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Rozdział I.
Wstęp
1.1. Wprowadzenie i cel pracy

Prezentowana rozprawa doktorska poświęcona jest teoretycznej analizie układów
półprzewodnikowych utworzonych na bazie PbTe oraz CdTe. Oba te materiały są kryształami
kubicznymi posiadającymi, jednakże różne struktury krystaliczne i odmienne właściwości
chemiczne. Tellurek ołowiu, jako związek półprzewodnikowy należy do grupy IV-VI. Ten
wąskoprzerwowy półprzewodnik krystalizuje w strukturze soli kuchennej. Natomiast tellurek
kadmu należy do grupy półprzewodników II-VI i posiada strukturę blendy cynkowej.
Związek

półprzewodnikowy

PbTe

jest

jednym

z

najstarszych

znanych

półprzewodników i cieszy się on niezmiennie bardzo dużym zainteresowaniem ze względu na
jego unikalne właściwości półprzewodnikowe, optyczne oraz termoelektryczne. Istotne
zainteresowanie naukowców wzbudzają także związki potrójne na bazie tellurku ołowiu
utworzone z różnymi materiałami półprzewodnikowymi, m.in. CdTe, MnTe, EuTe czy SnTe,
z uwagi na ich potencjalne zastosowania. Ważną cechą takich kryształów mieszanych jest to,
że ich przerwa wzbroniona jest bardzo wrażliwa nie tylko na temperaturę (jak w PbTe), ale
także na skład. Dzięki tym własnościom znajdują one zastosowanie w detektorach
podczerwieni czy ogniwach słonecznych. Kryształy mieszane na bazie PbTe nie tylko oferują
możliwość manipulacji przerwą energetyczną tellurku ołowiu, ale mają również ogromny
termoelektryczny potencjał aplikacyjny.
Unikalne własności PbTe zachęcają również do prób ich modyfikowania poprzez
kontrolę kształtu oraz rozmiarów nanostruktur budowanych na bazie tego materiału. Fizyka
niskowymiarowych układów jest obecnie jedną z najważniejszych oraz najbardziej
ekscytujących dziedzin nauki. Nanostruktury stały się przedmiotem intensywnych badań
z powodu ich niepowtarzalnych (strukturalnych, optycznych oraz elektronowych) własności
oraz możliwych zastosowań. Kontrolując rozmiary, jak również skład nanostruktur możliwe
jest dostosowanie właściwości materiałów do konkretnych aplikacji. Godne uwagi przykłady
urządzeń bazujących na niskowymiarowych nanostrukturach to: lasery oparte na drutach
i kropkach kwantowych, tranzystory na pojedynczych elektronach, moduły pamięci, sensory,
detektory optyczne oraz diody świecące. Nanostrukturyzacja półprzewodników jest
3

nowoczesnym sposobem rozwoju urządzeń nie tylko do zastosowań elektronicznych,
optoelektronicznych, sensorowych, ale także termoelektrycznych. W ostatnim czasie
tematyka dotycząca materiałów termoelektrycznych, stała się bardzo ważna ze względu na
pokazanie

możliwości

zwiększenia

wydajności

termoelektrycznej

(definiowanej

bezwymiarowym parametrem ZT) w niskowymiarowych strukturach. W obecnie stosowanych
urządzeniach bazujących na kryształach objętościowych (m.in. PbTe, SiGe czy Bi2Te3) wyżej
wspomniany współczynnik wynosi ~ 1 (w temperaturze 300 K). Zwiększenie wartości
parametru ZT jest kluczowe do polepszenia własności materiałów termoelektrycznych
używanych w wielu urządzeniach chłodzących, czy też jako półprzewodnikowe pompy ciepła
oraz źródła energii elektrycznej. Ostatnie postępy w dziedzinie nanotechnologii doprowadziły
do rozwoju termoelektrycznych nanomateriałów, które podwajają wydajność najlepszych
kryształów objętościowych

oraz otwierają nowe możliwości aplikacyjne. Jednym

z przykładów zastosowań, który jest obecnie przedmiotem badań, jest użycie materiałów
termoelektrycznych do odzyskiwania energii, w postaci energii elektrycznej, z gorącego
strumienia gazów spalinowych w samochodach. Jest to bardzo atrakcyjne zastosowanie
zarówno dla producentów samochodów, jak i konsumentów posiadających pojazdy
z wyższym zużyciem paliwa.
Celem rozprawy doktorskiej było przeprowadzenie szczegółowej analizy wybranych
właściwości

strukturalnych

oraz

elektronowych

różnych

rodzajów

struktur

półprzewodnikowych, począwszy od najprostszych układów trójwymiarowych (tj. kryształów
objętościowych PbTe i CdTe oraz Pb1-xCdxTe) do najbardziej skomplikowanych
niskowymiarowych nanostruktur PbTe/CdTe (drutów, studni oraz kropek kwantowych).
Symulacje wyżej wymienionych kryształów prowadzono w oparciu o metody z pierwszych
zasad (łac. ab initio) bazujące na teorii funkcjonału gęstości (ang. Density Functional
Theory – DFT) oraz przy użyciu przybliżenia ciasnego wiązania (ang. Tight-Binding
Approximation – TBA). Teoria funkcjonału gęstości jest najbardziej rozpowszechnioną
metodą stosowaną do obliczeń struktury elektronowej w ciele stałym. Jednakże, zgodnie
z powszechną wiedzą, standardowe obliczenia DFT wykonane w ramach przybliżenia
lokalnej gęstości (ang. Local Density Approximation – LDA) lub uogólnionego gradientu
(ang. Generalized Gradient Approximation – GGA) nie prowadzą do prawidłowych wartości
przerw wzbronionych wielu tradycyjnych półprzewodników. Co więcej, okazuje się, iż
zastosowane metody nie opisują poprawnie większości unikalnych własności elektronowych
chalkogenidków ołowiu. Materiały te są bardzo trudnym przypadkiem dla obliczeń DFT.
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Jeżeli oddziaływanie spin-orbita dla tellurku ołowiu jest poprawnie uwzględnione, wówczas
z obliczeń LDA oraz GGA wynika ujemna przerwa wzbroniona. Również charakter
wierzchołka pasma walencyjnego oraz dna pasma przewodnictwa jest zamieniony w punkcie
L strefy Brillouina. Poprawienie tego opisu wymaga dodatkowej parametryzacji metody
(zmniejszenia

oddziaływania

spin - orbita)

lub

użycia

funkcjonałów

hybrydowych

prowadzących do bardzo czasochłonnych obliczeń (praktycznie niemożliwych dla badanych
rozmiarów nanostruktur).
Pomimo, iż metody z pierwszych zasad sprawiają kłopoty przy używaniu ich do
analizy własności elektronowych badanych struktur półprzewodnikowych, z powodzeniem
mogą być one stosowane do opisu własności strukturalnych takich układów. Dlatego też
w prowadzonych w ramach pracy doktorskiej obliczeniach, metod ab initio użyto do
wyznaczenia energii całkowitych oraz relaksacji położeń atomowych (rekonstrukcji wiązań)
w kryształach objętościowych PbTe i CdTe, kryształach mieszanych oraz w nanostrukturach
(o małych rozmiarach) utworzonych na bazie tych materiałów. Natomiast własności
elektronowe takich układów analizowano przy użyciu metody ciasnego wiązania.
Zastosowane w obliczeniach podejście TBA pozwoliło nie tylko na poprawny opis struktury
pasmowej tellurku ołowiu i tellurku kadmu, ale także na analizę stanów elektronowych
kryształów mieszanych oraz nanowytrąceń półprzewodnikowych. Znajomość gęstości stanów
elektronowych może dostarczyć informacji na temat możliwej optymalizacji elektronowego
wkładu (tj. współczynnika Seebecka) do wydajności termoelektrycznej, która definiowana
jest bezwymiarowym parametrem ZT.

W ramach przedkładanej pracy zrealizowano następujące zadania:

1. przeprowadzono analizę właściwości kryształów objętościowych PbTe i CdTe,
porównano rezultaty uzyskane metodą ab initio z wynikami osiągniętymi przy
zastosowaniu metody ciasnego wiązania;
2. wykonano analizę stabilności struktury krystalicznej kryształów mieszanych Pb1-xCdxTe,
sprawdzono zależność przerwy energetycznej (w trzech różnych punktach strefy
Brillouina) badanych układów od składu (x), a także przeanalizowano gęstość stanów
elektronowych tych kryształów w pobliżu poziomu Fermiego oraz jej wpływ na
współczynnik Seebecka;
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3. przeprowadzono obliczenia ab initio modelowania struktury krystalicznej oraz stabilności
nanodrutów PbTe;
4. wykonano analizę własności strukturalnych i elektronowych heterostruktur oraz
nanowytrąceń PbTe/CdTe;
5. zbadano wpływ nanowytrąceń o różnej wielkości i kształcie na gęstość stanów
elektronowych

w

pobliżu

poziomu

Fermiego

oraz

przedyskutowano

możliwą

optymalizację wkładu pochodzącego od gęstości stanów do współczynnika Seebecka.

1.2. Struktura rozprawy
Niniejsza rozprawa doktorska składa się z 5 zasadniczych rozdziałów:

Rozdział I zawiera krótkie wprowadzenie oraz główne cele niniejszej pracy doktorskiej.
Rozdział II obejmuje 5 podrozdziałów, z których dwa pierwsze poświęcone są omówieniu
podstawowych własności strukturalnych oraz elektronowych kryształów objętościowych
PbTe i CdTe. W ramach trzeciego podrozdziału przedstawiono najważniejsze właściwości
struktur niskowymiarowych, tj. półprzewodnikowych studni, drutów i kropek kwantowych.
W dwóch ostatnich podrozdziałach omówiono własności termoelektryczne oraz potencjalne
zastosowania kryształów mieszanych oraz nanostruktur utworzonym na bazie PbTe.
Rozdział III zawiera 3 podrozdziały, z których dwa poświęcone są opisowi zastosowanych
metod obliczeniowych ab initio oraz ciasnego wiązania. W podrozdziale 3 podano szczegóły
obliczeń, tj. użyte parametry kodu obliczeniowego VASP oraz ciasnego wiązania.
Rozdział IV jest głównym rozdziałem niniejszej rozprawy doktorskiej. Składa się z 5
podrozdziałów

poświęconych

badaniom

teoretycznym

dotyczącym

struktur

półprzewodnikowych utworzonych na bazie PbTe i CdTe. W tym rozdziale zawarto rezultaty
systematycznej analizy wszystkich rozpatrywanych układów, tj. kryształów objętościowych
PbTe i CdTe, kryształów mieszanych Pb1-xCdxTe, jednowymiarowych nanodrutów
półprzewodnikowych PbTe, dwuwymiarowych studni kwantowych oraz jedno i zerowymiarowych nanowytrąceń PbTe/CdTe. Przedstawione badania, oprócz uzyskania wiedzy
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i zrozumienia wyników eksperymentu, miały za zadanie przeprowadzenie analizy możliwości
poprawy własności termoelektrycznych materiałów na bazie PbTe (tj. kryształów mieszanych
oraz nanowytrąceń).
Rozdział V stanowi podsumowanie całej pracy. W tym rozdziale przedstawiono wnioski
końcowe, spis literatury oraz spis publikacji i prezentacji konferencyjnych autora.
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Rozdział II.
Podstawowe właściwości badanych układów
półprzewodnikowych

2.1. Objętościowe kryształy PbTe oraz CdTe

Ten podrozdział poświęcony będzie omówieniu podstawowych właściwości
strukturalnych oraz elektronowych materiałów objętościowych PbTe i CdTe.

2.1.1.

Struktura krystaliczna

Badane w ramach niniejszej pracy związki półprzewodnikowe tellurku ołowiu oraz
tellurku kadmu należą do dwóch różnych grup układu okresowego pierwiastków. Mianowicie
PbTe należy do grupy półprzewodników IV-VI, natomiast CdTe do grupy II-VI. Ponadto oba
materiały krystalizują w innych strukturach krystalicznych. Tellurek ołowiu ma strukturę soli
kuchennej (ang. rock salt – RS), podczas gdy CdTe krystalizuje w strukturze blendy
cynkowej (ang. zinc blende – ZB). Każdą z tych struktur można opisać jako złożoną z dwóch
podsieci Bravais'go, z których pierwsza zawiera w pozycjach węzłowych kationy a druga
aniony. W strukturze soli kuchennej jedna z podsieci przesunięta jest o połowę długości
głównej przekątnej elementarnej komórki sześciennej (wzdłuż kierunku [111]) w odniesieniu
do drugiej podsieci. Struktura blendy cynkowej składa się z dwóch podsieci przesuniętych
względem siebie o jedną czwartą głównej przekątnej komórki sześciennej. Struktury
krystaliczne obu związków półprzewodnikowych przedstawione zostały na rysunku 1.
W wysokosymetrycznej komórce elementarnej NaCl są cztery jony Na i cztery jony
Cl, czyli cztery cząsteczki NaCl. Każdy atom w krysztale ma w swoim najbliższym otoczeniu
sześć atomów innego rodzaju. W strukturze blendy cynkowej wokół każdego atomu znajdują
się cztery równoodległe atomy drugiego rodzaju położone w wierzchołkach regularnego
czworościanu. Rozmiar (długość krawędzi) najmniejszej, sześciennej komórki elementarnej
(rys. 1)

definiuje

stałą

sieci.

Jest

ona

prawie

jednakowa

dla

obu

związków

półprzewodnikowych i wynosi odpowiednio 0.646 nm dla PbTe [1] i 0.648 nm dla CdTe [2].
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Tellurek ołowiu oraz tellurek kadmu to nie tylko związki półprzewodnikowe o różnych
strukturach krystalicznych, ale również o odmiennych właściwościach chemicznych. PbTe
jest częściowo polarnym półprzewodnikiem. Oznacza to, iż międzyatomowe wiązania w tym
krysztale mają głównie charakter jonowy. Natomiast CdTe ma mieszany charakter wiązania
chemicznego: jonowo - kowalencyjny, z przewagą wkładu kowalencyjnego.
(a)

(b)

Rys. 1. Komórka elementarna przedstawiająca (a) strukturę soli kuchennej (NaCl) oraz (b) strukturę blendy
cynkowej. Kolorem niebieskim (czerwonym) oraz szarym zaznaczono podsieć kationową oraz anionową.

Oba materiały należą do układu regularnego powierzchniowo centrowanego (fcc)
i opisane są grupami przestrzennymi O5h (PbTe) i T2d (CdTe). Sieć odwrotna do sieci fcc jest
siecią kubiczną przestrzennie centrowaną (bcc). Pierwsza strefa Brillouina sieci odwrotnej
w kształcie ściętego ośmiościanu wraz z punktami o wysokiej symetrii przedstawiona została
na rys. 2.

Rys. 2. Pierwsza strefa Brillouina dla sieci kubicznej powierzchniowo centrowanej wraz z punktami i liniami
o wysokiej symetrii.
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2.1.2.

Struktura elektronowa

W poprzedniej sekcji (2.1.1.) omówiona została struktura krystaliczna objętościowych
kryształów PbTe oraz CdTe. Ten paragraf poświęcony będzie opisowi struktury elektronowej
badanych materiałów półprzewodnikowych (zarówno pasma walencyjnego, jak i pasma
przewodnictwa) w okolicy przerwy wzbronionej.

Tellurek ołowiu
Struktura pasmowa PbTe była intensywnie badana zarówno teoretycznie, jak
i eksperymentalnie. Podstawowe położenie i uporządkowanie pasm oraz wielkość przerwy
energetycznej zostało uzyskane przy użyciu szeregu technik pomiarowych, m.in. poprzez
badania absorpcji optycznej, współczynnika odbicia, jak również magneto i piezooporności
[3, 4, 5, 6]. Teoretyczna struktura pasmowa wyznaczana była różnymi metodami, m.in.
 
metodą k ⋅ p [7, 8, 9], stowarzyszonych fal płaskich (ang. Augmented Plane Wave Method –
APW) [10] oraz ortogonalizowanych fal płaskich (ang. Orthogonalized Plane Wave Method –
OPW) [11]. Przeprowadzone były również obszerne badania bazujące na metodzie lokalnego
pseudopotencjału empirycznego (ang. Empirical Pseudopotential Metod – EPM) rozszerzone
o efekty nielokalne i sprzężenie spin - orbita [12, 13, 14, 15, 16]. Wszystkie wyznaczone
struktury pasmowe są podobne do siebie pod względem ich ogólnych właściwości. Ostatnio
pokazano również, iż możliwe jest otrzymanie w ramach metod z pierwszych zasad
poprawnej struktury pasmowej PbTe używając metody funkcjonału hybrydowego czy
przybliżenia GW [17, 18, 19]. Przykładowa elektronowa struktura pasmowa PbTe obliczona
przez P. Lina i L. Kleinmana [12] metodą pseudopotencjału empirycznego z uwzględnieniem
oddziaływania spin - orbita przedstawiona została na rys. 3a.
Tellurek ołowiu jest półprzewodnikiem o prostej przerwie wzbronionej (Eg),
charakteryzującym się małymi masami efektywnymi elektronów i dziur [20], niską
opornością, dużą ruchliwością nośników [21, 22] oraz niezwykle wysoką stałą dielektryczną
(ε0 = 414 w temperaturze 300 K [23]). Maksimum oraz minimum pasma walencyjnego
i przewodnictwa w PbTe znajdują się w punktach L strefy Brillouina. Fakt, iż maksimum

pasma walencyjnego znajduje się w innych punktach niż k = 0 jest nietypowym zjawiskiem
w materiałach półprzewodnikowych. Spowodowane jest to bardzo dużym oddziaływaniem
spin - orbita związanym z ciężkimi atomami Pb oraz Te. Wiadomo, iż w pobliżu punktu L
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niższe pasmo walencyjne zbudowane jest z niewiążących stanów 5s telluru. Powyżej nich
znajdują się stany 6s ołowiu, które są zhybrydyzowane ze stanami 5p Te. Wierzchołek pasma
walencyjnego składa się głównie ze stanów 5p telluru, a dno pasma przewodnictwa ze stanów
6p ołowiu. Na rysunku 3b przedstawiony został wpływ oddziaływania spin - orbita na
rozszczepienie poziomów energetycznych PbTe w okolicy ekstremum pasm [24]. Przy
zaniedbaniu sprzężenia spin - orbita w okolicy przerwy wzbronionej występują cztery
poziomy energetyczne o symetriach L3, L1, L′2 oraz L′3. Natomiast w obecności tego
oddziaływania, funkcje falowe dla pasma walencyjnego i pasma przewodnictwa transformują
się zgodnie z reprezentacjami L+6 i L-6 podwójnej grupy punktowej. Z powodu oddziaływania
spin - orbita czterokrotnie zdegenerowany stan L3 rozszczepia się na dwa stany L+6 i L+45, zaś
stan L′3 na L-6 i L-45. Każdy końcowy poziom energetyczny jest podwójnie zdegenerowany.
Spowodowane jest to faktem, iż PbTe ma strukturę kubiczną NaCl, która oprócz elementów
symetrii typowych dla struktury blendy cynkowej posiada także symetrie inwersji. W związku
z tym oraz z powodu istnienia symetrii odwrócenia czasu parzysta degeneracja Kramersa
zachowana jest w całej strefie Brillouina (co najmniej podwójna dla dowolnego punktu).
(a)

(b)


Rys. 3. Tellurek ołowiu o strukturze soli kuchennej. (a) Relacja dyspersji E(k ) wyznaczona przy pomocy
metody pseudopotencjału [12]. (b) Uporządkowanie poziomów energetycznych w punkcie L strefy Brillouina bez
oddziaływania spin - orbita (lewa strona) oraz z oddziaływaniem spin - orbita (prawa strona).

W pierwszej strefie Brillouina kryształów kubicznych istnieje osiem punktów
L = (2π/a0) (±½,±½,±½), które są parami równoważne. W tellurku ołowiu prosta przerwa
energetyczna występuje więc w czterech nierównoważnych punktach L. Powierzchnie stałej
energii (powierzchnia Fermiego) w pobliżu wierzchołka pasma walencyjnego i dna pasma
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przewodnictwa są wydłużonymi elipsoidami obrotowymi scentrowanymi wokół każdego
z tych punktów (rys. 4). Dla punktu L = (2π/a0) (½,½,½) główną osią obrotu elipsoidy jest
kierunek [111].

Rys. 4. Elipsoidalne powierzchnie stałej energii zorientowane wzdłuż ośmiu kierunków [111] strefy
Brillouina [25].

W prostym anizotropowym modelu parabolicznym powierzchnie izoenergetyczne opisane są
zależnością

Ek

ℏ 2  k12 k 22 k32 
=  * + * + *  ,
2  ml mt mt 

(1)

gdzie

ℏ=

h
2π


, h – stała Plancka; k1 – składowa wektora falowego k zorientowanego w kierunku

[111]; k2 oraz k3 – wzajemnie ortogonalne składowe wektora falowego leżące w płaszczyźnie
prostopadłej do k1; m*l i m*t – podłużna i poprzeczna masa efektywna.

Elipsoidalny model powierzchni Fermiego dla tellurku ołowiu jest poprawny tylko w bliskiej
okolicy punktu L. Równanie (1) jest zatem dobrym przybliżeniem powierzchni Fermiego
jedynie dla niskiej koncentracji nośników. Dla wyższej koncentracji nośników, a więc

wektorów falowych k oddalonych od punktu L, pasma energetyczne w PbTe są silnie

nieparaboliczne. Energia nie jest już tak prostą funkcją kwadratową k jak w równaniu (1).
Nieparaboliczność pasma walencyjnego oraz przewodnictwa powoduje zależność
masy efektywnej od koncentracji nośników. Jeżeli rozpatrzymy oddziaływanie tylko dwóch
najbliższych pasm (walencyjnego oraz przewodnictwa) rozdzielonych przerwą energetyczną,
to nieparaboliczność tych pasm może być opisana tzw. dwupasmowym modelem Kane’a.
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W opisie Kane’a podłużna oraz poprzeczna masa efektywna nośników zależy tylko od
oddziaływania pomiędzy najniższym pasmem przewodnictwa i najwyższym pasmem
walencyjnym. Natomiast wkłady pochodzące od pozostałych pasm są bardzo małe. W modelu
dwupasmowym relacja dyspersji dana jest wyrażeniem
 E   ℏ 2  2k 2 k 2 
Ek 1 + k  =  *t + l*  ,
 Eg  2  m
m 


l 
 t

(2)

z podłużną m*l i poprzeczną m*t masą efektywną w rzeczywistym ekstremum oraz z Ek ≪ Eg
w miejscu, gdzie pasmo jest paraboliczne.

W uogólnionym modelu dwupasmowym powierzchnie izoenergetyczne (w pobliżu
ekstremów pasm) zachowują kształt elipsoidalny. Ponadto model Kane’a wyjaśnia relatywnie
małe wielkości mas efektywnych i prawie jednakowe prawo dyspersji dla elektronów i dziur.
Model dwupasmowy daje również użyteczną zależność pomiędzy przerwą wzbronioną
a masami efektywnymi na krawędziach pasm [24, 25].
Najważniejszą charakterystyką oraz kryterium aplikacyjnym każdego materiału
półprzewodnikowego
wąskoprzerwowym

jest

szerokość

półprzewodnikiem

przerwy
z

wzbronionej.

Tellurek

ołowiu

jest

przerwą energetyczną wynoszącą 0.19 eV

w temperaturze 4.2 K oraz Eg = 0.31 eV w T = 300 K. W przeciwieństwie do tellurku
kadmu oraz wielu innych półprzewodników temperaturowa zależność przerwy energetycznej
w PbTe jest dodatnia ( ∂E g /∂T ≅ 4.7×10- 4 eV/K) [25]. Oznacza to, że wraz ze wzrostem
temperatury przerwa wzbroniona w punkcie L również wzrasta. Oprócz maksimum pasma
walencyjnego w punkcie L, istnieje jeszcze jedno niższe energetycznie, lokalne maksimum
w punkcie Σ strefy Brillouina powodujące powstanie dodatkowej skośnej przerwy
wzbronionej. Maksimum to znajduje się w przybliżeniu o 0.17 eV (w T = 0 K) poniżej
wierzchołka pasma walencyjnego. W temperaturze około 420 K następuje przejście pomiędzy
prostą przerwą wzbronioną w punkcie L a skośną przerwą wzbronioną w punkcie Σ. Wartość
skośnej przerwy energetycznej wynosi 0.36 eV i jest ona niezależna od temperatury [26].

Tellurek kadmu
Związek tellurku kadmu, podobnie jak PbTe, jest materiałem półprzewodnikowym
o prostej przerwie energetycznej. Wynosi ona 1.606 eV w temperaturze 4.2 K [27] oraz
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1.529 eV w temperaturze 300 K [28]. Minimum pasma przewodnictwa oraz maksimum
pasma walencyjnego znajdują się w środku strefy Brillouina (w punkcie Γ = (2π/a0) (0,0,0))
i utworzone są one głównie z orbitali 5s kadmu oraz 5p telluru. Elektronowa struktura
pasmowa CdTe, obliczona przez D. Chadi’ego i in. [29] metodą pseudopotencjału
empirycznego z uwzględnieniem oddziaływania spin - orbita, przedstawiona została na
rysunku 5a. Stany elektronowe oznaczone są przy użyciu reprezentacji grupy podwójnej.
Pasma walencyjne CdTe wykazują typową strukturę charakterystyczną dla materiałów
o strukturze blendy cynkowej i składają się z trzech różnych pasm. Pierwsze dwa pasma,
które przekrywają się w punkcie Γ, to pasma ciężkich oraz lekkich dziur. Trzecie pasmo ma
również maksimum w punkcie Γ, ale jest ono położone poniżej maksimów pasm ciężkich
i lekkich dziur. Jest to pasmo odszczepione spin - orbitalnie. Rysunek 5b prezentuje wykres
poziomów energetycznych w okolicy przerwy wzbronionej typowy dla materiałów
półprzewodnikowych o strukturze blendy cynkowej. Przedstawiona została sytuacja zarówno,
gdy oddziaływanie spin - orbita jest lub nie jest uwzględnione. Jak widać sprzężenie spin orbita powoduje, że potrójnie zdegenerowany poziom Γ15 rozszczepia się na dwa stany:
poczwórnie zdegenerowany stan Γ8 oraz podwójnie zdegenerowany stan Γ7, natomiast
poziom Γ1 przechodzi w podwójnie zdegenerowany stan Γ6.
(a)

(b)


Rys. 5. Tellurek kadmu o strukturze blendy cynkowej. (a) Relacja dyspersji E(k ) wyznaczona przy pomocy
metody pseudopotencjału empirycznego [29]. (b) Uporządkowanie poziomów energetycznych w punkcie Γ
strefy Brillouina bez oddziaływania spin - orbita (lewa strona) oraz z oddziaływaniem spin - orbita (prawa
strona).
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Najważniejsze parametry opisujące właściwości kryształów objętościowych PbTe oraz CdTe
przedstawia tabela I.

PbTe[30]

CdTe[31]

Sól kuchenna

Blenda cynkowa

0.646

0.648

L(111) BZ/prosta

Γ(000) BZ/prosta

Właściwość materiałowa
Struktura krystaliczna
Stała sieci
a0 [nm]
Przerwa Energetyczna
E g [eV]

T=4.2K

0.19

T=4.2K

1.606

T=300K

0.31

T=300K

1.529

T=300K

4.7

T=300K

-3

Zależność

∂E g /∂T×10- 4 [eV]

Masa efektywna
m* [m0]
31

m0 = 9.109382×10 [kg]

m*e

m*l = 0.24

m*e

T=4K

m*t = 0.024

T=4.2K

m*h

m*l = 0.31

m*h

T=4K

m*t = 0.022

T=2K

µe
Ruchliwość nośników
2

µ [cm /Vs]

T=300K

0.090

0.4

µe
1730

µh

T=300K

1050

µh

T=300K

780

T=300K

60

T=300K

414

T=300K

10.4

T=300K

5.8

T=300K

2.7

T=300K

19.8×10-6

T=300K

4.7 ×10-6

Statyczna stała
dielektryczna ε0
Współczynnik załamania
światła n
Współczynnik
rozszerzalności cieplnej α [K-1]

Tabela I. Parametry opisujące właściwości kryształów objętościowych PbTe oraz CdTe.
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2.2. Półprzewodnikowe nanostruktury niskowymiarowe
Ponieważ niniejsza rozprawa doktorska w znacznej części dotyczy właściwości
strukturalnych oraz elektronowych niskowymiarowych nanostruktur półprzewodnikowych,
ten podrozdział poświęcony będzie ogólnemu opisowi takich układów. Zostaną tutaj
omówione kluczowe własności oraz zastosowania półprzewodnikowych studni, drutów
i kropek kwantowych.
Powszechnie wiadomo [32, 33], że elektrony w półprzewodniku jakościowo zmieniają
swoje własności, gdy dostępny dla nich obszar staje się ograniczony (co najmniej w jednym
kierunku) do rozmiaru porównywalnego zarówno do ich średniej drogi swobodnej, jak
i długości fali de Broglie’a. Wówczas ruch elektronów w ograniczonych kierunkach staje się
skwantowany i mogą się one poruszać swobodnie tylko w pozostałych kierunkach. Takie
układy, w których przestrzeń dostępna dla nośników ładunku jest ograniczona do obszaru
o rozmiarach rzędu kilku-kilkudziesięciu nanometrów, nazywamy niskowymiarowymi
nanostrukturami

półprzewodnikowymi.

Kwantyzacja

ruchu

elektronów

i

dziur

w nanostrukturach powoduje zmiany elektronowych i optycznych własności materiału
półprzewodnikowego. Ruch nośników w nanostrukturach półprzewodnikowych może być
ograniczony w jednym, dwu lub trzech kierunkach. W zależności od ilości kierunków
swobodnego ruchu, wyróżniamy następujące struktury niskowymiarowe: dwuwymiarowe
(2D) (ang. Dimension – D) studnie kwantowe, jednowymiarowe (1D) druty kwantowe oraz
zerowymiarowe (0D) kropki kwantowe.
Pierwszymi

nanostrukturami

były

półprzewodnikowe

studnie

kwantowe

GaAs/Ga1- x Al x As otrzymane w latach siedemdziesiątych metodą epitaksji z wiązek
molekularnych (ang. Molecular Beam Epitaxy – MBE) [34, 35]. Dwuwymiarowa studnia
kwantowa jest strukturą złożoną z materiału półprzewodnikowego o mniejszej przerwie
wzbronionej, otoczonego przez materiał półprzewodnikowy charakteryzujący się większą
szerokością przerwy wzbronionej. Ruch nośników ładunku w takiej nanostrukturze jest
dozwolony tylko w dwóch kierunkach w obszarze studni kwantowej i jest skwantowany
w kierunku wzrostu. Zmniejszenie rozmiaru materiału do dwóch wymiarów prowadzi do
powstania nowych własności optycznych, które różnią się od właściwości kryształów
objętościowych. Są to m.in. silny rezonans ekscytonowy obserwowalny w temperaturze
pokojowej, duża optyczna nieliniowość czy też kwantowy efekt Starka wywołany polem
elektrycznym powodującym przesunięcie energii rezonansu. Najważniejszą jednakże
16

konsekwencją ograniczenia wymiarów studni kwantowej, jest zwiększenie jej przerwy
energetycznej w stosunku do wartości dla kryształu objętościowego. Efektywna wartość tej
przerwy określa energię przejść optycznych i maleje wraz ze wzrostem szerokości studni.
Wspomniane własności przyczyniły się do powstania nowych urządzeń optycznych opartych
o studnie kwantowe, takich jak: diody świecące, lasery i ultraszybkie tranzystory balistyczne
[34].
Jednowymiarowe obiekty o średnicach w skali nano, w których ruch nośników jest
swobodny w jednym a skwantowany w dwóch pozostałych kierunkach, noszą nazwę
nanodrutów kwantowych. Elektryczne i optyczne własności nanodrutów silnie zależą od ich
struktury krystalicznej, kształtu oraz rozmiaru. Wiele z tych własności nie jest
obserwowanych w kryształach objętościowych. Spowodowane jest to faktem, iż ruch
elektronów w drutach jest ograniczony w płaszczyźnie prostopadłej do osi drutu, dlatego
zajmują one poziomy energetyczne, które różnią się od tradycyjnych poziomów lub pasm
w materiałach objętościowych. Półprzewodnikowe druty kwantowe mogą być użyte jako
moduły konstrukcyjne różnych urządzeń elektronicznych, optoelektronicznych włączając
tranzystory polarne, bipolarne czy diody p-n, jak również sensory chemiczne oraz biologiczne
[36, 37]. Ograniczenie ruchu nośników ładunku we wszystkich trzech kierunkach prowadzi
natomiast do powstania kropek kwantowych. Kwantyzacja powoduje, że poziomy
energetyczne elektronów i dziur w kropkach kwantowych są dyskretne, a odległość pomiędzy
poszczególnymi poziomami zależy od wielkości kropek. Ze względu na swoje wyjątkowe
własności (wynikające z ograniczenia rozmiarów) oraz możliwe zastosowania, odkrycie
kropek kwantowych spowodowało ogromne zainteresowanie badawcze. Obecnie wytwarzane
kropki kwantowe znajdują zastosowania w optyce, elektronice oraz optoelektronice.
Zerowymiarowe struktury niskowymiarowe mogą być używane jako materiały pochłaniające,
a także emitujące światło o dowolnej długości fali. Dzięki nim można skonstruować bardziej
efektywne i dokładniej strojone lasery półprzewodnikowe. Ostatnio pokazano, iż możliwe jest
otrzymanie nowej generacji laserów typu VCSEL (ang. Vertical Cavity Surface Emitting
Lasers) opartych na kropkach kwantowych [38, 39]. Co więcej, układy zerowymiarowe są
obiecującymi nanostrukturami do budowy przyszłych komputerów kwantowych.
Ograniczenie ruchu elektronów i dziur w niskowymiarowych nanostrukturach
półprzewodnikowych powoduje jakościowe zmiany w gęstości stanów (ang. Density of
States – DOS).

Gęstość

stanów

elektronowych

zależy

od

energii – D(E )

i

jest

charakterystyczna dla każdej z nanostruktur ze względu na ilość wymiarów, w których ruch
nośników jest swobodny. Rysunek 6 obrazuje wpływ efektu uwięzienia nośników ładunku na
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gęstość stanów dla trójwymiarowego kryształu objętościowego (a), dwuwymiarowych studni
kwantowych (b), jednowymiarowych drutów kwantowych (c) oraz zerowymiarowych kropek
kwantowych (d).
(b)

(a)

3D

D (E ) ~

2D

D (E ) ~

E

(d)

(c)

1D

D (E ) ~

∑
j

∑j m *
OD

m*
E

D (E ) ~

∑ δ (E − E j )
j

Rys. 6. Gęstość stanów elektronowych dla (a) kryształów objętościowych oraz niskowymiarowych
nanostruktur półprzewodnikowych: (b) studni, (c) nanodrutów i (d) kropek kwantowych [40].

Gęstość stanów dla kryształu objętościowego opisanego, w najprostszym przypadku,

()

 ℏ2k 2
paraboliczną relacją dyspersji: E k =
, jest pierwiastkową funkcją energii (rys. 6a).
2m*

Zmniejszenie wymiarowości układu powoduje wzrost gęstości stanów w pobliżu przerwy
wzbronionej. Wówczas funkcja D(E ) przestaje być funkcją ciągłą i przybiera postać
przedstawioną na rysunkach 6b-d. W przypadku układów 2D oraz 1D efekt uwięzienia
prowadzi do powstania dyskretnych podpasm. W studni kwantowej nośniki ładunku
(elektrony i dziury) ograniczone są tylko w jednym wymiarze w granicy grubości studni, ale
w płaszczyźnie ograniczonej warstwy zachowanie nośników odpowiada kryształowi
objętościowemu. Przyjmując, że ruch nośników jest swobodny w płaszczyźnie y - z
a skończony w kierunku wzrostu studni (wzdłuż osi x), wówczas elektronowe poziomy
energetyczne (dla nieskończonej bariery potencjału) opisane są relacją dyspersji

()

(

)

 ℏ 2 π 2l 2 ℏ 2 k y2 + k z2
El k =
+
;
2m* L2x
2m*

l=1, 2, 3…

(3)

z parametrem Lx będącym szerokością studni.
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Każdej dyskretnej wartości energii El odpowiada parabola możliwych energii związanych ze
swobodnym ruchem nośników ładunku w płaszczyźnie y - z. W odróżnieniu od kryształu
objętościowego, gęstość stanów dla dwuwymiarowej studni kwantowej jest stała (dla każdego
El), tzn. nie zależy od energii. Ogólna gęstość stanów elektronowych jest funkcją schodkową,
ze schodkami pojawiającymi się dla energii każdego skwantowanego poziomu o wysokości
stopnia danym równaniem: D(E ) =

m*
πℏ 2

. Jednowymiarowe druty kwantowe zasadniczo

zachowują się jak studnia potencjału, w której ruch nośników ładunku (elektronów i dziur)
ograniczony jest w dwóch kierunkach. Relacja dyspersji dla nanodrutów ma postać

()

 ℏ 2π 2  l 2 n 2  ℏ 2 k 2
z
 + +
; l, n=1, 2, 3…
El,n k =
2m*  L2x L2y  2m*

(4)

Jak widać na rysunku 6c, gęstość stanów dla drutów kwantowych jest bardziej
skomplikowana. Efekt uwięzienia jest bardziej dostrzegalny dla drutów kwantowych
(widoczne jednowymiarowe podpasma) niż dla studni kwantowej. W tym przypadku
funkcja D(E )

na każdym podpaśmie może być opisana zależnością

D(E ) ~ E1/ 2 .

W zerowymiarowych nanostrukturach nośniki ładunku ograniczone są we wszystkich trzech
kierunkach i relacja dyspersji przyjmuje postać

()

 ℏ 2π 2  l 2 n 2 m 2 
 +
 ; l, n, m=1, 2, 3…
El,n,m k =
+
2m*  L2x L2y L2z 

(5)

Uwięzienie elektronów w trzech kierunkach powoduje powstanie dyskretnych poziomów
energetycznych. Gęstość stanów dla kropek kwantowych opisana jest przez zbiór dyskretnych
funkcji δ (rys. 6d) [41].

2.3. Kryształy mieszane oraz nanostruktury na bazie PbTe

Związek półprzewodnikowy tellurku ołowiu ma szereg unikalnych własności, takich
jak: wąska przerwa energetyczna, małe masy efektywne elektronów i dziur czy niezwykle
wysoka stała dielektryczna, które są przyczyną szerokiego zainteresowania tym materiałem.
Dzięki temu może być on stosowany w urządzeniach termoelektrycznych, laserach oraz
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detektorach promieniowania podczerwonego [42, 43]. Z powodu bardzo dobrych własności
termoelektrycznych (duża ruchliwość nośników oraz niska przewodność cieplna), tellurek
ołowiu używany jest zarówno w urządzeniach chłodzących, jak i w urządzeniach do
wytwarzania energii elektrycznej. Są to m.in. pompy ciepła, generatory energii oraz czujniki
termiczne [44, 45]. Ogromna stała dielektryczna jest konsekwencją jonowego charakteru
PbTe, co po raz pierwszy zostało zaobserwowane przez E. Bursteina i P. Egli’ego w 1955
roku [46]. PbTe może być łatwo wyhodowany jako półprzewodnik typu n lub p. Ponadto
w celu osiągnięcia obu typów przewodnictwa niepotrzebne jest zewnętrzne domieszkowanie,
ponieważ rodzime defekty punktowe (np. luki Te lub Pb) pełnią funkcję donorów
i akceptorów [47, 48]. Przewodnictwo typu n i p może zostać osiągnięte poprzez zmianę
stechiometrii kryształu zarówno podczas wzrostu, jak i poprzez wygrzewanie w atmosferze
telluru lub ołowiu.
Bardzo duże zainteresowanie wzbudzają także związki potrójne utworzone na bazie
tellurku ołowiu. Ważną cechą takich układów półprzewodnikowych jest to, że ich przerwa
wzbroniona jest bardzo wrażliwa na temperaturę i skład. I tak na przykład, domieszkowanie
jonami Eu lub Sr prowadzi do zwiększenia przerwy energetycznej PbTe [49, 50], podczas gdy
dodanie Sn powoduje jej zmniejszenie. Utworzony w rezultacie związek trójskładnikowy
Pb1-x Eu x Te jest wszechstronnie używanym materiałem barierowym dla niskowymiarowych
struktur (z ograniczeniem kwantowym w PbTe), natomiast kryształ mieszany Pb1-xSnxTe jest
bardzo

interesującym

materiałem

do

zastosowań

w

optoelektronice

w

dalekiej

podczerwieni [51]. Dodatkową zaletą w zastosowaniu PbTe, jako materiału bazowego do
tworzenia stopów jest fakt, iż posiada on dwa, energetycznie bliskie maksima w paśmie
walencyjnym. Dzięki temu zależność względnego udziału lekkich i ciężkich dziur od składu
i temperatury umożliwia sterowanie elektrycznymi oraz optycznymi własnościami systemu.
A. Rosenberg i in. [52], P. Nikolic [53] oraz L. Rogers i A. Crocker [54] w swoich pracach
wykazali, iż utworzenie stopów trójskładnikowych Pb1-xCdxTe powoduje wzrost przerwy
energetycznej tellurku ołowiu wraz ze wzrostem koncentracji Cd, a także zmniejszenie
energii separacji pomiędzy pasmem walencyjnym lekkich i ciężkich dziur. Co więcej,
opisywano również, iż przerwa energetyczna stopów Pb1-xMnxTe zwiększa się wraz ze
wzrostem temperatury, jak również koncentracji Mn [55]. Zmiana struktury pasmowej
Pb1-x Mn x Te wraz ze zwiększeniem zawartości manganu podobna jest do zmian struktury
pasmowej PbTe wywołanych wzrostem temperatury. Kryształy mieszane z jonami Mn nie
tylko oferują możliwość manipulacji przerwą energetyczną PbTe, ale mają również ogromny
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termoelektryczny potencjał aplikacyjny. W pracy [55] V. Osinniy i in. wykazali, iż
w temperaturze pokojowej i dla stałej koncentracji nośników, siła termoelektryczna
w materiale Pb1-xMnxTe typu p zwiększa się szybko wraz ze wzrostem koncentracji Mn.
Zaobserwowano także sześć razy większą wartość bezwymiarowego termoelektrycznego
parametru ZT niż dla kryształu objętościowego PbTe typu p.
Z powodu różnych wartości przerw energetycznych PbTe i CdTe, układ PbTe – CdTe
wydaje się być atrakcyjny dla różnych fotonicznych oraz termofotowoltaicznych zastosowań
[56]. Zastosowania te są możliwe ze względu na wyjątkowo niską relatywną rozpuszczalność
obu materiałów, wynikającą z różnicy w ich strukturach krystalicznych. Separacja faz
krystalicznych prowadzi do samoistnego tworzenia się kropek kwantowych PbTe w materiale
półprzewodnikowym CdTe. Dobierając odpowiednie warunki wzrostu możliwe jest
otrzymanie metodą epitaksji z wiązek molekularnych nanometrowych rozmiarów kropek
kwantowych PbTe [57, 58]. Taki układ, który składa się z kropek kwantowych materiału
półprzewodnikowego o wąskiej przerwie wzbronionej osadzonych w materiale o szerokiej
przerwie energetycznej, doskonale nadaje się do zastosowań w optoelektronice. Jakościowo
różne struktury krystaliczne PbTe i CdTe prowadzą także do utworzenia w różnych
heterostrukturach PbTe/CdTe ostrych (w skali atomowej) międzypowierzchni (ang.
interface). Wyniki badań dotyczących międzypowierzchni pomiędzy półprzewodnikowymi
kropkami tellurku ołowiu w tellurku kadmu publikowane były w pracach [59, 60, 61, 62].
Ostatnio pokazano również, iż możliwe jest otrzymanie nanometrowej wielkości anty-kropek
kwantowych, tj. kropek CdTe osadzonych w materiale przewodzącym PbTe [63, 64].
Z drugiej jednak strony, z powodu ograniczonej wzajemnej rozpuszczalności PbTe i CdTe,
wzrost jednorodnych kryształów Pb1-xCdxTe z dużą zawartością kadmu (który jest istotny dla
niektórych zastosowań np. termoelektrycznych) jest skomplikowanym zadaniem. Roztwory
stałe Pb1-x Cd x Te w formie polikrystalicznych kryształów otrzymywane są głównie przy
użyciu techniki Bridgmana [65] lub przez szybkie chłodzenie poprzedzone wygrzewaniem
[52, 53, 63, 66]. Ostatnio udany wzrost pojedynczych kryształów Pb1-xCdxTe metodą z fazy
pary został opisany przez autorów pracy [67].

2.4. Termoelektryczność
Materiały termoelektryczne są specjalnym rodzajem materiałów, które umożliwiają
bezpośrednie przekształcenie energii cieplnej w elektryczną. Z powodu tych unikalnych
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własności istnieje znaczne zainteresowanie ich wykorzystaniem do różnych aplikacji.
Półprzewodnikowe materiały termoelektryczne mogą być używane w szerokim zakresie
zastosowań, m.in. w pomiarach temperaturowych, w odzyskiwaniu ciepła, w klimatyzacji czy
chłodziarkach. Co więcej, urządzenia termoelektryczne budowane na bazie takich materiałów
charakteryzują się niepowtarzalnymi cechami, takimi jak: brak ruchomych części, ciche
działanie, niewielki wpływ na środowisko oraz wysoka niezawodność [68]. Wydajność
materiałów

termoelektrycznych

opisana

jest

bezwymiarowym

parametrem

termoelektrycznym ZT definiowanym jako

S 2σ
ZT=
T,
κ

(6)

gdzie
S – termosiła zwana także współczynnikiem Seebecka, T – temperatura bezwzględna; σ i κ –
przewodność elektryczna oraz cieplna. S2σ definiuje termoelektryczny współczynnik mocy P.

W obecnie stosowanych półprzewodnikowych urządzeniach termoelektrycznych
bazujących na PbTe, SiGe czy Bi2Te3, współczynnik ZT wynosi około 1 (w T = 300 K).
Niestety tak niska wartość parametru termoelektrycznego ogranicza możliwe zastosowania
tych materiałów. Takie półprzewodnikowe materiały termoelektryczne są powszechnie
używane w urządzeniach o niskiej mocy chłodzenia (np. chłodziarkach do napojów czy
chłodnicach diód laserowych) oraz termoelektrycznych generatorach o małej mocy (np. jako
źródła energii elektrycznej w przestrzeni kosmicznej). Możliwe byłoby jednakże znacznie
szersze zastosowanie tych materiałów. Ponieważ materiały termoelektryczne wymagają
jedynie różnicy temperatur do wytwarzania energii elektrycznej, mogą one ją łatwo
wyodrębnić ze strumieni ciepła odpadowego lub innych niskiej jakości źródeł energii.
Jednakże w celu wytworzenia nowych urządzeń o lepszej wydajności, które mogłyby
konkurować i zastąpić obecne, potrzebne są materiały termoelektryczne o znacznie wyższej
wartości

parametru

termoelektrycznego

z

zakresu

ZT = 2 – 3.

Dobry

materiał

termoelektryczny powinien charakteryzować się dużym współczynnikiem Seebecka
i przewodnictwem elektrycznym, a także mieć niskie przewodnictwo cieplne. Ze względu na
fakt, że te trzy parametry (S, σ i к) są ze sobą powiązane, nie ma możliwości zwiększenia
parametru ZT w prosty sposób, tzn. zwiększając przewodnictwo elektryczne a zmniejszając
cieplne. Zwiększenie współczynnika S w materiale powoduje zmniejszenie σ. Natomiast
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wzrost σ powoduje jednoczesny spadek S oraz zwiększa к, prowadząc tym samym do redukcji
ZT.
Powszechną metodą podwyższenia ZT jest obniżenie przewodności cieplnej, np.
wprowadzając defekty lub inne fazy (wytrącenia) do materiału, co powoduje obniżenie к
poprzez rozpraszanie fononów. Innym sposobem zwiększenia parametru ZT jest
maksymalizacja termoelektrycznego współczynnika mocy P poprzez optymalizację poziomu
domieszkowego, a więc i gęstość nośników. Zwiększenie P związane jest ze zwiększeniem
współczynnika Seebecka w ramach teorii Mahana-Sofo [69]. Teoria ta sugeruje analizę
układów, w których istnieje lokalny wzrost w gęstości stanów elektronowych w wąskim
zakresie energii wokół poziomu Fermiego. Wpływ takiego lokalnego wzrostu w gęstości
stanów na współczynnik Seebecka określa wyrażenie Motta

S=

 1 dD(E ) 1 dµ (E ) 
k B2T 
+
,

µ dE  E= E
3q
 D dE
F

π2

(7)

gdzie
kB – stała Boltzmanna, q – ładunek elektronu, EF – energia Fermiego, D(E ) i µ (E ) – zależna
od energii gęstość oraz ruchliwość nośników.

Z równania (7) wynika, iż istnieją dwa sposoby prowadzące do zwiększenia współczynnika
Seebecka: (i) zwiększając ruchliwość nośników µ (E ) lub (ii) zwiększając gęstość nośników

D(E ) (np. przez lokalny wzrost w gęstości stanów elektronowych). W celu znacznego
wzmocnienia współczynnika Seebecka (dla danej koncentracji nośników) lokalny wzrost
w gęstości stanów elektronowych powinien mieć miejsce w okolicy poziomu Fermiego. Taka
analiza dotycząca zwiększenia współczynnika Seebecka przeprowadzona była przez
J. Heremansa i in. w 2008 roku [70]. W pracy [70] pokazano, iż wprowadzenie domieszki Tl
do kryształu objętościowego tellurku ołowiu powoduje wzrost parametru ZT oraz poprawia
wydajność termoelektryczną materiału. Autorzy pracy tłumaczyli ten wynik zwiększoną
gęstością stanów na poziomie Fermiego związaną z domieszkowaniem talem. Również
w nanostrukturach możemy oczekiwać silnego wzrostu ZT związanego z modyfikacją
gęstości stanów elektronowych. Efekt ten został przewidziany przez L. Hicksa oraz
M. Dresselhaus w 1993 roku [71, 72]. W swoich pracach wykazali oni, iż współczynnik
Seebecka (a w konsekwencji parametr ZT) w studniach kwantowych [71] oraz drutach
kwantowych [72] powinien być dużo większy niż w krysztale objętościowym. Wzrost
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współczynnika Seebecka jest wynikiem bardzo szybkiej zmiany gęstości stanów wraz
z energią. Zwiększenie parametru ZT zostało już eksperymentalnie zaobserwowane w różnych
niskowymiarowych nanostrukturach, m.in. w nanodrutach Bi [73], studniach oraz
połączonych systemach półprzewodnikowych kropek kwantowych na bazie PbTe oraz Bi2Te3
[71, 74, 75]. Doniesienia prac eksperymentalnych z kilku ostatnich lat wskazują, iż najwyższa
wartość parametru termoelektrycznego uzyskana została dla supersieci kropek kwantowych
PbSeTe/PbTe i wynosi ona odpowiednio ZT = 2 (w temperaturze 300 K) [74] oraz ZT = 3
(w temperaturze 550 K) [76]. Poza zwiększeniem parametru ZT związanym z pojawieniem się
lokalnych maksimów (stanów rezonansowych) w gęstości stanów elektronowych,
w nanostrukturach

możemy

również

oczekiwać

dodatkowego

wzrostu

wydajności

termoelektrycznej na skutek zmniejszenia przewodnictwa cieplnego (w porównaniu
z kryształem objętościowym) spowodowanego rozpraszaniem fononów. Nanostruktury mają
rozmiary mniejsze lub porównywalne do średniej drogi swobodnej fononu, ale większe niż
średnia droga swobodna elektronu lub dziury. Z tego powodu fonony są silniej rozpraszane
przez międzypowierzchnie niż elektrony lub dziury, co w rezultacie prowadzi do wzrostu ZT.
Uniwersalnym rozwiązaniem problemu podwyższenia wartości parametru ZT jest
wykorzystanie zjawiska samoorganizacji zaobserwowanego w stopach półprzewodnikowych,
np. spontaniczne tworzenie się nanowytrąceń jednej fazy krystalicznej w półprzewodnikowej
macierzy o innej fazie krystalicznej. Jednym z takich przykładów są kropki kwantowe PbTe
wbudowane w materiał półprzewodnikowy CdTe. Niestety struktury tego typu (odseparowane
kropki) są nieprzewodzące i wydają się nie mieć znaczenia termoelektrycznego. Niemniej
jednak łańcuchy takich połączonych kropek czy też drutów kwantowych PbTe w barierze
CdTe mogą mieć interesujące własności termoelektryczne. Ostatnio pokazano również, iż
nanometrowej wielkości anty-kropki kwantowe CdTe osadzone w materiale przewodzącym
PbTe prowadzą do znaczącego zwiększenia termoelektrycznego parametru ZT [63, 64].
W takich strukturach, poza efektem wzrostu wydajności w wyniku zwiększonego
rozpraszania fononów, możemy (podobnie jak ma to miejsce w studniach i drutach
kwantowych)

spodziewać

się

możliwości

optymalizacji

współczynnika

Seebecka.

W studniach oraz drutach kwantowych możliwość ta wynika z istnienia gwałtownych zmian
gęstości stanów elektronowych w obszarach energii, gdzie pojawiają się nowe podpasma.
W układzie anty-kropek i anty-drutów, modulacja gęstości stanów związana jest z istnieniem
stanów rezonansowych w widmie ciągłym elektronów, na skutek częściowej lokalizacji
elektronów w wąskich kanałach pomiędzy anty-obiektami.
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Rozdział III.
Metody obliczeń
W tej części rozprawy doktorskiej omówione zostaną główne założenia, twierdzenia
oraz przydatne przybliżenia dwóch metod obliczeniowych fizyki ciała stałego: ab initio
(w ramach teorii funkcjonału gęstości) oraz ciasnego wiązania. Obie te metody zostały użyte
do przeprowadzenia obliczeń w ramach niniejszej pracy.

3.1. Metoda ab initio
Metody obliczeń właściwości fizycznych ciał stałych opierają się na podstawowych
zasadach mechaniki kwantowej. Dzięki postępowi w tej dziedzinie, możliwe jest
analizowanie

właściwości

przeprowadzenia

wielu

nowych

kosztownych

(hipotetycznych)
procesów

materiałów

bez

eksperymentalnych.

konieczności
Przewidywania

teoretyczne mogą na przykład dać odpowiedź na pytanie czy założona struktura atomowa
może w ogóle istnieć. Wykorzystanie zaawansowanych metod obliczeniowych jest
nieocenionym narzędziem poznawczym, pozwalającym lepiej zrozumieć istotę procesów
zachodzących w materii na poziomie mikroskopowym. Jednymi z najintensywniej
rozwijających się od czterech dziesięcioleci metod obliczeniowych są metody z pierwszych
zasad [77]. Są to najbardziej rozpowszechnione metody obliczeń o wysokiej dokładności
(nagroda Nobla w 1998 roku w dziedzinie chemii kwantowej). Podejście ab initio polega na
przybliżonym rozwiązywaniu wieloelektronowego równania Schrödingera bez użycia
parametrów pozwalających na dopasowanie wyników do danych eksperymentalnych.
Używając metod z pierwszych zasad można obecnie analizować szeroką klasę
układów zawierających od kilku do kilkuset atomów. Badane są zarówno kryształy
objętościowe, obiekty zlokalizowane w kryształach i na granicach faz (m.in. domieszki
i defekty strukturalne), jak również nanostruktury (m.in. cienkie warstwy, druty kwantowe
i kropki kwantowe). Poza studiowaniem własności elektronowych, prowadzone są także
badania dotyczące stabilności układu (jego struktury geometrycznej) oraz technologii
wytwarzania nanostruktur kwantowych. Co więcej, otrzymane wyniki teoretyczne są zwykle
zgodne z eksperymentem.
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3.1.1.

Teoria funkcjonału gęstości

W podejściu ab initio punktem wyjścia do obliczeń własności fizycznych materiałów,
jest równanie Schrödingera dla układu wielociałowego. Układ składający się z dużej liczby
oddziałujących cząstek (elektronów oraz jonów) stanowi bardzo poważny problem do
rozwiązania zarówno analitycznie, jak i numerycznie. Pierwsze próby znalezienia pewnych
uproszczeń miały miejsce dawno temu. Najistotniejszym z nich jest przybliżenie Borna Oppenheimera (tzw. przybliżenie adiabatyczne), które stosowane jest w większości obliczeń
z pierwszych zasad. Mówi ono, iż elektrony są bardzo lekkie w porównaniu z jądrami
atomowymi, poruszają się znacznie szybciej i można zaniedbać wszystkie efekty kwantowe
związane z ruchem jąder. Innymi słowy, rozpatrując ruch elektronów ciężkie jądra atomowe
traktuje się jako nieruchome obiekty, wokół których poruszają się elektrony [78]. Brana pod
uwagę jest tylko energia oddziaływania pomiędzy elektronami, energia kinetyczna oraz
energia potencjalna elektronów poruszających się w potencjale pochodzącym od jąder
atomowych traktowanym jako potencjał zewnętrzny. Taki układ jest całkowicie zdefiniowany
przez potencjał zewnętrzny oraz ilość elektronów. Po uwzględnieniu wszystkich założeń
przybliżenia Borna-Oppenheimera Hamiltonian N elektronowego układu przyjmuje postać
2 N
2
N e2Z
1
ℏ
e
j
Hˆ = −
∇ i2 + ∑   − ∑  
∑
2m i
2 i ≠ j ri − r j i,j ri − R j

,

(8)

gdzie
m oraz e – masa i ładunek i-tego elektronu, Zj oraz Rj – ładunek i położenie jądra j. Pierwszy
wyraz w powyższym równaniu jest operatorem energii kinetycznej dla elektronów
(oznaczanym dalej jako Tˆ ), drugi wyraz to operator oddziaływania pomiędzy elektronami
(Û), natomiast trzeci to potencjał zewnętrzny pochodzący od jąder atomowych ( Vˆext ).
N
  

ˆ
Vext (r1,r2 ,...rN ) = ∑ vˆext (ri )
i =1

(9)
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Twierdzenia Hohenberga-Kohna

Problem układu wielocząstkowego po zastosowaniu przybliżenia adiabatycznego jest
o wiele prostszy, ale nawet z takim uproszczeniem nie umiemy znaleźć rozwiązania
Hamiltonu zdefiniowanego równaniem (8) w postaci wieloelektronowej funkcji falowej.
Istnieje kilka metod pozwalających uzyskać bogatą wiedzę o układzie bez znajdowania tego
typu rozwiązania. Obecnie najbardziej efektywnym podejściem jest tzw. teoria funkcjonału
gęstości przedstawiona przez P. Hohenberga, W. Kohna oraz L. Shama [79, 80]. Teoria ta
pozwala zastąpić problem znalezienia wieloelektronowego stanu podstawowego układu dużo
prostszym problemem znalezienia samouzgodnionego rozwiązania dla gęstości elektronowej.
Ponadto w ramach DFT możliwa jest minimalizacja energii całkowitej układu ze względu na
położenia atomowe, używając sił Hellmanna-Feynmana (które są pierwszymi pochodnymi
energii układu po położeniach atomowych) [81].
Teoria funkcjonału gęstości opiera się na dwóch podstawowych twierdzeniach
Hohenberga-Kohna [79].
Twierdzenie I:

„Istnieje wzajemnie jednoznaczne przyporządkowanie zewnętrznego potencjału νˆext (r ) oraz

gęstości elektronowej ρ(r ) układu wieloelektronowego w stanie podstawowym.”



νˆext (r ) ↔ ρ (r )

(10)


Rozpatrywany układ może być jednoznacznie zdefiniowany przez gęstość ρ (r ) zamiast przez

νˆext (r ) . Bezpośrednią konsekwencją pierwszego twierdzenia Hohenberga-Kohna jest fakt, iż
wartość oczekiwana dowolnej obserwabli Ô na stanie podstawowym jest unikalnym
funkcjonałem gęstości elektronów. Gęstość dostarcza tyle samo informacji o układzie, co
funkcja falowa Ψ stanu podstawowego [82]. Dla dowolnej obserwabli Ô istnieje funkcjonał
gęstości O taki, iż

Ψ Oˆ Ψ = O[ρ ] .

(11)

Z tego powodu energia E w stanie podstawowym, jak również wartość oczekiwana energii
kinetycznej Tˆ oraz wartość oczekiwana oddziaływania elektron-elektron Û mogą być
wyrażone jako funkcjonały gęstości w stanie podstawowym. Wówczas funkcjonał
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odpowiadający wartości oczekiwanej Hamiltonianu dla stanu podstawowego, czyli energii
stanu podstawowego przyjmuje postać

H [ρ ] = E [ρ ] = Ψ Tˆ+Uˆ Ψ + Ψ νˆext Ψ = FHK [ ρ ] + Vext [ρ ] .

(12)

Pierwszy składnik po prawej stronie równania (12) nazywany jest funkcjonałem gęstości
Hohenberga-Kohna FHK [ρ ] , natomiast drugi wyraz jest funkcjonałem gęstości dla potencjału
zewnętrznego

Vext [ρ ] .

Funkcjonał

gęstości

Hohenberga-Kohna

jest

funkcjonałem

uniwersalnym dla każdego wieloelektronowego układu, tzn. nie zależy od potencjału
zewnętrznego.
Twierdzenie II:
„Przy zadanym potencjale zewnętrznym Vext funkcjonał



 
EVext [ρ ] = FHK [ρ (r )] + ∫ ρ (r )νˆext (r )dr

(13)

osiąga minimum, gdy ρ jest równe gęstości elektronów w stanie podstawowym.”
Wtedy EVext [ρ ] równa się energii stanu podstawowego.

Podejście Kohna-Shama
Twierdzenia Hohenberga-Kohna pokazują, iż istnieje unikalne odwzorowanie
pomiędzy gęstością a energią w stanie podstawowym. Jednakże nie dostarczają one żadnej

informacji w jaki sposób znaleźć gęstość ρ (r ) . W 1965 roku W. Kohn i L. Sham [80]
wprowadzili nowe podejście do funkcjonału energii całkowitej. Polega ono na zastąpieniu
trudnego wieloelektronowego układu oddziałujących cząstek, pomocniczym fikcyjnym
układem cząstek nieoddziałujących. Przy czym gęstości stanu podstawowego obu układów
muszą być identyczne.
Dokładna energia całkowita E oraz energia Hartree-Focka EHF jako funkcjonały gęstości mają
postać

E=FHK +Vext=T+U+Vext ,

(14)
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E HF=T0+VH +Vx+Vext .

oraz

(15)

Człony T0, VH oraz Vx oznaczają odpowiednio
T0 – funkcjonał energii kinetycznej liczony tak jak dla nieoddziałujących elektronów,
VH – funkcjonał energii Hartree,
Vx – funkcjonał dla energii wymiany.
N

T0 [ρ ] = ∑
i =1



ℏ 2∆
φi (r ) −
φi (r ) ,
2m

 N * 

ρ(r )=∑ φi (r )φi (r ) ,
i =1
2

e
VH [ρ ] =
2

∫∫

ρ (r1 )ρ (r2 )  

 
  dr1dr2 .
r1 − r2

(16)

(17)

(18)

Odejmując równanie (14) od (15) otrzymujemy funkcjonał dla energii korelacji Vc

E − E HF=Vc .

(19)

Wówczas

E=T0 + VH + Vxc + Vext ,

(20)

gdzie

Vxc = Vx + Vc jest funkcjonałem energii korelacji - wymiany.
Uwzględniając powyższe równania, funkcjonał energii całkowitej EVext [ρ ] zdefiniowany
równaniem (13) przyjmuje postać


 
EVext [ρ ] = T0 [ρ ]+VH [ρ ]+Vxc [ρ ] + ∫ ρ (r ) vˆext (r )dr .

(21)

Energia stanu podstawowego może być znaleziona przez zminimalizowanie funkcjonału
energii EVext [ρ ] . Odpowiada to rozwiązaniu problemu N nieoddziałujących elektronów
poruszających się w potencjale efektywnym v̂0 danym wyrażeniem

νˆ0 = νˆH + νˆxc + νˆext ,
gdzie

 ∂V [ρ ]
νˆxc (r ) = xc
.
∂ρ

(22)

(23)
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Składnikami v̂H , v̂ xc oraz v̂ext występującymi w rów. (22) są odpowiednio: potencjał
Hartree, potencjał lokalny nazywany potencjałem korelacji - wymiany oraz potencjał
zewnętrzny. W równaniu (23) energia korelacji - wymiany Vxc [ρ ] jest funkcjonałem rozkładu


gęstości elektronowej ρ (r ) , natomiast potencjał korelacji - wymiany νˆxc (r ) jest pochodną

tego funkcjonału po gęstości elektronowej (podobnie zdefiniowany jest νˆH (r ) ). Prowadzi to
do powstania efektywnych jednocząstkowych równań Kohna-Shama [80]

 ℏ2

ˆ
H KS φi =  −
∆ + νˆ0 φi = ε i φi ,
 2m


(24)

gdzie εi są wartościami własnymi Kohna-Shama.

Wyrażenie (24) jest równaniem Schrödingera z potencjałem zewnętrznym zastąpionym przez
potencjał efektywny, który zależy od gęstości. Dokładna gęstość stanu podstawowego N
elektronowego układu zależy natomiast od jednocząstkowych funkcji falowych φi.
Otrzymujemy w ten sposób samouzgodniony układ równań na N jednoelektronowych funkcji
Kohna-Shama.
Odpowiadająca elektronowa część energii całkowitej stanu podstawowego dana jest
wyrażeniem
N

  
E = ∑ ε i − VH [ρ ]+Vxc [ρ ] − ∫ vˆxc (r )ρ (r )dr .
i =1

(25)

Równania Kohna-Shama dokładnie wyznaczają gęstość elektronową oraz energię stanu
podstawowego, jednakże energie orbitalne εi pojawiające się w rów. (25) są i pozostają
całkowicie formalnymi współczynnikami Lagrangera [78, 82].

3.1.2.

Przybliżenie lokalnej gęstości oraz uogólnionego gradientu

Przedstawiony w poprzedniej sekcji (3.1.1.) formalizm P. Hohenberga, W. Kohna oraz
L. Shama pokazuje, iż energia stanu podstawowego może zostać znaleziona poprzez
minimalizację funkcjonału energii EVext [ρ ] . A to może zostać osiągnięte poprzez znalezienie
rozwiązania samouzgodnionego układu jednocząstkowych równań Kohna-Shama. Kluczową
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niewiadomą w podejściu Kohna-Shama jest energia korelacji - wymiany wyrażona przez
funkcjonał gęstości Vxc [ρ ] . Ponieważ nie jest znana dokładna postać tego funkcjonału, do
opisu energii korelacji - wymiany muszą być stosowane pewne przybliżenia. Ten podrozdział
poświęcony będzie takim właśnie przybliżeniom opisującym energię korelacji - wymiany,
w szczególności przybliżeniu lokalnej gęstości [80] oraz przybliżeniu uogólnionego
gradientu [83].
Najprostszym przybliżeniem funkcjonału korelacji - wymiany jest przybliżenie
lokalnej gęstości. Zastało ono po raz pierwszy zaproponowane przez W. Kohna i L. Shama

w 1965 roku [80]. Jeśli założymy, iż „gęstość ρ (r ) = ρ jest jednorodna lokalnie, to możemy
przybliżyć lokalną gęstość energii korelacji - wymiany przez wartość taką jak dla gazu
jednorodnego o gęstości ρ” [82]. Wówczas funkcjonał energii korelacji - wymiany wyraża się
wzorem



 
VxcLDA [ρ (r )] = ∫ ρ (r )ε xc (ρ (r ))dr .

(26)



hom
ε xc (ρ (r )) = ε xc (ρ (r )) jest energią korelacji - wymiany na jedną cząstkę w układzie

jednorodnym. Potencjał korelacji - wymiany przyjmuje postać
LDA
νˆxc


 δVxcLDA [ρ ]

 ∂ε xc (ρ (r ))
(r ) =
 = ε xc ((r )) + ρ (r )

.
δρ (r )
∂ρ (r )

(27)

W przybliżeniu lokalnej gęstości całkowita energia stanu podstawowego ELDA wyraża się
następująco

E

LDA

e2
= ∑εi −
2
i =1
N

∫


 
 ∂ε xc (ρ (r ))  
  dr1dr2 − ∫ ρ (r )
 ρ (r )dr . (28)
r1 − r2
∂ρ (r )

ρ (r1 )ρ (r2 )  

ε xc (ρ ) jest funkcją tylko wartości lokalnej gęstości. Może być ona podzielona na część
wymienną i korelacyjną




ε xc (ρ (r )) = ε x (ρ (r )) + εc (ρ (r )) .

(29)

Znana jest dokładna analityczna postać energii wymiany w układzie jednorodnym [84]
13

 13
3 3
ε x (ρ ) = −   ρ (r ) ,
4π

(30)

natomiast energia korelacji ma charakter przybliżony.
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Postać analityczna εc (ρ ) została przedstawiona przez J. Perdewa oraz A. Zungera [85]
i opiera się na wynikach symulacji numerycznych Monte-Carlo dla jednorodnego gazu
elektronowego [86]. Przybliżenie lokalnej gęstości daje sposób całkowitego zdefiniowania
równań Kohna-Shama. Co więcej, prowadzone w szerokim zakresie testy obliczeniowe [87]
wykazały, iż przybliżenie to daje nieoczekiwanie dobre wyniki w badaniach fazy
skondensowanej.
Innym podejściem do energii korelacji - wymiany jest przybliżenie ogólnego
gradientu zaproponowane przez J. Perdewa i W. Yue’go w 1986 roku [83]. Przedstawiony
przez nich model zakłada zależność energii nie tylko od gęstości w określonym punkcie, ale
także od gradientu gęstości. Z tego powodu to podejście nazywamy przybliżeniem
uogólnionego gradientu. Funkcjonał energii korelacji - wymiany GGA ma postać




 
VxcGGA [ρ (r )] = ∫ ρ (r )ε xc (ρ (r ) ∇ρ (r ) )dr .

(31)

Pomimo, iż GGA działa ogólnie nieznacznie lepiej niż przybliżenie lokalnej gęstości, posiada
kilka wad. Mianowicie, w LDA jest tylko jeden funkcjonał korelacji - wymiany, ponieważ
istnieje unikalna definicja ε xc . W przypadku GGA jest pewna dowolność uwzględnienia
gradientu gęstości elektronowej, a więc istnieje kilka wersji tego przybliżenia. Dwa
najczęściej stosowane funkcjonały w obliczeniach ciał stałych to: funkcjonał Perdewa-Wanga
(PW91) [88] oraz funkcjonał Perdewa-Burke’go-Ernzerhofa (PBE) [89]. Co więcej, często
swobodne parametry funkcjonału GGA dopasowuje się do dużej ilości danych
doświadczalnych atomów i molekuł. Ustalane są wtedy najlepsze wartości tych parametrów
i funkcjonał jest gotowy do użycia. Z tego powodu, takie obliczenia GGA nie są obliczeniami
z pierwszych zasad, ponieważ wykorzystywane są tutaj niektóre eksperymentalne
informacje [78].

3.1.3.

Metoda fal płaskich

W poprzednich sekcjach (3.1.1. oraz 3.1.2.) omówiona została teoria funkcjonału
gęstości, w ramach której skomplikowany wielociałowy problem oddziałujących elektronów
oraz jonów sprowadza się do problemu pojedynczych cząstek poruszających się w potencjale
efektywnym v̂0 . Pomimo tego uproszczenia, nadal pozostaje kwestia znalezienia rozwiązania
samouzgodnionego układu równań na N jednoelektronowych funkcji Kohna-Shama. Jest to
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szczególnie trudne dla rozbudowanych układów (takich jak krystaliczne ciała stałe czy
ciecze), składających się z nieskończonej liczby elektronów. W wielu wypadkach badany
układ daje się przedstawić (lub przybliżyć) jako układ periodyczny w przestrzeni, co znacznie
ułatwia obliczenia. Opisujemy wówczas nasz kryształ przy pomocy komórki ze skończoną
ilością atomów periodycznie powtarzanej we wszystkich trzech kierunkach w przestrzeni.
Taka komórka może być zarówno komórką prymitywną kryształu, jak i dużą superkomórką
zawierającą grupę atomów tworzących badany (hipotetyczny) kryształ. Powszechnie
stosowanym podejściem do rozwiązania równań Kohna-Shama w układzie periodycznym,
jest przedstawienie jednocząstkowych funkcji falowych w jakiejś bazie funkcji, które mają
proste znane własności. Najczęściej funkcje falowe opisuje się w bazie fal płaskich
wykorzystując teorię Blocha. Zastosowanie fal płaskich ma kilka bezpośrednich korzyści. Po
pierwsze fale płaskie tworzą zbiór ortogonalny. Ponadto są dokładnymi funkcjami własnymi
jednorodnego gazu elektronowego. Kolejną zaletą jest to, że nie są one dostosowane do
konkretnego atomu. Ponieważ fale płaskie nie zależą od położenia atomów, teoria Hellmanna
- Feynmana może być bezpośrednio zastosowana do obliczeń sił atomowych [90].
Użycie teorii Blocha przekształca problem obliczenia nieskończonej liczby
elektronowych funkcji falowych w problem obliczenia skończonej liczby elektronowych

funkcji falowych dla skończenie wielu punktów k w przestrzeni odwrotnej. W układzie
periodycznym elektronowe funkcje falowe są funkcjami Blocha. Równania Kohna-Shama
(rów. (24)) w notacji funkcji Blocha mają postać

 p2
  
 

ˆ
(
+
ν
r

0 )ψ n,k (r ) = E n,k ψ n,k (r ) ,
 2m


(32)

gdzie

v̂0 jest potencjałem efektywnym danym równaniem (22). Szukane funkcje własne ψ n,k (r )

rozwinięte na fale płaskie dane są wyrażeniem
  


n,
k i (k +G )r

ψ  (r ) = ∑
c e
,
 G
n,k

(33)

G

gdzie


n, k oraz G oznaczają odpowiednio indeks pasma, wektor falowy oraz wektor sieci
 2

2 k+G
< Ecut-off . Parametr Ecut-off
odwrotnej. Sumujemy po takich wektorach G , dla których ℏ
2m
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jest maksimum energii kinetycznej fal płaskich i jest zazwyczaj nazywany energią odcięcia
(ang. cut-off energy). Ponieważ do bazy włączane są tylko fale płaskie do pewnej energii
odcięcia, zbieżność obliczeń (w odniesieniu do rozmiaru bazy) kontrolowana jest przez jeden
parametr i może być ona w bardzo łatwy sposób sprawdzona poprzez zwiększenie wartości
energii Ecut-off.
W reprezentacji fal płaskich równania Kohna-Shama przybierają bardzo prostą postać.
i (k +G )r
oraz całkując
Podstawiając rów. (33) do rów. (32), a następnie przemnażając przez e
  

po r otrzymujemy równanie na wartości własne

(

)


   n,k
 ℏ2   2
n,
k





∑  2m k + G δGG′ + vˆ0 G-G′  cG′ = En,k cG ,
G′ 


(34)

gdzie
 
 
 
 
νˆ0 G − G′ = νˆH G − G′ + νˆxc G − G′ + νˆext G − G′ .

(

)

(

)

(

)

(

)

Rozwiązanie powyższego równania uzyskamy poprzez diagonalizacje macierzy Hamiltonianu
z elementami macierzowymi H k+G,k+G ′ . Rozmiar macierzy zależy od wyboru energii odcięcia
i staje się on bardzo duży dla układów zawierających zarówno elektrony walencyjne, jak
i elektrony rdzenia. Jest to znaczny problem, ale może zostać rozwiązany po zastosowaniu
przybliżenia pseudopotencjałów [77].

3.1.4.

Pseudopotencjały oraz metoda PAW

Większość fizycznych oraz chemicznych właściwości ciał stałych w znacznie
większym stopniu zależy od elektronów zewnętrznych (walencyjnych) niż od elektronów
wewnętrznych (rdzenia). Elektrony walencyjne, które biorą udział w wiązaniach chemicznych
kryształu (w przeciwieństwie do elektronów rdzenia), mogą być w łatwy sposób opisane przy
użyciu niewielkiej liczby fal płaskich. Natomiast elektrony rdzenia są silnie zlokalizowane
wokół jądra atomowego i następuje nieznaczne przekrywanie się ich funkcji falowych
z sąsiednich atomów. Funkcje falowe szybko oscylują w pobliżu jąder atomowych, dlatego
też do ich opisu potrzebne są fale płaskie o bardzo dużych wartościach wektorów
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falowych k . Prostym podejściem do zredukowania ilości fal płaskich (obniżenia Ecut-off) jest
uwzględnienie tylko elektronów walencyjnych oraz zastąpienie potencjału zewnętrznego
przez sumę odpowiednich pseudopotencjałów. Podstawową ideą pseudopotencjału jest
zamiana silnego potencjału kulombowskiego jądra atomowego oraz elektronów rdzenia
gładkim

pseudopotencjałem

działającym

na

elektrony

walencyjne.

Wprowadzając

pseudopotencjał nie musimy uwzględniać elektronów rdzenia w obliczeniach, co powoduje
zmniejszenie wymagań dotyczących dokładności wyznaczenia energii całkowitej. To sprawia,
iż obliczenia różnic energii całkowitej pomiędzy konfiguracjami atomowymi będą
numerycznie dużo bardziej stabilne [90].
Obecnie pseudopotencjały konstruowane są na podstawie obliczeń ab initio dla
izolowanych atomów lub stanów atomopodobnych. Takie pseudopotencjały nazywane są
pseudopotencjałami „ab initio”, ponieważ nie są one dopasowywane do danych
eksperymentalnych dla konkretnych badanych cząsteczek lub kryształów. Wyróżniamy
głównie trzy różne przybliżone metody opisujące oddziaływanie elektronów walencyjnych
z jądrami atomowymi oraz elektronami rdzenia. Są to pseudopotencjały „ab initio”
zachowujące normę (ang. norm-conserving pseudopotentials [91]) i ultramiękkie (ang. ultrasoft pseudopotentials [92]) oraz metoda PAW (ang. projector augmented wave metod [93]).
Wszystkie te trzy metody są tzw. metodami „zamrożonego rdzenia”. Oznacza to, iż własności
elektronów rdzenia są wyznaczane wstępnie, a następnie trzymane niezmienione w trakcie
pozostałych obliczeń.
Pseudopotencjały zachowujące normę zostały po raz pierwszy wprowadzone przez
D. Hamanna i in. w 1979 roku [91]. Koncepcją tej metody jest zastąpienie funkcji falowej
wszystkich elektronów ΨAE (ang. all-electron – AE) wewnątrz rdzenia o danym promieniu
odcięcia (Rcut-off) dowolną gładką pseudofunkcją falową ΨPS (ang. pseudo – PS). Przy czym,
wewnątrz wybranego Rcut-off pseudofunkcja ΨPS musi mieć taką samą normę jak prawdziwa
funkcja falowa, a na brzegu rdzenia, tj. w Rcut-off taką samą pochodną logarytmiczną. Powyżej
Rcut-off (czyli dla promienia r ≥ Rcut-off) pseudofunkcja oraz prawdziwa funkcja falowa powinny
być identyczne, tak aby obie funkcje falowe generowały identyczny rozkład gęstości.
Przedstawione własności są kluczowe, by pseudopotencjał miał optymalną „przenoszalność”
pomiędzy różnymi otoczeniami chemicznymi atomów, czyli był uniwersalny. Oprócz tego
pseudopotencjał powinien być „miękki” tak bardzo jak to tylko możliwe. Oznacza to, że
liczba fal płaskich wymagana do rozwinięcia pseudofunkcji falowych powinna być jak
najmniejsza. Obie te cechy („przenoszalnośc” oraz „miękkość”) są ściśle powiązane
z promieniem odcięcia Rcut-off i współzawodniczą ze sobą. Niskie wartości promienia odcięcia
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dają pseudopotencjały z bardzo dobrym „przenoszeniem”, natomiast wyższe wartości Rcut-off
czynią pseudopotencjał „miększym”. Kompromisem pomiędzy tymi dwoma wymogami, jest
ustalenie górnej granicy dla Rcut-off [90].
Niestety, takie podejście nie upraszcza obliczeń dla elementów o konfiguracji powłoki
walencyjnej 2p i 3d, jak również pierwiastków ziem rzadkich. Ponieważ te elektrony
walencyjne są silnie zlokalizowane w obszarze rdzenia jonowego, dla dobrego odwzorowania
ich funkcji falowych wymagane jest użycie bardzo dużej liczby fal płaskich. Rozwiązanie
tego problemu zostało zaproponowane przez D. Vanderbilta w 1990 roku [92]. Przedstawił on
nowy typ pseudopotencjałów, tzw. pseudopotencjały ultramiękkie, w których wymóg
zachowania normy został zniesiony. Co więcej, w ramach pseudopotencjałów typu
Vanderbilta obliczana jest tylko mała część funkcji falowych. To pozwala na istotne
obniżenie energii odcięcia (czyli zredukowanie liczby fal płaskich w obliczeniach) oraz
znacznie zaoszczędza czas komputerowy. Jedną z wad używania pseudopotencjałów
ultramiękkich jest dość trudna konstrukcja pseudopotencjału, tzn. dla każdego atomu musi
być wybrana duża liczba parametrów (kilka promieni odcięcia). Co więcej, w celu otrzymania
dokładnych

oraz

uniwersalnych

pseudopotencjałów

wymagane

są

obszerne

testy

obliczeniowe [90].
Innym podejściem, które unika niektórych z wad pseudopotencjałów ultramiękkich,
jest metoda PAW pierwotnie wprowadzona przez P. Blöchla w 1994 roku [93]. Główną ideą
tej metody, jest wyrażenie prawdziwych funkcji falowych ΨAE poprzez gładkie pseudofunkcje
falowe ΨPS przy pomocy przekształcenia liniowego Ψ AE = TˆΨ PS . Operator Tˆ dany jest
wyrażeniem

(

Tˆ = 1 + ∑ φiAE − φiPS

)p

PS
i

,

(35)

i

gdzie

φiAE oraz φiPS są to funkcje parcjalne, natomiast piPS są to funkcje rzutowania. Indeks i odnosi
się do położenia atomowego.
Używając przekształcenia zdefiniowanego rów. (35) funkcja ΨAE przyjmuje postać

(

Ψ AE = Ψ PS + ∑ φiAE − φiPS

)p

PS
i

Ψ PS .

(36)

i

W podejściu PAW, każdy atom w układzie otoczony jest sferą o danym promieniu odcięcia
Rcut-off. Jest to tzw. sfera PAW (ang. augmentation sphere). Promień Rcut-off używany jest do
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zdefiniowania obszaru, w którym operator Tˆ musi odtwarzać całkowitą węzłową strukturę
funkcji falowych elektronów walencyjnych. Pseudofunkcje falowe ΨPS są zmiennymi
wariacyjnymi i rozwinięte są w bazie fal płaskich. W obszarze międzywęzłowym pomiędzy
sferami, prawdziwe funkcje ΨAE oraz pseudo funkcje falowe ΨPS są identyczne. Natomiast
wewnątrz sfer ΨPS są złym dopasowaniem do prawdziwych funkcji falowych i używane są
tylko jako narzędzie obliczeń. Metoda PAW narzuca kilka ograniczeń. Po pierwsze wewnątrz
sfer PAW funkcje piPS powinny być ortonormalne do φiPS ( piPS φ jPS =δij ), natomiast poza
tym obszarem muszą zanikać. Po drugie, na zewnątrz sfer, funkcje φiPS muszą być identyczne
z φiAE i powinny dopasowywać się w sposób ciągły do φiPS wewnątrz tych sfer.
W formalizmie PAW wszystkie obliczenia wykonywane są na gładkich pseudo
funkcjach falowych, ale jednocześnie możliwe jest odzyskanie informacji o prawdziwych
funkcjach falowych wewnątrz atomu. W przeciwieństwie do podejścia pseudopotencjałów,
metoda PAW tłumaczy właściwości węzłowe orbitali walencyjnych, jak również zapewnia
ortogonalność pomiędzy walencyjnymi i rdzeniowymi funkcjami falowymi. Poza tym
umożliwia znaczną redukcję liczby wykorzystywanych do obliczeń fal płaskich przy
zachowaniu wysokiej dokładności [93, 94].

3.2. Metoda ciasnego wiązania

W

poprzednim

podrozdziale

(3.1.)

przedstawiona

została

jedna

z

metod

obliczeniowych fizyki ciała stałego, tj. metoda ab initio bazująca na teorii funkcjonału
gęstości, oraz przybliżenia stosowane do rozwiązania równań Kohna-Shama. W tej sekcji
omówione zostaną główne założenia przybliżenia ciasnego wiązania [95].
Metoda ciasnego wiązania jest jedną z ważniejszych metod obliczeniowych fizyki
ciała stałego i jest ona przydatna w wielu sytuacjach, w których efekty kwantowomechaniczne są znaczące a rozmiar badanego układu powoduje, iż obliczenia ab initio stają
się niepraktyczne. Przybliżenie ciasnego wiązania zostało oryginalnie zaproponowane przez
F. Blocha [96] w 1928 roku. F. Bloch w swoim podejściu uwzględniał jedynie orbital
atomowy s, natomiast rozważania dotyczące różnych orbitali prowadzone były przez
H. Jonesa i in. w 1934 roku [97]. Metoda ciasnego wiązania opisuje elektrony ciasno
powiązane do atomów, a jej zasadniczą ideą jest przedstawienie funkcji własnych
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Hamiltonianu w postaci liniowej kombinacji jakiś znanych, zlokalizowanych stanów (np.
orbitali atomowych) dla każdego atomu w krysztale. Z tego powodu procedura ta nazywana
jest również metodą liniowej kombinacji orbitali atomowych (ang. Linear Combination of
Atomic Orbitals – LCAO). W 1954 roku J. Slater i G. Koster [98] przedstawili uproszczoną
metodę ciasnego wiązania, tzw. empiryczną (ang. Empirical Tight-Binding method – ETB),
która jest szczególnie wygodna w zastosowaniach. Praca J. Slatera i G. Kostera jest punktem
wyjścia do jakiejkolwiek dyskusji na temat metody ciasnego wiązania dla obliczeń struktury
elektronowej oraz atomowej w ciele stałym.
W ramach metody ciasnego wiązania zakładamy, iż kryształ jest periodycznym
układem atomów. Sieć krystaliczną konstruujemy poprzez powtarzanie minimalnej komórki
elementarnej wzdłuż wektorów prymitywnych sieci. Poszukujemy funkcji Blocha w postaci
kombinacji liniowej orbitali atomowych



ψ n,k (r ) = ∑ cinα Φiα ,k (r ) .

(37)

iα

Indeksami i oraz α oznaczane są odpowiednio atomy oraz orbitale atomowe. Na każdym
atomie może być scentrowanych kilka typów orbitali numerowanych indeksem α.


Funkcje Φiα, k (r ) wyrażamy przy pomocy sum Blocha orbitali atomowych. Suma Blocha jest
tworzona

dla

każdego

orbitala

atomowego

zlokalizowanego

na

każdym

atomie

w periodycznej komórce elementarnej.

Φiα, k

(r ) = 1
N

∑ e


ik Ri





φiα (r − Ri ) ,

(38)

Ri

gdzie

Ri oznacza położenie i-tego atomu wewnątrz komórki elementarnej, a N jest liczbą
 
periodycznych komórek elementarnych w krysztale. Funkcje φiα r − Ri są to orbitale

(

)

atomowe i znane są jako orbitale Löwdina [99].

W ogólności orbitale atomowe, które znajdują się na różnych atomach w komórce
elementarnej nie są ortogonalne do siebie. Używając metody P. Löwdina [99] można
utworzyć ortogonalny zbiór funkcji falowych z nie ortogonalnych orbitali atomowych.
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(

)

 
Funkcje Lödwina ϕiα r − Ri wykazują takie same własności symetrii jak orbitale atomowe
 
φiα r − Ri , ale są ortogonalne. W podejściu J. Slatera i G. Kostera sumy Blocha

(

)

konstruowane są z tych funkcji Lödwina. Następnie sumy te używane są jako zbiór funkcji
bazowych w odniesieniu do których elementy macierzowe Hamiltonianu

H iα,jβ

()


1
k =
N

e
∑


(

  
ik R j − Ri

) φ* (r − R )Hˆ φ (r − R )dr
i
jβ
j
∫ iα

(39)

Ri ,R j


mogą być wyznaczone jako funkcja k .

Równanie (39) może zostać uproszczone poprzez pominięcie jednej z dwóch sum
z czynnikiem N-1, dając w rezultacie sumowanie po wszystkich sąsiadach jednego z dwóch

atomów. Eliminując sumę po Ri otrzymamy

H iα,jβ

()

(

)

(

)

  



ik (R j − Ri )
* 
ˆ φ r − R dr .
k =∑
e
φ
r
−
R
H
i
jβ
j
∫ iα


(40)

Rj



Wskaźniki α oraz β oznaczają typy orbitali centrowanych na atomach i oraz j. R j − Ri jest

wektorem przesunięcia od atomu, na którym znajduje się orbital ϕiα do jednego z sąsiadów,
na którym zlokalizowany jest orbital ϕiβ .

Kluczową ideą w podejściu J. Slatera i G. Kostera oraz jedną, która stanowi
fundament obliczeń ciasnego wiązania, jest zastąpienie elementów macierzowych
Hamiltonianu Hiα, jβ parametrami, które zależą tylko od odległości pomiędzy atomami (i oraz
j) oraz od symetrii odpowiednich orbitali. Najczęściej parametry te dopasowywane są do
struktury pasmowej otrzymanej z obliczeń ab initio lub znanej z eksperymentów. W ten
sposób uzyskane parametry ciasnego wiązania są później wykorzystywane w celu określenia
innych właściwości materiału. W empirycznej metodzie ciasnego wiązania wprowadzone są
pewne uproszczenia. Mianowicie uwzględniamy tylko oddziaływania pomiędzy pierwszymi
i drugimi najbliższymi sąsiadami, natomiast zaniedbujemy oddziaływanie pomiędzy
orbitalami na dwóch różnych atomach, które odbywa się za pośrednictwem potencjału na
trzecim atomie. Jest to tzw. przybliżenie dwucentrowe. To oznacza, że każdy element
macierzowy w rów. (40) można przedstawić jako funkcję odległości pomiędzy dwoma
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atomami. Co więcej, w dwucentrowym opisie J. Slatera i G. Kostera, zamiast elementów
macierzowych pomiędzy orbitalami skwantowanymi przestrzennie w odniesieniu do
konkretnego kierunku w przestrzeni używa się orbitali skwantowanych w odniesieniu do


wektora ( R j − Ri ) pomiędzy nimi. Elementy macierzowe Hiα, jβ wyrażane są przy pomocy
całek oddziaływania Vαβ, λ oraz cosinusów kierunkowych. Całki Vαβ, λ oznaczane są
w standardowej notacji jako: Vspσ, Vpdπ, Vddδ, itp. Indeksy α i β oznaczają orbitale
zlokalizowane na atomach i oraz j, α , β ∈ {s, p x , p y , p z d xy , d yz , d xz , d x 2 - y 2 , d 3z 2 -r 2 ,...} ,


natomiast λ ∈ { σ ,π ,δ } i oznacza wartość rzutu momentu pędu (0, 1, 2) na wektor R j − Ri .

Dokładne definicje elementów macierzowych przedstawione zostały w pracy [98].

3.3. Szczegóły obliczeń
Ab initio

Obliczenia z pierwszych zasad wykonywane są z użyciem pakietu VASP (ang. Vienna
Ab initio Simulation Package – VASP [100, 101]), który opiera się na teorii funkcjonału

gęstości. Program ten jest wiodącym kodem obliczeniowym służącym do symulacji różnych
właściwości materiałów. Na podstawie informacji o strukturze krystalicznej rozważanego
materiału (tj. stałej sieci oraz położeniach atomowych) można uzyskać, m.in. strukturę
pasmową, gęstość stanów czy też rozkład ładunku. VASP, w ramach DFT, może być też
używany do analizowania szerokiej klasy układów, takich jak: powierzchnie, molekuły,
ciecze oraz materiały amorficzne. Poza obliczeniami własności elektronowych, program ten
umożliwia także znajdowanie minimum energii całkowitej układu jako funkcji położeń
atomowych. Można więc poszukiwać najbardziej stabilnych konfiguracji atomowych dla
danego problemu, symetrii układu odpowiadającej najniższej energii, itp. Procedura
znajdująca równowagowe położenia atomowe (dostarczając minimum energii układu) jest
zazwyczaj nazywana optymalizacją strukturalną lub relaksacją. Co więcej, właściwości
badanych obiektów obliczane są tylko z jednym ograniczeniem, którym jest skończona
prędkość

i

pamięć

używanych

do

symulacji

komputerów.

Analizy

teoretyczne

przeprowadzane przy pomocy VASPa uznawane są za znacząco pomocne w przewidywaniu
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różnych

właściwości

materiałów

zarówno

izolacyjnych,

półprzewodnikowych,

jak

i przewodzących.
Energia całkowita badanych w ramach rozprawy doktorskiej materiałów oraz
nanostruktur półprzewodnikowych wyznaczona została z wykorzystaniem metody PAW (dla
rdzeni atomowych), przybliżenia LDA (dla obliczenia energii korelacji - wymiany) oraz bazy
fal płaskich. Ta metoda obliczeniowa oraz zastosowane przybliżenie zostały dokładnie
omówione w poprzednich dwóch sekcjach niniejszego rozdziału. Wielkość bazy fal płaskich
regulowana jest energią odcięcia, która we wszystkich obliczeniach ma wartość ~ 220 eV dla
PbTe, ~ 343 eV dla CdTe oraz ~ 343 eV dla układów typu PbTe/CdTe. Wartości te są
wystarczające do uzyskania zbieżnych własności strukturalnych. Całkowanie strefy Brillouina

zostało dokonane z użyciem siatki punktów k Monkhorsta-Packa [102]. Ogólne wyrażenie


definiujące tego typu siatkę punktów k ma postać: k n ,n

3

,n =∑

1 2 3

i


2ni − N i − 1 
Gi , gdzie Gi są to
2 Ni

wektory prymitywne sieci odwrotnej. Podobnie jak w przypadku wielkości energii odcięcia,

wartości parametrów Ni definiujących siatkę punktów k zostały ustalone po przeprowadzeniu
szeregu testów zbieżności. Jako początkowych parametrów do wyznaczenia teoretycznych
równowagowych stałych sieci (podrozdział 4.1.) użyto wartości eksperymentalnych
wynoszących odpowiednio: 0.646 nm (dla PbTe) i 0.648 nm (dla CdTe). Relaksacja położeń
atomowych wykonana została z użyciem metody gradientu sprzężonego [103]. Do
wyznaczenia równowagowej konfiguracji atomowej użyto kryterium zbieżności, iż
maksymalna wypadkowa siła działająca na każdy z atomów jest nie mniejsza niż
0.001 eV/nm, co odpowiada zmianie energii całkowitej na parę mniejszej niż 2×10- 6 eV .
Wszystkie badania przeprowadzone zostały w zerowym ciśnieniu oraz temperaturze 0 K.
We wszystkich obliczeniach stosowano periodyczne warunki brzegowe oraz podejście
superkomórki (ang. supercell approach) [104]. Wybór periodycznych warunków brzegowych
jest naturalny w przypadku kryształów objętościowych (tj. periodycznych układów), które
wykazują idealną symetrię translacyjną. W przypadku układów nieperiodycznych, takich jak
powierzchnie kryształów czy izolowane obiekty (np. nanodruty) pojawia się problem, gdyż
teoria Blocha nie może być zastosowana do opisu jednocząstkowych funkcji falowych
Kohna-Shama (w każdym razie nie we wszystkich trzech kierunkach przestrzennych).
Obliczenia używające bazy fal płaskich mogą być przeprowadzone na takich układach tylko
wtedy, gdy używana jest periodyczna superkomórka. Badany układ jest więc przedstawiany
jako układ periodyczny obiektów odseparowanych od siebie pustą przestrzenią. Zastosowanie
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periodycznych warunków brzegowych powoduje w rezultacie, iż obliczenia nie są
wykonywane dla pojedynczego obiektu, ale dla periodycznej siatki badanych obiektów.
Aby ocenić wpływ efektów relatywistycznych (w szczególności oddziaływania spin orbita) na własności strukturalne (tj. stałą sieci krystalicznej, współczynnik sprężystości
objętościowej (ang. bulk modulus), itp.), przeprowadzone zostały testy obliczeniowe dla
kryształów objętościowych PbTe oraz CdTe z uwzględnieniem oraz bez uwzględnienia
sprzężenia spin - orbita (szczegóły – podrozdział 4.1.). Jak zaobserwowano (zgodnie
z poprzednio raportowanymi obliczeniami ab initio [59, 105]), wpływ tych efektów jest
znikomy, dlatego oddziaływanie spin - orbita nie zostało uwzględnione w dalszych
obliczeniach dotyczących struktury atomowej badanych układów półprzewodnikowych.
Jednak z drugiej strony, dla poprawnego wyznaczenia właściwości elektronowych badanego
układu (m.in. przerwy wzbronionej, masy efektywnej, itp.), uwzględnienie efektów
relatywistycznych jest bardzo ważne. W związku z tym w badaniach własności zależnych od
struktury elektronowej oddziaływanie spin - orbita jest uwzględnione.
W materiałach półprzewodnikowych II-VI najbardziej zewnętrzne zapełnione stany
d kadmu prowadzą do płytkich półrdzeniowych stanów, które istotnie przyczyniają się do
wiązań chemicznych [2]. Dlatego w przeprowadzonych symulacjach oprócz najbardziej
oddalonych elektronów s oraz p, również elektrony 4d Cd traktowane są jako elektrony
walencyjne. Natomiast w przypadku PbTe przeprowadzono dwa rodzaje obliczeń:
(i) uwzględniając elektrony 5d ołowiu jako elektrony rdzenia oraz (ii) uwzględniając
elektrony 5d Pb jako elektrony walencyjne. Otrzymane wyniki zostały dokładnie omówione
w podrozdziale 4.1. niniejszej rozprawy doktorskiej. W obliczeniach dotyczących kryształów
objętościowych użyto pseudopotencjałów z konfiguracją atomową: 6s26p2 (5d106s26p2),
4d105s2 i 5s25s4 dla atomów Pb, Cd oraz Te, tj. z 4 (14), 10 oraz 6 elektronami walencyjnymi.
Natomiast w pozostałych symulacjach ze względu na duże rozmiary badanych superkomórek,
z obliczeniowego punktu widzenia, ważne było użycie pseudopotencjałów z mniejszą liczbą
elektronów walencyjnych. W związku z tym dla atomu ołowiu użyto pseudopotencjałów
z czterema elektronami walencyjnymi.
Pomimo, iż oba kryształy kubiczne (PbTe oraz CdTe) mają różne struktury
krystaliczne

(RS

oraz

ZB),

posiadają

prawie

jednakowe

stałe

sieci.

Dlatego

w przeprowadzonych symulacjach dotyczących właściwości strukturalnych studni kwantowej
(szczegóły – podrozdział 4.4.) oraz jedno i zero-wymiarowych nanostruktur PbTe/CdTe
(szczegóły – podrozdział 4.5.) użyto uśrednionej wartości teoretycznej stałej sieci
a0 = 0.640 nm. Szczegóły dotyczące teoretycznych wartości a0 przedstawiono w sekcji 4.1.
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Ciasne wiązanie

Badania dotyczące właściwości elektronowych kryształów objętościowych PbTe
i CdTe, jak również kryształów mieszanych Pb1-xCdxTe oraz układów typu PbTe/CdTe
(studnie kwantowe oraz niskowymiarowe nanostruktury) wykonywane są z użyciem
przybliżenia ciasnego wiązania przy pomocy kodu napisanego w zespole Modelowania
Nanostruktur IF PAN (przez prof. R. Buczko). Oba materiały objętościowe, tj. PbTe
o strukturze RS oraz CdTe o strukturze ZB, opisywane są przy użyciu bazy sp3 orbitali
atomowych. Natomiast tellurek kadmu o strukturze soli kuchennej opisywany jest przy użyciu
bazy sp3d5. Wszystkie parametryzacje ciasnego wiązania uwzględniają oddziaływanie spin orbita.
Dla wyznaczenia struktury pasmowej CdTe o strukturze blendy cynkowej użyto
parametryzacji ciasnego wiązania zaproponowanej przez A. Kobayashi’ego i in. [106].
Podana w tej pracy parametryzacja sp3s* uwzględnia oddziaływanie tylko pomiędzy
najbliższymi sąsiadami (kation - anion). Do poprawnej analizy własności materiałów
półprzewodnikowych konieczne jest uwzględnienie części sp3 orbitali atomowych (w celu
uzyskania poprawnych wiązań kowalencyjnych), natomiast stan s* jest przydatny do opisu
wyższych energetycznie stanów wzbudzonych w paśmie przewodnictwa. Pominięcie orbitali
s* nie zmienia położenia energetycznego, jak również krzywizny pasm (walencyjnego
i przewodnictwa) w okolicy przerwy wzbronionej, tj. wartości przerwy energetycznej oraz
mas efektywnych. Dlatego w prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej symulacjach,
związek półprzewodnikowy CdTe opisywany jest parametryzacją uwzględniającą jedynie
orbitale sp3. Parametry ciasnego wiązania dla CdTe przedstawia tabela II.
W przypadku PbTe sprawdzono, iż parametry ciasnego wiązania dostępne
w literaturze ([107, 108]) nie prowadzą do wartości mas efektywnych wyznaczonych
eksperymentalnie, co zostało dokładniej omówione w podrozdziale 4.1. W związku z tym
przeprowadzone zostały obliczenia nowej parametryzacji dla tego materiału, które wykonał
Piotr Sankowski. Celem tych obliczeń było otrzymanie modelu, który poprawnie opisuje
stany elektronowe w okolicy przerwy wzbronionej w PbTe. Jest to ważne z punktu widzenia
analizy gęstości stanów elektronowych (w pobliżu energii Fermiego) nanowytrąceń
PbTe/CdTe, która została przeprowadzona z ramach niniejszej pracy (podrozdział 4.5.). Aby
uzyskać dokładne odzwierciedlenie charakteru pasm w obszarze energii Eg, wykonano
dopasowanie do wyników eksperymentalnych. Jako, że wszystkie obliczenia wykonywane
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były dla temperatury 0 K, do ustalenia parametrów ciasnego wiązania użyto wyznaczoną
eksperymentalnie wartość przerwy wzbronionej (0.19 eV) w punkcie L strefy Brillouina oraz
wartość drugiego lokalnego maksimum wzdłuż linii Σ o wysokiej symetrii, które znajduje się
w przybliżeniu o 0.17 eV (w T = 0 K) poniżej wierzchołka pasma walencyjnego w punkcie L.
Kolejnym parametrem wejściowym są wyznaczone eksperymentalnie wartości (podane
w tabeli I) poprzecznej oraz podłużnej masy efektywnej w punkcie L strefy Brillouina.
Parametry spin - orbita (∆) dla Pb oraz Te dopasowano tak, aby stosunek parametrów ∆c/∆a
był identyczny jak dla wartości atomowych (~ 1.5). Otrzymane w rezultacie wartości spin orbity są podobne do wartości atomowych, które wynoszą odpowiednio ~ 1.273 eV (Pb)
i ~ 0.8448 eV (Te) [109]. W modelu uwzględniono tylko oddziaływanie pomiędzy
najbliższymi (kation - anion) oraz drugimi najbliższymi (anion - anion oraz kation - kation)
sąsiadami, ponieważ oddziaływania z dalszymi sąsiadami są zazwyczaj mniej istotne.
Empiryczne parametry ciasnego wiązania dla PbTe umieszczone zostały w tabeli II [110].
Typową strukturą kryształów mieszanych Pb1-xCdxTe jest struktura soli kuchennej.
Dlatego do analizy własności elektronowych tych materiałów (sekcja 4.2.) potrzebna jest nie
tylko parametryzacja ciasnego wiązania opisująca tellurek ołowiu, ale także tellurek kadmu
w strukturze RS. Niestety w literaturze nie ma dostępnych parametrów dla CdTe w tej
strukturze. Istnieje również tylko kilka prac eksperymentalnych, które donoszą o otrzymaniu
takich kryształów objętościowych [111, 112]. W pracach tych, przedstawiona została analiza
optyczna struktury pasmowej CdTe o strukturze RS. Jak pokazano, pod wpływem ciśnienia
hydrostatycznego wynoszącego 3.8±0.2 GPa następuje zmiana struktury krystalicznej CdTe
z blendy cynkowej do soli kuchennej. Przeprowadzone pomiary wykazały również, iż zmiana
struktury prowadzi do przesunięcia maksimum pasma walencyjnego z punktu Γ strefy
Brillouina w kierunku punktów L oraz K. Przesunięcie to spowodowane jest efektami
hybrydyzacji orbitali p - d. Skutkiem tego materiał objętościowy CdTe o strukturze soli
kuchennej posiada dwie przerwy skośne. Ciśnienie hydrostatyczne, które powoduje zmianę
fazy strukturalnej z blendy cynkowej do soli kuchennej, wywołuje również powstanie bardzo
dużej liczby defektów oraz dyslokacji. Z tego powodu eksperymentalne wyznaczenie przerw
skośnych CdTe jest bardzo trudnym zadaniem [111]. Teoretyczna struktura pasmowa CdTe
wyznaczona została przez H. Güdera i in. [112] oraz G. Groscha i in. [113] przy użyciu
metody DFT w ramach przybliżenia lokalnej gęstości. Z przedstawionych w pracy [112]
obliczeń wynika, iż kryształ CdTe o strukturze RS powinien być półmetalem z minimum
pasma przewodnictwa znajdującym się w punkcie X strefy Brillouina i leżącym około 2.5 eV
poniżej maksimum pasma walencyjnego zlokalizowanego na linii o wysokiej symetrii Γ – K.
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Jednakże powyższe obliczenia, jak również te przedstawione w pracy [113], nie uwzględniały
efektów spin - orbita, które są bardzo ważne w analizie własności elektronowych. Obliczenia
struktury pasmowej z uwzględnieniem oddziaływania spin - orbita zostały przeprowadzone
przy użyciu metody LMTO (ang. Linear Muffin-Tin Orbitals) przez N. Christensena
i O. Christensena [114]. Wyznaczona w tej pracy struktura pasmowa również wykazuje
charakter półmetaliczny, a otrzymana wartość przerwy energetycznej w punkcie Γ jest bliska
zeru. Otrzymany półmetaliczny charakter struktury elektronowej CdTe o strukturze soli
kuchennej autorzy przypisują ograniczeniom metody DFT. Powszechnie widomo, iż
standardowe obliczenia prowadzone w ramach metody DFT - LDA znacząco niedoszacowują
wartość przerwy wzbronionej i mogą nawet zafałszować efekty nakładania się orbitali
pomiędzy pasmem walencyjnym i przewodnictwa. Pomiary eksperymentalne współczynnika
odbicia w średniej podczerwieni przeprowadzone przez H. Güdera i in. [112] istotnie nie
wykazują

metalicznego

zachowania

RS CdTe.

Po

dokładnej

analizie

wyników

eksperymentalnych otrzymanych w różnych ciśnieniach, autorzy dokonali założenia, iż
materiał CdTe o strukturze RS jest wąskoprzerwowym półprzewodnikiem z przerwą
wzbronioną w punkcie Γ wynoszącą kilkaset meV. Przypuszczenie to jest również zgodne
z wynikami przedstawionymi w pracy [111].
Jak opisano powyżej, nie ma dokładnych danych eksperymentalnych, jak również
wiarygodnych obliczeń teoretycznych struktury pasmowej kryształu objętościowego CdTe
o strukturze soli kuchennej, do których można dopasować parametry ciasnego wiązania.

W niniejszej pracy wyznaczono więc relację dyspersji E( k ) dla tego materiału używając
metody DFT - LDA z uwzględnieniem oddziaływania spin - orbita. Otrzymaną strukturę
pasmową CdTe o strukturze RS wzdłuż głównych linii o wysokiej symetrii strefy Brillouina
przedstawia rysunek 7.


Rys. 7. Relacja dyspersji E(k ) dla CdTe o strukturze soli kuchennej wyznaczona przy pomocy metody ab initio
z uwzględnieniem oddziaływania spin - orbita.
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Jak można zauważyć na rys. 7, dno pasma przewodnictwa zlokalizowane jest w punkcie X
i znajduje się ono poniżej wierzchołka pasma walencyjnego umiejscowionego w punkcie L.
Przedstawiona struktura pasmowa jest jakościowo podobna do tej zaprezentowanej w pracy
[114]. Jednakże w tym przypadku przerwa wzbroniona w punkcie Γ nie jest zerowa i wynosi
~ 0.805 eV. Aby uzyskać parametry ciasnego wiązania opisujące kryształ objętościowy CdTe
o strukturze soli kuchennej, Piotr Sankowski wykonał dopasowanie do struktury pasmowej
otrzymanej z obliczeń ab initio (rys. 7). Otrzymane parametry ciasnego wiązania dla RS
CdTe umieszczone zostały w tabeli II [110].
Do opisu własności elektronowych kryształów mieszanych Pb1-xCdxTe w ramach
podejścia ciasnego wiązania zastosowano przybliżenie wirtualnego kryształu (ang. virtual
crystal approximation – VCA). Aby wyznaczyć strukturę pasmową takich układów używając
przybliżenia VCA konieczne jest skonstruowanie odpowiednio ważonych parametrów
ciasnego wiązania jako funkcji składu x. W celu uzyskania parametrów dla kationu wzięto
kombinację liniową parametrów atomu Pb w PbTe oraz Cd w CdTe. Natomiast, aby uzyskać
parametry dla anionu, pomieszano odpowiednio parametry atomu Te w PbTe i Te w CdTe.
A zatem, wszystkie energie oraz całki oddziaływania są w części x równe parametrom dla
CdTe, a w części (1 - x) takie jak dla PbTe.
W przypadku obliczeń dotyczących właściwości elektronowych układów PbTe/CdTe
(sekcja 4.4. oraz 4.5.) ważne jest nie tylko użycie odpowiedniej parametryzacji ciasnego
wiązania, ale także właściwe uwzględnienie atomów Te na międzypowierzchni rozdzielającej
oba typy materiałów. Połączenie dwóch związków półprzewodnikowych o różnych
strukturach krystalicznych powoduje, iż w warstwie granicznej znajdującej się na styku obu
materiałów pojawiają się atomy Te, które mają inne otoczenie atomowe, niż gdy znajdują się
w obszarze PbTe lub CdTe. Problem pojawia się przy wyborze wartości energii dla stanów s
i p takich atomów Te na interfejsie, ponieważ mogą być one równe energiom Te zarówno
w CdTe, jak i w PbTe. Mogą być one również w jakiś sposób ważone biorąc pod uwagę
liczbę odpowiednich sąsiadów. W przedstawionej dalej (podrozdział 4.4.) analizie
sprawdzone zostały wszystkie te trzy ewentualności. Zaobserwowano, iż wzięcie energii
atomów telluru takich jak w PbTe, jest jedynym sposobem uniknięcia stanów
powierzchniowych w przerwie wzbronionej. Pojawiają się one w każdym innym przypadku.
Ze

względu

na

fakt,

iż

takie

stany

nie

są

obserwowane

eksperymentalnie,

w przeprowadzonych obliczeniach atomy Te w obszarze międzypowierzchni traktowane są
jako atomy w PbTe [115].
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Parametry[eV]

ZB CdTe

RS PbTe

RS CdTe

-0.589
4.315

-8.6528
1.2711

-8.891
0.915

-9.4379
-0.8324

-1.1947
-2.0642
0.753
2.6507
-0.4422

0.3265
0.0838
0.2148
1.6702
-0.1149

0.9943
1.3711
0.9478
2.0861
-0.6885
-0.2070
-0.7366
-0.0709

scscσ
scpcσ
pcscσ
pc pc σ
pc pc π
dcscσ
dc pc σ
dc pc π
dc dc σ
dc dc π

-0.2444
0.4909
-0.4909
-0.0160
-0.1869

-0.0951
0.2331
-0.2331
0.5027
0.1106
0.0713
-0.3165
0.3207
-0.1699
0.0299

sasaσ
sapaσ
pasaσ
papaσ
pa pa π

0.3153
0.3874
-0.3874
0.2121
-0.0467

0.1633
0.1037
-0.1037
-0.4561
0.0737

0.4692
0.31090

0.2924
0.4884

Esc
Epc
Edc
Esa
Epa
scsaσ
scpaσ
pcsaσ
pcpaσ
pc pa π
dcsaσ
dcpaσ
dc pa π

∆c/3
∆a/3

0.013
0.367

-2.3095
3.7778
-8.0291
-9.7514
1.0687

Tabela II. Parametry ciasnego wiązania dla kryształów objętościowych CdTe (o strukturze blendy cynkowej),
PbTe (o strukturze soli kuchennej) oraz CdTe (o strukturze soli kuchennej) w standardowej notacji J. Slatera
i G. Kostera [98]. Przedstawiony model uwzględnia oddziaływanie pomiędzy najbliższymi sąsiadami dla
ZB CdTe oraz pierwszymi i drugimi najbliższymi sąsiadami dla RS PbTe i RS CdTe. Wszystkie energie podane są
w eV. ∆ jest parametrem spin - orbita. Indeksy c i a oznaczają odpowiednio kation i anion.
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Rozdział IV.
Wyniki obliczeń teoretycznych
W tej części rozprawy doktorskiej zaprezentowane zostaną rezultaty badań
teoretycznych dotyczących materiałów półprzewodnikowych PbTe i CdTe. Szczegółowo
opisane zostaną wyniki symulacji począwszy od struktur najprostszych (3D) do najbardziej
skomplikowanych (0D). Badania strukturalne oraz elektronowe wykonano używając dwóch
metod obliczeniowych, odpowiednio ab initio oraz ciasnego wiązania. Obliczenia
z pierwszych zasad przeprowadzono z wykorzystaniem kodu obliczeniowego VASP,
natomiast obliczenia metodą ciasnego wiązania przy pomocy kodu napisanego w zespole
Modelowania Nanostruktur IF PAN. Szczegóły dotyczące metod obliczeń, parametrów
programu VASP oraz ciasnego wiązania przedstawione zostały w sekcjach 3.1. – 3.3.
rozdziału III.
Pierwszym rozpatrywanym zagadnieniem jest analiza właściwości kryształów
objętościowych tellurku ołowiu oraz tellurku kadmu (sekcja 4.1.). W tym podrozdziale
omówiona zostanie struktura krystaliczna oraz energetyczna badanych układów, a zwłaszcza
wpływ zastosowanej metody obliczeniowej (ab initio) na otrzymane wyniki końcowe.
Uzyskane rezultaty DFT porównano następnie z wynikami osiągniętymi przy zastosowaniu
metody ciasnego wiązania.
Druga część badań dotyczy analizy stabilności struktury krystalicznej oraz własności
elektronowych kryształów mieszanych Pb1-xCdxTe (sekcja 4.2.). Głównym celem tych
rozważań jest sprawdzenie, dla jakiej wartości składu kadmu nastąpi zmiana struktury
krystalicznej z soli kuchennej do blendy cynkowej, jak również wyznaczenie zależności
przerwy wzbronionej tych materiałów oraz różnic energii pomiędzy maksimami pasm
walencyjnych w trzech różnych punktach strefy Brillouina (L, ∆ i Σ) od x. W ramach tego
podrozdziału przedstawiona zostanie także analiza gęstości stanów elektronowych kryształów
mieszanych typu p oraz jej wpływ na współczynnik Seebecka.
Następnie przedyskutowane zostaną efekty analizy stabilności nanodrutów PbTe
(sekcja 4.3.). Na podstawie porównania energii całkowitej tych obiektów w różnych
kierunkach wzrostu pokazane zostanie, iż dla małych średnic (do 5 nm) preferowana oś
wzrostu skierowana jest wzdłuż kierunku krystalograficznego [100]. Przeprowadzone
obliczenia dowiodły również, iż najbardziej stabilne druty mają taką samą strukturę
krystaliczną soli kuchennej, tak jak kryształ objętościowy.
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W kolejnym podrozdziale (4.4.), zaprezentowane zostaną rezultaty symulacji
teoretycznych dotyczących heterostruktur PbTe/CdTe. W oparciu o metodę ab initio
wyznaczono geometrie atomowe oraz energie swobodne międzypowierzchni PbTe/CdTe
zorientowanych w trzech różnych kierunkach krystalicznych ([100], [110] oraz [111]).
Otrzymane równowagowe położenia atomowe międzypowierzchni (110) wykorzystano
w obliczeniach dotyczących nieciągłości pasma walencyjnego. Co więcej, używając
przybliżenia ciasnego wiązania przeprowadzono analizę zależności przerwy energetycznej od
szerokości studni kwantowej PbTe.
Ostatnia część badań dotyczy niskowymiarowych nanowytrąceń PbTe/CdTe (sekcja
4.5.). W tym podrozdziale przedstawiona zostanie analiza trzech typów układów: nanodrutów
PbTe o strukturze soli kuchennej otoczonych matrycą CdTe o strukturze blendy cynkowej
oraz anty-drutów i anty-kropek CdTe o strukturze blendy cynkowej w matrycy PbTe
o strukturze soli kuchennej. Przeprowadzone badania miały na celu pokazanie jak
wprowadzenie nanowytrąceń o różnej wielkości i kształcie wpływa na gęstość stanów
elektronowych w okolicy poziomu Fermiego zarówno w pobliżu wierzchołka pasma
walencyjnego (w materiale typu p), jak również dna pasma przewodnictwa (w materiale typu
n). Podobnie jak w przypadku kryształów mieszanych Pb1-xCdxTe, jest to bardzo interesujące
zagadnienie ze względu na potencjalne zastosowanie tych materiałów w przyrządach
termoelektrycznych, gdyż zmiany gęstości stanów elektronowych w pobliżu poziomu
Fermiego prowadzą do zmiany termoelektrycznego współczynnika mocy (a w rezultacie do
zwiększenia lub zmniejszenia bezwymiarowego parametru ZT).

49

4.1. Właściwości strukturalne i elektronowe kryształów
objętościowych PbTe i CdTe.

4.1.1.

Porównanie obliczeń ab initio z modelem ciasnego
wiązania

Pierwszym analizowanym zagadnieniem są właściwości strukturalne oraz elektronowe
kryształów objętościowych tellurku ołowiu oraz tellurku kadmu.
Oba materiały półprzewodnikowe modelowane są z użyciem komórki prymitywnej
(odpowiednio w strukturze soli kuchennej i blendy cynkowej) z dwoma atomami na komórkę

oraz siatki (11×11×11) punktów k . W pierwszym etapie badań wyznaczono energie
całkowite analizowanych związków półprzewodnikowych. Następnie, aby otrzymać
teoretyczne równowagowe stałe sieci a0 oraz współczynniki sprężystości objętościowej B0,
które są charakterystyczne dla danego materiału, przeprowadzono obliczenia energii
całkowitej w funkcji objętości. Dla każdej rozważanej wartości energii wyznaczono objętość
komórki prymitywnej. Parametry a0 oraz B0 uzyskano poprzez dopasowanie otrzymanych
danych do równania stanu Murnaghana [116]. Obliczenia energii całkowitej dla każdego
materiału przeprowadzono zarówno z uwzględnieniem oraz bez uwzględnienia oddziaływania
spin - orbita. Własności strukturalne obu kryształów objętościowych otrzymane z obliczeń
ab initio razem z dostępnymi danymi eksperymentalnymi (w T = 300 K) zostały
podsumowane w tabeli III.
PbTe
z 5d Pb

CdTe

bez 5d Pb

LDA

a0
B0

0.6385
48.138

0.6382
50.062

0.6421
47.597

LDA-so

a0
B0

0.6377
47.852

0.6377
48.862

0.6423
46.866

Eksp.

a0
B0

0.646[1]
40[59]

0.648[2]
42[59]

Tabela III. Obliczone wartości teoretycznej równowagowej stałej sieci a0 [nm] oraz współczynnika
sprężystości objętościowej B0 [GPa] dla kryształów objętościowych PbTe i CdTe. Otrzymane wyniki porównane
zostały z dostępnymi danymi doświadczalnymi. Wartości przedstawionych parametrów otrzymano
z uwzględnieniem oddziaływania spin - orbita (LDA-so) oraz bez (LDA).
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Przeprowadzone obliczenia pokazały, iż zastosowane przybliżenie LDA dla członów
korelacji - wymiany niedoszacowuje wartości równowagowych stałych sieci. W rezultacie
powoduje to zawyżenie parametrów ściśliwości B0 w porównaniu z wartościami
eksperymentalnie mierzonymi. Obserwacje te są zgodne z powszechną wiedzą na temat
wyników metody DFT. Odchylenie parametru a0 wynosi ~ 1.2 % (bez uwzględnienia
oddziaływania s-o) i ~ 1.3 % (z uwzględnieniem s-o) dla PbTe oraz ~1 % dla CdTe. Jak
widać wpływ sprzężenia spin - orbita na parametr sieci krystalicznej jest mało znaczący.
Natomiast otrzymane teoretyczne wartości B0 są przeszacowane o ~ 20 % w przypadku PbTe
i ~ 10 % dla CdTe. Zastosowane podejście pozwala więc jedynie na jakościową ocenę
własności mechanicznych obu kryształów. Przeprowadzone testy obliczeniowe traktujące
orbitale 5d Pb raz jako elektrony rdzenia a następnie jako elektrony walencyjne doprowadziły
w rezultacie do tych samych wyników. Uzyskane wartości są zgodne z poprzednio
raportowanymi obliczeniami ab initio [2, 59, 117].
W kolejnym etapie badań wykonana została analiza z pierwszych zasad właściwości
elektronowych obu materiałów półprzewodnikowych. W szczególności wyznaczono relację

dyspersji E( k ) dla tellurku ołowiu i tellurku kadmu oraz masy efektywne PbTe w punkcie L
strefy Brillouina dla elektronów w paśmie przewodnictwa oraz dziur w paśmie walencyjnym.
Wszystkie obliczenia struktury pasmowej wykonano z wykorzystaniem teoretycznej
równowagowej stałej sieci a0. Rysunek 8 oraz 9 przedstawia obliczoną strukturę pasmową
PbTe i CdTe wzdłuż głównych linii o wysokiej symetrii zarówno z uwzględnieniem
oddziaływania spin - orbita, jak i bez.
(a)

(b)


Rys. 8. Relacja dyspersji E(k ) dla PbTe o strukturze soli kuchennej wyznaczona przy pomocy metody ab initio
(a) bez oddziaływania spin - orbita oraz (b) z oddziaływaniem spin - orbita.

51

(a)

(b)


Rys. 9. Relacja dyspersji E(k ) dla CdTe o strukturze blendy cynkowej wyznaczona przy pomocy metody
ab initio (a) bez oddziaływania spin - orbita oraz (b) z oddziaływaniem spin - orbita.

Używając pseudopotencjałów PAW - LDA udostępnionych razem z pakietem obliczeniowym
VASP, odtworzony został poprawny charakter pasm dla obu kryształów. Z drugiej jednak
strony, otrzymane przerwy energetyczne nie są zgodne z danymi eksperymentalnymi. Tabela
IV przedstawia wartości energii Eg kryształów objętościowych PbTe oraz CdTe otrzymane
z obliczeń ab initio.
PbTe
z 5d Pb

CdTe

bez 5d Pb

LDA

Εg

0.552

0.559

0.635

LDA - so

Εg

0.191

0.167

0.352

Eksp.

Εg

0.19 [25]

1.606 [27]

Tabela IV. Obliczone wartości przerwy wzbronionej Eg [eV] dla kryształów objętościowych PbTe i CdTe.
Otrzymane wyniki porównane zostały z dostępnymi danymi doświadczalnymi. Wartości przedstawionych
parametrów otrzymano z uwzględnieniem oddziaływania spin - orbita (LDA - so) oraz bez (LDA).

Zawarte w tabeli wyniki obliczeń przerwy wzbronionej porównane zostały
z eksperymentalnie wyznaczonymi wartościami energii Eg w temperaturze 4.2 K. Jak widać
obliczone wartości przerwy energetycznej dla CdTe są znacznie zaniżone w porównaniu
z danymi doświadczalnymi. Ponadto w przypadku tellurku ołowiu zaobserwowano, iż
standardowe obliczenia DFT - LDA nie opisują poprawnie większości unikalnych własności
elektronowych chalkogenidków ołowiu. Prosta przerwa wzbroniona dla PbTe wynosi 0.19 eV
(w T = 4.2 K) i jest zlokalizowana w punkcie L strefy Brillouina. Wiadomo, że w otoczeniu
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punktu L funkcje falowe dla pasma walencyjnego składają się głównie z orbitali 5p telluru,
a dla pasma przewodnictwa z orbitali 6p ołowiu. Jeżeli w obliczeniach zaniedbano sprzężenie
spin - orbita, otrzymano prawidłową strukturę pasmową z poprawną przerwą wzbronioną
w punkcie L, chociaż z zawyżoną wartością wynoszącą ~ 0.6 eV. Natomiast uwzględnienie
oddziaływania spin - orbita prowadzi do poprawnej w przybliżeniu wartości przerwy
wzbronionej ~ 0.191 eV (~ 0.167 eV), ale niestety również do błędnej kolejności pasm
walencyjnego i przewodnictwa w punkcie L. Mianowicie, rozszczepienie spin - orbita
poziomów 6p ołowiu jest tak duże, że kiedy jest ono włączane, energia orbitali 6p Pb lokuje
się poniżej energii orbitali 5p Te. Ten mechanizm prowadzi do odwrócenia struktury
pasmowej w okolicy punktu L – orbitale 6p Pb stają się orbitalami walencyjnymi. Z tego
powodu przedstawione w tabeli IV obliczone wartości energii Eg należy traktować jako
ujemne. Podobny problem był już raportowany między innymi w pracach [118, 119].
W celu wyznaczenia mas efektywnych PbTe przeprowadzono obliczenia struktury
pasmowej wzdłuż dwóch kierunków o wysokiej symetrii, tj. z środka strefy Brillouina (punkt

Γ (0,0,0)) do punktu L (½,½,½) i punktu W (¼,½,¾). Punkty o wysokiej symetrii podane są
we współrzędnych odwrotnych w jednostkach (2π/a0, 2π/a0, 2π/a0). Masy efektywne
nośników (podłużna – m*l oraz poprzeczna – m*t ) w obszarze energii Fermiego wyznaczone
zostały zgodnie z definicją: m*l,t =

ℏ2
d 2E
dk 2

, gdzie ħ jest stałą Plancka, E energią pasm w okolicy


punktu L, natomiast k jest wektorem falowym. Masa m*l odpowiada kierunkowi LΓ, podczas
gdy m*t jest prostopadła do m*l (kierunek LW). Druga pochodna d2E/dk2 określa wielkość
masy efektywnej i jest różna wzdłuż oraz w kierunku prostopadłym do LΓ. Tabela V zawiera
otrzymane wartości mas efektywnych dla PbTe (podłużnej oraz poprzecznej) dla obu typu
nośników (elektronów i dziur). Wyniki otrzymane zostały z uwzględnieniem oraz bez
uwzględnienia oddziaływania spin - orbita. Dla porównania, w tabeli umieszczone zostały
również wartości eksperymentalne zaczerpnięte z pracy [20]. Jak widać standardowe
obliczenia DFT - LDA znacząco przeszacowują obie masy efektywne zarówno podłużną, jak
i poprzeczną. Z powodu odwróconego charakteru pasm walencyjnego i przewodnictwa
w punkcie L, nie jest możliwe otrzymanie poprawnych wartości mas efektywnych nośników.
Ponadto w wyniku przeprowadzonych obliczeń DFT - LDA nie otrzymano odpowiedniej

53

anizotropii mas pomiędzy m*l i m*t . Dla PbTe wskaźnik anizotropii dla pasma przewodnictwa
(K =

m*le
m*te

) wynosi mniej więcej 10, natomiast dla pasma walencyjnego K =

m*l

h

m*t

= 14 [20].

h

Eksperyment [20]

LDA - so

LDA
z 5d Pb

bez 5d Pb

0.31±0.05

0.358

0.353

0.725

0.782

m *l /m 0

0.24±0.05

0.249

0.246

0.404

0.421

m *t /m 0

0.022±0.03

0.072

0.071

0.086

0.075

m *t /m 0

0.024±0.03

0.103

0.103

0.060

0.056

m *l /m 0
h
e

h

e

z 5d Pb bez 5d Pb

Tabela V. Eksperymentalne oraz teoretyczne wartości mas efektywnych tellurku ołowiu w punkcie L strefy
*

Brillouina. ml

*

i mt

oznaczają odpowiednio podłużną oraz poprzeczną masę efektywną dziur (h) oraz

elektronów (e). m0 jest masą elektronu swobodnego.

Wszystkie powyższe problemy obliczeń z pierwszych zasad powiązane są z zaniżoną
wartością przerwy wzbronionej otrzymaną z obliczeń DFT. Głównym źródłem w/w
problemów, jest przede wszystkim przybliżony potencjał Kohna-Shama wykorzystany
w metodzie ab initio. W celu rozwiązania tego zagadnienia należy zastosować lepsze
przybliżenia do potencjału korelacji - wymiany, jak np. funkcjonał hybrydowy [18, 120, 121,
122] lub dokładny formalizm wymiany [122, 123]. Znacząca poprawa przerwy energetycznej
może zostać również osiągnięta poprzez użycie podejścia GW [19, 124, 125, 126]. Jednakże
metody te są bardzo wymagające obliczeniowo i dlatego nie nadają się do obliczeń układów
z dużą ilością atomów w superkomórce. Inne podejście zaproponowane zostało w pracy
[127]. S. Wei i A. Zunger poprawili błędną przerwę wzbronioną poprzez zastosowanie stałego
potencjału do stanów w paśmie przewodnictwa. Publikowane w pracach [18, 19, 127]
wartości przerwy wzbronionej (oraz uporządkowanie pasm) w punkcie L strefy Brillouina
w PbTe są w dobrej zgodności z danymi eksperymentalnymi. Również w pracy [119, 128]
autorzy

pokazali,

iż

zmieniając

odpowiednio

siłę

oddziaływania

spin - orbita

w pseudopotencjałach dla Pb możliwe jest otrzymanie poprawnych wartości przerwy
wzbronionej (zgodnej z doświadczeniem) oraz funkcji falowych o prawidłowych symetriach.
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W celu prawidłowego wyznaczenia właściwości elektronowych badanego materiału
półprzewodnikowego bardzo ważne jest uwzględnienie efektów relatywistycznych, takich jak
sprzężenie spin - orbita. Niestety jak pokazano powyżej, przeprowadzone obliczenia DFT LDA nie prowadzą do poprawnych wartości przerw wzbronionych dla obu kryształów PbTe
i CdTe. Ponadto zastosowana metoda powoduje odwrócenie uporządkowania pasm oraz
zawyżenie wartości mas efektywnych nośników w okolicy punktu L w PbTe. Co więcej, (jak
wiadomo z literatury [18, 129]) również zastosowanie drugiego z przybliżeń potencjału
korelacji - wymiany, mianowicie przybliżenia GGA, nie rozwiązuje tego problemu. Wobec
tego, w dalszym etapie badań teoretycznych struktura elektronowa obu materiałów
objętościowych PbTe i CdTe opisana będzie przy pomocy metody ciasnego wiązania
z uwzględnieniem

oddziaływania spin - orbita.

Użyte parametry ciasnego

wiązania

przedstawia tabela II podrozdziału 3.3. Struktura pasmowa PbTe oraz CdTe wynikająca
z przeprowadzonych obliczeń ciasnego wiązania zilustrowana została na rysunku 10.
(a)

(b)


Rys. 10. Relacja dyspersji E(k ) dla (a) PbTe o strukturze soli kuchennej oraz (b) CdTe o strukturze blendy
cynkowej. Struktura pasmowa obliczona została metodą ciasnego wiązania z uwzględnieniem efektów spin orbita.

Jak omówiono w sekcji 3.3., w przypadku tellurku ołowiu przeprowadzono obliczenia
nowej parametryzacji ciasnego wiązania. Otrzymana parametryzacja PbTe dostarcza nie tylko
poprawne wartości przerwy wzbronionej w punkcie L, ale również odpowiednie wartości
drugiej skośnej przerwy energetycznej w punkcie Σ (rys. 10). W przeciwieństwie do DFT
oraz poprzednio raportowanych obliczeń ciasnego wiązania [107, 108], nowa parametryzacja
PbTe zapewnia poprawną anizotropię mas efektywnych elektronów i dziur oraz ich wartości
bezwzględne, które są w dobrej zgodności z wynikami eksperymentalnymi. Wartości mas
efektywnych otrzymanych w wyniku przeprowadzonego dopasowania [110] zestawione
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zostały w tabeli VI z wartościami otrzymanymi w pracach [107, 108] oraz wartościami
eksperymentalnymi [20].
m *l /m 0

m *t /m 0

m *t /m 0

M. Kriechbaum i in. [107] 0.162

0.133

0.033

0.0281

M. Lach-hab i in. [108]

0.0799

0.0799

0.0133

0.0107

Ta praca

0.294

0.272

0.0276

0.0241

Eksperyment [20]

0.31±0.05

0.24±0.05

0.022±0.03

0.024±0.03

m *l /m 0
h

e

h

e

Tabela VI. Eksperymentalne oraz teoretyczne wartości mas efektywnych tellurku ołowiu w punkcie L strefy
*

Brillouina. ml

*

i mt

oznaczają odpowiednio podłużną oraz poprzeczną masę efektywną dziur (h) oraz

elektronów (e). m0 jest masą elektronu swobodnego.

4.2. Kryształy mieszane Pb1-xCdxTe
Kolejna część badań dotyczy analizy strukturalnych oraz elektronowych właściwości
kryształów mieszanych Pb1-xCdxTe.

4.2.1.

Własności strukturalne

Związek półprzewodnikowy PbTe posiada strukturę soli kuchennej z dziesięcioma
elektronami walencyjnymi w komórce prymitywnej. Natomiast CdTe preferuje strukturę
blendy cynkowej (która jest stabilną strukturą w warunkach normalnych) i ma osiem
elektronów

walencyjnych

na

komórkę.

Wiadomo,

że

pod

wpływem

ciśnienia

hydrostatycznego tellurek kadmu zmienia swoją strukturę krystaliczną i przechodzi w fazę
strukturalną soli kuchennej [130]. Kryształy mieszane Pb1-xCdxTe są niepowtarzalnymi
materiałami, ponieważ nie tylko urzeczywistniają przejście z układu 10 elektronów
walencyjnych (x = 0) do układu 8 elektronów (x = 1), ale także pozwalają na zmianę struktury
krystalicznej z soli kuchennej do blendy cynkowej. Konsekwencją różnych struktur
krystalicznych obu tych materiałów półprzewodnikowych jest wyjątkowo niska relatywna
rozpuszczalność zarówno PbTe w CdTe, jak i CdTe w PbTe. Z tego powodu wzrost
jednolitych kryształów objętościowych Pb1-xCdxTe o wysokiej zawartości Cd, który jest
istotny dla pewnych (np. termoelektrycznych) zastosowań jest bardzo trudny. Pomimo
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powyższych trudności pomyślny wzrost monokryształów Pb1-xCdxTe z zawartością Cd do
x = 0.11 był raportowany w ostatnim czasie przez A. Szczerbakowa i in. [131].
Bardzo ważną kwestią przy rozważaniu stopów trójskładnikowych Pb1-xCdxTe jest
wartość składu x dla jakiej zachodzi zmiana struktury krystalicznej. W celu znalezienia
stabilnej struktury wspomnianych kryształów mieszanych przeprowadzono obliczenia energii
całkowitej używając metody ab initio DFT. Ponadto używając tych samych metod
obliczeniowych wyznaczono parametry sieci krystalicznej oraz ich zależność od składu Cd
w materiałach Pb1-xCdxTe. Szczegółowa wiedza o stabilności strukturalnej kryształów
mieszanych Pb1-x Cd x Te ma zasadnicze znaczenie dla lepszego zrozumienia właściwości
fizycznych całego układu oraz dla opracowania optymalnych technologii wytwarzania
przyrządów opartych o te materiały.
Do modelowania wirtualnych kryształów mieszanych Pb1-xCdxTe użyto kubicznych
64 atomowych superkomórek 2×2×2 PbTe o strukturze soli kuchennej oraz CdTe o strukturze
blendy cynkowej (z równą liczbą kationów oraz anionów), w których sukcesywnie
zamieniano kationy Pb (Cd) przez jony Cd (Pb). A zatem rozważając superkomórkę tellurku
ołowiu z zawartością Cd x = 0 otrzymujemy czysty kryształ PbTe, natomiast skład x = 1
prowadzi do materiału CdTe o strukturze soli kuchennej. Z drugiej jednak strony rozpatrując
superkomórkę CdTe dla y = 1 - x = 0 otrzymujemy czysty kryształ CdTe, a dla y = 1
hipotetyczny kryształ PbTe o strukturze blendy cynkowej. Jeden atom Cd (Pb)
w superkomórce PbTe (CdTe) odpowiada w przybliżeniu zawartości x (y) = 0.03125 w stopie
trójskładnikowym PbyCdxTe o strukturze soli kuchennej (blendy cynkowej). Przykładowa
superkomórka wraz z kryształem mieszanym Pb1-xCdxTe w strukturze RS oraz PbyCd1-yTe
w strukturze ZB dla koncentracji Cd x = 1 - y = 0.75 przedstawiona została na rysunku 11.
(a)

(b)

Rys. 11. Model superkomórki kryształu mieszanego (a) Pb1-xCdxTe w strukturze RS oraz (b) PbyCd1-yTe
w strukturze ZB z koncentracją Cd x = 1 - y = 0.75. Niebieskie, czerwone oraz szare kulki oznaczają odpowiednio
atom Pb, Cd i Te.
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W celu sprawdzenia dla jakiej wartości składu Cd nastąpi zmiana struktury
krystalicznej z RS do ZB wyznaczono energie całkowite (Etot) badanych układów

półprzewodnikowych używając siatki (4×4×4) punktów k . Analiza wyników obliczeń
energii całkowitej pokazała, że różnice Etot pomiędzy strukturą RS i ZB są dużo większe dla
składu x = 0 niż dla x = 1. Energia hipotetycznego kryształu PbTe w strukturze blendy
cynkowej jest wyższa od tego samego materiału w strukturze soli kuchennej. Natomiast
w przypadku CdTe jest odwrotnie, to struktura soli kuchennej prowadzi do wyższej energii.
I tak, dla czystego materiału objętościowego PbTe różnice energii całkowitej pomiędzy
strukturą RS i ZB wynoszą ~ 0.666 eV, a dla CdTe ~ 0.1944 eV (na parę kation - anion).
W dodatku zaobserwowano, iż struktura soli kuchennej (po przeprowadzeniu procedury
relaksacji) zachowana jest w modelowych kryształach mieszanych Pb1-xCdxTe w całym
zakresie koncentracji Cd (aż do x = 1). Natomiast dodanie atomów Pb do CdTe bardzo szybko
niszczy strukturę blendy cynkowej, która utrzymuje się tylko do wartości składu Pb y ≅ 0.25 .
Taka koncentracja odpowiada 8 atomom Pb i 24 atomom Cd w superkomórce. Rysunek 12
przedstawia zależność energii całkowitej (liczonej na parę kation - anion) od składu Cd
w kryształach PbCdTe. Dla przypadku dodawania atomów Pb do CdTe, na wykresie
umieszczone zostały tylko te punkty (czerwone kropki), które odpowiadają zachowanej
strukturze ZB kryształów mieszanych PbyCd1-yTe.

Rys. 12. Zależność energii całkowitej kryształów mieszanych Pb1-xCdxTe w strukturze soli kuchennej (czarne
gwiazdki) oraz PbyCd1-yTe w strukturze blendy cynkowej (czerwone kropki) od składu Cd. Energia całkowita
normalizowana jest do liczby par atomowych kation - anion.

Zaprezentowane wyniki są zgodne z obserwacją, iż łatwiej jest otrzymać dobrej jakości
kryształy Pb1-x Cd x Te niż Cd1-yPbyTe. Co więcej, jak można zauważyć na rysunku 12 energia
całkowita kryształów mieszanych w strukturze soli kuchennej jest niższa niż w blendzie
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cynkowej prawie w całym zakresie koncentracji Cd. Punkt przecięcia krzywych Pb1-xCdxTe
o strukturze RS z Pb y Cd1- y Te o strukturze ZB znajduje się w x ≅ 0.8 . To oznacza, iż
struktura RS jest stabilną strukturą kryształów mieszanych Pb1-xCdxTe prawie w całym
zakresie koncentracji kadmu.
Otrzymane energie całkowite kryształów mieszanych w strukturze RS i ZB zostały
PbTe
CdTe
następnie porównane z tzw. krzywą separowalności faz (1 − x )Ebulk
+ xEbulk
(rys. 13). Jak

widać na wykresie 13, energia Etot kryształów mieszanych w strukturze soli kuchennej jest
nieznacznie wyższa niż energia całkowita oddzielnych faz RS i ZB. Różnica energii
pomiędzy tymi dwiema prostymi jest mniejsza niż k BT ≅ 0.0966 eV w warunkach wzrostu
kryształów (T = 850° C) dla x aż do ~ 0.25. Ten wynik może oznaczać, iż najwyższa
zawartość Cd w hodowanych kryształach przedstawionych w pracy [131] jest blisko granicy
rozpuszczalności. W przypadku stopów trójskładnikowych o strukturze blendy cynkowej
różnica energii pomiędzy krzywą Pb y Cd1- y Te a krzywą separowalności faz osiąga wartość

kBT dla zawartości Pb y ≅ 0.05 . Na podstawie otrzymanych rezultatów można stwierdzić, iż
wyhodowanie dobrej jakości kryształów Cd1- y Pb y Te jest możliwe jedynie dla bardzo niskiej
koncentracji ołowiu [110].

Rys. 13. Zależność energii całkowitej od składu Cd dla kryształów mieszanych Pb1-xCdxTe w strukturze soli
kuchennej (czarna linia) i PbyCd1-yTe w strukturze blendy cynkowej (czerwona linia) oraz dwóch oddzielnych
faz RS i ZB (niebieska linia). Energia całkowita normalizowana jest do liczby par atomowych kation - anion.

W kolejnym kroku przeanalizowana została zależność stałej sieci krystalicznej układu
Pb1-xCdxTe od składu x (dla x ≤ 0.12). Jak wynika z obliczeń energii całkowitej, struktura soli
kuchennej jest stabilną strukturą kryształów mieszanych Pb1-xCdxTe prawie w całym zakresie
koncentracji Cd (aż do x ≅ 0.8 ). Dlatego do wyznaczenia stałej sieci użyto superkomórki
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PbTe tylko o strukturze RS, w której sukcesywnie podmieniano atomy Pb przez jony Cd.
Obliczone wartości parametrów sieci a0 w funkcji koncentracji Cd przedstawiono na
rysunku 14.

Dla

porównania

na

wykresie

umieszczone

zostały

również

wyniki

eksperymentalne zaczerpnięte z pracy [67]. Jak widać na wykresie, zależność pomiędzy
parametrami a0 oraz x jest liniowa. Stała sieci krystalicznej zmniejsza się ze składem zgodnie
z zależnością: a0 [nm] ≅ 0.638 − 0.0434 x (dla x ≤ 0.12). Mimo, iż obliczone stałe sieci są
mniejsze niż te wynikające z doświadczenia o ~ 1 %, co jest typowe w obliczeniach ab initio,
to współczynnik nachylenia krzywej jest zgodny z obserwowanym eksperymentalnie i wynosi
da0 /dx ≅ 0.043 nm.

Rys. 14. Porównanie teoretycznych oraz eksperymentalnych wyników stałej sieci krystalicznej kryształów
mieszanych Pb1-xCdxTe o strukturze soli kuchennej w funkcji koncentracji Cd. Zielone oraz niebieskie punkty
oznaczają odpowiednio teorię i doświadczenie [67].

4.2.2.

Własności elektronowe

Jak wiadomo w tellurku ołowiu istnieją dwa energetycznie bliskie maksima w paśmie
walencyjnym. Jedno z nich związane jest z pasmem lekkich dziur, którego wierzchołek
znajduje się w punkcie L, a drugie z pasmem ciężkich dziur z wierzchołkiem się w punkcie

Σ strefy Brillouina. Wzajemne położenie wierzchołków obu pasm jest bardzo zależne od
temperatury. W niskich temperaturach pasmo ciężkich dziur położone jest w przybliżeniu
o 0.17 eV poniżej pasma dziur lekkich [26]. Dlatego w niskich temperaturach dla własności
elektronowych ważne są tylko lekkie dziury. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie prosta
przerwa energetyczna w punkcie L, a różnica energii pomiędzy wierzchołkami pasm lekkich
i ciężkich dziur maleje. Kiedy temperatura osiąga wartość 400 – 500 K, różnica ta całkowicie
zanika i oba maksima mają tę samą energię. Dalsze zwiększenie temperatury bardziej obniża
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pasmo lekkich dziur, podczas gdy odległość pomiędzy pasmem przewodnictwa w punkcie L
i pasmem ciężkich dziur w punkcie Σ (tj. skośna przerwa energetyczna) prawie się nie
zmienia. W konsekwencji, w wysokich temperaturach to pasmo ciężkich dziur stanowi
wierzchołek pasma walencyjnego i pełni ono znaczącą (a wręcz dominującą) rolę. Związane
jest to z faktem, iż masa efektywna dziur w punkcie Σ oraz odpowiadająca jej gęstość stanów
elektronowych są większe niż w punkcie L.
Utworzenie kryształów mieszanych na bazie PbTe może mieć podobny wpływ na
zachowanie obu pasm walencyjnych. Ważną cechą takich układów półprzewodnikowych jest
to, że ich przerwa wzbroniona jest bardzo wrażliwa nie tylko na temperaturę (jak w tellurku
ołowiu), ale także na skład. Dzięki temu, iż PbTe posiada dwa maksima w paśmie
walencyjnym, zależność względnego udziału lekkich i ciężkich dziur od składu i temperatury
umożliwia regulację elektrycznymi oraz optycznymi własnościami układu. Jak pokazano
w pracach [54, 67], utworzenie stopów trójskładnikowych Pb1-xCdxTe powoduje wzrost
przerwy energetycznej tellurku ołowiu wraz ze wzrostem koncentracji Cd, a także
zmniejszenie energii separacji pomiędzy pasmem walencyjnym lekkich i ciężkich dziur.
Kryształy mieszane na bazie PbTe nie tylko oferują możliwość manipulacji przerwą
energetyczną tellurku ołowiu, ale mają również ogromny termoelektryczny potencjał
aplikacyjny. W takich układach spodziewane jest wzmocnienie współczynnika Seebecka
(w porównaniu do kryształu objętościowego PbTe) związane ze zwiększonych wkładem
pochodzącym od nośników ładunku w pobliżu pasma walencyjnego w punkcie Σ. Zależność
termosiły od koncentracji nośników dla różnej wartości składu Cd w kryształach mieszanych
Pb1-xCdxTe typu p analizowana była przez L. Rogersa i A. Crockera w pracy [54].
Aby wyjaśnić powyższe obserwacje eksperymentalne, przeprowadzone zostały
obliczenia

struktury

pasmowej

oraz

gęstości

stanów

elektronowych

stopów

trójskładnikowych Pb1-x Cd x Te przy użyciu metody ciasnego wiązania oraz przybliżenia
wirtualnego kryształu.

Struktura pasmowa
Rysunek 15a przedstawia zależność prostej przerwy wzbronionej kryształów
mieszanych w punktach L, Σ oraz ∆ oraz skośnej przerwy Σ – L od składu Cd.
Zaobserwowano, iż obliczona przerwa energetyczna stopów Pb1-xCdxTe w punkcie L jest
liniową funkcją składu i wzrasta z x zgodnie z zależnością: E g [eV] ≅ 2 x + 0.19 (dla x ≤ 0.2).
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Współczynnik nachylenia krzywej dE g /dx wynosi ~ 2 eV. Natomiast skośna przerwa
energetyczna pomiędzy pasmem przewodnictwa w punkcie L i pasmem walencyjnym
w punkcie Σ zmienia się znacznie wolniej ze składem kadmu, a współczynnik nachylenia
krzywej wynosi dE g /dx ≅ 1.15 eV. Również obliczone przerwy energetyczne w dwóch
pozostałych punktach (Σ oraz ∆) wzrastają ze składem kadmu wolniej niż w punkcie L.
W celu zbadania tego zachowania bardziej dokładnie wyznaczone zostały tzw. „boczne
przerwy energetyczne”, a mianowicie różnice energii między maksimami pasm walencyjnych
w punkcie Σ oraz L, jak również ∆ i L. Otrzymane wyniki przedstawione zostały na rysunku
15b jako funkcja składu x. Jak widać na wykresie, różnica energii pomiędzy wierzchołkami
pasm walencyjnych w punktach Σ i L oraz ∆ i L zmniejsza się znacząco ze składem kadmu,
co jest zgodne z wynikami pracy [54]. Co więcej, dla składu x < 0.08 wierzchołek pasma
w punkcie ∆ położony jest poniżej wierzchołka pasma w punkcie Σ, natomiast powyżej tego
składu to maksimum pasma w punkcie ∆ jest nieznacznie wyżej energetycznie. Dla składu
x ≅ 0.2 wierzchołki pasm walencyjnych w punktach Σ i ∆ położone są na tym samym
poziomie co maksimum pasma walencyjnego w punkcie L. Jakościowo jest to wolniejszy
wzrost pasma ciężkich dziur w porównaniu do pasma lekkich dziur niż ten opisywany
w pracy [54], w której sugerowano, iż już dla składu kadmu x ≅ 0.07 wierzchołki obu pasm
walencyjnych mają tę samą energię. Niemniej jednak, zaprezentowane wyniki zgadzają się
z oczekiwaniem, że w stopach trójskładnikowych na bazie PbTe wyższa wartość składu x
zwiększa rolę ciężkich dziur z pasma walencyjnego w pobliżu maksimum w punkcie Σ.

(a)

(b)

Rys. 15. (a) Obliczone wartości przerwy energetycznej kryształów mieszanych Pb1-xCdxTe w funkcji składu Cd.
Niebieskie kwadraty, czarne gwiazdki oraz czerwone punkty oznaczają wartość Eg odpowiednio w punktach ∆,
Σ oraz L. Zielone trójkąty oznaczają wartość skośnej przerwy wzbronionej Σ – L. (b) Różnica energii pomiędzy
maksimami pasm walencyjnych w punkcie Σ i L (czarne romby) oraz pomiędzy ∆ i L (niebieskie trójkąty)
w funkcji składu Cd.
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Gęstość stanów elektronowych
W krysztale objętościowym PbTe, zwiększenie roli pasma ciężkich dziur w punkcie Σ przy
wzroście temperatury związane jest ze zwiększeniem gęstości stanów elektronowych w tym
punkcie. W celu sprawdzenia czy w kryształach mieszanych

Pb1-x Cd x Te

można

zaobserwować podobne zachowanie gęstości stanów wraz ze wzrostem składu Cd,
przeprowadzono odpowiednie obliczenia. Rysunek 16 przedstawia wyznaczone gęstości
stanów elektronowych dla górnej części pasm walencyjnych kryształów mieszanych

Pb1-x Cd x Te dla różnych wartości składu x. Zero oznacza wierzchołek pasma walencyjnego
w krysztale objętościowym PbTe. Jak można zauważyć na rysunku, dla składu x = 0 (tj.
kryształu objętościowego PbTe) widoczne są trzy wyraźne maksima w gęstości stanów
pochodzące od pasm walencyjnych w punkcie L, Σ oraz ∆. Wierzchołek pasma walencyjnego
stanowi pasmo lekkich dziur znajdujące się w punkcie L. Gęstość stanów w tym punkcie jest
mała, ale począwszy od energii ~ 0.18 eV (poniżej krawędzi pasma walencyjnego) następuje
wzrost gęstości stanów związany z pasmem ciężkich dziur w punkcie Σ . Wraz ze wzrostem
składu kadmu zwiększa się rola pasma ciężkich dziur i dla składu x ≅ 0.2 gęstość stanów
elektronowych w punkcie Σ jest dużo większa niż w punkcie L. W tym przypadku to pasmo
ciężkich dziur stanowi wierzchołek pasma walencyjnego.

Rys. 16. Gęstość stanów elektronowych kryształów mieszanych Pb1-xCdxTe dla różnych wartości składu Cd.
Zero oznacza wierzchołek pasma walencyjnego w krysztale objętościowym PbTe.

Zwiększenie roli ciężkich dziur z pasma walencyjnego w punkcie Σ (oraz
odpowiadającej mu gęstości stanów elektronowych) wraz ze wzrostem składu Cd, nie tylko
wpływa na właściwości elektryczne czy optyczne kryształów mieszanych na bazie PbTe, ale
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może także prowadzić do polepszenia własności termoelektrycznych tych materiałów. Jak
pokazano w podrozdziale 2.4., zmiany gęstości stanów elektronowych w pobliżu energii
Fermiego prowadzą do zmiany termoelektrycznego współczynnika mocy, a w rezultacie do
zwiększenia lub zmniejszenia bezwymiarowego parametru ZT. W poszukiwaniu możliwej
optymalizacji współczynnika Seebecka w kryształach mieszanych Pb1-x Cd x Te , w kolejnym
etapie badań teoretycznych porównane zostały gęstości stanów elektronowych na poziomie
Fermiego wyznaczone dla różnych wartości składu x. W tym celu skalę energii przesunięto
tak, by energia liczona była względem wartości poziomu Fermiego dla wszystkich
analizowanych układów. Rozważania przeprowadzono dla trzech różnych koncentracji dziur
(na poziomie Fermiego) wynoszących odpowiednio: p = 1×1019 cm-3, p = 3×1019 cm-3 oraz
p = 1×1020 cm-3. Rysunek 17 przedstawia wyznaczone gęstości stanów elektronowych
w okolicy poziomu Fermiego dla różnych wartości składu Cd w kryształach mieszanych

Pb1-x Cd x Te . Zero oznacza energię Fermiego.
(a)

(b)

(c)

Fig. 17. Gęstość stanów elektronowych w okolicy poziomu Fermiego dla różnych wartości składu Cd
w kryształach mieszanych Pb1-xCdxTe. Zero oznacza
energię Fermiego i odpowiada koncentracji
(a) p = 1×1019 cm-3, (b) p = 3×1019 cm-3 oraz (c) p = 1×1020 cm-3.
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Jak

widać na przedstawionych

wykresach,

zwiększenie zawartości

kadmu

w materiałach Pb1-x Cd x Te prowadzi do wzrostu gęstości stanów na poziomie Fermiego.
Zachowanie to jest widoczne dla wszystkich trzech rozpatrywanych koncentracji dziur.
Niemniej jednak wzrost w DOS jest bardziej gwałtowny dla niższych koncentracji dziur, tj.
dla p = 1×1019 cm-3 oraz p = 3×1019 cm-3 (w porównaniu do koncentracji p = 1×1020 cm-3).
Aby dokładnie oszacować wkład pochodzący od gęstości stanów do współczynnika Seebecka
wykonano obliczenia pochodnej gęstości stanów elektronowych. Następnie, zgodnie
z wyrażeniem Motta (7) przedstawionym w podrozdziale 2.4., uzyskane wartości pochodnej
DOS ( dD(E )/dE ) podzielono przez odpowiednie wartości gęstości stanów ( D ) na poziomie
Fermiego. Otrzymane wartości wyrażenia D −1dD(E )/dE w funkcji składu Cd przedstawia
rysunek 18.

Fig. 18. Wartość wyrażenia D-1dD(E)/dE na poziomie Fermiego w funkcji składu Cd w kryształach mieszanych
Pb1- x Cd x Te dla różnych koncentracji dziur: p = 1×1019 cm-3, p = 3×1019 cm-3 oraz p = 1×1020 cm-3.

Analiza wyników teoretycznych wykazała, iż pochodna gęstości stanów na poziomie
Fermiego silnie zależy od jego położenia, a więc od koncentracji dziur. Dla koncentracji
p = 1×1019 cm-3 (p = 3×1019 cm-3) i zawartości Cd x ≤ 0.12 (x ≤ 0.08) wartość wyrażenia
D −1dD(E )/dE wyznaczona dla kryształów mieszanych Pb1-x Cd x Te różni się nieznacznie od

wartości uzyskanej dla czystego kryształu PbTe. Prawdopodobnie wynika to z faktu, iż w tym
zakresie składu wkład do gęstości stanów pochodzi głównie od lekkich dziur z pasma
walencyjnego w punkcie L. Małe zmiany wielkości D −1dD(E )/dE związane są również
z silnie nieparabolicznym charakterem pasma walencyjnego w okolicy punktu L. Powyżej
składu x > 0.12 (x > 0.08) następuje gwałtowny wzrost wielkości D −1dD(E )/dE , który
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związany jest ze zwiększonym udziałem ciężkich dziur z pasma walencyjnego w punkcie ∆.
Gdy poziom Fermiego znajdzie się w obszarze, w którym ciężkie dziury pochodzą zarówno
od pasma walencyjnego w punkcie Σ, jak i ∆ obserwowane jest zmniejszenie wielkości
D −1dD(E )/dE . Gwałtowny skok a następnie spadek wielkości D −1dD(E )/dE można
tłumaczyć bardziej parabolicznym charakterem pasma walencyjnego w punktach Σ oraz ∆.
Sprawia to, że wyrażenie D −1dD(E )/dE jest odwrotnie proporcjonalne do energii. Dla
wysokiej koncentracji nośników p = 1×1020 cm-3 to ciężkie dziury stanowią główny wkład do
gęstości stanów w całym zakresie zawartości Cd. Jednakże dla składu x ≤ 0.04 dziury te
związane są tylko z pasmem w punkcie Σ, natomiast powyżej tego składu ważną rolę zaczyna
odgrywać również pasmo w punkcie ∆. Pojawienie się ∆ powoduje wzrost wielkości
D −1dD(E )/dE w obszarze składu x ≅ 0.06 . Jest on jednak dużo mniejszy niż ten
obserwowany dla koncentracji p = 1×1019 cm-3 czy p = 3×1019 cm-3. Powyżej zawartości Cd
x = 0.06 wkład do gęstości stanów dają zarówno ciężkie dziury z pasma walencyjnego
w punkcie Σ, jak i ∆. To powoduje spadek wielkości D −1dD(E )/dE .
Obserwowane zmiany w gęstości stanów elektronowych kryształów mieszanych

Pb1-x Cd x Te wraz ze wzrostem składu kadmu mogą prowadzić do zwiększenia współczynnika
Seebecka. Należy jednak pamiętać, że we wzorze Motta oprócz członu związanego
z gęstością stanów występuje również człon związany z ruchliwością nośników.
Przedstawione na wykresie 18 wyniki obliczeń teoretycznych mają więc jedynie charakter
jakościowy.

4.3. Właściwości strukturalne półprzewodnikowych
nanodrutów PbTe

Nanodruty kwantowe o średnicach rzędu kilku-kilkuset nanometrów i długości kilku
mikrometrów są powszechnie wzrastane z różnych materiałów półprzewodnikowych. Są to
m.in. materiały z grupy IV [132], II-VI [133, 134], III-V [135, 136, 137], a także IV-IV [138].
Stale rosnące zainteresowanie tymi obiektami spowodowane jest próbami budowania
(w oparciu o nie) urządzeń optoelektronicznych, m.in. tranzystorów, laserów czy też
sensorów. Szczegółowe informacje dotyczące właściwości oraz aplikacji nanodrutów
przedstawione zostały w sekcji 2.2. rozdziału II. Wszystkie te zastosowania są możliwe dzięki
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wysokiej kontroli otrzymywania dokładnych średnic, długości, składu, a także rozmieszczenia
nanodrutów. Jedną z głównych trudności do nadzorowania podczas wzrostu nanodrutów są
tzw. błędy ułożenia (ang. Stacking Faults – SFs), które obserwowane są w wielu
półprzewodnikowych drutach, szczególnie w III-V (m.in. GaAs, InAs). SFs są to
naprzemiennie ułożone warstwy o różnych fazach krystalicznych lub orientacjach wzdłuż
kierunku wzrostu nanodrutu. Defekty tej natury mogą negatywnie wpłynąć na transport
balistyczny wzdłuż nanodrutów oraz na wydajność urządzeń optycznych bazujących na nich
[139]. Przykładowe nanodruty GaAs oraz InAs o strukturze wurcytu zawierające dodatkowe
wtrącenia (warstwy) o strukturze blendy cynkowej przedstawione zostały na rys. 19 [140].

Rys. 19. Przykładowe nanodruty GaAs oraz InAs o strukturze wurcytu. Średnice prezentowanych drutów
wynoszą 35 nm. Strzałkami zaznaczone zostały widoczne błędy ułożenia [140].

Dążenie do półprzewodnikowych drutów kwantowych z małą ilością błędów ułożenia
jest głównym wyzwaniem dla technologów zajmujących się wzrostem tych struktur. Jednym
z rozwiązań dla tego problemu, jakim są SFs, może być użycie innego materiału bazowego do
wzrostu nanodrutów, a mianowicie tellurku ołowiu. Z powodu szeregu unikalnych własności
PbTe (patrz rozdział II), materiał ten jest bardzo interesującym oraz obiecujących
półprzewodnikiem do zastosowań w nanodrutach, jak również do badań zjawisk transportu
kwantowego w jednowymiarowej geometrii. Istnieje kilka publikacji poświęconych
technologii wzrostu drutów PbTe, a także ich właściwości strukturalnych, transportowych
oraz termoelektrycznych [141, 142, 143, 144, 145, 146]. Jedną z takich publikacji jest praca
P. Dziawy i in. [141], w której autorzy raportują udany wzrost nanodrutów PbTe o strukturze
soli kuchennej na podłożu GaAs (111)B o strukturze blendy cynkowej przy użyciu dwóch
technik MBE oraz VLS (ang. Vapor-Liquid-Solid). Otrzymane nanodruty rosną wzdłuż
kierunku krystalograficznego [100], są prostopadłe do podłoża, mają stożkowaty kształt, a ich
średnice są rzędu 90 – 135 nm. Co więcej, jak pokazano w pracy [141], wyhodowane druty
mają doskonałą strukturę soli kuchennej, w szczególności są wolne od błędów ułożenia. Na
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rysunku 20 zaprezentowany został obraz z elektronowego mikroskopu skaningowego (ang.
Scanning Electron Microscopy – SEM) otrzymanych nanodrutów PbTe oraz obraz
z transmisyjnego mikroskopu elektronowego (ang. Transmission Electron Microscopy –
TEM) przedstawiający górną część pojedynczego drutu. Można łatwo zauważyć, że nie są
tutaj obecne żadne błędy ułożenia czy też inne defekty struktury krystalicznej.
(a)

(b)
(c)

(d)

Rys. 20. Obraz SEM oraz TEM (a) nanodrutów PbTe osadzonych na podłożu GaAs (111)B, (b) górnej części
pojedynczego drutu PbTe z kulką złota, (c) granica międzyfazowa pomiędzy drutem i kulką złota oraz (d)
wycinek nanodrutu PbTe pokazujący strukturę RS [141].

Oprócz badań eksperymentalnych także teoretyczny opis właściwości nanodrutów jest
istotny dla zrozumienia różnych zjawisk fizycznych zachodzących podczas, jak i po wzroście,
a tym samym do dalszego rozwoju jednowymiarowej nanotechnologii. W niniejszym
podrozdziale przedstawione zostaną rezultaty systematycznej i szczegółowej analizy
teoretycznej stabilności tych nanostruktur, tj. ich kierunku wzrostu oraz struktury
krystalicznej. Celem przeprowadzonych badań było wyjaśnienie, dlaczego otrzymane przez
P. Dziawę i in. [141] druty PbTe rosną wzdłuż osi [100] pomimo, iż podłoże zorientowane
jest w kierunku [111] i w odróżnieniu od drutów III-V nie posiadają błędów ułożenia.

4.3.2.

Model teoretyczny nanodrutu – rekonstrukcja powierzchni

Symulacje teoretyczne rozpoczęto od analizy nieskończonych nanodrutów PbTe
o strukturze soli kuchennej, tj. strukturze kryształu objętościowego tellurku ołowiu,
o rozmiarach nie przekraczających 5 nm. Analizowane obiekty zorientowane są wzdłuż
czterech różnych osi krystalograficznych w strukturze NaCl ([100], [111], [110] oraz [210]).
Modelowe nanodruty skonstruowane zostały przy użyciu położeń atomowych kryształu
objętościowego. Schemat otrzymania drutu kwantowego przedstawia rysunek 21.
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Rys. 21. Teoretyczny model nanodrutu półprzewodnikowego PbTe o strukturze soli kuchennej. (a) Komórka
elementarna przedstawiająca kryształ objętościowy. (b) Większy fragment nieskończonego kryształu
objętościowego. Czerwonymi strzałkami oznaczono wektory sieci krystalicznej definiujące pojedynczą komórkę
elementarną układu. (c) Przekrój poprzeczny superkomórki zawierającej nanodrut PbTe. (d) Widok
nieskończonego drutu zbudowanego z pięciu superkomórek wzdłuż osi z. Niebieskie oraz szare kulki oznaczają
odpowiednio atomy Pb i Te.

W pierwszym kroku rozpatrzono nieskończony kryształ objętościowy PbTe, z którego
wycięto cylinder o danej średnicy (d) wzdłuż kierunku osi z. Pojęcie nieskończony kryształ
objętościowy należy rozumieć jako kryształ, który powstał w wyniku periodycznego
rozmnożenia komórki elementarnej tellurku ołowiu (rys. 21a) w trzech kierunkach (x, y i z)
przestrzeni rzeczywistej (rys. 21b). Aby otrzymać teoretyczny model nanodrutu rozważana
jest tylko struktura atomowa wewnątrz cylindra, natomiast atomy znajdujące się w odległości
większej od d nie są brane pod uwagę (rys. 21c). W ten sposób przygotowane zostały
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wszystkie badane obiekty o różnych średnicach oraz kierunkach krystalicznych. Zerwane
wiązania atomów na powierzchni nanodrutów nie są wysycane żadnymi obcymi atomami (np.
wodorem czy tlenem), gdyż badania dotyczą zjawisk fizycznych zachodzących po wzroście
nanodrutów, jednakże wciąż pozostających w komorze wzrostu MBE.
W przeprowadzonych obliczeniach zastosowano periodyczne warunki brzegowe
wzdłuż głównej osi wzrostu nanodrutów (osi z). Z powodu zastosowanych metod
obliczeniowych, tj. użycia bazy fal płaskich, wykorzystane zostały także periodyczne warunki
wzdłuż dwóch pozostałych kierunków. W celu uniknięcia oddziaływania pomiędzy
najbliższymi strukturami, nanodruty zostały oddzielone od siebie obszarem próżni. Po
wykonaniu wielu testów obliczeniowych, rozmiary superkomórki w kierunkach poprzecznych
dobrano tak, aby minimalna odległość (l) pomiędzy sąsiednimi drutami była nie mniejsza niż
1.2 nm. Natomiast rozmiar superkomórki w kierunku z zależy od orientacji krystalograficznej
drutu. Stwarza to w efekcie sieć oddzielonych od siebie nieoddziałujących nanodrutów –
rysunek 22.

l ≥ 1.2 nm

Rys. 22. Sieć nanodrutów oddzielona obszarem próżni.
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Przykładowe nanodruty, które zostały skonstruowane w powyżej opisany sposób
przedstawia rysunek 23. Na ilustracji pokazano zarówno przekrój poprzeczny modelowych
obiektów (tzw. widok z góry), jak również widok z boku (wzdłuż głównej osi drutu).
Zaprezentowane modele nanodrutów zbudowane zostały z pięciu, dwóch oraz trzech
superkomórek wzdłuż osi z odpowiednio dla kierunku krystalograficznego [100], [210]
i [111]. Średnica przedstawionych drutów wynosi ~ 3.0 nm.
(a)

(b)

(c)

z

Rys. 23. Przekrój poprzeczny oraz widok z boku przykładowych nanodrutów PbTe o strukturze soli kuchennej.
Kierunek wzrostu nanoobiektów wzdłuż: (a) [100], (b) [210] oraz (c) [111] osi krystalograficznych. Średnica
prezentowanych nanodrutów wynosi ~ 3 nm. Niebieskie oraz szare kulki oznaczają odpowiednio atomy Pb i Te.

W kolejnym kroku użyto metod z pierwszych zasad do wyznaczenia konfiguracji
atomowej, która odpowiada minimum energii każdej z początkowych struktur. W tym celu
zrelaksowane zostały wszystkie położenia atomowe w modelowych nanoobiektach oraz
zoptymalizowana komórka elementarna w kierunku wzrostu nanodrutu. Obliczenia wykonano

z użyciem siatki (1×1×n) punktów k Monkhorsta-Packa; gdzie n ≤ 5 nm/c, a c jest
wymiarem superkomórki w kierunku wzrostu. Wykonując relaksację położeń atomowych
nanodrutów pozwolono również na pełną rekonstrukcję powierzchni. Rysunek 24 przedstawia
przekrój poprzeczny otrzymanych w wyniku relaksacji przykładowych nanostruktur
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o strukturze soli kuchennej zorientowanych wzdłuż trzech kierunków krystalograficznych,
odpowiednio: [100] (rys. 24a), [210] (rys. 24b) oraz [111] (rys. 24c). Średnica
prezentowanych drutów wynosi ~ 3.0 nm.
(a)

(b)

(c)

Rys. 24. Przekrój poprzeczny zrelaksowanych nanodrutów PbTe o strukturze soli kuchennej. Kierunek wzrostu
nanoobiektów wzdłuż: (a) [100], (b) [210] oraz (c) [111] osi krystalograficznych. Średnica prezentowanych
nanodrutów wynosi ~ 3 nm. Niebieskie oraz szare kulki oznaczają odpowiednio atomy Pb i Te.

Pierwszym zaobserwowanym efektem procedury relaksacji jest rekonstrukcja
międzyatomowych wiązań na powierzchni bocznej nanodrutów. Jak można zauważyć na rys.
24, kształt powierzchni bocznej nanodrutów (w szczególności tych zorientowanych
w kierunkach [210] i [111]) zmienił się po relaksacji. Spowodowane jest to zmianą położeń
atomowych jonów Pb oraz Te. Równocześnie zauważono, że relaksacja nie ma wpływu na
atomy znajdujące się w środku drutu. Zrelaksowane położenia atomowe wewnątrz drutu są
podobne do położeń w krysztale objętościowym. Ponadto spostrzeżono, iż powierzchnie
boczne nanoobiektów zorientowanych wzdłuż osi [100] są głównie typu {100}
i charakteryzują się one najmniejszą liczbą zerwanych wiązań, tj. mają jedno zerwane
wiązanie na atom powierzchniowy. Druty skierowane w kierunkach [210] i [110] również
posiadają ściany boczne typu {100}, ale mają one mniejszy udział w całej ich powierzchni
bocznej, a więc także w energii całkowitej w porównaniu z drutami [100]. Poza
powierzchniami typu {100} występują jeszcze ściany boczne typu {112} z trzema zerwanymi
wiązaniami na atom powierzchniowy. Powierzchnie boczne nanodrutów zorientowanych
wzdłuż kierunku [111] są głównie typu {110} i mają one dwa zerwane wiązania na atom
powierzchniowy.
Aby sprawdzić, które z powierzchni o strukturze RS są najbardziej korzystne
energetycznie przeprowadzono obliczenia energii powierzchni. Do wykonania tego typu
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obliczeń użyto przybliżenia powtarzanej płytki (ang. repeated - slab approximation [104]).
Zaletą tej metody jest zachowanie trójwymiarowej symetrii translacyjnej, tzn. skończona
komórka elementarna zawierająca badaną strukturę atomową powtarzana jest periodycznie we
wszystkich kierunkach w przestrzeni. Jak wiadomo powierzchnia może mieć periodyczność
tylko w płaszczyźnie powierzchni, ale nie w płaszczyźnie prostopadłej do niej. Stosowana
metoda powoduje, że liczymy periodyczny układ (także w kierunku wzrostu) nieskończonej
ilości płytek izolowanych próżnią. Żeby wyniki obliczeń dokładnie reprezentowały
odizolowaną powierzchnię, obszar próżni musi być na tyle szeroki, aby płaszczyzny
sąsiednich płytek krystalicznych nie oddziaływały ze sobą poprzez próżnię. Co więcej, płytka
musi być na tyle gruba, aby dwie powierzchnie każdej płytki krystalicznej nie wpływały na
siebie. W symulacjach rozpatrywano zrelaksowane płytki w strukturze soli kuchennej
zorientowane w trzech kierunkach: [100], [110] oraz [210]. Rozważane płytki zbudowane są
z dziewięciu warstw atomowych (~ 2.6 nm), z których każda składa się zarówno z kationów
(Pb), jak i anionów (Te) oraz obszaru próżni z grubością równoważną siedmiu warstwom
atomowym (~2.0 nm). Wszystkie atomy na centralnej piątej warstwie płytki zostały
unieruchomione i znajdują się w położeniach odpowiadających położeniom kryształu

(100)

próżnia

próżnia

objętościowego PbTe. Model użytej w symulacjach płytki przedstawia rys. 25.

Rys. 25. Model powierzchni (100) PbTe o strukturze soli kuchennej. Kolorem pomarańczowym oznaczona
została unieruchomiona warstwa atomowa. Pojedyncza superkomórka została schematycznie przedstawiona
przy pomocy czarnego prostokąta.
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Następnie płytki te zostały całkowicie zrelaksowane z wykorzystaniem specjalnego zestawu

punktów k Monkhorsta-Packa, równoważnego do tego stosowanego w obliczaniach
nanodrutów. Energia powierzchni γsurface obszaru płytki AS została wyznaczona zgodnie
z definicją podaną w pracy [147]
RS
γsurface AS = Eslab − µbulk
n pair .

(41)

W powyższym równaniu, wielkość Eslab jest energią całkowitą płytki PbTe przypadającą na
RS
jej jedną superkomórkę, µbulk
jest energią całkowitą kryształu objętościowego PbTe

liczoną na parę kation - anion, natomiast npair oznacza liczbę par atomowych Pb - Te
w superkomórce.
Używając definicji danej równaniem (41), otrzymano następujące wartości γ surface dla trzech
różnych

orientacji

powierzchni

γ surface (100) ≅ 2 eV/nm2,

tellurku

ołowiu

γ surface (110) ≅ 2.93 eV/nm2

o

strukturze

oraz

soli

kuchennej:

γ surface (210) ≅ 2.53 eV/nm2.

Obliczenia pokazały, iż powierzchnia (100) ma najniższą energię wśród wszystkich
możliwych powierzchni o strukturze RS z powodu najmniejszej liczby zerwanych wiązań.
Natomiast energie formowania powierzchni (210) oraz (110) są znacznie większe.

4.3.2.

Energia swobodna

W celu zbadania stabilności nanodrutów, tj. znalezienia najbardziej korzystnej
energetycznie struktury, porównano tzw. energie swobodne tych obiektów zorientowanych
wzdłuż czterech różnych kierunków krystalograficznych. Energia swobodna drutu
wyznaczona została jako różnica pomiędzy energią całkowitą nanodrutu Ewire i kryształu
RS
objętościowego PbTe Ebulk
o strukturze soli kuchennej i tej samej ilości atomów. Przy czym

Ewire = n pair ε wire
RS
RS
Ebulk
= n pair µbulk

,

(42)

gdzie
npair – liczba par kation - anion (Pb - Te), ε wire – energia całkowita nanodrutu liczona na parę
atomów kation - anion.
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Ponieważ w obliczeniach rozważano nanostruktury o różnych średnicach, a zatem o różnej
liczbie atomów w komórce elementarnej, aby porównać wszystkie analizowane obiekty
energia swobodna drutu przeliczona została na parę atomów kation - anion. Energia
swobodna ε free przypadająca na parę Pb - Te dana jest wyrażeniem [148]
RS
ε free = ε wire − µbulk
.

(43)

Wyznaczone energie swobodne ε free nanodrutów PbTe o strukturze soli kuchennej w funkcji
ich średnicy przedstawione zostały na rys. 26. Zero odpowiada energii swobodnej kryształu
objętościowego PbTe.

Rys. 26. Zależność energii swobodnej nanodrutów od ich średnicy dla wszystkich analizowanych obiektów.
W celu zwrócenia uwagi na nanostruktury o najniższej energii, tj. nanodruty PbTe o strukturze soli kuchennej
zorientowane wzdłuż osi [100], odpowiednie punkty połączone zostały czerwoną linią.

Na rys. 26 można zauważyć, że energia swobodna zależy od promienia nanodrutów.
Zgodnie z oczekiwaniem jest ona zawsze dodatnia i maleje wraz ze średnicą dla wszystkich
analizowanych struktur. Dzieje się tak, ponieważ ε free odzwierciedla koszt energetyczny
utworzenia powierzchni bocznych nanodrutu, tj. koszt istnienia zerwanych wiązań
i rekonstrukcji tych wiązań na powierzchni. Im grubsze druty, tzn. większe średnice, tym
mniejsza powinna być energia swobodna, jako że stosunek liczby atomów na powierzchni do
całkowitej liczby atomów w drucie zmniejsza się wraz ze średnicą. Przeprowadzona analiza
ε free dla czterech rozważanych kierunków krystalograficznych ujawniła, iż dla ustalonej

75

średnicy najniższa energia swobodna odpowiada nanodrutom zorientowanych w kierunku
[100]. Wiąże się to z faktem, iż powierzchnie boczne tych obiektów są głównie typu {100}
i mają one najniższą energię wśród wszystkich możliwych powierzchni o strukturze soli
kuchennej ( γ surface (100) ≅ 2 eV/nm2). Druga w kolejności najniższa energia formacji
uzyskana została dla nanodrutów zorientowanych w kierunku [210]. Trzecim w kolejności
preferowanym kierunkiem wzrostu okazał się być kierunek [111]. Różnice w energii
swobodnej pomiędzy najbardziej korzystnym energetycznie kierunkiem [100] a pozostałymi
kierunkami są duże. Różnica ta np. dla kierunków [100] i [111] dla drutów ze średnicami
~ 3 nm wynosi 0.05 eV na parę atomów kation - anion [148].

4.3.3.

Porównanie drutów o różnych strukturach krystalicznych

Celem kolejnego etapu badań było sprawdzenie, czy struktura soli kuchennej
nanodrutów PbTe jest wystarczająco stabilna i korzystna energetycznie dla uniknięcia błędów
ułożenia. W przypadku nanodrutów III-V, gdzie błędy ułożenia (tj. naprzemiennie ułożone
wzdłuż nanodrutu segmenty o strukturze wurcytu i blendy cynkowej) są często obserwowane,
pokazano, iż defekty te są wynikiem konkurencji pomiędzy kosztem energetycznym
powierzchni bocznych nanodrutów (niższe energie dla struktury wurcytu) i korzystniejszej
w objętości struktury blendy cynkowej [149, 150, 151]. Struktura wurcytu w kierunku [0001]
może być w bardzo prosty sposób przekształcona w strukturę ZB wzdłuż kierunku [111],
ponieważ ułożenie warstw atomowych w tych dwóch kierunkach i odpowiednie stałe sieci są
podobne. Sytuacja w przypadku struktury soli kuchennej zorientowanej w kierunku [100] jest
odmienna. Pomimo to możliwe jest przejście fazowe pomiędzy strukturą RS oraz innymi
strukturami krystalicznymi. Wiadomo, iż w warunkach wysokiego ciśnienia kryształ
objętościowy tellurku ołowiu może przyjąć metastabilną fazę typu chlorku cezu – CsCl [152].
W poszukiwaniu możliwości współzawodnictwa pomiędzy różnymi fazami krystalicznymi
w PbTe, oprócz struktury soli kuchennej przeprowadzona została także analiza struktury
chlorku cezu.
W pierwszym kroku porównano energię całkowitą kryształu objętościowego PbTe
RS
CsCl
o strukturze soli kuchennej ( Ebulk
≅ 8.811 eV ) oraz chlorku cezu ( Ebulk
≅ 8.422 eV ). Różnica

energii pomiędzy tymi strukturami wynosi ~ 0.389 meV na parę atomów kation - anion.
Mimo otrzymanej dużej różnicy energii całkowitej (co może sugerować, iż niemożliwe jest
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w normalnych warunkach przekształcenie struktury soli kuchennej w strukturę chlorku cezu),
przeprowadzone zostały rozważania teoretyczne dotyczące hipotetycznych drutów PbTe
w strukturze CsCl. Jak pokazano w pracy [153], w przypadku nanodrutów III-V różnica
energii pomiędzy blendą cynkową i wurcytem zależy głównie od średnicy drutu. Dla
niektórych średnic może być ona znacznie mniejsza niż dla kryształu objętościowego, a nawet
zmieniać znak. Modelowe nanodruty PbTe o strukturze chlorku cezu skonstruowane zostały
z kryształu objętościowego CsCl, w analogiczny sposób jak nanodruty PbTe o strukturze soli
kuchennej. Komórka elementarna struktury krystalicznej chlorku cezu przedstawiona została
na rysunku 27. Sieć Bravais'go jest siecią kubiczną z bazą zawierającą dwa jony. Jeden atom
znajduje się w rogu (0,0,0), a drugi w centrum (½,½,½) sześciennej komórki elementarnej.
Każdy atom może być postrzegany jako leżący w środku sześcianu utworzonego przez atomy
innego rodzaju, tak że liczba najbliższych sąsiadów wynosi osiem.

Rys. 27. Komórka elementarna PbTe o strukturze chlorku cezu.

Przykładowe

druty

o

strukturze

chlorku

cezu

zorientowane

wzdłuż

kierunku

krystalograficznego [100] oraz [111] prezentuje rysunek 28. Przedstawiono na nim przekrój
poprzeczny

nanoobiektów

przed

oraz

po

przeprowadzeniu

procedury

relaksacji.

W przeciwieństwie do nanodrutów PbTe o strukturze RS, relaksacja położeń atomowych
w drutach

wyciętych

ze

struktury

CsCl

prowadzi

do

poważnej

rekonstrukcji

międzyatomowych wiązań. Atomy zamiast 8 najbliższych sąsiadów w strukturze CsCl dążą
do układu 6 sąsiadów, co jest typowe dla struktury soli kuchennej. Taka zrelaksowana
„rozpadnięta” struktura nie przypomina już struktury chlorku cezu, dlatego w dalszej części
pracy oznaczana będzie ona jako „CsCl”.
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(a)

(b)

Rys. 28. Przekrój poprzeczny nanodrutów PbTe o strukturze CsCl przed oraz po relaksacji. Kierunek wzrostu
nanoobiektów wzdłuż (a) [100] oraz (b) [111] osi krystalograficznych. Czerwone oraz zielone kulki oznaczają
odpowiednio atomy Pb i Te.

Analizując nanodruty o strukturze „CsCl” zorientowane wzdłuż różnych osi
krystalograficznych zauważono, iż nanoobiekty w kierunkach innych niż [111] mają
powierzchnie boczne z bardzo dużą liczbą zerwanych wiązań. Natomiast nanostruktury
o kierunku wzrostu [111] są najbardziej stabilne i mają najniższą energię. W celu
sprawdzenia, czy struktura soli kuchennej jest wystarczająco korzystna energetycznie, aby
uniknąć błędów ułożenia, porównane zostały energie drutów PbTe o strukturze soli kuchennej
z hipotetycznymi drutami o strukturze „CsCl” tylko wzdłuż kierunku [111]. Na rysunku 29
zestawiono wyniki obliczonych energii swobodnych dla najbardziej stabilnych nanodrutów
tellurku ołowiu o strukturze RS ([100]) z drutami o strukturze chlorku cezu ([111]). Energia
swobodna nanodrutów o strukturze „CsCl” wyznaczona została z równania (43). Ponieważ
PbTe krystalizuje w strukturze soli kuchennej punktem odniesienia do obliczenia ε free był
kryształ objętościowy o tej strukturze.
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Rys. 29. Zależność energii swobodnej drutów PbTe od ich średnicy dla dwóch najbardziej korzystnych
kierunków wzrostu [100] i [111] w strukturze soli kuchennej oraz chlorku cezu.

Porównując druty o obu strukturach krystalicznych (RS oraz „CsCl”) widać, iż hipotetyczne
druty o strukturze „CsCl” są bardzo wysoko w skali energii. Chociaż rola powierzchni maleje
ze średnicą drutu, to różnica energii pomiędzy drutami o strukturze soli kuchennej oraz
chlorku cezu jest ciągle bardzo duża. Jak pokazano na rysunku 29, przyjęcie przez nanodruty
struktury „CsCl” kosztowałoby kilkaset meV (na parę atomów kation - anion) więcej niż
utworzenie nanodrutów o strukturze soli kuchennej. Co więcej, w przeciwieństwie do różnic
w ε free pomiędzy drutami o strukturze soli kuchennej rosnącymi w różnych kierunkach
krystalograficznych (rys. 26), różnica energii pomiędzy drutami o strukturze RS i „CsCl” nie
zmniejsza się wraz z promieniem drutów. Należy także zauważyć, że różnica ta stanie się
jeszcze większa, jeżeli nie zostanie uwzględniona rekonstrukcja wiązań w początkowych
nanostrukturach CsCl. Otrzymane wyniki wskazują, iż niemożliwe jest otrzymanie drutów
PbTe w strukturze krystalicznej innej niż sól kuchenna.
Jest to odwrotny przypadek niż dla związków III-V, gdzie obserwowane są bardzo
niewielkie różnice energii pomiędzy strukturami blendy cynkowej i wurcytu. Jako, że
w nanodrutach III-V bardzo łatwo można przekształcić strukturę wurcytu wzdłuż osi [0001]
w strukturę ZB wzdłuż kierunku [111], sprawdzono czy podobna sytuacja może zajść dla
drutów PbTe. To znaczy czy do warstw o strukturze RS można geometrycznie dopasować
warstwy o strukturze CsCl. Takie porównanie wykonano dla obiektów przed relaksacją,
ponieważ druty o początkowej strukturze CsCl po relaksacji całkowicie ją zmieniają i dążą do
struktury soli kuchennej. Rysunek 30 ukazuje widok z boku nanodrutów PbTe w strukturze
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CsCl i RS wzdłuż osi [100] oraz [111]. W centralnej części ilustracji przedstawiono nałożone
na siebie przekroje poprzeczne nanodrutów ujawniające ich niedopasowanie wzdłuż obu
kierunków krystalograficznych. Porównanie obu struktur pokazało, iż w przypadku drutów
PbTe niemożliwe jest dopasowanie struktury chlorku cezu do struktury soli kuchennej. Jak
widać na rys. 30, obie struktury już przed relaksacją są niedopasowane do siebie, mają różne
stałe sieci oraz uporządkowania atomowe. Co więcej, podjęte próby geometrycznego
dopasowania

warstw

atomowych

zorientowanych

wzdłuż

innych

kierunków

krystalograficznych dały takie same rezultaty. Jednakowe ułożenie płaszczyzn w strukturach
RS i CsCl jest bardzo trudne bez ciśnienia. Niezgodność struktur krystalicznych oraz
otrzymane bardzo duże różnice energii swobodnej tłumaczą brak błędów ułożenia w
nanodrutach PbTe [148]. Przeprowadzone symulacje teoretyczne pokazują, iż tellurek ołowiu
jest bardzo dobrym materiałem półprzewodnikowym do wzrostu jednowymiarowych
nanodrutów o idealnej strukturze soli kuchennej wolnej od błędów ułożenia.
[100]

[111]
widok z boku

CsCl

RS

widok z boku

Rys. 30. Porównanie nanodrutów PbTe wzdłuż kierunku [100] oraz [111] w strukturze soli kuchennej oraz
chlorku cezu. W centralnej części rysunku pokazane są razem przekroje poprzeczne pokazujące niedopasowanie
obu struktur.

Uzyskane rezultaty są zgodne z wynikami eksperymentalnymi przedstawionymi przez
P. Dziawę i in. [141]. Ponadto tłumaczą one brak błędów strukturalnych w takich nanodrutach
oraz otrzymany w eksperymencie kierunek wzrostu [100] drutów PbTe. Przy użyciu metod
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ab initio możliwe jest symulowanie układów zawierających do kilkuset atomów, co
w rezultacie daje obiekty o rozmiarach znacznie mniejszych od rzeczywiście hodowanych.
Mimo tego, iż obliczenia przeprowadzono dla cienkich drutów, uzyskane wyniki mogą
wyjaśnić obserwowane tendencje drutów PbTe do wzrostu wzdłuż osi [100]. Wzrost tych
struktur przy użyciu metody VLS rozpoczyna się prawdopodobnie przez zarodkowanie
małych krystalitów w najbardziej korzystnym energetycznie kierunku, którym według
obliczeń powinien być [100]. Energia całkowita nanodrutów jest jednym z najważniejszych,
jednak nie jedynym parametrem, który decyduje o strukturze krystalicznej i kierunku wzrostu
nanodrutów. Inne czynniki, takie jak procesy mikroskopowe zachodzące podczas wzrostu na
granicy para – ciecz – ciało stałe, nie zostały uwzględnione w przedstawionym podejściu.
Podobnie postępowano przy analizie materiałów III-V [150, 154, 155] i mimo to uzyskano
wiele wartościowych wyników. Między innymi badania wykonane dla nanodrutów GaAs oraz
InAs wyjaśniły współistnienie dwóch struktur krystalicznych tych obiektów [153].

4.4. Własności dwuwymiarowej studni kwantowej PbTe/CdTe

Ostatnia część prezentowanych badań dotyczy układów typu PbTe/CdTe. W pierwszej
kolejności omówione zostaną właściwości dwuwymiarowej studni kwantowej.
Heterostruktury opierające się na studniach kwantowych PbTe/CdTe lub kropkach
kwantowych PbTe osadzonych w matrycy CdTe są obecnie intensywnie badane ze względu
na dużą różnicę w ich przerwach energetycznych ( E gPbTe = 0.31 eV oraz E gCdTe = 1.529 eV
w T = 300 K). W heterostrukturach PbTe/CdTe wąskoprzerwowy tellurek ołowiu stanowi
studnię kwantową, podczas gdy CdTe jest szerokoprzerwową barierą energetyczną. Znaczna
niezgodność w energiach wzbronionych obu materiałów prowadzi do bardzo silnego
ograniczenia nośników w PbTe oraz ogromnej różnicy we współczynnikach załamania
światła (n = 5.8 dla PbTe [156] oraz n = 2.7 dla CdTe [157] w T = 300 K). W ostatnim czasie
używając metody epitaksji z wiązek molekularnych wyhodowano na podłożu GaAs i BaF2
wysokiej jakości (krystalicznej oraz optycznej) studnie kwantowe PbTe [158, 159, 160, 161]
oraz Pb1-xEuxTe [162] z barierami CdTe. Co więcej, przy użyciu wysokorozdzielczego
transmisyjnego

mikroskopu

elektronowego

(HRTEM)

pokazano

[163,

164],

iż

w heterostrukturach PbTe/CdTe istnieją dobrze zdefiniowane międzypowierzchnie pomiędzy
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tellurkiem kadmu i tellurkiem ołowiu. Dzięki temu, że oba te materiały krystalizują w dwóch
odmiennych strukturach, granica między nimi jest ostra i międzypowierzchnia ma grubość
jednej warstwy atomowej. Oprócz badań eksperymentalnych, także teoretyczny opis
międzypowierzchni raportowany był w pracach [59, 118, 165]. Przykładowe heterostruktury
PbTe/CdTe ukazujące różne międzypowierzchnie przedstawia rysunek 31.
(b)

(a)

(e)
(d)

(c)

Rys. 31. Heterostruktury PbTe/CdTe. (a) Obraz HRTEM przedstawiający kropkę kwantową PbTe w matrycy
CdTe z zaznaczonymi międzypowierzchniami (001), (111) oraz (110). (b) Zdjęcie HRTEM pojedynczej studni
kwantowej PbTe wbudowanej w CdTe z dwiema różnymi międzypowierzchniami. Wyraźnie widoczne są różne
symetrie sieci na płaszczyznach (002), (220) w soli kuchennej (PbTe) oraz (111) i (1 1 1) w blendzie cynkowej
(CdTe). Obraz TEM międzypowierzchni (100) (c) zakończonej atomami Te oraz (d) zakończonej atomami Cd.
(e) Obraz TEM niepolarnej międzypowierzchni (110) [163, 164].

4.4.1.

Struktura atomowa międzypowierzchni PbTe/CdTe

Badania teoretyczne dotyczące układów PbTe/CdTe, a w szczególności ich
powierzchni oraz międzypowierzchni, są dużym wyzwaniem z wielu powodów. Po pierwsze,
oba kryształy kubiczne to nie tylko związki półprzewodnikowe o odmiennych właściwościach
chemicznych, ale również o różnych strukturach krystalicznych (sól kuchenna – PbTe oraz
blenda cynkowa – CdTe). Pomimo, iż obie struktury posiadają sieć Bravais'go fcc, ich
geometrie atomowe oraz konfiguracje wiązań są inne. Ponadto różne położenia atomowe na
powierzchni o tej samej orientacji, ale z inną strukturą krystaliczną, prowadzą do poważnego
niedopasowania

wiązań

atomowych

oraz

powstania

zerwanych

wiązań

na
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międzypowierzchni. Jest to oczywiste biorąc pod uwagę fakt, iż w strukturze soli kuchennej
liczba koordynacyjna wynosi sześć, podczas gdy w blendzie cynkowej każdy atom ma
w swoim najbliższym otoczeniu tylko czterech sąsiadów. I tak np. powierzchnia (100)
w strukturze RS jest niepolarna, natomiast ta sama orientacja w strukturze ZB prowadzi do
powierzchni polarnej i może mieć ona dwa typy zakończenia: kationowy lub anionowy.
Powierzchnią polarną zarówno w strukturze RS i ZB jest powierzchnia zorientowana
w kierunku [111]. Połączenie dwóch powierzchni polarnych albo jednej polarnej z niepolarną,
prowadzi w rezultacie do powstania dwóch różnych międzypowierzchni po obu stronach
studni kwantowej (z zakończeniem kationowym lub anionowym) [166, 167]. Tylko
połączenie warstw (110) o strukturze blendy cynkowej oraz (100) i (110) o strukturze soli
kuchennej daje symetryczne heterostruktury z identycznymi międzypowierzchniami.
Powszechnym przybliżeniem dla opisu międzypowierzchni pomiędzy dwoma różnymi
materiałami, a nawet innymi strukturami krystalicznymi, jest przybliżenie powtarzanej płytki
[104]. Aby otrzymać teoretyczny model międzypowierzchni, połączono ze sobą w jednej
superkomórce dwie płytki krystaliczne zbudowane z dwóch różnych materiałów PbTe i CdTe
o takiej samej liczbie kationów oraz anionów. Przedstawione w podrozdziale 4.1. wyniki
obliczeń teoretycznych pokazały (zgodnie z wynikami pomiarów eksperymentalnych), że
kryształy objętościowe tellurku ołowiu i tellurku kadmu posiadają prawie jednakowe
parametry sieci krystalicznej (szczegóły – tabela III). Niedopasowanie sieciowe (ε) pomiędzy
oboma materiałami jest małe i wynosi około 0.7% w temperaturze 0 K. Z tego powodu
w przeprowadzonych
uśrednionej

obliczeniach,

teoretycznej

dla

równowagowej

obu

związków

stałej

sieci

półprzewodnikowych
a0 = 0.640 nm.

użyto

Konstrukcję

międzypowierzchni PbTe/CdTe rozpoczęto od utworzenia wspólnej, zarówno dla CdTe
i PbTe, podsieci Te w całej superkomórce. W celu zbudowania struktury soli kuchennej PbTe
oraz blendy cynkowej CdTe druga z podsieci, tj. podsieć ołowiowa przesunięta jest względem
podsieci Te o połowę głównej przekątnej komórki sześciennej (½,½,½) a0, a podsieć
kadmowa przesunięta jest względem podsieci Te o ćwierć głównej przekątnej komórki
sześciennej

(¼,¼,¼) a0.

W

przeprowadzonych

symulacjach

rozważone

zostały

międzypowierzchnie PbTe/CdTe zorientowane wzdłuż trzech kierunków krystalicznych
[100], [110] oraz [111]. Modele takich heterostruktur przedstawia rysunek 32. Odpowiednie
superkomórki zbudowane są z 28 (kierunek [100] i [110]) oraz 24 ([111]) warstw atomowych
PbTe i CdTe. We wszystkich tych trzech przypadkach liczba atomów (wewnątrz
superkomórki) należących do obszaru PbTe i CdTe jest identyczna. Ilość użytych warstw
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atomowych odpowiada grubości ~ 8.8 nm (dla kierunków [100] i [111]) oraz ~ 6.1 nm (dla
kierunku [110]).
(a)

(b)

(c)

Rys. 32. Modele superkomórek zawierających heterostruktury PbTe/CdTe wzdłuż trzech kierunków
krystalograficznych (a) [100], (b) [110] oraz (c) [111]. Niebieskie, czerwone oraz szare kulki oznaczają
odpowiednio atom Pb, Cd i Te.

4.4.2.

W

Energia swobodna międzypowierzchni PbTe/CdTe

celu

zbadania,

która

z

analizowanych

międzypowierzchni

PbTe/CdTe

zorientowanych wzdłuż trzech różnych kierunków krystalograficznych ([100], [110] oraz
[111]) jest najbardziej stabilna energetycznie, wyznaczono ich tzw. energie swobodne.
Energia swobodna międzypowierzchni E inter
free (hkl ) obliczona została jako różnica pomiędzy
PbTe/CdTe
(hkl ) oraz
energią całkowitą superkomórki zawierającej heterostrukturę PbTe/CdTe Etot

superkomórki płytki zbudowanej jedynie z położeń atomowych odpowiedniego kryształu
PbTe
(hkl ) i blendy cynkowej (CdTe)
objętościowego o strukturze soli kuchennej (PbTe) Etot
CdTe
(hkl ) . E inter
Etot
free (hkl ) zgodnie z definicją podaną w pracy [59] ma postać

E inter
free (hkl ) =

Współczynniki

hkl

są

1  PbTe/CdTe
Etot
(hkl ) − 1 EtotPbTe (hkl ) − 1 EtotCdTe (hkl ) .

2
2
2


(44)

wskaźnikami

kierunki

Millera

i

definiują

odpowiednie

krystalograficzne.
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Używając modelowych heterostruktur PbTe/CdTe przedstawionych na rysunku 32
przeprowadzono obliczenia DFT energii całkowitej. Miały one na celu wyznaczenie
konfiguracji atomowej, która odpowiada minimum energii każdej z początkowych struktur.

W obliczeniach zastosowano siatkę (1×7×7), (1×5×7), oraz (1×5×9) punktów k ,

odpowiednio dla międzypowierzchni (100), (110) i (111). Różne siatki punktów k wynikają
z innych rozmiarów superkomórki w kierunkach prostopadłych do kierunku wzrostu.
Rozmiary te zależą od orientacji krystalograficznej heterostruktury PbTe/CdTe. Uzyskane
w wyniku relaksacji położeń atomowych końcowe geometrie międzypowierzchni prezentują
rysunki 33 - 35. W celu uwidocznienia wpływu relaksacji na strukturę atomową
międzypowierzchni, na rysunkach przedstawiono tylko dwie warstwy atomowe PbTe i CdTe.
Jak widać początkowa struktura międzypowierzchni jest bardzo blisko konfiguracji
atomowej, która odpowiada minimum energii. Co więcej, efekty przemieszczeń atomów,
które występują na interfejsie są małe.
(a)

(b)

[0 1 0]

[0 1 0]

[ 1 00]

[100]

Rys. 33. Model położeń oraz wiązań atomowych na zrelaksowanej międzypowierzchni (100) PbTe/CdTe (a)
z zakończeniem Cd oraz (b) z zakończeniem Te. Niebieskie, czerwone oraz szare kulki oznaczają odpowiednio
atom Pb, Cd i Te.

[1 1 0]

[00 1 ]

[110]

[110]

Rys. 34. Model położeń oraz wiązań atomowych na zrelaksowanej międzypowierzchni (110) PbTe/CdTe
przedstawiony z dwóch różnych perspektyw. Niebieskie, czerwone oraz szare kulki oznaczają odpowiednio
atom Pb, Cd i Te.
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(a)

(b)

[110]

[110]

[111]

[111]

[112]

[1 1 2]

[111]

[111]

Rys. 35. Model położeń oraz wiązań atomowych na zrelaksowanej międzypowierzchni (111) PbTe/CdTe
przedstawiony z dwóch różnych perspektyw (a) z zakończeniem Cd oraz (b) z zakończeniem Te. Niebieskie,
czerwone oraz szare kulki oznaczają odpowiednio atom Pb, Cd i Te.

Z zastosowanego w przeprowadzonych symulacjach przybliżenia powtarzanej płytki
wynika

konieczność

w rezultacie

jednoczesnego

powoduje

możliwość

rozpatrywania
obliczenia

dwóch

tylko

międzypowierzchni.

średniej

wartości

To

energii

międzypowierzchni. W przypadku kierunków krystalograficznych, które doprowadzają do
niepolarnych orientacji, zawsze istnieje ewentualność skonstruowania heterostruktur
z identycznymi międzypowierzchniami. Natomiast pojawia się problem w przypadku
orientacji krystalicznych, które prowadzą do polarnych powierzchni. Połączenie dwóch takich
płaszczyzn powoduje, iż utworzone międzypowierzchnie po jednej i po drugiej stronie studni
kwantowej różnią typem zakończenia (kationowym lub anionowym). Dlatego też energie
swobodne polarnych międzypowierzchni należy traktować jako średnią wartość energii
otrzymaną z dwóch różnych interfejsów. Uśredniona energia swobodna międzypowierzchni
PbTe/CdTe γ(hkl ) obszaru A wyznaczona została jako:
Otrzymane wartości

γ(hkl )

γ(hkl ) = E inter
free (hkl )/A [59].

dla trzech różnych orientacji krystalicznych wynoszą

odpowiednio: γ (100) ≅ 0.697 J/m2 (4.350 eV/nm2), γ (110) ≅ 0.201 J/m2 (1.254 eV/nm2) oraz

γ (111) ≅ 0.311 J/m2 (1.941 eV/nm2). Wartości te są zgodne z poprzednio raportowanymi
obliczeniami DFT - LDA [59]. Ponadto wskazują one, iż najbardziej korzystną energetycznie
orientacją międzypowierzchni PbTe/CdTe powinien być kierunek [110]. Jednakże jak
pokazano w pracy [59], wartości energii polarnych interfejsów są mocno zawyżone z powodu

sztucznego potencjału dipolowego Φ(r ) wprowadzonego w ramach przybliżenia
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superkomórki. Taki potencjał powoduje dodatkowy wkład do energii całkowitej. Aby
obliczyć energie polarnych międzypowierzchni z taką samą dokładnością jak dla
niepolarnych, autorzy wprowadzili poprawkę dipolową składającą się z potencjału
kompensacyjnego (który anuluje sztuczne pole elektryczne) oraz członu korygującego energię
w postaci:

( )

 
  
1
Edipc=  ∫ Φ(r )n(r )dr ∑ Z lΦ Rl  (Zl, Rl i
2
l



n(r ) oznaczają odpowiednio

walencyjność, położenie l-tego jonu oraz gęstość elektronów walencyjnych). Uwzględnienie
powyższych poprawek pokazało, iż wszystkie trzy energie interfejsów są mniej więcej
zbliżone do średniej wartości ~ 0.2 J/m2 (1.248 eV/nm2). Ponadto autorzy zaobserwowali
(w ramach małych różnic energii), iż kierunki krystalograficzne [110] oraz [100] prowadzą do
mniej stabilnych międzypowierzchni PbTe/CdTe z punktu widzenia energetycznego niż
międzypowierzchnia zorientowana w kierunku [111] [59].

4.4.3.

Nieciągłość pasma walencyjnego (ang. band offset)

Studnie kwantowe PbTe/CdTe są jednym z przykładów heterostruktur powstałych
w wyniku połączenia dwóch różnych materiałów (PbTe i CdTe). Jak wiadomo, oba związki
półprzewodnikowe różnią się między sobą szerokością przerwy wzbronionej. W sytuacji, gdy
są one łączone ze sobą, główną niewiadomą jest ułożenie względem siebie różnych pasm
przewodnictwa oraz walencyjnych. Jeżeli najniższa krawędź pasma przewodnictwa
i najwyższa krawędź pasma walencyjnego pochodzą od materiału z mniejszą przerwą
wzbronioną, taką heterostrukturę określa się mianem heterostruktury typu I. Schemat ułożenia
pasm w heterostrukturze PbTe/CdTe typu I przedstawia rysunek 36.

Rys. 36. Schemat ułożenia pasm w heterostrukturze PbTe/CdTe typu I. Czerwona przerywana linia oznacza
energię Fermiego (Ef).
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Różnica energii pomiędzy wierzchołkami pasm walencyjnych (przewodnictwa) obu
materiałów, wyznacza wartość tzw. nieciągłości pasma walencyjnego (przewodnictwa) ∆Εv
(∆Εc). W rezultacie powstania nieciągłości pasm, na granicy pomiędzy tellurkiem ołowiu
i tellurkiem kadmu tworzy się bariera energetyczna, która uniemożliwia ruch nośników
ładunku z PbTe do CdTe. To powoduje uwięzienie elektronów i dziur w wąskoprzerwowym
materiale PbTe. Nieciągłość pasma walencyjnego jest jednym z najważniejszych parametrów
w heterostrukturach, który decyduje zarówno o właściwościach transportowych oraz
ograniczeniu kwantowym [168]. Eksperymentalne wyznaczenie wartości ∆Εv w strukturach
PbTe/CdTe nie jest łatwym zadaniem. Pomimo, iż tellurek ołowiu oraz tellurek kadmu mają
proste przerwy energetyczne, to wąska przerwa wzbroniona PbTe znajduje się w punkcie L
strefy Brillouina, natomiast szersza przerwa wzbroniona CdTe zlokalizowana jest w punkcie
Γ. Ponieważ maksima pasma walencyjnego PbTe i CdTe znajdują się w różnych punktach

przestrzeni k , wartość nieciągłości pasma walencyjnego może być bezpośrednio wyznaczona
tylko w doświadczeniach uwzględniających przejścia skośne, tj. w eksperymentach
z przekazem pędu. Jednakże w wielu eksperymentach, m.in. w pomiarach zero-fononowej
fotoluminescencji lub optycznych widm absorpcyjnych możliwa jest obserwacja wyłącznie
przejść prostych. W takich przypadkach muszą być rozpatrywane „lokalne” nieciągłości
pasm, które są ogólnie większe niż „globalne”. “Globalna” nieciągłość pasma walencyjnego
jest to przesunięcie pomiędzy maksimami pasm walencyjnych w punkcie L (PbTe) oraz Γ
(CdTe). Natomiast „lokalna” nieciągłość pasma walencyjnego oznacza wartość ∆Εv

otrzymaną pomiędzy dwoma materiałami w określonych punktach k [118].
Zgodnie z danymi literaturowymi, wartość nieciągłości pasma walencyjnego
pomiędzy tellurkiem ołowiu i tellurkiem kadmu, została eksperymentalnie wyznaczona
w heterostrukturach PbTe/CdTe zorientowanych w kierunku [111] przez J. Si’ego i in. [169]
oraz C. Cai’ego i in. [170]. W pracy [169] wartość ∆Εv = 0.135 ± 0.05 eV otrzymana została
przy użyciu rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronowej (ang. X-Ray Photoelectron
Spectroscopy – XPS). Z drugiej strony, w pracy [170] wartość ∆Εv wynosi 0.09 ± 0.12 eV
i została

ona

otrzymana

w

pomiarach

spektroskopii

fotoelektronów

wybijanych

promieniowaniem UV (ang. Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy – UPS). Teoretyczne
wartości nieciągłości pasma walencyjnego zostały obliczone dla międzypowierzchni (100)
oraz (110) PbTe/CdTe głównie przez R. Leitsmanna i in. [118]. Raportowane wartości ∆Ev
wynoszą odpowiednio: 0.37 eV dla kierunku polarnego [100] oraz 0.42 eV dla niepolarnego
[110]. Wielkości te zostały uzyskane bez uwzględnienia efektów relatywistycznych, które są
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bardzo ważne w tego typu obliczeniach. Włączenie sprzężenia spin - orbita zmniejszyło
wartości nieciągłości pasma walencyjnego prawie do zera. Widać, iż istnieje duża
niezgodność pomiędzy wartościami ∆Εv otrzymanymi z obliczeń teoretycznych oraz
pomiarów eksperymentalnych.
Z powodu dużego rozrzutu wartości nieciągłości pasma walencyjnego, a także bardzo
dużych błędów, z jakimi zostały uzyskane wartości eksperymentalne, postanowiono
wyznaczyć ∆Εv przy użyciu procedury ab initio różnej od tej przedstawionej w pracy [118].
Mianowicie, analizując gęstość stanów elektronowych obliczoną dla periodycznej niepolarnej
heterostruktury PbTe/CdTe zorientowanej wzdłuż osi [110].
W pierwszym kroku, używając równowagowych położeń atomowych (otrzymanych
w wyniku minimalizacji energii całkowitej), obliczono zrzutowaną gęstość stanów (ang.
Projected Density of States – PDOS) dla dwóch różnych atomów Te z heterostruktury
zarówno z obszaru CdTe, jak i PbTe. Atomy telluru wybrano tak, aby znajdowały się one
w obszarze objętościowym z dala od międzypowierzchni. Takie same obliczenia
zrzutowanych

gęstości

stanów

elektronowych

przeprowadzono

dla

kryształów

objętościowych PbTe oraz CdTe, używając stałych sieci wynikających z odległości pomiędzy
atomami (odpowiednio w obszarze PbTe i CdTe) w zrelaksowanej heterostrukturze
PbTe/CdTe. Rysunek 37 prezentuje model heterostruktury zorientowanej w kierunku [110]
z zaznaczonymi kolorem żółtym atomami Te, dla których uzyskano zrzutowaną gęstość
stanów.

Rys. 37. Model heterostruktury (110) PbTe/CdTe. Niebieskie, czerwone oraz szare kulki oznaczają odpowiednio
atom Pb, Cd i Te. Kolorem żółtym zaznaczone zostały atomy Te, dla których wyznaczono PDOS.

W kolejnym etapie badań obliczona PDOS dla dwóch różnych atomów telluru
z heterostruktury (110) PbTe/CdTe porównana została z gęstością stanów elektronowych
atomów Te z kryształów objętościowych. PDOS atomu Te z obszaru CdTe w heterostrukturze
porównano z PDOS atomu Te z kryształu objętościowego CdTe (rys. 38b). Odpowiednio Te
z obszaru PbTe został zestawiony z Te z kryształu objętościowego PbTe (rys. 38a).
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(a)

(b)
stan 5s Te

stan 5s Te

Rys. 38. Gęstość stanów elektronowych zrzutowana na atom Te (a) w krysztale objętościowym PbTe (czarna
linia) oraz w obszarze PbTe heterostruktury (110) PbTe/CdTe (czerwona linia), (b) w krysztale objętościowym
CdTe (czarna linia) oraz w obszarze CdTe heterostruktury (110) PbTe/CdTe (niebieska linia). Zero odpowiada
energii Fermiego.

Jak wiadomo, istnienie międzypowierzchni oraz fakt uwięzienia elektronów w znaczący
sposób modyfikuje okolice przerwy wzbronionej. Dlatego, aby uzyskać wartość nieciągłości
pasma walencyjnego, porównana została gęstość głębokich stanów 5s Te, które są dobrze
zlokalizowane, płaskie i mają jedynie niewielką dyspersję. Rysunek 39 prezentuje tylko
gęstość dla stanów 5s atomów telluru zarówno z dwóch obszarów heterostruktury
PbTe/CdTe, jak i kryształów objętościowych.
(a)

(b)
stan 5s Te

stan 5s Te

Rys. 39. Stan 5s atomu Te (a) w krysztale objętościowym PbTe (czarna linia) oraz w obszarze PbTe (czerwona
linia) heterostruktury (110) PbTe/CdTe, (b) w krysztale objętościowym CdTe (czarna linia) oraz w obszarze
CdTe (niebieska linia) heterostruktury (110) PbTe/CdTe.

Celem takiego porównania było sprawdzenie jak DOS wyznaczona dla heterostruktury różni
się od DOS dla kryształu objętościowego. Zestawiając ze sobą dwie krzywe zrzutowanej
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gęstości stanów elektronowych zaobserwowano, iż są one prawie jednakowe, jedynie
przesunięte względem siebie. W celu określenia wartości nieciągłości pasma walencyjnego,
wyznaczono różnicę pomiędzy tymi przesunięciami energii zarówno dla PbTe i CdTe. Suma
obu różnic określa wartość ∆Εv, która wynosi ∆Ev ≅ 0.19 eV. Otrzymana wartość
nieciągłości pasma walencyjnego jest zgodna z wynikami uzyskanymi z pomiarów
eksperymentalnych [169, 170].

4.4.4.

Zależność przerwy energetycznej od szerokości studni
kwantowej

Celem

kolejnego

etapu

badań

była

analiza

właściwości

elektronowych

dwuwymiarowej studni kwantowej PbTe/CdTe. Używając metody ciasnego wiązania
studiowano wpływ kwantowego efektu rozmiarowego na przerwę wzbronioną studni
kwantowej PbTe z barierami CdTe. Aby tego dokonać, rozpatrywano niezrelaksowane
heterostruktury zorientowane wzdłuż dwóch kierunków krystalograficznych [100] oraz [111]
o różnych rozmiarach materiału PbTe oraz o stałej szerokości materiału CdTe. Model takich
heterostruktur przedstawia rysunek 32. Rozważana studnia tellurku ołowiu ma szerokość
rzędu 5 nm – 20 nm, natomiast bariera ~ 50 nm. Superkomórka zbudowana jest odpowiednio:
od 16-stu do 62 warstw atomowych materiału PbTe i 153 warstw CdTe dla kierunku [100],
oraz od 14-stu do 54 warstw atomowych PbTe i 144 warstw CdTe dla kierunku [111].
Obliczenia przeprowadzono dla heterostruktury PbTe/CdTe typu I, z wartością nieciągłości
pasma walencyjnego otrzymaną z obliczeń ab initio ( ∆Ev ≅ 0.19 eV).


Rysunek 40 prezentuje przykładową relację dyspersji E( k ) dla 5 nm studni
kwantowej PbTe, zorientowanej wzdłuż dwóch kierunków krystalograficznych [100] oraz
[111]. Na przedstawionych wykresach można wyraźnie zauważyć dwa oddzielne obszary
pasm pochodzących od studni kwantowej PbTe oraz bariery CdTe. Ponadto widać również, iż
dla tak wąskiej studni odległości pomiędzy podpasmami energetycznymi w paśmie
walencyjnym i przewodnictwa są bardzo duże. Jak wiadomo odległości te zależą od
ograniczenia kwantowego. Zwiększenie szerokości studni powoduje pojawienie się większej
ilości podpasm oraz zmniejszenie odległości pomiędzy nimi. W bardzo szerokich studniach
odległości między podpasmami stają się niewielkie i zanika wpływ uwięzienia na ruch
cząstek.
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(a)

(b)

Rys. 40. Struktura pasmowa dla 5 nm studni kwantowej PbTe/CdTe zorientowanej wzdłuż osi (a) [100] oraz
(b) [111] otrzymana metodą ciasnego wiązania.

Jak wiadomo w strefie Brillouina kryształu objętościowego PbTe znajdują się cztery
elipsoidy stałej energii umiejscowione w punktach L. Odpowiadają one czterem
równoważnym (przechodzącym jedna w drugą przy pomocy operacji symetrii) dolinom
energetycznym w paśmie walencyjnym i przewodnictwa. Jeżeli kierunkiem wzrostu studni
kwantowej PbTe jest oś [100] istnieją wówczas cztery zdegenerowane równorzędne doliny,
tzw. ukośne (ang. oblique valley – ov). Natomiast dla studni zorientowanej w kierunku [111]
zostaje zniesiona czterokrotna degeneracja dolin. W tym przypadku doliny podzielone są na
jedną dolinę, tzw. podłużną (ang. longitudinal valley – lv), zorientowaną wzdłuż kierunku
[111] oraz trzy inne równoważne doliny zorientowane ukośnie w stosunku do kierunku
wzrostu. Dwuwymiarowe podpasma w studni kwantowej [100] PbTe pochodzące od doliny
ukośnej w punkcie L = (2π/a0) (½,½,½) strefy Brillouina oznaczone zostały na rysunku 40a
jako [111]ov. Natomiast stany elektronowe w studni kwantowej [111] PbTe pochodzące od
doliny podłużnej zorientowanej wzdłuż osi [111] oznaczone zostały na rysunku 40b jako
[111]lv, a od doliny ukośnej zorientowanej wzdłuż osi [111 ] oznaczone zostały jako [111 ]ov .
Ponieważ dla studni kwantowej PbTe wzrastanej w kierunku [111] występują dwa
układy podpasm, z których jeden związany jest z doliną podłużną a drugi z trzema dolinami
ukośnymi, widma optyczne studni wykazują strukturę złożoną z przejściami dotyczącymi
różnych typów dolin. Absorpcja z powodu przejść pochodzących od dolin ukośnych, jest
silniejsza zarówno z powodu trójkrotnej degeneracji dolin, jak i wyższej dwuwymiarowej
gęstości stanów. Jednakże dolina podłużna ma większą masę efektywną elektronów i dziur
wzdłuż kierunku wzrostu [111], dlatego najniższa energia przejść optycznych zachodzących
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między pierwszymi podpasmami pasma walencyjnego oraz przewodnictwa w studni
kwantowej jest zazwyczaj związana z doliną podłużną. Rysunek 41 przedstawia wyznaczone
wartości przerwy energetycznej w zależności od szerokości studni PbTe. Efektywna wartość
tej przerwy określa energię przejść optycznych. Wyniki porównano z dostępnymi danymi
doświadczalnymi [161] otrzymanymi dla studni PbTe z barierami CdTe na podłożu (100)
GaAs oraz (111) BaF2. Na wykresie umieszczono również wartość przerwy wzbronionej
(w T = 4.2 K) dla kryształu objętościowego PbTe. Przedstawione na rys. 41 wartości przerwy
energetycznej dla studni [100] PbTe/CdTe odnoszą się do doliny ukośnej w punkcie
L = (2π/a0) (½,½,½). Natomiast wartości Eg dla studni [111] PbTe/CdTe związane są z doliną
podłużną zorientowaną wzdłuż kierunku wzrostu. Jak widać na wykresie 41, zmniejszenie
szerokości

studni

powoduje

wzrost

przerwy

wzbronionej

dla

obu

kierunków

krystalograficznych. Co więcej, energie Eg studni kwantowych [111] są niższe niż energie
wzbronione studni [100]. I tak np. dla studni o grubości 10 nm różnica pomiędzy
energiami Eg tych nanostruktur wynosi około 0.06 eV. Wynik ten jest w dobrej zgodności
z danymi eksperymentalnymi przedstawionymi na wykresie 41.

Rys. 41. Zależność przerwy energetycznej studni kwantowej PbTe/CdTe od jej szerokości. Przy pomocy
niebieskich oraz czerwonych punktów zaznaczono wyniki teoretyczne uzyskane przy użyciu przybliżenia
ciasnego wiązania dla dwóch kierunków wzrostu studni [100] oraz [111]. Dane eksperymentalne oznaczono
przy pomocy gwiazdek: czarne - studnia kwantowa [100] na podłożu GaAs; różowa - studnia kwantowa [111]
na podłożu BaF2 [161]. Pomiary wykonano w temperaturze 4.2 K. Czarna przerywana linia oznacza wartość Eg
dla kryształu objętościowego PbTe.
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Zaprezentowany w niniejszej pracy model ciasnego wiązania daje rozsądny opis
zależności przerwy energetycznej od szerokości studni kwantowej. Niemniej jednak
otrzymane wyniki teoretyczne są tylko jakościowo zgodne z pomiarami energii przejść
optycznych [161]. Duża rozbieżność ilościowa pomiędzy teorią a eksperymentem wynika
z nieuwzględniania w przeprowadzonych obliczeniach wszystkich efektów zachodzących
podczas wzrostu takich heterostruktur. W zależności od połączenia materiałów oraz
warunków wzrostu studni kwantowych, mogą istnieć różne wkłady do zmiany wartości Eg
tych nanostruktur w stosunku do przerwy energetycznej kryształu objętościowego.
Przedstawione na rysunku 41 wyniki teoretyczne zawierają tylko przesunięcie wynikające
z kwantowego efektu rozmiarowego, który jest dominujący w przypadku cienkich studni.
Jednakże w zaprezentowanych obliczeniach nie uwzględniono wkładu pochodzącego od
naprężeń, które także powodują zmianę przerwy wzbronionej tych nanostruktur. Jak
pokazano w pracach [161, 162], energie przejść optycznych dla studni [100] PbTe/CdTe
o grubości ~ 12 nm wzrastanych na podłożu GaAs są o około 0.15 eV wyższe niż te
w krysztale objętościowym. Głównymi przyczynami powodującymi zwiększenie przerwy
wzbronionej studni PbTe (oprócz efektu kwantowego), są naprężenia termiczne pochodzące
z dużej różnicy we współczynnikach rozszerzalności cieplnej (α) pomiędzy PbTe
(αPbTe = 19.8 ×10-6 K-1 w T=300 K [171]) i CdTe (αCdTe = 4.7 ×10-6 K-1 w T=300 K [171].
W przypadku studni kwantowych PbTe wzrastanych na podłożu GaAs, bariera CdTe ma
podobny współczynnik α do podłoża (αGaAs = 5.9×10-6 K-1 w T=300 K [171]) i oba te
materiały pod wpływem chłodzenia do niskich temperatur kurczą się podobnie, powodując
naprężenia głównie w warstwie PbTe. Dla studni PbTe hodowanych na podłożu BaF2,
podłoże ma prawie taki sam współczynnik rozszerzalności cieplnej ( α BaF2 = 18.8 ×10 -6 K -1
w T = 300 K [171]) jak studnia jedynie w wysokich temperaturach (powyżej 300 K).
Natomiast poniżej temperatury 300 K współczynnik α materiału BaF2 zmniejsza się dużo
szybciej niż dla PbTe i w niskich temperaturach (np. 4.2 K) różnica pomiędzy
współczynnikami obu materiałów wynosi 0.16% [171]. W konsekwencji powoduje to
naprężenia rozciągające w płaszczyźnie studni PbTe. Dodatkowe naprężenia wynikają
z niedopasowania stałych sieci pomiędzy studnią PbTe i barierą CdTe. W temperaturze
pokojowej wartość ε wynosi ~ 0.3 %, ale wraz z obniżeniem temperatury do około 100 K
zwiększa się ona do ~ 0.7 % [158, 161].
Efekty pochodzące od naprężeń są zazwyczaj obliczane z odpowiednich potencjałów
deformacyjnych [172]. Przy założeniu, iż tylko studnia kwantowa jest rozciągana, a bariera
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jest wolna od naprężeń, przesunięcie krawędzi pasma walencyjnego i przewodnictwa w PbTe
może być wyrażone jako [173]

1


∆E c,v = ε  Ddc,v + Duc,v  (2 − α [100 ] )
3



(45)

dla studni zorientowanej w kierunku [100] oraz

[

∆E c ,v = ε Ddc,v (2 − α [111] ) − Duc,vα [111]

]

(46)

dla doliny podłużnej w studni zorientowanej w kierunku [111].

Wielkości Ddc,v , Duc,v są potencjałami deformacyjnymi związanymi z pasmem przewodnictwa
oraz walencyjnym. α [hkl] jest współczynnikiem odkształcenia i zależy od orientacji
krystalograficznej studni: α [100] =

2c12
2c +4(c12 − c44 )
, α [111] = 11
; c11, c12 oraz c44 są to stałe
c11
c11+2c12+4c44

elastyczne materiału.

W celu oszacowania zwiększenia wartości przerwy energetycznej dla studni PbTe/CdTe
spowodowanego naprężeniami termicznymi, na podstawie równań 45 i 46 wyznaczono
wartość energii ∆E v oraz ∆E c . Do obliczeń użyto wartość niedopasowania stałych sieci
pomiędzy PbTe i CdTe wynoszącą ε = 0.7 % (w T = 100 K), współczynniki odkształcenia

α [100] = 0.4 i α [111] = 0.9 [173] oraz potencjały deformacyjne wyznaczone przez L. Ferreirę
[172]. Otrzymane wartości przesunięcia Eg studni kwantowych wynoszą odpowiednio:
∆E g ≅ 0.055 eV (dla kierunku studni [100]) oraz ∆E g ≅ 0.045 eV (dla kierunku studni [111]).
Zwiększenie przerwy energetycznej studni [100] PbTe/CdTe o grubości ~ 12 nm wynikające
z kwantowego efektu rozmiarowego wynosi natomiast ~ 0.10 eV [161, 162]. W przypadku
studni kwantowych [111] PbTe z barierami CdTe nie ma danych literaturowych na temat
zwiększenia wartości Eg tych nanostruktur. Niemniej jednak dla warstw PbS-EuS
wzrastanych na podłożu BaF2 szacuje się, iż dodatkowy wzrost energii Eg wywołany
naprężeniami termicznymi wyniesie ~ 0.03 eV [174]. Wiadomo również, iż dla studni
PbTe/PbEuTe o grubości ~ 10 nm kwantowy efekt rozmiarowy powoduje wzrost przerwy
wzbronionej tych heterostruktur o około 0.06 eV [175].
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Jak pokazano powyżej, mimo iż głównym efektem przyczyniającym się do
zwiększenia przerwy energetycznej studni kwantowych [100] oraz [111] PbTe/CdTe jest
kwantowy efekt rozmiarowy, to uwzględnienie efektów związanych z naprężeniami ma
kluczowe znaczenie dla ilościowej zgodności pomiędzy teorią a eksperymentem.
Uwzględnienie w przeprowadzonych obliczeniach ciasnego wiązania oszacowanych wartości
≅ 0.055 eV i
( ∆E [100]
g

∆E [111]
≅ 0.045 eV) wzrostu energii Eg studni spowodowanych
g

naprężeniami termicznymi, prowadzi do lepszej zgodność otrzymanych wyników
teoretycznych z danymi eksperymentalnymi.

4.5. Jedno i zero-wymiarowe nanowytrącenia w materiałach
PbTe i CdTe

W tej części rozprawy doktorskiej omówione zostaną rezultaty badań teoretycznych
jedno oraz zero-wymiarowych nanowytrąceń PbTe/CdTe. W szczególności przedstawiona
zostanie analiza dotycząca zmian w gęstości stanów elektronowych w pobliżu energii
Fermiego wynikających z wprowadzenia nanowytrąceń w materiały PbTe i CdTe.
Zagadnienie to jest bardzo interesujące ze względu na potencjalne zastosowanie tych
materiałów w urządzeniach termoelektrycznych.
Jeżeli materiał półprzewodnikowy o wąskiej przerwie wzbronionej (PbTe) zostanie
otoczony materiałem półprzewodnikowym o szerszej przerwie energetycznej (CdTe) (rys.
42a) to w rezultacie otrzymane zostaną kropki kwantowe PbTe, w których mogą być
uwięzione elektrony. Kropki takie powstają w wyniku wygrzewania w piecu lub w czasie
°

°

wzrostu (in - situ) w komorze technologicznej MBE (w zakresie temperatur 300 C – 380 C)
cienkiej, epitaksjalnej warstwy PbTe włożonej pomiędzy grube warstwy CdTe (rys. 42b). Po
wygrzaniu warstwa PbTe rozkłada się na spójne oraz wolne od defektów wytrącenia w formie
kropek (rys. 42c). Formowanie się kropek kwantowych wywołane jest separacją faz
wynikającą z różnicy struktur krystalicznych pomiędzy PbTe (sól kuchenna) oraz CdTe
(blenda cynkowa). Zmieniając początkową grubość warstwy PbTe można otrzymać różne
rozmiary kropek kwantowych (rys. 42d). Kropki o małych rozmiarach charakteryzują się
bardzo symetrycznym rombo-kubo-oktaedrycznym kształtem (rys. 42e) określonym przez
trzy międzypowierzchnie typu {110}, {100} oraz {111}. Natomiast im większa początkowa
grubość warstwy PbTe tym kropki są większe i bardziej wydłużone w kierunku poprzecznym
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(rys. 42d). Rombo-kubo-oktaedryczny kształt kropek został teoretycznie przewidziany przez
R. Leitsmanna i in. [59] przy użyciu konstrukcji Wulffa, która pozwala na wyznaczenie
równowagowego kształtu kryształu. Jak pokazali autorzy, z warunku minimalizacji energii
powierzchniowej wynika, iż płaszczyzny krystalograficzne (typu {110}, {100} oraz {111})
tworzące powierzchnię kryształu są bardziej preferowane od innych, a kształt trójwymiarowej
kropki wyznaczonej przez te płaszczyzny powinien być rombo-kubo-oktaedryczny [59].
Wyniki dotyczące energii powierzchni przedstawione w poprzednim podrozdziale są zgodne
z wynikami pracy [59]. W sekcji 4.4. przedstawione są również szczegóły dotyczące
międzypowierzchni PbTe/CdTe.
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Rys. 42. Półprzewodnikowe kropki PbTe/CdTe. (a) Schemat układu pasm. (b) Obraz z mikroskopu sił
atomowych (ang. Atomic Force Microscopy – AFM) przedstawiający pojedynczą warstwę PbTe otoczoną
materiałem półprzewodnikowym CdTe. (c) Ta sama warstwa PbTe po wygrzaniu (w temperaturze 380°C )
wraz z powstałymi kropkami PbTe. (d) Obraz TEM kropek kwantowych powstałych z różnej grubości warstw
PbTe. (d) Zdjęcie TEM ukazujące kropki kwantowe PbTe o symetrycznym kształcie. (e) Schemat rombo-kubooktaedrycznego kształtu kropek PbTe. Kolorem zielonym zaznaczone zostały płaszczyzny typu {110},
czerwonym typu {100}, natomiast niebieskim typu {111} [59, 176, 177, 178].

W przypadku odwrotnym, gdy szerokoprzerwowy materiał półprzewodnikowy CdTe
otoczony zostanie wąskoprzerwowym materiałem PbTe, otrzymane zostaną anty-kropki CdTe
(rys. 43a). Mechanizm powstawania anty-kropek kwantowych CdTe w półprzewodnikowej
macierzy PbTe jest podobny do tego dla kropek PbTe wbudowanych w CdTe.
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W przeciwieństwie do kropek PbTe, gdzie nośniki ładunku zlokalizowane były w obszarze
kropek, teraz zgromadzone są one w obszarze matrycy PbTe i mogą się poruszać
w dowolnych kierunkach. Obszar anty-kropek CdTe jest dla nich niedostępny. Rysunki 43b
oraz 43c przedstawiają przykładowe anty-kropki CdTe w półprzewodnikowej macierzy PbTe
otrzymane przez M. Szota i in. [64]. Również i w tym przypadku anty-kropki posiadają
bardzo symetryczny rombo-kubo-oktaedryczny kształt, a ich rozmiary zmieniają się
w zakresie od 5 – 30 nm w zależności od grubości początkowej warstwy CdTe. Identyczny
kształt kropek wynika z identycznych energii międzypowierzchni niezależnych od tego, który
materiał tworzy kropkę.
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Rys. 43. Półprzewodnikowe anty-kropki CdTe/PbTe. (a) Schemat układu pasm. (b) Obraz TEM anty-kropek
CdTe w matrycy PbTe otrzymanych z 10 warstw atomowych CdTe o początkowej grubości 1 nm. (c) Pojedyncza
anty-kropka CdTe (o średnicy 5 nm) o rombo-kubo-oktaedrycznym kształcie [64].

4.5.1.

Model teoretyczny nanowytrąceń

Analizę teoretyczną właściwości strukturalnych oraz elektronowych nanowytrąceń
PbTe/CdTe rozpoczęto od zbudowania modeli takich obiektów. Modelowe wytrącenia zostały
wycięte z modeli kryształów objętościowych: nanodruty z materiału półprzewodnikowego
PbTe

o

strukturze

RS,

natomiast

anty-druty

oraz

anty-kropki

z

materiału

półprzewodnikowego CdTe o strukturze ZB. Następnie, powstałe nanostruktury oraz antystruktury wprowadzono do matrycy z innego materiału o innej strukturze krystalicznej.
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Nanodruty PbTe otoczone zostały matrycą CdTe, zaś anty-druty i anty-kropki CdTe matrycą
PbTe. Nanodruty (anty-druty) można rozpatrywać jako nieskończony wzdłuż osi z łańcuch
połączonych kropek (anty-kropek). Ponieważ oba materiały krystalizują w strukturze fcc,
w modelu założono wspólną podsieć Te. W ten sposób w centrum każdej superkomórki
znajduje się atom Te. Jak zostało to już wspomniane w poprzedniej sekcji, anty-kropki
posiadają rombo-kubo-oktaedryczny kształt, dlatego w obliczeniach rozpatrywano antykropki o takim właśnie kształcie. Nanodruty PbTe oraz anty-druty CdTe zorientowane są
wzdłuż kierunku krystalograficznego [100], a ich przekroje poprzeczne mają kształt
ośmiokąta, który także wynika z konstrukcji Wulffa. Ponieważ (jak pokazano w podrozdziale
4.4.) energie międzypowierzchni (100), (110) oraz (111) mają prawie jednakowe wartości
(~ 1.248 eV/nm2) to kształt takich nanostruktur powinien być ośmiokątem foremnym.
W symulacjach nie rozpatrywano kropek kwantowych PbTe w CdTe, ponieważ prezentowane
w tej części pracy badania teoretyczne miały za zadanie przeprowadzenie analizy możliwości
poprawy własności termoelektrycznych nanowytrąceń PbTe/CdTe. Natomiast układ kropek
PbTe odseparowanych izolującą macierzą CdTe jest nieprzewodzący i wydaje się nie mieć
znaczenia termoelektrycznego. Niemniej jednak łańcuchy takich połączonych kropek czy
drutów kwantowych PbTe mogą posiadać interesujące własności termoelektryczne.
W przeciwieństwie do kropek PbTe, anty-kropki CdTe wykazują dobre własności
termoelektryczne związane z przewodzącą matrycą PbTe. Układ anty-kropek kwantowych
CdTe w PbTe zachowuje własności charakterystyczne dla materiału PbTe, tzn. wykazuje
dobrą przewodność elektryczną oraz wysoką siłę termoelektryczną. Jednocześnie w takich
strukturach oczekuje się niższej przewodności cieplnej a w konsekwencji większego
termoelektrycznego parametru ZT w porównaniu z kryształem objętościowym PbTe.
W symulacjach rozważano superkomórki z różnymi rozmiarami nanoobiektów
(drutów, kropek i anty-kropek) oraz macierzy. Każda superkomórka zawiera jedno wytrącenie
(PbTe o strukturze RS lub CdTe o strukturze ZB) oraz pewną ilość materiału macierzy (CdTe
o strukturze ZB lub PbTe o strukturze RS). Rozmiary kubicznych superkomórek zależą od
średnic nanowytrąceń oraz rozmiaru matrycy pomiędzy nimi. Analizowane nanodruty PbTe
oraz anty-druty CdTe mają średnice rzędu 1.2 – 10 nm. Natomiast anty-kropki CdTe
posiadają średnice do 4 nm. Odległości mierzone pomiędzy ścianami bocznymi sąsiednich
nanowytrąceń są rzędu 0.6 –2.6 nm. Druty oraz anty-druty posiadają międzypowierzchnie
typu {110} oraz {100}, natomiast anty-kropki mają dodatkowo międzypowierzchnie typu
{111}. Rysunek 44 prezentuje przykładowy nanodrut PbTe wbudowany w matrycę CdTe
(rys. 44a) oraz anty-drut CdTe otoczony materiałem PbTe (rys. 44b). Pokazano zarówno
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przekrój poprzeczny, jak również widok z boku. Przedstawione na rys. 44a oraz 44b modele
nanostruktur zbudowane zostały z ośmiu superkomórek wzdłuż osi z i reprezentują układ
periodyczny we wszystkich kierunkach. Rysunek 45 przedstawia superkomórkę anty-kropki
CdTe w matrycy PbTe oraz tą samą anty-kropkę bez matrycy.

{110}

(a)

{100}
(b)

Rys. 44. Przekrój poprzeczny oraz widok z boku (a) nanodrutu PbTe o strukturze RS w matrycy CdTe
o strukturze ZB oraz (b) anty-drutu CdTe o strukturze blendy cynkowej w matrycy PbTe o strukturze soli
kuchennej. Średnica prezentowanych obiektów wynosi ~ 5 nm. Niebieskie, czerwone oraz szare kulki oznaczają
odpowiednio atom Pb, Cd i Te.

Rys. 45. Model przykładowej anty-kropki CdTe wbudowanej w matrycę PbTe oraz ta sama anty-kropka bez
matrycy. Aby zwiększyć widoczność i pokazać rombo-kubo-oktaedryczny kształt anty-kropki z wyraźnie
zaznaczonymi płaszczyznami, wiązania pomiędzy atomami nie są prezentowane. Średnica przedstawionej
anty-kropki wynosi ~ 3.5 nm. Niebieskie, czerwone oraz szare kulki oznaczają odpowiednio atom Pb, Cd i Te.
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Symulacje teoretyczne realizowane były zarówno metodą z pierwszych zasad, jak
i ciasnego wiązania. Wykorzystując metodę ab initio DFT wykonano pełną relaksację
położeń atomowych oraz rekonstrukcję wiązań w nanostrukturach (drutach) zawierających
mniej niż 500 atomów na komórkę elementarną. W związku z tym, iż obliczenia z pierwszych
zasad są czasochłonne (ich czas bardzo szybko wzrasta z rozmiarem analizowanych
obiektów), metodę tę użyto tylko do relaksacji położeń atomowych w małych nanodrutach.
Rysunek 46 przedstawia przekrój poprzeczny przykładowego nanodrutu PbTe wbudowanego
w matrycę CdTe zarówno przed, jak i po przeprowadzeniu relaksacji. Porównując struktury
przed i po relaksacji zaobserwowano wpływ relaksacji głównie na atomy znajdujące się na
międzypowierzchniach oddzielających oba materiały. Ponadto zauważono, iż rekonstrukcja
powierzchni nie zmieniła położeń atomów znajdujących się wewnątrz drutu. Pozostały one
identyczne jak położenia w nanodrucie PbTe przed relaksacją [115].
(a)

(b)

Rys. 46. Przekrój poprzeczny superkomórki zawierającej nanodrut PbTe o strukturze RS w matrycy CdTe
o strukturze ZB (a) przed relaksacją oraz (b) po relaksacji. Średnica prezentowanych drutów wynosi ~ 3.6 nm.
Niebieskie, czerwone oraz szare kulki oznaczają odpowiednio atom Pb, Cd i Te.

4.5.2.

Gęstość stanów elektronowych

Celem kolejnego etapu badań było wyznaczenie gęstości stanów elektronowych
wszystkich analizowanych układów oraz zbadanie jak wprowadzenie nanowytrąceń o różnych
rozmiarach i kształtach wpływa na gęstość stanów w pobliżu energii Fermiego. Zagadnienie
to jest bardzo interesujące z punktu widzenia własności termoelektrycznych. Jak pokazano
w podrozdziale 2.4., współczynnik Seebecka opisany równaniem (7) zależy od gęstości
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stanów elektronowych na poziomie Fermiego. Z tego powodu lokalny wzrost w DOS
(w pobliżu energii Fermiego) powinien zwiększyć termosiłę, czyli współczynnik Seebecka.
Jest to pierwsza taka analiza nanostruktur PbTe osadzonych w CdTe oraz anty-struktur CdTe
w matrycy PbTe, tj. systemów przewodzących PbTe/CdTe.
Obliczenia całkowitej gęstości stanów wykonano przy użyciu przybliżenia ciasnego
wiązania zarówno dla materiału typu p, jak również typu n. Wszędzie w dalszych
rozważaniach założono taką samą koncentrację nośników (dziur lub elektronów) na poziomie
Fermiego wynoszącą p(n) = 1×1019 cm-3. W przypadku nanodrutów, których rozmiary nie
przekraczają ~ 3.6 nm wyznaczono DOS używając położeń atomowych otrzymanych
w wyniku relaksacji. Z powodu szybko wzrastającej czasochłonności obliczeń z pierwszych
zasad ze zwiększaniem liczby atomów wewnątrz superkomórki, obliczenia gęstości stanów
elektronowych dla większych rozmiarów modelowanych nanodrutów oraz anty-drutów i antykropek wykonano bez relaksacji położeń atomowych. Zastosowanie przybliżenia ciasnego
wiązania przyśpieszyło obliczenia i pozwoliło na obliczenia nanostruktur atomowych
o wymiarach bardziej zbliżonych do rozmiarów struktur hodowanych w rzeczywistości.

DOS dla nanodrutów PbTe w matrycy CdTe
W pierwszym kroku analizowano nanodruty PbTe osadzone w CdTe. Używając
zrelaksowanych położeń atomowych nanodrutów o rozmiarach nie przekraczających 3.6 nm
wyznaczono ich całkowitą gęstość stanów elektronowych. W celu sprawdzenia jak relaksacja
wpływa na DOS przeprowadzono obliczenia gęstości stanów dla takich samych drutów
z niezrelaksowanymi położeniami atomowymi. Ponadto, aby ocenić jak rozmiar oraz kształt
nanowytrąceń PbTe wpływają na DOS, wyniki porównano z gęstością stanów elektronowych
dla kryształu objętościowego PbTe. Na rysunku 47 przedstawiona została DOS dla
przykładowego nanodrutu PbTe ze średnicą ~ 3.6 nm (czarna linia) i porównana z gęstością
stanów elektronowych dla kryształu objętościowego PbTe (czerwona linia) zarówno przed,
jak i po relaksacji położeń atomowych. Przerywane linie (czarna oraz czerwona) oznaczają
energie Fermiego odpowiednio dla nanodrutu oraz kryształu objętościowego w paśmie
walencyjnym dla materiału typu p oraz w paśmie przewodnictwa dla typu n. Przedstawione
na rysunku 47 krzywe zależności gęstości stanów od energii uzyskano przy użyciu metody
tetraedrów i zostały one znormalizowane do liczby atomów PbTe. Jako, że całkowita DOS
zależy od rozmiaru superkomórki powinna być ona normalizowana do całkowitej liczby
atomów. Jednakże sprawdzono, iż gęstość stanów elektronowych w otoczeniu poziomu
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Fermiego w strukturach PbTe/CdTe jest równa gęstości stanów zrzutowanej na atomy
w obszarze PbTe. Oznacza to, że blisko poziomu Fermiego DOS wyznaczona jest przez stany
elektronów zlokalizowanych w PbTe. Zatem, w celu porównania gęstości stanów
elektronowych

nanostruktur

z

gęstością

stanów

kryształu

objętościowego,

DOS

normalizowana jest jedynie do liczby atomów w obszarze PbTe.
(a)

(b)

Rys. 47. Gęstość stanów elektronowych dla nanodrutu PbTe w matrycy CdTe (czarna linia) (a) bez relaksacji
położeń atomowych oraz (b) ze zrelaksowanymi położeniami atomowymi. Średnica drutu wynosi ~3.6 nm.
Czerwona linia odnosi się do kryształu objętościowego PbTe. Linie przerywane oznaczają energie Ef dla
nanodrutu (czarna linia) oraz kryształu objętościowego PbTe (czerwona linia) w paśmie walencyjnym oraz
przewodnictwa. Fioletową ramką zaznaczono rozpatrywany obszar w okolicy poziomu Fermiego (szczegóły
w tekście).

W kolejnym kroku porównano ze sobą gęstość stanów elektronowych na poziomie
Fermiego nanodrutu oraz kryształu objętościowego PbTe w jednym przypadku dla
elektronów, a w drugim dla dziur. W każdym z przypadków oddzielnie przesunięto skalę
energii tak, by energia liczona była względem wspólnej wartości poziomu Fermiego zarówno
dla DOS nanostruktury, jak i materiału objętościowego. Ponieważ to zmiany gęstości stanów
elektronowych w pobliżu poziomu Fermiego prowadzą do zmiany termoelektrycznego
współczynnika mocy (a w rezultacie do zwiększenia lub zmniejszenia bezwymiarowego
parametru ZT), dlatego też w dalszych etapach badań rozważano DOS tylko w małym
obszarze energii zaznaczonym przy pomocy fioletowych ramek na rysunkach 47a oraz 47b.
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Rysunek 48 przedstawia gęstość stanów elektronowych w okolicy poziomów Fermiego
(innego dla dziur i innego dla elektronów) dla tego samego nanodrutu PbTe w matrycy CdTe
o średnicy ~ 3.6 nm (ze zrelaksowanymi położeniami atomowymi – rys. 48b oraz bez
relaksacji – rys. 48a) i kryształu objętościowego PbTe. Tutaj oraz na wszystkich następnych
wykresach zero energii oznacza energię Fermiego odpowiadającą koncentracji dziur
(elektronów) p(n) = 1×1019 cm-3.
(a)

(b)

Fig. 48. Gęstość stanów elektronowych w okolicy poziomu Fermiego dla nanodrutu PbTe w barierze CdTe
(czarna linia) (a) bez relaksacji położeń atomowych oraz (b) ze zrelaksowanymi położeniami atomowymi.
Czerwona linia odnosi się do kryształu objętościowego PbTe. Średnica drutu wynosi ~3.6 nm. Zero (w paśmie
walencyjnym oraz przewodnictwa) odpowiada energii Fermiego.

Po pierwsze zaobserwowano, iż ograniczenie ruchu nośników w nanodrutach
związane z rozmiarami tych układów prowadzi do powstania jednowymiarowych podpasm
i bardzo zmienia zależność gęstości stanów nośników od energii. Pochodna gęstości stanów
na poziomie Fermiego silnie zależy od jego położenia, a więc od koncentracji nośników. Małe
zmiany koncentracji nośników mogą prowadzić nawet do zmiany znaku pochodnej. Ponieważ
odstęp energii pomiędzy jednowymiarowymi podpasmami zależy od ograniczenia
kwantowego, DOS w dużej mierze zależy od średnicy nanodrutów. Porównując wykresy
przed i po relaksacji na rys. 48 można zauważyć, iż dla tak małych struktur relaksacja zmienia
DOS, ale jej jakościowy charakter pozostaje ten sam. Rola relaksacji, która wpływa głównie
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na atomy na międzypowierzchni, powinna zmniejszać się wraz ze wzrostem rozmiaru
struktury.
Gęstość stanów elektronowych dla nanodrutów PbTe o większych rozmiarach
wyznaczono bez relaksacji położeń atomowych. Przeprowadzona analiza miała na celu
sprawdzenie jak DOS jakościowo zmienia się wraz z rozmiarem badanych nanodrutów PbTe
otoczonych barierą CdTe. Rysunek 49 prezentuje wykresy DOS dla dwóch przykładowych
nanodrutów o średnicy ~ 5 nm oraz ~ 9 nm. Tak jak poprzednio, przedstawiona na wykresach
gęstość stanów elektronowych została również porównana z gęstością stanów elektronowych
dla kryształu objętościowego PbTe. Zestawiając DOS dla różnych rozmiarów nanodrutów
widać wyraźnie, iż gęstość stanów elektronowych zależy od średnicy badanego obiektu.
Czym większy drut tym mniej DOS różni się od gęstości stanów wyznaczonej dla kryształu
objętościowego [115].
(a)

(b)

Rys. 49. Gęstość stanów elektronowych w okolicy poziomu Fermiego dla nanodrutów PbTe w barierze CdTe
(czarna linia) o średnicy (a) ~5 nm oraz (b) ~9 nm. Czerwona linia odnosi się do kryształu objętościowego PbTe.
Zero odpowiada energii Fermiego.
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DOS dla anty-drutów i anty-kropek CdTe w matrycy PbTe
Celem kolejnego etapu badań była analiza anty-drutów oraz anty-kropek kwantowych
CdTe wbudowanych w matrycę PbTe. W przeciwieństwie do nanodrutów w anty-strukturach
nośniki ładunku zgromadzone są w kanałach PbTe pomiędzy wytrąceniami i mogą się
poruszać w dowolnych kierunkach. Z tego powodu nie są oczekiwane niskowymiarowe
podpasma w DOS.
W pierwszej kolejności analizowane były anty-druty CdTe i rozpatrywano dwa
przypadki:
1. Średnica anty-drutów CdTe jest stała (~ 6 nm) – zmieniana jest odległość pomiędzy antydrutami. Sprawdzono jak gęstość stanów elektronowych zależy od odległości pomiędzy antyobiektami przy stałej średnicy anty-drutów.
2. Odległość pomiędzy anty-drutami CdTe jest stała (~ 1.3 nm) – zmieniano średnicę antydrutów. Analizowano jak DOS zależy od średnicy przy stałej odległości pomiędzy antydrutami.
Rysunek 50 przedstawia wykres gęstości stanów elektronowych w okolicy poziomu
Fermiego dla trzech różnych odległości pomiędzy anty-drutami CdTe o średnicy 6 nm. Przede
wszystkim zaobserwowano, iż im grubszy kanał PbTe pomiędzy anty-obiektami tym DOS
mniej różni się od gęstości kryształu objętościowego PbTe. Zmniejszenie odległości
pomiędzy anty-drutami prowadzi do zwiększenia DOS na poziomie Fermiego dla obu typu
nośników.

Rys. 50. Gęstość stanów elektronowych w okolicy poziomu Fermiego dla matrycy PbTe zawierającej antydruty CdTe o średnicy ~ 6 nm. Odległości pomiędzy anty-drutami wynoszą odpowiednio: ~ 0.6 nm (czarna
linia), ~ 1.3 nm (przerywana zielona linia) oraz ~ 2 nm (kropkowana niebieska linia). Czerwona linia odnosi się
do kryształu objętościowego PbTe. Zero odpowiada energii Fermiego.
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Rysunek 51 przedstawia wykres gęstości stanów elektronowych w okolicy poziomu
Fermiego dla trzech różnych rozmiarów anty-drutów. Jeżeli odległość pomiędzy anty-drutami
jest porównywalna z ich grubością to kanały PbTe, które są pomiędzy anty-obiektami CdTe
mogą być rozpatrywane jako wzajemnie połączone nanodruty PbTe. Rezonans w gęstości
stanów elektronowych, który jest widoczny na rysunku wynika prawdopodobnie z efektu
ograniczenia rozmiaru w obszarze PbTe. Wzrost w DOS jest bardziej znaczący dla antydrutów o mniejszych rozmiarach. Dla takich nanostruktur objętość obszaru PbTe pomiędzy
anty-obiektami jest mniejsza niż dla tych z większymi anty-drutami.

Rys. 51. Gęstość stanów elektronowych w okolicy poziomu Fermiego dla matrycy PbTe zawierającej antydruty CdTe. Odległości pomiędzy anty-drutami jest stała i wynosi ~ 1.3 nm. Średnice anty-drutów wynoszą
odpowiednio: ~ 3.0 nm (czarna linia), ~ 8 nm (przerywana zielona linia) oraz ~ 10 nm (kropkowana niebieska
linia). Czerwona linia odnosi się do kryształu objętościowego PbTe. Zero odpowiada energii Fermiego

Taką samą analizę przeprowadzono dla zerowymiarowych anty-kropek CdTe
otoczonych matrycą PbTe. W pierwszym kroku badano jak gęstość stanów elektronowych
zależy od średnicy anty-kropek CdTe przy stałej odległości pomiędzy nimi (~ 1.3 nm). Na
rysunku 52 przedstawiony został wykres zależności gęstości stanów od energii dla różnych
średnic anty-kropek CdTe. W przypadku anty-kropek rozmiar obszaru PbTe pomiędzy
wytrąceniami jest o wiele większy (w porównaniu do anty-drutów), dlatego też zmiany
(rezonanse) w gęstości stanów są mniej wyraźne [115].
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Rys. 52. Gęstość stanów elektronowych w okolicy poziomu Fermiego dla matrycy PbTe zawierającej antykropki CdTe. Odległości pomiędzy anty-drutami jest stała i wynosi ~ 1.3 nm. Średnice anty-kropek wynoszą
odpowiednio: ~2.0 nm (czarna linia), ~ 2.5 nm (niebieska linia), ~ 3.0 nm (żółta linia), ~ 3.5 nm (zielona linia)
oraz ~ 4 nm (różowa linia). Czerwona linia odnosi się do kryształu objętościowego PbTe. Zero odpowiada
energii Fermiego.

W kolejnym kroku wykonano obliczenia pochodnej gęstości stanów elektronowych
dla różnych rozmiarów anty-kropek dla stałej odległości pomiędzy nimi ~ 1.3 nm. Następnie,
podobnie jak w przypadku rozważań przeprowadzonych dla kryształów mieszanych
Pb1-x Cd x Te (podrozdział 4.2.), otrzymane wartości pochodnej DOS ( dD(E )/dE ) podzielono
przez odpowiednie wartości gęstości stanów ( D ) na poziomie Fermiego. Celem tych obliczeń
było sprawdzenie, jaki będzie wkład pochodzący od gęstości stanów do współczynnika
Seebecka. Otrzymane wartości wyrażenia D −1dD(E )/dE w funkcji średnicy anty-kropek
przedstawione zostały na rysunku 53a. Obliczenia wykonano oddzielnie dla sytuacji gdy
poziom Fermiego znajduje się w paśmie walencyjnym i paśmie przewodnictwa. Wyniki
porównane zostały z wartościami uzyskanymi dla kryształu objętościowego PbTe (ciągłe
linie). Spostrzeżono, iż wraz ze wzrostem średnicy wzrasta wielkość D −1dD(E )/dE zarówno
w paśmie walencyjnym, jak i przewodnictwa. Przeanalizowano również, jak zmienia się
pochodna gęstości stanów elektronowych na poziomie Fermiego, gdy odległość pomiędzy
anty-kropkami staje się coraz mniejsza. Rysunek 53b przedstawia obliczone wartości
wyrażenia D −1dD(E )/dE w funkcji odległości dla przykładowej anty-kropki o średnicy
~ 2.5 nm.

Wyniki

również

porównano

z

wartościami

uzyskanymi

dla

kryształu

objętościowego PbTe (ciągłe linie). Zaobserwowano zmiany wielkości D −1dD(E )/dE zależne
od odległości pomiędzy anty-kropkami CdTe. Zmniejszenie odległości pomiędzy antystrukturami prowadzi do zwiększenia pochodnej gęstości stanów elektronowych dla obu typu
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nośników. W obu przeanalizowanych przypadkach (rys. 53a oraz 53b) widać, iż otrzymana
dla anty-struktur wartość wyrażenia D −1dD(E )/dE na poziomie Fermiego jest około 1.5 – 2
razy większa od tej samej wartości dla kryształu objętościowego. Jak pokazano w pracach
[69, 70], czym większy wkład pochodzący od gęstości stanów elektronowych tym większy
powinien być współczynnik Seebecka. A zatem otrzymane wyniki sugerują, iż
w nanostrukturach zawierających anty-kropki CdTe możliwe jest uzyskanie większego
termoelektrycznego parametru ZT w porównaniu z kryształem objętościowym PbTe.
(a)

(b)

Rys. 53. Wartość wyrażenia D-1dD(E)/dE na poziomie Fermiego dla matrycy PbTe zawierającej anty-kropki
CdTe w funkcji (a) średnicy oraz (b) odległości pomiędzy anty-kropkami. Czarna oraz czerwona linia odnoszą
się do kryształu objętościowego PbTe. Użyte na wykresach skróty pw i pp oznaczają odpowiednio pasmo
walencyjne oraz przewodnictwa.

Podsumowując, przeprowadzone obliczenia pokazały, iż ograniczenie kwantowe
w nanodrutach

PbTe

osadzonych

w

matrycy

CdTe

prowadzi

do

powstania

jednowymiarowych podpasm i dużych zmian gęstości stanów elektronowych na poziomie
Fermiego (zarówno w materiale typu p, jak i n). W przypadku nanowytrąceń CdTe (antydrutów i anty-kropek) wbudowanych w kryształ PbTe, gęstość stanów nośników w obszarze
matrycy PbTe zależy zarówno od średnicy, jak i koncentracji wytrąceń. Wszystkie
analizowane nanowytrącenia prowadzą do znaczących zmian gęstości stanów nośników na
poziomie Fermiego, a zatem mogą wpływać na termoelektryczne własności materiału.
Jednakże w przypadku drutów PbTe zmiany te są bardzo gwałtowne oraz wrażliwe na
koncentrację nośników i rozmiary drutów. Pochodne gęstości stanów mogą nawet łatwo
zmienić znak. Takie zachowanie uniemożliwia optymalizację elektronowego wkładu do
wydajności termoelektrycznej definiowanej parametrem ZT. Natomiast w przypadku antydrutów oraz anty-kropek CdTe, uzyskane wyniki sugerują, iż zmieniając kształt, rozmiar oraz
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przestrzenne rozmieszczenie anty-drutów czy anty-kropek CdTe możliwa jest optymalizacja
współczynnika Seebecka. Przypuszczenia te znalazły swoje odzwierciedlenie w wykonanych
w ostatnim czasie pomiarach eksperymentalnych raportowanych przez M. Szota i in. [64].
W pracy tej pokazano, iż przy użyciu metody epitaksji z wiązek molekularnych możliwe jest
otrzymanie nowego warstwowego termoelektrycznego nanomateriału składającego się z antykropek kwantowych CdTe osadzonych w wąskoprzerwowej krystalicznej matrycy PbTe.
Zaobserwowano również, iż w nanostrukturach CdTe/PbTe zawierających duże anty-kropki,
współczynnik Seebecka jest tylko nieznacznie wyższy niż ten dla kryształu objętościowego
PbTe typu n. Natomiast w przypadku mniejszych anty-kropek CdTe parametr S wzrasta
o 25% w porównaniu z kryształem objętościowym (rys. 54).

Rys. 54. Dane eksperymentalne zależności współczynnika Seebecka od koncentracji elektronów dla
heterostruktury CdTe/PbTe zawierającej anty-kropki CdTe. Średnica kropek (D) zależy od grubości
początkowej warstwy CdTe (dCdTe) i D≈3dCdTe [64].
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Rozdział V. Podsumowanie
Przedstawiona tu rozprawa doktorska dotyczy analizy teoretycznej układów
półprzewodnikowych utworzonych na bazie PbTe i CdTe. Podstawowym celem niniejszej
pracy było przeprowadzenie szczegółowej analizy wybranych właściwości strukturalnych
oraz elektronowych różnych rodzajów struktur półprzewodnikowych, począwszy od
najprostszych układów trójwymiarowych (tj. kryształów objętościowych PbTe i CdTe oraz
Pb1-xCdxTe) do najbardziej skomplikowanych niskowymiarowych nanostruktur PbTe/CdTe
(drutów, studni oraz kropek kwantowych). Symulacje teoretyczne wykonano w oparciu
o metody z pierwszych zasad bazujące na teorii funkcjonału gęstości oraz przy użyciu
przybliżenia ciasnego wiązania.
W pierwszym etapie pracy badawczej przeprowadzono analizę właściwości
strukturalnych oraz elektronowych kryształów objętościowych PbTe i CdTe. Używając
standardowych metod ab initio DFT wyznaczono parametry charakteryzujące związki
półprzewodnikowe tellurku ołowiu oraz tellurku kadmu, tj. równowagowe stałe sieci a0 oraz
współczynniki sprężystości objętościowej B0. Obliczenia wykonano z uwzględnieniem oraz
bez uwzględnienia oddziaływania spin - orbita. Uzyskane parametry sieci a0 użyto
w obliczeniach dotyczących własności elektronowych obu kryształów objętościowych, tj.
struktury pasmowej PbTe i CdTe oraz mas efektywnych PbTe w punkcie L strefy Brillouina.
Odtworzono poprawny, ogólnie akceptowalny charakter pasm dla obu kryształów. Niemniej
jednak zaobserwowano, że, tak jak w poprzednio raportowanych obliczeniach ab initio,
uzyskane wartości przerwy energetycznej są znacznie zaniżone w porównaniu z danymi
doświadczalnymi. Ponadto, uwzględnienie oddziaływania spin-orbita doprowadziło wręcz do
odwrócenia charakteru wierzchołka pasma walencyjnego oraz dna pasma przewodnictwa
w punkcie L strefy Brillouina w przypadku PbTe, co skutkuje ujemną przerwą energetyczną.
Z tego też powodu nie mogą być poprawnie wyznaczone masy efektywne nośników dla PbTe.
Do poprawnego opisu struktur elektronowych PbTe i CdTe użyto przybliżenia
ciasnego wiązania z uwzględnieniem oddziaływania spin - orbita. Z uwagi na fakt, iż ogólnie
dostępne parametryzacje ciasnego wiązania dla PbTe nie zbyt dokładnie opisują stany
elektronowe w okolicy przerwy wzbronionej w punkcie L strefy Brillouina (tj. masy
efektywne nośników), przeprowadzono obliczenia nowej parametryzacji dla tego materiału.
Przy zastosowaniu otrzymanych parametrów nie tylko udało się poprawnie opisać strukturę
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pasmową tellurku ołowiu, ale otrzymano również wartości podłużnych i poprzecznych mas
efektywnych elektronów i dziur, które są w dobrej zgodności z wynikami eksperymentalnymi.
Kolejnym wykonanym zadaniem była analiza stabilności struktury krystalicznej oraz
właściwości elektronowych kryształów mieszanych Pb1-xCdxTe. Pierwszym celem obliczeń
było sprawdzenie, dla jakiej wartości składu x nastąpi zmiana struktury krystalicznej z soli
kuchennej do blendy cynkowej w hipotetycznym krysztale mieszanym Pb1-xCdxTe. Na
podstawie porównania energii całkowitej pokazano, iż struktura RS jest stabilną strukturą
stopów trójskładnikowych Pb1-x Cd x Te prawie w całym zakresie koncentracji kadmu (aż
do x ≅ 0.8 ). Przeprowadzone obliczenia ujawniły również, iż w temperaturze 850° C różnica
energii pomiędzy krzywą separowalności faz a energią całkowitą kryształów mieszanych
w strukturze RS jest mniejsza niż k BT ≅ 0.0966 eV dla zawartości Cd aż do x ≅ 0.25 .
Ponadto analiza stałej sieci krystalicznej kryształów mieszanych wykazała liniową zależność
parametru a0 od składu x. Parametr a0 zmniejsza się wraz z zawartością Cd zgodnie
z zależnością: a0 [nm] ≅ 0.638 − 0.0434 x (dla x ≤ 0.12). Porównanie uzyskanych rezultatów
z dostępnymi danymi doświadczalnymi wykazało, iż współczynnik nachylenia krzywej
da0/dx jest jednakowy w obu przypadkach i wynosi ~ 0.043 nm.
Drugim celem badań było wyznaczenie struktury pasmowej oraz gęstości stanów
elektronowych kryształów Pb1-xCdxTe przy użyciu metody ciasnego wiązania oraz
przybliżenia wirtualnego kryształu. Analiza energii Eg od x wykazała, iż prosta przerwa
energetyczna w punkcie L jest liniową funkcją składu i wzrasta z x zgodnie z zależnością:

E g [eV ] ≅ 2 x + 0.19 (dla x ≤ 0.2). Natomiast skośna przerwa energetyczna Σ – L zmienia się
znacznie wolniej ze składem kadmu, a współczynnik nachylenia krzywej wynosi
dE g /dx ≅ 1.15 eV. Również energie Eg w dwóch pozostałych punktach (Σ oraz ∆ ) wzrastają
ze składem wolniej niż w punkcie L. Przeprowadzone obliczenia pokazały również, iż różnica
energii pomiędzy maksimami pasm walencyjnych w punktach Σ i L, jak również ∆ i L maleje
wraz ze wzrostem składu. Dla składu x ≅ 0.2 różnica ta całkowicie zanika i wierzchołki pasm
ciężkich i lekkich dziur położone są na tym samym poziomie. Zaprezentowane wyniki
zgadzają się z oczekiwaniem, że w stopach trójskładnikowych na bazie PbTe wyższa wartość
składu x zwiększa rolę ciężkich dziur z pasma walencyjnego w pobliżu maksimum w punkcie

Σ. Utworzenie kryształów mieszanych Pb1-xCdxTe ma podobny wpływ na zachowanie obu
pasm walencyjnych, w punktach L oraz Σ, jak temperatura w krysztale objętościowym PbTe.
Analiza gęstości stanów elektronowych kryształów mieszanych Pb1-x Cd x Te na poziomie
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Fermiego dla różnych wartości składu Cd wykazała, iż w materiałach tych możliwa jest
optymalizacja współczynnika Seebecka.
Następnie wykonano obliczenia ab initio związane z modelowaniem struktury
krystalicznej oraz badaniem stabilności nanodrutów PbTe. Przeprowadzone obliczenia
ujawniły, że najbardziej stabilne druty mają strukturę krystaliczną soli kuchennej, tak jak
kryształ objętościowy. Porównując energie całkowite nanodrutów PbTe w różnych
kierunkach wzrostu pokazano, iż dla małych średnic (do ~ 5 nm) preferowana oś wzrostu
skierowana jest wzdłuż kierunku krystalograficznego [100]. W celu sprawdzenia czy struktura
soli kuchennej nanodrutów PbTe jest wystarczająco stabilna i korzystna energetycznie dla
uniknięcia błędów ułożenia, porównano energie swobodne najbardziej stabilnych nanodrutów
o strukturze RS ([100]) z drutami o strukturze chlorku cezu ([111]). Takie zestawienie
wykazało, iż różnice energii pomiędzy tymi nanostrukturami są rzędu kilkuset meV na parę
atomów kation - anion. Przeprowadzone symulacje teoretyczne pokazują, iż tellurek ołowiu
jest bardzo dobrym materiałem półprzewodnikowym do wzrostu jednowymiarowych
nanodrutów o idealnej strukturze soli kuchennej, wolnych od błędów ułożenia.
W kolejnym etapie wykonano analizę własności strukturalnych i elektronowych
heterostruktur PbTe/CdTe. W oparciu o metodę ab initio wyznaczono geometrie atomowe
oraz energie swobodne międzypowierzchni PbTe/CdTe zorientowanych w trzech różnych
kierunkach krystalicznych ([100], [110] oraz [111]). Uzyskane wyniki pokazały, iż
najbardziej korzystną energetycznie orientacją międzypowierzchni PbTe/CdTe powinien być
kierunek [110]. Otrzymane równowagowe położenia atomowe międzypowierzchni (110)
wykorzystano w obliczeniach dotyczących nieciągłości pasma walencyjnego pomiędzy
tellurkiem ołowiu i tellurkiem kadmu. Przesunięcie pomiędzy maksimami pasm
walencyjnych dwóch materiałów półprzewodnikowych jest jednym z najważniejszych
parametrów decydującym o różnych właściwościach heterostruktur. Aby uzyskać wartość
∆Ev porównana została gęstość stanów elektronowych zrzutowana na głębokie stany 5s atomu
Te należącego do dwóch różnych obszarów w heterostrukturze PbTe i CdTe z atomem Te
z kryształu objętościowego (odpowiednio PbTe lub CdTe). Otrzymana wartość nieciągłości
pasma walencyjnego wynosi ∆Ev ≅ 0.19 eV. Wartość ta została wykorzystana w analizie
dotyczącej zależności przerwy energetycznej od szerokości studni kwantowej PbTe, którą
przeprowadzono przy użyciu przybliżenia ciasnego wiązania. Przerwy energetyczne zostały
wyznaczone dla heterostruktur PbTe/CdTe zorientowanych wzdłuż dwóch kierunków
krystalograficznych [100] oraz [111]. Jak pokazano, zmniejszenie szerokości studni powoduje
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wzrost przerwy wzbronionej dla obu kierunków krystalograficznych. Przyczyną zwiększenia
energii Eg studni PbTe w stosunku do przerwy energetycznej kryształu objętościowego, jest
zarówno kwantowy efekt rozmiarowy, jak i naprężenia termiczne. Uwzględnienie efektów
związanych z naprężeniami ma kluczowe znaczenie dla ilościowej zgodności pomiędzy teorią
a eksperymentem.
Ostatnim

rozważanym

problemem

była

analiza

własności

strukturalnych

i elektronowych nanowytrąceń półprzewodnikowych, tj. nanodrutów PbTe osadzonych
w CdTe oraz anty-drutów i anty-kropek CdTe w matrycy PbTe. Symulacje teoretyczne
realizowano przy użyciu dwóch metod obliczeniowych: ab initio oraz ciasnego wiązania.
Wykorzystując podejście z pierwszych zasad wykonano pełną relaksację położeń atomowych
oraz rekonstrukcję wiązań w nanodrutach zawierających mniej niż 500 atomów na komórkę
elementarną. Otrzymane w wyniku relaksacji położenia atomowe nanodrutów wykorzystano
w obliczeniach gęstości stanów elektronowych, które przeprowadzono przy użyciu
przybliżenia ciasnego wiązania. Obliczenia DOS dla większych rozmiarów modelowanych
nanowytrąceń wykonano bez relaksacji położeń atomowych. Zastosowane w obliczeniach
podejście ciasnego wiązania pozwoliło na opisanie nanostruktur o niemal rzeczywistych
rozmiarach. Celem tych rozważań było zbadanie jak nanowytrącenia o różnej wielkości
i kształcie wpływają na gęstość stanów elektronowych w pobliżu energii Fermiego zarówno
w pobliżu wierzchołka pasma walencyjnego (w materiale typu p), jak również dna pasma
przewodnictwa (w materiale typu n).
Analiza zmian w gęstości stanów elektronowych wynikających z wprowadzenia
nanowytrąceń w materiały PbTe i CdTe dostarczyła informacji na temat możliwej
optymalizacji współczynnika Seebecka. Jest to pierwsza taka analiza drutów PbTe oraz antydrutów i anty-kropek CdTe, tj. systemów przewodzących PbTe/CdTe. Jak pokazano,
wszystkie analizowane nanowytrącenia prowadzą do znaczących zmian gęstości stanów
nośników na poziomie Fermiego, a tym samym mogą wpływać na termoelektryczne
własności materiału. Jednakże w przypadku drutów PbTe zmiany te są bardzo gwałtowne
oraz wrażliwe na koncentrację nośników i rozmiary drutów. Takie zachowanie uniemożliwia
optymalizację

elektronowego

wkładu

do

wydajności

termoelektrycznej.

Natomiast

w przypadku anty-obiektów, gęstość stanów nośników w obszarze PbTe zmienia się znacznie
mniej gwałtownie i zależy zarówno od średnicy, jak i rozmieszczenia anty-wytrąceń CdTe.
Otrzymane wyniki sugerują, iż elektronowy wkład do parametru ZT (tj. współczynnik
Seebecka) może być optymalizowany poprzez zmianę kształtu, rozmiaru oraz przestrzennego
rozmieszczenia anty-drutów oraz anty-kropek CdTe.
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