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1

Εισαγωγή

Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες το µέγεθος των τρανζίστορ που χρησιµοποιούνται στη
βιοµηχανία γίνεται ολοένα και πιο µικρό. Ένα από τα πολλά αποτελέσµατα της εξέλιξης
αυτής είναι ότι τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα γίνονται όλο πιο µικρά σε διαστάσεις και
οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ταχύτεροι και πιο αξιόπιστοι. Τα µεγέθη έχουν µικρύνει
τόσο πολύ που πλέον µπορούµε να λέµε ότι έχουµε εισέλθει στην εποχή των νάνοδιατάξεων: µπορούµε δηλαδή να κατασκευάζουµε και να εκµεταλλευόµαστε διατάξεις
µε νανοµετρικές διαστάσεις (1nm=10-9 m).
Σήµερα µπορούµε να κατασκευάσουµε και να εκµεταλλευθούµε τις ιδιότητες σωµατιδίων νανοµετρικών διαστάσεων που αποτελούνται από µερικές εκατοντάδες ή χιλιάδες
άτοµα. Τα νανοσωµατίδια δεν µπορούν να θεωρηθούν ούτε άτοµα ή µόρια αλλά ούτε
και κρυσταλλικά στερεά. Για την κατανόηση των νέων και ξεχωριστών ιδιοτήτων τους,
αλλά και για την ερµηνεία τους, θα πρέπει ν’ αναζητήσουµε θεωρίες οι οποίες να βρίσκονται στο µεσοδιάστηµα της ατοµικής θεωρίας του Bohr και των κλασσικών θεωριών
της φυσικής στερεάς κατάστασης.
Στις 29 ∆εκεµβρίου του 1959 στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας στην ετήσια συνεδρίαση της Ένωσης Αµερικανών Φυσικών ο Richard P. Feynman έδωσε µια
προφητική και διορατική διάλεξη µε τον τίτλο: «Υπάρχει πολύ χώρος στον πυθµένα»
(«There’s Plenty of Room at the Bottom»1). Στην οµιλία του αυτή ο Feynman ξεκινώντας από πολύ απλές αρχές της Φυσικής οραµατίστηκε την εποχή όπου η τεχνολογία
θα βασίζεται σε δοµές πολύ µικρών διαστάσεων, χτισµένες άτοµο-άτοµο, και των οποίων οι ιδιότητες θα µπορούν να ελέγχονται µε ακρίβεια ατόµου. Η οµιλία του αυτή υπήρξε πολύ πιο µπροστά από την εποχή της καθώς µπόρεσε να προβλέψει ότι τα συστήµατα αυτά θα είναι καθοριστικής σηµασίας για τη βιοµηχανία των υλικών, την Ηλεκτρονική, τη Βιολογία, την Ιατρική και τις Τηλεπικοινωνίες.
Εκτός, όµως, από τον Feynman υπήρξαν και άλλοι διορατικοί επιστήµονες. Το 1957
και ο Ralph Laundauer, θεωρητικός φυσικός που εργαζόταν για την ΙΒΜ, πρότεινε το
σχεδιασµό και την κατασκευή ηλεκτρονικών κυκλωµάτων σε νανοµετρική κλίµακα και
επιπλέον επισήµανε τη σηµασία των φαινοµένων κβαντικού περιορισµού (quantum size
effects) στη λειτουργία των διατάξεων αυτών.

1

http://www.its.caltech.edu/~feynman
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Κατά την περίοδο 1950-1960 υπήρχε ακόµη µικρή πειραµατική δραστηριότητα σε µικρά µεταλλικά σωµατίδια και είναι ενδεικτικό ότι ακόµη και τότε η επιστηµονική κοινότητα δεν χρησιµοποιούσε τον όρο νανοτεχνολογία. Το 1956 ο Uhlir αναφέρει την πρώτη πειραµατική παρατήρηση του πορώδους πυριτίου, αλλά θα χρειαστεί να περάσουν
αρκετές δεκαετίες ακόµη προκειµένου ν’ αναγνωριστεί η σπουδαιότητα του υλικού αυτού. Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 ερευνητικές οµάδες των εργαστηρίων Bell και της
ΙΒΜ κατασκεύασαν τα πρώτα δυδιάστατα κβαντικά πηγάδια µε χρήση επιταξιακών µεθόδων. Οι εργασίες αυτές αποτέλεσαν τα πρώτα βήµατα της εξέλιξης των κβαντικών
κουκίδων οι οποίες στις µέρες µας αποτελούν ένα από τα βασικότερα επιτεύγµατα στο
χώρο της νανοτεχνολογίας µε άµεσες εµπορικές εφαρµογές.
Παρά τους οραµατιστές, όπως ο Feynman και ο Laundauer, και τις δειλές πειραµατικές προσπάθειες των δεκαετιών ’60- ’70 µόλις από το 1980 µπορούµε να πούµε ότι άρχισε να συστηµατοποιείται η έρευνα στο χώρο της νανοτεχνολογίας. Σηµαντική ώθηση
γι’ αυτό αποτέλεσαν η ανάπτυξη και η τελειοποίηση των µεθόδων κατασκευής και µελέτης νανοδοµών, αλλά και η ανακάλυψη της φωτοφωταύγειας και της ηλεκτροφωταύγειας του πορώδους πυριτίου σε θερµοκρασία περιβάλλοντος το 1990. Σύντοµα, η
νέα αυτή ιδιότητα αποδόθηκε στην ύπαρξη νανονηµάτων και νανοσωµατίων στο πορώδες υλικό. Από τη δεκαετία του ’90 και ύστερα ο τοµέας της νανοτεχνολογίας έχει αρχίσει να αναπτύσσεται δυναµικά και µάλιστα τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να προσελκύει το ενδιαφέρον κρατικών οργανισµών οι οποίοι προσφέρουν σηµαντικά ποσά
για τη χρηµατοδότηση ερευνητικών οµάδων.
Κινητήριος δύναµη πίσω απ’ όλα αυτά είναι το γεγονός ότι η νανοτεχνολογία παρέχει
µια νέα και εξαιρετική δυνατότητα: οι νέες δοµές που κατασκευάζονται έχουν φυσικές
και χηµικές ιδιότητες που ποικίλλουν µε το µέγεθος και το είδος των σωµατιδίων και
συνεπώς µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ρηξικέλευθες εφαρµογές. ∆ύο είναι οι βασικοί λόγοι για τη µεταβολή των ιδιοτήτων τους µε το µέγεθος: i) κάθε φυσική ή χηµική
ιδιότητα των υλικών σχετίζεται µ’ ένα χαρακτηριστικό µήκος και όταν οι διαστάσεις των
στερεών αλλάζουν και γίνονται συγκρίσιµες µε τα µήκη αυτά (τα οποία είναι της τάξης
του νανοµέτρου) τότε θεµελιώδεις διαφορές στις χηµικές και φυσικές ιδιότητες των υλικών µπορούν να παρατηρηθούν και ii) το πλήθος των ατόµων της επιφάνειας είναι
συγκρίσιµο µε τον ολικό αριθµό των σωµατιδίων.
Έτσι, για παράδειγµα η παρατήρηση φαινοµένων µεταφοράς στα συστήµατα αυτά
ακόµη και σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες δίνουν υποσχέσεις για µελλοντικές εφαρµογές στον τοµέα της µικροηλεκτρονικής για την κατασκευή τρανζίστορ ενός ηλεκτρονίου
(single-electron transistor). Μια µεγάλη πρόκληση, όµως, την οποία καλούνται ν’
αντιµετωπίσουν οι επιστήµονες είναι η επίτευξη ικανής απόδοσης οπτικών κυκλωµάτων
σε θερµοκρασίες δωµατίου. Με δεδοµένη την άρτια γνώση της κατεργασίας του πυριτίου

για

την

κατασκευή

κυκλωµάτων,

το

τεράστιο

τεχνολογικό

και

οικονοµικό

ενδιαφέρον που παρουσιάζει η κατασκευή οπτικά ενεργών στοιχείων στο ίδιο
υπόστρωµα µε το ηλεκτρονικό µέρος του κυκλώµατος και µάλιστα µε τρόπο συµβατό
µε την τεχνολογία CMOS που χρησιµοποιείται ευρύτατα στο χώρο αυτό οδηγεί σε
εντατικές προσπάθειες ερµηνείας της αύξησης του ενεργειακού χάσµατος και της
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ερµηνείας της αύξησης του ενεργειακού χάσµατος και της αύξησης της πιθανότητας
των οπτικών επανασυνδέσεων µε τη µείωση του µεγέθους των νανοσωµατίων.
Όσα προηγήθηκαν αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα της εξήγησης και ερµηνείας των
ηλεκτρικών και οπτικών ιδιοτήτων των νανοσωµατιδίων και αυτό αποτελεί το αντικείµενο πολλών ερευνητικών οµάδων στις µέρες µας. Η προσοµοίωση των φυσικών αυτών συστηµάτων µέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι ένα από τα εργαλεία που έχουµε στη διάθεσή µας για την κατανόηση των φυσικών αρχών που τα διέπουν. Προς
το παρόν είναι ανάγκη να βρεθεί µια ακριβής και αποτελεσµατική µέθοδος περιγραφής
των ηλεκτρονικών ιδιοτήτων νανοδοµών πυριτίου µε τυχαία γεωµετρία και µεγέθη που
βρίσκονται στην περιοχή από 1 έως 10 (nm). Λόγω της πολυπλοκότητας του αντικειµένου, όµως, δεν έχουν εξαχθεί ακόµη κάποια ξεκάθαρα συµπεράσµατα κοινώς αποδεκτά.
Πιο συγκεκριµένα, συστήµατα µε µέγεθος µερικών εκατοντάδων ατόµων µπορούν να
µελετηθούν θεωρητικά από πρώτες αρχές µε µεθόδους ηλεκτρονικής δοµής χωρίς
προσδιορίσιµες παραµέτρους στο πλαίσιο της θεωρίας του συναρτησιακού της πυκνότητας (DFT Density Functional Theory2). Για την αντιµετώπιση µεγαλύτερων συστηµάτων,
όµως, θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν ηµιεµπειρικές, µη αυτοσυνεπείς µέθοδοι όπως: η
µέθοδος των ψευδοδυναµικών, η µέθοδος του ισχυρά δέσµιου ηλεκτρονίου ή η k·p µέθοδος. Οι ηµιεµπειρικές µέθοδοι έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή προσέγγιση της χαµιλτονιανής του κρυστάλλου είτε στην πρώτη ζώνη
Brillouin είτε γύρω από συγκεκριµένα σηµεία του k-χώρου. Σηµαντικό χαρακτηριστικό
των ηµιεµπειρικών µεθόδων είναι ο µεγάλος αριθµός παραµέτρων που απαιτούνται
(π.χ. ενεργές µάζες, παράµετροι επικάλυψης για τη µέθοδο του ισχυρά δέσµιου ηλεκτρονίου) οι τιµές των οποίων προσαρµόζονται κατάλληλα είτε σε πειραµατικά δεδοµένα είτε έτσι ώστε τελικά να λαµβάνουµε συγκεκριµένες τιµές ενέργειας σε χαρακτηριστικά σηµεία του k-χώρου, όπως αυτές έχουν προκύψει από άλλες ab initio µεθόδους.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη των ηλεκτρονικών ιδιοτήτων νανοσωµατίων πυριτίου µε ενεργό διάσταση της τάξης του νανοµέτρου. ∆εδοµένου του µεγέθους αυτού η µελέτη τους απαιτεί ατοµιστική περιγραφή εντός του πλαισίου της κβαντικής µηχανικής. Στην παρούσα εργασία επιλέξαµε µια ηµιεµπειρική µέθοδο ισχυρά
δέσµιου ηλεκτρονίου η οποία συνδυάζει την απλότητα µε τη σχετικά ρεαλιστική περιγραφή.
Στο κεφάλαιο 2 θα εξηγήσουµε αναλυτικά τη µέθοδο ισχυρά δέσµιου ηλεκτρονίου
που χρησιµοποιήσαµε στην εργασία αυτή δίνοντας κυρίως έµφαση στην εφαρµογή αυτής για τον προσδιορισµό της ηλεκτρονικής δοµής περιοδικών συστηµάτων. Στο τέλος
του κεφαλαίου αυτού εφαρµόζουµε τη µέθοδο αυτή για την αναπαραγωγή των ενεργειακών ζωνών των ηµιαγωγών Si, Ge και GaAs.
Η επιτυχής αναπαραγωγή των ενεργειακών ζωνών των ηµιαγωγών Si, Ge και GaAs
στο κεφάλαιο 2 µας επιτρέπει να συνεχίσουµε στο κεφάλαιο 3 µε την εφαρµογή του
sp3s* µοντέλου στη µελέτη της ηλεκτρονικής δοµής νανοσωµατίων πυριτίου. Θα χρειαστεί, όµως, ιδιαίτερη προσοχή καθώς το σύστηµα είναι µη περιοδικό και συνεπώς κα2

P. Hohenberg and W. Kohn, Phys. Rev 136, B864 (1964)
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τάλληλες τροποποιήσεις της µεθόδου είναι απαραίτητες. Στο κεφάλαιο αυτό, ακόµη, θα
εισάγουµε τις έννοιες της πυκνότητας καταστάσεων και της τοπικής πυκνότητας καταστάσεων και θα εξηγήσουµε µε ποιο τρόπο θα γίνει ο υπολογισµός αυτών στο σύστηµα
των νανοσωµατιδίων.
Το κεφάλαιο 4 είναι η άµεση συνέχεια του προηγούµενου αφού µετά από µια σύντοµη αναφορά στη σπουδαιότητα της µελέτης των νανοσωµατιδίων πυριτίου καθώς και
στις έννοιες του εξιτονίου και της φωτοφωταύγειας παραθέτουµε αναλυτικά όλα τα αποτελέσµατα της µελέτης της ηλεκτρονικής δοµής σφαιρικών νανοσωµατίων πυριτίου
o

µε µεγέθη από 3 έως 18.15 A . Γίνεται η µελέτη της µεταβολής του ενεργειακού χάσµατος και της πυκνότητας καταστάσεων µε το µέγεθος του σωµατιδίου, µελέτη της
σηµασίας της αδρανοποίησης των επιφανειακών δεσµών µε άτοµα υδρογόνου και τέλος
µελέτη του εκφυλισµού και της συµµετρίας των καταστάσεων στην κορυφή της ζώνης
σθένους και στον πυθµένα της ζώνης αγωγιµότητας.
Στο τελευταίο κεφάλαιο επιχειρείται µια σύντοµη µελέτη της εξάρτησης της ηλεκτρονικής δοµής των νανοσωµατίων από το σχήµα και τις διαστάσεις τους. Για το σκοπό αυτό κατασκευάζουµε κβαντικές κουκίδες κυβικού και ελλειψοειδούς σχήµατος και συγκρίνουµε ορισµένα από τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής δοµής τους µε τα αποτελέσµατα του 4ου κεφαλαίου για τα σφαιρικά νανοσωµατίδια. Μελετάµε, ακόµη, τη µεταβολή του ενεργειακού χάσµατος µε το µέγεθος κβαντικών πηγαδιών και κβαντικών νηµάτων.
Στην εργασία αυτή όλοι οι αλγόριθµοι πραγµατοποιήθηκαν στη γλώσσα προγραµµατισµού Fortran. Ο αλγόριθµος «Tight Binding Si» χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό
και την αναπαράσταση των ενεργειακών ζωνών των ηµιαγωγών Si, Ge και GaAs. Για τη
µελέτη της ηλεκτρονικής δοµής των νανοσωµατίων πυριτίου κατασκευάσαµε τον αλγόριθµο «TB lattice1». Για τον υπολογισµό της τοπικής πυκνότητας καταστάσεων χρειάστηκε, επιπλέον, το πρόγραµµα «Grid.f90» το οποίο αναδιατάσσει κατάλληλα τα δεδοµένα που προκύπτουν στο αρχείο «jacobi.txt», στην έξοδο του «TB lattice1», έτσι ώστε
να µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε γραφικά τριών διαστάσεων. Τέλος, από το πακέτο
υπορουτίνων «eispack» χρησιµοποιήσαµε την έτοιµη υπορουτίνα «ch» η οποία υπολογίζει τις ιδιοτιµές και τα ιδιοανύσµατα µιγαδικού και ερµιτιανού πίνακα και από την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη «www.netlib.org» την υπορουτίνα «dsyev» η οποία υπολογίζει τις
ιδιοτιµές και τα ιδιοανύσµατα πραγµατικού και συµµετρικού πίνακα. Όλα τα προγράµµατα αυτά µπορούν να βρεθούν στο παράρτηµα της εργασίας.

2

Η µέθοδος LCAO
(Linear Combination of Atomic Orbitals)

I.

Εισαγωγή
Για τη µελέτη της ηλεκτρονικής δοµής ενός κρυσταλλικού στερεού αυτό που κανονι-

κά θ’ αρκούσε θα ήταν να γράψουµε την εξίσωση Schrödinger για το σύστηµα και στη
συνέχεια να προσδιορίσουµε τις ιδιοτιµές και τις ιδιοσυναρτήσεις της αντίστοιχης χαµιλτονιανής. Το τετράγωνο των ιδιοσυναρτήσεων που προκύπτουν µε αυτό τον τρόπο περιγράφει την κατανοµή του ηλεκτρονικού νέφους. Στην πράξη, όµως, η επίλυση της
εξίσωσης Schrödinger για πολυηλεκτρονικά συστήµατα είναι πολύ δύσκολη και γι’ αυτό
αυτό που συνήθως επιχειρείται είναι η κατά προσέγγιση περιγραφή των κυµατοσυναρτήσεων αυτών [2, 4].
Από τις διάφορες µεθόδους που έχουν προταθεί αυτή που εµείς επιλέξαµε είναι η µέθοδος του ισχυρά δέσµιου ηλεκτρονίου ή αλλιώς η µέθοδος του γραµµικού συνδυασµού των ατοµικών τροχιακών (LCAO). Στη µέθοδο αυτή ξεκινά κανείς από την κυµατοσυνάρτηση του ηλεκτρονίου ενός αποµονωµένου ατόµου και στη συνέχεια φτιάχνει
το κρυσταλλικό τροχιακό, µια συνάρτηση τύπου Bloch, η οποία περιγράφει την κίνηση
του ηλεκτρονίου µέσα στο περιοδικό πεδίο όλου του κρυστάλλου.
Στην µέθοδο του ισχυρά δέσµιου ηλεκτρονίου θα θεωρήσουµε ότι κάθε ηλεκτρόνιο
είναι ισχυρά δεσµευµένο στο άτοµο στο οποίο ανήκει και ότι επηρεάζεται πολύ ελαφρά
από την παρουσία των υπόλοιπων ατόµων. Καθώς τα άτοµα λαµβάνουν τις θέσεις ισορροπίας τους για το σχηµατισµό του κρυστάλλου και η ενδοατοµική απόσταση µειώνεται οι κυµατοσυναρτήσεις των ηλεκτρονίων επικαλύπτονται όλο και περισσότερο. Είναι λογικό, λοιπόν, να προσπαθήσουµε να προσεγγίσουµε τις κυµατοσυναρτήσεις των
ηλεκτρονίων στον κρύσταλλο µε γραµµικούς συνδυασµούς ατοµικών τροχιακών [1, 2,
3, 4].

II.

Η προσέγγιση του ισχυρά δέσµιου ηλεκτρονίου στους ηµιαγωγούς.

Παρακάτω θα παραθέσουµε την µέθοδο του ισχυρά δέσµιου ηλεκτρονίου αλλά για
την περίπτωση των ηµιαγωγών. Στην περίπτωση αυτή το επιπλέον στοιχείο που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε είναι ότι τα ηλεκτρόνια σθένους τους ανήκουν σε καταστάσεις s και p (µόνο) [2].
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Έτσι, για την απλή περίπτωση που µόνο δύο άτοµα πλησιάζουν µεταξύ τους οι δυνατοί συνδυασµοί των τροχιακών φαίνονται στα σχήµατα που ακολουθούν:

Σχήµα 2.1: Επικάλυψη δύο s τροχιακών για το σχηµατισµό ενός δεσµικού και ενός αντιδεσµικού σ µοριακού τροχιακού

Σχληµα 2.2: Επικάλυψη δύο px τροχιακών για το σχηµατισµό ενός δεσµικού και ενός αντιδεσµικού σ µοριακού τροχιακού

Σχήµα 2.3: Επικάλυψη δύο py τροχιακών για το σχηµατισµό ενός δεσµικού και ενός αντιδεσµικού π µοριακού τροχιακού

∆ιαπιστώνουµε ότι ο συνδυασµός δύο ατοµικών τροχιακών (s ή p) γεννά δύο διαφορετικά είδη µοριακών τροχιακών: τα δεσµικά και τα αντιδεσµικά τα οποία διαφέρουν ως
προς τις ενέργειες τους. Ο απλούστερος τρόπος για να καταλάβουµε τον τρόπο µε τον
οποίο προκύπτουν οι νέες αυτές ενεργειακές στάθµες είναι να µελετήσουµε το πολύ
απλό σύστηµα του ιόντος του µοριακού υδρογόνου το οποίο αποτελείται από ένα ηλεκτρόνιο στο πεδίο που δηµιουργούν δύο πρωτόνια [1].
Για τον προσδιορισµό των ιδιοτιµών και των ιδιοσυναρτήσεων της χαµιλτονιανής του
συστήµατος αυτού µε τη µέθοδο του γραµµικού συνδυασµού των ατοµικών τροχιακών
ξεκινάµε γράφοντας την κυµατοσυνάρτηση του ηλεκτρονίου ως γραµµικό συνδυασµό
των κυµατοσυναρτήσεων βάσης |1> και |2>, τα οποία αναπαριστούν τα 1s ατοµικά
τροχιακά των ατόµων 1 και 2 αντίστοιχα:
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ψ = c A 1 + cB 2
Ας εξετάσουµε, τώρα, πώς γίνεται η επιλογή των συντελεστών c A και c B . Ξεκινάµε

από την εξίσωση Schrödinger:
Ĥ ψ = E ψ

(

⇒ Ĥ c A 1 + c B 2

και την πολλαπλασιάζουµε αρχικά µε

1

) = E (c

A

1 + cB 2

)

από αριστερά:

c A 1 Ĥ 1 + c B 1 Ĥ 2 = E c A 1 1 + E c B 1 2
2

και στη συνέχεια µε

(2.1)

από αριστερά:

c A 2 Ĥ 1 + c B 2 Ĥ 2 = E c A 2 1 + E c B 2 2

(2.2)

Στη συνέχεια:
ορίζουµε ως ε s = 1 Ĥ 1 = 2 Ĥ 2

την ενέργεια της στάθµης 1s. Στην πραγµα~
τικότητα το στοιχείο µήτρας εs διαφέρει εν γένει από την ενέργεια εs της ατοµικής
ˆ περιλαµβάνεται και η συµβολή του γειτονικού ατόστάθµης 1s και αυτό γιατί στην H
~
µου η οποία φυσικά δεν εµφανίζεται στον ορισµό του εs .
συµβολίζουµε µε V = − 1 Ĥ 2 = − 2 Ĥ 1

ˆ που εκφράτο στοιχείο µήτρας της H

ζει την επικάλυψη των τροχιακών των γειτονικών ατόµων και
θεωρούµε τα κυµατανύσµατα της βάσης µας ορθοκανονικά. ∆ηλαδή ισχύει:
1 1 = 2 2 = 1 και

1 2 = 2 1 =0

Τελικά, οι εξισώσεις (2.1) και (2.2) γίνονται:
c A ε s − cB V = E c A

⇒

− c A V + cB ε s = E cB

⇒

και

(ε

s

− Ε) c A − cB V = 0

− Vc A + (ε s - E ) c B = 0

Προκύπτει, λοιπόν, ένα 2x2 οµογενές σύστηµα το οποίο προκειµένου να έχει και άλλη λύση εκτός από την τετριµµένη θα πρέπει η ορίζουσα των συντελεστών των αγνώστων να είναι µηδέν.
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∆ηλαδή:
εs − E

−V

−V

εs − E

= 0 ⇒ (ε s − E) − V 2 = 0 ⇒ ε s − E = ± V ⇒

Eb = ε s − V

2

και

Eα = ε s + V

Βρήκαµε, λοιπόν, δύο ιδιοενέργειες του ηλεκτρονίου στο ιοντικό υδρογόνο:
την Εb που αντιστοιχεί στη θεµελιώδη κατάσταση µε c A = c B = 1 / 2 και
την Εα που αντιστοιχεί σε µία διεγερµένη κατάσταση µε c A = −c B = 1 / 2 .
Όταν το ηλεκτρόνιο βρίσκεται στην κατάσταση

ψ =

1
2

(

1 + 2

)

έχει χαµηλότε-

ρη ενέργεια σε σύγκριση µε τα ηλεκτρόνια των αποµονωµένων ατόµων και γι’ αυτό το µοριακό τροχιακό που σχηµατίζεται µε αυτό τον
τρόπο ονοµάζεται δεσµικό. ΑντίθεΣχήµα 2.4: Η επικάλυψη των τροχιακών οδηγεί σε δύο νέες ενεργειακές
στάθµες που διαφέρουν κατά 2V.

τα,
ψ =

στην
1
2

(

1 − 2

κατάσταση

)

η

ενέργεια

του ηλεκτρονίου είναι αυξηµένη σε σχέση µε την ενέργεια των ηλεκτρονίων των αποµονωµένων ατόµων και γι’ αυτό το µοριακό τροχιακό που προκύπτει ονοµάζεται αντιδεσµικό. Οι δεσµικές και οι αντιδεσµικές καταστάσεις διαφέρουν κατά 2V, και ο παράγοντας V εξαρτάται από το βαθµό αλληλοεπικάλυψης.

Η ιδέα των δεσµικών και αντιδεσµικών µοριακών τροχιακών µπορεί εύκολα να επεκταθεί και στην περίπτωση των στερεών [1, 2]. Πράγµατι, στην περίπτωση των στερεών το πλήθος των ατόµων είναι της τάξης του Ν~1023 µε αποτέλεσµα µετά την επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών να λαµβάνουµε Ν ενεργειακές στάθµες (άπειρες πρακτικά) οι οποίες δηµιουργούν ένα σχεδόν συνεχές φάσµα που συνιστά τις γνωστές µας
ενεργειακές ζώνες. Οι καταστάσεις που είναι κατειληµµένες από ηλεκτρόνια ορίζουν τη
ζώνη σθένους, ενώ οι άδειες τη ζώνη αγωγιµότητας. Ιδιαίτερα για την περίπτωση των
ηµιαγωγών µε τετραεδρική δοµή τα δεσµικά τροχιακά είναι αυτά που καταλαµβάνονται
από ηλεκτρόνια και τα οποία ορίζουν τη ζώνη σθένους, ενώ αντίστοιχα τα αντιδεσµικά
τροχιακά ορίζουν τη ζώνη αγωγιµότητας.
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Σχήµα 2.5: Η επικάλυψη των s και p τροχιακών στα στερεά οδηγεί στο σχηµατισµό των ενεργειακών ζωνών.
Τα σ και π δεσµικά µοριακά τροχιακά ορίζουν τη ζώνη σθένους, ενώ τα αντιδεσµικά τη ζώνη αγωγιµότητας.

III.

Η µέθοδος του ισχυρά δέσµιου ηλεκτρονίου σε περιοδικό κρύσταλλο.

Αφού εξηγήσαµε τον τρόπο µε τον οποίο αλληλεπιδρούν τα (s και p) ατοµικά τροχιακά, στην παράγραφο αυτή θα συνεχίσουµε µε τον αναλυτικό υπολογισµό της ηλεκτρονικής δοµής περιοδικών συστηµάτων µε τη µέθοδο του γραµµικού συνδυασµού των
ατοµικών τροχιακών όπως αυτή αναπτύσσεται από τους Yu και Cardona [2] καθώς και
από τους Slater και Koster [5].
Έστω ότι το διάνυσµα θέσης ενός ατόµου που ανήκει στη j-οστή θεµελιώδη κυψελίδα
r
r
r
r
r
είναι: rjl = R j + rl , όπου R j το διάνυσµα θέσης της κυψελίδας και rl η θέση του ατόµου σ’ αυτή. Ως γνωστόν για τις δοµές αδάµαντος και θειούχου ψευδαργύρου, οι οποίες αποτελούν το σύστηµα κρυστάλλωσης των οµοιοπολικών ηµιαγωγών, το πλήθος
των ατόµων της βάσης είναι δύο και συνεπώς οι δυνατές τιµές του δείκτη l είναι: l = 1 και 2 µόνο.
Συµβολίζουµε

µε

hl

τη χαµιλτονιανή του l
r
αποµονωµένου ατόµου. Αν rjl είναι το διάνυσµα θέσης
του ως προς την αρχή των αξόνων τότε η θέση του
ηλεκτρονίου που ανήκει στο άτοµο αυτό στο ίδιο
σύστηµα συντεταγµένων
συντεταγµένων
θα είναι: θα είναι:

r r
ΟΓ = ΑΓ − ΑΟ ⇒ OΓ = r − rjl
Συνεπώς, η κυµατοσυνάρτηση του ηλεκτρονίου που ανήκει στο αποµονωµένο άτοµο
r
r r
µε διάνυσµα θέσης rjl θα είναι φ l (r − rjl ) και η αντίστοιχη εξίσωση ιδιοτιµών:

r r
r r
h l φ ml (r − rjl ) = Eml φ ml (r − rjl )

(2.3)

όπου ο δείκτης m αριθµεί τις διαφορετικές ιδιοκαταστάσεις της χαµιλτονιανής που προκύπτουν από τη λύση της εξίσωσης αυτής. Οι λύσεις αυτές ονοµάζονται ατοµικά τρο-
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χιακά και συµβολίζονται συνήθως µε τους λατινικούς χαρακτήρες: s,p,d,f κ.ο.κ.. Αξίζει
να σηµειώσουµε ότι φυσική σηµασία έχει µόνο το τετράγωνό τους το οποίο εκφράζει
την κατανοµή του ηλεκτρονικού νέφους.
Στη συνέχεια, αν θέλουµε να υπολογίσουµε την ολική χαµιλτονιανή του κρυστάλλου
µπορούµε να θεωρήσουµε ότι είναι το άθροισµα:
i.
ii.

των «ατοµικών» χαµιλτονιανών Ĥo και
ˆ int ο οποίος εκφράζει την αλληλεπίδραση µεταξύ των ατόµων.
ενός όρου H
Έχουµε ήδη αναφέρει ότι στη µέθοδο του ισχυρά δέσµιου ηλεκτρονίου θεωρούµε την

αλληλεπίδραση µεταξύ των γειτονικών ατόµων ασθενή έτσι ώστε η επικάλυψη των γειτονικών τροχιακών να γίνεται σε µικρό βαθµό και να επιφέρει µόνο µικρές διορθώσεις
στην εικόνα του αποµονωµένου ατόµου, χωρίς να την αλλοιώνει ριζικά. Επιπλέον, το
δυναµικό του κρυστάλλου είναι περιοδικό και οι κυµατοσυναρτήσεις των ηλεκτρονίων
τύπου Bloch [3].
Εφαρµόζοντας, λοιπόν, τη µέθοδο του γραµµικού συνδυασµού των ατοµικών τροχιακών (LCAO) γράφουµε τις ιδιοκαταστάσεις της αδιατάρακτης χαµιλτονιανής Ĥo ως
γραµµικό συνδυασµό της µορφής:

Φ mlkr

=

∑
j

r r
c j φ ml ( r − rjl

)

=

1

∑
N

e

r r
i k ⋅ rj l

j

r r
φ ml ( r − rjl

)

όπου η άθροιση γίνεται σ’ όλες τις θεµελιώδεις κυψελίδες και Ν το πλήθος τους. Η σταθερά 1 / N προκύπτει από τη συνθήκη κανονικοποίησης της κυµατοσυνάρτησης. Οι
κυµατοσυναρτήσεις

Φ mlkr

αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως «αθροίσµατα Bloch»

(Bloch sums).
ˆ o έχουν τη µορφή διαµορ∆ιαπιστώνουµε ότι οι ιδιοκαταστάσεις της χαµιλτονιανής H
φωµένου επίπεδου κύµατος. Αν τα ηλεκτρόνια ήταν εντελώς ελεύθερα οι ιδιοκαταστά1 i kr ⋅ rr
e . Όµως, τα ηλεκτρόνια αλληλεπισεις της χαµιλτονιανής θα είχαν τη µορφή:
V
δρούν µε το κρυσταλλικό πλέγµα και αυτή η αλληλεπίδραση εισάγεται στο πρόβληµα
r r
µέσω της φ ml ( r − rjl ) η οποία, όµως, δεν αλλοιώνει το βασικό χαρακτήρα της κυµατοσυνάρτησης που είναι αυτός του τρέχοντος κύµατος [6].
Στο σηµείο αυτό πρέπει να γίνει η εξής διευκρίνιση: αν στη µορφή των αθροισµάτων
Bloch θεωρούσαµε ως φ ml τα ατοµικά τροχιακά των αποµονωµένων ατόµων θα διαπιστώναµε ότι τα αθροίσµατα Bloch δεν ορίζουν ορθοκανονική βάση [5]. Ο λόγος που
συµβαίνει αυτό είναι ότι τα ατοµικά τροχιακά φ ml που ανήκουν σε διαφορετικά άτοµα
δεν είναι ορθογώνια µεταξύ τους. Η δυσκολία αυτή µπορεί να ξεπεραστεί αν στη θέση
των ατοµικών τροχιακών θεωρήσουµε νέα ατοµικά τροχιακά, γραµµικούς συνδυασµούς
των αρχικών τροχιακών, τα οποία έχουµε κατασκευάσει έτσι ώστε να είναι ορθογώνια
µεταξύ τους. Τα τροχιακά αυτά προσδιορίζονται µε τη µέθοδο που πρότεινε ο Löwdin
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και θα τα συµβολίζουµε από εδώ και στο εξής µε ψml [7]. Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι διατηρούν όλες τις ιδιότητες συµµετρίας των ατοµικών τροχιακών
από τα οποία έχουν προέλθει. Συνεπώς, τα «αθροίσµατα Bloch» γράφονται στη µορφή:

Φ mlkr

=

1

∑e
N

r r
i k ⋅ rj l

r r
ψml ( r − rjl

j

)

και ορίζουν πλέον ορθοκανονική βάση.
Αυτό που αποµένει τώρα είναι να προσδιορίσουµε τις ιδιοσυναρτήσεις και τις ιδιοτιµές
της ολικής χαµιλτονιανής. Για το σκοπό αυτό γράφουµε τις ιδιοσυναρτήσεις της ολικής
ˆ = Ĥo + Ĥint ως γραµµικούς συνδυασµούς των αθροισµάτων Bloch:
χαµιλτονιανής H
Ψkr

=

∑c

m, l

Φ mlkr

m, l

και ξεκινώντας από την εξίσωση Schrödinger έχουµε:
ˆ Ψr
Η
k

•

= Ekr

Ψkr

⇒ Ĥ

m,l

∆ρώντας στην εξίσωση αυτή µε

∑c
m,l

Φ m'l'kr

m,l

∑c
m,l

∑c

Φ m'l'kr

Ĥ Φ mlkr

m,l

Φ mlkr

m,l

= Ekr

r
Hm'l',ml (k) = Ekr

∑c

m,l

m,l

∑c
m,l

m,l

r

m, l

δ m'm δ l'l

)cm,l = 0 ,

r
Hm'l',ml (k) = Φ m'l'kr Ĥ Φ mlkr
r r
r r
1
−i k ⋅r
i k ⋅r
e
e
∑∑
N j' j

=

r r
1
i k ⋅( R
e
∑
∑
N j' j

j' l '

r r
ψm'l' ( r − rj'l'

jl

r

j + rl

r
r
−R j ' − rl '

)

) Ĥ

r r
ψm'l' ( r − rj'l'

m,l

m,l

Φ m'l'kr Φ mlkr

r
Το στοιχείο πίνακα Hm'l',ml (k) ορίζεται ως εξής:

=

∑c

Φ mlkr

από αριστερά παίρνουµε:

∑ cm, l ( Hm'l',ml (k) − Ekr δm'mδ l'l

•

= Ekr

) Ĥ

r r
ψml ( r − rjl
r r
ψml ( r − rjl

)
)

⇒

⇒

∀ m′, l ′
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=

1 N −i kr ⋅Rr
∑e
N j'=1

N

j'

∑e

(

r r r r
i k ⋅ R j + rl − rl '

)

r r
ψm'l' ( r − rj'l'

j=1

)

r r
Ĥ ψml ( r − rjl

)

Στο σηµείο αυτό παρατηρούµε ότι λόγω περιοδικότητας τα στοιχεία του πίνακα στην
τελευταία σχέση είναι ανεξάρτητα από τα j και j’ και γι’ αυτό µπορούµε να συνεχίσουµε
γράφοντας:
r r r r
N
r
i k ⋅ ( R j + rl − rl '
Hm' l',ml (k) = ∑ e

)

j =1

=

N

∑e

j =1

r r r
i k ⋅ ( rj l − rl '

)

(

r r
ψm' l' r − rj' l'

(

r r
ψm' l' r − rj' l'

)

)

(

r r
Ĥ ψml r − rjl

(

r r
Ĥ ψml r − rjl

)

)
r
r
r
, όπου θέτουµε rjl − rl' = dα

Στο τελευταίο ολοκλήρωµα η άθροιση γίνεται στις θεµελιώδεις κυψελίδες και µε αυτό
τον τρόπο λαµβάνουµε υπ’ όψη στους υπολογισµούς µας την αλληλεπίδραση κάθε ατόµου µε όλους τους γείτονες. Το πρόβληµα απλουστεύεται αρκετά αν λάβουµε υπ’
όψη µας την αλληλεπίδραση κάθε ατόµου µόνο µε τους πρώτους ή και τους δεύτερους
γείτονες. Η θέση του l -ατόµου στη j θεµελιώδη κυψελίδα προσδιορίζεται µε το διάνυr
r
r
r
σµα θέσης rjl , ενώ το διάνυσµα rjl − rl' = dα ορίζει τη σχετική µετατόπιση των γειτονικών ατόµων στα οποία ανήκουν τα τροχιακά ψ m'l' και ψ ml .
Η τελική µορφή του στοιχείου πίνακα της χαµιλτονιανής είναι:
r
Hm'l',ml (k) =

r r

∑ e i k ⋅d

α

α

r r
ψm'l' ( r − rj'l'

)

r r
Ĥ ψml ( r − rjl

)

(2.4)

όπου η άθροιση δεν γίνεται πλέον στις θεµελιώδεις κυψελίδες αλλά στους γείτονες
(πρώτους, δεύτερους, κ.ο.κ.).
Στην πράξη ο υπολογισµός τέτοιων ολοκληρωµάτων είναι αρκετά δύσκολος. Για τον
υπολογισµό τους θα πρέπει αρχικά να προσδιορίσουµε τις ορθοκανονικές συναρτήσεις
Löwdin από τα ατοµικά τροχιακά και αυτό είναι µια αρκετά επίπονη διαδικασία. Επιπλέον, κάθε συνάρτηση ψ ml στο ολοκλήρωµα είναι γραµµικός συνδυασµός ατοµικών τροχιακών πολλών γειτονικών ατόµων. ∆ηλαδή, το ολοκλήρωµα της σχέσης (2.4) είναι
ουσιαστικά ένας γραµµικός συνδυασµός πολλών ολοκληρωµάτων της µορφής:

∫

V

r r
∗
φ m'
l' ( r − rj' l'

) Η̂ φ ml ( rr − rrjl ) d3r

(2.5)

τα οποία ονοµάζονται ολοκληρώµατα επικάλυψης (overlap parameters).
Ο υπολογισµός τέτοιων ολοκληρωµάτων είναι δύσκολος και για να το καταλάβουµε
αυτό αρκεί να σκεφτούµε ότι η χαµιλτονιανή στο ολοκλήρωµα αυτό είναι το άθροισµα
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ενός όρου κινητικής ενέργειας και ενός τελεστή δυναµικής ενέργειας ο οποίος προκύπτει από το άθροισµα των σφαιρικά συµµετρικών δυναµικών των ατόµων του κρυστάλλου. Όσον αφορά τους όρους της δυναµικής ενέργειας, τα ολοκληρώµατα αυτά είναι
ουσιαστικά άθροισµα ολοκληρωµάτων των οποίων η ολοκληρωτέα ποσότητα είναι γιr r
r
νόµενο: ενός τροχιακού φ m' l' ( r − rj' l' ) που ανήκει στο άτοµο µε διάνυσµα θέσης rj' l' ,
r r
r
ενός τροχιακού φ ml ( r − rjl ) που ανήκει στο άτοµο µε διάνυσµα θέσης rjl και ενός
σφαιρικού δυναµικού από ένα τρίτο, διαφορετικό άτοµο (three-site integrals) και η ύπαρξή τους καταλαβαίνουµε ότι δυσχεραίνει ακόµη περισσότερο τον προσδιορισµό των
στοιχείων της χαµιλτονιανής.
Όλα τα παραπάνω, λοιπόν, κάνουν τον υπολογισµό των ολοκληρωµάτων αυτής της
µορφής πολύ δύσκολο. Γι’ αυτό προκειµένου να προχωρήσουµε µπορούµε να κάνουµε
ορισµένες απλοποιήσεις:
i.

εισάγουµε στη µελέτη µας µόνο τ’ ατοµικά τροχιακά των οποίων οι ενέργειες είναι
κοντά στην περιοχή των ενεργειακών ζωνών που µας ενδιαφέρει. Έτσι, στην περίπτωση του πυριτίου, το οποίο άλλωστε είναι αυτό που θα µελετήσουµε, λαµβάνουµε υπ’
όψη µας µόνο τα τροχιακά: 3s, 3px, 3py, 3pz καθώς και µία διεγερµένη κατάσταση s*
για κάθε άτοµο [9]. Με τον τρόπο αυτό αγνοούµε τα ατοµικά τροχιακά που βρίσκονται
χαµηλά ενεργειακά χωρίς, όµως, ν’ αλλοιώνεται σηµαντικά η εικόνα µας. Αυτό συµβαίνει γιατί τα ηλεκτρόνια αυτά (1s, 2s, κ.λ.π.) είναι πολύ δέσµια στα άτοµα και συνεπώς
δεν µετέχουν στους χηµικούς δεσµούς.
Στο σηµείο αυτό θα προσπαθήσουµε να εξηγήσουµε λίγο περισσότερο την επιλογή
των τροχιακών 3s, 3px, 3py, 3pz και s* [6]: από τα τέσσερα ηλεκτρόνια σθένους του

πυριτίου τα δύο ανήκουν στο 3s τροχιακό, ενώ τα άλλα δύο στα 3p τροχιακά. Στη δοµή
του αδάµαντος κάθε άτοµο περιτριγυρίζεται από 4 πρώτους γείτονες οι οποίοι, κατά τα
γνωστά, διατάσσονται σε τετραεδρική δοµή. Οι δεσµοί µεταξύ των ατόµων αυτών δεν
θα πρέπει απλοϊκά να θεωρηθούν οµοιοπολικοί
γιατί ένα τέτοιο µοντέλο δεν δικαιολογεί την τετραεδρική δοµή και δεν ερµηνεύει τη γωνία
109,28° µεταξύ των δεσµών.
Για την ερµηνεία, λοιπόν, αυτών των χαρακτηριστικών θεωρούµε ότι ένα από τα 3s ηλεκτρόνια σθένους του πυριτίου διεγείρεται προς
τη στάθµη 3p µε αποτέλεσµα πλέον, από τα ηλεκτρόνια σθένους ένα µόνο ν’ ανήκει στο 3s
τροχιακό, ενώ τα υπόλοιπα ν’ ανήκουν στα 3px,
3py, και 3pz τροχιακά. Τότε, αν γράψουµε τους
Σχήµα 2.6: Η δοµή του αδάµαντος και ο τετραεδρικός
δεσµός

γραµµικούς συνδυασµούς:
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1
( s + px + py + pz
2
1
ψ3 = ( s + px − py − pz
2

ψ1 =

)
)

1
( s + px + py − pz
2
1
ψ 4 = ( s − px − py − pz
2

ψ2 =

και υπολογίσουµε τις αντίστοιχες πυκνότητες πιθανότητας ψ 1

2

, ψ2

)
)
2

κ.τ.λ. τότε δια-

πιστώνουµε ότι τα νέα αυτά τροχιακά περιγράφουν καλύτερα τις καταστάσεις των ηλεκτρονίων που συµµετέχουν σε τετραεδρικούς δεσµούς απ’ ότι τα 3s και 3p τροχιακά
που είχαµε θεωρήσει αρχικά. Οι καταστάσεις αυτές είναι περισσότερο εντοπισµένες κατά µήκος των διευθύνσεων που ορίζει η τετραεδρική δοµή του αδάµαντος. Αυτός ο
γραµµικός συνδυασµός των s και p καταστάσεων που οδηγεί σε νέα τροχιακά ονοµάζεται υβριδισµός. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της δοµής του αδάµαντος και του θειούχου
ψευδαργύρου συναντάµε τον sp3 υβριδισµό [6].
Τέλος, προκειµένου να βελτιώσουµε, στο βαθµό που αυτό είναι δυνατό, και την ποιότητα αναπαραγωγής των ζωνών αγωγιµότητας των ηµιαγωγών εισάγουµε στη µελέτη
µας εκτός από τις καταστάσεις 3s, 3px, 3py, και 3pz και άλλη µία: την s* η οποία είναι
διεγερµένη [9].
ii.

θεωρούµε την τιµή των ολοκληρωµάτων (2.5) στα οποία οι συναρτήσεις φ ml , φ m' l'
και το σφαιρικό δυναµικό αναφέρονται όλα σε διαφορετικά άτοµα (three-center
integrals) αµελητέα σε σχέση µε την τιµή των ολοκληρωµάτων στα οποία η δυναµική
ενέργεια είναι το άθροισµα των σφαιρικών δυναµικών των ατόµων στα οποία ανήκουν
τα φ m' l' και φ ml (two-center integrals) [9].

iii.

συνήθως δεν υπολογίζουµε την τιµή των ολοκληρωµάτων της µορφής (2.5) αναλυτικά αλλά προσαρµόζουµε την τιµή τους κατάλληλα ώστε τ’ αποτελέσµατα που παίρr
νουµε να συµπίπτουν µε τιµές της ενέργειας σε χαρακτηριστικές περιοχές του k -χώρου
που έχουν προσδιοριστεί µε µεθόδους ακριβέστερες από τη µέθοδο του ισχυρά δέσµιου
ηλεκτρονίου [9].
Θα πρέπει, ακόµη, να τονίσουµε ότι η κρυσταλλική δοµή επηρεάζει την τιµή των ολοκληρωµάτων (2.5). Θα πρέπει κάθε φορά προσέχουµε ποιος είναι ο προσανατολισµός των γειτόνων κάθε ατόµου και να προσαρµόζουµε τις τιµές τους κατάλληλα. Στη
µελέτη µας συνήθως δεν επιλέγουµε ως σύστηµα αξόνων το καρτεσιανό αλλά αν
r
r
r
dα = rjl − rl' είναι το διάνυσµα που ορίζει τη σχετική θέση των δύο γειτόνων τότε αναr
λύουµε τα τροχιακά Löwdin στον άξονα που ορίζει το dα και στον άξονα που είναι κάθετος σ’ αυτόν. Έτσι, αν το αρχικό τροχιακό ψ ήταν ένα p ατοµικό τροχιακό τότε µπορεί να γραφεί ως γραµµικός συνδυασµός ενός pσ και ενός pπ± τροχιακού. Αντίστοιχα,
αν ήταν d τροχιακό θα γραφόταν ως γραµµικός συνδυασµός των dσ, dπ±, dδ± τροχιακών. Βέβαια, κάποιος θα µπορούσε να πει ότι τα τροχιακά ψ δεν είναι ατοµικά τροχιακά
αλλά συναρτήσεις Löwdin. Αυτό, όµως, δεν αποτελεί πρόβληµα αφού έχουµε πει ότι τα
τροχιακά Löwdin διατηρούν όλες τις ιδιότητες συµµετρίας των ατοµικών τροχιακών από
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τα οποία κατασκευάζονται και συνεπώς αναλύονται σε άξονες όπως ακριβώς και τα ατοµικά τροχιακά από τα οποία προέρχονται.
Έτσι, για τα s και p ηλεκτρόνια υπάρχουν µόνο τέσσερα µη µηδενικά ολοκληρώµατα
επικάλυψης που σηµειώνονται µε τους δείκτες σ, π για m=0, 1 αντίστοιχα. Αυτό συµβαίνει γιατί τα ολοκληρώµατα της µορφής (2.5) είναι µη µηδενικά µόνο όταν έχουµε σ
συνεισφορές και από τα δύο τροχιακά ψ m'l' , ψ ml (ή π+ συνεισφορά και από τα δύο, ή
π- και από τα δύο, κ.ο.κ).
Το παραπάνω εξηγείται ως εξής [2]: τα ατοµικά τροχιακά είναι το γινόµενο µιας
ακτινικής
κυµατοσυνάρτησης
R(r)
και
µιας
σφαιρικής
αρµονικής
m
i mφ
Ylm (θ, φ ) ~ Pl (cos θ) ⋅ e
. Αν επιλέξουµε ως άξονα z τον άξονα που ορίζει το διάνυσµα
r
dα τότε σ’ αυτό το σύστηµα συντεταγµένων οι σφαιρικές αρµονικές των δύο ατόµων
θα

είναι:

Ylm (θ, φ ) και Yl' m' (θ' , φ )

αντίστοιχα.

Αφού

η

χαµιλτονιανή

εµφανίζει

κυλινδρική συµµετρία στο ολοκλήρωµα (2.5) θα εµφανίζεται ένας παράγοντας της
µορφής: ei (m − m' ) φ ο οποίος ολοκληρώνεται σ’ όλες τις γωνίες φ∈[0,2π]. Η τιµή του
ολοκληρώµατος αυτού είναι µη µηδενική µόνο όταν m’=m.

Τα τέσσερα αυτά µη µηδενικά ολοκληρώµατα επικάλυψης (2.5) για ηλεκτρόνια σε s
και p καταστάσεις είναι [1, 2, 5]:

s H s = Vssσ
pz H pz

= Vppσ

s H pz

= Vspσ

px H py

= Vppπ
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IV.

Εφαρµογές της µεθόδου του ισχυρά δέσµιου ηλεκτρονίου.
IV-A. Υπολογισµός των στοιχείων της χαµιλτονιανής για το απλό κυβικό

σύστηµα κρυστάλλωσης.
Αν και οι περισσότεροι κρύσταλλοι δεν κρυσταλλώνονται στο απλό κυβικό σύστηµα,
εντούτοις κρίνουµε σκόπιµο να ξεκινήσουµε τη µελέτη µας απ’ αυτό λόγω της απλότητάς του και για το λόγο ότι τ’ αποτελέσµατα εύκολα επεκτείνονται και σ’ άλλες κρυσταλλικές δοµές και συνεπώς και στη δοµή αδάµαντος.
Προτού ξεκινήσουµε τη µελέτη µας θα πρέπει να λάβουµε υπ’ όψη µας ότι για λόγους
κρυσταλλικής συµµετρίας πολλά από τα στοιχεία του πίνακα της χαµιλτονιανής θα είναι
ίσα µεταξύ τους. Πιο συγκεκριµένα, όταν στη µοναδιαία κυψελίδα υπάρχει συµµετρία
περιστροφής και ανάκλασης τότε αρκετά σηµεία τα οποία δεν ταυτίζονται αποδεικνύονται ισοδύναµα. Για παράδειγµα στο απλό κυβικό σύστηµα τα ολοκληρώµατα επικάλυψης (2.5) µεταξύ ενός s τροχιακού του ατόµου που βρίσκεται στην αρχή των αξόνων
και s τροχιακών ατόµων στις θέσεις: ±x, ±y, ±z θα είναι ίσα. Παρατηρήσεις σαν και αυτή µειώνουν σηµαντικά το πλήθος των ανεξάρτητων ολοκληρωµάτων που θα πρέπει να
υπολογιστούν [5].
Ορισµένοι από τους συµβολισµούς που θα χρησιµοποιηθούν παρακάτω είναι [5]:
•

το σύµβολο της µορφής (n/m) θα συµβολίζει το στοιχείο πίνακα της χαµιλτονιανής

µεταξύ ενός αθροίσµατος Bloch µε συµµετρία n τύπου και ενός µε συµµετρία m τύπου.
•

κάνουµε τη σύντµηση: ξ = α k x ,

η = αk y ,

ζ = αkz .

•

τα ολοκληρώµατα της µορφής (2.5) είναι συνάρτηση της απόστασης µεταξύ των

ατόµων και γι’ αυτό έχουν διαφορετική τιµή στην περίπτωση των πρώτων γειτόνων
από την περίπτωση των δεύτερων γειτόνων κ.ο.κ. Για να διακρίνουµε τις τιµές αυτές
µεταξύ τους θα χρησιµοποιήσουµε τους δείκτες 1, 2, κ.ο.κ.
Γνωρίζουµε ότι για την απλή κυβική δοµή κάθε άτοµο έχει:
i.

6 πρώτους γείτονες κατά µήκος των πλευρών του κύβου. Οι δείκτες διεύθυνσης
των 6 πλευρών του κύβου είναι:
(100) , ( 1 0 0) , (010) , (0 1 0) , (001) , (00 1 )

ii.

8 δεύτερους γείτονες κατά µήκος των διαγωνίων του κύβου µε αντίστοιχους δείκτες
διεύθυνσης:
(111) , ( 1 1 1 ) , ( 1 11) , (1 1 1 ) , (1 1 1) , ( 1 1 1 ) , (11 1 ) , ( 1 1 1)
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και 12 δεύτερους γείτονες κατά µήκος των διαγωνίων των πλευρών του κύβου µε
δείκτες διεύθυνσης:
(101) , (10 1 ) , ( 1 01) , ( 1 0 1 ) , (110) , (1 1 0)
( 1 10) , ( 1 1 0) , (011) , (0 1 1) , (01 1 ) , (0 1 1 )
Αρχικά θα ξεκινήσουµε προσπαθώντας να προσδιορίσουµε την τιµή του στοιχείου
(s/s) το οποίο λαµβάνοντας υπ’ όψη 1ους και 2ους γείτονες θα έχει τη γενική µορφή:

( s / s ) = ( s / s )0 + ( s / s )1 + ( s / s )2
Υπολογίζουµε κάθε όρο του αθροίσµατος ξεχωριστά:
6

r r

( s / s )1 = ∑ ei k ⋅ d

i

i =1

r r
ψm' l' ( r − rj' l'

)

r r
Ĥ ψml ( r − rjl

[

= E s, s (100) ei α k x + e −i α k x + e

i α ky

+e

−i α k y

)
+ e i α k z + e −i α k z

]

= 2 E s, s (100) [cos ξ + cos η + cos ζ ]

8

r r

( s / s )2 (111) = ∑ ei k ⋅ d

i

i =1

r r
ψm' l' ( r − rj' l'

)

r r
Ĥ ψml ( r − rjl

)

[

= E s,s (111) e i ( ξ +η+ζ ) + e i ( ξ −η+ ζ ) + e i (− ξ +η+ζ ) + e i ( ξ +η−ζ ) + e −i ( ξ +η+ ζ ) + e −i ( ξ −η+ζ ) + e −i (− ξ +η+ ζ ) + e −i ( ξ +η−ζ )
= 2 E s,s (111) [cos (ξ + η + ζ ) + cos (- ξ + η + ζ ) + cos (ξ − η + ζ ) + cos (ξ + η − ζ )]

= 2 E s,s (111) [cos (ξ ) cos ( η + ζ ) − sin (ξ ) sin ( η + ζ ) + cos (- ξ ) cos( η + ζ ) − sin (- ξ ) sin (η + ζ )
+ cos (ξ ) cos (- η + ζ ) − sin (ξ ) sin (- η + ζ ) + cos (ξ ) cos ( η − ζ ) − sin (ξ ) sin (η − ζ ) ]
= 4 E s,s (111) [ cos (ξ ) cos ( η + ζ ) + cos (ξ ) cos ( η − ζ ) ]
= 8 E s,s (111) cos (ξ ) cos ( η ) cos ( ζ

12

r r

( s / s )2 (110) = ∑ ei k ⋅ d

i

i =1

)

r r
ψm' l' ( r − rj' l'

)

r r
Ĥ ψml ( r − rjl

)

]
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[

= E s,s (110) e i ( ξ + ζ ) + e i ( −ξ + ζ ) + e i (ξ +η ) + e i ( −ξ +η ) + e i (η+ ζ ) + e i ( −η+ ζ )
+ e −i ( ξ + ζ ) + e −i ( −ξ + ζ ) + e −i (ξ +η ) + e −i (ξ +η ) + e −i (η+ ζ ) + e −i ( −η+ ζ )

]

= 2 E s, s (110) [cos (ξ + η) + cos (- ξ + η) + cos (ξ + η) + cos (- ξ + η) cos (η + ζ ) + cos (− η + ζ )]
= 4 E s, s (110) [cos (ξ ) cos ( η ) + cos (ξ ) cos( ζ ) + cos (η) cos (ζ )]

Τελικά:

(s / s) = E s, s (000) + 2 E s, s (100) [cos ξ + cos η + cos ζ ]

+ 4 E s, s (110) [cos (ξ ) cos ( η ) + cos (ξ ) cos ( ζ ) + cos ( η) cos (ζ )]
+ 8 E s, s (111) cos (ξ ) cos ( η ) cos ( ζ

)

Στη συνέχεια θα προσδιορίσουµε την τιµή του στοιχείου (s,x)
Για τον όρο (s,x)1 που αφορά τους πρώτους γείτονες διαπιστώνουµε ότι ενώ για την
κυβική δοµή υπάρχουν 6 πρώτοι γείτονες, εντούτοις µόνο δύο από αυτούς (οι οποίοι
βρίσκονται κατά µήκος των πλευρών του κύβου µε δείκτες διεύθυνσης (100) και
( 1 00) ) δίνουν µη µηδενικά ολοκληρώµατα επικάλυψης, τα οποία µάλιστα θα έχουν
και αντίθετα πρόσηµα. Οι υπόλοιποι 4 γείτονες δεν χρειάζεται να ληφθούν υπ’ όψη αr
φού τα τροχιακά px τους είναι κάθετα στο διάνυσµα dα που ενώνει τα δύο άτοµα και
συνεπώς θεωρούνται pπ τροχιακά (η επικάλυψη ενός s µε ένα pπ τροχιακό είναι µηδενική). Εποµένως:
6

r r

( s / x )1 = ∑ ei k ⋅ d

i

i =1

r r
ψm' l' ( r − rj' l'

[

)

r r
Ĥ ψml ( r − rjl

)

]

= E s, x (100) ei α k x − e −i α k x = 2 i E s, x (100) sin ξ

Για τον όρο (s,x)2(111) που αφορά τους δεύτερους γείτονες κατά µήκος των διαγωνίων του κύβου αν µελετήσουµε τις ιδιότητες συµµετρίας και ανάκλασης της κυψελίδας
τότε διαπιστώνουµε ότι:
οι γείτονες κατά µήκος των διευθύνσεων:
(111) , (1 1 1) , (11 1 ) , (1 1 1 )
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είναι ισοδύναµοι µεταξύ τους και ότι το ολοκλήρωµα επικάλυψής τους µε το s τροχιακό
στην αρχή των αξόνων είναι Εs,x(111).
οι γείτονες κατά µήκος των διευθύνσεων:
( 1 11) , ( 1 1 1) , ( 1 1 1 ) , ( 1 1 1 )
είναι ισοδύναµοι µεταξύ τους και ότι το ολοκλήρωµα επικάλυψης µε το s τροχιακό του
ατόµου που βρίσκεται στην αρχή των αξόνων είναι -Εs,x(111) αυτή τη φορά. Εποµένως:
8

r r

( s / x )2 (111) = ∑ ei k ⋅ d
i =1

i

r r
ψm' l' ( r − rj' l'

)

r r
Ĥ ψml ( r − rjl

)

[

= E s, x (111) ei ( ξ + η + ζ ) + ei ( ξ − η + ζ ) + ei ( ξ + η − ζ ) + ei ( ξ − η − ζ )
- e −i ( ξ + η + ζ ) − e −i ( ξ −η + ζ ) − e −i ( ξ + η − ζ ) − e −i ( ξ −η − ζ )

]

= 2 i E s, x (111) [sin (ξ + η + ζ ) + sin (ξ − η + ζ ) + sin (ξ + η − ζ ) + sin (ξ − η − ζ )]
= 4 i E s, x (111) [sin (ξ + ζ ) cos ( η ) + sin (ξ - ζ ) cos ( η )]
= 8 i E s, x (111) sin (ξ ) cos ( η ) cos ( ζ

)

Για τον όρο (s,x)2 (110) που αφορά τους δεύτερους γείτονες κατά µήκος των διαγωνίων των πλευρών του κύβου όσοι απ’ αυτούς βρίσκονται κατά µήκος των πλευρών
του κύβου µε δείκτες διεύθυνσης (011), (01 1 ), (0 1 1) και (0 1 1 ) δίνουν µηδενικά
ολοκληρώµατα επικάλυψης αφού τα τροχιακά px τους είναι κάθετα στο διάνυσµα
r
dα που ενώνει τα δύο άτοµα και συνεπώς είναι pπ τροχιακά. Εποµένως, από τους 12
γείτονες κατά µήκος των διαγωνίων των πλευρών των κύβων αποµένουν µόνο 8 για
τους οποίους αν λάβουµε υπ’ όψη µας τις ιδιότητες συµµετρίας της κυψελίδας διαπιστώνουµε ότι:
οι γείτονες κατά µήκος των διευθύνσεων:
(110) , (1 1 0) , (101) , (10 1 )
είναι ισοδύναµοι µεταξύ τους και ότι το ολοκλήρωµα επικάλυψής τους µε το s τροχιακό
στην αρχή των αξόνων είναι Εs,x(110).
οι γείτονες κατά µήκος των διευθύνσεων:
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( 1 10) , ( 1 1 0) , ( 1 01) , ( 1 0 1 )
είναι ισοδύναµοι µεταξύ τους και ότι το ολοκλήρωµα επικάλυψης µε το s τροχιακό του
ατόµου που βρίσκεται στην αρχή των αξόνων είναι -Εs,x(110) αυτή τη φορά. Εποµένως:
12

r r

r r
ψm' l' ( r − rj' l'

( s / x )2 (110) = ∑ ei k ⋅ d

i

i =1

)

r r
Ĥ ψml ( r − rjl

[ (

)

(

)

)

(

= E s, x (110) eiξ eiη + e −iη − e −iξ eiη + e −iη

(

)

+ e i ξ e i ζ + e − i ζ − e − i ξ e i ζ + e − iζ

)]

= 4 i E s, x (110) [sin (ξ ) cos ( η ) + sin (ξ ) cos( ζ

)]

Τελικά:

(s / x) = 2 i E s, x (100) sin ξ

+ 4 i E s, x (110) [sin (ξ ) cos ( η ) + sin (ξ ) cos( ζ
+ 8 i E s, x (111) sin (ξ ) cos ( η ) cos ( ζ

)

)]

Στη συνέχεια θα προσδιορίσουµε την τιµή του στοιχείου (x,x)
Για τον όρο (x,x)1 που αφορά τους πρώτους γείτονες διαπιστώνουµε ότι οι γείτονες
κατά µήκος των διευθύνσεων (100) και ( 1 00) είναι ισοδύναµοι και το ολοκλήρωµα επικάλυψής τους µε το px τροχιακό του ατόµου που είναι τοποθετηµένο στην αρχή των
αξόνων είναι Εx,x(100). Επίσης, και οι γείτονες κατά µήκος των διευθύνσεων (010),
(0 1 0), (001) και (00 1 ) αποδεικνύεται ότι είναι ισοδύναµοι µε αντίστοιχο ολοκλήρωµα
επικάλυψης Εy,y(100). Οπότε:
6

r r

( x / x )1 = ∑ ei k ⋅ d
i =1

i

r r
ψm' l' ( r − rj' l'

(

)

)

r r
Ĥ ψml ( r − rjl

)

(

= E x, x (100) eiξ + e −iξ + E y, y (100) eiξ + e −iξ + eiη + e −iη + eiζ + e −iζ

)

= 2 E x, x (100) cos ξ + 2 E y, y (100) (cos η + cosζ )
Για τον όρο (x,x)2(111) που αφορά τους δεύτερους γείτονες κατά µήκος των διαγωνίων του κύβου οι ιδιότητες συµµετρίας της κυψελίδας αποκαλύπτουν ότι οι θέσεις
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και των 8 γειτόνων είναι ισοδύναµες µεταξύ τους δίνοντας τα ίδια ολοκληρώµατα επικάλυψης µε το px τροχιακό του ατόµου στην αρχή των αξόνων. Οπότε:
8

r r

( x / x )2 (111) = ∑ ei k ⋅ d

i

i =1

r r
ψm' l' ( r − rj' l'

)

r r
Ĥ ψml ( r − rjl

)

[

= E x, x (111) ei ( ξ + η + ζ ) + e i ( ξ − η + ζ ) + ei (− ξ + η + ζ ) + ei ( ξ + η − ζ )
e − i ( ξ + η + ζ ) + e − i ( ξ − η + ζ ) + e − i (− ξ + η + ζ ) + e − i ( ξ + η − ζ )

]

= 2 E x, x (111) [cos (ξ + η + ζ ) + cos (- ξ + η + ζ ) + cos (ξ − η + ζ ) + cos (ξ + η − ζ )]
= 2 E x, x (111) [cos (ξ ) cos ( η + ζ ) − sin (ξ ) sin ( η + ζ ) + cos (- ξ ) cos( η + ζ ) − sin (- ξ ) sin (η + ζ )
+ cos (ξ ) cos (- η + ζ ) − sin (ξ ) sin (- η + ζ ) + cos (ξ ) cos ( η − ζ ) − sin (ξ ) sin (η − ζ ) ]
= 4 E x, x (111) [ cos (ξ ) cos ( η + ζ ) + cos (ξ ) cos ( η − ζ ) ]
= 8 E x, x (111) cos (ξ ) cos ( η ) cos ( ζ
12

r r

( x / x )2 (110) = ∑ ei k ⋅ d
i =1

i

)

r r
ψm' l' ( r − rj' l'

)

r r
Ĥ ψml ( r − rjl

)

= 4 E x, x (110) [cos (ξ ) cos ( η ) + cos (ξ ) cos( ζ

)] + 4 E x, x (011) cos ( η ) cos( ζ )

(x / x) = E x, x (000) + 2 E x, x (100) cos ξ + 2 E y, y (100) (cos η + cosζ )
+ 4 E x, x (110) [cos (ξ ) cos ( η ) + cos (ξ ) cos( ζ
+ 8 E x, x (111) cos (ξ ) cos ( η ) cos ( ζ

)

)] + 4 E x, x (011) cos ( η ) cos( ζ )

Τέλος, θα προσδιορίσουµε την τιµή του στοιχείου (x,y)
Για τον όρο (x,y)1 διαπιστώνουµε ότι όλα τα ολοκληρώµατα επικάλυψης µεταξύ του
px τροχιακού που ανήκει στο άτοµο που βρίσκεται στην αρχή των αξόνων µε τα py τροχιακά των ατόµων που βρίσκονται στις κορυφές της κυψελίδας είναι µηδενικά αφού η
επικάλυψη ενός pσ µε ένα pπ τροχιακό είναι µηδενική. Οπότε:
r r
6
r r
r r
( x / y )1 = ei k ⋅ di ψm' l' ( r − rj' l' ) Ĥ ψml ( r − rjl

∑

)

=0

i =1

Για τον όρο (x,y)2(111) που αφορά τους δεύτερους γείτονες κατά µήκος των διαγωνίων του κύβου οι ιδιότητες συµµετρίας της κυψελίδας αποκαλύπτουν ότι:
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οι γείτονες κατά µήκος των διευθύνσεων:
(111) , (11 1 ) , (1 1 1) , ( 1 1 1 )
είναι ισοδύναµοι µεταξύ τους και ότι το ολοκλήρωµα επικάλυψής τους µε το px τροχιακό στην αρχή των αξόνων είναι Εx,y(111).
οι γείτονες κατά µήκος των διευθύνσεων:
( 1 11) , ( 1 1 1 ) , (1 1 1) , (1 1 1 )
είναι ισοδύναµοι µεταξύ τους και ότι το ολοκλήρωµα επικάλυψης µε το s τροχιακό του
ατόµου που βρίσκεται στην αρχή των αξόνων είναι - Εx,y(111) αυτή τη φορά. Εποµένως:
8

r r

( x / y )2 (111) = ∑ ei k ⋅ d

i

i =1

r r
ψm' l' ( r − rj' l'

)

r r
Ĥ ψml ( r − rjl

)

[

= E x, y (111) ei ( ξ + η + ζ ) + ei ( ξ + η − ζ ) − ei (− ξ + η + ζ ) − ei (− ξ + η − ζ )
e i (− ξ - η + ζ ) + e i (− ξ − η - ζ ) − e i ( ξ - η + ζ ) − e i ( ξ - η − ζ )

[

(

)

(

= E x, y (111) ei ( ξ + η) eiζ + e − iζ − ei(-ξ + η) eiζ + e − iζ

(

)

(

)

+ ei ( − ξ − η) eiζ + e − iζ − ei(ξ − η) eiζ + e − iζ
= −8 E x, y (111) sin (ξ ) sin ( η ) cos ( ζ
12

r r

( x / y )2 (110) = ∑ ei k ⋅ d
i =1

i

]

)]

)

r r
ψm' l' ( r − rj' l'

)

r r
Ĥ ψml ( r − rjl

)

= −4 E x, x (110) sin (ξ ) sin ( η )

(x / y) = − 4 E x, x (110) sin (ξ ) sin ( η ) − 8 E x, y (111) sin (ξ ) sin ( η ) cos ( ζ

)
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IV-B. Υπολογισµός των ενεργειακών ζωνών των ηµιαγωγών Si, Ge και
GaAs.
i.

Η χαµιλτονιανή του συστήµατος

Προτού να εφαρµόσουµε όλα όσα αναφέραµε παραπάνω για τον υπολογισµό της ηλεκτρονικής δοµής νανοσωµατίων πυριτίου αποφασίσαµε, για τον έλεγχο της µεθόδου,
να την εφαρµόσουµε για την αναπαραγωγή των ενεργειακών ζωνών του κρυσταλλικού
πυριτίου, του γερµανίου και του γαλλιούχου αρσενικού.
Όπως αναφέρουν οι P. Vogl, H. P. Hjalmarson και J. D. Dow στο άρθρο τους [9] και
σύµφωνα µε όσα έχουµε ήδη εξηγήσει παραπάνω, για να επιτύχουµε ικανοποιητική αναπαραγωγή των ζωνών σθένους και των χαµηλότερα ενεργειακά ζωνών αγωγιµότητας
θα πρέπει η βάση που θα χρησιµοποιήσουµε ν’ αποτελείται από τουλάχιστον τέσσερα
τροχιακά για καθένα από τα δύο άτοµα της κυψελίδας: ένα s-τροχιακό και 3 pτροχιακά (sp3 υβριδισµός). Στην πράξη, όµως, διαπιστώνουµε ότι αν λάβουµε υπ’ όψη
µας µόνο τις αλληλεπιδράσεις πρώτων γειτόνων το sp3 µοντέλο αποτυγχάνει σ’ αρκετά
σηµεία όπως και στην αναπαραγωγή του εµµέσου χάσµατος του πυριτίου. Για το λόγο
αυτό εισάγουµε στη µελέτη µας και ένα επιπλέον s* τροχιακό για κάθε άτοµο της κυψελίδας έτσι ώστε η αναπαραγωγή και των χαµηλότερων ζωνών της ζώνης αγωγιµότητας να είναι ικανοποιητική. Συνεπώς, η βάση µας ορίζεται από τα εξής 10 τροχιακά (5
για κάθε άτοµο βάσης):
s1 ,

p x1 ,

p y1 ,

p z1 ,

s ∗1

s2 ,

p x2 ,

p y2 ,

p z2 ,

s∗2

και είναι ορθοκανονική αφού τα τροχιακά αυτά είναι, όπως έχουµε ήδη πει, τροχιακά
Löwdin τα οποία είναι κανονικοποιηµένα και ορθογώνια µεταξύ τους.
Στην αναπαράσταση πινάκων ο πίνακας της χαµιλτονιανής θα είναι ένας 10x10 πίνακας του οποίου τα στοιχεία θα υπολογίζονται από τη σχέση (2.4) που έχουµε ήδη
αναφέρει. Για τον προσδιορισµό του πίνακα αυτού εφαρµόζουµε συλλογισµούς
παρόµοιους µε την περίπτωση του απλού κυβικού συστήµατος και αν λάβουµε υπ’ όψη
µας ότι, πλέον, οι σχετικές θέσεις µεταξύ των πρώτων γειτόνων δίνονται από τα
διανύσµατα:

r
α
d1 = ( 1 , 1 , 1 )
4
r
α
d3 = ( − 1 , 1 , − 1 )
4

r
α
d2 = ( 1 , − 1 , − 1 )
4
r
α
d4 = ( − 1 , − 1 , 1 )
4

όπου α η πλεγµατική σταθερά, τότε καταλήγουµε στον παρακάτω πίνακα για τη µορφή
του [9]:

E(s,a)

0

0

0

0

V(s,s)g0*

V(sa,pc)g1*

V(sa,pc)g2*

V(sa,pc)g3*

0

 sa >

 pxa >

 pya >

 pza >

 s*a >

 sc >

 pxc >

 pyc >

 pzc >

 s*c >

 sa >

-V(pa,s*c)g1*

V(x,y)g2*

V(x,y)g3*

V(x,x)g0*

-V(pa,sc)g1*

0

0

0

E(p,a)

0

 pxa >

-V(pa,s*c)g2*

V(x,y)g1*

V(x,x)g0*

V(x,y)g3*

-V(pa,sc)g2*

0

0

E(p,a)

0

0

 pya >

-V(pa,s*c)g3*

V(x,x)g0*

V(x,y)g1*

V(x,y)g2*

-V(pa,sc)g3*

0

E(p,a)

0

0

0

 pza >

V(s*,s*)g0*

V(s*a,pc)g3*

V(s*a,pc)g2*

V(s*a,pc)g1*

0

E(s*,a)

0

0

0

0

 s*a >

0

0

0

0

E(s,c)

0

-V(pa,sc)g3

-V(pa,sc)g2

-V(pa,sc)g1

V(s,s)g0

 sc >

0

0

0

E(p,c)

0

V(s*a,pc)g1

V(x,y)g2

V(x,y)g3

V(x,x)g0

V(sa,pc)g1

 pxc >

0

0

E(p,c)

0

0

V(s*a,pc)g2

V(x,y)g1

V(x,x)g0

V(x,y)g3

V(sa,pc)g2

 pyc >

0

E(p,c)

0

0

0

V(s*a,pc)g3

V(x,x)g0

V(x,y)g2

V(x,y)g2

V(sa,pc)g3

 pzc >

E(s*,c)

0

0

0

0

V(s*,s*)g0

0

0

0

0

 s*c >

30
Κεφ. 2 Η µέθοδος LCAO

Κεφ. 2 Η µέθοδος LCAO

31

όπου έχουµε θέσει:

r
k α 
 k yα 
k α 
k α 
k α 
k α 
 cos  z  − i sin  x  sin  y  sin  z 
g0 (k) = cos  x  cos 



 4 
 4 
 4 
 4 
 4 
 4 
r
k α 
 k yα 
k α 
k α 
k α 
k α 
 sin  z  + i sin  x  cos  y  cos  z 
g1 (k) = − cos  x  sin 



 4 
 4 
 4 
 4 
 4 
 4 
r
k α 
 k yα 
k α 
k α 
k α 
k α 
 sin  z  + i cos  x  sin  y  cos  z 
g2 (k) = − sin  x  cos 



 4 
 4 
 4 
 4 
 4 
 4 
r
k α 
 k yα 
k α 
k α 
k α 
k α 
 cos  z  + i cos  x  cos  y  sin  z 
g3 (k) = − sin  x  sin 



 4 
 4 
 4 
 4 
 4 
 4 
και όπου a ≡ ανιόν και c ≡ κατιόν (για την περίπτωση των σύνθετων ηµιαγωγών).
Ορισµένες χαρακτηριστικές τιµές ενέργειας (σε eV) τις οποίες θα χρησιµοποιήσουµε
στην επεξεργασία µας είναι [9]:
E(s,a)

E(p,a)

E(s,c)

E(p,c)

E(s*,a)

E(s*,c)

Si

-4.200

1.715

-4.200

1.715

6.685

6.685

Ge

-5.880

1.610

-5.880

1.610

6.390

6.390

GaAs

-8.3431

1.0414

-2.6569

3.6686

8.5914

6.7386

και
V(s,s)

V(x,x)

V(x,y)

V(sa,pc)

V(sp,pa)

V(s*a,pc)

V(pa,s*c)

Si

-8.3

1.715

4.575

5.7292

5.7292

5.3749

5.3749

Ge

-6.78

1.61

4.9

5.4649

5.4649

5.2191

5.2191

GaAs

-6.4513

1.9546

5.0779

4.4800

5.7839

4.8422

4.8077

Έχουµε ήδη αναφέρει ότι οι τιµές του τελευταίου πίνακα (που δεν είναι τίποτε άλλο
από τα ολοκληρώµατα επικάλυψης (2.5)) δεν υπολογίζονται από πρώτες αρχές, αλλά
προκειµένου να επιτύχουµε συµφωνία µε τα πειραµατικά δεδοµένα η τιµή τους προσαρµόζεται κατάλληλα ώστε τ’ αποτελέσµατα που παίρνουµε τελικά να συµπίπτουν µε
r
ιδιοτιµές της ενέργειας σε χαρακτηριστικές περιοχές του k -χώρου (όπως αυτές έχουν
ήδη προσδιορισθεί µε µεθόδους ακριβέστερες από τη µέθοδο του ισχυρά δέσµιου ηλεκτρονίου).
Ιδιαίτερα στην περίπτωση αυτή οι τιµές αυτές επιλέχθηκαν έτσι ώστε σε καθένα από
τα σηµεία υψηλής συµµετρίας να λαµβάνουµε τις παρακάτω ιδιοτιµές της ενέργειας (σε
eV) [9]:
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Γ 1ν

Γ 1c

Γ15c

X1ν

X3ν

X5ν

X1c

X3c

Si

-12.5

4.1

3.43

-7.69

-7.69

-2.86

1.13

1.13

Ge

-12.66

0.90

3.22

-8.76

-3.29

-3.29

0.76

0.76

GaAs

-12.55

1.55

4.71

-9.83

-6.88

-2.89

2.03

2.38

Για την κατασκευή της χαµιλτονιανής του συστήµατος θα πρέπει, ακόµη, να σηµειώσουµε ότι λαµβάνουµε τις διεγερµένες s* καταστάσεις έτσι ώστε ν’ αλληλεπιδρούν µόνο µε p καταστάσεις των πλησιέστερων γειτόνων και ποτέ µε s* στάθµες άλλων ατόµων [9]. Με τον τρόπο αυτό θα δούµε ότι επιτυγχάνουµε ικανοποιητική αναπαράσταση
των χαµηλότερων ενεργειακά ζωνών αγωγιµότητας καθώς και των αµέσων ή εµµέσων
χασµάτων των ηµιαγωγών.
Ακόµη, η προσθήκη µιας s* διεγερµένης στάθµης στο µοντέλο sp3 είναι προτιµότερη
από [9]:
i.

το να λαµβάναµε, για παράδειγµα, υπ’ όψη µας και τα d τροχιακά γιατί κάτι τέτοιο θ’
απαιτούσε πολύπλοκους υπολογισµούς δεδοµένου ότι οι καταστάσεις αυτές είναι καταστάσεις µεγαλύτερης τροχιακής στροφορµής.

ii.

το να λάβουµε υπ’ όψη µας εκτός από τις αλληλεπιδράσεις πρώτων γειτόνων και τις
αλληλεπιδράσεις µεταξύ των δεύτερων γειτόνων. Από φυσικής, τουλάχιστον, άποψης οι διεγερµένες καταστάσεις είναι αυτές που ουσιαστικά απωθούν (προς τα κάτω) τις ζώνες αγωγιµότητας και οδηγούν στην εµφάνιση των εµµέσων χασµάτων.
Από την άλλη, για λόγους απλότητας και οικονοµίας αγνοούµε την αλληλεπίδραση
µεταξύ δεύτερων γειτόνων. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγουµε την αύξηση των διαστάσεων της χαµιλτονιανής και την εισαγωγή επιπλέον παραµέτρων.

ii.

Υπολογισµός των ενεργειακών ζωνών

Αφού, λοιπόν, καταφέραµε να γράψουµε τον πίνακα της χαµιλτονιανής του συστήµατος, οι ενεργειακές ζώνες των ηµιαγωγών µπορούν να προκύψουν από τον υπολογισµό των ιδιοτιµών του πίνακα αυτού, µόνο που θα πρέπει να έχουµε υπ’ όψη µας ότι ο
υπολογισµός γίνεται πλέον για ολόκληρες περιοχές του αντίστροφου χώρου και συνεπώς θα πρέπει να φτιάξουµε κατάλληλους υπολογιστικούς κώδικες. Για την επίλυση
του προβλήµατος φτιάξαµε το πρόγραµµα «tight binding Si» το οποίο χρησιµοποιεί την
έτοιµη υπορουτίνα: «ch» [10] η οποία προσδιορίζει τις ιδιοτιµές και τις ιδιοσυναρτήσεις
µιγαδικού και ερµιτιανού πίνακα.
Ο αλγόριθµος έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε για δεδοµένο κυµατάνυσµα k να λύνεται η
εξίσωση ιδιοτιµών και να παίρνουµε 10 ιδιοτιµές της ενέργειας, αντίστοιχα µε τις διαστάσεις της βάσης που έχουµε στη διάθεσή µας. Σηµειώνουµε ότι µε αυτή την επιλογή
βάσης αναµένουµε καλή περιγραφή των ενεργειακών ζωνών στην περιοχή του χάσµα-
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τος, ενώ οι υψηλότερα ενεργειακά ζώνες θα είναι λιγότερο ακριβείς. Αν θέλαµε να επιτύχουµε µεγαλύτερη ακρίβεια στην περιγραφή και των ζωνών αυτών θα έπρεπε να κάνουµε ακόµη καλύτερη επιλογή βάσης.
Ακόµη, για την περιγραφή και την αναπαράσταση των ζωνών ενός τρισδιάστατου
πλέγµατος θα πρέπει να έχουµε υπ’ όψη µας ότι το κυµατάνυσµα αποκτά πλέον τρεις
διαστάσεις και γίνεται διάνυσµα, ενώ οι ζώνες Brillouin γίνονται όγκοι. Μια τρισδιάστατη ζώνη Brillouin είναι ένας όγκος στον k- χώρο που περικλείει την οµάδα των k-τιµών
που σχετίζονται µε τη δεδοµένη ενεργειακή ζώνη. Η παρουσίαση της ενέργειας ως συr
νάρτηση του κυµατανύσµατος k παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες και αυτό γιατί οι γραr
φικές παραστάσεις Ε=Ε(k ) θα πρέπει να είναι τεσσάρων διαστάσεων. Μια λύση είναι να
παρουσιάσουµε µικρότερων διαστάσεων διαγράµµατα κρατώντας σταθερές µια ή περισσότερες µεταβλητές αλλά η τυχαία παραγωγή τέτοιων διαγραµµάτων είναι κοπιαστική. Συχνά, όµως, σε διάφορα υλικά (όπως στους ηµιαγωγούς) αυτό που µας ενδιαφέρει
είναι το τµήµα των ζωνών το οποίο συνήθως καταλαµβάνεται από φορείς και αυτό είναι
κοντά στα ελάχιστα της ζώνης αγωγιµότητας και κοντά στα µέγιστα της ζώνης σθένους.
Το γεγονός αυτό µας διευκολύνει αρκετά γιατί τα ακρότατα εµφανίζονται συνήθως στο
κέντρο της ζώνης ή κατά µήκος των διευθύνσεων υψηλής συµµετρίας <100> και
<111>. Συνεπώς, η πληροφορία που µας ενδιαφέρει προκύπτει από γραφικές παραστάσεις κατά µήκος των διευθύνσεων αυτών.

iii.

Αποτελέσµατα-Συµπεράσµατα

Παρακάτω δίνονται οι γραφικές παραστάσεις της ενέργειας συναρτήσει του κυµατανύσµατος σε διάφορες κατευθύνσεις υψηλής συµµετρίας για το πυρίτιο, το γερµάνιο
και το γαλλιούχο αρσενικό, όπως αυτές προέκυψαν από τη µέθοδο που περιγράψαµε:
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GaAs

Ένα πρώτο σχόλιο που θα µπορούσαµε
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Ειδικότερα, όσον αφορά τη ζώνη σθένους διαπιστώνουµε ότι [11]:
σ’ όλες τις περιπτώσεις το µέγιστο βρίσκεται στο κέντρο της ζώνης (σηµείο Γ,
r
k = 0 ).
η µέθοδος ενώ κατορθώνει να αποδώσει τη γενική µορφή των ζωνών στην περιοχή
αυτή ενεργειών, αποτυγχάνει να δείξει ότι η ζώνη σθένους καθενός από τα τρία αυτά
υλικά συνίσταται από τρεις υποζώνες από τις οποίες οι δύο είναι εκφυλισµένες στο
r
k = 0 και η τρίτη µεγιστοποιείται σε λίγο µικρότερη ενέργεια (αφού δεν λάβαµε υπ’
όψη στη µελέτη µας τη σύζευξη spin-τροχιάς). Η ζώνη µε τη µικρότερη καµπυλότητα
ονοµάζεται υποζώνη «βαρέων οπών» και εκείνη µε τη µεγαλύτερη υποζώνη «ελαφρών
οπών». Ο χαρακτηρισµοί αυτοί αντανακλούν τις διαφορές στις ενεργές µάζες.
η µέθοδος αναπαράγει το σπάσιµο των ζωνών του GaAs στην περιοχή µε ενέργεια
-8 (eV) περίπου. Το σπάσιµο αυτό το συναντούµε σ’ όλους τους σύνθετους ηµιαγωγούς
και οφείλεται στον ιοντικό χαρακτήρα του δεσµού µεταξύ των ατόµων Ga και As (για
στην περίπτωση του GaAs) ο οποίος, εκτός των άλλων, εξασθενεί τον sp3 υβριδισµό.
Όσον αφορά τη ζώνη αγωγιµότητας διαπιστώνουµε ότι [11]:
η µέθοδος καταφέρνει ν’ αναπαράγει τα έµµεσα χάσµατα του πυριτίου και του γερµανίου καθώς και το άµεσο χάσµα του γαλλιούχου αρσενικού.
οι υψηλότερα ενεργειακά ζώνες αγωγιµότητας µακριά από το χάσµα δεν αναπαράγονται επιτυχώς για κανένα από τα τρία αυτά υλικά.
Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η µέθοδος του ισχυρά δέσµιου ηλεκτρονίου (sp3s*) αναπαράγει σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό τις ζώνες σθένους των οµοιοπολικών ηµιαγωγών, ενώ δεν ενδείκνυται ιδιαίτερα για τον προσδιορισµό των ζωνών αγωγιµότητάς τους µακριά από το χάσµα. Αυτό µπορούµε να το κατανοήσουµε αν
σκεφτούµε ότι τα ηλεκτρόνια σθένους είναι χωρικά εντοπισµένα στην περιοχή των δεσµών και ανήκουν εξίσου σ’ άτοµα που συµµετέχουν στους δεσµούς, ενώ αντίθετα τα
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ηλεκτρόνια αγωγιµότητας είναι µάλλον απεντοπισµένα και ανήκουν σ΄ όλο τον
κρύσταλλο.
Στην περίπτωσή µας καταφέραµε να ξεπεράσουµε ως ένα βαθµό το πρόβληµα αυτό
µε την εισαγωγή της διεγερµένης s* κατάστασης. ∆ιαπιστώνουµε, δηλαδή, ότι µε τη
χρήση του sp3 µοντέλου και µιας διεγερµένης s* κατάστασης καθώς και ελάχιστου αριθµού παραµέτρων (αφού λάβαµε υπ’ όψη µας µόνο τις αλληλεπιδράσεις 1ων γειτόνων) καταφέραµε ν’ αναπαράγουµε επιτυχώς τις ζώνες σθένους, τις χαµηλότερες ενεργειακά ζώνες αγωγιµότητας αλλά και τα έµµεσα χάσµατα του Si και του Ge και το άµεσο χάσµα του GaAs, κάτι που δεν επιτυγχάνουν συνήθως οι εµπειρικές µέθοδοι ισχυρά
δέσµιου ηλεκτρονίου.

3

I.

Μελέτη νανοσωµατίων Si µε τη µέθοδο
LCAO
Εισαγωγή

Η επιτυχής αναπαραγωγή των ενεργειακών ζωνών των κρυσταλλικών ηµιαγωγών
στο προηγούµενο κεφάλαιο µας επιτρέπει να συνεχίσουµε µε την εφαρµογή της µεθόδου του γραµµικού συνδυασµού των ατοµικών τροχιακών (LCAO) για τη µελέτη της
ηλεκτρονικής δοµής νανοσωµατίων πυριτίου και της εξάρτησής της από το µέγεθός
τους.
Για το σκοπό αυτό το µοντέλο που θα χρησιµοποιήσουµε θέλουµε ν’ αποδίδει όσο το
δυνατόν πιο πιστά τις φυσικές ιδιότητες των νανοσωµατιδίων πυριτίου και γι’ αυτό επιλέγουµε [12]:
α) τ’ άτοµα πυριτίου να διατάσσονται στην τετραεδρική δοµή του αδάµαντος και
β) οι επιφανειακοί δεσµοί ν’ αδρανοποιούνται µε άτοµα υδρογόνου.
Η επιλογή αυτή µπορεί να δικαιολογηθεί αν σκεφτούµε ότι στην πράξη τα πολύ µικρά
νανοσωµατίδια πυριτίου Sin µε n≤2000 (που αντιστοιχεί σε διάµετρο 4 nm περίπου) δεν
διατάσσονται στη δοµή του αδάµαντος, ούτε καν σε τετραεδρική δοµή και αυτό δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα στη µελέτη της ηλεκτρονικής δοµής νανοσωµατίων
[13, 15]. Αν, όµως, επιλέξουµε οι επιφανειακοί δεσµοί να αδρανοποιούνται µε άτοµα
υδρογόνου τότε αφενός καταφέρνουµε να σταθεροποιήσουµε τη δοµή του αδάµαντος
[14] και αφετέρου καταφέρνουµε ν’ αποµακρύνουµε τις επιφανειακές καταστάσεις από
το χάσµα.

II.

Η χαµιλτονιανή του συστήµατος
Σύµφωνα µε όσα έχουν προηγηθεί η κατάλληλη επιλογή βάσης για τον υπολογισµό

των στοιχείων της χαµιλτονιανής και του συστήµατος αυτού θα είναι το sp3s* µοντέλο
µε πέντε τροχιακά (Löwdin) βάσης (s, px, py, pz, s*) για κάθε άτοµο Si και ένα sτροχιακό για κάθε άτοµο H. Επιπλέον, στη µελέτη µας λαµβάνουµε υπ’ όψη µας µόνο
τις αλληλεπιδράσεις πρώτων γειτόνων [12]. Έτσι, στην απλούστερη περίπτωση η οποία, όπως θα δούµε, είναι αυτή µε 5 άτοµα Si και 12 άτοµα H οι διαστάσεις του πίνακα
της χαµιλτονιανής του συστήµατος καταλαβαίνουµε ότι θα είναι: 37x37.
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Όσον αφορά τη µορφή των στοιχείων της χαµιλτονιανής χρειάζεται λίγο προσοχή.
∆εν θα πρέπει να καταφύγουµε στον τύπο (2.4):
r
Hm'l',ml (k) =

∑e
α

r r
i k ⋅dα

r r
ψm'l' ( r − rj'l'

)

r r
Ĥ ψml ( r − rjl

)

του προηγούµενου κεφαλαίου και αυτό γιατί το καινούριο µας σύστηµα παρουσιάζει µια
ιδιαιτερότητα: είναι µη περιοδικό. ∆ηλαδή, δεν προκύπτει µε περιοδική επανάληψη της
ίδια θεµελιώδους κυψελίδας. Για την ακρίβεια στο σύστηµα αυτό δεν έχει νόηµα η έννοια της θεµελιώδους κυψελίδας ούτε και µπορούµε να ορίσουµε ανάστροφο χώρο.
Στο σύστηµα αυτό τα στοιχεία της χαµιλτονιανής θα δίνονται από τη σχέση:
Hm'l',ml =

r r
ψm'l' ( r − rj'l'

)

r r
Ĥ ψml ( r − rjl

)

(3.1)

Στο σύστηµα αυτό για τον προσδιορισµό των στοιχείων της χαµιλτονιανής έχει νόηµα µόνο να προσπαθούµε να προσδιορίσουµε, όπου είναι απαραίτητο, τα συνηµίτονα
r
r
r
διεύθυνσης που ορίζουν τη διεύθυνση του διανύσµατος dα = rjl − rl' ως προς το καρτεσιανό σύστηµα αξόνων και έχουν να κάνουν µε τους δυνατούς τρόπους αλληλεπίδρασης των
s και p τροχιακών. ∆εν έχει νόηµα να εισάγουµε στη µελέτη µας τον παράγοr r
i k ⋅d
αφού αυτός έχει να κάνει µε την περιοδική επανάληψη της θεµελιώδους κυντα e
α

ψελίδας στα κρυσταλλικά στερεά και η οποία, όπως εξηγήσαµε, δεν ορίζεται στο σύστηµα αυτό.
Προκειµένου ν’ αποκτήσουµε µια αίσθηση για τη µορφή της χαµιλτονιανής του ολικού συστήµατος αρκεί να σκεφτούµε ότι µπορεί να προκύψει αν βάλουµε στη σειρά
τους υποπίνακες που προκύπτουν για κάθε δύο άτοµα. Οι υποπίνακες αυτοί µπορούν
να είναι διαστάσεων 5x5 για την περίπτωση Si-Si ατόµων, 5x1 ή 1x5 για την περίπτωση Si-H ή Η-Si ατόµων και 1x1 την περίπτωση H-H ατόµων. Το παρακάτω σχήµα µπορεί να µας βοηθήσει να αποκτήσουµε µια πρώτη αίσθηση για τη µορφή του πίνακα αυτού [16]:

Σχήµα 3.1: Η γενική µορφή του πίνακα της χαµιλτονιανής του ολικού συστήµατος.
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όπου Hα,α′ ο υποπίνακας που προκύπτει για κάθε δύο άτοµα µε γενική µορφή:
s px

Hα,α′




=




py

pz

K

K




K




M
M

Hp

y ,p y

s
px
py
pz
M

Σχήµα 3.2: Η γενική µορφή του υποπίνακα που προκύπτει ανά δύο άτοµα.

τα στοιχεία του οποίου εξαρτώνται από το είδος και τη σχετική θέση των ατόµων στα
οποία αναφέρεται κάθε φορά.
Παρακάτω θα προσπαθήσουµε να εξηγήσουµε τη µορφή των υποπινάκων αυτών αναλυτικά για κάθε περίπτωση. Πράγµατι:
i.

όταν στη σχέση (3.1) τα τροχιακά ψm' l' , ψml ανήκουν στο ίδιο άτοµο (on-site
integrals) τότε ο υποπίνακας έχει µόνο διαγώνια στοιχεία και στην περίπτωση:
ατόµου Si έχει τη µορφή:
s

px

py

pz

s*

s

Εs

0

0

0

0

px

0

Εp

0

0

0

py

0

0

Εp

0

0

pz

0

0

0

Εp

0

s*

0

0

0

0

Ε s*

ενώ στην περίπτωση ατόµου Η έχει τη µορφή:
s
s

Εs

Είναι σηµαντικό στο σηµείο αυτό να παρατηρήσουµε ότι οι υποπίνακες αυτής της περίπτωσης είναι αυτοί οι οποίοι θα καθορίζουν τα στοιχεία της διαγωνίου του πίνακα της
χαµιλτονιανής του ολικού συστήµατος.
ii.

όταν στη σχέση (3.1) τα τροχιακά ψm' l' , ψml δεν αναφέρονται στο ίδιο άτοµο τότε
αναφερόµαστε σε στοιχεία εκτός της κυρίας διαγωνίου του πίνακα της χαµιλτονιανής
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του ολικού συστήµατος και από αυτά λαµβάνουµε ως µη µηδενικά µόνο αυτά που αναφέρονται σε 1ους γείτονες.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσδιορίσουµε τα συνηµίτονα διεύθυνσης που
r
r
r
ορίζουν τη διεύθυνση του διανύσµατος dα = rjl − rl' ως προς το καρτεσιανό σύστηµα
αξόνων.
Έτσι,
αν
το
διάνυσµα
µεταξύ
των
πρώτων
γειτόνων
είναι:
r
π.x.
α
(1 , 1 , 1) τότε τα συνηµίτονα διεύθυνσης δίνονται από τις σχέσεις:
d = (dx , dy , dz ) =
4

l = cos α =

dy
d
dx
, m = cos β = r
, n = cos γ = r z
r
dα
dα
dα
r
dα

r
όπου dα = ( dx , dy , dz

) και

Ακόµη ισχύει:

l 2 + m2 + n2 = 1

d2x + d2y + d2z .

=

Σχήµα 3.3: Συνηµίτονα διεύθυνσης

Στη δοµή του αδάµαντος οι µόνες δυνατές διευθύνσεις στις οποίες µπορούµε να έχουµε 1ους γείτονες είναι οι εξής:
(111) , ( 1 1 1 ) , ( 1 1 1) , (11 1 ) , ( 1 1 1 ) , (1 1 1) , (1 1 1 ) , ( 1 11)
Τότε:
r α
στη διεύθυνση (111) έχουµε: d = ( 1 , 1 , 1 ) µε
4

2
r
α
α
d = 3  =
3 και τα συ4
 4

νηµίτονα διεύθυνσης είναι:
cos α =

dx
r
dα

=

1
3

, cos β =

dy
r
dα

1

=

3

dz
r
dα

, cos γ =

=

1
3

.

r α − −

στη διεύθυνση ( 1 1 1) έχουµε: d =  1 , 1 , 1  µε συνηµίτονα διεύθυνσης:
4


cos α = −

1
3

, cos β = −

1
3

, cos γ =

1
3

.

r α −
−

στη διεύθυνση ( 1 1 1 ) έχουµε: d =  1 , 1 , 1  µε συνηµίτονα διεύθυνσης:
4
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cos α = −

3

, cos β =

1
3

, cos γ = −

1
3
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.

r α
− −

στη διεύθυνση (1 1 1 ) έχουµε: d =  1 , 1 , 1  µε συνηµίτονα διεύθυνσης:
4


cos α =

1
3

, cos β = −

1
3

, cos γ = −

1
3

.

κ.ο.κ..
Έτσι, αφού προσδιορίσουµε τα συνηµίτονα διεύθυνσης που ορίζουν τη διεύθυνση του
ανύσµατος µεταξύ των δύο πρώτων γειτόνων που µελετάµε κάθε φορά τότε:
ο υποπίνακας για δύο άτοµα Si έχει τη µορφή:
s2

p x2

p y2

p z2

s *2

s1

Vssσ

cosα⋅Vspσ

cosβ⋅Vspσ

cosγ⋅Vspσ

0

p x1

-cosα⋅Vspσ

cos2α⋅Vspσ+sin2α⋅Vppπ

cosα⋅cosβ⋅Vppσ

cosα⋅cosγ⋅Vppσ

-cosα⋅cosβ⋅Vppπ

-cosα⋅cosγ⋅Vppπ

p y1

-cosβ⋅Vspσ

p z1

-cosγ⋅Vspσ

s1*

0

cosα⋅cosβ⋅Vppσ

cos2β⋅Vspσ+sin2β⋅Vppπ

-cosα⋅cosβ⋅Vppπ
cosα⋅cosβ⋅Vppσ

cosβ⋅cosγ⋅Vppσ

-cosα⋅cosβ⋅Vppπ

-cosβ⋅cosγ⋅Vppπ

cosα⋅Vs*pσ

cosβ⋅Vs*pσ

ενώ για ένα άτοµο Si και ένα Η έχει τη µορφή:
s2
s1

Vssσ(Η)

p x1

-cosα⋅ Vssσ(Η)

p y1

-cosβ⋅Vspσ(H)

p z1

-cosγ⋅Vspσ(Η)

s1*

0

cosβ⋅cosγ⋅Vppσ
-cosβ⋅cosγ⋅Vppπ

-cosα⋅Vs*pσ

-cosβ⋅Vs*pσ

cos2γ⋅Vspσ+sin2γ⋅Vppπ

-cosγ⋅Vs*pσ

cosγ⋅Vs*pσ

0
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ή

s1

s2

p x2

p y2

p z2

s *2

Vssσ(Η)

cosα Vssσ(Η)

cosβ Vssσ(Η)

cosγ Vssσ(Η)

0

Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις που ήδη αναλύθηκαν παραπάνω για όλους τους υπόλοιπους γείτονες (2ους, 3ους κ.λ.π.) τα στοιχεία της χαµιλτονιανής λαµβάνονται µηδενικά [12].

Σχήµα 3.4: Γενική αναπαράσταση της ολικής χαµιλτονιανής στο sp3s* µοντέλο [16].

Όσον αφορά τις τιµές των παραµέτρων που θα χρησιµοποιήσουµε στη µελέτη µας:
επειδή η ενέργεια της βασικής στάθµης του υδρογόνου (-13,6 eV) είναι πολύ κοντά στην ενέργεια της βασικής στάθµης του πυριτίου (-13,55 eV) λαµβάνουµε, χωρίς
µεγάλο σφάλµα, την ενέργεια του s-τροχιακού του ατόµου του υδρογόνου ίση µε την
ενέργεια του s-τροχιακού του ατόµου του πυριτίου [12].
τα µη διαγώνια στοιχεία της χαµιλτονιανής που αφορούν δεσµούς µεταξύ ατόµων
H-Si προκύπτουν από τον κανόνα του Harrison [1]:

d
VH − Si = VSi − Si  Si − Si 
 dH − Si 

2
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όπου d το µήκος του αντίστοιχου δεσµού (Si-Si ή H-Si). ∆ιαπιστώνουµε ότι για τον
προσδιορισµό των παραµέτρων της µεθόδου δεν τις προσαρµόζουµε κατάλληλα ώστε
να λαµβάνουµε επιθυµητές ιδιοτιµές της ενέργειας σε χαρακτηριστικά σηµεία του kχώρου, όπως κάναµε στο προηγούµενο κεφάλαιο. Στο σηµείο αυτό εκµεταλλευόµαστε
µια άλλη δυνατότητα που µας δίνεται: µπορούµε να εκφράσουµε στους παραµέτρους
αυτές µέσω ατοµικών µεγεθών και µέσω του µήκους d των δεσµών µεταξύ γειτονικών
ατόµων [4].
Λαµβάνοντας υπ’ όψη στους όλα όσα προηγήθηκαν οι τιµές των παραµέτρων (σε eV)
που θα χρησιµοποιήσουµε στην ανάλυσή µας δίνονται στους παρακάτω πίνακες [1, 9]:
Εs

Ep

Es*

-4.2

1.715

6.685

και
Vssσ

Vspσ

Vppσ

Vppπ

Vs*pσ

Vssσ(H)

Vspσ(H)

-2.075

-2.481

2.71625

-0.715

-2.327

-5.2373

-6.262

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουµε τα εξής:
στην

προσέγγισή µας το µήκος του δεσµού Si-Si λαµβάνεται ίσο µε
α 3 5,43 3 o
dSi − Si =
=
Α [17], όπου α η πλεγµατική σταθερά του κρυσταλλικού πυριτί4
4
ου. Για να το καταλάβουµε αυτό αρκεί να σκεφτούµε ότι η δοµή του αδάµαντος προκύπτει από ένα fcc κατά Bravais πλέγµα σε κάθε σηµείο του οποίου έχει τοποθετηθεί µία
διατοµική βάση. ∆ηλαδή, αν τοποθετήσουµε το 1ο από τα άτοµα της βάσης σε θέση fcc
 1 1 1 
τότε αρκεί να τοποθετήσουµε το 2ο στη διαγώνιο του κύβου στο σηµείο  , ,  .
 4 4 4 
τα άτοµα υδρογόνου µε τα οποία, όπως είπαµε, συµπληρώνονται οι επιφανειακοί
δεσµοί επίσης τοποθετούνται σε θέσεις αδάµαντος. Το φυσικό µήκος του δεσµού Si-H
o

είναι dH − Si = 1,48 Α [17]. Βέβαια, για σχεδιαστικούς λόγους, επειδή τα άτοµα Η συχνά
(γραφικά) συµπίπτουν, µπορούµε να λάβουµε το µήκος αυτό µικρότερο από την τιµή
αυτή. Μια τέτοια επιλογή, βέβαια, δεν επιφέρει καµία ποιοτική αλλαγή στην ηλεκτρονική δοµή των νανοσωµατίων, απλά εξυπηρετεί στην καλύτερη απεικόνισή τους.

III.

Επίλυση του προβλήµατος
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Έως εδώ καταφέραµε να καταλάβουµε πως θα είναι η µορφή της χαµιλτονιανής του
ολικού συστήµατος καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο θ’ αλλάζει η µορφή της µε την
αλλαγή του µεγέθους του νανοσωµατιδίου. Εποµένως, για τη µελέτη της ενεργειακής
δοµής των νανοσωµατιδίων και τον προσδιορισµό της πυκνότητας καταστάσεων στις
ενέργειες αλλά και της τοπικής πυκνότητας καταστάσεων αυτό που αποµένει είναι να
φτιάξουµε κατάλληλα έναν αλγόριθµο ο οποίος θα:
α) θα τοποθετεί τα άτοµα Si σε σωστή διάταξη, θα µπορεί να διακρίνει 1ους, 2ους κ.ο.κ.
γείτονες και θα συµπληρώνει τους επιφανειακούς δεσµούς µε άτοµα Η
β) θα υπολογίζει τα στοιχεία του πίνακα της χαµιλτονιανής λαµβάνοντας υπ’ όψη τη
γεωµετρία του προβλήµατος και τέλος
γ) θα υπολογίζει τις ιδιοτιµές και τα ιδιοανύσµατα του πίνακα αυτού.
Συνεχίζοντας, από τις ιδιοτιµές και τα ιδιοανύσµατα µπορούµε να φτιάξουµε τον αλγόριθµό µας έτσι ώστε να υπολογίζει την ολική πυκνότητα καταστάσεων συναρτήσει
της ενέργειας καθώς και τη µερική πυκνότητα καταστάσεων για τα άτοµα Si και H αλλά
και την τοπική πυκνότητα καταστάσεων. Παρακάτω αναφέρουµε ορισµένα στοιχεία για
τις έννοιες αυτές:
γενικά η πυκνότητα καταστάσεων ορίζεται ως το πλήθος των επιτρεπτών καταστάσεων ανά µονάδα όγκου µε ενέργειες στο διάστηµα από Ε µέχρι Ε+dE προς το εύρος
dΕ του διαστήµατος αυτού. Για τον προσδιορισµό της κατανοµής των καταστάσεων στο
σύστηµά µας, όµως, θα χρησιµοποιήσουµε έναν εναλλακτικό ορισµό. Αν συµβολίσουµε
µε εn τις ιδιοτιµές της ενέργειας τότε η πυκνότητα καταστάσεων θα δίνεται από τη σχέση [11]:
N (E) =

∑ δ (Ε − ε )

(3.2)

n

n

όπου δ(Ε) η συνάρτηση δέλτα του Dirac.

Καταλαβαίνουµε, όµως, ότι η σχέση
αυτή έχει νόηµα µόνο αν ολοκληρώσουµε στο διάστηµα από E1 έως Ε2:
E2

E2

E1

E1 n

∫ N (E) dE = ∫ ∑ δ(Ε - ε

n

) dE =

E2

∑ ∫ δ(Ε - ε
n

n

) dE

E1

Τότε, αν η ενέργεια της n-οστής κατάστασης βρίσκεται εντός του διαστήµατος (Ε1,Ε2)
το ολοκλήρωµα αυτό δίνει εξ’ ορισµού µονάδα. Αν, όµως, η ενέργεια της κατάστασης
αυτής βρίσκεται εκτός του διαστήµατος αυτού τότε η συνεισφορά από το ολοκλήρωµα
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είναι µηδενική αφού η δέλτα συνάρτηση είναι εντοπισµένη στην ενέργεια Ε=εn. Αν τέλος, αθροίσουµε σ’ όλες τις καταστάσεις του συστήµατος τότε λαµβάνουµε τον ολικό
αριθµό καταστάσεων στο διάστηµα (Ε1,Ε2).
Στην πράξη για την καλύτερη γραφική απεικόνιση των αποτελεσµάτων µας σε κάθε
ιδιοτιµή της ενέργειας αντί ν’ αντιστοιχίσουµε µια συνάρτηση δέλτα αντιστοιχίζουµε µια
γκαουσιανή καµπύλη της µορφής:
1

P(x) =

σ 2π

e

−

(x − ε n )2

(3.3)

2 σ2

όπου σ το εύρος της, το οποίο λαµβάνουµε ίσο µε σ=0.03 (eV).
ειδικά για την περίπτωση της µερικής πυκνότητας καταστάσεων η σχέση που θα
χρησιµοποιούµε είναι [12]:

∑∑
N (E) =

i

i n

n

∑∑
i

2

δ (Ε − ε n )

i n

2

(3.4)

n

όπου ο δείκτης n αναφέρεται στην ιδιοτιµή. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσέξουµε ο δείκτης i να αναφέρεται στα τροχιακά της βάσης που µας ενδιαφέρουν κάθε
φορά. Κατά αντίστοιχο τρόπο, όπως και στην περίπτωση της ολικής πυκνότητας καταστάσεων, για την καλύτερη γραφική απεικόνιση των αποτελεσµάτων µας σε κάθε ιδιοτιµή της ενέργειας αντί ν’ αντιστοιχίσουµε µια συνάρτηση δέλτα αντιστοιχίζουµε µια
γκαουσιανή καµπύλη.
η τοπική πυκνότητα καταστάσεων εισάγεται κυρίως στην περίπτωση µη οµογενών
συστηµάτων, δηλαδή στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η συνεισφορά κάθε κατάστασης σε κάποιο σηµείο εξαρτάται και από την πυκνότητα πιθανότητάς της, και γι’ αυτό
µας παρέχει περισσότερη πληροφορία για το σύστηµα από ότι ο όρος Ν(Ε). Τότε στη
θέση της σχέσης (3.2) θα πρέπει να χρησιµοποιούµε µια γενικότερη [11]:
r
n (E, r ) =

∑
n

r 2
φ n ( r ) δ (Ε - ε n )

(3.5)

Από τη σχέση αυτή µπορούµε να καταλήξουµε στη σχέση (3.2) για την πυκνότητα
καταστάσεων συναρτήσει της ενέργειας αρκεί να ολοκληρώσουµε σ’ όλο το σύστηµα:
r

r

∫ n (E, r ) dr = ∑ δ (Ε - ε )∫
n

n

2 r
φn (x ) d r = N(E)
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r
φ n (r )

Η εισαγωγή του όρου

2

ουσιαστικά σηµαίνει ότι κάθε κατάσταση συνεισφέρει

στην πυκνότητα καταστάσεων µόνο εκεί που η αντίστοιχη πυκνότητα πιθανότητάς της
είναι µεγάλη.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να γίνει µια σηµαντική παρατήρηση. Στο προηγούµενο
κεφάλαιο εξηγήσαµε ότι οι ιδιοσυναρτήσεις της ολικής χαµιλτονιανής του συστήµατος
δεν γράφονται ως γραµµικοί συνδυασµοί των ατοµικών τροχιακών των αποµονωµένων
ατόµων, αλλά των τροχιακών Löwdin. Είναι, δηλαδή, της µορφής:
r
φ n (r ) =

∑c
m,l

m,l

r
ψm,l (r )

όπου µε ψm,l συµβολίζουµε τα τροχιακά Löwdin. Καταλαβαίνουµε, δηλαδή, ότι για να
υπολογίσουµε την τοπική πυκνότητα καταστάσεων θα πρέπει να γνωρίζουµε τη µορφή
των τροχιακών αυτών. Η κατάσταση περιπλέκεται ακόµη περισσότερο αφού εν γένει τα
τροχιακά Löwdin είναι περισσότερο απεντοπισµένα από τα ατοµικά τροχιακά. Γι’ αυτό,
για να µπορέσουµε να αποκτήσουµε µια εικόνα του χωρικού εντοπισµού των ιδιοσυναρτήσεων των νανοσωµατιδίων ορίζουµε µια τοπική πυκνότητα καταστάσεων ni ανά
άτοµο. Τότε, αν ο δείκτης i αριθµεί τα άτοµα θα έχουµε:


∗
′, l′ c m, l
∑ ni = ∑  ∑ ∑ cm
i m′, l′ m, l
i



∗
≈ ∑  ∑ ∑ cm
′, l′ c m, l
i m′, l′ m, l




r
r
∗
3
∫ d r ψm′,l′ (r ) ψm,l (r )

Στον όγκο

του i - ατόµου
3

∫d

Σε όλο
τον όγκο

∗
r ψm
′, l′





r
r 
2

∗
(r )ψm, l (r ) = ∑  ∑ ∑ c m
′, l′ c m, l δ mm′ δ ll′  = ∑  ∑ c m, l 



i 
i 
m′, l′ m, l
m, l


Θεωρήσαµε, δηλαδή, ότι τα τροχιακά ψm,l δεν έχουν σηµαντική αλληλεπικάλυψη πέρα από ένα όγκο Vi γύρω από το κάθε άτοµο. Τότε, κατ’ αναλογία µε το:
r r
∫ n (E, r ) dr = N(E) µπορούµε να γράψουµε ότι:

∑n
i

i

= N (E)

Υπολογίζουµε, εποµένως, την τοπική πυκνότητα καταστάσεων ανά άτοµο ni ολοκληρώνοντας µόνο σε µία περιοχή γύρω από το άτοµο. Υποθέσαµε, όµως, ότι τα τροχιακά
Löwdin περιορίζονται στον όγκο της ατοµικής κυψελίδας, γεγονός που αποτελεί προσέγγιση, αλλά παρόλα αυτά οι ατοµικές πυκνότητες καταστάσεων ni µπορούν να µας
δώσουν µία εκτίµηση του χωρικού εντοπισµού των ιδιοκαταστάσεων των σωµατιδίων
που θα µελετήσουµε στο επόµενο κεφάλαιο.
Όλα τα παραπάνω πραγµατοποιούνται µε το πρόγραµµα «TB lattice1» το οποίο καλεί
τις υπορουτίνες «lattice», «matrix» και «dsyevd». Η υπορουτίνα «lattice» τοποθετεί τα
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άτοµα Si σε θέσεις αδάµαντος, συµπληρώνει τους επιφανειακούς δεσµούς µε άτοµα Η
και διακρίνει 1ους, 2ους κ.ο.κ. γείτονες. Η υπορουτίνα «matrix» υπολογίζει τα στοιχεία
του πίνακα της χαµιλτονιανής του συστήµατος σύµφωνα πάντα µε τη γεωµετρία του
προβλήµατος και τα τοποθετεί στη σωστή τους θέση, ενώ η υπορουτίνα «dsyevd» [10]
χρησιµοποιείται για τη διαγωνιοποίηση του πίνακα αυτού (ο οποίος είναι πραγµατικός
και συµµετρικός), για τον υπολογισµό των ιδιοτιµών και των ιδιοσυναρτήσεών του.
Tέλος, για τη γραφική απεικόνιση της τοπικής πυκνότητας καταστάσεων χρειάστηκε
ένας επιπλέον αλγόριθµος, ο «grid.f90», ο οποίος αναδιατάσσει κατάλληλα τα δεδοµένα που προκύπτουν στην έξοδο του προγράµµατος «ΤΒ lattice1» έτσι ώστε να µπορούν
να χρησιµοποιηθούν σε γραφικά τριών διαστάσεων.

4

Ηλεκτρονική δοµή νανοσωµατίων Si

I.

Εισαγωγή
Στο προηγούµενο κεφάλαιο εξηγήσαµε πως θ’ αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα της µε-

λέτης της ηλεκτρονικής δοµής νανοσωµατίων πυριτίου των οποίων το µέγεθος µεταβάλλεται. Περιγράψαµε τη µορφή της χαµιλτονιανής και τον τρόπο υπολογισµού της
πυκνότητας καταστάσεων, εξηγήσαµε τη γεωµετρία του προβλήµατος και κατασκευάσαµε τον αλγόριθµο «TB lattice1» ο οποίος πραγµατοποιεί όλα τα παραπάνω. Στο κεφάλαιο αυτό θα παραθέσουµε τα αποτελέσµατα της µελέτης µας και θα προσπαθήσουµε να τα ερµηνεύσουµε. Προτού να ξεκινήσουµε, όµως, µε την αναλυτική παρουσίαση
αυτών θα θέλαµε πρώτα να εξηγήσουµε γιατί είναι σηµαντικό να µελετήσει κανείς νανοσωµατίδια πυριτίου και ν΄ αναφέρουµε εν συντοµία ορισµένα στοιχεία για τα εξιτόνια
και τη φωτοφωταύγεια καθώς είναι έννοιες που θ’ αναφερθούν παρακάτω στο κεφάλαιο.

Ι-Α. Εκποµπή φωτός από το πυρίτιο
Στις µέρες µας το κρυσταλλικό πυρίτιο κυριαρχεί σ’ όλες τις εφαρµογές της µικροηλεκτρονικής και θα συνεχίσει να το κάνει για πολύ ακόµη. Όµως, όσον αφορά την οπτικοηλεκτρονική οι εφαρµογές του είναι εξαιρετικά περιορισµένες και τη θέση του
παίρνουν οι σύνθετοι ηµιαγωγοί των οµάδων ΙΙΙ-V. Οπτικά κυκλώµατα είναι σχεδόν
αδύνατο να κατασκευασθούν σ’ αυτό εξαιτίας της µικρής κβαντικής του απόδοσης (περίπου 10-4 σε θερµοκρασία δωµατίου) η οποία οφείλεται στο έµµεσο χάσµα του.
Στα υλικά αµέσου χάσµατος οι µεταβάσεις ηλεκτρονίων µεταξύ της ζώνης σθένους
της ζώνης αγωγιµότητας γίνονται µε µικρή έως καθόλου µεταβολή της ορµής κάτι που
δεν συµβαίνει στα υλικά εµµέσου χάσµατος. Στα υλικά αυτά η εκποµπή φωτονίου απαιτεί την επανασύνδεση ηλεκτρονίου-οπής και ταυτόχρονη παρουσία φωνονίου. Αυτή η
διαδικασία τριών σωµάτων έχει πολύ µικρή πιθανότητα και είναι κατά πολύ λιγότερο
δυνατή από την επανασύνδεση φορέων στους III-V ηµιαγωγούς. Αυτός είναι ο λόγος
που το Si δεν ενδείκνυται ιδιαίτερα σε οπτικά κυκλώµατα µε αποτέλεσµα τον περιορισµό των εφαρµογών του και την αντικατάστασή του από τους σύνθετους ηµιαγωγούς
των οµάδων ΙΙΙ-V του περιοδικού πίνακα.
Η πρόσφατη ανακάλυψη, όµως,

της αυξηµένης φωτοφωταύγειας του πορώδους

πυριτίου στην ορατή περιοχή του φάσµατος και σε θερµοκρασία περιβάλλοντος ανα-
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θέρµανε το ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας κυρίως λόγω της έντασης της
εκποµπής καθώς και της άρτιας γνώσης της κατεργασίας του πυριτίου. Σύντοµα, η νέα
αυτή ιδιότητα αποδόθηκε στην ύπαρξη νανονηµάτων και νανοσωµατίων πυριτίου στο
πορώδες υλικό. Η νέα αυτή εξέλιξη οδήγησε σε εντατικές προσπάθειες ερµηνείας της
αύξησης του ενεργειακού χάσµατος και της αύξησης της πιθανότητας των οπτικών επανασυνδέσεων µε τη µείωση του µεγέθους των νανοσωµατίων.
Η έλλειψη περιοδικότητας σ’ ένα σύστηµα που αποτελείται από νανοδοµές όπως
σφαιρικά ή κυλινδρικά νανοσωµάτια µπορεί να οδηγήσει στη δηµιουργία αµέσου χάσµατος και συνεπώς θα µπορούσε να ερµηνεύσει την αυξηµένη φωτοφωτάγειά του.
Ακόµη, στις θεωρητικές µελέτες τα νανοσωµάτια Si λαµβάνονται έχοντας τους
επιφανειακούς τους δεσµούς αδρανοποιηµένους (passivated), όπως άλλωστε προκύπτει
και από τις πειραµατικές συνθήκες κατά την παραγωγή του πορώδους πυριτίου. Για την
ακρίβεια, νανοσωµάτια πυριτίου µε ακόρεστους τους επιφανειακούς δεσµούς τους δεν
εκπέµπουν στην περιοχή του υπέρυθρου και γι’ αυτό και η µελέτες περιορίστηκαν κυρίως σε αδρανοποιηµένα µε υδρογόνο ή οξυγόνο νανοσωµάτια πυριτίου.

Ι-Β. Εξιτόνια
Τα ηλεκτρόνια και οι οπές στους ηµιαγωγούς είναι συζευγµένα µέσω ηλεκτροστατικής
αλληλεπίδρασης για το σχηµατισµό του εξιτονίου. Μπορούµε να διακρίνουµε δύο κατηγορίες εξιτονίων:τα ισχυρά δεµένα εξιτόνια ή εξιτόνια Frenkel και τα ασθενώς δεµένα
εξιτόνια ή εξιτόνια Mott-Wannier. Στα εξιτόνια Frenkel η οπή και το ηλεκτρόνιο ανήκουν συνήθως στο ίδιο άτοµο, αν και το ζεύγος µπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στον
κρύσταλλο, και δεν είναι τίποτε άλλο παρά η διεγερµένη κατάσταση ενός απλού ατόµου. Στα εξιτόνια Mott-Wannier το ηλεκτρόνιο βρίσκεται στη ζώνη αγωγιµότητας και η
οπή στη ζώνη σθένους. Τα εξιτόνια τα οποία συνήθως συναντάµε στους ηµιαγωγούς
και τις νανοδοµές ανήκουν στην κατηγορία των ασθενώς συνδεδεµένων εξιτονίων και
γι’ αυτό θ’ ασχοληθούµε µόνο µ’ αυτά.
Οι ενεργειακές στάθµες ενός εξιτονίου είναι παρόµοιες µ’ αυτές του ατόµου του υδρογόνου και συχνά αναφέρονται ως σειρά Rydberg. Οι ενεργειακές στάθµες αυτές,
όµως, είναι κατά πολύ υψηλότερα απ’ ότι στο άτοµο του υδρογόνου. Πιο συγκεκριµένα,
αν me και mh είναι οι ενεργές µάζες του ηλεκτρονίου και της οπής αντίστοιχα στον ηµιαγωγό τότε από τη σχέση:
m* =

me mh
=
me + mh

me
m
1+ e
mh

καταλαβαίνουµε ότι η ανηγµένη µάζα του εξιτονίου σ’ ορισµένες περιπτώσεις γίνεται
συγκρίσιµη µε τη µάζα του ηλεκτρονίου. Για παράδειγµα στην περίπτωση του GaAs επειδή me/mh=0.2 βρίσκουµε ότι m*=0.83m0. Ακόµη, επειδή η διηλεκτρική σταθερά ε
του ηµιαγωγικού υλικού είναι κατά πολύ µεγαλύτερη από τη διηλεκτρική σταθερά του
κενού η σχετική διηλεκτρική σταθερά παίρνει τιµές στην περιοχή: 7.2<ε/ε0<17.7. Λαµ-
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βάνοντας όλα αυτά υπ’ όψη µας βρίσκουµε ότι οι ενεργειακές στάθµες του εξιτονίου
δίνονται από τη σχέση:

E ex =

m* / m0

(ε / ε 0 )2

e2
4 π ε 0 α 0 n2

= 13.6

m* / m0

(ε / ε 0 )2

(eV )

Ιδιαίτερα για την περίπτωση του GaAs βρίσκουµε:
E0 = 4.6 meV και α eff = 11.8 nm
όπου Ε0 είναι η ενέργεια της θεµελιώδους στάθµης και αeff η ενεργός ακτίνα του εξιτονίου. Από τις τιµές αυτές διαπιστώνουµε ότι η ενεργός ακτίνα του εξιτονίου στο GaAs
είναι πολύ µικρή, και όχι µόνο, είναι συγκρίσιµη µε τις διαστάσεις µιας νανοδιάταξης.
Η παρουσία των εξιτονίων επηρεάζει σηµαντικά τις ηλεκτρονικές και τις οπτικές ιδιότητες των ηµιαγωγών και ο βαθµός στον οποίο συµβαίνει αυτό εξαρτάται από τη σχέση
µεγέθους µεταξύ της διάστασης d της νανοδιάταξης και της ακτίνας αeff του εξιτονίου.
Έτσι, µπορούµε να διακρίνουµε δύο περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται ως περιοχές
ασθενούς και ισχυρού κβαντικού περιορισµού αντίστοιχα. Όταν d>>αeff τότε δεν υπάρχει κανένας απολύτως περιορισµός. Στην περιοχή ασθενούς περιορισµού, όπου d<αeff
(αλλά όχι d<<αeff ), η µεταφορική κίνηση των ηλεκτρονίων συνεχίζει να γίνεται απρόσκοπτα, όπως ακριβώς στο κρυσταλλικό στερεό. Όταν, όµως, d<<αeff τότε πλέον βρισκόµαστε στην περιοχή ισχυρού κβαντικού περιορισµού όπου η αλληλοεπικάλυψη µεταξύ των κυµατοσυναρτήσεων των ηλεκτρονίων και των οπών γίνεται πολύ σηµαντική,
το µέγεθος του σωµατιδίου µικραίνει και η αλληλεπίδραση µεταξύ ηλεκτρονίων και οπής γίνεται ακόµη πιο ισχυρή. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η διαφορά της ενέργειας µεταξύ των σταθµών ν’ αυξάνει, γεγονός που οδηγεί σ΄ έντονο σήµα φωταύγειας στην ορατή περιοχή του φάσµατος που κυµαίνεται από το κόκκινο έως το µπλε.

Ι-Γ. Φωτοφωταύγεια
Σε συντοµία αναφέρουµε ότι µία έννοια άµεσα συνυφασµένη µε τις οπτικές ιδιότητες
των νανοσωµατιδίων είναι η φωτοφωταύγεια. Με τον όρο αυτό εννοούµε την απορρόφηση ενέργειας από την ύλη και την επανεκποµπή της στην περιοχή του ορατού και
του εγγύτερου ορατού. Για την παρατήρηση του φαινοµένου αυτού θα πρέπει ένα φωτόνιο ενέργειας ħω0 να προσπέσει στον κρύσταλλο και µε αυτό τον τρόπο να διεγείρει
ένα ηλεκτρόνιο από τη βασική του στάθµη προς της διεγερµένη στάθµη Eexc. Στη συνέχεια το ηλεκτρόνιο µεταβαίνει σε µία ενδιάµεση ενεργειακή στάθµη χωρίς εκποµπή ενέργειας για ν’ αποδιεγερθεί τελικά προς τη βασική στάθµη µε εκποµπή φωτονίου ενέργειας ħωlum η οποία και καταγράφεται. Εάν η εκποµπή φωτονίου συµβεί ακαριαία (ή
καλύτερα σε χρόνο µικρότερο από 10-8 sec από τη στιγµή της απορρόφησης του φωτονίου) τότε το φαινόµενο ονοµάζεται φθορισµός. Σε διαφορετική περίπτωση το φαινόµενο ονοµάζεται φωσφορισµός.
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II.

Αποτελέσµατα µελέτης της ηλεκτρονικής δοµής νανοσωµατίων Si

Στην παράγραφο αυτή θα παραθέσουµε τα αποτελέσµατα της µελέτης της ηλεκτρονικής δοµής νανοσωµατιδίων πυριτίου όπως αυτή πραγµατοποιήθηκε µε το πρόγραµµα
«TB lattice1». Πιο συγκεκριµένα για σφαιρικά νανοσωµατίδια πυριτίου θα µελετήσουµε
πως µεταβάλλεται το ενεργειακό χάσµα και η πυκνότητα καταστάσεων µε το µέγεθός
τους, θα εξετάσουµε τη σηµασία της αδρανοποίησης των επιφανειακών δεσµών µε άτοµα υδρογόνων και τέλος θα προσπαθήσουµε να βγάλουµε συµπεράσµατα, στο βαθµό
που είναι δυνατό, για το χαρακτήρα των καταστάσεων στην κορυφή της ζώνης σθένους και στον πυθµένα της ζώνης αγωγιµότητας. Για να επιτύχουµε αυτά στην έξοδο
του προγράµµατος «TB lattice1»:
i.

λαµβάνουµε το αρχείο «lattice.pdb» στο οποίο καταγράφονται οι θέσεις όλων των
ατόµων (πυριτίου και υδρογόνου) µέσω του οποίου µπορούµε να παραστήσουµε το
πλέγµα µε τη βοήθεια του προγράµµατος γραφικών «rasmol». Τα νανοσωµάτια που
δηµιουργεί το πρόγραµµα αυτό είναι σφαιρικά και το µέγεθός τους µπορεί να µεταβάλλεται ανάλογα µε την τιµή που δίνουµε κάθε φορά στην ακτίνα του που ελέγχεται από
τη µεταβλητή «akt» του προγράµµατος.

ii.

λαµβάνουµε το αρχείο «eigenval.txt» στο οποίο τυπώνονται οι ιδιοτιµές της χαµιλτονιανής του ολικού συστήµατος και από το οποίο µπορούµε ν’ αναπαραστήσουµε
γραφικά και να µελετήσουµε τη µεταβολή του ενεργειακού χάσµατος µε το µέγεθος
του νανοσωµατιδίου.

iii.

λαµβάνουµε το αρχείο «density.txt» µέσω του οποίου µπορούµε να αναπαραστήσουµε γραφικά την πυκνότητα καταστάσεων για κάθε περίπτωση.

iv.

λαµβάνουµε το αρχείο «jacobi.txt» µέσω του οποίου µπορούµε να παραστήσουµε

γραφικά την τοπική πυκνότητα καταστάσεων για κάθε περίπτωση. Ιδιαίτερα για την απεικόνιση της τοπικής πυκνότητας καταστάσεων τα στοιχεία του αρχείου «jacobi.txt»
αναδιατάσσονται κατάλληλα µέσω του προγράµµατος «grid.f90» έτσι ώστε να µπορούν
να χρησιµοποιηθούν σε γραφικά τριών διαστάσεων. Στην έξοδο του προγράµµατος
«grid.f90» λαµβάνουµε το αρχείο δεδοµένων «jacobi1.txt» µέσω του οποίου µπορούµε
να παραστήσουµε την τοπική πυκνότητα καταστάσεων µε τη βοήθεια του προγράµµατος γραφικών «Origin 6.1».
Παρακάτω ακολουθούν οι αναπαραστάσεις των νανοσωµατιδίων που κατασκευάζει το
o

πρόγραµµα «TΒ lattice1.f90» µε ακτίνες από 3 έως 13.6 A :
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Σχήµα 4.1:
o

Σφαιρικά υδρογονωµένα νανοσωµατίδια πυριτίου διαφόρων µεγεθών.
o

o

o

o

o

(a) R=3 A , (b) R=4 A , (c) R=5.5 A , (d) R=7.5 A , (e) R=10.25 A , (f) R=13.6 A .
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Το επόµενο γράφηµα αποτελεί το διάγραµµα µεταβολής του ενεργειακού χάσµατος
σφαιρικών νανοσωµατιδίων µε την ακτίνα τους:

3
2

Ενέργεια (eV)

1
0
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-3
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10

15

20

Ακτίνα (Α)

Σχήµα 4.2: ∆ιάγραµµα των υψηλότερα κατειληµµένων καταστάσεων της ζώνης σθένους (µαύροι κύκλοι) και των χαµηλότερα ακατάληπτων καταστάσεων της ζώνης αγωγιµότητας (άδειοι κύκλοι) σαν συνάρτηση της ακτίνας του νανοσωµατιδίου. ∆ιαπιστώνουµε ότι µε τη
µείωση του µεγέθους του σωµατιδίου η ενέργεια των υψηλότερα κατειληµµένων καταστάσεων της ζώνης σθένους µειώνεται ενώ των
χαµηλότερα άδειων καταστάσεων της ζώνης αγωγιµότητας αυξάνεται. Για το µεγαλύτερο σωµατίδιο το ενεργειακό χάσµα που προκύπτει
έχει προσεγγίσει αρκετά την τιµή του ενεργειακού χάσµατος του κρυσταλλικού πυριτίου (1.57 eV έναντι 1.17 eV). Οι οριζόντιες γραµµές
ορίζουν το χάσµα του κρυσταλλικού πυριτίου.

Παρατηρώντας το διάγραµµα αυτό διαπιστώνουµε ότι καθώς το µέγεθος του νανοσωµατιδίου µειώνεται η ενέργεια των υψηλότερα κατειληµµένων καταστάσεων της ζώνης σθένους µειώνεται, ενώ των χαµηλότερα άδειων καταστάσεων της ζώνης αγωγιµότητας αυξάνεται. Η αύξηση αυτή του ενεργειακού χάσµατος µε τη µείωση του µεγέθους
του νανοσωµατιδίου είναι µία µόνο από τις συνέπειες των φαινοµένων κβαντικού περιορισµού (quantum size effects).
Ο περιορισµός των ηλεκτρονίων σε µια συγκεκριµένη περιοχή ισοδυναµεί (µε όρους
κβαντικής µηχανικής) µε την ύπαρξη συνοριακών συνθηκών στο πρόβληµα. Οι συνοριακές συνθήκες επιβάλλουν συγκεκριµένες µόνο τιµές στο κυµατάνυσµα, και άρα και
στην ορµή των ηλεκτρονίων, µε αποτέλεσµα, όπως θα δούµε, το ενεργειακό φάσµα
από συνεχές (που ήταν στην περίπτωση των ελεύθερων ηλεκτρονίων) να γίνεται πλέον
διακριτό.
Για να το καταλάβουµε αυτό καλύτερα θα εξετάσουµε δύο απλά κβαντοµηχανικά συστήµατα:
την κίνηση ηλεκτρονίου εντός κύβου ακµής L και
την κίνηση ηλεκτρονίου εντός σφαιρικού πηγαδιού ακτίνας R.
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Από τη µελέτη τους θα διαπιστώσουµε ότι το εύρος της περιοχής στην οποία υποχρεώνεται να κινηθεί το ηλεκτρόνιο σχετίζεται άµεσα µε την απόσταση µεταξύ των επιτρεπτών ενεργειακών σταθµών. Πιο συγκεκριµένα θα δούµε ότι όσο πιο µικρό είναι το
εύρος αυτό τόσο πιο µεγάλη είναι η απόσταση ανάµεσα στις ενεργειακές του στάθµες.
Έτσι:
στην περίπτωση ηλεκτρονίου περιορισµένου εντός κύβου ακµής L η εξίσωση
Schrödinger η οποία περιγράφει την κατάστασή του είναι [8]:
−

∂2
∂2
h2  ∂2

+
+
2 m  ∂x 2 ∂y 2 ∂z 2

r
r
r

h2 2
 ψ( r ) = −
∇ ψ( r ) = E ψ( r )
2m


Η επίλυση αυτής της διαφορικής εξίσωσης µας δίνει τα γνωστά µας επίπεδα κύµατα:
r
r
h 2k 2
1
1 ikr ⋅rr
έχει προκύψει
, όπου η σταθερά
ψkr ( r ) =
e µε ιδιοτιµές ενέργειας: E(k) =
2m
V
V
r 2
από τη συνθήκη κανονικοποίησης: 1 = ∫ d3r ψ( r ) .

Όπως είπαµε ο περιορισµός του ηλεκτρονίου εντός του κύβου όγκου V=L3 απαιτεί
την επιβολή κατάλληλων συνοριακών συνθηκών. Για το πρόβληµά µας επιλέγουµε τις
περιοδικές Born von-Karman συνθήκες σύµφωνα µε τις οποίες θα πρέπει:
ψ(x+L , y , z)=ψ(x , y , z)
ψ(x , y+L , z)=ψ(x , y , z)
ψ(x , y , z+L)=ψ(x , y , z)
Αντικαθιστώντας τη λύση της διαφορικής εξίσωσης στις συνοριακές αυτές συνθήκες
βρίσκουµε ότι οι επιτρεπτές τιµές του κυµατανύσµατος δίνονται από τις εξισώσεις:
e ik L = e
x

ik yL

= e ik L = 1
z

και είναι:
kx =

2πn y
2πn x
2πnz
, ky =
, kz =
L
L
L

όπου nx,y,z ακέραιοι.
∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι το φάσµα της ενέργειας παύει να είναι συνεχές και ότι οι
επιτρεπόµενες διακριτές στάθµες της ενέργειας θα δίνονται από τη σχέση:
2

h 2k 2
h 2  2π  2 2h 2π2 2
=
En =
n
  n =
2m
2m  L 
mL2
όπου n2 = n2x + n2y + n2z ακέραιος.
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και στην περίπτωση που το ηλεκτρόνιο είναι περιορισµένο εντός σφαιρικού πηγαδιού ακτίνας R αποδεικνύεται ότι οι διακριτές τιµές της ενέργειας είναι αντίστοιχα [18]:
En =

h 2π2 2
n
2mR 2

όπου n ακέραιος, και ότι οι ιδιοκαταστάσεις της χαµιλτονιανής είναι της µορφής:

 nπ r 
sin

 R 
ψn (r) ∝
r

Αν συνεχίζαµε τη µελέτη µας και µε δυναµικά άλλης µορφής (π.χ. κυλινδρικό, παραβολικό κ.ο.κ.)

θα καταλήγαµε στα ίδια συµπεράσµατα [19]. ∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν,

ότι ανεξάρτητα από τη µορφή του δυναµικού που επιλέγουµε κάθε φορά για να περιγράψουµε ένα σύστηµα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ενεργειακού φάσµατος είναι τα
ίδια:
το φάσµα είναι διακριτό και
όσο το µήκος εντοπισµού (L ή R) µικραίνει τόσο πιο έντονα γίνονται τα κβαντικά φαινόµενα. Ιδιαίτερα για την περίπτωσή µας αυτό συνεπάγεται αύξηση της απόστασης µεταξύ των ενεργειακών σταθµών µε τη µείωση του µεγέθους του νανοσωµατιδίου. Αυτό είναι άµεσο αποτέλεσµα της αρχής αβεβαιότητας του Heisenberg σύµφωνα µε
την οποία όσο το µήκος εντοπισµού του σωµατιδίου µειώνεται τόσο αυξάνεται η αβεβαιότητα στην αντίστοιχη συνιστώσα της ορµής, ενώ η αντίστοιχη αύξηση στην κινητική ενέργεια του σωµατιδίου θα δίνεται από µια σχέση της µορφής [20]:
 h2
∆Ε = 
∗
 2m

  π2
  2
L





Αυτό που αποµένει είναι να εφαρµόσαµε όλα όσα αναφέραµε παραπάνω και στην περίπτωση των νανοσωµατιδίων πυριτίου για την ερµηνεία του διαγράµµατος (4.2). Για
την ερµηνεία της µείωσης του ενεργειακού χάσµατος µε την αύξηση του µεγέθους του
σωµατιδίου θεωρούµε ότι τα ηλεκτρόνια και οι οπές είναι περιορισµένα εντός σφαιρικού
πηγαδιού ακτίνας R και ότι οι ενεργές τους µάζες είναι me* και mh* αντίστοιχα. Σύµφωνα µε όσα είπαµε η κινητική ενέργεια των σωµατιδίων αυτών θα λαµβάνει διακριτές
µόνο τιµές οι οποίες, επιπλέον, θα είναι αντιστρόφως ανάλογες του τετραγώνου της
ακτίνας R. Μπορούµε, δηλαδή, για τα ηλεκτρόνια της ζώνης αγωγιµότητας και τις οπές
της ζώνης σθένους να γράψουµε [20]:
Ee = Eg +
−

h 2 π2
n2
2m∗e R 2

και Eh =
+

h 2 π2
n2
2mh∗ R 2

(4.1)
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όπου µε Εg συµβολίζουµε την ενέργεια του χάσµατος του κρυσταλλικού πυριτίου.
Από τη σχέση (4.1) συµπεραίνουµε (αν δεν λάβουµε υπ’ όψη το ενεργειακό χάσµα
του κρυσταλλικού ηµιαγωγού) ότι η διαφορά της ενέργειας µεταξύ της ανώτερα κατειληµµένης κατάστασης της ζώνης σθένους και της χαµηλότερης ακατάληπτης κατάστασης της ζώνης αγωγιµότητας είναι:
∆Ε =

όπου

h2
2µ

 π2
 2
R





1
1
1
= ∗ + ∗ η ανηγµένη µάζα του ζεύγους ηλεκτρόνιο-οπή.
µ m e mh

Αν, επιπλέον, ορίσουµε ως ER =

ε1h 2
h2
α
και
=
την ενέργεια της θεµελιώδους
Β
2µαΒ2
µe2

στάθµης του εξιτονίου και την ακτίνα Bohr του εξιτονίου αντίστοιχα και µε ε1 τη διηλεκτρική σταθερά του κρυσταλλικού πυριτίου τότε µπορούµε να γράψουµε:

 πα 
∆Ε = Ε R  Β 
 R 

2

(4.2)

Η σχέση (4.2) δικαιολογεί άµεσα την αύξηση του ενεργειακού χάσµατος του νανοσωµατιδίου µε τη µείωση της ακτίνας του και επιπλέον προβλέπει ότι αυτή γίνεται αντιστρόφως ανάλογα µε το τετράγωνο της ακτίνας.
Στο σηµείο αυτό µπορούµε να διαπιστώσουµε εκ νέου όσα αναφέραµε στην εισαγωγή του κεφαλαίου αυτού στην παράγραφο (Ι-Β): από τη σχέση (4.2) φαίνεται ότι η ακτίνα Bohr του εξιτονίου είναι ένα µέτρο του πόσο έντονα θα εκδηλώνονται τα κβαντικά φαινόµενα στο σύστηµά µας. Όταν, δηλαδή, R>αΒ τότε τα κβαντικά φαινόµενα εκδηλώνονται σε µικρό µόνο βαθµό και βρισκόµαστε στην περιοχή ασθενούς κβαντικού
περιορισµού (weak-confinement regime), ενώ όταν R<αΒ και ακόµη περισσότερο όταν
R<<αΒ τότε βρισκόµαστε στην περιοχή όπου εκδηλώνονται πολύ έντονα τα κβαντικά
φαινόµενα και η οποία ονοµάζεται περιοχή ισχυρού κβαντικού περιορισµού (strongconfinement regime). Στη δεύτερη αυτή περιοχή ευνοείται η αλληλοεπικάλυψη των
κυµατοσυναρτήσεων των ηλεκτρονίων και των οπών µε αποτέλεσµα ν’ αυξάνει η διαφορά της ενέργειας µεταξύ των ακτινοβολούντων και µη ακτινοβολούντων σταθµών
του εξιτονίου. Όλα αυτά επιφέρουν σηµαντικές µεταβολές στις οπτικές ιδιότητες των
νανοσωµατιδίων οι κυριότερες από τις οποίες είναι:
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παρατηρείται εκποµπή φωτός ακόµη και σε θερµοκρασίες δωµατίου, σ’ αντίθεση µε
τη µικρή έως µηδενική κβαντική απόδοση του κρυσταλλικού πυριτίου στην ίδια περιοχή
θερµοκρασιών [13].

τα φάσµατα εκποµπής και απορρόφησης είναι πλέον διακριτά σ’ αντίθεση µε τα συνεχή
φάσµατα των κρυσταλλικών ηµιαγωγών [21].

Σχήµα 4.3: Το γραµµικό φάσµα απορρόφησης µιας
κβαντικής κουκίδας σ’ αντίθεση µε το συνεχές φάσµα
απορρόφησης του κρυσταλλικού ηµιαγωγού.

Στην πράξη, όµως, παρατηρώντας ακόµη πιο προσεκτικά το διάγραµµα του σχήµατος
(4.2) µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι το ενεργειακό χάσµα του νανοσωµατιδίου δεν
µεταβάλλεται σύµφωνα µε το νόµο ∆Ε~1/R2 που δίνει η σχέση (4.2). Για το λόγο αυτό
θα θεωρήσουµε ότι ο νόµος που δίνει τη µεταβολή του ενεργειακού χάσµατος του νανοσωµατιδίου µε το µέγεθος είναι της µορφής:
∆Ε =

C
Rn

(4.3)

όπου C µια σταθερά, και θα προσπαθήσουµε να προσδιορίσουµε την τιµή του εκθέτη n
µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Για το σκοπό αυτό µετασχηµατίζουµε τη
σχέση (4.3) ως εξής:
∆Ε =

όπου θέσαµε:

C
Rn

⇒

ln( ∆Ε ) = ln C − n ln R

⇒

y = A + Bx

y=ln(∆Ε), x=lnR, Α=lnC κα B=-n.
Η µέθοδος ελαχίστων τετραγώνων τελικά δίνει:

1.8
1.6

ln(∆Ε)= -13.01 -0.667 lnR

y=-13.01-0.667⋅x.

1.4

Βρήκαµε, δηλαδή, ότι η µεταβο-

ln (∆ Ε)

1.2

λή του ενεργειακού χάσµατος του
νανοσωµατιδίου γίνεται σύµφωνα

1.0

µε το νόµο (4.3) στον οποίο:

0.8
0.6
0.4
-22.0 -21.8 -21.6 -21.4 -21.2 -21.0 -20.8 -20.6 -20.4 -20.2 -20.0

lnR
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n=0.667
Στην πράξη, δηλαδή, διαπιστώνουµε σηµαντική απόκλιση από τα θεωρητικώς αναµενόµενα. Η απόκλιση αυτή µπορεί κυρίως ν’ αποδοθεί στο γεγονός ότι σ’ όλα τα προηγούµενα βασιστήκαµε στην προσέγγιση της ενεργού µάζας στην οποία λαµβάνονται όλες οι ενεργειακές ζώνες παραβολικές. Η προσέγγιση αυτή µπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική για τα µεγάλα νανοσωµατίδια των οποίων οι διαστάσεις είναι κατά πολύ µεγαλύτερες από την πλεγµατική σταθερά του κρυσταλλικού ηµιαγωγού. Στην περίπτωση,
όµως, των µικρών νανοσωµατιδίων η εφαρµογή της παρουσιάζει προβλήµατα. Αυτά
πηγάζουν κυρίως από το γεγονός ότι οι ζώνες µπορούν να θεωρηθούν παραβολικές
µόνο σε µια πολύ µικρή περιοχή γύρω από τα ακρότατά τους. Για παράδειγµα για την
r
κίνηση ηλεκτρονίου οι περιοδικές συνθήκες επέβαλλαν οι επιτρεπτές τιµές του k να ισαπέχουν κατά ακέραια πολλαπλάσια του 2π/L, απόσταση η οποία µπορεί να είναι κατά
r
πολύ µικρότερη από την περιοχή του χώρου των k στην οποία οι ζώνες µπορούν να
θεωρηθούν παραβολικές.
Οι προσπάθειες ερµηνείας της συµπεριφοράς των µικρών νανοσωµατιδίων και της
διατύπωσης µιας ικανοποιητικής θεωρίας βρίσκονται ακόµη σε αρχικό στάδιο αφού απαιτούν λεπτοµερή µελέτη των ενεργειακών ζωνών τους. Βρίσκονται κυρίως προς την
κατεύθυνση θεώρησης των πολύ µικρών κρυσταλλιτών ως πεπερασµένων ατοµικών
πλεγµάτων, όπως άλλωστε κάναµε και στην εργασία αυτή.
Τέλος, σηµειώνουµε ότι το µεγαλύτερο σωµατίδιο που µας επέτρεψαν οι δυνατότητες
o

του υπολογιστή µας να φτιάξουµε (R=18.15 A ) µε 1231 άτοµα πυριτίου και 460 άτοµα
υδρογόνου έχει προσεγγίσει αρκετά το ενεργειακό χάσµα του κρυσταλλικού πυριτίου
(1.57 eV έναντι 1.17 eV) που µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ένα πεπερασµένων διαστάσεων σωµατίδιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την περιγραφή της ηλεκτρονικής δοµής και του ενεργειακού χάσµατος του κρυσταλλικού πυριτίου. Στην περιοχή αυτή
πλέον, βρισκόµαστε στην περιοχή ασθενούς κβαντικού περιορισµού και τα όποια κβαντικά φαινόµενα επηρέαζαν σε σηµαντικό βαθµό τις ηλεκτρονικές και οπτικές ιδιότητες
των µικρών νανοσωµατιδίων τείνουν να εξασθενούν.
Αν οι δυνατότητες του υπολογιστή µας µας το επέτρεπαν και κατορθώναµε να φτιάξουµε και ακόµη µεγαλύτερα νανοσωµάτια θα διαπιστώναµε ότι από κάποιο σηµείο και
έπειτα η αύξηση του µεγέθους του νανοσωµατιδίου δεν θα επέφερε καµία µεταβολή
στην τιµή του ενεργειακού χάσµατος. Στην περιοχή αυτή θα είχαµε πλέον προσεγγίσει
σε ικανοποιητικό βαθµό το κρυσταλλικό πυρίτιο.

Στη συνέχεια ακολουθούν τα διαγράµµατα της ολικής πυκνότητας καταστάσεων ως
o

συνάρτηση της ενέργειας για νανοσωµατίδια µε ακτίνες από 3 έως 18.15 A :
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Σχήµα 4.4: Μη κανονικοποιηµένη ολική πυκνότητα καταστάσεωνo ατόµων πυριτίου και ατόµων υδρογόνου για διάφορα µεγέθηo νανοσωµε R=4 A , (γ) 35
µατίων. (α) 5 άτοµα πυριτίου και 12 άτοµα υδρογόνου
µε R=3 A , (β) 17 άτοµα πυριτίου και 36 άτοµα υδρογόνου
o
o
A , (δ) 87 άτοµα πυριτίου και 76 άτοµα υδρογόνου µε R=7.5 A , (ε) 239 άτοµα πυριάτοµα πυριτίου και 36 άτοµα υδρογόνου µε R=5.5
o
o
τίου και 196 άτοµα υδρογόνου µε R=10.25o A , (στ) 525 άτοµα πυριτίου και 276 άτοµα υδρογόνου µε R=13.6 A , (ζ) 1231 άτοµα πυριτίου και 460 άτοµα υδρογόνου µε R=18.15 A .

Aπό τα διαγράµµατα της πυκνότητας καταστάσεων για διάφορα µεγέθη νανοσωµατιδίων οι πρώτες παρατηρήσεις που θα µπορούσαµε να κάνουµε είναι:
i.

διαπιστώνουµε ότι µε τη χρήση ενός πολύ απλού µοντέλου µπορούµε να αναπαρα-

γάγουµε και να µελετήσουµε την ηλεκτρονική δοµή νανοσωµατίων των οποίων το µέγεθος ποικίλλει. Στα µικρότερα σωµατίδια το φάσµα είναι διακριτό, ακόµη όµως και
στην απλούστερη περίπτωση (διάγραµµα (α): 5 άτοµα Si και 12 άτοµα Η) τα πρώτα χαρακτηριστικά του κρυσταλλικού πυριτίου κάνουν την εµφάνισή τους. Καθώς το µέγεθος των σωµατιδίων αρχίζει ν’ αυξάνει οι µοριακές στάθµες των πρώτων διαγραµµάτων
αρχίζουν να πλησιάζουν µεταξύ τους για το σχηµατισµό των ενεργειακών ζωνών.
ii.

όπως και στην περίπτωση του διαγράµµατος (4.2) διαπιστώνουµε ότι το µεγαλύτερο
σωµατίδιο που µας επέτρεψαν οι δυνατότητες του υπολογιστή µας να φτιάξουµε
o

(R=18.15 A ) µε 1231 άτοµα πυριτίου και 460 άτοµα υδρογόνου έχει προσεγγίσει κατά
πολύ εκτός από το ενεργειακό χάσµα του κρυσταλλικού πυριτίου και την πυκνότητα
καταστάσεών του. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει την παρατήρηση που είχαµε κάνει
ότι ένα πεπερασµένων διαστάσεων σωµάτιο µπορεί να περιγράψει ικανοποιητικά την
ηλεκτρονική δοµή του κρυσταλλικού πυριτίου.
iii.

η αδρανοποίηση των επιφανειακών δεσµών µε άτοµα υδρογόνου έχει ως αποτέλεσµα οι επιφανειακές καταστάσεις να µην επηρεάζουν καθόλου τις καταστάσεις γύρω
από το χάσµα. Αυτό µπορούµε να το διαπιστώσουµε και από τα παρακάτω διαγράµµατα
για τις µερικές πυκνότητες καταστάσεων των ατόµων Si και Η:
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Σχήµα 4.5: Μερική πυκνότητα
καταστάσεων ατόµων πυριτίου για διάφορα µεγέθη
νανοσωµατίων. (α) 5 άτοµα πυριτίου και 12 άτοµα
o
o
µε R=4 A , (γ) 35 άτοµα πυριτίου και 36 άτοµα υδρογόνου µε
υδρογόνου
µε R=3 A , (β) 17 άτοµα πυριτίου και 36 άτοµα υδρογόνου
o
o
A , (δ) 87 άτοµα πυριτίου και 76 άτοµα υδρογόνου µε R=7.5 A , (ε) 239 άτοµα πυριτίου και 196 άτοµα υδρογόνου µε R=10.25
R=5.5
o
o
A , (στ) 525 άτοµα πυριτίου και 276 άτοµα υδρογόνου µε R=13.6 A .
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Σχήµα 4.6: Μερική πυκνότητα
καταστάσεων ατόµων υδρογόνου για διάφορα µεγέθη
νανοσωµατίων. (α) 5 άτοµα πυριτίου και 12 άτοµα
o
o
µε R=4 A , (γ) 35 άτοµα πυριτίου και 36 άτοµα υδρογόνου µε
υδρογόνου
µε R=3 A , (β) 17 άτοµα πυριτίου και 36 άτοµα υδρογόνου
o
o
A , (δ) 87 άτοµα πυριτίου και 76 άτοµα υδρογόνου µε R=7.5 A , (ε) 239 άτοµα πυριτίου και 196 άτοµα υδρογόνου µε R=10.25
R=5.5
o
o
A , (στ) 525 άτοµα πυριτίου και 276 άτοµα υδρογόνου µε R=13.6 A .
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Πράγµατι, από τα δύο τελευταία διαγράµµατα (4.5) και (4.6) διαπιστώνουµε ότι:
i.

οι καταστάσεις των ατόµων υδρογόνων βρίσκονται αρκετά µακριά από την περιοχή

του χάσµατος και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν ούτε αυτό, αλλά ούτε και τις καταστάσεις γύρω απ’ αυτό. Για την ακρίβεια, από το διάγραµµα (4.6) διαπιστώνουµε ότι οι
καταστάσεις των υδρογόνων είναι περισσότερο εντοπισµένες στις περιοχές µε ενέργεια:
-9 (eV) και 6 (eV) περίπου.
ii.

από το διάγραµµα (4.6) διαπιστώνουµε, ακόµη, ότι η σηµασία των καταστάσεων

των υδρογόνων γίνεται όλο και λιγότερο σηµαντική καθώς αυξάνεται το µέγεθος του
σωµατιδίου. Αυτό είναι κάτι αναµενόµενο αφού το ποσοστό των ατόµων υδρογόνου
ολοένα και µειώνεται ως προς των ολικό αριθµό των ατόµων. Πράγµατι:

iii.

Πλήθος ατό-

Πλήθος ατό-

Ολικό πλήθος

Ποσοστό ατό-

µων Si

µων Η

ατόµων

µων Η (%)

5

12

17

70,6

17

36

53

67,9

35

36

71

50,7

87

76

163

46,6

239

196

435

45,1

525

276

801

34,5

1231

460

1690

27,2

ήδη από το διάγραµµα (4.4) της ολικής πυκνότητας καταστάσεων είχαµε διαπιστώσει ότι καθώς το µέγεθος του νανοσωµατιδίου αυξάνει το διακριτό φάσµα που λαµβάνουµε

εξελίσσεται

ολοένα

και

περισσότερο

προς την πυκνότητα καταστάσεων του κρυσταλλικού πυριτίου. Προς την κατεύθυνση αυτή µας βοηθά ακόµη περισσότερο το διάγραµµα
(4.5). Πράγµατι, ήδη από το γράφηµα (ζ) του
διαγράµµατος (4.4) και ακόµη περισσότερο απ’
το γράφηµα (στ) του διαγράµµατος (4.5) µπορούµε να ξεχωρίσουµε τέσσερις από τις χαρακτηριστικές κορυφές του κρυσταλλικού πυριτίου.
Σχήµα 4.7: Η πυκνότητα καταστάσεων του κρυσταλλικού πυριτίου.

Παρακάτω ακολουθεί η πυκνότητα καταστάσεων του νανοσωµατιδίου µε ακτίνα
o

R=10.25 A για διάφορες τιµές των παραµέτρων Vssσ(H) και Vspσ(Η) των υδρογόνων:
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o

Σχήµα 4.8: Ολική πυκνότητα καταστάσεων ατόµων πυριτίου και ατόµων υδρογόνου για νανοσωµάτιο ακτίνας R=10.25 A και διάφορες
τιµές των παραµέτρων Vssσ(Η), Vspσ(Η) των υδρογόνων. (α) Vssσ(Η)=-2.5 eV, Vspσ(Η)=-2.5 eV, (β) Vssσ(Η)=-2.0 eV, Vspσ(Η)=-2.0 eV,
(γ) Vssσ(Η)=-1.5 eV, Vspσ(Η)=-1.5 eV, (δ) Vssσ(Η)=-0.0 eV, Vspσ(Η)=-0.0 eV. Η µπλε καµπύλη είναι η ίδια σε κάθε διάγραµµα και παριστάνει την περίπτωση για την οποία: Vssσ(Η)=-5.2373 eV και Vspσ(Η)=-6.262 eV.

Από το τελευταίο αυτό διάγραµµα δεν µπορούµε να βγάλουµε κάποιο καινούριο
συµπέρασµα αλλά σ’ αυτό που µας βοηθά είναι να διαπιστώσουµε και µε έναν δεύτερο
τρόπο ότι η αδρανοποίηση των επιφανειακών δεσµών αποµακρύνει ουσιαστικά τις επιφανειακές καταστάσεις από το χάσµα. Πράγµατι, διαπιστώνουµε ότι µειώνοντας (κατ’
απόλυτη τιµή) τις τιµές των παραµέτρων Vssσ(Η) Vspσ(Η) των υδρογόνων, δηλαδή εξουδετερώνοντας σταδιακά τους επιφανειακούς δεσµούς των ατόµων πυριτίου µε τα άτοµα
υδρογόνου, καταστάσεις εισέρχονται στο χάσµα. Όταν οι παράµετροι αυτές µηδενιστούν τότε όλες οι επιφανειακές καταστάσεις έχουν εισέλθει στο χάσµα και το τελευταίο παύει ουσιαστικά να υφίσταται.
Οι καταστάσεις γύρω από το χάσµα είναι αυτές που µας ενδιαφέρουν πιο πολύ και
αυτό γιατί σχετίζονται µε τις οπτικές ιδιότητες των νανοσωµατιδίων. Για το λόγο αυτό
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στο σηµείο αυτό θα προσπαθήσουµε να µελετήσουµε την τοπική πυκνότητα καταστάσεων της ανώτερα κατειληµµένης κατάστασης της ζώνης σθένους και της χαµηλότερα
άδειας κατάστασης της ζώνης αγωγιµότητας. Σκοπός µας είναι να βγάλουµε κάποια γενικά συµπεράσµατα (στο βαθµό που αυτό είναι δυνατό) για τις καταστάσεις αυτές και
να µελετήσουµε κατά πόσο οι καταστάσεις στην κορυφή της ζώνης σθένους έχουν pσυµµετρία και οι χαµηλότερες καταστάσεις της ζώνης αγωγιµότητας s-συµµετρία. Παρακάτω ακολουθούν οι τοπικές πυκνότητες καταστάσεων στο επίπεδο της µέγιστης
διαµέτρου του νανοσωµατιδίου (έτσι ώστε να επιτύχουµε την καλύτερη δυνατή απεικόνιση των αποτελεσµάτων µας) των δύο αυτών καταστάσεων για διάφορα µεγέθη νανοσωµατιδίων. Μαζί µε κάθε διάγραµµα παραθέτουµε και την προβολή του πλέγµατος στο
z επίπεδο προκειµένου να αποκτήσουµε καλύτερη αίσθηση για το που κατανέµεται στο
χώρο κάθε φορά το ηλεκτρονικό νέφος.

o

Σχήµα 4.9: Τοπική πυκνότητα καταστάσεων της ζώνης σθένους νανοσωµατιδίου ακτίνας R=3 A µε 5 άτοµα Si και 12 άτοµα Η.

o

Στην περίπτωση του νανοσωµατιδίου µε ακτίνα R=3 A βρίσκουµε ότι στην κορυφή
της ζώνης σθένους υπάρχουν τρεις καταστάσεις οι οποίες αντιστοιχούν όλες στην ίδια
ενέργεια (Εv=-3.117 eV), έχουµε δηλαδή 3-πλό εκφυλισµό. Αν µελετήσουµε τη συνολική πυκνότητα καταστάσεων που προκύπτει για τις τρεις αυτές εκφυλισµένες καταστάσεις διαπιστώνουµε ότι το ηλεκτρονικό νέφος είναι κυρίως εντοπισµένο στο κέντρο
του σωµατιδίου, δηλαδή στο κεντρικό άτοµο πυριτίου, και εκτείνεται ελαφρά και στα
αµέσως γειτονικά άτοµα.
Για να µπορέσουµε όµως να βγάλουµε συµπέρασµα για το χαρακτήρα των τριών αυτών καταστάσεων στην κορυφή της ζώνης σθένους θα πρέπει να τις µελετήσουµε ξεχωριστά και όχι συνολικά, όπως κάναµε στην περίπτωση του σχήµατος (4.9). Έτσι, από
το σχήµα (4.10) που ακολουθεί έχουµε να πούµε ότι πρόκειται για τρεις µη σφαιρικά
συµµετρικές καταστάσεις, µε έντονη κατευθυντικότητα γεγονός που µας επιτρέπει να
θεωρήσουµε ότι έχουν p-συµµετρία.
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Σχήµα 4.10: Οι τρεις εκφυλισµένες καταστάσεις της κορυφής της
ζώνης σθένους που προκύπτουν για το σφαιρικό νανοσωµάτιο ακτίνας
o
R=3 A µε 5 άτοµα Si και 12 άτοµα Η. διαπιστώνουµε ότι δεν διαθέτουν σφαιρική συµµετρία και ότι η καθεµία απ’ αυτές έχει διαφορετικό
προσανατολισµό.

Στη συνέχεια θα µελετήσουµε την τοπική
πυκνότητα καταστάσεων στον πυθµένα της
ζώνης αγωγιµότητας του ίδιου νανοσωµατιδίου:

o

Σχήµα 4.11: Τοπική πυκνότητα καταστάσεων της ζώνης αγωγιµότητας νανοσωµατιδίου ακτίνας R=3 A µε 5 άτοµα Si και 12 άτοµα Η.
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Έτσι, όσον αφορά τον πυθµένα της ζώνης αγωγιµότητας βρίσκουµε µία µόνο κατάσταση µε ενέργεια Ec=2.259 (eV) η οποία είναι αποκλειστικά εντοπισµένη στο κεντρικό
άτοµο πυριτίου.
o

Συνεχίζοντας µε το σφαιρικό νανοσωµατίδιο ακτίνας R=6.1 A για τις καταστάσεις
στην κορυφή της ζώνης σθένους του βρίσκουµε:

o

Σχήµα 4.12: Τοπική πυκνότητα καταστάσεων της ζώνης σθένους νανοσωµατιδίου ακτίνας R=6.1 A µε 47 άτοµα Si και 60 άτοµα Η.

o

Πράγµατι, στην περίπτωση του σφαιρικού νανοσωµατιδίου µε ακτίνα R=6.1 A στην
κορυφή της ζώνης σθένους του βρίσκουµε τρεις εκφυλισµένες καταστάσεις που αντιστοιχούν στην ενέργεια Εv=-1.53 eV µε την ολική τοπική πυκνότητα καταστάσεων να
είναι κυρίως εντοπισµένη στο κεντρικό άτοµο πυριτίου και να εκτείνεται ελαφρά στα
αµέσως γειτονικά. Το ηλεκτρονικό νέφος δεν ανήκει καθόλου σε άτοµα υδρογόνων.

Σχήµα 4.13: Οι τρεις εκφυλισµένες καταστάσεις της κορυφής της ζώνης σθένους που προκύπτουν για το σφαιρικό νανοσωµάτιο ακτίνας
o

R=6.1 A µε 47 άτοµα Si και 60 άτοµα Η.
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Από τη µεµονωµένη µελέτη των τριών αυτών εκφυλισµένων καταστάσεων προκύπτει
ότι έχουν p-συµµετρία αφού καµία απ’ αυτές
δεν διαθέτει σφαιρική συµµετρία και επιπλέον είναι προσανατολισµένες προς διαφορετική κατεύθυνση.

Συνεχίζοντας µε την τοπική πυκνότητα καταστάσεων στον πυθµένα της ζώνης αγωγιµότητας του ίδιου σφαιρικού νανοσωµατιδίου λαµβάνουµε το παρακάτω σχήµα:

o

Σχήµα 4.14: Τοπική πυκνότητα καταστάσεων της ζώνης αγωγιµότητας νανοσωµατιδίου ακτίνας R=6.1 A µε 47 άτοµα Si και 60 άτοµα Η

Η χαµηλότερα άδεια κατάσταση της ζώνης αγωγιµότητας για το νανοσωµατίδιο ακτίo

νας R=6.1 A προκύπτει τριπλά εκφυλισµένη και η ολική τοπική πυκνότητα καταστάσεων και για τις τρεις αυτές καταστάσεις είναι κυρίως εντοπισµένη στα πέντε κεντρικότερα άτοµα πυριτίου του νανοσωµατιδίου και ελάχιστα σε κάποια άλλα γειτονικά άτοµα.
Οι τοπικές πυκνότητες των επιµέρους καταστάσεων ακολουθούν παρακάτω:

70

Κεφ. 4 Μελέτη ηλεκτρονικής δοµής νανοσωµατίων Si

Σχήµα 4.15: Τοπικές πυκνότητες καταστάσεων των τριών εκφυλισµένων καταστάσεων στον πυθµένα της ζώνης αγωγιµότητας για σφαιρικό νανοσωµατίδιο ακτίνας R=6.1 A.

Τα αποτελέσµατα που βρίσκουµε είναι ίδια
και µε τις προηγούµενες περιπτώσεις: οι καταστάσεις δεν προκύπτουν σφαιρικά συµµετρικές, αλλά αντίθετα διαθέτουν η καθεµία το δικό της προσανατολισµό και ως εκ τούτου
µπορούµε να πούµε ότι έχουν χαρακτήρα p.
Για τις καταστάσεις στην κορυφή της ζώνης
o

σθένους του σωµατιδίου ακτίνας R=7.5 A
βρίσκουµε:

o

Σχήµα 4.16: Τοπική πυκνότητα καταστάσεων της ζώνης σθένους νανοσωµατιδίου ακτίνας R=7.5 A µε 87 άτοµα Si και 76 άτοµα Η.
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o

Στην περίπτωση του νανοσωµατιδίου µε ακτίνα R=7.5 A στην κορυφή της ζώνης
σθένους βρίσκουµε για ακόµη για φορά τρεις καταστάσεις οι οποίες αντιστοιχούν στην
ίδια ενέργεια: Εv=-1.21 eV. Η τοπική πυκνότητα καταστάσεων και για τις τρεις αυτές
καταστάσεις έχει τη µορφή περιφέρειας τετραγωνικού σχήµατος η οποία αυτή τη φορά
δεν είναι κυρίως εντοπισµένη στα κεντρικότερα άτοµα, αλλά κυρίως σε άτοµα λίγο πιο
έξω από το κέντρο του νανοσωµατιδίου.
Οι τοπικές πυκνότητες των τριών αυτών εκφυλισµένων καταστάσεων ακολουθούν
παρακάτω:

∆ιαπιστώνουµε ότι από αυτό το µέγεθος
νανοσωµατιδίων ο χαρακτήρας των εκφυλισµένων καταστάσεων στην κορυφή της ζώνης σθένους συνεχίζει να είναι αναµενόµενος και προβλέψιµος. Στο σχήµα (4.17) διαπιστώνουµε ότι οι εκφυλισµένες καταστάσεις
διατηρούν τον p-χαρακτήρα τους και οι όποιες διαφορές στο σχήµα τους, αναφερόµαστε κυρίως στην πρώτη εκφυλισµένη κατάσταση του σχήµατος (4.17), µπορεί ν΄’ αποδοθεί στο διαφορετικό προσανατολισµό τους.
Σχήµα 4.17: Τοπικές πυκνότητες καταστάσεων των τριών
εκφυλισµένων καταστάσεων στην κορυφή της ζώνης σθένους για σφαιρικό νανοσωµατίδιο ακτίνας R=7.5 A.

Παρακάτω ακολουθεί η τοπική πυκνότητα καταστάσεων για τον πυθµένα της ζώνης
αγωγιµότητας για το ίδιο νανοσωµατίδιο:
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o

Σχήµα 4.18: Τοπική πυκνότητα καταστάσεων της ζώνης αγωγιµότητας νανοσωµατιδίου ακτίνας R=7.5 A µε 87 άτοµα Si και 76 άτοµα Η

Όσον αφορά τη χαµηλότερη κατάσταση της ζώνης αγωγιµότητας βρίσκουµε ότι είναι
διπλά εκφυλισµένη, ενώ στην περίπτωση αυτή το ηλεκτρονικό νέφος είναι κυρίως εντοπισµένο σε κυκλική περιφέρεια µε κέντρο το κέντρο του νανοσωµατιδίου. Παρακάτω ακολουθούν οι τοπικές πυκνότητες καταστάσεων καθεµίας από τις δύο αυτές εκφυλισµένες καταστάσεων ξεχωριστά:

Σχήµα 4.19: Τοπικές πυκνότητες καταστάσεων των δύο εκφυλισµένων καταστάσεων της ζώνης αγωγιµότητας νανοσωµατιδίου ακτίνας
o

R=7.5 A µε 87 άτοµα Si και 76 άτοµα Η

Οι καταστάσεις αυτές, όπως διαπιστώνουµε από το σχήµα (4.19), προκύπτουν σφαιρικά συµµετρικές. Θα µπορούσαµε δηλαδή να πούµε ότι έχουν s-συµµετρία.
Παρακάτω ακολουθεί η ολική τοπική πυκνότητα καταστάσεων του νανοσωµατιδίου
o

µε ακτίνα R=10.25 A για τις καταστάσεις στην κορυφή της ζώνης σθένους:
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o

Σχήµα 4.20: Τοπική πυκνότητα καταστάσεων της ζώνης σθένους νανοσωµατιδίου ακτίνας R=10.25 A µε 239 άτοµα Si και 196 άτοµα Η.

o

Στην περίπτωση του νανοσωµατιδίου µε ακτίνα R=10.25 A στην κορυφή της ζώνης
αγωγιµότητας εντοπίζουµε και πάλι τρεις εκφυλισµένες καταστάσεις οι οποίες αντιστοιχούν στην ενέργεια Εv=-0.723 eV µε την ολική τοπική πυκνότητα καταστάσεων να είναι κυρίως εντοπισµένη στα πέντε κεντρικότερα άτοµα πυριτίου καθώς και σε κυκλική
περιφέρεια γύρω απ’ αυτά. Από το σηµείο αυτό και ύστερα δεν κρίνεται απαραίτητη η
αναλυτική παρουσίαση της πυκνότητας καταστάσεων για καθεµία από τις εκφυλισµένες
καταστάσεις µιας και τα αποτελέσµατα που θα µπορούσαµε να βγάλουµε από αυτές δεν
θα διέφεραν απ’ όσα έχουν προηγηθεί. Συνεχίζουµε µε την τοπική πυκνότητα καταστάσεων της ζώνης αγωγιµότητας του ίδιο σωµατιδίου:

o

Σχήµα 4.21: Τοπική πυκνότητα καταστάσεων της ζώνης αγωγιµότητας νανοσωµατιδίου ακτίνας R=10.25 A µε 239 άτοµα Si και 196
άτοµα Η.
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Η χαµηλότερη κατάσταση της ζώνης αγωγιµότητας στην περίπτωση αυτή βρίσκουµε
ότι είναι µη εκφυλισµένη και αντιστοιχεί σε ενέργεια Ec=1.408 (eV). Το ηλεκτρονικό
νέφος στην περίπτωση αυτή είναι κυρίως εντοπισµένο στο κεντρικότερο άτοµο του νανοσωµατιδίου και πολύ λίγο σε κάποια γειτονικά.
Για την τοπική πυκνότητα καταστάσεων στην κορυφή της ζώνης σθένους του σωµαo

τιδίου µε ακτίνα R=13.6 A βρίσκουµε:

o

Σχήµα 4.22: Τοπική πυκνότητα καταστάσεων της ζώνης σθένους νανοσωµατιδίου ακτίνας R=13.6 A µε 525 άτοµα Si και 276 άτοµα Η.

Στην περίπτωση αυτή στην κορυφή της ζώνης σθένους εντοπίζουµε τρεις καταστάσεις οι οποίες αντιστοιχούν στην ενέργεια Εv=-0.496 eV (3-πλός εκφυλισµός). Το ηλεκτρονικό νέφος είναι κυρίως εντοπισµένο στο κέντρο του νανοσωµατιδίου, επεκτείνεται
όµως ελαφρά και σε πιο περιφερειακά άτοµα. Για τη χαµηλότερη κατάσταση της ζώνης
αγωγιµότητας του ίδιου σωµατιδίου έχουµε:

o

Σχήµα 4.23: Τοπική πυκνότητα καταστάσεων της ζώνης αγωγιµότητας νανοσωµατιδίου ακτίνας R=13.6 A µε 525 άτοµα Si και 276
άτοµα Η.
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Η χαµηλότερη κατάσταση της ζώνης αγωγιµότητας και στην περίπτωση αυτή είναι µη
εκφυλισµένη και αντιστοιχεί στην ενέργεια Ec=1.321 (eV), ενώ το ηλεκτρονικό νέφος
ανήκει σχεδόν εξολοκλήρου στο κεντρικότερο άτοµο του νανοσωµατιδίου.
Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουµε συγκεντρωτικά τους εκφυλισµούς των καταστάσεων στον πάτο της ζώνης αγωγιµότητας και στην κορυφή της ζώνης σθένους,
όπως αυτοί αναφέρθηκαν παραπάνω:
Χαµηλότερη κατάσταση

Υψηλότερη κατάσταση

της ζώνης αγωγιµότητας

της ζώνης σθένους

3

µη εκφυλισµένη

3-πλά εκφυλισµένη

6.1

3-πλά εκφυλισµένη

3-πλά εκφυλισµένη

7.5

2-πλά εκφυλισµένη

3-πλά εκφυλισµένη

10.25

µη εκφυλισµένη

3-πλά εκφυλισµένη

13.6

µη εκφυλισµένη

3-πλά εκφυλισµένη

18.6

µη εκφυλισµένη

3-πλά εκφυλισµένη

o

R (A )

Από τα στοιχεία του τελευταίου πίνακα διαπιστώνουµε ότι:
• ανεξάρτητα από το µέγεθος του σωµατιδίου οι υπολογισµοί µας δίνουν τριπλό εκφυλισµό της ανώτερα κατειληµµένης κατάστασης της ζώνης σθένους. Το αποτέλεσµα αυτό το λαµβάνουµε ακόµη και στα µικρότερα σωµατίδια.
• ο εκφυλισµός της κατάστασης στον πυθµένα της ζώνης αγωγιµότητας καθορίζεται σε
πολύ σηµαντικό βαθµό από το µέγεθος του νανοσωµατιδίου. Στα µικρότερα σωµατίδια
ο εκφυλισµός της µεταβάλλεται συνεχώς και δεν µπορούµε να βγάλουµε κάποιο γενικότερο συµπέρασµα. Στα µεγαλύτερα σωµατίδια η συµπεριφορά της δείχνει να σταθεροποιείται σ’ αυτό που αναµένουµε έτσι και αλλιώς θεωρητικά: η κατάσταση στον πυθµένα της ζώνης αγωγιµότητας είναι µη εκφυλισµένη και σφαιρικά συµµετρική. Ο εκφυλισµός αυτός, θα µπορούσε να σηµειωθεί, ότι είναι συνέπεια του σφαιρικού σχήµατος
των σωµατιδίων. Απόκλιση από αυτό θα είχε ως άµεση συνέπεια την άρση του εκφυλισµού.
Όσον αφορά τις τοπικές πυκνότητες καταστάσεων από τα γραφήµατα (4.9) έως
(4.23) που προηγήθηκαν διαπιστώνουµε ότι η µορφή τους µεταβάλλεται συνεχώς µε τη
µεταβολή του µεγέθους του νανοσωµατιδίου. Η συµπεριφορά της τοπικής πυκνότητας
καταστάσεων δείχνει να σταθεροποιείται όταν οι ακτίνες των σωµατιδίων είναι πλέον
αρκετά µεγάλες και τότε µόνο µπορούµε να βγάλουµε κάποια πιο γενικευµένα συµπεράσµατα. Από τις τοπικές πυκνότητες φαίνεται ότι οι καταστάσεις γύρω από το χάσµα
ανήκουν σχεδόν αποκλειστικά στα κεντρικότερα άτοµα και σε καµία περίπτωση στα άτοµα υδρογόνου στην επιφάνεια των νανοσωµατιδίων. Αυτό γίνεται αντιληπτό ακόµη
και από τα µικρότερα σωµατίδια που έχουµε στη διάθεσή µας.
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Πιο συγκεκριµένα, οι καταστάσεις στην κορυφή της ζώνης σθένους έχουν την τάση
να βρίσκονται σε περιφέρεια γύρω από το κέντρο του σωµατιδίου, ενώ οι καταστάσεις
στον πυθµένα την ζώνης αγωγιµότητας τείνουν να βρίσκονται στο κέντρο του σωµατιδίου, ιδιαίτερα όταν το µέγεθος του σωµατιδίου είναι αρκετά µεγάλο. Σε κάθε περίπτωση, όµως, θα πρέπει να έχουµε υπ’ όψη µας ότι είναι προτιµότερη η κατά περίπτωση
αξιολόγηση των συµπερασµάτων και όχι η εξαγωγή ενός µόνο γενικού συµπεράσµατος
για το που έχουν την τάση να εµφανίζονται οι τάσεις αυτές.
Όσον αφορά το χαρακτήρα των καταστάσεων στην κορυφή της ζώνης σθένους και
στον πυθµένα της ζώνης αγωγιµότητας θα µπορούσαµε συγκεντρωτικά να πούµε:
• οι καταστάσεις στην κορυφή της ζώνης σθένους είναι µη σφαιρικά συµµετρικές. Στα
µικρότερα σωµατίδια έχουν p-χαρακτήρα, ενώ καθώς το µέγεθος των σωµατιδίων µεγαλώνει οι καταστάσεις αναµειγνύονται και αποκτούν υβριδικό χαρακτήρα.
• ότι για τις καταστάσεις στον πυθµένα της ζώνης αγωγιµότητας των µικρών σωµατιδίων µπορούµε µόνο κατά περίπτωση να κρίνουµε. Πιο συγκεκριµένα, στην περίπτωση
o

του σωµατιδίου µε ακτίνα R=6.1 A βρήκαµε τρεις εκφυλισµένες καταστάσεις µε po

χαρακτήρα, ενώ στην περίπτωση του σωµατιδίου µε ακτίνα R=7.5 A προέκυψαν δύο
σφαιρικά συµµετρικές καταστάσεις. Στα µεγαλύτερα σωµατίδια, όµως, η κατάσταση
στον πυθµένα της ζώνης αγωγιµότητας προκύπτει πάντοτε µη εκφυλισµένη.

5

Εφαρµογές σε νανοσωµάτια Si
(Κβαντικά πηγάδια, κβαντικά νήµατα, κβαντικές κουκίδες)

I.

Εισαγωγή
Στα προηγούµενα κεφάλαια εξηγήσαµε αναλυτικά τη µέθοδο που ακολουθήσαµε για

τη µελέτη νανοσωµατιδίων πυριτίου καθώς και της ηλεκτρονικής δοµής τους. Μπορέσαµε ν’ αναπαράγουµε τη µεταβολή του ενεργειακού χάσµατος των νανοσωµατιδίων
αυτών µε το µέγεθός τους, την πυκνότητα καταστάσεων συναρτήσει την ενέργειας καθώς και να βγάλουµε κάποια συµπεράσµατα για το χαρακτήρα των καταστάσεων στην
κορυφή της ζώνης σθένους και στον πυθµένα της ζώνης αγωγιµότητας. Σ’ όλες τις περιπτώσεις, όµως, περιοριστήκαµε σε σφαιρικά νανοσωµατίδια πυριτίου.
Η απλότητα του µοντέλου µας, όµως, µας επιτρέπει να µελετήσουµε επιπλέον και τις
ηλεκτρονικές ιδιότητες νανοσωµατίων διαφορετικών σχηµάτων (κύβοι, ελλείψεις) αλλά
και διαφόρων διαστάσεων κατασκευάζοντας κβαντικά πηγάδια, κβαντικά νήµατα και
κβαντικές κουκίδες. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να εξηγήσουµε λίγο καλύτερα τους
τρεις αυτούς τελευταίους όρους [19]. Έως εδώ, µε όσα έχουµε αναφέρει στα προηγούµενα κεφάλαια, έχουµε αρχίσει να καταλαβαίνουµε ότι όταν οι διαστάσεις ενός υλικού
µειώνονται από τις µακροσκοπικές διαστάσεις προς τη νανοµετρική περιοχή νέες ιδιότητες κάνουν την εµφάνισή τους. Έτσι, αν µόνο µια από τις τρεις διαστάσεις µειωθεί κάτω
από τα 100 nm, ενώ οι άλλες δύο παραµείνουν µακροσκοπικές τότε θα µιλάµε για κβαντικό πηγάδι, όταν δύο από τις διαστάσεις βρεθούν κάτω από τα 100 nm για κβαντικό
σύρµα και όταν και οι τρεις για κβαντική κουκίδα.

Σχήµα 5.1: Σχηµατική απεικόνιση της προοδευτικής µείωσης των διαστάσεων νανοσωµατίων: κρύσταλλος, κβαντικά πηγάδι, κβαντικό
σύρµα, κβαντική κουκίδα [19].
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Είχαµε αναφέρει στα προηγούµενα κεφάλαια ότι η µείωση του µεγέθους των νανοσωµατιδίων αποτελεί αιτία εµφάνισης κβαντικών φαινοµένων. Για την ακρίβεια η µείωση του µεγέθους των συστηµάτων αυτών είναι µία µόνο αιτία εµφάνισης αυτών. Αλλαγές στις ηλεκτρονικές και οπτικές ιδιότητες των νανοσωµατιδίων µπορούν να οφείλονται και στις διαφορετικές διαστάσεις του. Αυτό συµβαίνει γιατί, όπως θα εξηγήσουµε
παρακάτω, οι διαστάσεις ενός υλικού καθορίζουν και την πυκνότητα καταστάσεών του.

II.

Ηλεκτρονική δοµή κβαντικών κουκίδων διαφόρων σχηµάτων.

Θα ξεκινήσουµε µε τη µελέτη της ηλεκτρονικής δοµής νανοσωµατίων πυριτίου για
διάφορα σχήµατα και συγκεκριµένα για κυβικό κι ελλειψοειδές σχήµα. Στη συνέχεια θα
προσπαθήσουµε να συγκρίνουµε τις περιπτώσεις αυτές µεταξύ τους αλλά και µε τα
σφαιρικά νανοσωµάτια του προηγούµενου κεφαλαίου.
Για τη µελέτη νανοσωµατίων κυβικού και ελλειψοειδούς σχήµατος τροποποιήσαµε
κατάλληλα την υπορουτίνα «lattice» του προγράµµατος «ΤΒ lattice1» η οποία είναι αυτή η οποία, εκτός των άλλων, τοποθετεί τα άτοµα πυριτίου στις σωστές θέσεις. Το µέγεθος των νανοσωµατιδίων κυβικού σχήµατος µπορεί να µεταβάλλεται ανάλογα µε την
τιµή που δίνουµε στη µεταβλητή «akt» του προγράµµατος και η οποία δεν είναι τίποτε
άλλο από την ακµή του κύβου. Οι δυνατότητες του υπολογιστή µας µας επέτρεψαν να
κατασκευάσουµε και να µελετήσουµε κυβικά νανοσωµάτια µε ακµή από 0.3-1.3 (nm).
Όσον αφορά τα νανοσωµάτια ελλειπτικού σχήµατος το µήκος του µεγάλου ηµιάξονα
(α) κατά τη x-διεύθυνση παίρνει τιµές από 0.3-3 (nm) και επίσης καθορίζεται από την
τιµή που δίνουµε στη µεταβλητή «akt». Τα µήκη των µικρών ηµιαξόνων, κατά µήκος
των y και z-διευθύνσεων αντίστοιχα, επιλέξαµε να είναι ίσα µε α/2 (όπου α το µήκος
του µεγάλου ηµιάξονα της έλλειψης). Παρακάτω ακολουθούν οι αναπαραστάσεις ενός
κυβικού και ενός ελλειπτικού νανοσωµατιδίου. Η αναπαράστασή τους έγινε µε τη βοήθεια του προγράµµατος γραφικών «rasmol».

Σχήµα 5.2: Κβαντικές κουκίδες πυριτίου διαφόρων σχηµάτων. (a) Κυβική κβαντική κουκίδα ακµής α=1,3 (nm) και (b) ελλειψοειδής
κβαντική κουκίδα µε µήκος µεγάλου ηµιάξονα α=2,8 (nm)
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Παρακάτω ακολουθούν τα διαγράµµατα µεταβολής του ενεργειακού χάσµατος κυβικών και ελλειπτικών νανοσωµατιδίων συναρτήσει της ακµής και του µεγάλου ηµιάξονά
τους αντίστοιχα.
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∆ιάγραµµα 5.3: ∆ιάγραµµα των υψηλότερα κατειληµµένων καταστάσεων της ζώνης σθένους (µαύρα τετράγωνα) και των χαµηλότερα
άδειων καταστάσεων της ζώνης αγωγιµότητας (άδεια τετράγωνα) ως συνάρτηση της ακµής κυβικού νανοσωµατιδίου. ∆ιαπιστώνουµε ότι
µε τη µείωση του µεγέθους του σωµατιδίου η ενέργεια των υψηλότερα κατειληµµένων καταστάσεων της ζώνης σθένους µειώνεται ενώ
των χαµηλότερα άδειων καταστάσεων της ζώνης αγωγιµότητας αυξάνεται. Για το µεγαλύτερο σωµατίδιο το ενεργειακό χάσµα που προκύπτει έχει προσεγγίσει αρκετά την τιµή του ενεργειακού χάσµατος του κρυσταλλικού πυριτίου (1.64 eV έναντι 1.17 eV). Οι οριζόντιες,
διακεκοµµένες γραµµές ορίζουν το χάσµα του κρυσταλλικού πυριτίου.
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∆ιάγραµµα 5.4: ∆ιάγραµµα των υψηλότερα κατειληµµένων καταστάσεων της ζώνης σθένους (µαύρα τρίγωνα) και των χαµηλότερα
άδειων καταστάσεων της ζώνης αγωγιµότητας (άδεια τρίγωνα) ως συνάρτηση του µεγάλου ηµιάξονα ελλειψοειδούς νανοσωµατιδίου.
∆ιαπιστώνουµε ότι µε τη µείωση του µεγέθους του σωµατιδίου η ενέργεια των υψηλότερα κατειληµµένων καταστάσεων της ζώνης σθένους µειώνεται ενώ των χαµηλότερα άδειων καταστάσεων της ζώνης αγωγιµότητας αυξάνεται. Για το µεγαλύτερο σωµατίδιο το ενεργειακό χάσµα που προκύπτει έχει προσεγγίσει αρκετά την τιµή του ενεργειακού χάσµατος του κρυσταλλικού πυριτίου (1.8 eV έναντι 1.17
eV). Οι οριζόντιες, διακεκοµµένες γραµµές ορίζουν το χάσµα του κρυσταλλικού πυριτίου.
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Όπως, αναµέναµε και από τα διαγράµµατα αυτά προκύπτει ότι καθώς το µέγεθος του
νανοσωµατιδίου µειώνεται η ενέργεια των υψηλότερα κατειληµµένων καταστάσεων της
ζώνης σθένους µειώνεται, ενώ των χαµηλότερα άδειων καταστάσεων αγωγιµότητας
αυξάνεται. Επιπλέον, καθώς µεγαλώνει το µέγεθος των σωµατιδίων ολοένα και πλησιάζουµε το ενεργειακό χάσµα του κρυσταλλικού πυριτίου.
Στο σηµείο αυτό για τον έλεγχο της µεθόδου που ακολουθούµε καθώς και για τη σύγκριση των τριών περιπτώσεων (σφαιρικά, κυβικά και ελλειψοειδή νανοσωµατίδια) θα
θέλαµε να προσδιορίσουµε το νόµο µε τον οποίο το ενεργειακό χάσµα µεταβάλλεται
συναρτήσει του µεγέθους του σωµατιδίου. Αντίστοιχα, λοιπόν, µε όσα εξηγήσαµε στο
προηγούµενο κεφάλαιο θα θεωρήσουµε ότι η µεταβολή του ενεργειακού χάσµατος του
νανοσωµατιδίου µε τη µέγεθός του δίνεται από τη σχέση (4.3):
∆Ε =

C
Rn

και θα προσπαθήσουµε να προσδιορίσουµε την τιµή του εκθέτη n µε τη µέθοδο των
ελαχίστων τετραγώνων. Για το σκοπό αυτό, κατά τα γνωστά µετασχηµατίζουµε την τελευταία σχέση ως εξής:
∆Ε =

όπου θέσαµε:

C
Rn

⇒

ln( ∆Ε ) = ln C − n ln R

⇒

y = A + Bx

y=ln(∆Ε), x=lnR, Α=lnC κα B=-n.

∆ιαγράµµατα 5.5 και 5.6: Η µέθοδος ελαχίστων τετραγώνων για κυβικού και ελλειψοειδούς σχήµατος νανοσωµατίδια.

Τότε, για τα νανοσωµατίδια κυβικού σχήµατος η µέθοδος ελαχίστων τετραγώνων δίνει:
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και για τα σωµάτια ελλειψοειδούς σχήµατος:
y=1.1499-0.7532 x

(5.2)

Έτσι, αν α είναι η ακµή των κυβικών νανοσωµατιδίων και το µήκος του µεγάλου ηµιάξονα των ελλειψοειδών νανοσωµατιδίων τότε η µελέτη που µόλις προηγήθηκε µας
έδωσε ότι για τα σωµάτια κυβικού σχήµατος το ενεργειακό χάσµα ακολουθεί το νόµο:
α-0.63099 και για τα νανοσωµατίδια ελλειψοειδούς σχήµατος το νόµο: α-0.7532. Στο προηγούµενο κεφάλαιο είχαµε βρει για τα σφαιρικά σωµατίδια ότι το ενεργειακό χάσµα ακολουθεί το νόµο R −0.667 .
Από όσα προηγήθηκαν διαπιστώνουµε ότι και για τα τρία διαφορετικά σχήµατα υπάρχει καλή συµφωνία µεταξύ των αποτελεσµάτων µας και ότι η µεταβολή του ενεργειακού χάσµατος µε το µέγεθος των σωµατιδίων και για τις τρεις περιπτώσεις γίνεται ακολουθώντας τον ίδιο περίπου νόµο. Αυτό σηµαίνει ότι στην περίπτωση των κβαντικών
κουκίδων το ενεργειακό χάσµα εξαρτάται κυρίως από την ενεργό διάσταση του σωµατιδίου (ακτίνα, ακµή και µεγάλος ηµιάξονα αντίστοιχα) και λιγότερο από το εκάστοτε
σχήµα του.
Επιπλέον, και τα νέα αποτελέσµατά µας επιβεβαιώνουν τη σηµαντική απόκλιση από
τα θεωρητικώς αναµενόµενα του τύπου (4.2). Έχουµε, ήδη εξηγήσει ότι αυτό οφείλεται
στο ότι για τον τύπο αυτό εφαρµόστηκε η προσέγγιση της ενεργού µάζας (EMA). Τα
αποτελέσµατα της µελέτης µας, όµως, έχουν καταδείξει ότι για τη µελέτη των πολύ µικρών κρυσταλλιτών η προσέγγιση αυτή δεν δίνει πολύ καλά αποτελέσµατα και ότι θα
πρέπει κάθε φορά να γίνεται πολύ λεπτοµερής µελέτη της ηλεκτρονικής δοµής τους.
Τέλος, παραθέτουµε το κοινό διάγραµµα µεταβολής του ενεργειακού χάσµατος σφαιρικών, κυβικών και ελλειπτικών νανοσωµατιδίων συναρτήσει του µεγέθους τους.
7
6
∆ιάγραµµα 5.7: Ενεργειακό χάσµα κρυσταλλιτών πυριτίου
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Από το διάγραµµα αυτό διαπιστώνουµε σηµαντικές αποκλίσεις στις τιµές του ενεργειακού χάσµατος µεταξύ των τριών αυτών περιπτώσεων και ιδιαίτερα καθώς το
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µέγεθος των νανοσωµατιδίων µειώνεται. Οι µεγαλύτερες διαφορές παρατηρούνται στα
ελλειπτικού σχήµατος νανοσωµάτια. Αν οι δυνατότητες του υπολογιστή µας το επέτρεπαν και µπορούσαµε να κατασκευάσουµε ακόµη µεγαλύτερα σφαιρικά και κυβικά
νανοσωµατίδια, τότε µπορεί να διαπιστώναµε ταύτιση των αποτελεσµάτων µας για τα
µεγαλύτερα µεγέθη. Παρόλα αυτά, όµως, έχουµε ήδη δείξει ότι και στα τρία αυτά
σχήµατα κρυσταλλιτών το ενεργειακό χάσµα µεταβάλλεται µε το µέγεθός τους
ακολουθώντας τον ίδιο περίπου ρυθµό.
Μία άλλη ενδιαφέρουσα παρατήρηση που θα µπορούσε να γίνει στο σηµείο αυτό είναι
η εξής: έχει παρατηρηθεί ότι η εκποµπή ακτινοβολίας από το πορώδες πυρίτιο γίνεται
στην περιοχή ενεργειών από 1.4 έως 2.2 (eV) [22, 23]. Από το διάγραµµα (5.7) θα
µπορούσαµε να πούµε ότι το αποτέλεσµα αυτό αντιστοιχεί σε κρυσταλλίτες µεγέθους
από 0.9 έως 3.0 (nm). Το αποτέλεσµα αυτό είναι αρκετά κοντά σ’ αυτά που προβλέπουν διάφοροι ερευνητές στις εργασίες τους µε παρόµοια θέµατα [24, 25]. Αποτελέσµατα σαν και αυτό αποτελούν µια ακόµη ένδειξη του ότι η εκποµπή φωτός από το πορώδες πυρίτιο στην ορατή περιοχή του φάσµατος σε θερµοκρασία περιβάλλοντος µπορεί ν’ αποδοθεί στην ύπαρξη νανοσωµατίων πυριτίου στο πορώδες υλικό.
Θα πρέπει, ακόµη, να σηµειώσουµε ότι η τιµή του εκθέτη n που προσδιορίσαµε στην
παρούσα εργασία διαφέρει από τις τιµές που προσδιορίζουν άλλοι ερευνητές στις εργασίες τους. Για παράδειγµα οι C. Delerue, G. Allan και M Lanoo [26] στην εργασία τους
βρίσκουν ότι για µικρούς κρυσταλλίτες το χάσµα ακολουθεί προσεγγιστικά το νόµο: d1.39

, όπου d η διάµετρός τους. Η απόκλιση αυτή θεωρούµε ότι οφείλεται στις διαφορετι-

κές παραµέτρους που έχουν επιλεχθεί στις δύο εργασίες καθώς και στο γεγονός ότι στη
µελέτη τους οι C. Delerue, G. Allan και M Lanoo έλαβαν υπ’ όψη τους αλληλεπιδράσεις
µέχρι και µεταξύ τρίτων γειτόνων σε αντίθεση µε τη δική µας εργασία στην οποία για
απλότητα λάβαµε υπ’ όψη µας µόνο αλληλεπιδράσεις πρώτων γειτόνων.
Τέλος, συµπληρωµατικά µπορούµε ν’ αναφέρουµε ότι οι Y. M. Niquet, C Delerue, G.
Allan, και M Lanoo στην εργασία τους [28] προτείνουν δύο νέες σχέσεις για τον προσδιορισµό της ενέργειας των υψηλότερα κατειληµµένων καταστάσεων της ζώνης σθένους (HOS) και της ενέργειας των χαµηλότερα άδειων καταστάσεων της ζώνης αγωγιµότητας (LUS) ως συνάρτηση της διάστασης του νανοσωµατιδίου:

E v (d) =

2

Kv

d + αv d + b v

(HOS)

και

Ec (d) =

Kc
2

d + αc d + b c

+ Eg (LUS)

(5.3)

όπου d είναι η χαρακτηριστική διάσταση του νανοσωµατιδίου και Εg το κρυσταλλικό ενεργειακό χάσµα. Το προτέρηµα των σχέσεων αυτών είναι ότι µε την εισαγωγή επιπλέον παραµέτρων δίνουν καλά αποτελέσµατα για όλα τα µεγέθη νανοσωµατιδίων, στην
περιοχή 1-12 (nm), και όχι µόνο για τα πολύ µικρά ή µόνο τα πολύ µεγάλα, όπως συνέβαινε µε τον τύπο (4.2). Ακόµη, οι σχέσεις αυτές δίνουν καλύτερα αποτελέσµατα από
τη σχέση (4.3): C/dn, που χρησιµοποιήσαµε στη µελέτη µας, και επιπλέον για µεγάλα
µεγέθη σωµατιδίων συµπεριφέρονται ως ~1/d2. Τέλος, οι τιµές των σταθερών Κ, α και
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b εξαρτώνται από το είδος της νανοδοµής, την ενεργό διάστασή της καθώς και από τη
διεύθυνση στην οποία αναπτύσσεται. Ορισµένες τιµές αυτών για χαρακτηριστικές περιπτώσεις νανοδοµών δίνονται σε αναλυτικό πίνακα που βρίσκεται στην εργασία τους
[28].

III.

Ηλεκτρονική δοµή κβαντικών πηγαδιών και κβαντικών νηµάτων.

Στην παράγραφο αυτή θα προσπαθήσουµε να εξηγήσουµε τη µεγάλη σηµασία των
διαστάσεων ενός συστήµατος για τις ηλεκτρονικές και οπτικές ιδιότητες του. Για το
σκοπό αυτό µε κατάλληλη τροποποίηση του προγράµµατός µας κατασκευάσαµε κβαντικά πηγάδια, κβαντικά νήµατα και κβαντικές κουκίδες. Έχουµε ήδη εξηγήσει ότι στην
περίπτωση των κβαντικών πηγαδιών οι δύο από τις τρεις διαστάσεις παραµένουν στην
µακροσκοπική περιοχή, ενώ η τρίτη θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή των νανοµέτρων. Αντίστοιχα, στην περίπτωση των κβαντικών νηµάτων δύο από τις διαστάσεις βρίσκονται κάτω από τα 100 nm και στην περίπτωση των κβαντικών κουκίδων και οι τρεις
διαστάσεις βρίσκονται στη νανοµετρική περιοχή.

ΙII-Α.

Στοιχεία θεωρίας

Γνωρίζουµε ότι πολλές από τις ιδιότητες των αγώγιµων και ηµιαγώγιµων υλικών οφείλονται στα ηλεκτρόνια σθένους τους τα οποία όταν διεγερθούν προς καταστάσεις
ανώτερης ενέργειας παύουν ν΄ ανήκουν στα άτοµά τους και περιφέρονται ελεύθερα
στον κρύσταλλο. Το πλήθος των ηλεκτρονίων αγωγιµότητας µιας ορισµένης ενέργειας,
όµως, εξαρτάται καθοριστικά από τις διαστάσεις του υλικού και αυτό γιατί στη µία διάσταση η περιοχή Fermi έχει µήκος 2 kF, στις δύο διαστάσεις είναι κύκλος εµβαδού π k2F
και στις τρεις διαστάσεις είναι σφαίρα όγκου 4 π k3F/3. Για να βρούµε την εξάρτηση του
αριθµού των ηλεκτρονίων Ν από την ενέργεια Ε αρκεί σε κάθε περίπτωση να διαιρέσουµε την περιοχή Fermi µε την αντίστοιχη µοναδιαία κυψελίδα. Τότε, από την κλίση
της καµπύλης Ν(Ε) µπορούµε να βρούµε την πυκνότητα καταστάσεων, αφού
D(E)=dN/dE. Επιπλέον, από τη σχέση dN=D(E)dE καταλαβαίνουµε ότι ο αριθµός των
ηλεκτρονίων dN µε ενέργεια Ε εντός του διαστήµατος ενεργειών dE=E2-E1 είναι ανάλογος µε την πυκνότητα καταστάσεων στην τιµή αυτή της ενέργειας [19].
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Από το σχήµα αυτό διαπιστώνουµε ότι στη µία
διάσταση η πυκνότητα καταστάσεων ελαττώνεται
µε την αύξηση της ενέργειας, στις δύο διαστάσεις
είναι σταθερή, ενώ αυξάνεται µε την αύξηση της
ενέργειας στις τρεις διαστάσεις. Αυτές οι διαφορές
στην πυκνότητα καταστάσεων είναι που γεννούν
τις διαφορές στις ηλεκτρονικές, θερµικές, οπτικές
και άλλες ιδιότητες των µετάλλων και των ηµιαγωγών.
Σχήµα 5.8: Πυκνότητα καταστάσεων D(E) ως
συνάρτηση της ενέργειας σε µια, δύο και τρεις
διαστάσεις [19].

Στην πράξη, όµως, τα πράγµατα µπορούν να είναι λίγο πιο περίπλοκα. Στις νανοδοµές που µας ενδιαφέρουν θα συναντήσουµε χωρικό περιορισµό ηλεκτρονίων σε µία ή
δύο διαστάσεις και ταυτόχρονα απεντοπισµό στις υπόλοιπες (διαστάσεις) και γι’ αυτό θα
πρέπει να µελετήσουµε πώς οι διαφορετικές αυτές καταστάσεις µπορούν να συνυπάρχουν. Πιο συγκεκριµένα, στην περίπτωση του κβαντικού πηγαδιού ενώ τα ηλεκτρόνια
αγωγιµότητας θα είναι απεντοπισµένα ως προς τις δύο µακροσκοπικές διαστάσεις του
µέσου, θα είναι περιορισµένα ως προς την τρίτη που βρίσκεται στη νανοµετρική περιοχή. Αυτό συµβαίνει γιατί εκεί οι διαστάσεις του υλικού γίνονται συγκρίσιµες µε τις αποστάσεις µεταξύ των ατόµων στο πλέγµα. Όταν αυτό συµβαίνει ο απεντοπισµός δεν υφίσταται και τα ηλεκτρόνια υφίστανται κβαντικό περιορισµό. Εντελώς, αντίστοιχα µπορούµε να σκεφτούµε και για την περίπτωση ενός κβαντικού νήµατος.
Προσπαθώντας, λοιπόν, να καταλάβουµε πως ο απεντοπισµός και ο κβαντικός περιορισµός των ηλεκτρονίων µπορούν να συνυπάρχουν στο ίδιο σύστηµα ξεκινάµε από τις
τρεις διαστάσεις µε τη σφαίρα Fermi (εντελώς αντίστοιχα σκεφτόµαστε και για τις δύο
και για τη µία διάσταση). Έτσι, όταν υπάρχει περιορισµός σε µία ή περισσότερες διευ-
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θύνσεις τα ηλεκτρόνια αγωγιµότητας εκεί καταλαµβάνουν µόνο τις επιτρεπτές ενεργειακές στάθµες, ενώ στις υπόλοιπες διευθύνσεις θα καταλαµβάνουν τις στάθµες του
αερίου Fermi. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται το πλήθος των ηλεκτρονίων Ν(Ε)
και η πυκνότητα καταστάσεων D(E) για τις κβαντικές κουκίδες όπου υπάρχει πλήρης
περιορισµός, για τα κβαντικά πηγάδια και τα κβαντικά νήµατα όπου υπάρχει εν µέρει
µόνο κβαντικός περιορισµός και για τον ίδιο τον κρύσταλλο όπου δεν υπάρχει κανένας
περιορισµός.
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όπου οι εκφυλισµοί των i-διακριτών ενεργειακών σταθµών συµβολίζονται µε di. Η συνάρτηση Θ(x) είναι µηδέν για x<0 και µονάδα για x>0. Η συνάρτηση δ(x) είναι η συνάρτηση δέλτα του Dirac. Στο σχήµα που ακολουθεί φαίνονται σχηµατικά οι πυκνότητες καταστάσεων για τις τέσσερις διαφορετικές κβαντικές δοµές που αναφέραµε παραπάνω:

Σχήµα 5.9: Η πυκνότητα καταστάσεων συναρτήσεις της ενέργειας για τέσσερις διαφορετικές κβαντικές δοµές [27].
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ΙII-B.

Ηλεκτρονική δοµή κβαντικών πηγαδιών και κβαντικών νηµάτων

Και σε αυτή την περίπτωση για τη µελέτη των κβαντικών πηγαδιών και των κβαντικών νηµάτων τροποποιήσαµε κατάλληλα την υπορουτίνα «lattice» του προγράµµατος
«ΤΒ lattice1». Για τα κβαντικά σύρµατα η µεταβλητή «akt» του προγράµµατος καθορίζει το µήκος του κατά τη διεύθυνση του x-άξονα, ενώ οι άλλες δύο διαστάσεις του παραµένουν σταθερές έτσι ώστε το εµβαδόν της διατοµής του να είναι ίσο µε 1.6 (nm). Οι
δυνατότητες του υπολογιστή µας µας επέτρεψαν να φτιάξουµε κβαντικά σύρµατα µήκους 0.5-38 (nm). Όσον αφορά τα κβαντικά πηγάδια επιλέξαµε η διάστασή τους κατά
µήκος του x-άξονα να είναι σταθερή και περίπου ίση µε 1 (nm), ενώ οι άλλες δύο µεταβάλλονταν µέσω της µεταβλητής «akt». Καταφέραµε να φτιάξουµε λεπτά υµένια εµβαδού περίπου ίσου µε 16 (nm)2.
Παρατηρούµε, όµως, ότι τα κβαντικά πηγάδια και τα κβαντικά νήµατα που κατασκευάζουµε έχουν και τις τρεις διαστάσεις τους στη νανοµετρική περιοχή και κατά συνέπεια
θα µπορούσε κάποιος να πει ότι απλώς πρόκειται για κβαντικές κουκίδες διαφορετικών
σχηµάτων: η µία σε σχήµα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου και η άλλη σε σχήµα σύρµατος. Όµως, αυτό που εµείς προσπαθήσαµε να κάνουµε είναι π.χ. στην περίπτωση του
κβαντικού πηγαδιού να κρατήσουµε τις δύο διαστάσεις σταθερές και να µειώνουµε συνεχώς την τρίτη µέχρι που να γίνει αµελητέα σε σύγκριση µε τις άλλες δύο. Υπό την
έννοια αυτή, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι ένα τέτοιο σωµατίδιο αποτελεί κβαντικό πηγάδι. Εντελώς αντίστοιχα πράξαµε στην περίπτωση του κβαντικού νήµατος όπου προσπαθήσαµε οι δύο από τις τρεις διαστάσεις του να είναι πολύ µικρότερες σε σύγκριση
µε την τρίτη.
Παρακάτω ακολουθούν οι αναπαραστάσεις ενός κβαντικού νήµατος και ενός κβαντικού πηγαδιού:

Σχήµα 5.10: (a) Κβαντικό πηγάδι εµβαδού 4 (nm) και πάχους 1(nm) και (b) κβαντικό νήµα µήκους 38 (nm) και διατοµής 1.6 (nm).
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Παρακάτω ακολουθούν τα διαγράµµατα µεταβολής του ενεργειακού χάσµατος των
κβαντικών νηµάτων και των κβαντικών πηγαδιών συναρτήσει του µήκους τους και του
µήκους µιας από τις µεταβλητές ακµές τους αντίστοιχα:

∆ιαγράµµατα 5.11 και 5.12: ∆ιάγραµµα των υψηλότερα κατειληµµένων καταστάσεων της ζώνης σθένους και των χαµηλότερα άδειων
καταστάσεων της ζώνης αγωγιµότητας ως συνάρτηση (α) του µήκους κβαντικού σύρµατος και (β) του µήκους της µεταβλητής πλευράς
κβαντικού πηγαδιού. Οι οριζόντιες, διακεκοµµένες γραµµές ορίζουν το χάσµα του κρυσταλλικού πυριτίου.

Τέλος, παραθέτουµε τις ολικές πυκνότητες καταστάσεων για µία περίπτωση κβαντικού νήµατος και µία περίπτωση κβαντικού πηγαδιού.

∆ιαγράµµατα 5.13 και 5.14: Ολική πυκνότητα καταστάσεων ατόµων πυριτίου και ατόµων υδρογόνου (α)κβαντικού νήµατος µε 202
άτοµα πυριτίου και 486 άτοµα υδρογόνου και µήκος L=22 (nm) και (β) κβαντικού πηγαδιού µε 309 άτοµα πυριτίου και 452 άτοµα υδρογόνου και µήκος ακµής L=3.28 (nm).
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Παρατηρώντας τα διαγράµµατα (5.11) και (5.13) για τη µεταβολή του ενεργειακού
χάσµατος µε το µέγεθος και για την πυκνότητα καταστάσεων των κβαντικών νηµάτων
έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής:
η τιµή του ενεργειακού χάσµατος σταθεροποιήθηκε πολύ γρήγορα.
η τιµή του ενεργειακού χάσµατος που προκύπτει για τα νήµατα αυτά απέχει αρκετά
από το ενεργειακό χάσµα του κρυσταλλικού πυριτίου.
η πυκνότητα καταστάσεων που λαµβάνουµε απέχει αρκετά από τη µορφή του σχήµατος (5.9). Η πυκνότητα καταστάσεων που τελικά λαµβάνουµε µάλλον θυµίζει τις
διακριτές ενεργειακές στάθµες των ατόµων και των πολύ µικρών µορίων.
Ο λόγος που τελικά δεν λάβαµε τα χαρακτηριστικά µονοδιάστατων νανοδοµών που
αναµέναµε θεωρητικά είναι ότι το σύστηµα που κατασκευάσαµε δεν είναι µονοδιάστατο, αλλά ψευδο-µονοδιάστατο. Με το τελευταίο εννοούµε ότι τα σύρµατά µας δεν µπορούν να θεωρηθούν µονοδιάστατη αλυσίδα ατόµων αφού, για παράδειγµα, στη διάµετρο καθενός από αυτά αντιστοιχούν 5 άτοµα Si. Με λίγα λόγια τα αποτελέσµατα που
αναµέναµε δεν προέκυψαν γιατί το σύρµα µας ήταν πιο παχύ από ότι θα έπρεπε.
Επιπλέον, σηµαντικό είναι να έχουµε υπ’ όψη µας ότι το ενεργειακό χάσµα δεν εξαρτάται από το µήκος του σύρµατος αλλά από τη διάµετρο αυτού αφού εκεί συµβαίνει ο
κβαντικός περιορισµός των ηλεκτρονίων. Οι υπολογιστικές µας δυνατότητες, όµως, δεν
µας επέτρεψαν να πραγµατοποιήσουµε µελέτη και προς την κατεύθυνση αυτή. Τέλος, η
διεύθυνση κατά µήκος της οποία αναπτύσσεται το σύρµα είναι καθοριστικής σηµασίας
για τις ηλεκτρονικές και οπτικές του ιδιότητες. Εργασίες που έχουν γίνει [26, 28] σε
σύρµατα στις (100), (110) και (111) διευθύνσεις αναφέρουν µεγάλη ανισοτροπία µεταξύ αυτών, ιδιαίτερα στα µικρά σωµατίδια.
Μέσω της µελέτης των διαγραµµάτων (5.12) και (5.14) µπορούµε να κάνουµε αντίστοιχες παρατηρήσεις και για τα κβαντικά πηγάδια. Από το διάγραµµα (5.12) διαπιστώνουµε ότι το ενεργειακό χάσµα του σωµατιδίου σταθεροποιείται για µήκος ακµής 2.4
(nm) περίπου, δηλαδή σχετικά νωρίς, αλλά αργότερα από ότι σταθεροποιήθηκε το αντίστοιχο ενεργειακό χάσµα των κβαντικών νηµάτων. Και σ’ αυτή την περίπτωση το ενεργειακό χάσµα είναι αρκετά µακριά από το ενεργειακό χάσµα του κρυσταλλικού πυριτίου και επιπλέον η πυκνότητα καταστάσεων (διάγραµµα (5.14)) δεν αναπαράγει τα
χαρακτηριστικά που αναµέναµε θεωρητικά για δυδιάστατες κβαντικές δοµές. Οι λόγοι
που συµβαίνουν αυτά είναι αντίστοιχοι µ’ αυτούς που αναφέραµε και στην περίπτωση
των κβαντικών νηµάτων. Οι δοµές αυτές για να συµπεριφέρονται και στην πράξη ως
δυδιάστατες θα έπρεπε να είναι ακόµη πιο λεπτές σε πάχος. Κατά µήκος της xδιάστασης (που όπως είπαµε κρατάµε σταθερή), όµως, βρίσκονται περισσότερα του ενός άτοµα Si.

Παράρτηµα
Παρακάτω παραθέτουµε όλους τους αλγόριθµους τους οποίους χρησιµοποιήσαµε
στην εργασία µας. Με τη σειρά ακολουθούν οι αλγόριθµοι:
Tight Binding Si.f90
TB lattice1.f90
Grid.f90

PROGRAM TightBindingSi
INTEGER NDIM,D
PARAMETER (NDIM=10)
double precision ar(ndim,ndim),ai(ndim,ndim),w(ndim)
double precision vecr(ndim,ndim),veci(ndim,ndim),eig(ndim)
double precision fv1(ndim),fv2(ndim),fm1(2,ndim)
integer matz,ierr
REAL K1(3),K2(3),C(3),C1(3),K(3),CC,KK
REAL g0r,g0i,g1r,g1i,g2r,g2i,g3r,g3i
REAL h,Es,Ep,Es1,Vss,Vxx,Vxy,Vsp,Vs1p !,Vs1s1
data d/20/
data Es,Ep,Es1/-5.88,1.61,6.39/
!Ge
data Vss,Vxx,Vxy,Vsp,Vs1p/-6.78,1.61,4.9,5.4649,5.2191/

!Ge

!data Es,Ep,Es1/-4.2,1.715,6.685/
!Si
!data Vss,Vxx,Vxy,Vsp,Vs1p/-8.3,1.715,4.575,5.7292,5.3749/

!Si

H=1.570796d0
OPEN (10,FILE='silicon.txt')
!Vs1s1=0.0
matz=0
K1(1)=0.25
K1(2)=1.0
K1(3)=0.25
K2(1)=0.0
K2(2)=0.0
K2(3)=0.0
C(1)=K2(1)-K1(1)
C(2)=K2(2)-K1(2)
C(3)=K2(3)-K1(3)
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C1(1)=C(1)/d
C1(2)=C(2)/d
C1(3)=C(3)/d
CC=SQRT((C1(1)**2)+(C1(2)**2)+(C1(3)**2))
WRITE(6,*) 'GIVE KK'
READ(5,*) KK
DO I=0,D
K(1)=K1(1)+i*C1(1)
K(2)=K1(2)+i*C1(2)
K(3)=K1(3)+i*C1(3)
g0r=cos(K(1)*h)*cos(K(2)*h)*cos(K(3)*h)
g0i=-sin(K(1)*h)*sin(K(2)*h)*sin(K(3)*h)
g1r=-cos(K(1)*h)*sin(K(2)*h)*sin(K(3)*h)
g1i=sin(K(1)*h)*cos(K(2)*h)*cos(K(3)*h)
g2r=-sin(K(1)*h)*cos(K(2)*h)*sin(K(3)*h)
g2i=cos(K(1)*h)*sin(K(2)*h)*cos(K(3)*h)
g3r=-sin(K(1)*h)*sin(K(2)*h)*cos(K(3)*h)
g3i=cos(K(1)*h)*cos(K(2)*h)*sin(K(3)*h)
!------------------------------------------------------------ar(1,1)=Es
ar(2,2)=Ep
ar(3,3)=Ep
ar(4,4)=Ep
ar(5,5)=Es1
ar(6,6)=Es
ar(7,7)=Ep
ar(8,8)=Ep
ar(9,9)=Ep
ar(10,10)=Es1
do l=1,ndim
ai(l,l)=0.0
enddo
!---------------------------------------------------------------ar(1,2)=0.0
ai(1,2)=0.0
ar(1,3)=0.0
ai(1,3)=0.0
ar(1,4)=0.0
ai(1,4)=0.0
ar(1,5)=0.0
ai(1,5)=0.0
ar(1,6)=Vss*g0r
ai(1,6)=Vss*g0i
ar(1,7)=Vsp*g1r
ai(1,7)=Vsp*g1i
ar(1,8)=Vsp*g2r
ai(1,8)=Vsp*g2i
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ar(1,9)=Vsp*g3r
ai(1,9)=Vsp*g3i
ar(1,10)=0.0
ai(1,10)=0.0
ar(2,3)=0.0
ai(2,3)=0.0
ar(2,4)=0.0
ai(2,4)=0.0
ar(2,5)=0.0
ai(2,5)=0.0
ar(2,6)=-Vsp*g1r
ai(2,6)=-Vsp*g1i
ar(2,7)=Vxx*g0r
ai(2,7)=Vxx*g0i
ar(2,8)=Vxy*g3r
ai(2,8)=Vxy*g3i
ar(2,9)=Vxy*g2r
ai(2,9)=Vxy*g2i
ar(2,10)=-Vs1p*g1r
ai(2,10)=-Vs1p*g1i
ar(3,4)=0.0
ai(3,4)=0.0
ar(3,5)=0.0
ai(3,5)=0.0
ar(3,6)=-Vsp*g2r
ai(3,6)=-Vsp*g2i
ar(3,7)=Vxy*g3r
ai(3,7)=Vxy*g3i
ar(3,8)=Vxx*g0r
ai(3,8)=Vxx*g0i
ar(3,9)=Vxy*g1r
ai(3,9)=Vxy*g1i
ar(3,10)=-Vs1p*g2r
ai(3,10)=-Vs1p*g2i
ar(4,5)=0.0
ai(4,5)=0.0
ar(4,6)=-Vsp*g3r
ai(4,6)=-Vsp*g3i
ar(4,7)=Vxy*g2r
ai(4,7)=Vxy*g2i
ar(4,8)=Vxy*g1r
ai(4,8)=Vxy*g1i
ar(4,9)=Vxx*g0r
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ai(4,9)=Vxx*g0i
ar(4,10)=-Vs1p*g3r
ai(4,10)=-Vs1p*g3i
ar(5,6)=0.0
ai(5,6)=0.0
ar(5,7)=Vs1p*g1r
ai(5,7)=Vs1p*g1i
ar(5,8)=Vs1p*g2r
ai(5,8)=Vs1p*g2i
ar(5,9)=Vs1p*g3r
ai(5,9)=Vs1p*g3i
ar(5,10)=0.0
ai(5,10)=0.0

!Vs1s1*g0r
!Vs1s1*g0i

ar(6,7)=0.0
ai(6,7)=0.0
ar(6,8)=0.0
ai(6,8)=0.0
ar(6,9)=0.0
ai(6,9)=0.0
ar(6,10)=0.0
ai(6,10)=0.0
ar(7,8)=0.0
ai(7,8)=0.0
ar(7,9)=0.0
ai(7,9)=0.0
ar(7,10)=0.0
ai(7,10)=0.0
ar(8,9)=0.0
ai(8,9)=0.0
ar(8,10)=0.0
ai(8,10)=0.0
ar(9,10)=0.0
ai(9,10)=0.0
do l=1,ndim
do j=1,ndim
if (j.lt.l) then
ar(l,j)=ar(j,l)
ai(l,j)=-ai(j,l)
endif
enddo
enddo
CALL ch(ndim,ndim,ar,ai,eig,matz,vecr,veci,fv1,fv2,fm1,ierr)
WRITE(6,1) KK,EIG(10),EIG(9),EIG(8),EIG(7),EIG(6),EIG(5),EIG(4),EIG(3),EIG(2),EIG(1)
WRITE(10,2) KK,EIG(10),EIG(9),EIG(8),EIG(7),EIG(6),EIG(5),EIG(4),EIG(3),EIG(2),EIG(1)

KK=KK+CC
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ENDDO
1 FORMAT (10F8.3)
2 FORMAT (11F8.3)
END
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module kinds
integer,parameter:: dp = kind(1.0d0)
end module kinds
!**********************************************************************
PROGRAM TBlattice
!**********************************************************************
use kinds
integer nlattice
parameter (nlattice=1000)
real(dp):: R(3,nlattice)
real(dp)::bigmat(nlattice*5,nlattice*5)
real(dp)::eig(nlattice*5)
real(dp)::pl,H,H1,akt,x,s,s1,y,neo
integer itype(nlattice)
integer nsum,nadd
integer j,ndim
real(dp)::occ
integer tem
! eigensolver
integer,parameter::lwork=1+6*nlattice+2*nlattice*nlattice
integer,parameter::liwork=3+5*nlattice
integer info
real(dp):: work(lwork)
integer iwork(liwork)
!
occ=1.0
tem=1
data pl/5.43d0/
data akt/13.60d0/
open(20,file='lattice.pdb')
open(22,file='density.txt')
open(24,file='eigenval.txt')
H= pl/2.0
H1=pl/4.0
call lattice(H,H1,nlattice,akt,nsum,nadd,itype,R)
!------------------------------------------------------------------------------!INPUT=H,H1,nlattice,akt
!OUTPUT=nsum,nadd,itype,R
!------------------------------------------------------------------------------do i=1,nadd
if (itype(i).eq.1) then
write(20,1)'HETATM',i,'Si','','XXX','1','','1',R(1,i),R(2,i),R(3,i),occ,occ,tem

else
write(20,1)'HETATM',i,'H','','XXX','1','','1',R(1,i),R(2,i),R(3,i),occ,occ,tem

enddo

endif

print*, '

'
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call matrix (nlattice,nadd,R,itype,bigmat)
!------------------------------------------------------------------------------!INPUT=nlattice,nadd,R,itype
!OUTPUT=bigmat
!------------------------------------------------------------------------------ndim=5*nsum+(nadd-nsum)
write(6,*) 'Dim',ndim
write(6,*) 'diagonalize'
call dsyevd('N','L',ndim,bigmat,nlattice*5,eig,work,lwork,iwork,liwork,info)

write(6,*) ' print '
do i=1,ndim
write(6,4) i,eig(i)
write(24,4) i,eig(i)
end do
write(6,2) 'Using',nsum,' Si atoms and',nadd-nsum,'
write(6,3) 'Sunolika exoume',nadd,'atoma'

H atoms'

s=0.04
s1=1/(s*sqrt(2*3.14))
do i=0,2000
x=-15+i*0.015
neo=0.0
do j=1,ndim
y=s1*exp(-((x-eig(j))**2.0)/(2.0*s*s))
neo=neo+y
enddo
enddo
1
2
3
4

write(22,*)

format
format
format
format

x,neo

(A6,I5,1x,A4,A1,A3,1x,A1,A4,A1,3x,3F8.3,2F6.2,1x,I3,2x,A4,2A2)
(2x,A6,I4,A14,I4,A10)
(2x,A16,I4,A6)
(I6,F12.6)

end
!*******************************************************************************
Subroutine lattice(H,H1,nlattice,akt,nsum,nadd,itype,R)
!*******************************************************************************
use kinds
integer nlattice
real(dp)::H,H1,akt
real(dp)::R(3,nlattice)
integer itype(nlattice)
integer nsum,nadd
!------------------------------------------------------------------------------Local parameter
!------------------------------------------------------------------------------real(dp)::r1(3),a1(3),a2(3),a3(3),d(3),nar(3,nlattice,4),T1(3,4),ff(3)
real(dp)::temp(3)
real(dp)::dd,dist,small,dist1,bb,akt1
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integer
ifound(4),neigh(nlattice)
integer n,ind
!real G(3),gg,gg1,dist2,dist3
!integer num(nlattice,4) !,neigh1(nlattice),nei
real(dp)::occ
integer tem
data small/1.d-4/
data n/20/
dist=sqrt(3.0)
akt1=akt*akt
occ=1.0
tem=1
nsum=0
a1(1)=0
a1(2)=H
a1(3)=H
a2(1)=H
a2(2)=0
a2(3)=H
a3(1)=H
a3(2)=H
a3(3)=0
r1(1)=H1
r1(2)=H1
r1(3)=H1
do i=-n,n
do j=-n,n
do l=-n,n
do m=0,1
temp(1)=i*a1(1)+j*a2(1)+l*a3(1)+m*r1(1)
temp(2)=i*a1(2)+j*a2(2)+l*a3(2)+m*r1(2)
temp(3)=i*a1(3)+j*a2(3)+l*a3(3)+m*r1(3)
bb=temp(1)*temp(1)+temp(2)*temp(2)+temp(3)*temp(3)
if (bb.le.akt1) then
nsum = nsum + 1
if (nsum>nlattice) stop 'increase nsum'
R(1,nsum) = temp(1)
R(2,nsum) = temp(2)
R(3,nsum) = temp(3)
endif

enddo

enddo

enddo

itype(nsum)=1

enddo !m loop
!l loop
!j loop
!i loop

!Si atoms
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do i=1,nsum
ind=0
do j=1,nsum
d(1)=(R(1,j)-R(1,i))/H1
d(2)=(R(2,j)-R(2,i))/H1
d(3)=(R(3,j)-R(3,i))/H1
dd= abs(d(1)*d(1)+d(2)*d(2)+d(3)*d(3)-dist*dist)
if (dd.lt.small) then
ind=ind+1

!Metrao protous geitones

if (ind>4) stop 'ind'
!num(i,ind)=j
nar(1,i,ind)=d(1)
nar(2,i,ind)=d(2)
nar(3,i,ind)=d(3)
!To nar (xyz,άτοµο, γείτονας) ορίζει τη διεύθυνση του γείτονα του i-ατόµου
endif
enddo !j loop
neigh(i)=ind
enddo !i loop
!------------------------------------------------------------------------------!Έως εδώ το neigh(i)<=4 µας δίνει το πλήθος των ατόµων που έχουν προκύψει για
κάθε άτοµο. Το num(i,ind) µου δίνει το «νούµερο» του ind-γείτονα. Για τη συνέχεια θέλουµε να συµπληρώσουµε στις διευθύνσεις που λείπουν του γείτονες.
!------------------------------------------------------------------------------nadd=nsum
do i=1,nsum
ff(1)=nar(1,i,1)
ff(2)=nar(2,i,1)
ff(3)=nar(3,i,1)
!------------------------------------------------------------------------------!Οι υπόλοιπες τέσσερις διευθύνσεις στις οποίες θα βρίσκονται οι πρώτοι γείτονες
θα είναι:
!------------------------------------------------------------------------------T1(1,1)= ff(1)
T1(2,1)= ff(2)
T1(3,1)= ff(3)
T1(1,2)=-ff(1)
T1(2,2)=-ff(2)
T1(3,2)= ff(3)
T1(1,3)=-ff(1)
T1(2,3)= ff(2)
T1(3,3)=-ff(3)
T1(1,4)= ff(1)
T1(2,4)=-ff(2)

98

TB lattice1.f90

Παράρτηµα

T1(3,4)=-ff(3)
do j=1,4
ifound(j)=0
do i1=1,neigh(i)
dist1=abs((T1(1,j)-nar(1,i,i1))**2+(T1(2,j)-nar(2,i,i1))**2+(T1(3,j)nar(3,i,i1))**2)

if (dist1.lt.small) then

endif

ifound(j)=1 !Σηµαίνει ότι υπάρχει πρώτος γείτονας στη
!διεύθυνση αυτή!

enddo !i1 loop
enddo !j loop
!------------------------------------------------------------------------------!Έως εδώ έχουµε βρει σε ποιες από τις τέσσερις διευθύνσεις υπάρχουν πρώτοι γείτονες και σε ποιες όχι.
!------------------------------------------------------------------------------do j=1,4
if (ifound(j).eq.0) then
neigh(i)=neigh(i)+1
if (nadd+1 > nlattice ) stop 'increase nlattice'
nadd=nadd+1
nar(1,i,neigh(i))=T1(1,j)
nar(2,i,neigh(i))=T1(2,j)
nar(3,i,neigh(i))=T1(3,j)
!num(i,neigh(i))=nadd
R(1,nadd)=R(1,i)+T1(1,j)*1.48 !H1
R(2,nadd)=R(2,i)+T1(2,j)*1.48 !H1
R(3,nadd)=R(3,i)+T1(3,j)*1.48 !H1
itype(nadd)=2

!H atoms

endif
enddo !j loop
enddo !i loop
!*******************************************************************************
Subroutine matrix (nlattice,nadd,R,itype,Bigmat)
!*******************************************************************************
use kinds
integer nlattice,nadd
integer itype(nlattice)
real(dp)::R(3,nlattice) ! K(5,5,nlattice,nlattice)
real(dp)::bigmat(nlattice*5,nlattice*5)

!------------------------------------------------------------------------------!
Local parameter
!-------------------------------------------------------------------------------
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real(dp)::Es,Ep,Es1
real(dp)::Vsss,Vsps,Vpps,Vppp,Vs1ps,Vsssh,Vspsh
real(dp)::small,G(3),gg,gg1,dist1,dist2
real(dp)::a,b,c,a1,b1,c1
!real(dp)::XX,YY
!integer nr,nc,nr0,nc0
data Es,Ep,Es1/-4.2,1.715,6.685/
data Vsss,Vsps,Vpps,Vppp,Vs1ps/-2.075,-2.481,2.71625,-0.715,-2.327/
!data Vsssh,Vspsh/-5.2373,-6.262/
data Vsssh,Vspsh/0.0,0.0/
data small/1.d-4/
dist1=sqrt(3.0)*1.3575
dist2=sqrt(3.0)*1.48

!Μέτρο απόστασης Si-Si
!Μέτρο απόστασης H-Si

!------------------------------------------------------------------------------!Θα ξεκινήσουµε φτιάχνοντας τα on-site στοιχεία τα οποία θα είναι τα διαγώνια
στοιχεία του bigmat.
!------------------------------------------------------------------------------nr=0
do i=1,nadd
nc=0
do j=1,nadd
if(i.eq.j) then
if (itype(i).eq.1) then !Si atoms
nr0=5
nc0=5
Bigmat(NR+1,NC+1)=Es
bigmat(NR+2,NC+2)=Ep
Bigmat(NR+3,NC+3)=Ep
Bigmat(NR+4,NC+4)=Ep
Bigmat(NR+5,NC+5)=Es1
do i1=1,5
do j1=1,5
if (i1.ne.j1) then
Bigmat(NR+i1,NC+j1)=0.0
endif
enddo !j1 loop
enddo !i1 loop
NC=NC+NC0
elseif (itype(i).eq.2) then
nr0=1
nc0=1
Bigmat(NR+1,NC+1)=Es
NC=NC+NC0
endif
ELSE

!H atoms
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!------------------------------------------------------------------------------!Αποµένει να φτιάξουµε τα εκτός κυρίας διαγωνίου στοιχεία του bigmat.
!------------------------------------------------------------------------------G(1)=(R(1,j)-R(1,i))
G(2)=(R(2,j)-R(2,i))
G(3)=(R(3,j)-R(3,i))
gg = abs((G(1)*G(1)+G(2)*G(2)+G(3)*G(3))-dist1*dist1) !-5.5243)
gg1 = abs((G(1)*G(1)+G(2)*G(2)+G(3)*G(3))-dist2*dist2) !6.58)
if (gg.lt.small)

then

nr0=5
nc0=5
a=(R(1,j)-R(1,i))/dist1 !cosa
b=(R(2,j)-R(2,i))/dist1 !cosb
c=(R(3,j)-R(3,i))/dist1 !cosc
a1=sqrt(1-a**2)
!sina
b1=sqrt(1-b**2)
!sinb
c1=sqrt(1-c**2)
!sinc
!

if (itype(i).eq.1.and.itype(j).eq.1) then
Bigmat(NR+1,NC+1)
Bigmat(NR+1,NC+2)
bigmat(NR+1,NC+3)
Bigmat(NR+1,NC+4)
Bigmat(NR+1,NC+5)

=
=
=
=
=

Vsss
a*Vsps
b*Vsps
c*Vsps
0.0

Bigmat(NR+2,NC+1)
Bigmat(NR+2,NC+2)
Bigmat(NR+2,NC+3)
Bigmat(NR+2,NC+4)
Bigmat(NR+2,NC+5)

= -a*Vsps
= (a*a*Vpps)+(a1*a1*Vppp)
= (a*b*Vpps)-(a*b*Vppp)
= (a*c*Vpps)-(a*c*Vppp)
= -a*Vs1ps

Bigmat(NR+3,NC+1)
Bigmat(NR+3,NC+2)
Bigmat(NR+3,NC+3)
Bigmat(NR+3,NC+4)
Bigmat(NR+3,NC+5)
Bigmat(NR+4,NC+1)
Bigmat(NR+4,NC+2)
Bigmat(NR+4,NC+3)
Bigmat(NR+4,NC+4)
Bigmat(NR+4,NC+5)
Bigmat(NR+5,NC+1)
Bigmat(NR+5,NC+2)
Bigmat(NR+5,NC+3)
Bigmat(NR+5,NC+4)
Bigmat(NR+5,NC+5)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

-b*Vsps
(a*b*Vpps)-(a*b*Vppp)
(b*b*Vpps)+(b1*b1*Vppp)
(b*c*Vpps)-(b*c*Vppp)
-b*Vs1ps
-c*Vsps
(a*c*Vpps)-(a*c*Vppp)
(b*c*Vpps)-(b*c*Vppp)
(c*c*Vpps)+(c1*c1*Vppp)
-c*Vs1ps
0.0
a*Vs1ps
b*Vs1ps
c*Vs1ps
0.0 !Τα s* αλληλεπιδρούν µόνο µε p

NC=NC+NC0
else if (gg1.lt.small)

then

a=(R(1,j)-R(1,i))/dist2
b=(R(2,j)-R(2,i))/dist2
c=(R(3,j)-R(3,i))/dist2
a1=sqrt(1-a**2)
b1=sqrt(1-b**2)
c1=sqrt(1-c**2)

!cosa
!cosb
!cosc

!sina
!sinb
!sinc
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if (itype(i).eq.1.and.itype(j).eq.2) then
nr0=5
nc0=1
Bigmat(NR+1,NC+1)
Bigmat(NR+2,NC+1)
Bigmat(NR+3,NC+1)
Bigmat(NR+4,NC+1)
Bigmat(NR+5,NC+1)

= Vsssh
= -a*Vspsh
= -b*Vspsh
= -c*Vspsh
= 0.0

do i3=1,5
do j3=2,5
Bigmat(NR+i3,NC+j3)=0.0
enddo
enddo
NC=NC+NC0
elseif (itype(i).eq.2.and.itype(j).eq.1) then
nr0=1
nc0=5
Bigmat(NR+1,NC+1)
Bigmat(NR+1,NC+2)
Bigmat(NR+1,NC+3)
Bigmat(NR+1,NC+4)
Bigmat(NR+1,NC+5)

=
=
=
=
=

Vsssh
a*Vspsh
b*Vspsh
c*Vspsh
0.0

do i3=2,5
do j3=1,5
Bigmat(NR+i3,NC+j3)=0.0
enddo
enddo
NC=NC+NC0
endif
else

!Εδώ φτιάχνουµε τα εκτός κυρίας διαγωνίου στοιχεία τα οποία δεν αφορούν
!πρώτους γείτονες
if (i.ne.j) then
if (itype(i).eq.1.and.itype(j).eq.1) then

!Si-Si αλλά όχι
!πρώτοι γείτονες

nr0=5
nc0=5
do i3=1,5
do j3=1,5
bigmat(nr+i3,nc+j3)=0.0
enddo !j3 loop
enddo !i3 loop
nc=nc+nc0
elseif (itype(i).eq.1.and.itype(j).eq.2) then
nr0=5

!Si-H
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nc0=1
bigmat(nr+1,nc+1)=0.0
bigmat(nr+2,nc+1)=0.0
bigmat(nr+3,nc+1)=0.0
bigmat(nr+4,nc+1)=0.0
bigmat(nr+5,nc+1)=0.0
nc=nc+nc0
elseif (itype(i).eq.2.and.itype(j).eq.1) then

!H-Si

nr0=1
nc0=5
bigmat(nr+1,nc+1)=0.0
bigmat(nr+1,nc+2)=0.0
bigmat(nr+1,nc+3)=0.0
bigmat(nr+1,nc+4)=0.0
bigmat(nr+1,nc+5)=0.0
nc=nc+nc0
elseif (itype(i).eq.2.and.itype(j).eq.2) then
nr0=1
nc0=1
bigmat(nr+1,nc+1)=0.0
nc=nc+nc0
endif
endif
ENDIF

endif
enddo !j loop
nr=nr+nr0

enddo
end

!i loop

!H-H

PROGRAM GRID
INTEGER NADD,NADD1,N0,Y1
PARAMETER (NADD1=163,N0=300)
REAL
REAL
REAL
REAL
REAL

R(3,NADD1),KK1(NADD1),R1(3,NADD1),KK2(NADD1)
GRID1(N0,N0)
K,H,D,A,B,N
X,Y
OCC

INTEGER ITYPE(NADD1),ITYPE1(NADD1)
INTEGER TEM
OCC=1.0
TEM=1
OPEN(UNIT=10,FILE='JACOBI.TXT',STATUS='OLD')
OPEN(11,FILE='JACOBI1.TXT')
OPEN(12,FILE='LATTICE1.PDB')
OPEN(13,FILE='LATTICE!.TXT')
WRITE(6,*) ''
WRITE(6,4) 'IS THE VALUE',NADD1,' CORRECT FOR THE TOTAL NUMBER OF ATOMS?'
WRITE(6,*)'IF YES TYPE 1, ELSE TYPE 2 TO TERMINATE THE PROGRAM AND CHANGE NADD1'
READ(5,*) Y1
IF (Y1.EQ.2) THEN
STOP
ELSE
CONTINUE
ENDIF
DO I=1,NADD1
READ (10,*) (R1(J,I),J=1,3),KK2(I),ITYPE1(I)
ENDDO
ID=0
DO I=1,NADD1
IF(R1(3,I)<1.5.AND.R1(3,I)>-1.5) THEN
ID=ID+1
DO II=1,3
R(II,ID)=R1(II,I)
ENDDO
ITYPE(ID)=ITYPE1(I)
KK1(ID)=KK2(I)
ENDDO

ENDIF

NADD=ID
WRITE(6,*) 'FROM ',NADD1,' ATOMS WE KEEP ONLY ',NADD,'

OF THEM'

DO I=1,NADD
IF (ITYPE(I).EQ.1) THEN
WRITE(12,5)'HETATM',i,'Si','','XXX','1','','1',R(1,i),R(2,i),R(3,i),occ,occ,tem

ELSE
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WRITE(12,5)'HETATM',i,'H','','XXX','1','','1',R(1,i),R(2,i),R(3,i),occ,occ,tem

ENDDO

ENDIF

DO I=1,NADD
WRITE(13,6) I,(R(J,I),J=1,3),KK1(I),ITYPE(I)
ENDDO
DO I=1,NADD-1
IF(R(1,I).LT.R(1,I+1)) THEN
K=R(1,I+1)
ELSE
K=R(1,I)
ENDIF
ENDDO
write(6,*) 'The greatest x-coordinate is:',k
D=INT(K)+1.0
A=-D
B=D
WRITE(6,*) ''
WRITE(6,1) 'Our endpoints will be: A=',A,'

and

B=',B

H=1.0
N=(B-A)/H
WRITE(6,*) 'H=', H,'

N=',N

DCUBE=0.5
GRID1 = 0
DO I=0,N
X=A+I*H
DO J=0,N
Y=A+J*H
DO II=1,NADD
&

IF ((R(1,II).GT.X-DCUBE.AND.R(1,II).LT.X+DCUBE).AND.
(R(2,II).GT.Y-DCUBE.AND.R(2,II).LT.Y+DCUBE)) THEN
GRID1(I,J) = GRID1(I,J)+KK1(II)
ENDIF

END DO
ENDDO

WRITE(11,7) X,Y,GRID1(I,J)

ENDDO
1 FORMAT (1X,A,F10.4,A,F10.4)
2 FORMAT (1X,3F8.4,F12.6)
3 FORMAT (1X,2i5,F10.5)

&

Grid.f90
4
5
6
7

Παράρτηµα

FORMAT (1X,A,I4,A)
FORMAT (A6,I5,1x,A4,A1,A3,1x,A1,A4,A1,3x,3F8.3,2F6.2,1x,I3,2x,A4,2A2)
FORMAT (1X,I4,3F8.3,F10.6,I4)
FORMAT (1X,2F8.2,F15.8)

END
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