 (kl) e F12 (kl) são o Potêncial e a Curvatura de Berry, respectivamente, analisados nos pontos kl. O isolante
será trivial se ν = 0, e topológico se ν = 1.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A diagonalização do Hamiltoniano II.8 nos fornece as bandas de dispersão do sistema mostrada na figura III.1, bem
como a sua dispersão de bordas, na direção x̂. O fator ∆, no Hamiltoniano, cria uma separação entre as bandas f
e d, em seguida, varia-se F 0

2 de forma que um dos dubletos f , pertencente ao subespaço µ = ±1/2, se aproxime do
multipleto d e sofra os efeitos da hibridização. Com este procedimento, encontramos uma configuração de parâmetros
em que o sistema é um isolante topológico (ν = 1), evidenciado pela presença de estados de superfície cruzando o gap
em III.1 (b).

O fenômeno de inversão de bandas é mostrado na figura III.2 (a) bem como a ação da hibridização (roxo), responsável
pela abertura do gap. Por último, é mostrado um breve diagrâma de fase do invariante ν em função de F 0

2 , em um
intervalo onde o sistema permanece isolante em toda a Zona de Brillouin (exceto nos pontos de mudança de fase).
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Figura III.1. (a) Bandas de energia do modelo f − d, com parâmetros (ffσ) = −0.4, (fdσ) = 1, (ddσ) = 1 (ddπ) = (ddσ)2 =
0.5, F 0

2 = 0.52, ∆ = 7.5, e o nível de Férmi é colocado em 3.35.(b) Dispersão de bordas com 100 sítios e a mesma configuração
de parâmetros
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Figura III.2. (a) Mesmo da figura III.1 (a), evidenciando o caráter f (vermelho) e d (azul) das bandas. (b) Diagrama de fase
do invariante (−1)ν em função do parâmetros F 0

2 .

Sobre a classificação topológica, o fato do modelo ser feito computacionalmente nos impede de utilizar, diretamente,
várias equações descritas na literatura, por dependerem de uma definição contínua das fases das funções de Bloch
em toda a Zona de Brillouin. Isto é um problema pois, a diagonalização do Hamiltoniano acontece ponto à ponto
no programa, e a informação de fase não é transmitida para este processo. Uma sub-rotina que leve em conta estes
detalhes pode até ser implementada [1], mas está fora do escopo deste projeto. A solução veio com trabalhos de Fukui
(2005) e Fukui (2007) [14, 15], à partir do qual, relações simples de imposição da reversão temporal sobre os estados
de Bloch no programa, nos permite contornar a indefinição de fase. Os cálculos do invariante Z2 foram feitos, de
maneira independente, utilizando os 2 métodos descritos na sessão anterior, ambos retornando os mesmos resultados,
revelando ser possível fazer a classificação topológica mesmo na ausência da simetria de paridade.

Voltando à figura III.1 (b), extraímos algumas características dos estados de superfície. É possível fazer um gráfico
do módulo ao quadrado da função de onda em função da posição dos sítios |ψ (y)|. Em um sistema bi-dimensional,
com condições periódicas de contorno em apenas uma direção, existem duas possíveis localizações de superfície onde
os estados pertencem (como as bordas de um cilíndro “sem as tampas”), neste caso y = {0, 99}. Pode-se confirmar que
os estados são de superfície observando o decaimento exponencial de |ψ (y)| conforme y assume valores distante das
bordas. Ordenando tais estados da esquerda para a direita, na figura III.1 (b), de acordo com o cruzamento do nível
de Férmi, temos 1 : (µ = 1/2, y = 1), 2 : (µ = −1/2, y = 99), 3 : (µ = 1/2, y = 99), 4 : (µ = −1/2, y = 1). Portanto,
observa-se a existência um par de estados, com spins opostos em cada superfície do sólido, e as suas velocidaes de
propagação, dadas pela inclinação da dispersão (dE/dk), são opostas. Ou seja, um fluxo de elétrons de spins e direções
opostas, o que corresponde à uma corrente de spin.
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IV. CONCLUSÃO

De acordo com os objetivos estabelecidos para este projeto, podemos declarar que ambos foram concluidos com
sucesso. O processo de construção e descrição de sólidos cristalinos foi bem implementada para o modelo f − d,
através das Integral de Dois Centros de Slater Koster, um método poderoso, podendo ser útil para a implementação
de sistemas mais complexos e de maneira computacional. A classificação topológica deste sistema também foi bem
sucedida. Todas as características de uma fase topológica pode ser observada neste modelo, tais como: a existência
dos estados condutores de supefície, a presença da inversão de bandas na Zona de Brillouin e o diagrama de fase,
indicando o valor do invariante Z2. Faço uma menção especial ao livro “Berry Phases in Electronic Structure Theory”
[1], que mostrou-se uma excelente literatura introdutória para este assunto e para o projeto.
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