
Η µέθοδος ηλεκτρονικής δοµής των Korringa-Kohn-Rostoker

Με τις µεθόδους ηλεκτρονικής δοµής προσπαθούµε να λύσουµε
το πρόβληµα των αλληλεπιδρώντων ηλεκτρονίων και των πυρήνων 
των ατόµων που αποτελούν ένα στερεό, στο πλαίσιο της κβαντικής µηχανικής.

Για της εύρεση της βασικής κατάστασης χρησιµοποιούµε κυρίως τη 
Θεωρία του συναρτησιακού της πυκνότητας που προτάθηκε από τον W. 
Kohn (βραβείο Νοµπελ χηµείας 1996)

Στο πλαίσιο αυτής της θεωρίας κεντρική ποσότητα είναι η πυκνότητα
και όχι η κυµατοσυνάρτηση

Με τη µέθοδο KKR το υλικό χωρίζεται σε κέντρα σκέδασης (πχ κάθε άτοµο 
είναι ένα κέντρο). Οι ιδιότητες σκέδασης κάθε κέντρου συνδέονται µέσω 
της συνάρτησης Green (µέθοδος KKR) . Λύνουµε το πρόβληµα της 
πολλαπλής σκέδασης στο άπειρο στερεό χρησιµοποιώντας την 
περιοδικότητα και µετασχηµατισµούς Fourier. Οι τεχνικές της συνάρτησης 
Green επιτρέπουν τη λύση και µη περιοδικών συστήµατων



Ορισµός συνάρτησης Green:
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Η συνάρτηση Green έχει όλη την πληροφορία της κυµατοσυνάρτησης
και τις οριακές συνθήκες. 

Περισσότερα για τη µέθοδο και βιβλιογραφία θα βρείτε στο manual
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Features of  the present implementation (March 2002)

3D – 2D – semi infinite systems

ASA or Full-Potential

SRA

LDA or GGA

Highlights

O(N) 
lattice analysis and potential preparation,
FP does not require additional memory.

Package includes 3 programs

voronoi, skkr, impurity



T-matrices

Fourier transform
Loop in k-points IBZ 

Loop in symmetry operations

Mixing of potential
Self consistency
loop

Spin, energy loopCalculate the structure constants
for a cluster in real space

Dyson eq.
Matrix Inversion
each k

Charge, sum over energies, spins

Electrostatic and Exc potential

PROGRAM FLOW



Only the lattice needs to be defined,
Potentials are prepared by the program

No interpolations needed
Matrix inversion several options
Full inversion: usual LU decomposition
O(N) method, for layers, and layered super cells
Sparse matrices

Output
Self consistent potential

Charge, DOS, l, decomposition
Total energy, HF Force (FP) Band structure Green’s function

Impurity calculation: Arbitrary system 
embedded in a 3D, or 2D  periodic system
GF can be used for Transport calculation
Any other scattering properties can be trivially accessed 

Limitation, substitutional impurities,
small relaxations (10%) possible but complicated,
Interstitial impurities, under development


