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Rozdziaª 1

Krótkie przypomnienie wybranych

poj¦¢ mechaniki kwantowej

J¦zykiem ilo±ciowego opisu wi¡zania chemicznego i struktury elektronowej du»ych
molekuª oraz ciaª staªych jest mechanika kwantowa, przypomnijmy zatem potrzebne
dalej poj¦cia:

1.1 Podstawy

Fale de Broglie'a, czyli cz¡stka opisana jako fala

Postulujemy, »e cz¡stka materialna mo»e by¢ opisana funkcj¡ falow¡

Ψ(~r) = Aexp[i(kr − ωt)] = Aexp[
i

h̄
(px− Et)] (1.1)

gdzie energia cz¡stki E i jej p¦d ~p maj¡ warto±ci odpowiednio:

E = h̄ω, ~p = h̄~k, wi¦c k1,2 = ±1

h̄

√
2m0E (1.2)

gdzie h̄ = h
2π

= 1.0545887 · 10−34 J · s

Podstawowe poj¦cia teorii kwantów:

Prawdopodobie«stwo znalezienia cz¡stki w obszarze V = dx dy dz

P (x, y, z) = |Ψ(x, y, z)|2dx dy dz (1.3)

Funkcja falowa musi by unormowana, czyli w obszarze przebywania cz¡stki.∫
Ψ∗Ψ dr = 1 (1.4)

4



Warto±¢ oczekiwana skªadowej poªo»enia:

x̄ =

∞∫
−∞

x|Ψ(x)|2dx (1.5)

Warto±ci oczekiwane wielko±ci �zycznych zale»nych od poªo»enia:

f(x) =

∞∫
−∞

f(x)|Ψ(x)|2dx (1.6)

Warto±¢ oczekiwana energii:

Ē =

∞∫
−∞

Ψ∗
[
− h̄2

2m0

∇2 + V (~r)

]
Ψ dz dy dz (1.7)

Funkcja falowa.
Poprawnie skonstruowana funkcja falowa poddana dziaªaniu operatora wielko±ci
�zycznej musi da¢ w odpowiedzi warto±¢ wªasn¡ tej wielko±ci.

ÔΨ = λΨ (1.8)

Postulat: Warto±ci wªasne s¡ równe warto±ciom obserwowanym.

Tabela 1.1. Najwa»niejsze operatory

Zmienna klasyczna Operator Kwantowa warto±¢ oczekiwana
poªo»enie x(t) x x̄ =

∫
Ψ∗(x, t)xΨ(x, t)dx

p¦d p(t) h̄
i
d
dx

p̄ =
∫

Ψ∗(x, t) h̄
i
d
dx

Ψ(x, t)dx

E = H (x(t), p(t)) − h̄
2m0

d2

dx2 + V (x) Ē =
∫

Ψ∗(x, t)
[

h̄
2m0

d2

dx2 + V (x)
]

Ψ(x, t)dx
~l = ~r × ~p ~r × h̄

i
∇ l̄ =

∫
Ψ∗

[
~r × h̄

i
∇
]

Ψdxdydz

Jednoczesno±¢ obserwacji i zwi¡zki komutacyjne.
Skoro operator wielko±ci �zycznej w odziaªywaniu na funkcj¦ falowa daje warto±¢
oczekiwan¡ tej wielko±ci

ÔΨl = λlΨ

to
Ō =

∫
Ψ∗l ÔΨl dx =

∫
Ψ∗l λlΨl dx = λl

∫
Ψ∗l Ψl dx = λl

Niektóre pomiary daj¡ si¦ przeprowadzi¢ z dowoln¡ dokªadno±ci¡ nie zmieniaj¡c
warto±ci poprzednio zmierzonej wielko±ci �zycznej, a niektóre nie. Od strony matem-
atycznej, pomiary które nie psuj¡ poprzednich, s¡ opisywane przez operatory komu-
tuj¡ce.

[Ô1, Ô2] = Ô1Ô2 − Ô2Ô1 = 0 (1.9)
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Równanie Shrödingera
Podstawowym narz¦dziem pozwalaj¡cym opisa¢ badany ukªad �zyczny j¦zykiem
mechaniki falowej i rozwa»a¢ jego stabilno±¢ jest równanie Shrödingera.

ih̄
∂

∂t
Ψ(~r, t) =

(
− h̄2

2m0

∇2 + V (~r)

)
Ψ(~r, t) (1.10)

Rozwa»aj¡c budow¦ i wªasno±ci ciaª staªych oraz du»ych molekuª posªugujemy si¦
zazwyczaj uproszczon¡ wersj¡ równania Shrödingera, tzw. bezczasowym równaniem
Shrödingera opisuj¡cym stany stacjonarne:(

− h̄2

2m0

∇2 + V (~r)

)
Ψ(~r) = EΨ(~r) (1.11)

Zasada wariacyjna
Ukªady opisywane w chemii kwantowej i �zyce fazy skondensowanej s¡ zazwyczaj
du»e i skomplikowane. Odpowiednio skomplikowany jest operator energii (hamilto-
nian) ukªadu. Poszukiwanie funkcji falowej takiego ukªadu uªatwia zasada waria-
cyjna, czyli poni»sze twierdzenie.

Twierdzenie:
Dla dowolnej normalizowalnej funkcji Ψ zale»¡cej od tych samych zmiennych, co
funkcja falowa badanego ukªadu opisywanego hamiltonianem Ĥ, funkcjonaª ε [Ψ]
zde�niowany jako

ε [Ψ] =

〈
Ψ|Ĥ|Ψ

〉
〈Ψ|Ψ〉

(1.12)

speªnia nast¦puj¡ce warunki:

a) ε ≥ E0, gdzie E0 jest energi¡ stanu podstawowego ukªadu (czyli najmniejsz¡
warto±ci¡ wªasn¡ hamiltonianu Ĥ)

b) Równo±¢ ε = E0 zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy Ψ jest funkcj¡ falow¡ stanu
podstawowego badanego ukªadu.

1.2 Kwantowomechaniczny opis atomu wodoru

(oraz atomów wodoropodobnych).

Atom wodoropodobny to atom o jednym elektronie niezale»nie od ªadunku j¡dra.
Od strony matematycznej jego opis sprowadza si¦ do rozwi¡zania problemu dwóch
ciaª, i rozwa»enia ruchu w polu siª centralnych.

1.2.1 Ruch w polu siª centralnych

Rozwi¡zuj¡c ruch w polu siª centralnych stosujemy wspóªrz¦dne sferyczne r, θ, φ:
x = r sinθ cosφ
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y = r sinθ sinφ
z = r cosφ.
Funkcja falowa jest teraz funkcj¡ zmiennych r, θ i φ

Ψ(x, y, z) = Ψ(r, θ, φ)

Operator energii kinetycznej ma posta¢

− h̄2

2m0

∇2 = − h̄2

2m0

1

r2

∂

∂r

(
r2 ∂

∂r

)
+

1

2m0r2
l̂2 (1.13)

gdzie

l̂2 = −h̄2

[
1

sinθ

∂

∂θ

(
sinθ

∂

∂θ

)
+

1

sin2θ

∂2

∂φ2

]
. (1.14)

jest operatorem kwadratu momentu p¦du.
Potencjaª jest centralny, wi¦c próbnej funkcji falowej szukamy postaci

Ψ(r, θ, φ) = R(r)Y (θ, φ) (1.15)

Bezczasowe równanie Schrödingera przyjmuje posta¢:

ĤΨ(r, θ, φ) = Ĥ R(r)Y (θ, φ) = E R(r)Y (θ, φ) (1.16)

czyli

Y (θ, φ)

[
− h̄2

2m0

1

r2

∂

∂r

(
r2 ∂

∂r

)
+ V (r)

]
R(r) +

R(r)

2m0r2
l̂2Y (θ, φ)

= ER(r)Y (θ, φ) (1.17)

Funkcje wªasne hamiltonianu musz¡ by¢ te» funkcjami wªasnymi operatorów kwadratu
momentu p¦du i jednej ze skªadowych momentu p¦du. Te wielko±ci s¡ niezale»ne od
warto±ci r), zatem nasz problem mo»emy rozªo»y¢ na rozwi¡zanie trzech równa«:

l̂2Y (θ, φ) = h̄2ωY (θ, φ), (1.18)

l̂zY (θ, φ) = h̄mY (θ, φ), (1.19)

oraz nast¦pnie[
− h̄2

2m0

1

r2

∂

∂r

(
r2 ∂

∂r

)
+ V (r) +

h̄2ω

2m0r2

]
R(r) = ER(r) (1.20)

Problem trójwymiarowy zostaª zatem sprowadzony do rozwi¡zania trzech równa«
jednowymiarowych.
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1.2.2 Analityczna posta¢ rozwi¡za«

Warto±ci wªasne operatora l̂2 to h̄2ω, gdzie

ω = l(l + 1), l = 0, 1, 2, ... (1.21)

Warto±ci wªasne operatora l̂z to

m = −l,−l + 1, ... l − 1, l (1.22)

K¡towa cz¦±¢ funkcji falowej

Yl,m(θ, φ) = eimφPm
l (cosθ) (1.23)

P 0
l to wielomian Legendre'a; Pm

l , m 6= 0 to stowarzyszone funkcje Legendre'a.
Radialne funkcje falowe atomu wodoru maj¡ posta¢

Rn,l(r) = Nn,lexp(−κnr)rlL2l+1
n+1 (2κnr) (1.24)

a warto±ci wªasne operatora energii dla atomów wodoropodobnych

E = − m0Z
2e4

2h̄(4πε0)2

1

n2
(1.25)

1.2.3 Rozwi¡zania - jako±ciowo

W nast¦pnych rozdziaªach b¦dziemy rozwa»a¢ wi¡zania chemiczne i struktur¦ elek-
tronow¡ ukªadów wieloatomowych, zwªaszcza krysztaªów. Opisanie ilo±ciowe struk-
tury elektronowej ukªadów wieloatomowych wymaga wyznaczenia ich funkcji falowej.
Zanim jednak przyst¡pimy do dyskutowania ukªadów skªadaj¡cych si¦ z wielu atomów
powinni±my wiedzie¢, jaki jest przebieg funkcji Rn,l(r) oraz Yl,m(θ, φ) w pojedynczym
atomie. W tym momencie nale»y zauwa»y¢, »e posta¢ funkcji Rn,l(r) i Yl,m(θ, φ)
mo»e ró»ni¢ si¦ nieco w ró»nych podr¦cznikach. Przyczyna ró»nic jest czynnik nor-
mujacy. Unormowana musi by¢ funkcja Ψ(r, θ, φ) = Rn,l(r)Yl,m(θ, φ). Zazwyczaj
czynnik normuj¡cy jest wª¡czany do Rn,l(r), ale mo»na spotkac te» inne zapisy, np.
Ψ(r, θ, φ) = Nn,lRn,l(r)Yl,m(θ, φ) jak w poprzedniej sekcji tego opracowania. Nie
zmienia to jako±ciowego znaczenia funkcji Rn,l(r) i Yl,m(θ, φ), ale zmienia warto±ci
maksymalne Rn,l(r). Spójrzmy zatem na te funkcje (z czynnikiem normuj¡cym
wª¡czonym do Rn,l(r)).

Tabela 1.2. K¡towe funkcje falowe Ylm atomu wodoru.

Normalizacja:
∫ 2π

0

∫ π
0
|Ylm|2sinθdθdφ = 1
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l m Ylm(θ, φ)

0 0 1
2
√
π

1 0 3√
4π · cosθ

1 ± 1 ± 3√
8π · sinθ · exp(±iφ)

2 0 1
4

√
5
π · (3cos

2θ − 1)

2 ± 1 ±
√

15
8π · sinθcosθ · exp(±i · 2φ)

2 ± 2 1
2

√
15
8π · sin

2θ · exp(iφ)

3 0 1
4

√
7
π(5cos3θ − 3cosθ)

3 ± 1 ±1
8

√
21
π · sinθ · (5cos

2θ − 1) · exp(±iφ)

3 ± 2 1
4

√
105
2π · sin

2θcosθ · exp(±i · 2φ)

3 ± 3 ±1
8

√
35
π · sin

3θ · exp(±i · 3φ)

4 0
√

9
4π(35

8 cos
4θ − 15

4 cosθ + 3
8)

4 ± 1 ±3
8

√
5
π · sinθ · (7cos

3θ − 3cosθ) · exp(±iφ)

4 ± 2 3
8

√
5
2π · sin

2θ(7cos2θ − 1) · exp(± · 2φ)

4 ± 3 ±3
8

√
35
π · sin

3θ · cosθ · exp(±i · 3φ)

4 ± 4 3
16

√
35
2π · sin

4θ · exp(±i · 4φ)

Pierwsz¡ informacj¡, jak¡ niesie ksztaªt funkcji falowych w atomie jest wiedza o
kwadracie moduªu tej funkcji. Ta wielko±¢ natychmiast zwraca uwag¦, jako ma-
j¡ca interpretacj¦ �zyczn¡. Skoro kwadrat moduªu funkcji falowej okre±la praw-
dopodobie«stwo znalezienia elektronu w danym obszarze, to po przemno»eniu przez
ªadunek elementarny informuje o gesto±ci ªadunku w tym obszarze.

Jak wida¢ ( w Tabeli 1.2), k¡towe funkcje falowe s¡ zespolone. Nie stanowi to
istotnego problemu w obliczeniach numerycznych, ale nie pozwala na pogl¡dowa
interpretacj¦ znaczenia takiego ksztaªtu funkcji falowej. Tradycyjnie w wi¦kszo±ci
oblicze« zamiast funkcji Ylm(θ, φ) stosuje si¦ ich rzeczywiste kombinacje liniowe.
Traci si¦ w ten sposób zale»no±¢ od liczby kwantowej m, ale zyskuje orbital rzeczy-
wisty o ªatwej do okre±lenia symetrii.

Przykªadowo, zamiast Ψ2,1,1 i Ψ2,1,−1 mo»emy mie¢ ich kombinacje liniowe px i py

Y1,1 + Y1,−1 =

3√
8π
· sinθ · exp(+iφ) +

3√
8π
· sinθ · exp(−iφ) =

3√
8π
· sinθ ·

(
exp(+iφ) + exp(−iφ)

)
=

3√
8π
· sinθ · 2cosφ =

3√
4π
· sinθcosφ (1.26)

Tu mamy znowu niejasno±¢ terminologiczn¡ - w niektórych ¹ródªach wielko±¢ (Y1,1 +
Y1,−1) jest nazywana orbitalem px, jednak wi¦kszo±¢ stosuje bardziej logiczn¡ termi-
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nologi¦
px ≡ x = r · sinθcosφ (1.27)

oraz
py ≡ y = r · sinθcosφ (1.28)

pz ≡ z = r · cosθ (1.29)

Tabela 1.3. Radialne funkcje falowe Rnl atomu wodoru i jonów wodor-
opodobnych o ªadunku Ze. N = (Ze/na0)3/2, x = Zr/(na0), a0 = 4πε0h̄/(Zµe

2)

Normalizacja:
∫ ∞
0
r2R2

nldr = 1

n l Rnl

1 0 2N · exp(−x)

2 0 2N · (1− x) · exp(−x)
2 1 2√

3N · x · exp(−x)

3 0 2N · (1− 2x+ 2
3x

2) · exp(−x)

3 1 2
3

√
2N · x(2− x) · exp(−x)

3 2 4
3
√

10N · x
2 · exp(−x)

4 0 2N · (1− 3x+ 2x2 − 1
3x

3) · exp(−x)

4 1 2
√

5
3N · x(1− x+ 1

5x
2) · exp(−x)

4 2 2
√

1
5N · x

2(1− 1
3x) · exp(−x)

4 3 2
3
√

35N · x
3 · exp(−x)

Wdalszej analizie wi¡za« chemicznych i struktury elektronowej istotna jest ±wiado-
mo±¢ symetrii k¡towych funkcji falowych orbitali atomowych.

• Orbitale s s¡ maj¡ symetri¦ sferyczn¡.

• Orbitale p maj¡ symetri¦ osiow¡. Orbitale px maj¡ symetri¦ obrotow¡ wzgl¦-
dem osi x, py wzgl¦dem osi y, pz wzgl¦dem osi z. Mo»emy wyobra»a¢ je sobie
jako podobne do hantli lub jako dwie stykaj¡ce si¦ kule poªo»one wzdªu» osi
ukªadu. Jednak g¦sto±¢ tych kul nie jest równa - na brzegach jest mniejsza.

• Cztery Orbitale d maj¡ ksztaªt grubych koniczynek, czyli maj¡ symetri¦ odbi-
ciow¡ wzgl¦dem pªaszczyzny wymienionej w nazwie. Orbitale dxy, dyz i dzx
maj¡ pªatki mi¦dzy osiami ukªadu wspóªrz¦dnych wymienionymi w nazwie, a
orbital dx2−y2 wzdªu» osi ukªadu, przy czym znaki funkcji s¡ ró»ne w kolejnych
pªatkach pierwszych trzech orbitali (zgodnie z warto±ci¡ iloczynu xy, yz lub
zx). Znak pªatków funkcji dx2−y2 jest widoczny w jej nazwie � cz¦±¢ le»¡ce na
osi x jest dodatnia, a cz¦±¢ le»¡ca na osi y ujemna. Pi¡ty z orbitali d, zwany w
skrócie dz2 ma symetri¦ obrotow¡ wokóª osi z. Jego ksztaªt jest do±¢ zªo»ony.
Skªada si¦ z podobnej do orbitali p ale caªej dodatniej i nieco bardziej rozlegªej
�hantli� otoczonej ujemnym pier±cieniem w ±rodku.
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Rysunek 1.1. Ksztaªt orbitali s i p. Sygnalizowane znaki funkcji odpowiadaj¡
orbitalom 1s i 2p

Rysunek 1.2. Ksztaªt orbitali d Od lewej dz2, dyz, dxy . Sygnalizowane
znaki funkcji odpowiadaj¡ orbitalom trzeciej powloki 3d

Obliczaj¡c rzeczywiste kombinacje rozwi¡za« równania Schrödingera dla elektronu
w polu potencjaªu kulombowskiego j¡dra uzyskujemy powszechnie stosowan¡ posta¢
rozwi¡za« równania Schrödingera dla atomu wodoru. Dla pierwszych trzech powªok
elektronowych s¡ to orbitale:
ns = 1
npz ≡ npσ = z
npx ≡ npπ = x
npy ≡ np′π = y

ndz2 ≡ ndσ =
1

2
√

3
(3z2 − r2)

ndzxz ≡ ndπ = xz
ndyz ≡ nd′π

ndx2−y2 ≡ ndδ =
1

2
(x2 − y2)

ndxy ≡ nd′δ = xy
W powy»szych zale»no±ciach n = 1, 2, 3 to gªówna liczba kwantowa. Dla wy»szych
powlok wraz z rosn¡c¡ liczb¡ kwantow¡ pojawiaj¡ si¦ kolejne typy orbitali � f , g
itd. Ten skrótowy zapis oznacza, »e peªna posta¢ orbitalu to ten skrócony wzór
mno»ony przez Rnl(r)

√
(2l + 1)!!/(4π)(r−l). Dla jonów wodoropodobnych w funkc-

jach falowych atomu wodoru zamieniamy r na ρ = Zr (w jednostkach atomowych) i
ponownie normujemy funkcje. Symetria rozwi¡za« jest taka sama, ale s¡ ±ci¡gni¦te
bli»ej j¡dra.
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Rysunek 1.3. Wykresy funkcji radialnych atomu wodoru dla orbitali
s pierwszych czterech powªok. Ró»ne skale pozwalaj¡ ilustrowa¢ ró»ne
cechy funkcji - warto±¢ maksymaln¡ i miejsca zerowe.
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Rysunek 1.4. Wykresy funkcji radialnych atomu wodoru dla orbitali p
pierwszych powªok.

Rysunek 1.5. Wykresy kwadratów funkcji radialnych atomu wodoru
dla orbitali trzeciej powªoki atomu wodoru.
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Znajomo±¢ przebiegu funkcji falowej pozwala okre±li¢ g¦sto±¢ ªadunku w zadanej
odlegªo±ci od j¡dra ρ(~x) = e|Ψ2(~x)| oraz ilo±¢ ªadunku zgromadzon¡ w powªoce
sferycznej dr w odlegªo±ci r od j¡dra dq = 4πr2e|Ψ2(~x)|dr. W analizie wi¡za«
chemicznych przydatna jest ±wiadomo±¢, »e maksymalna g¦sto±¢ ªadunku opisanego
orbitalem d powloki jest skoncentrowan bli»ej j¡dra ni» orbitalu p tej samej powªoki.

Uwaga W tekstach dotycz¡cych wi¡za« chemicznych i struktury elek-
tronowej przez orbital np. 2px jest z reguªy rozumiana peªna funkcja
falowa o symetrii px czyli przykªadowo:

(Y1,1 + Y1,−1) ·R2p.

Jednak w symbolicznych prezentacjach orbitali jest z reguªy podawany dla orbitali
p ksztaªt orbitalu 2p. Czytelnik powinien pami¦ta¢, »e orbital jest modulowany
funkcj¡ R(r), która ma powierzchnie zerowe (dla 3p gdy r = 6 a.u. itd. - prosz¦
porówna¢ z tabel¡ funkcji Rnl).

Podobne zjawisko wyst¦puje dla orbitali f .

1.3 Atomy wieloelektronowe

Podobnie jak w atomach wodoropodobnych warto±¢ funkcji falowej w punkcie
P = (r, θ, φ) to:

ψi(P ) = Rni(r)Ylimi(θ, φ) (1.30)

K¡towe funkcje falowe Ylimi(θ, φ) pozostaj¡ takie jak dla atomu wodoru, natomiast
funkcje Rni(r) s¡ tylko jako±ciowo podobne do tych z atomów wodoropodobnych. Z
reguªy ich maksima s¡ bli»ej j¡dra ni» w przypadku wodoru. Liczba miejsc zerowych
danej funkcji radialnej to ni − li (ª¡cznie z asymptot¡ w niesko«czono±ci).

Posta¢ funkcji radialej wyznacza si¦ numerycznie np. z równa« Hartree-Focka.

Jako±ciowo, efekt uwzgl¦dnienia wielu elektronów opisuj¡ orbitale Slatera wprowadza-
j¡ce efektywn¡ gªówn¡ liczb¦ kwantow¡ n∗ i efektywny ªadunek j¡dra Zefe.

Rnl(r) = Nnr
n∗−1exp(−Zefr/N∗a0) (1.31)

gdzie
Nn = (2Zef/n

∗a0)n
∗+1/2[(2n∗)!]−1/2 (1.32)

Tabela 1.4. Przykªadowe warto±ci czynnika Zef/n∗

Atom Z 1s 2s,2p 3s,3p
H 1 1.0
He 2 1.7
Li 3 2.7
Be 4 3.7 0.975
Na 11 10.70 3.425 0.7333
Cl 17 16.70 6.425 2.0333
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Reguªy Slatera
Reguªy Slatera jako±ciowo ujmuj¡ wzajemny wpªyw elektronów w atomie wieloelek-
tronowym na stan pozostaªych elektronów. Zakªada si¦ zwi¡zek efektywnej gªównej
liczby kwantowej z gªówna liczb¡ kwantow¡ jak poni»ej:

Tabela 1.5. Efektywna gªówna liczba kwantowa wg. reguª Slatera.
n 1 2 3 4 5 6
n∗ 1,0 2,0 3,0 3,7 4,0 4,2

Elektrony dzieli si¦ na grupy, dla których wyznacza si¦ Zef = Z − S:
(1s), (2s,2p), (3s,3p), (3d), (4s,4p), (4d,4f), (5s,5p), (5d,5f), (6s,6p)

Staª¡ ekranowania S dla danej grupy wyznacza si¦ nast¦puj¡co:

1. Elektrony w grupach �na prawo� nie daj¡ wkªadu.

2. Elektron tej samej grupy zwi¦ksza ekranowanie o 0.35 (ale dla 1s o 0.30).

3. Dla elektronów s i p elektrony z grup o liczbie n mniejszej o 1 daj¡ wkªad 0.85
do ekranowania; gdy liczba n elektronów ekranuj¡cych jest mniejsza o wi¦cej
ni» jeden, wkªad do ekranowania wynosi 1.0.

4. Dla elektronów d i f wszystko �na lewo� daje wkªad 1.0.

Przykªadowo, elektronów 3s i 3p atomu Ni (liczba atomowa 28)

S3s = 2 · 1, 0 + 8 · 0.85 + 7 · 0.35 = 11.25

Zef = 28− 11.25 = 16.75

Uwaga: Liczymy elektrony, nie stany. Dla atomów wieloelektronowych trzeba
zna¢ kolejno±¢ obsadzania poziomów energetycznych w danym atomie - odno±ne
tabele w podr¦cznikach �zyki atomu, chemii kwantowej, chemii teoretycznej, �zyki
molekularnej i niekiedy mechaniki kwantowej. Nale»y jednak bra¢ pod uwag¦, »e
dla jonów dodatnich kolejno±¢ zapeªniania powªok elektronowych mo»e by¢ inna ni»
dla atomów neutralnych.

Je±li potrzebne s¡ mo»liwie dokªadne warto±ci orbitali atomowych, wylicza si¦
je numerycznie. Obecnie programy wykonuj¡ce te obliczenia s¡ te» fragmentami
pakietów programowych wyznaczaj¡cych struktur¦ elektronowa ukªadów atomów
lub struktur¦ elektronowa i atomowa takich ukªadów (w ramach dynamiki moleku-
larnej).
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Rozdziaª 2

Typy wi¡za« chemicznych i kohezja

Skªadniki ciaª staªych (atomy, jony, molekuªy) znajduj¡ si¦ w odlegªo±ci rz¦du 1.5 �
5Å. S¡ to odlegªo±ci na których ich chmury elektronowe oddziaªywuj¡ ze sob¡. (W
cieczach te odlegªo±ci s¡ rz¦du 30Å.) Oddziaªywanie chmur elektronowych tworzy
wi¡zanie chemiczne, a w ciaªach staªych ich struktur¦ elektronow¡. Zale»nie od wªas-
no±ci oddziaªuj¡cych na siebie atomów siªy mi¦dzyatomowe maj¡ ró»ny charakter i
odpowiednio ró»ny jest charakter wi¡za« chemicznych.

Wi¡zania w ciaªach staªych mo»na podzieli¢ na:

• Jonowe

• Kowalencyjne

• Mieszane kowalencyjno-jonowe

• Metaliczne

• Van der Waalsa (molekularne)

• Wodorowe

W opisie wi¡za« chemicznych pomocne s¡ poj¦cia energii jonizacji, powinowactwa
elektronowego oraz elektroujemno±ci.

Energia jonizacji pierwiastka to minimalna energia I potrzebna do oderwania
elektronu od atomu tego pierwiastka w stanie gazowym (w procesie A → A+ + e).
Energia jonizacji jest równa co do warto±ci energii najsªabiej zwi¡zanego elektrony
walencyjnego w atomie. Energia jonizacji waha si¦ od kilku elektronowoltów dla
metali alkalicznych do ponad dwudziestu elektronowoltów dla gazów szlachetnych.

Powinowactwo elektronowe A to miara zdolno±ci atomu do przyª¡czania elektronu
w procesie A+ e→ A− okre±la si¦ je jako energi¦ wydzielan¡ w tym procesie.

Elektroujemno±¢ de�niujemy jako 1
2
(I + A). Jest ona miara aktywno±ci pier-

wiastków w zwi¡zkach.
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Wi¡zanie jonowe

W zwi¡zkach atomów, które ªatwo oddaj¡ elektrony i ªatwo przyjmuj¡ elektrony
powstaj¡ wi¡zania jonowe. Przykªadowo:
Na o strukturze powªok elektronowych 1s2(2s22p6)3s1 oddaje elektron
Cl o strukturze powªok elektronowych 1s2(2s22p6)3(s23p5) przyjmuje elektron
=⇒ powstaje wi¡zanie jonowe.
Podstawow¡ siª¡ tworz¡c¡ wi¡zania jonowe jest siªa kulombowskiego przyci¡gania

jonów Fc = − 1

4πε0

Z1Z2e
2

r2

Rysunek 2.1. Przykªadowy rozkªad g¦sto±ci elektronowej (w e/Å3) w
krysztale jonowym typu I-VII (sole metali alkalicznych).

Wi¡zanie kowalencyjne

Wi¡zanie kowalencyjne powstaje, gdy skªadniki substancji uwspólniaj¡ elektrony
wzdªu» osi wi¡zania. Najprostszymi przypadkami wi¡zania kowalencyjnego s¡ mole-
kuªy H+

2 i H2. W molekule H2 mamy cztery skªadniki : protony a i b oraz elektrony
1 i 2. Odlegªo±¢ protonów od siebie oznaczamy o Rab, odlegªo±¢ mi¦dzy elektronami
r12, odlegªo±ci elektronów od protonów odpowiednio ra1, ra2, rb1 i rb2. Najprostsze
równanie Schrödingera dla takiego ukªadu uwzgl¦dnia energi¦ kinetyczn¡ elektronów
(zakªadamy w pierwszym przybli»eniu, »e j¡dra atomowe s¡ nieruchome) oraz sum¦
oddziaªywa« elektrostatycznych mi¦dzy skªadnikami tego ukªadu. Zmiennymi od
których zale»y funkcja falowa caªego ukªadu s¡ wspóªrz¦dne poªo»enia protonów
oraz elektronów.(

− h̄2

2me

∇2 +
e2

4πε0Rab

+
e2

4πε0r12

− e2

4πε0ra1

− e2

4πε0ra2
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− e2

4πε0rb1
− e2

4πε0rb2

)
Ψ(~r1, ~r2

~R1, ~R2) = EΨ(~r1, ~r2
~R1, ~R2) (2.1)

Nawet w tym prostym przypadku nie rozwi¡zujemy równania Schrödingera anal-
itycznie, lecz stosujemy przybli»enia. Pierwszym jest przybli»enie adiabatyczne
(nieruchomych j¡der). Pozwala ono rozwi¡zywa¢ tylko problem elektronowy i uzna¢

energi¦ odpychania j¡der za +
e2

4πε0RAB

, gdzie RAB to równowagowa warto±¢ Rab.

Wspóªrz¦dne protonów przestaj¡ by¢ zmiennymi i staj¡ si¦ parametrami równania.
Pozostajemy z problemem(

− h̄2

2me

∇2 +
e2

4πε0r12

− e2

4πε0ra1

− e2

4πε0ra2

− e2

4πε0rb1
− e2

4πε0rb2

)
Ψ(~r1, ~r2) = EΨ(~r1, ~r2) (2.2)

Nawet ten problem musimy rozwi¡zywa¢ w sposób przybli»ony. Znamy rozwi¡za-
nia równania Schrödingera dla atomów wchodz¡cych do zwi¡zku - energie i funkcje
falowe. Najprostszym przybli»eniem jest zaªo»y¢, »e poszukiwana funkcja falowa
elektronu w molekule jest kombinacj¡ liniow¡ atomowych funkcji ψa(~r1) i ψb(~r2).

Ψ(~r1, ~r2) = caψa(~r1) + cbψb(~r2) (2.3)

Przy takim zaªo»eniu rozwi¡zanie pokazuje, »e ca = cb, a mo»liwe funkcje falowe to

Ψ(~r1, ~r2) = c(ψa(~r1) + ψb(~r2)) (2.4)

oraz
Ψ(~r1, ~r2) = c(ψa(~r1)− ψb(~r2)) (2.5)

Pierwsza z nich to orbital wi¡»¡cy, o energii ni»szej ni» energia orbitali skªadowych,
druga � orbital antywi¡»¡cy o energii wy»szej ni» energia orbitali skªadowych.

Odpowiadaj¡ce tym funkcjom g¦sto±ci ªadunku przedstawiaja rysunki 2.2 i 2.3.

Rysunek 2.2. Schematyczny rozkªad ªadunku w orbitalu wi¡»¡cym.
Najwi¦ksza g¦sto±¢ ªadunku walencyjnego wyst¦puje pomi¦dzy j¡drami
atomowymi.
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Rysunek 2.3. Schematyczny rozkªad ªadunku w orbitalu antywi¡»¡-
cym. G¦sto±¢ ªadunku walencyjnego pomi¦dzy j¡drami atomowymi jest
najmniejsza.. .

Wi¡zanie mieszane kowalencyjno-jonowe

W przypadku, gdy wi¡zanie jest tworzone przez ró»ne atomy nastepuje mi¦dzy
nimi przesuni¦cie ªadunku. Nie jest mo»liwe zmierzenie tego przesuni¦cia ªadunku,
a jego po±rednie oceny a nawet de�nicje ró»ni¡ si¦ od siebie. Jednak mo»liwe oceny
s¡ w pewnym stopniu zbie»ne � przynajmniej co do kolejno±ci na skali przesuni¦cia
ªadunku. Poni»ej orientacyjne oceny przesuni¦cia ªadunku w krysztaªach. Mo»liwe
SA tez inne oceny, zwªaszcza dla krysztaªów mieszanych. Przykªadowo, dla GaAs
podawane warto±ci wahaj¡ si¦ od 0.12 e do 0.58 e.
Bardziej szczegóªowo problem przesuni¦cia ªadunku w wi¡zaniu zostanie omówiony
w osobnej sekcji. Stanowi on ciekawy przykªad tego, jak nasza wiedza mo»e by¢
niepeªna nawet gdy dotyczy poj¦¢ pozornie elementarnych.

Kwantowomechaniczny opis wi¡zania kowalencyjno-jonowego wymaga skonstruowa-
nia elektronowej funkcji falowej w sposób uwzgl¦dniaj¡cy mo»liwo±¢ powstania wi¡za-
nia kowalencyjnego, jonowego lub mieszanego. Przykªadowo, dla dwóch atomów a
i b, dla których wi¡zanie powstaje na skutek oddziaªywa« dwu elektronów �1� i �2�
w stanach φa i φb. Dla wi¡zania kowalencyjnego widzieli±my, »e funkcja falowa ma
posta¢

Ψwiaz
kow = N orma

kowal

(
φa(1)φb(2) + φa(2)φb(1)

)
(2.6)

Powy»sza funkcja opisuje mo»liwe stany,pierwszy w którym elektron �1� znajduje
si¦ w stanie φa (przy protonie a) za± elektron �2� w stanie φb, oraz drugi w którym
elektrony s¡ zamienione miejscami. Dla wi¡zania caªkowicie jonowego oba elektrony
znajduj¡ si¦ przy jednym z atomów, co wyraza si¦ funkcj¡ falowa postaci

Ψwiaz
jon = N orm

jon (φa(1)φa(2) + φb(1)φb(2)) (2.7)

Caªkowita funkcja falowa wi¡zania kowalencyjno-jonowego powinna mie¢ posta¢

Ψ = Ψwiaz
kow + w ·Ψwiaz

jon (2.8)

Wspóªczynnik w okre±la proporcj¦ skªadowej kowalencyjnej i jonowej w wi¡zaniu i
musi by¢ wyznaczony z warunku minimalizacji oczekiwanej warto±ci energii elek-
tronów bior¡cych udziaª w wi¡zaniu i opisanych funkcj¡ falow¡ Ψ.

Poni»ej podane s¡ przykªadowe warto±ci ªadunku jonów w krysztaªach ocenione
na podstawie pomiarów struktury fononowej czyli drga« sieci krystalicznej (te za±
zale»¡ od siª mi¦dzy jonami, czyli od ªadunku jonów).
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Tabela 2.1. Warto±ci efektywnego ªadunku jonowego qe (ªadunku Szigetiego)
dla niektórych krysztaªów.

Krysztaªy kowalencyjne Krysztaªy mieszane Krysztaªy jonowe
Krysztaª qe Krysztaª qe Krysztaª qe

C 0 GaP 0.58 LiF 0.87
Si 0 GaAs 0.51 NaF 0.93
Ge 0 GaSb 0.33 NaCl 0.74

InP 0.68 KCl 0.80
InAs 0.56 RbCl 0.84
InSb 0.42 CsCl 0.84

Próbne funkcje falowe

Jak widzieli±my, w zale»no±ci od typu wi¡zania chemicznego poszukuje si¦ rozwi¡za-
nia równania Schrödingera zakªadaj¡c nieco inn¡ struktur¦ funkcji falowej. Dla cza-
steczek wieloelektronowych stosowane s¡ typowe funkcje próbne, które dalej zostan¡
wypisane w wersji dla cz¡steczki dwuelektronowej. Podane poni»ej funkcje, to
cz¦±¢ przestrzenna funkcji falowej. Nale»y pami¦ta¢, »e caªkowita, antysymetryczna
funkcja falowa jest iloczynem cz¦±ci przestrzennej i spinowej. Cz¦±¢ spinowa musi
mie¢ tak¡ posta¢, aby caªa funkcja byªa antysymetryczna.

• Funkcja Heitlera-Londona

Ψ = φa(1)φb(2) + φa(2)φb(1) (2.9)

• Suma Funkcji Heitlera-Londona i funkcji jonowej

Ψ = φa(1)φb(2) + φa(2)φb(1) + c (φa(1)φa(2) + φb(1)φb(2)) (2.10)

• Funkcja Hunda-Mullikana-Bloha

Ψ = (φa(1) + φb(1)) (φa(2) + φb(2)) (2.11)

Wszystkie te funkcje mo»na uzna¢ za specjalne przypadki nast¦puj¡cej:

Ψ = (1 + w2)[φa(1)φb(2) + φa(2)φb(1)] + 2w[φa(1)φa(2) + φb(1)φb(2)] (2.12)

Kªad¡c w = 0 otrzymujemy funkcj¦ Heitlera-Londona, kªad¡c w = 1 funkcj¦
Hunda-Mullikana-Bloha, a wª¡czaj¡c 1 + d2 do czynnika normuj¡cego i z c =

2d

1 + d2
distajemy funkcj¦ (10).

Wi¡zanie metaliczne.

Wmetalach elektrony powªoki zewn¦trznej s¡ lu¹no zwi¡zane z rdzeniami jonowymi
i tworz¡ prawie jednorodny gaz elektronowy. Przestrze« krysztaªu metalicznego
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mo»emy podzieli¢ na obszar jonów o wysokiej i bardzo zró»nicowanej g¦sto±ci elek-
tronowej i obszar pomi¦dzy jonami zapeªniony gazem elektronowym utworzonym z
elektronów walencyjnych. Wi¡zanie metaliczne nie jest kierunkowe.
Na poni»szym rysunku przedstawiona jest g¦sto±¢ elektronowa dla glinu � metalu
trójwarto±ciowego o du»ym przewodnictwie.

Rysunek 2.4. Przykªadowa g¦sto±¢ elektronowa w metalu (Al) w pªaszczy¹nie
xy0 wyra»ona w e/Å3.

Wi¡zanie Van der Waalsa

Wi¡zania te s¡ skutkiem oddziaªywa« mi¦dzy dipolami elektrostatycznymi gdy
co najmniej jeden z tych dipoli nie jest trwaªy, lecz indukowany przez dipol pier-
wszy, a zatem s¡ krótkozasi¦gowe, a oddziaªywanie jest proporcjonalne do 1/r6. W
przypadku, gdy oba dipole s¡ nietrwaªe takie oddziaªywanie bywa nazywane oddzi-
aªywaniem dyspersyjnym Londona. Oddziaªywania dyspersyjne te wystepuj¡ zawsze
na skutek przypadkowych �uktuacji ªadunku, ale s¡ tak slabie, »e ich energia jest
niewielk¡ poprawk¡ do energii wi¡za« kowalencyjnych czy te» jonowych. Porównanie
ilo±ciowe to energie rz¦du 0.1 eV dla wi¡za« typu dipolowego i kilku elektronowoltów
dla wi¡za« kowalencyjnych i jonowych.

Wi¡zanie wodorowe

Przez wi¡zania wodorowe rozumiemy wi¡zania tworzone przez powstaªy po joniza-
cji atomu wodoru proton wspóªdzielony przez dwie molekuªy w których wystepuj¡
fragmenty o ªadunku ujemnym. Nie ka»de wi¡zanie w którym bierze udziaª wodór
jest wodorowym. W molekule H2 mamy wi¡zanie kowalencyjne, w H2O w znacznym
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stopniu jonowe, za± wi¡zanie ª¡cz¡ce cz¡steczki wody w krysztaª lodu jest wodor-
owym. W krysztaªach lodu protony oscyluj¡ mi¦dzy atomami tlenu z s¡siednich
molekuª. Siªa takiego wi¡zania jest sªaba. To oczywiste, skoro energia drga«
cieplnych w temperaturze 0C jest wystarczaj¡ca, aby rozerwa¢ wi¡zanie wodorowe
w lodzie.

Energia kohezji, energia spójno±ci

Wielko±ci¡ charakteryzuj¡ca ilo±ciowo spójno±¢ ciaªa staªego jest energia kohezji.
De�niujemy j¡ jako ró»nic¦ energii ciaªa staªego i energii atomów skªadaj¡cych si¦
na to ciaªo przypadaj¡c¡ na jeden atom.

Ekoh =

(
Eciaa
stalego −

∑
atom

Eatomu

)
/Natom (2.13)

W przypadku ciaª staªych skªadaj¡cych si¦ z molekuª analogiczn¡ miar¡ jest energia
spójno±ci przypadaj¡ca na molekuª¦. Np. spójno±¢ krysztaªu NaCl opiszemy energi¡
potrzebn¡ na rozdzielenie go na osobne dwuatomowe molekuªy NaCl podzielon¡
przez liczb¦ molekuª.

Energi¦ kohezji wyra»a si¦ w eV/atom lub kJ/mol, gdzie 1 eV/atom=96.4853 kJ/mol.

Tabela 2.2. Niektóre warto±ci energii kohezji pierwiastków w eV/atom

Li 1.66 Be 3.33 C 7.35 Ne 0.20
Na 1.13 Mg 1.53 Si 4.66 Ar 0.08
K 0.94 Ca 1.83 Fe 4.31 Cu 3.50 Ge 4.85 Kr 0.12
Rb 0.88 Sr 1.70 Ru 6.68 Ag 2.96 Sn 3.12 Xe 0.17
Cs 0.83 Ba 1.83 Os 8.12 Au 3.80 Pb 2.04 Rn 0.20

W powy»szej tabeli zwracaj¡ uwag¦ bardzo maªe warto±ci energii kohezji gazów
szlachetnych. Jest to zgodne z ich gazow¡ natur¡ � przy tak maªej energii kohezji
w postaci staªej mog¡ istnie¢ tylko w temperaturach du»o ni»szych ni» zdatne do
»ycia.

Porównajmy jeszcze powy»sze energie kohezji z energi¡ spójno±ci przypadaj¡ca
na molekuª¦ niektórych krysztaªów jonowych.

Tabela 2.3. Niektóre warto±ci energii spójno±ci krysztaªów jonowych w
eV/atom

LiF 10.74 LiCl 8.84 CaF2 6.48
NaF 9.57 NaCl 8.15 RbCl2 5.50
KF 8.51 KCl 7.47 ZnS 8.83
RbF 8.14 RbCl 7.14 Al2O3 28.92

Jak wida¢ krysztaªy jonowe musz¡ by¢ trudnotopliwe, poniewa» ich energia spójno±ci
jest relatywnie du»a.
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Rozdziaª 3

Struktura elektronowa - podstawowe

poj¦cia.

Wªasno±ci elektronów w ukªadach wieloatomowych (molekuªach i krysztaªach) decy-
duj¡ o wielu obserwowanych wªa±ciwo±ciach tych ukªadów. Nie o wszystkich - masa
wªa±ciwa zale»y w wi¦kszym stopniu od liczby atomowej, czyli j¡dra atomowego.
Cho¢ i w tym przypadku wielko±¢ powªok elektronowych atomu okre±la ile atomów
mie±ci si¦ w jednostce obj¦to±ci. Natomiast wszelkie wªasno±ci chemiczne, przewod-
nictwo elektryczne, spr¦»ysto±¢ ciaª i znaczna cz¦±¢ oddziaªywa« z promieniowaniem
elektromagnetycznym (przejrzysto±¢, kolor) zwi¡zane s¡ z wªa±ciwo±ciami elektronów
znajduj¡cych si¦ na zewn¦trznych powªokach elektronowych.

3.1 Struktura problemu

Rozwa»my teraz, od czego zale»¡ wªasno±ci elektronu w ukªadzie wieloatomowym.
Niew¡tpliwie zale»¡ one od poªo»e« j¡der atomowych {Rα}, poªo»e« innych elek-
tronów {ri} i od oddziaªywa« mi¦dzy nimi.

Napiszmy równanie Schrödingera dla takiego ukªadu. Ukªad jako caªo±¢ jest
opisany funkcj¡ falowa

Ψ({~ri}; {~Rα}) = Ψ(~r1, ~r2, ..., ~rn; ~R1, ~R2, ... ~RN) (3.1)

gdzie ~ri i ~Rα s¡ trójwymiarowymi wektorami poªo»e« odpowiednio elektronów i
j¡der. Warto±ci n i N mog¡ by¢ nawet tak du»e, »e uzasadniaj¡ stosowanie opisów
zakªadaj¡cych, »e s¡ niesko«czone.
Operator Hamiltona dla ukªadu powinien zawiera¢ wszystkie rodzaje energii wys-
t¦puj¡cych w ukªadzie. Zawsze s¡ to przynajmniej:

1. Energia kinetyczna elektronów

T̂e =
∑
i

T̂i =
∑
i

(
− h̄2

2me

∇2
i

)
(3.2)
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2. Energia kinetyczna jader

T̂α =
∑
α

T̂α =
∑
α

(
− h̄2

2Mα

∇2
α

)
(3.3)

3. Oddziaªywania elektrostatyczne mi¦dzy elektronami

Ûe =
1

2

∑
i,j 6=i

e2

4πε0|ri − rj|
=

1

2

∑
i,j 6=i

Ûi,j (3.4)

4. Oddziaªywania elektrostatyczne mi¦dzy j¡drami

ÛZ =
1

2

∑
α,β 6=α

e2

4πε0|Rα −Rβ|
=

∑
α,β 6=α

1

2
Ûα,β (3.5)

5. Oddziaªywania elektrostatyczne mi¦dzy elektronami i j¡drami

ÛeZ =
1

2

∑
i,α

e2

4πε0|ri −Rα|
=
∑
i,α

1

2
Ûi,α (3.6)

6. Energia wszystkich cz¡stek ukªadu w polu potencjaªu zewn¦trznego

V̂ = V̂ (r1, r2, ..., rn;R1, R2, ...RN) (3.7)

Naszym zadaniem jest rozwi¡zanie równania

ĤΨ = EΨ (3.8)

gdzie
Ĥ = T̂e + T̂α + Ûe + ÛZ + ÛeZ + V̂ (3.9)

Nawet w prostych przypadkach dla ciaª staªych mo»e to by¢ o równanie 1024 zmi-
ennych. Oczywistym jest, »e rozwi¡zanie zagadnienia energetycznego z uwzgl¦dnie-
niem wszystkich oddziaªywa« mi¦dzy elementami nie jest mo»liwe w rozwa»aniach
analitycznych, a i rozwi¡zania numeryczne wymagaj¡ zastosowania uproszcze« i
przybli»e«.

Struktura elektronowa krysztaªu, tak samo jak inne jego wªa±ciwo±ci, zde�n-
iowana jest przez symetri¦ krysztaªu. Wykorzystanie wªasno±ci symetrii transla-
cyjnej zawsze pozwala ograniczy¢ liczb¦ zmiennych niezale»nych ~ri i ~Rα w równa-
niu Schrödingera do ilo±ci zde�niowanych przez sum¦ liczb¦ j¡der i elektronów w
komórce translacyjnej. Je±li krysztaª wykazuje symetrie punktowe, pozwalaj¡ one
dalej ograniczy¢ liczb¦ zmiennych niezale»nych.

Nadal jednak w wielu interesuj¡cych przypadkach zbiory
{
~Rα

}
i zwªaszcza {~ri}

s¡ du»e - zawieraj¡ tysi¡ce i wi¦cej elementów. W praktyce obliczeniowej konieczne
jest stosowanie dalszych przybli»e«. Przybli»enia te mog¡ mie¢ charakter poj¦-
ciowy (zakªadamy, »e cze±¢ oddziaªywa« mo»e by¢ opisana w sposób prostszy lub
nie jest istotna) albo czysto rachunkowy. Te ostatnie s¡ interesuj¡ce gªównie dla
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osób wykonuj¡cych obliczenia struktury elektronowej i stanowi¡ odr¦bn¡ dziedzin¦
wiedzy ª¡cz¡c¡ �zyk¦, matematyk¦ i informatyk¦. Znaczenie informatyki jest coraz
wi¦ksze, jako »e obliczenia wykonuje si¦ obecnie gªównie korzystaj¡c z pakietów
programowych opracowanych przez du»e zespoªy �zyków i informatyków .

Warunkiem poprawnego korzystania z takiego pakietu programowego jest jednak
±wiadomo±¢, jakie przybli»enia poj¦ciowe w nim zastosowano. Ka»dy badacz i in-
»ynier wykonuj¡cy obliczenia struktury elektronowej musi by¢ ±wiadom ogranicze«
stosowanej metody. Przybli»enia typu rachunkowego te» s¡ istotne, ale ich wpªyw
mo»na (i trzeba) testowa¢ zmieniaj¡c parametry oblicze« charakterystyczne dla
danego pakietu programowego.

3.2 Przybli»enia

Tradycyjnie stosowane przybli»enia o charakterze poj¦ciowym to:

• Przybli»enie rdzeni atomowych.

• Przybli»enie adiabatyczne.

• Przybli»enie jednoelektronowe (pola samouzgodnionego)

Przybli»enie rdzeni atomowych.

W przypadkach, kiedy interesuj¡ nas gªównie cechy materii zwi¡zane z wªa±ciwo±ci-
ami elektronów z zewn¦trznych powªok elektronowych wygodnie jest rozwa»a¢ caªy
ukªad jako skªadaj¡cy si¦ nie ze zbioru j¡der atomowych i zbioru wszystkich elek-
tronów, ale alternatywnie jako skªadajacy si¦ ze zbioru jonów i zbioru elektronów
z zewn¦trznych powªok atomowych. Zakªada si¦ »e jon, skªadaj¡cy si¦ z j¡dra i
elektronów z wewn¦trznych powªok w atomie, nie zmienia si¦ znacz¡co podczas
oddziaªywa« chemicznych i tym bardziej nie zmienia si¦ jego wpªyw na elektrony
zewn¦trzne. To przybli»enie zmniejsza wielokrotnie ilo±¢ elementów zbioru poªo»e«
elektronów {~ri} do liczby poªo»e« elektronów walencyjnych.

Przybli»enie adiabatyczne i przybli»enie Borna-Oppenheimera.

Istot¡ tych bardzo zbli»onych i cz¦sto nie rozró»nianych przybli»e« jest wyci¡gni¦cie
wniosków z tego, »e masa jadra (a tym bardziej jonu) jest co najmniej o dwa rz¦dy
wielko±ci wi¦ksza ni» masa elektronu. Mo»na si¦ spodziewa¢, »e lekkie elektrony
dostosuj¡ si¦ do chwilowych poªo»e« rdzeni atomowych tak jakby te rdzenie byªy
nieruchome.

Przybli»enie Borna-Oppenheimera.

W przybli»enie Borna-Oppenheimera zakªada si¦, »e funkcja falowa ukªadu wieloato-
mowego jest iloczynem funkcji elektronowej Ψe

(
{~ri} ,

{
~Rα

})
i funkcji j¡drowej,
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ΨZ

({
~Rα

})
przy czym funkcja elektronowa zale»y od poªo»e« j¡der traktowanych

jako parametry. Natomiast funkcj¦ j¡drow¡ mo»na wyznaczy¢ z uproszczonej za-
le»no±ci na energi¦ ukªadu wieloatomowego w którym operator Hamiltona jest sum¡
energii kinetycznej j¡der i energii ukªadu elektronów przy ustalonych poªo»eniach
jader [

T̂Z + Ee({Rα})
]

ΨZ({Rα}) = EtotΨZ({Rα}) (3.10)

Przybli»enie adiabatyczne.

Gdyby zaªo»enie o postaci funkcji falowej Ψtot = ΨeΨZ byªo speªnione dokªadnie
to zale»no±¢ (

T̂Z + Ĥe

)
ΨeΨZ ≈ EtotΨeΨZ (3.11)

równie» by dawaªa wynik dokªadny. Jednak wszystkie wielko±ci w tym równaniu
zale»¡ od zmiennych elektronowych. Mno»¡c powy»sze lewostronnie przez przez Ψ∗e
i caªkuj¡c po zmiennych elektronowych dostajemy(

T̂Z + Ee +
∫

Ψ∗eT̂ZΨedτ
)

ΨZ = EtotΨZ (3.12)

Poprawka
∫

Ψ∗eT̂ZΨedτ ró»ni¡ca to podej±cie od przybli»enia Borna-Oppenheimera
wyra»a energi¦ kinetyczn¡ j¡der przy zadanej kon�guracji ukªadu wyliczon¡ za po-
moc¡ funkcji elektronowej.

Przybli»enie jednoelektronowe

Rozwi¡zanie zagadnienia elektronowego ĤeΨe = EeΨe z uwzgl¦dnieniem wszystkich
oddziaªywa« mi¦dzyelektronowych jest zazwyczaj zbyt skomplikowane.
Zatem zamiast peªnego zbioru elektronów w ukªadzie i ich oddziaªywa« rozpatruje
si¦ jeden elektron z jego energi¡ kinetyczn¡ i potencjaln¡ w polu j¡der (lub rdzeni)
oraz w u±rednionym potencjale pozostaªych elektronów.

1

2

∑
i,j 6=i

e2

4πε0|ri − rj|
=
∑
i

Ωi(ri) (3.13)

Jednoelektronowy potencjaª dla ka»dego elektronu zale»y tylko od poªo»enia tego
elektronu. Oznacza to, »e wielko±¢

Ωi(ri) =
1

2

∑
j 6=i

∫
|ψj(rj)|2

e2

4πε0|ri − rj|
dτj (3.14)

Ωi(ri) mo»emy interpretowa¢ jako sum¦ oddziaªywa« i-tego elektronu z g¦sto±ciami
ªadunku pozostaªych elektronów.

Oddziaªywania mi¦dzyelektronowe nie s¡ teraz bezpo±rednio uwzgl¦dniane, co oz-
nacza »e funkcje falowe pojedynczych elektronów w tym przybli»eniu nie zale»¡
od siebie nawzajem. Jednoelektronow¡ funkcj¦ falow¡ elektronu w caªym ukªadzie
mo»na w najprostszym przybli»eniu zapisa¢ jako iloczyn funkcji pojedynczych elek-
tronów, a uwzgl¦dniaj¡c zakaz Pauliego, w postaci wyznacznika Slatera skonstruowanego
z jednoelektronowych funkcji falowych. W obu przypadkach caªkowity hamiltonian
elektronowy Ĥe wyra»a si¦ jako suma hamiltonianów jednoelektronowych. Przy-
bli»enie jednoelektronowe jest podstaw¡ metody Hartree-Focka (o czym dalej).
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3.2.1 Symetria w krysztale i jak z niej korzystamy

Substancj¦ nazywamy krysztaªem, gdy mo»emy opisa¢ j¡ za pomoc¡ sieci punk-
tów powi¡zanych wektorami translacji (sieci Bravais'go) i przyporz¡dkowanych tym
punktom zbiorów atomów nazywanych baz¡ krystaliczn¡. Wiele krysztaªów ma te»
dodatkowe symetrie. Przechodz¡ w siebie podczas obrotów wokóª osi, inwersji i
odbi¢ wzgl¦dem pªaszczyzn.

Wyznaczaj¡c struktur¦ elektronow¡ krysztaªów z reguªy korzystamy z wªasno±ci
symetrii translacyjnych ich sieci. Ka»dej z sieci krystalicznych mo»emy przyporz¡d-
kowa¢ sie¢ odwrotn¡, maj¡c¡ te same operacje symetrii co wyj±ciowa sie¢ krys-
taliczna (sie¢ rzeczywista). Je±li sie¢ rzeczywista jest zde�niowana przez wektory
translacji {~ai}, to sie¢ odwrotna ma wektory translacji {~bj}, gdzie

~ai ◦~bj = 2πδij (3.15)

Sie¢ odwrotna jest równie» sieci¡ Bravais'go, a jej komórk¦ Wignera-Seitza, czyli
komórk¦ prymitywn¡ zawieraj¡ca obszar, w którym odlegªo±¢ do wybranego punktu
sieci jest mniejsza ni» odlegªo±¢ do któregokolwiek z pozostaªych nazywamy pierwsz¡
stref¡ Brillouina. Sie¢ odwrotna jest narz¦dziem rachunkowym pozwalaj¡cym inter-
pretowa¢ wiele wªasno±ci krysztaªu, w tym jego struktur¦ elektronow¡. Znajomo±¢
sieci odwrotnej pozwala wykorzysta¢ praktycznie twierdzenie Blocha.

Twierdzenie Blocha
Funkcje wªasne Hamiltonianu opisuj¡cego stany elektronów w krysztale w przybli»e-
niu jednoelektronowym, postaci

H = − h̄
2∇2

2m
+ V (r)

gdzie V (r) to okresowy potencjaª o okresie sieci Bravais V (r) = V (r + R), gdzie R
to dowolny wektor sieci Bravais, mo»na wybra¢ w postaci iloczynu funkcji o okresie
sieci krystalicznej i fali pªaskiej

ψnk(r) = eikRunk(r) (3.16)

gdzie
unk(r) = unk(r + R). (3.17)

Wniosek:
ψ(r + R) = eikRψ(r) (3.18)

Zatem wystarczy wyznaczy¢ ψ(r i ich warto±ci wªasne dla r z zakresu pierwszej
strefy Brillouina, a pozostaªe s¡ znane ze znajomo±ci symetrii translacyjnej.

Przykªad szczególny � potencjaª staªy

Jest to model elektronów swobodnych. V (r)=const. Bez utraty ogólno±ci rezul-

tatu mo»na przyj¡¢ V (r) = 0. Wtedy ψ(r) = eikr oraz E =
h̄2k2

2m
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3.3 Sposoby przedstawiania struktury elektronowej

Wªasno±ci wyznaczonej do±wiadczalnie lub wyliczonej struktury elektronowej musz¡
by¢ przedstawione w sposób zrozumiaªy dla zainteresowanych. Bezpo±rednie przed-
stawienia dotycz¡ zazwyczaj wyników oblicze«. Podanie zale»no±ci analitycznej jest
mo»liwe tylko w przypadku najprostszych modeli. Wi¦kszo±¢ wyników prezentowana
jest w sposób gra�czny.

Podstawowe sposoby prezentacji struktury elektronowej to:

• Podanie zbioru dozwolonych warto±ci energii. W ten sposób przedstawia
si¦ stany energetyczne elektronów w molekuªach i maªych cz¡stkach materii
(klasterach). Zazwyczaj najbardziej interesuj¡ce s¡ stany w skrócie zwane
HOMO (higher ocupied molecular orbital � najwy»szy obsadzony orbital moleku-
larny) oraz LUMO (lowest unocupied molecular orbital � najni»szy nieobsad-
zony orbital molekularny).

• Wyra»enie analityczne (tylko dla prostych modeli, np. dla elektronów swobod-

nych zale»no±¢ E =
h̄2k2

2me

)

• Wykresy krzywych dyspersyjnych, czyli zale»no±ci energii od wektora falowego
E = E(~k).

• Wykresy g¦sto±ci stanów energetycznych calego ukªadu (DOS � density of
states) czyli ilo±ci stanów dozwolonych na jednostk¦ energii.

• Wykresy g¦sto±ci ªadunku wokóª molekuª lub nad powierzchni¡ ciaªa stalego.
S¡ wynikiem gra�cznego opracowania wyników numerycznych. Wykonane
dla dobrze zadanej warto±ci g¦sto±ci ªadunku odpowiadaj¡ wynikom bada«
metod¡ skaningowej mikroskopii tunelowej (STM), gdy wykre±lane s¡ powªoki
staªej g¦sto±ci ªadunku. Wykresy g¦sto±ci ªadunku na zadanych powierzch-
niach przekroju badanego ukªadu pozwalaj¡ wnioskowa¢ o rodzaju wi¡za«
chemicznych.

3.3.1 Krzywe dyspersyjne

Wykresy krzywych dyspersyjnych s¡ tradycyjnie podawane w obrazie stref zre-
dukowanych. Oznacza to, »e na osi odci¦tych podawane s¡ warto±ci wektora falowego
w zakresie pierwszej strefy Brillouina. Na osi rz¦dnych oznaczona jest energia, prze-
wa»nie w elektronowoltach, czasem rydbergach (1Ry=13.6 eV) lub Hartree (1H=2Ry).
Bywa te» podawana energia zredukowana, czyli warto±¢ E(~k)/E(~kwybrane) Dla po-
cz¡tkuj¡cego trudno±ci¡ jest to, »e w opisie osi odci¦tych widzi litery, nie za± warto±ci
wektora falowego. Te litery oznaczaj¡ punkty wysokiej symetrii w pierwszej stre�e
Brillouina. Odpowiednio ª¡cz¡ce je odcinki te» s¡ odcinkami wysokiej symetrii. W
oznaczeniach mamy zawsze punkt Γ oznaczaj¡cy ±rodek strefy Brillouina czyli ze-
rowy wektor falowy ~k = (0, 0, 0). Pozostaªe litery s¡ charakterystyczne dla strefy
Brillouina konkretnej sieci krystalogra�cznej.
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Wi¦kszo±¢ pierwiastków i prostych krysztaªów, jak zwi¡zki pierwiastków grup I-
VII i IV-IV krystalizuje w jednej z trzech struktur � pªasko (powierzchniowo) cen-
trowanej fcc, obj¦to±ciowo centrowanej bcc i heksagonalnej hcp. Krysztaªy jonowe
zwi¡zków I-VII krystalizuj¡ w strukturach fcc i sc z baz¡ dwuatomowa.

Tre±ci¡ wykresu s¡ krzywe przedstawiaj¡ce zale»no±ci energii E od wektora falowego
~k zmieniaj¡cego si¦ wzdªu» odcinków wysokiej symetrii. Zatem do wªa±ciwego zrozu-
mienia podawanych w literaturze krzywych dyspersyjnych energii konieczna jest
znajomo±¢ stref Brillouina dla struktur krystalogra�cznych rozwa»anych krysztaªów.
Oznacza to znajomo±¢ nie tylko ksztaªtów pierwszej strefy Brillouina dla wa»nych
struktur krystalogra�cznych, ale te» punktów wysokiej symetrii i odcinków wysokiej
symetrii. Punkty wysokiej symetrii s¡ to punkty w ±rodku strefy Brillouina i te z
punktów na powierzchni, przez które przechodz¡ osie obrotu. W literaturze ustalone
jest nazewnictwo punktów wysokiej symetrii i odcinków wysokiej symetrii (ª¡cz¡cych
punkty wysokiej symetrii). Konieczna dla odczytania znaczenia wykresów struktury
elektronowej jest znajomo±¢ przynajmniej punktów wysokiej symetrii.

Rysunek 3.1. Strefa Brillouina dla struktury kubicznej prostej sc

Punkty charakterystyczne strefy Brillouina dla struktury sc to:

Γ � jej ±rodek, ~k = (0, 0, 0)

X � ±rodki ±cian bocznych (sze±¢ punktów, przykªadowo ~k = π
a
(1, 0, 0), ale te»

~k = π
a
(0,−1, 0) itd.

K � ±rodki kraw¦dzi np. ~k = π
a
(1, 1, 0)
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Rysunek 3.2. Strefa Brillouina dla struktury fcc

Przypomnijmy zatem, »e wektory translacji dla sieci odwrotnej do sieci fcc to

~b1 =
2π

a
(1, 1,−1)

~b2 =
2π

a
(−1, 1, 1)

~b3 =
2π

a
(1,−1, 1)

Charakterystyczne punkty strefy Brillouina dla struktury fcc to:

Γ � jej ±rodek, ~k = (0, 0, 0)

L � ±rodki ±cian sze±ciok¡tnych (osiem punktów, przykªadowo ~k = π
a
(1, 1, 1), ale

te» ~k = π
a
(1,−1,−1) itd.),

X � ±rodki ±cian kwadratowych X (sze±¢ punktow, np. ~k = π
a
(2, 0, 0),

K � ±rodki odcinków ª¡cz¡cych dwa sze±ciok¡ty (12 punktów, np. ~k = π
a
(0, 3

2
, 3

2
),

U � ±rodki odcinków ª¡cz¡cych sze±ciok¡ty i kwadraty (24 punkty, np. ~k =
π
a
(1

2
, 2, 1

2
)),

W � naro»niki, (24 punkty np. ~k = π
a
(0, 1, 2))
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Rysunek 3.3. Strefa Brillouina dla struktury bcc

Wektory translacji dla sieci odwrotnej do sieci fcc to:

~b1 =
2π

a
(1, 0, 1)

~b2 =
2π

a
(0, 1,−1)

~b3 =
2π

a
(1,−1, 0)

Charakterystyczne punkty strefy Brillouina dla struktury bcc to:

Γ � jej ±rodek, ~k = (0, 0, 0)

H � naro»niki przecinane przez osie ukªadu (sze±¢, np. ~k = π
a
(2, 0, 0),

P � pozostaªe naro»niki (osiem, np. ~k = π
a
(1, 1, 1)),

N � ±rodki ±cian, (szesna±cie, np. ~k = π
a
(0, 1, 1)),
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Rysunek 3.4. Strefa Brillouina dla struktury hcc

Strefa Brillouina dla prostej sieci heksagonalnej ma posta¢ graniastosªupa o pod-
stawie sze±ciok¡tnej.
Wektory translacji dla sieci odwrotnej do sieci hcp to:

~b1 =
2π

c
(0, 0, 1)

~b2 =
2π

3a
(3,−

√
3, 0)

~b3 =
2π

3a
(0,−2

√
3, 0)

Charakterystyczne punkty strefy Brillouina dla struktury hcp to:

Γ � jej ±rodek, ~k = (0, 0, 0)

M � ±rodki ±cian prostok¡tnych (sze±¢, np. ~k = 2π
a

(0, 1√
3
, 0),

A � ±rodki ±cian sze±ciok¡tnych (dwa, np. ~k = (0, 0, π
c
)),

H � naro»niki, (dwana±cie, np. ~k = (4π
3a
, 0, π

c
)),

K � ±rodki kraw¦dzi prostok¡tów (sze±¢, np. ~k = (4π
3a
, 0, 0)),

L � ±rodki kraw¦dzi sze±ciok¡tów (dwana±cie, np. ~k = (0, 2π
a
√

3
, π
c
)
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Dla elektronów swobodnych zale»no±¢ energii od wektora falowego ~k ma posta¢

E~k− ~K =
h̄2(~k − ~K)2

2me

(3.19)

Wyst¦puje te» zale»no±¢ od od wektorów ~K translacji sieci odwrotnej. Prawidªowo
wykonany wykres krzywych dyspersyjnych energii powinien uwzgl¦dniaj¡c wszystkie
te warto±ci ~K, dla których wyznaczona energia mie±ci si¦ w zakresie energetycznym
prezentowanego wykresu. Wi¦kszo±¢ takich krzywych jest zwyrodniaªa, czyli ta
sama warto±¢ energii pojawia si¦ dla ro»nych ~k. Zale»no±ci energetyczne rzeczy-
wistych krysztaªów s¡ zwykle mniej zwyrodniaªe ni» te dla elektronów swobodnych.
Uwzgl¦dnienie potencjaªu okresowego, jakiemu podlega elektron w krysztale znosi
cz¦±¢ zwyrodnienia.

Rysunek 3.5. Energia elektronów swobodnych pªasko centrowanej sieci
Bravais'go. Po lewej energia zredukowana (do Ex = h̄2

2me
2π
a
). Po prawej -

ten sam wykres, jak jest przedstawiany w publikacjach naukowych.

Stopie« wypeªnienia elektronami dozwolonych stanów zale»y od liczby elektronów
walencyjnych. Przy jednym elektronie jest to zakres warto±ci energii zredukowanej
od 0 do ∼ 0.6, przy o±miu do ∼ 2.4.
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3.3.2 G¦sto±¢ stanów energetycznych - idea.

Do±wiadczalne badanie krzywych dyspersyjnych jest mo»liwe, ale nie ªatwe. Od
dawna za to mo»liwe jest wyznaczanie g¦sto±ci stanów w pasmach energetycznych.
Poni»ej schematyczne przedstawienie tego poj¦cia w jednym wymiarze.

Rysunek.3.6. Po lewej- schematyczne pasmo energetyczne. Zaznaczone
kratki ilustruj¡ próbkowanie pasma energetycznego wybranym zbiorem
warto±ci wektora falowego. Po prawej - histogram warto±ci energii dla
tego zbioru warto±ci wektora falowego.

W praktyce obliczeniowej odpowiedni dobór zbioru warto±ci wektora falowego ma
wpªyw na szybko±¢ (mniej to szybciej) i dokªadno±¢ (wi¦cej to dokªadniej) oblicze«.

W przypadku trójwymiarowym przestrze« wektora falowego jest te» trójwymi-
arowa. Zatem testowa¢ nale»y reprezentacyjny zbiór {~k} z wn¦trza strefy Brillouina.
Zazwyczaj jest to tzw. nieredukowalny fragment, z ktorego operacjami symetrii
struktury krysztaªu mo»na odtworzy¢ caª¡ stref¦ Brillouina. W tym wypadku wa»ne
jest okreslenie struktura. Obecno±¢ bazy mo»e sprawi¢, »e dana struktura krystal-
iczna ma mniej operacji punktowych ni» odpowiadaj¡ca jej sie¢ Bravais'go. Przykªad-
owo struktura fcc z baz¡ jednoatomow¡ ma 48 ró»nych operacji w grupie punktowej,
a struktura diamentu, czyli fcc z baz¡ dwuatomow¡ tylko 24.
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Rysunek 3.7. Nieredukowalny fragment strefy Brillouina dla struktury
fcc z baz¡ jednoatomow¡

Odpowiedni nieredukowalny fragment strefy Brillouina dla struktury diamentu,
czyli fcc z baz¡dwuatomow¡ {(0,0,0)(0.25a,0.25a,0.25a)} to bryªa a dwa razy wi¦k-
szej obj¦to±ci powstaªa przez poª¡czenie powy»szej z symetryczn¡ odbit¡ wzgl¦dem
powierzchni ΓKWX.

Nieredukowalny fragment strefy Brillouina mo»e by¢ próbkowany zbiorem {~k} o
staªej g¦sto±ci. Czesto te» stosuje si¦ specjalnie dobrane reprezentatywne zbiory {~k}.
(Popularny jest sposób doboru tzw. metod¡ tetrahedronów.)
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Rozdziaª 4

Proste metody obliczania struktury

elektronowej ukªadów z symetri¡

translacyjn¡

4.1 Metoda liniowej kombinacji orbitali

zlokalizowanych

Metoda ta ma wiele wersji i w zale»no±ci od wersji skrócie zwana jest LCAO (Linear
Combination of Atomic Orbitals), LCAO-MO (MO � Molecular Orbitals) lub TBA
(Tight Binding Approksimation).

W poprzednim rozdziale widzieli±my, jak mo»na przedstawi¢ struktur¦ elektronowa
krysztaªu w modelu elektronów swobodnych. Przypomnijmy jednak zaªo»enia, z
których ten model wypªywa. Pierwszym jest symetria translacyjna krysztaªu, a
drugim staªa warto±¢ potencjaªu (zauwa»my sztuczno±¢ modelu � zakªadamy »e
staªy potencjaª ma okres zgodny z okresem sieci krystalicznej). W takim modelu
funkcja falowa ma posta¢ fali pªaskiej, czyli przedstawia elektron swobodnie porusza-
j¡cy si¦ w obszarze krysztaªu. Jednocze±nie otrzymane dozwolone warto±ci energii
elektronów ukªadaj¡ si¦ w ci¡gªe pasmo bez przerw wzbronionych. Taki model mo»e
opisywa¢ wystarczaj¡co dobrze elektrony walencyjne w metalach, ale nie struktur¦
elektronow¡ izolatorów i póªprzewodników.

Istnieje alternatywne podej±cie do oblicze« struktury elektronowej. Po pierwsze,
mo»na zrezygnowa¢ z zaªo»enia staªej warto±ci potencjaªu. Po drugie, zaªo»y¢ »e
funkcja falowa elektronu w krysztale ma posta¢ kombinacji liniowej funkcji zlokali-
zowanych na atomach krysztaªu (czyli maj¡cych najwi¦ksz¡ warto±¢ w obszarze
atomu i zanikaj¡cych eksponencjalnie poza atomem). Funkcje zlokalizowane na
atomach mog¡ by¢ ró»ne. Naturalnym wyborem wydaj¡ si¦ orbitale atomowe. Jed-
nak nie s¡ one wygodne w obliczeniach, dlatego te» cz¦sto u»ywa si¦ pseudoorbitali,
które maj¡ tak¡ sam¡ warto±¢ jak orbitale poza rdzeniem atomowym i prosty za-
st¦pczy ksztaªt wewn¡trz rdzenia. Stosuje si¦ te» inne funkcje zlokalizowane, np.
gaussiany.
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4.1.1 Idee chemiczne metody orbitali zlokalizowanych

Rozwi¡zuj¡c równanie Schrödingera

ĤΨ = EΨ (4.1)

zakªadamy, »e funkcja falowa ma posta¢

Ψ =
A∑
a=1

caφa(~r − ~ra) (4.2)

gdzie φa(~r − ~ra) to orbital zlokalizowany w w¦¹le a, atomowy (lub molekularny).

Nast¦pnie stosujemy standardowe metody rozwi¡zywania równania Schrödingera
oparte na zasadzie wariacyjnej.

a) Mno»ymy równanie Schrödingera lewostronnie przez funkcj¦ sprz¦»on¡ do za-
ªo»onej funkcji falowej, czyli przez

Ψ∗ =
A∑
a=1

caφ
∗
a(~r − ~ra) (4.3)

Ten sam efekt da kolejne mno»enie równania Schrödingera przez wszystkie
orbitale φ∗b(~r−~ra) i podzielenie równania na cz¦±ci niezale»ne liniowo, z których
ka»da musi by¢ speªniona osobno.

φ∗b(~r − ~rb)H
A∑
a=1

caφa(~r − ~ra) = φ∗b(~r − ~rb)E
A∑
a=1

caφa(~r − ~ra) (4.4)

b) Caªkujemy powy»sze po przestrzeni zaj¦tej przez badan¡ materi¦ lub niesko«-
czonej i zmieniamy kolejno±¢ caªkowania i sumowania.

A∑
a=1

ca

∫
φ∗b(~r − ~rb)Hφa(~r − ~ra)dV = E

A∑
a=1

ca

∫
φ∗b(~r − ~rb)φa(~r − ~ra)dV (4.5)

c) Wprowadzamy oznaczenia

Sab =
∫
φ∗a(~r − ~ra)φb(~r − ~rb)dV (4.6)

Caªki nakªadania Sab powinny by¢ obliczane z przyj¦tej postaci orbitali zlokali-
zowanych. Natomiast caªki kulombowskie (gdy a = b) i rezonansowe (gdy
a 6= b)

Hab =
∫
φ∗a(~r − ~ra)Ĥφb(~r − ~rb)dV (4.7)

mog¡ by¢ obliczane lub szacowane z danych do±wiadczalnych (póªempiryczna
metoda Hückla).
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W rezultacie otrzymujemy ukªad równa« sekularnych:

A∑
b=1

cb(Hab − ESab) = 0. (4.8)

Warto±¢ caªki kulombowskiej uwa»amy za zbli»on¡ do warto±ci energii jonizacji
orbitalu a

Haa ≈ −Ia (4.9)

za± warto±¢ caªki rezonansowej mo»emy przybli»y¢ wyra»eniem

Hab ≈
1

2
(Haa +Hbb)KSab (4.10)

Empiryczny wspóªczynnik K przyjmuje warto±ci od 1 do 2, najcz¦±ciej blisko 1.75.
Inne przybli»enia to:

Hab ≈
√
HaaHbbKSab (4.11)

albo
Hab ≈

2HaaHbb

Haa +Hbb

KSab (4.12)

Energie jonizacji z powªok zewn¦trznych atomów wahaj¡ si¦ od kilku elektronowoltów
(5.2 eV dla Na) do kiludziesi¦ciu (48.5 eV dla Ne). Odpowiednio równowagowe caªki
rezonansowe (dla równowagowej dªugo±ci wi¡zania chemicznego) przyjmuj¡ warto±ci
kilku � kilkunastu elektronowoltów.

4.1.2 Metoda LCAO w obliczeniach struktury
elektronowej krysztaªów

Poczynaj¡c od pracy Slatera i Kostera z 1954 r do obecnych czasów metoda liniowej
kombinacji orbitali atomowych (LCAO) jest jedn¡ z wa»nych metod obliczeniowych
�zyki ciaªa staªego. Jest to szybka w zastosowaniach numerycznych, prosta poj¦-
ciowo i elastyczna metoda obliczania struktury elektronowej, struktury atomowej,
energii i siª w du»ych molekuªach i w ciele staªym. Walorem tej metody jest
te» mo»liwo±¢ wprowadzania poprawek empirycznych, co pozwala bez zwi¦kszenia
czasochªonno±ci oblicze« odtworzy¢ najwa»niejsze wªasno±ci �zyczne analizowanego
obiektu. W obliczeniach struktury elektronowej odtwarzane warto±ci to np. znane z
pomiarów szeroko±¢ gªównej przerwy energetycznej i szeroko±¢ pasm elektronowych.

Podstawow¡ ide¡ metody jest przedstawienie stanów wªasnych hamiltonianu ukªadu
w bazie orbitali atomowych, atomopodobnych, lub innych funkcji zlokalizowanych
wokóª rdzeni atomowych.

Metod¦ t¦ mo»na rozwija¢ wzbogacaj¡c j¡ np. o obliczenia z pierwszych zasad (ab
initio) wyst¦puj¡cych w równaniach caªek wielocentrowychHab, oraz poprawia¢ baz¦
w której przedstawiane s¡ funkcje falowe ukªadu (czyli dobiera¢ lepsze funkcje φa).
Na tego rodzaju podej±ciu oparte s¡ pakiety obliczeniowe Fireball oraz Siesta.
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Najprostsza w zastosowaniach (cho¢ ju» przestarzaªa � chyba, »e trzeba modelowa¢
ukªad skªadaj¡cy si¦ z dziesi¡tek tysi¦cy atomów) jest póªempiryczna metoda LCAO.
Polega ona na wyra»eniu dokªadnego wielociaªowego hamiltonianu interesuj¡cego
nas ukªadu, np. krysztaªu z powierzchni¡ lub defektani poprzez sparametryzowan¡
macierz. We wst¦pnym obliczeniu elementy tej macierzy (czyli w praktyce opisane
wy»ej caªki wielocentrowe czyli caªki nakªadania, kulombowskie i rezonansowe) s¡
oszacowywane tak, aby odtworzy¢ obj¦to±ciow¡ struktur¦ pasmow¡ badanego krysz-
taªu � te jej cechy, które s¡ znane z do±wiadcze«, albo struktur¦ pasmow¡ otrzyman¡
z samouzgodnionych oblicze«. Nast¦pnie uzyskane warto±ci caªek wielocentrowych
s¡ wykorzystywane w obliczeniach wi¦kszych ukªadow atomów.

Metoda LCAO w obliczeniach struktury elektronowej krysztaªów od opisanej
powy»ej wersji ró»ni si¦:

• dopuszczeniem mo»liwo±ci, aby baza rozwini¦cia jednoelektronowej funkcji
falowej byªa niesko«czona

• wykorzystywaniem symetrii translacyjnej

• zaniedbywaniem oddziaªywa« mi¦dzy dalszymi s¡siadami (konieczne w obli-
czeniach wªasno±ci krysztaªów, mo»liwe lecz nie zawsze potrzebne dla molekuª).

Oznaczaj¡c jednoelektronowy hamiltonian opisywanego krysztaªu przez H, jed-
noelektronowa funkcj¦ falow¡ przez Ψ, za± energi¦ elektronu przez E, mamy

HΨk = EΨk (4.13)

Jednoelektronow¡ funkcj¦ falow¡ zapisujemy jako kombinacj¦ liniow¡ orbitali atomów
ukªadu φj(r), przy czym w w¦¹le sieci krystalicznej r mo»e by¢ centrowanych wiele
orbitali, numerowanych tu wska¹nikiem j. (Jednemu w¦zªowi sieci mo»e by¢ przy-
porz¡dkowana wieloatomowa baza, a ka»demu z tych atomów zbiór jego orbitali)

Ψk =
∑
a,j

cj(k, ra)φj(r− ra), (4.14)

Dla ukªadów o symetrii translacyjnej, z twierdzenie Blocha

cj(k, ra) = cjke
ikra (4.15)

Zatem
H
∑
a,j

cj(k, ra)φj(r− ra) = E
∑
a,j

cj(k, ra)φj(r− ra) (4.16)

Nast¦pnie, jak zwykle mno»ymy powy»sze lewostronnie kolejno przez orbitale atomów
komórki translacyjnej krysztaªu, przy czym za ró»ne uznajemy orbitale s, px, py, pz, dxy
itd. na ró»nych atomach, nawet je±li s¡ to atomy chemicznie takie same. Przykªad-
owo, dwuatomowa baza sp3 diamentu ma 8 orbitali � po 4 na ka»dym z atomów
bazy.
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Po przemno»eniu lewostronnie przez φ∗j′(r−rb) i wykonaniu caªkowania po przestrzeni
doprowadza to do ukªadu równa« (czyli równania macierzowego na wektor wspóªczyn-
ników cj,k) ∑

j

(∑
a

Hb,a
j′,je

ikra − E
∑
a

Sb,aj′,je
ikra)cj,k = 0 (4.17)

gdzie Hb,a
j′,j to jednocentrowe (gdy rb = ra) i wielocentrowe (gdy rb 6= ra) elementy

macierzowe hamiltonianu, a Sb,aj′,j to caªki nakªadania orbitali typów j′ oraz j cen-
trowanych w w¦zªach sieci krystalicznej rb i ra.

Hb,a
j,i =

∫
φ∗j′(r− rb)Hφj(r− ra)dr (4.18)

Sb,aj′,j =
∫
φ∗j′(r− r′b)φj(r− ra)dr (4.19)

Krzywe dyspersyjne struktury elektronowej otrzymujemy z warunku rozwi¡zywal-
no±ci ukªadu równa« (17):

det
(∑

a

Hb,a
j′,je

ikra − E
∑
a

Sb,aj′,je
ikra

)
= 0. (4.20)

Aby wykre±li¢ krzywe dyspersyjneE(k) w zakresie pierwszej strefy Brillouina musimy
kolejno rozwi¡za¢ warunek (20) dla zboru punktów {k} le»¡cych na wybranych lini-
ach wysokiej symetrii tej stre�e. Jednak, w przeciwie«stwie do modelu elektronów
swobodnych nie posªugujemy si¦ metod¡ strefy zredukowanej. Wszystkie rozwi¡za-
nia nie b¦d¡ce translacyjnie równowa»nymi daje rozwi¡zanie warunku (20). Wyz-
naczenie caªkowitej g¦sto±ci stanów

N(E) =
∑
nk

| Ψk |2 δ(E − Ek) (4.21)

oraz g¦sto±ci stanów rzutowanej na wybrany orbital

nj(E) =
∑
nk

| Ψkφj(r− ra) | δ(E − Ek) (4.22)

wymaga wyznaczenia wspóªczynników rozwini¦cia cj,k funkcji falowej na orbitale
dla wystarczaj¡co licznego dla danej struktury zbioru warto±ci wektora falowego k
reprezentuj¡cego caª¡ obj¦to±¢ pierwszej strefy Brillouina.

Ukªady o obni»onej symetrii � metoda pªytki krystalicznej

Naturaln¡ metod¡ uwzgl¦dnienia powierzchni w obliczeniach struktury elektronowej
krysztaªu jest zastosowanie modelu pªytki krystalicznej ( �slab").

Krysztaª jest w niej opisywany nie jako ukªad atomów speªniaj¡cy warunki symetrii
translacyjnej w trzech wymiarach, lecz jako ukªad warstw atomowych, wewn¡trz
których speªnione s¡ warunki symetrii translacyjnej w dwóch wymiarach. Caªy
krysztaª ma zatem symetri¦ translacyjna tylko w dwóch wymiarach. Jednoelek-
tronow¡ funkcje falowa zapisujemy teraz jako

Ψk =
∑
n,a,j

cnj(k, ra)φi(r− rw), (4.23)
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gdzie n oznacza sumowanie po warstwach atomowych, ra oraz k s¡ dwuwymi-
arowymi, równolegªymi do powierzchni wektorami poªo»enia i falowym, a rw to
poªo»enie atomu zawieraj¡cego orbital j, opisane wektorem trójwymiarowym. Zmi-
enna r te» ma trzy skªadowe. Zgodnie z twierdzeniem Blocha

cnj(k, ra) = cnjke
ikra , (4.24)

przy czym je±li mamy li typów orbitali w w¦¹le krystalicznym krysztaªu o symetrii
translacyjnej w trzech wymiarach, to w analogicznie opisanej pªytce krystalicznej
mamy li × n orbitali orbitali w w¦¹le i tyle samo wspóªczynników cnik jednoelek-
tronowej funkcji falowej Ψk dla ka»dej warto±ci wektora falowego k. Wyznaczanie
struktury elektronowej przebiega analogicznie jak dla krysztaªu trójwymiarowego,
lecz wymiar macierzy hamiltonianu jest n razy wi¦kszy. Je±li za± powierzchnia jest
przebudowana i powierzchniowa komórka elementarna zawiera lp razy atomów wi¦cej
ni» komórka elementarna idealnej powierzchni, to i wymiar macierzy hamiltonianu
ro±nie jeszcze lp razy.

Metoda LCAO � troch¦ praktycznych uwag

Podstaw¡ zastosowania metody LCAO jest wyznaczenie elementów macierzowych
hamiltonianu. Niezale»nie od tego, jak jest to wykonywane (obliczenia z pierwszych
zasad, szacowanie z wyników do±wiadczalnych) wykorzystujemy symetrie i wzajemne
relacje mi¦dzy orbitalami. Na rysunku 4.1 zaprezentowane s¡ wszystkie niezerowe
caªki mi¦dzy orbitalami s i p w ukªadach zgodnych z osiami wspóªrz¦dnych. Po-
zostaªe zeruj¡ si¦ w rezultacie symetrii � skªadaj¡ si¦ ze skªadowych cz¦±ci ro»nych
co do znaku, ale o równych warto±ciach bezwzgl¦dnych.

Odpowiednio, dla orbitali d zde�niowany jest przedstawiony na rysunkach 4.2, 4.3
i 4.4 zbiór elementów macierzowych, z których mo»na utworzy¢ wszystkie pozostaªe
poprzez kombinacje liniowe wymienionych wyznaczonych dla tej samej odlegªo±ci
j¡der atomowych.

W opisie rysunkowa zastosowane zostaªy oznaczenia Diraca:

〈ψ1|ψ2〉 =
∫
ψ∗1ψ2dV

〈ψ1|H|ψ2〉 =
∫
ψ∗1Hψ2dV
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Rys. 4.1. Podstawowe
relacje mi¦dzy orbitalami
atomowymi typu s i p.

a) Mo»liwe caªki nakªadania
i rezonansowe miedzy orbita-
lami s maj¡ symetri¦ obro-
tow¡ wokóª osi ª¡cz¡cej j¡-
dra atomowe. Standard-
owe oznaczenia (S dla caªek
nakªada«, V dla caªek rezo-
nansowych): ssσ,
Sssσ = 〈s∗|s〉, Vssσ =
〈s∗|H|s〉

b)Relacja mi¦dzy orbitalami
s i p. Symetria obrotowa
wokóª osi ª¡cz¡cej: spσ,
Sspσ = 〈s∗|p〉 Vspσ =
〈s∗|H|p〉
Je±li po lewej wyst¡pi orbital
p, odpowiednio nakªadania
i calki rezonansowe przyjm¡
warto±ci −Sspσ i −Vspσ.

c)Relacja mi¦dzy orbitalami
p. Symetria obrotowa wokóª
osi ª¡cz¡cej: ppσ,
Sppσ = 〈p∗|p〉 Vppσ =
〈p∗|H|p〉

d)Relacja mi¦dzy orbita-
lami p. Symetria odbi-
ciowa wzgl¦dem pªaszczyzny
prostopadlej do osi ª¡cz¡cej:
ppπ, Sppπ = 〈p∗|p〉
Vppπ = 〈p∗|H|p〉
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Rys. 4.2. Relacja mi¦dzy orbitalami
s i d. Caªki nakªadania i rezonan-
sowe orbitali przedstawionych wzdªu»
osi z maj¡ symetri¦ obrotow¡ wokóª osi
ª¡cz¡cej j¡dra atomowe. Standardowe
oznaczenia: sdσ,
Ssdσ = 〈s∗|dz〉,
Vsdσ = 〈s∗|H|dz〉
Dla drugiej przedstawionej kon�guracji
(orbital s blisko �koªnierza� orbitala d)
odpowiednie warto±ci wynosz¡:
−1

2Ssdσ oraz −1
2Vsdσ

Rys. 4.4. Relacja mi¦dzy or-
bitalami s i d. Po lewej:
pdσ, Spdσ, Vpdσ.
Po prawej:
pdπ, Spdπ, Vpdπ.

Rys. 4.4. Relacje mi¦dzy ró»nymi typami orbitali d:

ddσ ddπ ddδ.

W wi¦kszo±ci przypadków nie jest mo»liwe takie dobranie ukªadu wspóªrz¦d-
nych, aby odcinki ª¡cz¡ce j¡dra wszystkich atomów byªy równolegªe do osi ukªadu
wpóªrz¦dnych. Nie stanowi to jednak problemu. Wszystkie mo»liwe elementy macier-
zowe w bazie orbitali atomowych mo»na wyrazi¢ te wyznaczone dla atomów le»¡cych
na osiach ukªadu. Wykorzystuje si¦ przy tym ortogonalno±¢ orbitali nale»¡cych do
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jednego atomu i proste zale»no±ci trygonometryczne. Poni»ej przykªad sytuacji, gdy
prosta ª¡cz¡ca j¡dra atomowe jest nachylona pod k¡tem α do osi orbitalu p. Wszys-
tkie mo»liwe elementy macierzowe mi¦dzy orbitalami s, p i d wyra»one poprzez caªki
σ, π i δ (dla orbitali d) oraz cosinusy kierunkowe odcinka ª¡cz¡cego atomy mo»na
znale¹¢ we wspomnianej wcze±niej pracy Kostera i Slatera z roku 1954.

Rys. 4.5. Zale»no±¢ elementów macierzowych hamiltonianu mi¦dzy
orbitalami s i p usytuowanymi dowolnie od elementu vssσ

Hsp =
∫
φsHφpdV = Vspσcos(α) + 0

Poni»ej kilka zale»no±ci, elementów caªek rezonansowych Eαβ dla dowolnie umieszc-

zonych w przestrzeni atomów wyra»onych przez caªki rezonansowe typu σ, π i δ, tak

jak przedstawione s¡ w pracy Kostera i Slatera. Przez l, m i n oznaczone s¡ cosi-

nusy kierunkowe wektora przeprowadzonego od lewego atomu do prawego, za± przez

x, y, z odpowiednio orbitale px, py, pz.

Ess = Vssσ (4.25)

Esx = lVssσ (4.26)

Exx = l2Vppσ + (1− l2)Vppπ (4.27)

Exy = lmVppσ − lmVppπ (4.28)

Oraz przykªadowe zale»no±ci dla orbitali px i dxy

Ex,xy =
√

3l2mVpdσ +m(1− l2)Vpdπ (4.29)

Exy,xy = 3l2m2Vddσ + (l2 +m2 − 4l2m2)Vddπ + (n2 + l2m2)Vddδ (4.30)

4.1.3 Najprostsze przykªady zastosowa«

Najprostszymmodelem krysztalu jest jednowymiarowy, niesko«czony ªa«cuch atomów
litu, opisywany przez ªa«cuch orbitali s. Zanim jednak rozwa»ymy ten przykªad,
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przyjrzyjmy si¦ mo»liwym stanom elektronowym w molekule Li2.

Rysunek 4.6. Ukªad poziomów energetycznych w molekule dwuato-
mowej w funkcji malej¡cej odlegªo±ci. Cyfra oznacza pierwsz¡ w kole-
jno±ci rosn¡cych energii kombinacj¦ o danej symetrii. g � kombinacja
parzysta (wi¡»¡ca), u -kombinacja nieparzysta (antywi¡»¡ca).

3σu

1πg

3σg
1πu
2σu

2σg

Powy»szy porz¡dek jest sªuszny dla wszystkich dwuatomowych molekuª. Dla
molekuª stan 2σu nie przecina wy»szych stanów antywi¡»¡cych. Dla krysztaªów
jest to mo»liwe. W molekule Li2 obsadzony jest tylko stan 2σg, w Be2 stany 2σg i
2σu itd.

Rys. 4.7 �a«cuszek atomów litu, reprezentowanych przez orbitale 2s.
Odlegªo±¢ mi¦dzy atomami najbli»szymi s¡siadami jest staª¡ sieci a.

Rozwi¡zujemy równanie Schrödingera

ĤΨ = EΨ (4.31)

z funkcj¡ falow¡ postaci

Ψ =
∞∑

a=−∞
caφS(~r − ~ra) (4.32)

gdzie φS(~r − ~ra) to orbital s zlokalizowany w w¦¹le a, czyli w ~ra = nax̂.
Zaniedbuj¡c caªki nakªada« mi¦dzy orbitalami centrowanymi na ro»nych atomach i
uwzgl¦dniaj¡c caªki rezonansowe tylko mi¦dzy najbli»szymi s¡siadami mamy

βexp(−ika) + α + βexp(ika) = E (4.33)
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Gdzie
α =

∫
φS(~r − ~ra)HφS(~r − ~ra)dV (4.34)

β =
∫
φS(~r − ~ra)HφS(~r − ~ra1)dV (4.35)

gdy
~ra1 = ~r ± ax̂

Ostatecznie
E = α + 2βcos(ka) (4.36)

gdzie k przyjmuje warto±ci z zakresu pierwszej strefy Brillouina dla krysztaªu jed-
nowymiarowego, czyli od −πa/2 do πa/2. Tu nale»y jeszcze doda¢, »e dla stanów
obsadzonych warto±ci α i β s¡ ujemne.

Rys. 4.8. Wykres zale»no±ci energetycznej E(k) ªa«cuszka orbitali s.
Wykonany dla α = −3 i β = −1.

−π/a 0 π/a

Szeroko±¢ pasma stanów elektronowych wynosi 4β.

Uwaga o roli symetrii Je±li kon�guracja atomowa jest symetryczna, krzywe ener-
getyczne przedstawiaj¡ce ró»ne pasma przecinaj¡ si¦. Je±li pojawia si¦ asymetria
(np. deformacja krysztaªu pod wpªywem siª zewn¦trznych pojawia si¦ tzw. an-
tykrossing.

Rys. 4.9. Symboliczne wyja±nienie poj¦cia �antycrossing�.
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4.1.4 Szacunkowa ocena elementów macierzowych Hamilto-
nianu.

Wpraktyce wspóªczesnych oblicze« warto±¢ caªek nakªadania oraz elementów macier-
zowych hamiltonianu jest wyliczana w odpowiednich pakietach programowych. Cz¦±-
ciej jeszcze wszystkie orbitale bazy s¡ ortogonalizowane w procedurze ortogonaliza-
cji Löwdina (ta procedura daje funkcje o takich samych symetriach jak funkcje
pocz¡tkowe) i nast¦pnie wyliczane s¡ elementy macierzowe hamiltonianu w nowej
bazie. Warto jednak wiedzie¢, »e istniej¡ tradycyjne metody pozwalaj¡ce oceni¢
warto±¢ elementów macierzowych hamiltonianu. Jak ju» wiemy, szacunkowo

< ψ∗|H|ψ >≈ εψ

gdzie εψ ≈ energia jonizacji stanu ψ, oraz

< α∗|H|β >= GSαβ(εα + εβ)/2

Przez porównanie z wynikami dla struktury elektronowej wyznaczonej metod¡
elektronów swobodnych mo»na oszacowa¢

< α∗|H|β >= ηh̄/(ma)

gdzie η zale»y od rodzaju orbitalu i struktury krystalicznej, m � masa elektronu i
a �odlegªo±¢ mi¦dzyatomowa. Jedno z takich przybli»e« (Froyen i Harrison (1979))
prowadzi do zale»no±ci

Vll′m = ηll′mh̄
2/(md2)

gzie d to odlegªo±¢ mi¦dzyatomowa, a znaczenie ηll′m wyja±nia poni»sza tabela.

Tabela. 4.1. Bezwymiarowe wspóªczynniki pozwalaj¡ce okre±la¢ przy-
bli»one warto±ci elementów macierzowych hamiltonianu krysztaªów o struk-
turze kubicznej prostej i strukturze diamentu. Warto±ci teoretyczne [1].
Warto±ci dobrane dotycz¡ krzemu i germanu [2].

Wspóªcz. Teoretyczne Dobrane Si,Ge
sc strukt.

diamentu
ηssσ -1.23 -1.39 -1.40
ηspσ 1.90 1.88 1.84
ηppσ 3.70 3.24 3.24
ηspσ -1.23 -0.93 -0.81

Wyznaczone w ten sposób warto±ci s¡ zgodne w granicach kilku procent zgodne z
otrzymanymi z oblicze« struktur pasmowych krzemu i germanu

W praktyce, warto±ci < α∗|H|β > s¡ rz¦du kilku elektronowoltów.

Uwaga: Obecnie za nieco dokªadniejsze uwa»a si¦ pakiety programowe wyznacza-
j¡ce funkcj¦ falow¡ ukªadu w bazie fal pªaskich (np. komercyjny pakiet VASP).
Jednak pakiety stosuj¡ce baz¦ fal pªaskich zazwyczaj wymagaj¡ wi¦kszej pami¦ci
operacyjnej komputera oraz dªu»szego czasu oblicze«.
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4.2 Przybli»enie prawie swobodnych elektronów

Przybli»enie to jest stosowane w tedy, gdy funkcje falowe s¡siednich atomów nakªadaj¡
si¦ w umiarkowanym lub znacznym stopniu � zdecydowanie wi¦kszym, ni» w krysz-
taªach jonowych, a nawet póªprzewodnikach. Powstaj¡ce pasma energetyczne s¡ sze-
rokie, przerwy energetyczne waskie, a energia potencjalna elektronu w polu rdzeni
atomowych stanowi niewielk¡ cz¦±¢ energii caªkowitej tego elektronu. Od strony
rachunkowej, mamy tu zaprezentowan¡ na prostym przykªadzie metod¦ wykorzys-
tania rozwini¦cia funkcji falowej w bazie fal pªaskich (szeregi Fouriera).

Ruch elektronu w okresowym potencjale V (~r) jest opisany równaniem Schrödingera
postaci [

− h̄2

2me

∇2 + V (~r)

]
ψ~k(~r) = E~kψ~k(~r) (4.37)

Korzystaj¡c z twierdzenia Blocha wiemy,»e

ψ~k(~r) = u~ke
i~k~r (4.38)

gdzie u~k jest funkcj¡ okresow¡ o okresowo±ci takiej samej, jak sieci krystalicznej. Po
podstawieniu tej postaci funkcji falowej do równania Schrödingera i uproszczeniu
dostajemy

− h̄2

2me

∇2u~k + V (~r)u~k − 2i
h̄2

2me

(~k∇u~k) = (E~k −
h̄2

2me

~k2)u~k (4.39)

Okresowe funkcje V (~r) i u~k mo»na przedstawi¢ w postaci szeregów Fouriera:

V (~r) =
∑
~g

V~gexp(i~g~r) (4.40)

u~k(~r) =
∑
~h

a~hexp(i
~h~r) (4.41)

gdzie ~h i ~g to wektory sieci odwrotnej. Podstawiaj¡c te szeregi do równania (..3..)
de�niuj¡cego funkcj¦ okresow¡ u~k i kªad¡c V0 = 0 (co ma znaczenie przesuni¦cia skali
energii) oraz dla skrócenia zapisu przechodz¡c do jednostek atomowych ( h̄2

2me
= 1)

dostajemy:∑
~h

~h2a~hexp(i
~h~r)+2

∑
~h

~h·~ka~hexp(i~h~r)+
∑
~h

∑
~g 6=0

V~ga~hexp(i[
~h+~g]·~r) =

∑
~h

((E~k−~k
2)a~hexp(i

~h~r)

(4.42)
W powy»szej zale»no±ci wszystkie sumy s¡ niesko«czone, mo»emy wi¦c zast¡pi¢ ~h
przez ~h− ~g, i wtedy jednocze±nie ~h+ ~g = ~h. Upraszcza to trzeci skªadnik sumy do∑

~h

∑
~g 6=0

V~ga~h−~gexp(i
~h~r) (4.43)

a caªe równanie przybiera posta¢

∑
~h

exp(i~h~r)

a~h [E~k − (~k + ~h)2
]
−
∑
~g 6=0

V~ga~h−~g

 = 0 (4.44)
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Zale»no±¢ (..8..) musi by¢ speªniona dla ka»dego ~r, co wymusza

a~h

[
E~k − (~k + ~h)2

]
−
∑
~g 6=0

V~ga~h−~g = 0 (4.45)

Zwa»ywszy na niesko«czony zbiór warto±ci ~h otrzymujemy w ten sposób niesko«c-
zony zbiór równa« liniowych na wspóªczynniki a~h. Rozwi¡zanie tego niesko«czonego
ukªadu równa« daªoby dokªadn¡ warto±¢ energii, ale oczywi±cie nie jeste±my w stanie
tego dokona¢. Zastanówmy si¦ wi¦c nad rozwi¡zaniami przybli»onymi.

Ukªad elektronów swobodnych

Dla elektronów swobodnych V (~r) = 0, czyli wszystkie wspóªczynniki rozwini¦cia
potencjaªu V~g = 0. Zatem ukªad równa« (..9..) upraszcza si¦ do

a~h

[
E~k − (~k + ~h)2

]
= 0 (4.46)

To oznacza, »e albo
a~h = 0 (4.47)

albo
E~k − (~k + ~h)2 = 0 (4.48)

Skorzystajmy teraz z twierdzenia Blocha dla elektronów swobodnych. Funkcja
falowa dla elektronów swobodnych ma posta¢

ψ~k(~r) = Cexp(i~k~r) (4.49)

Gdzie C jest staª¡. Narzuca to ~h = 0 oraz u~k(~r) = a0 (a0 mo»emy nada¢ warto±¢ 1
bez utraty ogólno±ci rozwa»a«) oraz jednocze±nie (w ukªadzie jednostek atomowych)

E~k = ~k2 (4.50)

czyli

E~k =
h̄2

2me

~k2 (4.51)

Elektrony w bardzo sªabym potencjale - czyli prawie swobodne

Potencjaª jest sªaby, zatem wspóªczynniki rozwini¦cia V~g s¡ maªe, a funkcja u~k sªabo
zale»na od ~r, czyli a~h te» s¡ maªe w porównaniu z a0. Je±li w wyprowadzonych
uprzednio zale»no±ciach zaniedbamy maªe wy»szych rz¦dów, czyli iloczyny maªych
wielko±ci, to pozostaje

a~h

[
E~k − (~k + ~h)2

]
− V~ha0 = 0 (4.52)

Pami¦taj¡c, »e E = ~k2 i a0 = 1 mamy teraz dla ~h 6= 0

a~h = − V~h
~h2 + 2(~h · ~k)

(4.53)

49



czyli wspóªczynniki rozwini¦cia funkcji falowej s¡ proporcjonalne do wspóªczynników
rozwini¦cia potencjaªu krystalicznego.
Wyznaczone wspóªczynniki a~h okre±laj¡ poprawki pierwszego rz¦du do funkcji falowej
elektronów swobodnych wynikaj¡ce z uwzgl¦dnienia sªabego potencjaªu krystal-
icznego. Równie istotna jest analogiczna poprawka do warto±ci energii.

E~k = ~k2 + Epopr (4.54)

aby j¡ wyznaczy¢ skorzystamy z

a~h

[
E~k − (~k + ~h)2

]
−
∑
~g 6=0

V~ga~h−~g = 0

i powy»szego wyra»enia na a~h. W rezultacie:

Epopra~h = −V~h +
∑
~g 6=0

V~ga~h−~g (4.55)

Stosuj¡c ponownie V0 = 0 i a0 = 1 i kªad¡c ~h = 0 mamy

Epopr =
∑
~g 6=0

V~ga−~g (4.56)

Dalej mo»na zamieni¢ −~g na ~g i skorzysta¢ z tego, »e dla rzeczywistego potencjaªu
V−~g = V ∗~g .

Epopr =
∑
~g 6=0

V ∗~g a~g (4.57)

Ostatecznie podstawiaj¡c wyra»enie na a~g dostajemy

Epopr = −
∑
~g 6=0

V 2
~g

~g2 + 2(~g · ~k)
(4.58)

Tak otrzymana posta¢ poprawki do energii mo»e by¢ satysfakcjonuj¡ca, je±li mi-
anownik tego wyra»enia nie jest bliski zeru. Je±li jednak ~g2 + 2(~g · ~k) ' 0 to Epopr
nie jest maªa i nie mo»emy stosowa¢ powy»szych przybli»e«. Zastanówmy si¦ teraz,
czy ten szczególny przypadek ma sens �zyczny. Je±li ~g2 + 2(~g · ~k) ' 0 to nie tylko
a0 nie jest maªe, ale tak»e a~g. Z ukªadu równa« na wspóªczynniki a musimy teraz
uwzgl¦dnia¢ co najmniej nast¦puj¡ce dwa:

a~g
[
E~k − (~k + ~g)2

]
− V~ga0 = 0 (4.59)

a0(E~k − ~k
2)− V−~ga~g = 0 (4.60)

Stosuj¡c ponownie w ostatnim trik z zamian¡ ~g na−~g mamy ukªad równa« liniowych
na wspóªczynniki a, którego warunkiem rozwi¡zania jest zerowanie si¦ wyznacznika,
co daje gdy speªniona jest zale»no±¢ 2~g · ~k = −~g2 czyli ~k2 = (~k + ~g)2, to znaczy dla
kraw¦dzi strefy Brillouina

E~k = ~k2 ± |V~g| (4.61)
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Ostatnie oznacza, »e warto±ci energii przyjmowane przez elektrony prawie swo-
bodne nie s¡ ci¡gªe w przeciwie«stwie do elektronów swobodnych, których energie
s¡ opisane funkcj¡ paraboliczn¡. Dla elektronów prawie swobodnych gdy warto±¢
wektora falowego zbli»a si¦ do warto±ci poªowy jednego z wektorów sieci odwrotnej
funkcja energii staje si¦ nieci¡gªa i szeroko±¢ przerwy energii zabronionych wynosi
2|V~g|.
Przeksztaª¢my teraz zale»no±¢ (23) do

ag = V~ga0[E~k − (~k + ~bg)
2]−1 (4.62)

Oznacza to, »e skªadowaokresowa funkcji Blocha ma teraz posta¢

u~k(~r) = a0{1 + V~ge
i ~bg~r/[E~k − (~k + ~bg)

2] (4.63)

i funkcja falowa

Ψ~k(~r) = a0{ei
~k~r + V~ge

i(~k+~bg)~r/[E~k − (~k + ~bg)
2]} (4.64)

Dla krysztaªu jednowymiarowego, gdzie wektorem bazowym translacji jest

~b = 2π/a (4.65)

a granice strefy Brillouina to

k = ±πg/a, g = 1, 2, 3. . . . (4.66)

zale»no±¢ energetyczna przybiera posta¢

[Ek − (k + bg)
2][Ek − k2] = |Vg|2 (4.67)

Rys. 4.10. Zale»no±¢ energii od wektora falowego E(~k) w przybli»eniu
prawie swobodnych elektronów: a) w obrazie stref rozwini¦tych, b) w
obrazie stref zredukowanych.

a) b)

−π/a π/a −π/a π/a

Obecno±¢ niezerowego potencjaªu spowodowaªa otwarcie przerw energetycznych
na kraw¦dzi strefy Brillouina o szeroko±ci ∆E = E+ − E−, gdzie

E± = (πg/a)2 ± |Vg| (4.68)
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4.3 Inne metody.

Istnieje wiele metod wyznaczania struktury elektronowej. W tej sekcji podane s¡
ideowe podstawy niektórych z nich. Cz¦±¢ tych idei zostaªa wbudowana w stosowane
obecnie pakiety obliczeniowe, a cz¦±¢ wyszªa z u»ycia jako mniej skuteczna od innych
wobec rozwoju mo»liwo±ci oblicze« numerycznych.

4.3.1 Metoda komórkowa

Z symetrii translacyjnej ukªadu o wektorach translacjiR dla funkcji falowej wynikaj¡
nast¦pujace warunki brzegowe:

ψ(r) = e−ikRψ(r + R) (4.69)

n̂(r)∇ψ(r) = e−ikRn̂(r+R)ψ(r+R) (4.70)

Pierwszy z nich oznacza ci¡gªo±¢ funkcji falowej na granicy komórki, a drugi odpowied-
nio ci¡gªo±¢ gradientu funkcji falowej.

W metodzie komórkowej wewn¡trz komórki wprowadza si¦ potencjaª sferyczny
zamiast rzeczywistego. Rozwi¡zania równania Schrödingera wewn¡trz komórki staj¡
si¦ podobne do rozwi¡za« w atomie wodoropodobnym:

Ψlm = Ylm(θ, φ)φl(r) (4.71)

gdzie Ylm(θ, φ) to znane z rozwi¡za« dla atomu harmoniki sferyczne, a funkcje φl(r)
s¡ rozwi¡zaniami równania

d2φl(r)

dr2
+

2

r

dφl(r)

dr
+

2m

h̄2

(
E − V (r)− h̄2

2m

l(l + 1)

r2

)
φl(r) = 0 (4.72)

Dla zadanej energii kombinacja rozwi¡za« φl,E(r) jest te» rozwi¡zaniem równania
Schrödingera

Ψ(r, E) =
∑
lm

ClmYlm(θ, φ)φl,E(r) (4.73)

Wspóªczynniki rozwini¦cia Clm wyznacza si¦ z warunków brzegowych dla wybranego
zbioru warto±ci k. Mamy ukªad równa« liniowych na wspóªczynniki rozwini¦cia,
rozwi¡zywalny, je±li wyznacznik tego ukªadu jest zerowy. Wtedy wiemy, »e nasza
warto±¢ energii E to E(k).

Z samej natury tej procedury funkcja falowa nie jest ci¡gªa we wszystkich punktach
powierzchni komórki translacyjnej.

4.3.2 Potencjaª miseczkowy.

Metoda miseczkowa ró»ni si¦ od poprzedniej wprowadzeniem potencjaªu miseczkowego
(mu�n-tin potential). Ten potencjaª jest taki, jak potencjaª jonu wewn¡trz kuli za-
wartej w komórce translacyjnej i nie stykaj¡cej si¦ z powierzchniatej komórki, oraz
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jest zerowy w pozostaªym obszarze. Zatem caªkowity potencjaª jest prost¡ sum¡
skªadowych

U(r) =
∑
R

V (|r−R|) (4.74)

Potencjaª jest ci¡gªy na granicach komórek i automatycznie otrzymane przy jego
zastosowaniu jak¡kolwiek metod¡ funkcje falowe te» s¡ ci¡gªe.

4.3.3 Metoda stowarzyszonych fal pªaskich (APW)

Poszukiwan¡ funkcj¦ falow¡ Ψk(r) przedstawia si¦ jako kombinacj¦ funkcji Φk,E,
»¡daj¡c aby te funkcj¦ speªniaªy:

1. Φk,E = eikR w obszarze mi¦dzyw¦zªowym

2. Φk,E ci¡gªe na granicy mi¦dzy obszarem rdzenia atomowego i obszarem mi¦dzy-
w¦zªowym

3. W obszarze rdzenia funkcja Φk,E speªnia równanie Schrödingera jak dla atomu,
w którym to równaniu nie wyst¦puje wektor falowy.

Zale»no±¢ funkcji Φk,E od wektora falowego wymuszaj¡ dwa pierwsze warunki. Nato-
miast gradient funkcji na granicy potencjaªu rdzenia i obszaru mi¦dzyw¦zªowego po-
zostaje nieci¡gªy. Maj¡c tak zde�niowan¡ jednoelektronow¡ funkcj¦ falow¡ mo»na
dalej skorzysta¢ z zasady wariacyjnej do funkcjonaªu energii zde�niowanego jako:

E[Ψ] =

∫ (
h̄2

2m
|∇Ψ(r)|2 + U(r)|Ψ(r)|2

)
dr∫

|Ψ(r)|2dr
. (4.75)

4.3.4 Metoda zortogonalizowanych fal pªaskich (OPW)

Metoda zortogonalizowanych fal pªaskich (OPW) wykorzystuje rozró»nienie mi¦dzy
stanami elektronowymi rdzenia i stanami elektronów walencyjnych. Znaj¡c stany w
rdzeniach atomowych ψ(r) de�niuje si¦ zortogonalizowane fale pªaskie jako:

φk = eikR −
∑
c

bcψ
c
k(r) (4.76)

Wspóªczynniki bc w powy»szej sumie wyznacza si¦ z warunku ortogonalno±ci funkcji
φk do stanów rdzenia atomowego:∫

φ∗k(r)ψk(r)dr = 0, (4.77)

sk¡d dostajemy
bc =

∫
ψc∗k (r)eikRdr (4.78)
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Zortogonalizowane fale pªaskie s¡ zbli»one do fal pªaskich w obszarach mi¦dzyato-
mowych i szybkozmienne w obszarach rdzeni atomowych. Speªniaj¡ twierdzenie
Blocha, poniewa» zostaªy skonstruowane z funkcji to twierdzenie speªniaj¡cych.
Mo»na wi¦c je wykorzysta¢ do skonstruowania jednoelektronowej funkcji falowej
b¦d¡cej rozwi¡zaniem równania Schrödingera:

Ψk =
∑
K

cKφk+K (4.79)

gdzie sumowanie zachodzi po wektorach sieci odwrotnej. Nast¦pnie mo»na do tak
skonstruowanej funkcji falowej zastosowa¢ zasad¦ wariacyjn¡.

Ta metoda pracuje podobnie, lecz dokªadniej od metody prawie swobodnych elek-
tronów.

4.3.5 Metoda funkcji Greena (KKR)

Metoda funkcji Greena zwana jest te» metoda Korringi, Khona i Rostokera � stad
KKR. Wykorzystuje ona podobnie do metody potencjaªu miseczkowego wyra»enie
potencjaªu caªkowitego przez sum¦ potencjaªów w komórkach translacyjnych, ale
korzysta z caªkowej postaci równania Schrödingera. W tej metodzie funkcja falowa
ma posta¢

Ψk(r) =
∫
GEk

(r− r′)U(r′)Ψk(r′)dr′ (4.80)

gdzie

GE(r− r′) = − eiC|r−r′|

4π|r− r′|
(4.81)

C =


√

2mE/h̄2 gdy E > 0

i
√

2m(−E)/h̄2 gdy E < 0
(4.82)

a caªkowanie odbywa si¦ po caªej przestrzeni. Podstawiaj¡c teraz

U(r) =
∑
R

V (|r−R|), (4.83)

korzystaj¡c z twierdzenia Blocha oraz dokonuj¡c zamiany zmiennych

Ψk(r) =
∫
G1
Ek

(r− r′)V (r′)Ψk(r′)dr′ (4.84)

oraz
G1
Ek

(r− r′) =
∑
R

GE(r− r′ −R)eikR (4.85)

Zysk na tej operacji jest taki, »e zale»no±¢ od wektora falowego, a zatem i struktury
krysztaªu jest zawarta w G1, a G1 mo»na wyznaczy¢ do tablic dla w zale»no±ci od
warto±ci E i k.
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4.4 Pseudopotencjaª.

Konsekwencj¡ przyj¦cia podziaªu elektronów na elektrony rdzenia atomowego i po-
zostaªe jest zastosowanie pseudopotencjaªów. Pseudopotencjaªy s¡ stosowane w
wi¦kszo±ci pakietów programowych stosowanych w obliczeniach wªasno±ci ciaª staªych
i du»ych molekuª. Poprawne wyznaczenie pseudopotencjaªu jest warunkiem poprawno±ci
wyników wszelkich dalszych oblicze«, podobnie jak dobre fundamenty s¡ konieczne
dla stabilno±ci budynku.

Pseudopotencjaªem nazywamy zast¦pczy (efektywny) potencjaª dla elektronów
walencyjnych w atomie, mlekule lub ciele staªym. Pseudopotencjaª zast¦puje wpªyw
potencjaªów kulombowskich j¡dra oraz elektronów rdzenia atomowego na elektrony
walencyjne.
Warunkiem jego przydatno±ci jest odtworzenie poprawnej g¦sto±ci ªadunku elek-
tronów walencyjnych na zewn¡trz obszaru rdzenia atomowego, jednak bez uwzgl¦d-
niania bezpo±rednio elektronów rdzenia i ªadunku j¡dra. Wewn¡trz rdzenia g¦s-
to±¢ ªadunku nie jest wyznaczana poprawnie, ale to nie ma istotnego znaczenia dla
rozwi¡zywania problemów ciaªa staªego, poniewa» wi¦kszo±¢ wªasno±ci ciaªa staªego
oraz wi¡zanie chemiczne s¡ okre±lane w przewa»aj¡cej cz¦±ci przez struktur¦ ªadunku
elektronów walencyjnych mi¦dzy jonami. Oddzielne traktowanie elektronów walen-
cyjnych i elektronów rdzenia daje wystarczaj¡co dobre przybli»enie rzeczywistych
wªasno±ci �zycznych, a jednocze±nie istotnie upraszcza problemy rachunkowe.

4.4.1 Pseudopotencjaª z punktu widzenia metody ortogonal-
izowanych fal pªaskich (OPW).

Najistotniejsz¡ cech¡ funkcji falowych opisuj¡cych elektrony rdzenia jest ich ortog-
onalno±¢ do funkcji falowych elektronów walencyjnych.

Oznaczmy jednoelektronow¡ funkcj¦ falow¡ elektronu (wektor stanu) przez Ψ, za±
energi¦ elektronu przez ε. Wtedy

H|Ψ〉 = ε|Ψ〉 (4.86)

Jednoelektronow¡ funkcj¦ falow¡ zapisujemy jako kombinacj¦ liniow¡ gªadkiej funkcji
Ψps oraz stanów rdzeniowych Ψc

|Ψ〉 = |Ψps〉 −
∑
c

bc|Ψc〉, (4.87)

gdzie wspóªczynniki bc mog¡ by¢ wyznaczone z warunku ortogonalno±ci

〈Ψ|Ψc〉 = 0 (4.88)

daj¡c
bc = 〈Ψc|Ψps〉 (4.89)
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Zatem
H|Ψps〉 = H|Ψ〉+H

∑
c

bc|Ψc〉 (4.90)

H|Ψps〉 = H

(
|Ψps〉 −

∑
c

bc|Ψc〉
)

+H
∑
c

bc|Ψc〉 (4.91)

Oznaczaj¡c warto±ci wªasne hamiltonianu ukªadu odpowiadaj¡ce funkcjom rdzenia
przez Ec

H|Ψps〉 = ε

(
|Ψps〉 −

∑
c

bc|Ψc〉
)

+
∑
c

bcEc|Ψc〉 (4.92)

H|Ψps〉 = ε|Ψps〉 −
∑
c

bc(ε− Ec)|Ψc〉 = ε|Ψps〉 −
∑
c

(ε− Ec)|Ψc〉〈Ψc|Ψps〉 (4.93)

To samo mo»na zapisa¢ jako równanie postaci równania Schrödingera, ale z nowym
potencjaªem:

(T + Vps)|Ψps〉 = ε|Ψps〉 (4.94)

gdzie T jest energi¡ kinetyczn¡ oraz

Vps = V +
∑
c

(ε− Ec)|Ψc〉〈Ψc| (4.95)

Oznacza to, »e operator Vps w dziaªaniu na funkcj¦ falow¡ daje:

VpsΨ =
∑
c

(ε− Ec)Ψc

(∫
Ψ∗cΨdr

′
)

(4.96)

Rysunek 4.10. Ró»nica mi¦dzy funkcj¡ falow¡ (linia czarna) i pseudo-
funkcj¡ falow¡ (linia zielona). rc to promie« rdzenia, na zewn¡trz którego
funkcja i pseudofunkcja s¡ to»same.

Nowe równanie, z funkcj¡ falow¡ |Ψps〉 oraz nowym potencjalem Vps, ma te same
warto±ci wªasne, co pocz¡tkowe równanie z prawdziwym potencjaªem V . Pseu-
dopotencjaª Vps zale»y od energii, a od prawdziwego potencjaªu V ró»ni si¦ gªównie
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w obszarze rdzenia. Nale»y podkre±li¢, »e tak wyznaczony pseudopotencjaª jest
poprawny tylko dla stanów z pewnego zakresu energii. Jednak, w zamian za to
prawdziwa funkcja falowa Ψ zostaªa zast¡piona pseudo-funkcj¦ falow¡ Ψps, która
nie musi by¢ ortogonalna do stanów rdzenia, wi¦c mo»e by¢ znacznie gªadsza, ni»
prawdziwa funkcja falowa. Zatem, obliczenia numeryczne przy wykorzystaniu pseud-
ofunkcji s¡ szybsze.

4.4.2 Pseudopotencjaªy ab initio.

Niemal wszystkie u»ywane wspóªcze±nie pseudopotencjaªy s¡ wyznaczane przy po-
mocy funkcji falowych otrzymanych z pierwszych zasad. Funkcje falowe elektronów
walencyjnych w atomie, osobno dla ka»dej orbitalnej liczby kwantowej l, s¡ otrzymy-
wane jako rozwi¡zania radialnej cz¦±ci równania Schrödingera, zmody�kowanego
przez wst¦pne zadanie promienia rdzenia rc, poza którym preudofunkcja falowa ma
si¦ pokrywa¢ z rzeczywist¡ funkcj¡ falow¡. Wielko±¢ rc jest dobierana tak, aby otrzy-
mana funkcja falowa nie miaªa w¦zªów. Tak wyznaczona pseudo-funkcja falowa jest
wprowadzana z powrotem do równania Schrödingera, aby wyznaczy¢ zale»ne od l
pseudopotencjaªy, które odtworz¡ warto±ci wªasne oddziaªywuj¡c na pseudo-funkcj¦
falow¡.

Wykonuj¡c obliczenia atomowe rozwi¡zujemy dla ró»nych warto±ci liczby kwan-
towej l równanie

d2Rl(r)

dr2
+ 2

(
El − V (r)− l(l + 1)

r2

)
Rl(r) = 0 (4.97)

Zachowuj¡c t¦ sam¡ warto±¢ wªasn¡ El, zast¦pujemy prawdziwy potencjaª pseu-
dopotencjaªem

d2Rl,ps(r)

dr2
+ 2

(
El − Vl,ps(r)−

l(l + 1)

r2

)
Rl,ps(r) = 0 (4.98)

Sposób generowania Rl,ps z Rl zmienia si¦ zale»nie od metody wyznaczania pseu-
dopotencjaªu. Wspóln¡ cech¡ tych metod jest, »e po mody�kacji zamiast Rl otrzy-
mujemy bezw¦zªow¡, ale równ¡ Rl poza rc funkcj¦ Rl,ps. Maj¡c odpowiedni¡ funkcj¦
Rl,ps mo»na odwróci¢ ostatnie równanie i wyznaczy¢ pseudopotencjaª:

Vl,ps =
1

2Rl,ps(r)

(
d2Rl,ps

dr2
+ 2

(
El −

l(l + 1)

r2

)
Rl,ps

)
(4.99)

Vl,ps =
1

2Rl,ps(r)

d2Rl,ps

dr2
+

(
El −

l(l + 1)

r2

)
(4.100)

Taki zale»ny od l pseudopotencjaª jest odczuwany przez pseudo-funkcj¦ falow¡ stanu
o liczbie kwantowej l. Tak skonstruowany pseudopotencjaª uwzgl¦dnia ekranowanie
elektronu w stanie l zarówno przez elektrony rdzenia, jak te» przez inne elektrony
walencyjne.
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Rozdziaª 5

Typy struktur elektronowych

Podobnie jak klasy�kujemy typy wi¡za« chemicznych, mo»emy w pewnym stop-
niu przeprowadzi¢ klasy�kacj¦ typów struktur elektronowych. Typy struktur elek-
tronowych powi¡zane s¡ cz¦±ciowo z typami wi¡za« chemicznych.

5.1 Struktura elektronowa krysztaªów z zamkni¦-

tymi powªokami elektronowymi

Najbardziej typowym przykªadem krysztaªów z zamkni¦tymi powªokami elektronowymi
s¡ krysztaªy gazów szlachetnych. Uzyskano je laboratoryjnie w niskich temperatu-
rach i pod wysokimi ci±nieniami. Bardziej praktycznym przykªadem krysztaªów z
zamkni¦tymi (w znacznym stopniu) powªokami elektronowymi s¡ krysztaªy jonowe.

5.1.1 Krysztaªy gazów szlachetnych

Gazy szlachetne, a mianowicie 10Ne, 18Ar, 36Kr, 54Xe i 86Rn maj¡ zewn¦trzn¡
powªok¦ elektronow¡ caªkowicie obsadzon¡, czyli s2p6. Krysztaªy tych pierwiastkówskªadaj¡
si¦ z neutralnych atomów zwi¡zanych siªami van der Waalsa.

Obraz klasyczny wi¡zania van der Waalsa :

• Fluktuacje kwantowe tworz¡ w atomie moment dipolowy, który wytwarza pole

elektrostatyczne E1 ∼
1

d3
.

• W s¡siednim atomie indukuje si¦ pole elektrostatyczne E2 ∼
E1

d3
.

• Oddziaªywanie maleje jak
1

d6

Obraz kwantowy wi¡zania van der Waalsa � analizuje nakªadania orbitali s¡sied-
nich atomów i wystepuj¡ce efekty korelacyjne.
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Oddziaªywania mi¦dzyatomowe atomów z zamkni¦tymi powªokami maja symetri¦
sferyczn¡, zatem korzystna jest dla krysztaªów struktura g¦stego upakowania (fcc).
Oddziaªywania dobrze opisuje potencjaª Lenarda-Johnsa.

V (d) = 4ε

[(
σ

d

)12

−
(
σ

d

)6
]
. (5.1)

Parametry potencjaªu ocenia si¦ z ró»nic zachowania pierwiastka w fazie gazowej
wzgl¦dem gazu szlachetnego.

Rysunek 5.1. Schematyczne przedstawienie potencjaªu van der Waalsa.
Oddziaªywania mi¦dzyatomowe dla Ne. Potencjaª V w [10−3eV] w funkcji
odlegªo±ci mi¦dzy atomami r wyra»onej w Å. Linia czarna - obliczenia
kwantowe, warto±ci wg. pracy Gordon i Kim (1972). Linia niebieska -
potencjaª Lenarda Johnsa z parametrami Bernardes'a (1958).

Powy»sze obliczenia s¡ co do rz¦du zgodne z do±wiadczeniem.

Tabela 5.1. Odlegªo±ci mi¦dzy najbli»szymi s¡siadami i energia ko-
hezjii wyznaczona z potencjaªu Lennarda-Jonesa dla krysztaªów gazów
szlachetnych.

Solid d[Å] En. kohezji [eV/atom]
teoria do±wiadczenie teoria do±wiadczenie

Ne 3.08 3.13 0.019 0.02
Ar 3.82 3.78 0.062 0.080
Kr 4.10 4.01 0.084 0.116
Xe 4.47 4.35 0.120 0.17

Prosz¦ zwróci¢ uwag¦ na warto±ci energii kohezjii � przy tak maªej energii kohezji
te krysztaªy moga istnie¢ tylko w bardzo niskich temperaturach.

Struktura elektronowa krysztaªów gazów szlachetnych maªo ró»ni si¦ od poziomów
atomowych. Pasma s¡ bardzo waskie. Ciekawostk¡ jest wyst¦powanie ekscytonów
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Frenkla, czyli wzbudzonych elektronów, które jednak nie przenosz¡ pr¡du elek-
trycznego. Linie adsorpcji ekscytonowej nie daj¡ informacji o szeroko±ci przerwy
(oprócz tego, »e musi by¢ wi¦ksza).
Np. dla Ar energia jonizacji atomu to 15.76 eV, wzbudzenie ekscytonu wymaga
12.1 eV, a �przerwa�, czyli wytworzenie no±ników pr¡du wymaga 14.3 eV.

5.1.2 Krysztaªy jonowe

Dobrym przybli»eniem krysztaªów o zamkni¦tych powªokach elektronowych s¡ krysz-
taªy zwi¡zków I-VII czyli haloidków metali alkalicznych. Przesuni¦cie elektronu z
atomu metalu alkalicznego do atomu chlorowca wytwarza dwa jony z zamkni¦tymi
powªokami. Dominuj¡cymi siªami okre±laj¡cymi energi¦ kohezji i struktur¦ krysz-
taªu s¡ siªy oddziaªywa« kulombowskich:

E =
1

4πε0

∑
i 6=j

ZiZje
2

|~ri − ~rj|
. (5.2)

Decyduj¡c¡ rol¦ w obliczeniu energii odgrywa wyliczenie czynnika strukturalnego
pij, zwanego staªa Madelunga.

pij =
1

|~ri − ~rj|
(5.3)

Nie jest to problem trywialny.

Rysunek 5.2. Fragment krysztaªu o strukturze NaCl z zaznaczonymi
odlegªo±ciami mi¦dzy pi¦cioma najbli»szymi s¡siadami.

Sumuj¡c oddziaªywania wybranego jonu z jonami kolejnych s¡siadów, gdzie x0 ro
odlegªo±¢ mi¦dzy najbli»szymi s¡siadami, otrzymujemy

ENa+ = − e2

4πε0x0

(
6− 12√

2
+

8√
3

+− 6√
4

+
24√

5
+ . . .

)
. (5.4)
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Jest to szereg naprzemienny, którego kolejne sumy s¡ rozbie»ne. Samo jednak istnie-
nie krysztaªów w jonowych ±wiadczy, »e powinien by¢ zbie»ny. Tak rzeczywi±cie jest,
ale z pewnym zastrze»eniem. Krysztaªy jonowe z reguªy ko«cza si¦ powierzchniami
neutralnymi ªadunkowo i caªe s¡ w stanie równowagi s¡ neutralne ªadunkowo. Tym-
czasem sumuj¡c oddziaªywania z kolejnymi s¡siadami symulujemy krysztaª sferyczny
zako«czony warstw¡ jonów tego samego znaku. Taki obiekt jest niezrównowa»ony,
a rachunkowo wyra»a si¦ to w rozbie»no±ci otrzymywanych warto±ci energii.

Oprócz skomplikowanych analiz sum szeregów naprzemiennych istnieje prosta
metoda wyznaczania czynnika strukturalnego w sposób przybli»ony, ale pozwala-
j¡cy osi¡gn¡¢ potrzebn¡ dokªadno±¢. Wyobra¹my sobie, »e do krysztaªu z rysunku
5.2 nale»¡ tylko te cz¦±ci atomów brzegowych, które znajduj¡ si¦ wewn¡trz geome-
trycznego sze±cianu. Zatem atomy z powierzchni (odlegle od centralnego jonu o a1)
nale»¡ w 1/2, z kraw¦dzi (odlegle od centralnego jonu o a2) nale»¡ w 1/4, atomy
naro»ne (odlegle od centralnego jonu o a3) nale»¡ w 1/8. Uwzgl¦dniaj¡c te wagi
statystyczne otrzymujemy teraz:

ENa+ = − e2

4πε0x0

(
1

2
6− 1

4

12√
2

+
1

8

8√
3

)
= −1.456

e2

4πε0x0

. (5.5)

We¹my teraz wi¦kszy fragment krysztaªu o kraw¦dzi dwa razy dªu»szej i zastosujmy
te same wagi do atomów brzegowych. Otrzymamy:

ENa+ =
e2

4πε0x0

·[(
6− 12√

2
+

8√
3

)
− 1

2

(
6√
4
− 24√

5
+

24√
6

)
+

1

4

(
− 12√

8
+

24√
9

)
− 1

8

(
8√
12

)]
=

−1.752
e2

4πε0
.(5.6)

podczas gdy dokªadna warto±¢ to:

ENaCl = −1.74756
e2

4πε0

1

x0

. (5.7)

Zwi¦kszaj¡c wyobra»ony krysztaª mo»emy wyznaczy¢ czynnik strukturalny z potrzebn¡
dokªadno±ci¡.

Tabela 5.1. Staªe Madelunga niektórych krysztaªów.

Nazwa Skªad Staªa
Chlorek sodu NaCl 1.74756
Chlorek cezu CsCl 1.76267
Salferyt ZnS 1.63806
Wurcyt ZnS 1.64132
Fluoryt CaF2 2.51939
Kupryt CuO2 2.22124
Korund Al2O3 4.1719
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Krysztaªy jonowe s¡ z reguªy izolatorami. Gªówna przerwa energetyczna wynosi
dla krysztaªów chlorowców metali alkalicznych ponad 5 eV, a dla dwu�uorku wapnia
nawet ponad 11 eV. Najwy»sze pasmo stanów obsadzonych ma szeroko±¢ 2 - 4 eV, a
ni»sze pasma s¡ jeszcze w¦»sze.

Najprostszym przykªadem struktury elektronowej krysztaªu jonowego jest jest
CsCl o strukturze krystalicznej kubicznej prostej sc z baz¡ dwuatomowa i atom-
ami w (0,0,0) oraz (1

2
, 1

2
, 1

2
)a oraz odpowiednio kubiczn¡ stref¡ Brillouina.

Rysunek 5.3. Komórka elementarna chlorku cezu.

Struktur¦ elektronowa CsCl mo»emy w pierwszym przybli»eniu wyznacza¢ na dwa
sposoby.

• Z zasady wariacyjnej, stosuj¡c metod¦ LCAO i przybli»enie ciasnego wi¡zania
oraz zerowych nakªada« orbitali. Przyjmuj¡c, »e w ±rodku ukªadu wspóªrz¦d-
nych mamy atom cezu poszukujemy rozwi¡zania równania Schrödingera dla
funkcji falowej postaci:

ψ =
∑
l

cl

(
φsm,l +

∑
α

φαexp(i~k~r0)

)

gdzie oznaczamy orbital s metalu przez φsm a po α sumujemy orbitale chloru,
a ~r0 to wektor z punktu sieci krystalicznej do danego atomu bazy, w naszym
przypadku (0.5, 0.5, 0.5)a. Rozwi¡zuj¡c równanie Schrödingera z tak¡ funkcj¡
falow¡ otrzymujemy zale»no±¢ energetyczn¡ E(~k).

• W przybli»eniu elektronów swobodnych

E =
h̄k2

2me

przy warto±ciach k z zakresu strefy Brillouina dla struktury sc.
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W metodzie LCAO koniecznym jest zdecydowanie, jakie stany b¦dziemy uwzgl¦d-
nia¢ (np. s cezu i oddziaªywania mi¦dzy nimi, s, px, py, pz chloru i oddziaªywania
mi¦dzy nimi oraz oddziaªywania mi¦dzy najbli»szymi s¡siadami cez - chlor). Tu
mamy wybór. Dla LiCl w pierwszym przybli»eniu ma sens uwzgl¦dnianie tylko
oddziaªywa« mi¦dzy orbitalami chloru, poniewa» maªy atom litu znajduje si¦ w
szczelinie mi¦dzy stykaj¡cymi si¦ wi¦kszymi atomami chloru. Jednak przy takim-
przybli»eniu nie dostaniemy »adnej informacji o szeroko±ci przerwy energetycznej
LiCl.

Rysunek 5.4. Schematyczna ilustracja pasma walencyjnego chlorku
cezu (energia wyra»ona w eV w funkcji wektora falowego). Po lewej proste
przybli»enie LCAO. Po prawej w przybli»eniu elektronów swobodnych

Na rysunku 5.4 po lewej widzimy dwa pasma przedzielone przerw¡. Dolne ma
charakter pasma stanów s, w tym przypadku chloru. Górne, to pasmo zbudowane z
orbitali p chloru. Oznaczenia Es i Ep odpowiadaj¡ energiom stanów s i p w atomie
chloru. Pasma te przedzielone s¡ stref¡ wzbronion¡. Dopiero kilka elektronowoltów
powy»ej przedstawionych pasm znajduje si¦ pasmo przewodnictwa zbudowane ze
stanów s cezu.
Po prawej, zgodnie z natur¡ elektronów swobodnych mamy jedno pasmo a» do
poziomu Fermiego EF obsadzone, a powy»ej EF nieobsadzone.

W przypadku CsCl metoda LCAO ma wi¦cej sensu - chlorek cezu jest izolatorem.

5.2 Krysztaªy z otwartymi powªokami elektronowymi

Wyobra¹my sobie atomy z elektronami (mniej ni» osiem) na zewn¦trznej powªoce
sp. Atomy s¡ uªo»one w strukturze diamentu. Jak zale»y struktura elektronowa
takiego krysztaªu od odlegªo±ci równowagowej?
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Rysunek 5.5. Schemat zale»no±ci dozwolonych warto±ci energii energii
od malej¡cych odlegªo±ci mi¦dzyatomowych w krysztaªach jednoskªad-
nikowych o otwartych powªokach elektronowych.

Jaka jest natura krysztaªu (metal, izolator, póªprzewodnik) zale»y od tego, jaka
jest w tym krysztale odlegªo±¢ równowagowa mi¦dzy atomami. Po lewej mamy
odlegªe atomy, których zbli»anie si¦ do siebie powoduje rozszczepienie si¦ stanów
energetycznych w pasma. Górne pasmo jest tylko cz¦±ciowo zapeªnione, zatem nieza-
le»nie od jego szeroko±ci krysztaª ma natur¦ metaliczn¡. Przy dalszym zbli»aniu si¦
atomów mamy jedno szerokie pasmo, które jest cz¦±ciowo zapeªnione � czyli nadal
metal. Zbli»amy atomy jeszcze bardziej i mamy znowu dwa pasma, oba o mieszanej
naturze sp. Jednak teraz przy obsadzeniu elektronami typu sp3, czyli gdy mamy 4
elektrony na atom dolne pasmo jest caªkowicie obsadzone, a górne puste. Przerwa
energetyczna mo»e by¢ w¡ska � jest to przypadek póªprzewodników, lub szeroka (izo-
lator - konkretnie diament). Powy»szy schemat odpowiada krysztaªom pierwiastków
grupy czwartej.

Schemat przedstawiony na rysunku 5.5 wyja±nia, dlaczego niekiedy stosuj¡c wysokie
ci±nienie mo»na zmieni¢ krysztaª kowalencyjny na metaliczny. Przebieg krzywych
dyspersyjnych energii zale»y nie tylko od odlegªo±ci mi¦dzyatomowych, ale te» od za-
chowania symetrii (równie» mo»e by¢ zmieniona �obni»ona � zastosowaniem wysok-
iego ci±nienia).

Podobnie mo»emy analizowa¢ krysztaªy dwuskªadnikowe. Natura krysztaªu dwuskªad-
nikowego zale»y od jego polarno±ci (ró»nicy jonowo±ci skªadników) i stopnia met-
aliczno±ci skªadników. Na przebieg pasm elektronowych ma te» wpªyw ró»nica
poziomów energetycznych w atomie.
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Rysunek 5.6. Schematyczny diagram fazowy przedstawiaj¡cy zale»no±¢
metaliczno±ci zwi¡zku od polarno±ci jego skªadników.

Dygresja Metaliczno±¢ zwi¡zku dwuskªadnikowego mo»na formalnie zde�niowa¢ w
ramachmodelu LCAO jako

αM = 2(V c
1 +V a

1 ) ·


[(
εcs − εas

2

)2

+ 16V 2
ss

]1/2

+

(εcp − εap
2

)2

+ 16V 2
xx

1/2

−1

(5.8)

gdzie εji to energie odpowiednich stanów anionu i kationu, 4V1 = εp − εs, Vss =
〈s|H|s〉 s i Vss = 〈px|H|px〉 Dla krysztaªów jednoskªadnikowych sprowadza si¦ to do

αM = 4V1 · (4|Vss|+ 4|Vxx|)−1 (5.9)

Sposób funkcjonowania tej de�nicji metaliczno±ci najlepiej zilustruj¡ warto±ci liczbowe
dla typowych krysztaªów homopolarnych.

Tabela 5.2. Stopie« metaliczno±ci αM , energia metalicznej cz¦±ci wi¡za-
nia V1 = (εp − εs)/4 i energia kowalencyjnej cz¦±ci wi¡zania V2 = (−V ssσ +
2
√

3V spσ+ 3Vppπ)/4. pierwiastków grupy czwartej. Energie s¡ wyra»one w
elektronowoltach.

Pierwiastek αM V1[ev] V2[eV]
C 0.34 2.12 6.94
Si 0.66 1.76 2.98
Ge 0.81 2.01 2.76
Sb 0.87 1.64 2.10
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Rysunek 5.7. Schemat zale»no±ci pasm energetycznych krysztaªu dwuskªad-
nikowego, od malej¡cej odlegªo±ci mi¦dzyatomowej w przypadku, dla
którego energie stanów anionu (Es_a i Ep_a) s¡ istotnie mniejsze ni»
odpowiednie energie kationu (Es_c i Ep_c). Prostok¡tem zaznaczono
przej±ciowy obszar póªprzewodnikowy.

Krysztaªy dwuskªadnikowe mog¡ mie¢ te» inny schemat rozkªadu dozwolonych
stanów energetycznych, bardziej podobny do tego z rysunku 5.5. Zachodzi to, gdy
mamy kolejno±¢ stanów atomowych Es_a, Es_c, Ep_c, Ep_a. Wówczas dla blisko
le»¡cych atomów mamy przerw¦ wzbronion¡ mi¦dzy pasmem obsadzonym i nieob-
sadzonym i krysztaª ma natur¦ póªprzewodnika, niekiedy ze znacznej szeroko±ci
przerw¡ (3 eV a nawet wi¦cej).

5.2.1 Ocena wielko±ci elementów macierzowych Hamiltoni-
anu w obliczeniach struktury elektronowej krysztaªów
metod¡ LCAO

Wobliczeniach struktury elektronowej krysztaªów mo»na posªu»y¢ si¦ ocen¡ warto±ci
elementów macierzowych Hamiltonianu stosuj¡c znane przybli»enia z chemii kwan-
towej � elementy jednocentrowe maj¡ warto±ci zbli»one do energii jonizacji odpowied-
nich poziomów atomowych, a dwucentrowe oceniamy z przybli»onych zale»no±ci
ª¡cz¡cych elementy jednocentrowe i caªki nakªadania. Nieco precyzyjniejsze warto±ci
mo»emy otrzyma¢ porównuj¡c otrzymane warto±ci E(k) dla LCAO i metody swo-
bodnych elektronów dla wybranych warto±ci k. Otrzymane wyniki b¦d¡ oczywi±cie
zale»ne od przybli»e« przyj¦tych w metodzie LCAO, ale rz¡d wielko±ci poznamy.

Przypomnijmy zale»no±ci energetyczne dla ªa«cuszka atomów litu odlegªych od
siebie o d.
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W modelu orbitali zlokalizowanych otrzymali±my

E(k) = εs + 2Vssσcos(ka) (5.10)

za± w modelu elektronów swobodnych

E(k) = ε0 +
k2h̄2

2me

(5.11)

Dla orbitali 1s warto±¢ Vssσ = 〈|s|H|s〉 jest mniejsza od zera, zatem minimum
warto±ci E(k) przypada dla k = 0. Maksymalna warto±¢ E(k) pojawia si¦ dla
kraw¦dzi pasma energetycznego na granicy pierwszej strefy Brillouina, czyli w tym-
przypadku dla k = ±π/d. Je±li zarz¡damy, aby szeroko±¢ pasma w obu przypadkach
byªa taka sama otrzymujemy, »e

|4Vssσ| =
(π/d)2h̄2

2me

(5.12)

czyli

Vssσ = −π
2h̄2

md2
. (5.13)

Rysunek 5.8. Zale»no±¢ energetyczna dla ªa«cuszka atomów litu, �
porównanie rezultatów otrzymanych metod¡ LCAO i metos¡ elektronów
swobodnych.

Podobne rozumowanie dla krysztaªów tetraedrycznych (Froyen i Harrison (1979)
[1]) prowadzi do zale»no±ci

Vll′m = ηll′mh̄
2/(md2)

gzie d to odlegªo±¢ mi¦dzyatomowa, a znaczenie ηll′m wyja±nia poni»sza tabela.
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Tabela 5.2. Warto±ci bezwymiarowego parametru ηll′m w szacunkowej
zale»no±ci dwucentrowych elementów macierzowych hamiltonianu od odlegªo±ci
mi¦dzyatomowych

Wspóªcz. Teoretyczne Dobrane Si,Ge
sc str. diamentu

ηssσ -1.23 -1.39 -1.40
ηspσ 1.90 1.88 1.84
ηppσ 3.70 3.24 3.24
ηspσ -1.23 -0.93 -0.81

5.3 Jonowo±¢ a przesuni¦cie ªadunku.

Wielko±¢ przesuni¦cia ªadunku mi¦dzy skªadnikami ka»dego zwi¡zku chemicznego
jest jedn¡ z cech charakterystycznych tego zwi¡zku. Dotyczy to tak»e krysztaªów
wieloskªadnikowych i rzutuje tak»e na wªasno±ci ich powierzchni. Poj¦ciem charak-
teryzuj¡cym przesuni¦cie ªadunku jest jonowo±¢ zwi¡zku. Istnieje kilka skal jonowo±ci
zwi¡zków, opartych na ró»nych przesªankach. Jakkolwiek skale te s¡ w znacznym
stopniu proporcjonalne do siebie, to wyst¦puj¡ mi¦dzy nimi pewne rozbie»no±ci.
Rozbie»no±ci te nie mog¡ by¢ rozstrzygni¦te bezpo±rednio przez do±wiadczenie, poniewa»
warto±¢ ªadunku walencyjnego zwi¡zanego z zadanym atomem nie jest wielko±ci¡
obserwowaln¡. Nie jest te» jednoznacznie wyja±nione, jaka jest proporcjonalno±¢
mi¦dzy jonowo±ci¡, tak jak de�niujemy to poj¦cie, a warto±ci¡ przesuni¦cia ªadunku.

Skala Paulinga [3]
oparta jest na danych termochemicznych, tzn. zostaªa ustalona gªównie na pod-
stawie ciepªa tworzenia zwi¡zków. Zale»no±¢ sformuªowana przez Paulinga odwoªuje
si¦ do zde�niowanej przez Mullikena [4, 5] miary asymetrii ªadunku w zwi¡zkach,
jak¡ jest elektroujemno±¢ XA:

XA =
1

2
(JA − FA) , (5.14)

gdzie JA jest energi¡, któr¡ trzeba wªo»y¢ podczas procesu jonizacji atomu A →
A++e, a FA to energia procesu A+e→ A−. W podej±ciu Paulinga elektroujemno±ci
XA i XB substancji A i B wyznaczane s¡ z energii formowania wi¡za« D cz¡steczek
AA, BB oraz AB z zale»no±ci:

D(AB) =
1

2
(D(AA) +D(BB)) + c(XA −XB)2 , (5.15)

gdzie c jest staª¡ o wymiarze energii (u Paulinga c = 23, je±li energie wi¡za«
wyra»one s¡ w kcal/mol). Jonowo±¢ molekuªy w skali Paulinga zde�niowana jest
jako:

i = 1− exp(1

4
|XA −XB|2) (5.16)
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za± dla krysztaªów o walencyjno±ci N (klasycznej, wyra»anej liczb¡ caªkowit¡) i
liczbie koordynacyjnej M u»ywana jest formuªa:

i = 1− N

M
exp(

1

4
|XA −XB|2). (5.17)

Tak zde�niowana jonowo±¢ jest co do warto±ci w przybli»eniu równa ciepªu tworzenia
zwi¡zku w kcal/mol. Dla metali istnieje prosta zale»no±¢ (Gordy [6], 1956) mi¦dzy
elektroujemno±ci¡ metalu a jego prac¡ wyj±cia ψ (w eV), mianowicie:

ψ = 2.27XM + 0.34. (5.18)

Skala Phillipsa [7, 8, 9]
jest adresowana do krysztaªów i bazuje na pasmowymmodelu struktury elektronowej
krysztaªu. �rednia szeroko±¢ przerwy energetycznejEg mi¦dzy pasmem walencyjnym
i kulombowskim w caªej stre�e Brillouina jest wyra»ana jako suma skªadowej ho-
mopolarnej Eh (proporcjonalnej do symetrycznej cz¦±ci potencjaªu krystalicznego
1
2
(VA + VB)) i skªadowej jonowej (proporcjonalnej do antysymetrycznej cz¦±ci po-

tencjaªu krystalicznego 1
2
(VA − VB)). Dla krysztaªów kowalencyjnych Eh = Eg.

Warto±¢ Eh jest wyznaczana z cz¦±ci rzeczywistej staªej dielektrycznej krysztaªu
zgodnie z modelem Penna (Penn [10] 1962). Skªadowa homopolarna dla zwi¡zku o
staªej sieci a jest okre±lana w proporcji do szeroko±ci przerwy energetycznej krzemu
Eh(Si) i staªej sieci krzemu a(Si) i wynosi:

Eh = Eh(Si)
(
a(Si)

a

)2.5

, (5.19)

za± skªadow¡ jonow¡ C wyznacza si¦ z zale»no±ci:

E2
g = E2

h + C2. (5.20)

Jonowo±¢ jest zde�niowana jako:

fi =
C2

E2
g

=
C2

E2
h + C2

. (5.21)

Skale Paulinga i Phillipsa s¡ skalami opartymi na danych do±wiadczalnych.

Skala Coulsona, Redei i Stockera [11]
jest skal¡ jonowo±ci wynikaj¡c¡ bezpo±rednio z koncepcji przesuni¦cia ªadunku i
opieraj¡c¡ si¦ na teoretycznych wynikach obliczenia przesuni¦cia ªadunku. De�niuje
ona jonowo±¢ dla krysztaªów typu ANB8−N o koordynacji tetrahedralnej jako:

fi =
λ2 − 1

λ2 + 1
, (5.22)

gdzie orbital wi¡»¡cy ma posta¢ wyznaczon¡ teoretycznie:

ψ = ψA + λψB, (5.23)
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za± ψA i ψB s¡ odpowiednio zhybrydyzowanymi orbitalami sp3 atomów A i B i λ jest
wyliczonym wspóªczynnikiem proporcjonalno±ci. W tym modelu ªadunki jonów:

QA =
Nλ2 − (8−N)

1 + λ2
= −QB, (5.24)

Zwi¡zek jonowo±ci i przesuni¦cia ªadunku dla krysztaªów III-V o warto±ciowo±ci
kationu Nc mo»na wyrazi¢ jako:

fi(δQ) = (4−Nc)/4 + αδQ. (5.25)

Podstawow¡ trudno±ci¡ w okre±leniu zale»no±ci przesuni¦cia ªadunku od jono-
wo±ci jest to, »e nie istnieje jednoznacznie okre±lony sposób rozdzielenia g¦sto±ci
ªadunku, obliczonej metod¡ inn¡ ni» liniowej kombinacji orbitali atomowych, na
wkªady od poszczególnych atomów. Je±li obliczenia g¦sto±ci ªadunku nie byªy wyko-
nane metod¡ kombinacji orbitali atomowych, to wyznaczenie jonowo±ci krysztaªu
wymaga odpowiedniego przeksztaªcenia wyników. Np. w pracy Christensena, Sat-
pathy i Pawlowskiej [12] (1987) znaleziono z pierwszych zasad rozkªady g¦sto±ci
ªadunku póªprzewodników o koordynacji tetrahedralnej, lecz aby wyznaczy¢ jonowo±ci
posªu»ono si¦ parametryzacj¡ tych oblicze« w przybli»eniu ciasnego wi¡zania. Mi-
anowicie, energi¦ zhybrydyzowanego poziomu sp3 przedstawiono jako:

Ea,c
sp3 = (Ea,c

s + 3Ea,c
p )/4 (5.26)

gdzie Ea,c
s i Ea,c

p oznaczaj¡ odpowiednio energie poziomów s i p anionu i kationu.
Ro»nica energii mi¦dzy poziomem wi¡»¡cym a antywi¡»¡cymEG wi¡zania sp3 wynosi:

EG = ((∆Esp3)
2 + (2h)2)1/2 (5.27)

gdzie:
∆Esp3 = Ec

sp3 − Ea
sp3 (5.28)

za± h jest caªk¡ rezonansow¡ mi¦dzy orbitalami hybrydyzowanymi anionu i kationu,

h =
1

4
< sa+pax+p

a
y+p

a
z |H|sc−pcx−pcy−pcz >=

1

16
(Hss−3Hxx−6Hxy−3Hsaxc−3Hscxa).

(5.29)
Zgodnie z de�nicj¡ Phillipsa jonowo±¢ póªprzewodnika wyra»a si¦ zale»no±ci¡:

fi = (∆Esp3)
2/E2

G = (∆Esp3)
2/((∆Esp3)

2 + (2h)2) (5.30)

Wyliczona w ten sposób jonowo±¢ GaAs wynosi 0.310 w skali Phillipsa.

Ponadto, wykorzystuj¡c warto±¢ przesuni¦cia ªadunku 0.12 e (otrzyman¡ metod¡
LDA LCAO) i warto±¢ jonowo±ci GaAs wg skali Phillipsa oraz zale»no±¢ (11) Che-
likowsky i Burdett wyznaczyli warto±¢ α=0.5 (Chelikowsky [13], 1986).

Nie znaczy to jednak, »e problem wielko±ci przesuni¦cia ªadunku zostaª rozwi¡-
zany. Nawet dla tak intensywnie badanego póªprzewodnika jak GaAs nie jest on
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wyja±niony. Przykªadowo, metod¡ projekcji fal pªaskich na orbitale atomowe otrzy-
mano inne warto±ci przesuni¦cia ªadunku: 0.42 e w bazie sp i 0.22 w bazie spd
(Sanchez [14], 1995). Przy u»yciu LDA LCAO za±, jak wspomniano, otrzymano
0.12 e (Chelikowsky, 1986). Podobn¡ warto±¢ (ok 0.13 e) otrzymuje si¦ wykonuj¡c
obliczenia póªempiryczn¡ metod¡ LCAO przy zastosowaniu parametryzacji z pracy
Vogla i in. [15]. Trzeba te» podkre±li¢, »e wobec niejednoznaczno±ci póªempirycznej
parametryzacji (czyli przyj¦tych warto±ci Hab) nawet w takiej samej bazie, istnieje
mo»liwo±¢ otrzymania w obliczeniach ró»nych warto±ci przesuni¦cia ªadunku [16].

Wobec powy»szego nie jest dziwne, »e nie ma peªnej zgodno±ci co do kolejno±ci
na skalach jonowo±ci i przesuni¦cia ªadunku. Metod¡ ab initio Hartree-Focka (pro-
gram CRYSTAL) wykonano dla serii póªprzewodników (C, BN, SiC, BP, Si, AlP)
obliczenia struktury elektronowej i przesuni¦cia ªadunku (Orlando [17], 1990). Porów-
nano wyniki ze skalami elektroujemno±ci Paulinga i Phillipsa. Nie otrzymano peªnej
zgodno±ci z »adn¡ z tych skal, które te» nie s¡ caªkowicie zgodne mi¦dzy sob¡. Nato-
miast obliczenia oparte na g¦sto±ci ªadunku wyznaczonej metod¡ empirycznego pseu-
dopotencjaªu dla póªprzewodników daªy zadowalaj¡c¡ zgodno±¢ ze skal¡ Phillipsa
(Zaoui [18], 1994).

Skala Garcii i Cohena
Prób¡ omini¦cia niejednoznaczno±ci w przyporz¡dkowaniu g¦sto±ci ªadunku konkret-
nym atomom jest wprowadzone przez Garci¦ i Cohena [19] (1992) poj¦cie wspóªczyn-
nika asymetrii ªadunku g,

g =

√
SA
SS

(5.31)

gdzie:

SS =
∑
G

|ρS(G)|2 =
1

Ω

∫
Ω
ρ2
S(r) dr, (5.32)

SA =
∑
G

|ρA(G)|2 =
1

Ω

∫
Ω
ρ2
A(r) dr, (5.33)

ρS(r) =
1

2
(ρ(r) + ρ(−r)), (5.34)

ρA(r) =
1

2
((ρ(r)− ρ(−r)). (5.35)

W powy»szych zale»no±ciach pocz¡tek ukªadu wspóªrz¦dnych le»y w poªowie odlegªo±ci
mi¦dzy ró»nymi atomami, a SA i SS mierz¡ wielko±¢ symetrycznego i antysymetrycznego
skªadnika ªadunku scaªkowanego po caªej obj¦to±ci komórki elementarnej Ω. Otrzy-
mano w ten sposób nast¦pn¡ skal¦, w znacznym stopniu (jednak nie caªkowicie)
zgodn¡ z poprzednimi.

Mamy zatem do dyspozycji przedstawione powy»ej cztery odmienne, poprawnie
uzasadnione skale jonowo±ci zwi¡zków chemicznych. Istnieje wiele oblicze« jonowo±ci
i przesuni¦cia ªadunku w krysztaªach jonowych, z których przykªadowe zostaªy tu
wspomniane. Niestety, rezultaty tych ocen ró»ni¡ si¦ istotnie, przy czym najwi¦ksze
rozbie»no±ci dotycz¡ azotków metali grupy IV.
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Wyniki otrzymane dla haloidków metali alkalicznych (zwi¡zków I-VII, izolatorów)
wykazuj¡ lepsz¡ zgodno±¢, ni» dla póªprzewodników zªo»onych.
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Tabela 5.3. Przykªadowe warto±ci jonowo±ci dla zwi¡zków krystal-
icznych wedªug skal Pphillipsa, Garcii i Christensena.

Krysztaª fi (Phillips[8]) g (Garcia[19]) fi (Christensen[12])
GaAs 0.310 0.316
GaN 0.500 0.780 0.584
NaBr 0.934 0.935
NaCl 0.935 0.958
KBr 0.952 0.976
KCl 0.953 0.986

Jak wida¢, jonowo±¢ dowolnej substancji jest nadal wielko±ci¡ dyskusyjn¡. Przy-
czyn¡ jest gªównie brak precyzji w de�nicji jonowo±ci. Równie» sam ªadunek jonu
mo»e by¢ ró»nie zde�niowany. Mankefors i Nilsson zasugerowali swoje de�nicje
ªadunku jonu i jonowo±ci, oparte na caªkowaniu g¦sto±ci ªadunku wewn¡trz promienia
jonowego, a nie g¦sto±ci ªadunku zwi¡zanej z orbitalami danego atomu (Mankefors[23],
2000). Autorzy ci twierdz¡, »e ich de�nicja lepiej sªu»y opisowi zjawisk lokalnych,
takich jak powierzchnie krysztaªów i domieszki w krysztaªach.

Dyskusja nad interpretacj¡ takich elementarnych i u»ytecznych poj¦¢ jak prze-
suni¦cie ªadunku, promie« jonu i jonowo±¢ nie doprowadziªa do ostatecznego rozstrzyg-
ni¦cia. Nie osi¡gni¦to peªnej zgodno±ci co do najbardziej u»ytecznej de�nicji tych
poj¦¢.
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Rozdziaª 6

Wªasno±ci gazu elektronowego i

niektórych jego stanów wzbudzonych

Wiele wªasno±ci materiaªów nie zale»y istotnie od struktury elektronowej w tym
sensie, »e stany elektronowe danego materiaªu s¡ maªo zró»nicowane a g¦sto±¢ elek-
tronowa jest du»a i opisana jest funkcj¡ maªo zró»nicowan¡ - tak jak g¦sto±¢ stanów
elektronowych D(E) w metalu trójwymiarowym w funkcji energii E gdzie D(E) ∝√
E dla energii mniejszych od granicznej E < EF (w wysokich temperaturach

granica w EF jest zmody�kowana funkcj¡ rozkªadu Fermiego). Traktowanie elek-
tronów w takich materiaªach jako gazu elektronowego pozwala wystarczaj¡co opisa¢
przewodnictwo cieplne i elektryczne takich substancji, czyli w praktyce metali o
wysokim przewodnictwie elektrycznym. Jednak nawet dla substancji o elektronach
swobodnych opis wªasno±ci optycznych (czyli koloru, odbicia i pochªaniania ±wiatªa)
nie jest taki prosty. Zjawiska optyczne zale»¡ nie tylko od g¦sto±ci elektronowej i doz-
wolonych stanów elektronów (dozwolonych wektorów falowych) ale te» od cz¦sto±ci
padaj¡cej fali elektromagnetycznej.

6.1 Funkcja dielektryczna gazu elektronowego.

Opisaniu oddziaªywania fali elektromagnetycznej z materi¡ sªu»y funkcja dielek-
tryczna ε = ε(ω,K), zale»na od cz¦sto±ci fali padaj¡cej ω i dozwolonych stanów gazu
elektronowego (dozwolonych wektorów falowych K). W przypadkach granicznych
ε(ω, 0) opisuje wzbudzenia kolektywne gazu elektronowego, a ε(0,K) � ekranowanie
elektrostatyczne w krysztale.

Przypomnijmy de�nicje podstawowych poj¦¢ - zwi¡zki wektorów przesuni¦cia
elektrycznego D, nat¦»enia pola elektrycznego E i polaryzacji P, gdzie ε0 to staªa
dielektryczna pró»ni a ε jest staª¡ dielektryczn¡ omawianej substancji.

D = ε0E + P (6.1)

gdzie:
divD = div(εε0E) = ρext (6.2)
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oraz:
divE =

ρ

ε0

=
ρext + ρind

ε0

. (6.3)

Ze wzgl¦du na okresowo±¢ wªasno±ci gazu elektronowego, czyli g¦sto±ci ªadunku elek-
trycznego w metalu, zgodn¡ z okresem sieci krystalicznej krysztaªu metalicznego
wygodnie jest opisywa¢ wªasno±ci gazu elektronowego stosuj¡c do oblicze« rozwini¦-
cia Fourierowskie. Zde�niujmy zatem zale»no±¢ funkcji dielektrycznej, przesuni¦cia
elektrycznego i pola elektrycznego od wektora falowego gazu elektronowego:

D(K) = ε(K)E(K),

divE = div
∑

E(K)eiK·r =
1

ε

∑
ρ(K)eiK·r,

divD = div
∑

ε(K)E(K)eiK·r =
1

ε

∑
ρext(K)eiK·r. (6.4)

Z powy»szego:

ε(K) =
ρext(K)

ρ(K)
= 1− ρind(K)

ρ(K)
(6.5)

Jednocze±nie, skoro D = −∇ϕext i E = −∇ϕ, wi¦c dla potencjaªu elektrostaty-
cznego E mamy ∇2ϕ = ρ/ε0 to:

ϕext(K)

ϕK)
=
ρext(K)

ρ(K)
= ε(K).

6.2 Gaz elektronowy (plazma) w zmiennym polu

elektrycznym

�wiatªo jest w swojej naturze zmiennym polem elektrycznym i magnetycznym. Rozwa»
my zatem wst¦pnie, czy i jak gaz elektronowy mo»e reagowa¢ na zmienne pole
elektryczne. Przez plazm¦ rozumiemy tu materi¦ skªadaj¡c¡ si¦ z tej samej ilo±ci
ªadunków dodatnich i ujemnych, przy czym przynajmniej jeden rodzaj tych ªadunków
mo»e si¦ swobodnie porusza¢. W naszym przypadku swobodne s¡ oczywi±cie elek-
trony.

W przypadku fal dªugich ich wektor falowy jest o wiele rz¦dów mniejszy ni» wek-
tory falowe elektronów w metalu (dªugo±¢ fali zazwyczaj jest wi¦ksza nie tylko od
dªugo±ci fal elektronów w metalu, ale te» od rozmiarów caªego metalu), czyli ε(ω, 0)
i mo»emy rozwa»a¢ po prostu ruch elektronów w zmiennym w czasie polu elek-
trycznym pod wpªywem siªy kulombowskiej.

m
d2x

dt2
= −eE (6.6)

Uwzgl¦dniaj¡c, »e E ∼ eiωt otrzymujemy

x =
eE

mω2
(6.7)
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Jeden elektron przesuni¦ty z poªo»enia równowagi przez pole elektryczne fali pada-

j¡cej wnosi moment dipolowy −ex = − e
2E

mω2
a polaryzacja jednostki obj¦to±ci

P = −nex = − ne2

mω2
E (6.8)

Funkcja dielektryczna dla cz¦stotliwo±ci ω to:

ε(ω) =
D(ω)

ε0E(ω)
= 1 +

P (ω)

ε0E(ω)
(6.9)

ε(ω) = 1− ne2

ε0mω2
(6.10)

Zde�niujmy wielko±¢ zwan¡ cz¦stotliwo±ci¡ plazmy

ω2
p ≡

ne2

ε0m
(6.11)

któr¡ mo»na traktowa¢ jako wielko±¢ charakteryzuj¡c¡ substancj¦ zawieraj¡c¡ gaz
elektronowy, poniewa» zale»y od koncentracji elektronów i podstawowych staªych
�zycznych. Zale»no±¢ funkcji dielektrycznej od cz¦stotliwo±ci fali padaj¡cej wyra»a
si¦ teraz prosto:

ε(ω) = 1−
ω2
p

ω2
. (6.12)

Fala padaj¡ca na plazm¦ E ∼ eiωt nie jest tªumiona (materia jest przezroczysta),
gdy wzgl¦dna przenikalno±¢ elektryczna ε(ω) jest rzeczywista i dodatnia. Fala ulega
caªkowitemu odbiciu od o±rodka, gdy ε(ω) przyjmuje warto±ci ujemne.

Wkªad od rdzeni jonów dodatnich
W rzeczywistych przypadkach funkcja dielektryczna zale»y nie tylko od gazu elek-
tronowego, ale tak»e od dodatnich rdzeni atomowych. Wkªad do funkcji do funkcji
dielektrycznej od rdzeni mo»e by¢ staªy nawet dla cz¦stotliwo±ci znacznie przekracza-
j¡cych ωp i wtedy uwzgl¦dnimy go jako ε(∞) i funkcj¦ dielektryczn¡ opisuj¡c¡ reakcj¦
na padaj¡c¡ fal¦ elektromagnetyczn¡ ªadunków obu znaków mo»emy zapisa¢ jako:

ε(ω) = ε(∞)− ne2

ε0mω2
= ε(∞)

[
1−

ω̃2
p

ω2

]
, (6.13)

gdzie de�niujemy ω̃2
p =

ne2

ε0ε(∞)m
.

6.2.1 Znaczenie funkcji dielektrycznej dla zale»no±ci
dyspersyjnej fali elektromagnetycznej

WO±rodku izotropowym i niemagnetycznym fal¦ elektromagnetyczn¡ mo»emy wyz-
naczy¢ z zale»no±ci:

µ0
∂2D
∂t2

= ∇2E, (6.14)
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gdzie
E ∼ exp(−iωt)exp(iK · r)

D = ε(ω,K)E

⇓

ε(ω,K)ε0µ0ω
2 = K2

Mo»liwe s¡ nastepuj¡ce przypadki:

• ε i ω dodatnie (rzeczywiste!) ⇒ K rzeczywiste.

Rozchodzi si¦ poprzeczna fala elektromagnetyczna o pr¦dko±ci fazowej
1

√
εε0µ0

.

• ε rzeczywiste i ujemne, ω rzeczywiste ⇒ K urojone.
Fala jest tªumiona z charakterystyczna dªugo±ci¡ 1/|K|

• ε zespolone, ω rzeczywiste ⇒ K zespolone,
Fala jest tªumiona.

• ε→∞, Stan o±rodka jest niestacjonarny. Bieguny ε(ω,K) okre±laj¡ cz¦sto±ci
drga« swobodnych o±rodka.

• ε = 0, W o±rodku mog¡ rozchodzi¢ si¦ tylko fale spolaryzowane podªu»nie

Drgania poprzeczne w plazmie
Zastanówmy si¦, które fale elektromagnetyczne (tzn. o jakiej cz¦sto±ci ω, poprzeczne)
mog¡ rozchodzi¢ si¦ w plazmie, czyli naszym gazie elektronowym, a które zostan¡
odbite. Z równania (13):

ε(ω)ω2 = ε(∞)(ω2 − ω̃2
p) =

K2

ε2
0µ

2
0

.

Gaz elektronowy jest przezroczysty gdy ω > ω̃p (funkcja dielektryczna rzeczywista
i dodatnia). Wtedy:

ω2 = ω̃2
p +

K2

ε0µ0ε(∞)
(6.15)

Oznacza to, »e fala rozchodzi si¦ w o±rodku, gdy jej dªugo±¢ jest mniejsza od

λp ≡
2π

√
ε0µ0ωp

. (6.16)

Natomiast, gdy ω < ω̃p otrzymujemyK2 ujemne,K urojone oraz zanikaj¡ce rozwi¡zanie
równania falowego

D ∝ exp(−|K|x). (6.17)

Gdy ω < ω̃p czyli jej dªugo±¢ fali λ > λp fala nie mo»e rozchodzi¢ si¦ w plazmie,
zatem zostaje odbita.
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Tabela 6.1. Przykªadowe warto±ci cz¦sto±ci plazmowych ωp i odpowiada-
j¡cych dªugo±ci fali λp dla typowych koncentracji elektronów n.

n[m−1] 1026 1024 1020 1016

ωp[s−1] 5.7·1015 5.7·1013 5.7·1011 5.7·109

λp[m] 3.3·10−7 3.3·10−5 3.3·10−2 0.33

Wszystkie warto±ci λp w powy»szej tabelce s¡ o rz¦dy wielko±ci wi¦ksze od dªugo±ci
fal ±wiatªa widzialnego. Dla naszych oczu taka plazma elektronowa jest nieprzezroczysta
� odbija ±wiatªo.

Jednak ju» w ultra�olecie dla dªugo±ci fali λ=10 � 400 nm czyli λ = 1 · 10−8 m �
·10−7 m) niektóre metale s¡ przezroczyste.

Tabela 6.2 Dªugo±ci fali odci¦cia λp w nad�olecie dla litowcow, obliczone
i zmierzone.

Li Na K Rb Cs
λp[m·10−7],obl 1.55 2.09 2.87 3.22 3.62
λp[m·10−7],pomiar 1.55 2.10 3.15 3.40 �

Podobne zjawisko zachodzi w jonosferze, gdzie wystepuj¡ elektrony swobodne i
dlatego dla maªych cz¦sto±ci wzgl¦dna przenikalno±¢ dielektryczna jest ujemna.

Dygresja Pomiar wspóªczynnika odbicia w funkcji dªugo±ci fali padaj¡cej (energii
fotonu) pozwala znale¹¢ graniczn¡ warto±¢, dla której fala przestaje by¢ odbijana,
czyli po±rednio koncentracj¦ elektronów.

Rysunek 6.1. Wspóªczynnik odbicia antymonku indu InSb. Linia czarna
� warto±¢ obliczona dla koncentracji elektronów n = 4 · 1024 m−3. Lini¡
zielon¡ zaznaczono wyniki do±wiadczenia rozbie»ne z obliczeniami.
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6.2.2 Podªu»ne drgania plazmy, plazmony, ekranowanie

Podªu»ne drgania plazmy.

Fala elektryczna spolaryzowana podªu»nie równie» mo»e spowodowa¢ drgania plazmy.
Dla fal podªu»nych na skutek wyst¦powania depolaryzacji E = −4πP zachodzi:

D ≡ ε0E + P = 0. (6.18)

Drgania podªu»ne zachodz¡ przy:

ε(ωL) = 1−
ω2
p

ω2
L

= 0 (6.19)

i polegaj¡ na przesuni¦ciu caªego gazu elektronowego wzgl¦dem tªa ªadunków dodat-
nich. Takie przesuni¦cie o x powoduje powstanie pola elektrycznego E = nex/ε0 i
siªy F = −neE. Równanie ruchu ukªadu ma posta¢ klasycznego równania oscylatora
harmonicznego:

nm
d2x

dt2
= −neE, (6.20)

czyli

nm
d2x

dt2
= −n

2e2x

ε0

(6.21)

Rozwi¡zaniem tego równania jest drganie harmoniczne o cz¦sto±ci plazmowej:

ωP =

(
ne2

ε0m

)1/2

. (6.22)

Plazmony

Elektrony i fotony odbijaj¡ si¦ od cienkich warstw metalu trac¡c energi¦. Te straty
s¡ charakterystyczne dla konkretnych metali. I tak przykªadowo przy rozproszeniu
na glinie elektrony trac¡ energi¦ porcjami po 10.3 albo 15.5 eV. Odpowiednie straty
energii dla cienkiej warstwy magnezu wynosz¡ 7.1 i 10.6 eV. Mo»liwe s¡ straty po-
jedynczej porcji energii (najbardziej prawdopodobne) albo jednoczesne straty kilku
takich porcji. Ta energia pobudza kolektywne drgania elektronów w metalu. Kwant
takiej energii nazywamy plazmonem. Mniejszy to plazmon powierzchniowy, a wi¦k-
szy to plazmon obj¦to±ciowy. Plazmony mog¡ by¢ wzbudzane tak»e w dielektrykach.

Tabela 6.3. Warto±ci energii plazmonów obj¦to±ciowych (do±wiadczalne)
dla krysztaªów niektórych pierwiastków:

Li Na K Mg Al Si Ge
E[eV] 7.12 5.71 3.72 10.6 15.3 16.6± 0.3 16.2 ± 0.2
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Dodatkowy ªadunek w gazie elektronowym

W substancji dobrze opisanej modelem gazu elektronowego mo»e znale¹¢ si¦ do-
datkowy dodatni ªadunek elektryczny. Otaczajace taki ªadunek elektrony przesun¡
si¦ pod wpªywem pola tego dodatkowego ªadunku. W rezultacie potencjaª wokóª

takiego ªadunku zmienia si¦ szybciej ni»
1

r
obserwowane w pró»ni.

Pocz¡tkowo mamy zrównowa»ony rozkªady ªadunków o koncentracji elektronów
n0 i g¦sto±ci ich ªadunku −e · n0. Rozkªad ªadunków dodatnich, pierwotnie równie»
o koncentracji n0 i odpowiednio o g¦sto±ci ªadunku +e ·n0 o zostaje zmody�kowany
do

n(r)e = n0 + qzew. (6.23)

W tym stanie elektrostatyk¦ rozkªadu ªadunku opisuje równanie Poissona postaci

∇2ϕ = − q
ε0

(n(r)− n0) = +
e

ε0
(n(r)− n0) . (6.24)

ϕ to potencjaª elektrostatyczny, a

ρ(r)− ρ0 = e (n(r)− n0)

to odchylenie od jednorodnej g¦sto±ci ªadunku tªa. Wiemy, »e

EF =
h̄2

2m
(3π2n0)2/3 (6.25)

i odpowiednio

EF + eϕ(r) =
h̄2

2m

(
3π2n(r)

)2/3
(6.26)

Zatem:

n(r) = (EF + eϕ(r))3/2 2m

h̄2

1

3π2
∼=

2m

h̄2

1

3π2
E

3/2
F

(
1 +

3eϕ(r)
2EF

)
=

= n0 + n0
3

2

eϕ(r)
EF

(6.27)

W równowadze termodynamicznej potencjaª chemiczny

µ = EF + eϕ(r) (6.28)

jest staªy � dostosowuje si¦ lokalna koncentracja elektronów, a ªadunek indukowany
wyra»a si¦ przez

ρ(r) = −3

2

e2ϕ(r)
EF

(6.29)

Ekranowanie potencjaªu kulombowskiego � od strony elektrostatycznej
Do metalu wprowadzono ªadunek elektryczny δρ powoduj¡cy zaburzenie potencjaªu
δϕ, przy czym |eϕ| << EF . Potencjaª chemiczny w krysztale mimo wprowadzenia
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nowego ªadunku nie zmienia si¦ (krysztaª jest makroskopowy), zatem zmienia si¦
lokalna koncentracja stanów elektronów swobodnych o wielko±¢

δn(r) = D(EF )|e|δϕ(r) (6.30)

Rozpatrujemy rejon poza bezpo±rednim s¡siedztwem ªadunku δρ. Lokalne zmiany
potencjaªu s¡ powodowane przez ªadunek indukowany

∇2(δϕ) =
e

ε0
δn =

e2

ε0
D(EF )δϕ (6.31)

To równanie nale»y rozwi¡zywa¢ we wspóªrz¦dnych sferycznych (∇2 =
1

r

∂

∂r
r2 ∂

∂r
).

Rozwi¡zanie ma posta¢:

δϕ =
αe−λr

r
gdzie λ2 = e2D(EF )/ε0 =

1

r2
TF

(6.32)

Potencjaª ªadunku dodatkowego w gazie elektronowym maleje szybciej ni» potencjaª

ªadunku w pró»ni. Wykorzystuj¡c D(EF ) =
1

2π2

2m

h̄2 (3π2n)1/3 oraz a0 =
4πh̄2ε0
me2

znajdujemy dla promienia ekranowania Thomasa-Fermiego r2
TF

1

r2
TF

=
4

π
(3π2)1/3n

1/3

a0

⇒ 1

rTF
∼= 2

n1/6

a
1/2
0

(6.33)

Przykªadowo, dla miedzi n0 = 8.5 · 1028 m−1 i 1/λ = 0.55Å.

Rysunek 6.2. Potencjaª ekranowany i nieekranowany ªadunku e w gazie
elektronowym o koncentracji elektronów odpowiadaj¡cej tej w miedzi.
Promie« wyra»ony w Å.
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Dygresja

Dodatkowy ªadunek mo»e nie by¢ punktowy, ale mie¢ posta¢ okresow¡, np. ρext =
ρ(K)sinKx. Wtedy zastosowanie równania Poissona tak jak powy»ej daje

K2ϕ(K) =
ρ(K)

ε0
ρind(K) = −3n0e

2

2EF

ρ(K)

K2ε0
(6.34)

Skoro w tej sytuacji ªadunek indukowany ρind(K) jest funkcj¡ wektora falowego K,
to równie» funkcja dielektryczna zale»y od K

ε(0, K) = 1− ρind(K)

ρ(K)
= 1 +

3n0e
2

2EF

1

K2ε0
= 1 +

k2
s

K2
(6.35)

ks =

√
3n0e2

2EF

1

ε0
(6.36)

Wielko±¢
1

ks
nazywamy dªugo±ci¡ ekranowania Thomasa-Fermiego. Dla gazu elek-

tronów swobodnych g¦sto±¢ stanów speªnia D(EF ) =
3

2

n

EF
wi¦c k2

s =
e2

ε0

D(EF ).

Dªugo±¢ ekranowania, jak mo»na byªo oczekiwa¢, jest funkcj¡ koncentracji elek-
tronów.

Funkcja dielektryczna � przypadki graniczne

ε(0, K) = 1 +
k2
s

K2
, ε(ω, 0) = 1 +

ω2
p

ω2

S¡ to przybli»enia, i to na tyle niedoskonaªe, »e:
ε(0, K) przy K → 0
i ε(ω, 0) przy ω → 0
nie d¡»¡ do tej samej granicy.

6.3 Jeszcze kilka ciekawostek o gazie elektronowym

Przej±cie metal � izolator (Motta)
Jednym z podstawowych pyta« o natur¦ krysztaªów jest to, czy dany krysztaª jest
metalem, czy nie. Inaczej, czy w danym potencjale mo»e istnie¢ stan zwi¡zany, czy
nie (jak nie, to mo»liwy jest tylko stan swobodnych elektronów). Powy»ej krytycznej
koncentracji elektronów nc promie« ekranowania jest tak maªy, »e elektrony nie
mog¡ pozosta¢ w stanach zwi¡zanych. Poni»ej tej koncentracji elektrony mog¡ by¢
zwi¡zane we wi¡zaniu chemicznym. Zaªó»my, »e promie« ekranowania jest znacznie
wi¦kszy ni» promie« Bohra a0

rTF ∼=
1

4

a0

n1/3
>> a2

0 gdzie n1/3 >> 4a0 (6.37)

Gdy ±rednia odlegªo±¢ mi¦dzy elektronami n1/3 staje si¦ znacznie wi¦ksza od 4a0

nast¦puje utrata wªasno±ci metalicznych. Odwrotnie, pod wpªywem wysokiego
ci±nienia izolator mo»e nabra¢ wªasno±ci metalicznych.
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Taka jest przyczyna obserwowanej skokowej zmiany przewodno±ci krzemu domiesz-
kowanego fosforem dla koncentracji domieszek nc = 3.74 · 1024 m−1. Mo»na te» za-
uwa»y¢, »e z rozwa»a« teoretycznych wynika, i» powinno si¦ obserwowa¢ ten efekt
ju» dla koncentracji o rz¡d wielko±ci mniejszej.

Polarytony

W krysztale mo»liwe s¡ mechaniczne drgania poprzeczne rdzeni atomowych. Opisu-
jace te drgania poprzeczne fonony optyczne mog¡ wchodzi¢ w rezonans z fal¡ elek-
tromagnetyczn¡. Oznacza to, »e fotony o odpowiednich energiach mog¡ by¢ pochªa-
niane wzbudzaj¡c jednicze±nie lub tªumi¡c drgania sieci krystalicznej.
Obszar rezonansowy to:

ωfotonu = ckfotonu = ωfononu ≈ 1013s−1 ⇒ k ≈ 300cm−1

Oddziaªywania elektron-fonon wpªywaj¡ na warto±¢ funkcji dielektrycznej. Powoduj¡
powstanie przerwy energetycznej nie zwi¡zanej w swojej naturze z okresowo±ci¡
sieci. W efekcie fale elektromagnetyczne o cz¦sto±ciach mi¦dzy cz¦sto±ciami fononów
akustycznych i optycznych nie rozchodz¡ si¦ w krysztale (s¡ odbijane).

Oddziaªywanie elektron-elektron

�rednia odlegªo±¢ mi¦dzy elektronami wynosi ok. 2Å, a jednak ±rednia droga
swobodna to okoªo 104Å w temperaturze pokojowej. Powody tej ró»nicy to oddzi-
aªywania spinowe (wyra»one zakazem Pauliego) i ekranowanie oddziaªywan kulom-
bowskich. Dopuszczalne s¡ tylko takie zderzenia elektronowe, po których elektrony
maja wektory falowe odpowiadaj¡ce stanom nieobsadzonym. Jednocze±nie oczy-
wi±cie musi by¢ speªniona zasada zachowania energii. W praktyce, dla sytuacji
zachodz¡cych ze znacz¡cym prawdopodobie«stwem stany elektronów po zderzeniu
to stany na zewn¡trz kuli Fermiego (maªo jest stanów nieobsadzonych wewn¡trz kuli
Fermiego w temperaturach pokojowych i mniejszych). Widzimy z zale»no±ci

E3 + E4 = E1 + E2, (6.38)

gdzie E3 i E4 to energie elektronów po zderzeniu, a E1 i E2 to energie elektronów
przed zderzeniem, »e przynajmniej jeden stan przed zderzeniem (przyjmijmy, »e
to E1) musi odpowiada¢ energii wi¦kszej ni» energia Fermiego. Drugi stan przed
zderzeniem musi mie¢ energi¦ z warstwy sferycznej grubo±ci E1 pod powierzchni¡
Fermiego.

Rozwa»my prawdopodobie«stwo takiego zderzenia. Skalujmy energi¦ wzgl¦dem
poziomu Fermiego EF = 0. Mamy

E3 + E4 = E1 + E2 > 0 (6.39)

Stan elektronu uderzonego E2 le»y w warstwie grubo±ci E1 przy powierzchni kuli
Fermiego. Stany ko«cowe tego elektronu po zderzeniu te» s¡ w warstwie grubo±ci
E1 nad powierzchni¡ Fermiego. Dla ka»dego z tych stanów (przed i po zderzeniu)
prawdopodobie«stwo udziaªu w zderzeniu jest proporcjonalne do E1/EF . �¡cznie
prawdopodobie«stwo zderzenia jest proporcjonalne do (E1/EF )2.
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Je±li nasze zdrzaj¡ce si¦ elektrony zyskaªy energi¦ wi¦ksz¡ od EF na skutek zderze«
termicznych to

E1 ∝ kbT. (6.40)

Efektywny przekrój czynny na zderzenia elektronów termicznych jest funkcj¡ tem-
peratury:

σ ≈ (kbT/EF )2σ0 (6.41)

Przekrój czynny na oddziaªywania elektronowe w metalach σ0 z uwzgl¦dnieniem
ekranowania wynosi ∼ 10Å2. Czynnik kbT/EF zmniejsza go o 2 rz¦dy. W tem-
peraturach pokojowych dominuj¡ zderzenia elektron-fonon, a w helowych elektron-
elektron.

Polarony

Polarony przez miªo±ników kwaziczastek s¡ nazywane oddziaªywaniami elektron-
fonon. Dla zwolenników konkretów s¡ to oddziaªywania elektron-jon. Efekt ten
jest wyrazisty w krysztaªach jonowych, gdzie dodatkowy elektron, np. taki który
wtargn¡ª do krysztaªu z zewn¡trz, poci¡ga za sob¡ siªami elektrycznymi bliskie jony
dodatnie. Podobnie zachowuje si¦ elektron, który na skutek drga« termicznych
oddaliª si¦ od swojego jonu. Jednak jony otaczaj¡ce poruszaj¡cy si¦ elektron nadal
pozostaj¡ w sieci, zatem mog¡ przyj¡¢ energi¦ kinetyczn¡ w takiej ilo±ci, na jak¡
zezwalaj¡ rozwi¡zania równa« ruchu dla tej sieci krystalicznej, czyli h̄ω, gdzie ω to
dozwolona cz¦sto±¢ fononu. Ostateczny efekt jest taki, »e poruszajacy si¦ elektron
zachowuje si¦ tak, jakby miaª mas¦ wi¦ksza od masy elektronu (1.25 ∗me dla KCl)
czy te» masy efektywnej elektronu okre±lonej przez struktur¦ elektronowa krysztaªu.
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Rozdziaª 7

Wªasno±ci metali.

Natur¦ metaliczn¡ ma wi¦kszo±¢ pierwiastków ukªadu okresowego. Ogólnie, te które
s¡ po lewej stronie i w dolnej cz¦±ci s¡ bardziej metaliczne, za± prawa cz¦±¢ jest
mniej metaliczna. W kolumnach ±rodkowych metaliczne s¡ pierwiastki z ni»szych
rz¦dów, a niemetaliczne z wy»szych. Stopy pierwiastków metalicznych maj¡ tez
natur¦ metaliczn¡.

Klasy�kuj¡c wedªug wªasno±ci mo»emy podzieli¢ metale na nast¦puj¡ce typy:

1. Metale jednowarto±ciowe:

• alkaliczne,

• szlachetne.

2. Metale dwuwarto±ciowe proste.

3. Metale trójwarto±ciowe.

4. Metale czterowarto±ciowe.

5. Póªmetale.

6. Metale przej±ciowe.

7. Metale ziem rzadkich.

8. Stopy.

7.1 Metale jednowarto±ciowe.

Dwa pierwsze typy, metale alkaliczne i metale szlachetne s¡ jednowarto±ciowe. Jedne
i drugie maj¡ tylko jeden elektron na ostatniej powªoce. Stan energetyczny s elek-
tronu z zewn¦trznej powªoki w atomie metalu alkalicznego jest oddzielony energety-
cznie od zamkni¦topowªokowej kon�guracj¡ typu gazu szlachetnego, jak¡ tworz¡
elektrony rdzenia.

85



Ukªad elektronów w atomach metali alkalicznych mo»emy przedstawi¢ w nast¦pu-
j¡cy sposób:
Li � 1s22s1, Na � [Ne]3s1, K � [Ar]4s1, Rb � [Kr]5s1, Cs � [Xs]6s1.

Natomiast przypadku metali szlachetnych szlachetnych mamy elektrony w ukªadzie:
a) zamkni¦topowªokowa kon�guracja gazu szlachetnego,
b) zamkni¦te podpowªoki d lub d i f ,
c) elektron w stanie s.

W sensie struktury elektronowej i wªasno±ci �zycznych metale szlachetne to mied¹,
srebro i zªoto o kon�guracjach elektronowych:

Cu � [Ar]3d104s1, Ag � [Ar]4d104s1, Au � [Xs]4f145d106s1

Uwaga W tej klasy�kacji platyna nie jest metalem szlachetnym, lecz przej±ciowym.

7.1.1 Struktura elektronowa krysztaªów metali alkalicznych

Stany elektronowe rdzeni atomowych w metalach alkalicznych, stanowi¡ce zamkni¦te
powªoki o kon�guracji gazów szlachetnych, w krysztale rozszczepiaj¡ si¦ nieznacznie
� najwy»ej do w¡skich pasm elektronowych o energiach poni»ej pasma przewod-
nictwa, natomiast stany s rozszczepiaj¡ si¦ w pasmo przewodnictwa.
Metale alkaliczne krystalizuj¦ w strukturze bcc. Powierzchnia Fermiego metali alka-
licznych jest sferyczna. Do±wiadczalnie stwierdzono, »e wyst¦puj¡ce odchylenia od
kulisto±ci (porównuj¡c odlegªo±¢ powierzchni Fermiego od centrum strefy do wyli-
czonego promienia) dla sodu i rubidu s¡ poni»ej jednego procenta, dla potasu okoªo
1.5% a dla Cs poni»ej 4%. Warto±¢ promienia kuli Fermiego, czyli kF mo»na wyrazi¢
przez koncentracj¦ elektronów n lub staª¡ sieci krystalicznej a jak nast¦puje:

k3
F

3π2
= n =

2

a3
(7.1)

czyli

kF =
(

3

4π

)1/3 (2π

a

)
= 0.620

(
2π

a

)
(7.2)

Istotn¡ �zycznie informacj¦ niesie porównanie rozmiarów powierzchni Fermiego z
rozmiarami strefy Brillouina. Znaczenie tej informacji jest ªatwo zinterpretowa¢
w prostym przypadku metali alkalicznych. Porównajmy zatem pierwsz¡ stref¦ Bril-
louina dla struktury bcc i sfer¦ Fermiego. Poni»ej przedstawiona jest strefa Brillouina
dla struktury bcc.
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Najbli»szy ±rodkowi tej strefy Brillouina
punkt na jej powierzchni to ±rodek rombowej
±ciany oznaczany symbolicznie N. Odlegªo±¢
od ±rodka strefy Γ do tego punktu to:

ΓN = 0.707
(

2π

a

)
⇒ kF/ΓN = 0.877

⇒ Powierzchnia Fermiego mie±ci si¦
caªkowicie wewn¡trz pierwszej strefy Bril-
louina

Struktur¦ energetyczn¡ elektronów przewodnictwa metali alkalicznych mo»na wy-
znaczy¢ w ramach w ramach metody sªabego potencjaªu. W pobli»u pªaszczyzn
Bragga (czyli powierzchni strefy Brillouina) wyst¦puje odchylenie warto±ci stanów
dozwolonych od struktury energetycznej wyliczonej w modelu elektronów swobod-
nych. Nie jest ono jednak istotne podczas rozwa»ania wi¦kszo±ci wªasno±ci met-
ali alkalicznych, poniewa» warto±¢ energii Fermiego jest istotnie ni»sza ni» energia
górnej kraw¦dzi pasma walencyjnego, czyli obsadzone s¡ tylko te stany, które nale»¡
do dolnej, parabolicznej cz¦±ci pasma energetycznego. Szeroko±¢ przerwy energety-
cznej jest rz¦du 1 eV.

Rysunek 7.1. Schematyczne przedstawienie krzywych dyspersyjnych
struktury elektronowej metali alkalicznych.

7.1.2 Metale szlachetne: Cu, Ag, Au

Metale szlachetne krystalizuj¡ w strukturze fcc. Oprócz stanów rdzenia (powªoki
typu gazów szlachetnych) ich struktur¦ elektronow¡ stanowi¡ stany s oraz d. W
przypadku miedzi s¡ to stany 3d104s1.

Teoretycznie obliczona powierzchnia Fermiego metali szlachetnych powinna caªko-
wicie mie±ci¢ si¦ w pierwszej stre�e Brillouina, Poniewa»

kF = 0.903 · d(ΓL).

87



Jednak wnioski z pomiarów zale»no±ci namagnesowania od pola magnetycznego (zja-
wisko de Haasa - van Alphena) sugeruj¡, »e powierzchnie Fermiego metali szlachet-
nych nie s¡ dokªadnie kuliste, ale w kierunku 〈111〉 maj¡ tzw. �szyjki� którymi ª¡cz¡
si¦ z powierzchniami izoenergetycznymi w s¡siednich komórkach przestrzeni wektora
~k. Dla no±ników ªadunku o energii równej energii Fermiego oznacza to, »e ich ruch
w polu magnetycznym nie jest ograniczony do orbit koªowych.

Rysunek 7.2 Schematyczne przedstawienie wyników oblicze« pasm en-
ergetycznych dla miedzi. Uwzgl¦dnione s¡ stany d (linie wewn¡trz pasma,
mi¦dzy liniami zielonymi, szeroko±¢ pasma d ∼ 3.5 eV).

Na rysunku 7.2 widzimy krzywe dyspersyjne struktury elektronowej miedzi. Cz¦±ci
dolna i górna pasma maj¡ charakter pasma stanów s w krysztaªach o strukturze fcc.
�rodkowa cz¦±¢ pasma, powstaªa gªównie z rozszczepienia stanów d ma wielokrot-
nie wi¦ksz¡ g¦sto±¢ stanów ni» cz¦±¢ dolna i górna. Jednak poziom Fermiego le»y
powy»ej stanów d, zatem wªasno±ci elektronowe miedzi powinny by¢ podobne do
wªasno±ci elektronowych metali alkalicznych.

7.1.3 Wªasno±ci optyczne metali jednowarto±ciowych

Barwa materii jest okre±lona zale»no±ci¡ wspóªczynnika odbicia ±wiatªa od jego
cz¦stotliwo±ci. Zjawisko jest najbardziej istotne w przypadku metali szlachetnych.
Kolory metali � ró»owo-pomara«czowy czystej miedzi (znana barwa miedziana jest
ciemniejsza), »óªty zªota i biaªy srebra nie mog¡ by¢ wyja±nione w ramach teorii
elektronów swobodnych.
Wspóªczynnik odbicia mo»na wyznaczy¢ z zale»no±ci przewodno±ci metalu od cz¦s-
totliwo±ci. Zale»no±¢ ta jest omawiana w podr¦cznikach elektrodynamiki. Dla
elektronów swobodnych ta zale»no±¢ jest maªo zró»nicowana. Promieniowanie o
cz¦sto±ci ni»szej od granicznej cz¦sto±ci plazmowej nie przechodzi przez metal, a
promieniowanie o cz¦sto±ci wy»szej przechodzi. Prowadzi to, jak ju» wiemy, do
ciekawego efektu przezroczysto±ci metali alkalicznych w ultra�olecie i do ró»nych
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odcieni szaro±ci okre±lanych jako 'metaliczne'. Kolory miedzi i srebra s¡ zdetermi-
nowane innym mechanizmem.

Rozwa»my elektrony w potencjale okresowym (blochowskie) i ich oddziaªywanie
z fotonami. Padaj¡ce fotony okre±la ich energia i p¦d :

E = h̄ω, p = h̄q

Dla elektronów w potencjale okresowym krysztaªu prawo zachowania, analogiczne do
prawa zachowania p¦du, wyra»a si¦ poprzez ich wektor falowy. Wektor falowy elek-
tronu po wchªoni¦ciu fotonu nie musi stanowi¢ sumy wektorów falowych elektronu i
fotonu. Mo»e ró»ni¢ si¦ od niej o wektor sieci odwrotnej.

k′ = k + q + K (7.3)

Tak sformuªowane prawo zachowania zawiera informacj¦ o zachowaniu p¦du i mo»li-
wo±ci wymiany p¦du z sieci¡ krystaliczn¡.

Dla zrozumienia caªego zjawiska wa»ne s¡ warto±ci liczbowe rozwa»anych wielko±ci:
Foton ±wiatªa widzialnego ma dªugo±¢ fali λ i wektor falowy q:

λ ∼ 500nm q ∼ 105 cm−1

Wektor falowy elektronów bliskich powierzchni Fermiego jest rz¦du promienia strefy
Brillouina:

kF ∼ 108 cm−1.

Porównuj¡c te wielko±ci widzimy, »e wektor falowy elektronu praktycznie nie zmienia
si¦ po pochªoni¦ciu fotonu. Natomiast energia fotonu h̄ω to kilka elektronowoltów i
o prawie tyle musi zmieni¢ si¦ energia elektronu (cz¦±¢ energii mo»e si¦ rozproszy¢
na drganiu sieci, czyli fonony).

Pochªoni¦cie energii fotonu przez elektron musi zatem powodowa¢ przej±cie mi¦dzy-
pasmowe. Dla metali alkalicznych musi to by¢ przej±cie z dolnego pasma do
górnego. Wykonane pomiary wspóªczynnika odbicia dla metali alkalicznych wykazuj¡
minimum dla warto±ci 0.64 energii Fermiego jako progowej warto±ci energii dla prze-
j±¢ mi¦dzypasmowych � z poziomu Fermiego do wy»szego pasma. Szybko rosn¡ce
warto±ci wspóªczynnika odbicia widzimy dla energii mniejszych od 0.64EF , sªabiej
zmienne dla energii wi¦kszych. Warto±¢ 0.64EF jest zgodna z prostym oszacowaniem
dla przej±cia o najni»szej energii (patrz rysunek 7.3):

a) w dolnym pa±mie EF−dol =
h̄2k2

2m
,

b) w wy»szym pa±mie (prawa parabola) EF−wys =
h̄2(2kN − k)2

2m
,

c) h̄ω = EF−wys − EF−dolne = 0.64EF .

Rysunek 7.3. Mo»liwe przej±cia elektronowe po wchªoni¦ciu fotonu w
metalach alkalicznych � strzaªki czerwone.
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Rysunek 7.3. Schemat przebiegu rzeczywistej cz¦±ci wspóªczynnika
odbicia w funkcji zredukowanej energii fotonów h̄ω/EF . Warto±ci liczbowe
odpowiadaj¡ wynikom pomiarów dla potasu.

Struktura energetyczna metali szlachetnych jest bardziej rozbudowana ni» struk-
tura metali alkalicznych. Du»a g¦sto±¢ stanów pochodz¡cych od orbitali d i ma-
j¡cych energie 2 do 5 elektronowoltów mniejsze ni» energia Fermiego powoduje, »e
przej±cia z tych stanów powy»ej poziomu Fermiego staj¡ si¦ prawdopodobne. S¡ to
te» w zasadzie przej±cia mi¦dzypasmowe, ale w tym przypadku mamy kilka pasm
energetycznych nakªadaj¡cych si¦ na siebie. Przy tym pasma d nie maj¡ natury
pasm swobodnoelektronowych o wyra¹nym przebiegu parabolicznym, lecz raczej
pasm wynikaj¡cych z rozszczepienia orbitali zlokalizowanych na atomach.

Poni»ej przedstawiony jest fragment a obliczonej struktury pasmowej miedzi.
Wybrana cz¦±¢ wyja±nia wªasno±ci optyczne tego metalu. Energia progowa dla prze-
j±¢ z poziomu Fermiego w gór¦ � (strzaªka niebieska) to ∼ 4 eV i fotony o takiej
energii mog¡ by¢ pochªaniane przekazuj¡c swoj¡ energi¦ wzbudzanym elektronom..
Energia progowa dla przej±¢ z pasm d do pasma przewodnictwa � (strzaªki czerwone)
to ∼ 2 eV. Te przej±cia w okolicy 2 eV powoduj¡ oznaczaj¡ pochªanianie fotonów z
zakresu ±wiatªa widzialnego i powoduj¡ ró»owe zabarwienie czystej miedzi.
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Rysunek 7.4. Fragment schematycznego przedstawienia obliczonej struk-
tury pasmowej miedzi. Strzaªkami zaznaczono mo»liwe przej±cia elek-
tronowe. Strzaªka (a) ∼ 4 eV, strzaªki (b) i (c) ∼ 2 eV.

W rezultacie wyst¦powania ró»norodnych przej±¢ mi¦dzypasmowych w metalach
szlachetnych urojona cz¦±¢ przenikalno±ci elektrycznej ma do±¢ zªo»ony przebieg.

Rysunek 7.5. Schemat przebiegu urojonej cz¦±ci przenikalno±ci elek-
trycznej ε2(ω) = Imε(ω)) dla miedzi i srebra w funkcji energii fotonów h̄ω
wyra»onej w elektronowoltach.

Cz¦±¢ przedstawionych przebiegów ε2(ω po lewej stronie rysunków , dla energii do
2 eV ma przebieg typu ω−3 charakterystyczny dla metali swobodnoelekrtonowych.
Dla wi¦kszych energii (2-7 eV dla miedzi, 4-5 eV dla srebra) pojawiaj¡ si¦ piki zwi¡zane
z pochªanianiem promieniowania podczas przej±¢ mi¦dzypasmowych.

7.2 Metale dwu-, trój- i czterowarto±ciowe

W przypadku metali grupy drugiej pasma elektronowe typu d nie odgrywaj¡ istotnej
roli. Pasma stanów d je±li s¡, to maj¡ nisk¡ energi¦ w porównaniu z poziomem
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Fermiego i maj¡ maªy wpªyw na wªasno±ci tych metali.

Tabela 7.2. Wªasno±ci elektronowe metali dwuwarto±ciowych: struk-
tura elektronowa atomu i forma krystalizacji.

Be 1s22s2 hcp
Mg [Ne]3s2 hcp
Ca [Ar]4s2 fcc Zn [Ar]3d104s2 hcp
Sr [Kr]5s2 fcc Cd [Kr]4d105s2 hcp
Ba [Xe]6s2 bcc Hg [Xe]4f 145d106s2 romboedryczna

Najcz¦±ciej spotykanym w technice jest glin � ze wzgl¦du na niska cen¦, ªat-
wo±¢ ksztaªtowania i wysokie przewodnictwo elektryczne. Z punktu widzenia struk-
tury elektronowej ciekawostk¡ jest równolegªy przebieg dwu pasm energetycznych
w du»ym zakresie wektorów falowych i odlegªo±ci ∼ 1.5 eV. Powierzchnia Fermiego
glinu si¦ga trzeciej strefy Brillouina. Wspóªczynnik Halla zachowuje si¦ tak, jakby
przewodnictwo wynikaªo nie z istnienia 3 elektronów walencyjnych, ale jednej dziury.

Metale czterowarto±ciowe to tylko cyna i oªów. Ich struktura elektronowa jest
skomplikowana, ale nie jest istotna ze wzgl¦dów technologicznych.

7.3 Póªmetale

Póªmetale to gra�t i przewodz¡ce pierwiastki pi¦ciowarto±ciowe. Cech¡ struktury
elektronowej póªmetali jest brak przerwy energetycznej mi¦dzy pasmami energety-
cznymi, ale jednocze±nie niska g¦sto±¢ stanów na poziomie Fermiego. Ciekawostk¡
jest silna zale»no±¢ wªasno±ci póªmetali od struktury krystalicznej. W¦giel skrys-
talizowany w strukturze gra�tu, heksagonalnej z du»a odlegªo±ci¡ mi¦dzy warst-
wami typu 'plastra miodu' (2.4 razy odlegªo±¢ najbli»szych s¡siadów) ma wªasno±ci
póªmetaliczne. Ten sam w¦giel w strukturze diamentu jest izolatorem.

Pi¦ciowarto±ciowe póªmetale to: arsen, antymon i bizmut:
As([Ar]3d104s24p3), Sb([Kr]4d105s25p3), Bi([Xe]4f 145d106s26p3).
Przewodnictwo pierwiastków pi¦ciowarto±ciowych wynika z cz¦±ciowego nakªadania
si¦ pasm energetycznych. Struktura krystaliczna jest romboedryczna z baz¡ dwu-
atomow¡. Jest podobna do regularnej z baz¡ jednoatomow¡, lekko odksztaªcona
�ale wystarczaj¡co, aby obni»y¢ przewodnictwo.

Ta grupa pokazuje znaczenie struktury krystalicznej dla wªasno±ci krysztaªów.

Dygresja Odwrotn¡ sytuacj¦, czyli znaczenie wªasno±ci elektronowych krysztaªów
obserwujemy w krysztaªach siarki, selenu i telluru. Atomy tych pierwiastków maj¡
po 6 elektronów walencyjnych. Korzystne jest, aby jak najmniej elektronów znalazªo
si¦ na orbitalach antywi¡»¡cych. W tym przypadku oznacza to, »e korzystne jest
aby w wi¡zaniu wzi¦ªy udziaª tylko dwa orbitale tworz¡c po jednym stanie wi¡»¡cym
i antywi¡»¡cym. Dwa elektrony znajda si¦ na stanie wi¡»¡cym, stan antywi¡»¡cy
zostaje pusty. Cztery elektrony pozostaj¡ w stanach niewi¡»¡cych. Atomy powinny
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ukªada¢ si¦ w zygzakowate ªa«cuszki poª¡czone wi¡zaniami typu sp1. Tak te» jest
w krysztaªach tych pierwiastków � wewn¡trz maj¡ one struktur¦ zwini¦tych nici
atomów, z których ka»dy ma tylko dwóch najbli»szych s¡siadów.

7.4 Metale przej±ciowe.

W tabeli Mendelejewa metale przej±ciowe wyst¦puj¡ mi¦dzy ziemiami alkalicznymi
(Ca, Sr, Ba) i metalami szlachetnymi. Kolejno nastepuje w nich zapeªnianie powªoki
d. Na ich wªasno±ci silnie wpªywaj¡ elektrony d, w zlokalizowane wzgl¦dnie blisko
rdzenia atomowego. Energetycznie, pasmo d mo»e si¦ga¢ poziomu Fermiego, jest
w¡skie i ma du»¡ gesto±¢ stanów.

Rysunek 7.6 Schematyczne przedstawienie wkªadu elektronów s i d do
g¦sto±ci stanów w pasmie przewodnictwa metali przej±ciowych. Zaznac-
zone kolorem szarym przykªadowe poªo»enia poziomu Fermiego

Poªo»enie poziomu Fermiego dla niektórych metali:
� »elazomo, molibden, wolfram - w ±rodkowym obni»enie g¦sto±ci stanów w pasmie
d,
� kobalt, nikiel � ponad pasmem d, w relatywnie niskiej g¦sto±ci stanów,
� pallad � blisko wierzchoªka pasma d.

Z du»ej g¦sto±ci stanów na poziomie Fermiego wynika elektronowe ciepªo wªa±ciwe
wy»sze ni» dla metali alkalicznych.
Metale przej±ciowe mog¡ mie¢ wªasno±ci magnetyczne.
Miewaj¡ te» dobre wªa±ciwo±ci techniczne � wysok¡ temperatur¦ topnienia, wytrzy-
maªo±¢ na odksztaªcenia mechaniczne, dobre przewodnictwo elektryczne. Z tych
wzgl¦dów ró»norakie zastosowanie znajduje zwªaszcza wolfram.

Metale ziem rzadkich
Charakteryzuj¡ je cz¦±ciowo zapeªnione stany f , daj¡ce waskie pasma energetyczne
o du»ej g¦sto±ci stanów. Mog¡ mie¢ silne wªasno±ci magnetyczne.

Stopy
Bywaj¡ uporz¡dkowane i nieuporz¡dkowane. Historycznie wa»ne �br¡z i mosi¡dz.
Nie obserwuje si¦ spadku oporno±ci przy obni»aniu temperatury (albo sªaby).
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Rozdziaª 8

Struktura elektronowa

póªprzewodników

8.1 Póªprzewodniki � cechy typowe i nietypowe

Póªprzewodniki, zgodnie ze swoj¡ nazw¡ stanowi¡ grup¦ materiaªów o wªasno±ciach
po±rednich mi¦dzy przewodnikami (zazwyczaj metalami) a izolatorami. Zazwyczaj
uwa»a si¦ za póªprzewodniki materiaªy o gesto±ci no±ników pr¡du rz¦du od 1019 m−3

do 1023 m−3. Jedn¡ z cech charakterystycznych póªprzewodników jest wzrost ich
przewodnictwa wraz ze wzrostem temperatury dla pewnego zakresu temperatur.
Takie zjawisko nie wyst¦puje ani w przewodnikach, ani w izolatorach (poni»ej ich
temperatury topnienia � stopione mog¡ zmieni¢ wªasno±ci).

Typowe póªprzewodniki, to krysztaªy pierwiastków grupy IV � krzem i german,
oraz zwi¡zki pierwiastków grup III-V i II-VI. Po typowym póªprzewodniku oczeku-
jemy wyst¡pienia przerwy energetycznej, wyra¹nej ale w¡skiej � 0.5 do 2 eV. Typowa
struktura krystaliczna póªprzewodnika to struktura diamentu, blendy cynkowej i
wurcytu. Do póªprzewodników bywaj¡ te» zaliczane krysztaªy mniej typowe. Di-
ament bywa okre±lany jako izolator lub póªprzewodnik Tzw. póªprzewodniki sze-
rokoprzerwowe maj¡ przerw¦ energetyczn¡ nawet rz¦du 5 eV, ale struktur¦ krysta-
logra�czn¡ i przebieg krzywych dyspersyjnych w pa±mie walencyjnym typowy dla
póªprzewodników. Na odmian¦ niektóre ze zwi¡zków II-VI to tzw. póªprzewodniki
w¡skoprzerwowe i przerw¦ energetyczn¡ maj¡ rz¦du 0.2 eV albo zerow¡. Typowe
póªprzewodniki, to krysztaªy pierwiastków grupy IV � krzem i german, oraz zwi¡zki
pierwiastków grup III-V i II-VI. Po typowym póªprzewodniku oczekujemy wyst¡pi-
enia przerwy energetycznej, wyra¹nej ale w¡skiej � 0.5 do 2 eV. Typowa struktura
krystaliczna póªprzewodnika to struktura diamentu, blendy cynkowej i wurcytu.
Do póªprzewodników bywaj¡ te» zaliczane krysztaªy mniej typowe. Diament bywa
okre±lany jako izolator lub póªprzewodnik Tzw. póªprzewodniki szerokoprzerwowe
maj¡ przerw¦ energetyczn¡ nawet rz¦du 5 eV, ale struktur¦ krystalogra�czn¡ i prze-
bieg krzywych dyspersyjnych w pa±mie walencyjnym typowy dla póªprzewodników.
Na odmian¦ niektóre ze zwi¡zków II-VI to tzw. póªprzewodniki w¡skoprzerwowe i
przerw¦ energetyczn¡ maj¡ rz¦du 0.2 eV albo zerow¡.
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Tabela 8.1 Parametry strukturalne, w tym staªa sieci w a w nanome-
trach i przerwa energetyczna Eg w temperaturze pokojowej niektórych
póªprzewodników. BZ � blenda cynkowa , wurc � wurcyt (heksagonalna).

Materiaª Struktura Eg [eV] a[nm]
C diament 5.5 0.356
Si diament 1.12 (sko±na) 0.543
Ge diament 0.67 (sko±na) 0.568
α-Sn diament 0.08 0.649
GaP BZ 2.26(sko±na) 0.545
GaAs BZ 1.42 0.565
GaSb BZ 0.726 0.610
InP BZ 1.344 0.587
InAs BZ 0.354 0.606
InSb BZ 0.17 0.648
AlN wurc 5.9 0.311 (a)

0.498 (c)
GaN wurc 3.45 0.319 (a)

0.519

Bogactwo zjawisk w póªprzewodnikach i waga technologiczna tych materiaªów
zasªuguj¡ na osobny wykªad, tu spójrzmy na typowy przykªad. Technologicznie
najistotniejszy jest krzem. nie dlatego, »e jest najlepszy, ale dlatego »e jest najta«szy
w produkcji. Surowiec jest dost¦pny w ka»dej piaskarni, cho¢ oczyszczenie go w
nale»yty sposób nie jest ªatwym zagadnieniem technologicznym. Trzeba jeszcze
dla sprawiedliwo±ci doda¢, »e krzem ma wyj¡tkowo wysokie przewodnictwo cieplne,
co uªatwia jego funkcjonowanie w ukªadach elektronicznych. German równie» jest
dobry jako materiaª do zastosowa« w elektronice, ale jest go maªo w przyrodzie.

8.2 Przykªadowa struktura elektronowa

póªprzewodnika � german

Jako przykªad oblicze« struktury elektronowej paradoksalnie ªatwiejszy jest german.
Jego struktur¦ elektronow¡ mo»na wystarczaj¡co poprawnie wyznaczy¢ w ramach
przybli»enia sp3 � nie tylko pasmo walencyjne, ale te» doln¡ kraw¦d¹ pasma prze-
wodnictwa. W przypadku krzemu jest trudniej. Pasmo walencyjne mo»na odtworzy¢
caªkiem dobrze, ale pasmo przewodnictwa krzemu istotnie miesza stany sp3 z nieob-
sadzonymi stanami d.

Poni»ej przedstawiona jest struktura elektronowa germanu obliczona przy zas-
tosowaniu pakietu programowego Fireball. Ten pakiet dziaªa w bazie orbitali
zlokalizowanych i ogranicza liczb¦ uwzgl¦dnianych s¡siadów do kilku (w sensie pier-
wszych, drugich, trzecich i niewiele dalej). Wykorzystywane orbitale atomowe i ich
elementy macierzowe hamiltonianu s¡ obliczane z zastosowaniem pseudopotencjaªów
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i przybli»enia LDA. Jednak nie uwzgl¦dnia oddziaªywa« spin-orbita, które powoduj¡
rozszczepienie górnej kraw¦dzi pasma walencyjnego w otoczeniu punktu Γ. Wylic-
zona przerwa energetyczna jest mniejsza od do±wiadczalnej, ale to jest powszechny
defekt oblicze« z zastosowaniem przybli»enia LDA.

Rysunek 8.1. Krzywe dyspersyjne struktury elektronowej germanu.
Energia wyra»ona w elektronowoltach.

Jak zwykle w takich rachunkach, ksztaªt pasma obsadzonego oddany jest lepiej ni»
ksztaªt pasma przewodnictwa. Jest on wspólny jako±ciowo dla wszystkich póªprze-
wodników, z tym tylko, »e dla póªprzewodników dwuskªadnikowych dolne pasmowa-
lencyjna oddziela od górnego niezbyt szeroka (kilka elektronowoltów) przerwa ener-
getyczna. Maksymalna warto±¢ energii w pasmie walencyjnym wyst¦puje w punkcie
Γ, gdzie pasmo ma ksztaªt dwu odwróconych wierzchoªkami do góry parabol o ró»nej
szeroko±ci. Górna parabola, dwukrotnie zdegenrowana, mo»e by¢ rozszczepiona odd-
ziaªywaniem spin-orbita.

Pasmo przewodnictwa wyliczone jest z mniejsz¡ dokªadno±ci¡, a im dalej od jego
dolnej kraw¦dzi, tym gorzej. Nawet w przypadku germanu mamy pewn¡ niezgod-
no±¢ jako±ciow¡. Patrz¡c na wykres mo»na przypuszcza¢, »e w germanie mamy
przerw¦ prost¡ w punkcie Γ, czyli »e tam najwi¦ksz¡ energi¦ maj¡ stany w pa±mie
walencyjnym i najmniejsza w pa±mie przewodnictwa. Tymczasem warto±¢ energii
w punkcie L jest w pa±mie przewodnictwa nieco (okoªo 0.2 eV) ni»sza ni» w punkcie
Γ. Wyznaczona do±wiadczalnie przerwa zrzutowana (na o± energii) dla germanu jest
mniejsza ni» przerwa prosta w Γ. Jest to jednak nieznaczna ró»nica w porównaniu
z krzemem, gdzie przerwa zrzutowana to 1.2 eV a przerwa prosta ok. 3 eV.
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Krzywe dyspersyjne daj¡ informacj¦ o strukturze elektronowej, ale bli»sz¡ wielu
eksperymentom informacj¦ daje wykres g¦sto±ci stanów (DOS -Density of States).

Rysunek 8.2. G¦sto±¢ stanów elektronowych germanu. Energia wyra»ona
w elektronowoltach, przy czym warto±¢ 0 odpowiada poziomowi Fer-
miego. Obliczenia g¦sto±ci stanów wykonano metod¡ funkcji Greena.

G¦sto±¢ stanów jest szacowana z oblicze« struktury elektronowej dla tych samych
parametrów, co krzywe dyspersyjne, jednak dla innego zbioru punktów sieci odwrot-
nej � takiego który reprezentuje caª¡ obj¦to±¢ pierwszej strefy Brillouina.

Powszechnie stosowane s¡ dwie metody wyznaczania DOS. Jedna z nich to zas-
tosowanie funkcji Greena. Mo»na udowodni¢, »e g¦sto±¢ stanów jest proporcjonalna
do cz¦±ci urojonej funkcji Greena hamiltonianu dla danej energii. G¦sto±¢ stanów
zrzutowana na orbital φ maj¡cy w macierzy hamiltonianu numer j to:

D(E) = − 1

π
im(GE(j, j)) (8.1)

gdzie
GE =

[
(E + iη)1̂− Ĥ

]−1
. (8.2)

Urojony parametr iη jest dodawany do energii dla zapewnienia odwracalno±ci macierzy.
Nie ma znaczenia �zycznego, natomiast powoduje �rozmycie� pasm, w szczególno±ci
na kraw¦dziach.
Caªkowita gesto±¢ stanów jest sum¡ wkªadów od wszystkich orbitali.

Metoda ta odzwierciedla g¦sto±¢ stanów przy niezbyt du»ym zbiorze wektorów
falowych (120 w nieredukowalnym fragmencie strefy Brillouina daje zupeªnie dobry
wykres). Ma jednak t¦ sªabo±¢, »e wygªadza kraw¦dzie wykresów i �wypeªnia� waskie
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przerwy energetyczne. Drug¡ metoda jest metoda histogramu. Wymaga oblicze« dla
wi¦kszego zbioru wektorów falowych � rz¦du 10000. Ta metoda pokazuje istniej¡ce
przerwy energetyczne, nawet w¡skie. Przy zbyt maªym zbiorze wektorów falowych
mo»e jednak pokaza¢ przerw¦ dla tych warto±ci energii, dla których g¦sto±¢ stanów
jest bardzo niska. Prawidªowe odczytanie wykresu wymaga ±wiadomo±ci mo»liwych
przekªama« metody obliczeniowej. Szcz¦±liwie, mo»na j¡ oceni¢ po charakterze prze-
biegu linii wykresu � prosz¦ porówna¢ okolic¦ gªównej przerwy na rysunkach 8.2 i
8.3

Rysunek 8.3. Histogram g¦sto±ci stanów elektronowych germanu. En-
ergia wyra»ona w elektronowoltach. 0 odpowiada poziomowi Fermiego.

8.3 Mody�kacje struktury energetycznej póªprzewod-

ników

Domieszkowanie
Cech¡ charakterystyczn¡ przewodników jest wyst¦powanie jednocze±nie przewod-
nictwa dwóch rodzajów � elektronowego w pasmie przewodnictwa i dziurowego w
pasmie walencyjnym. W póªprzewodnikach samoistnych dziury, czyli luki po wzbud-
zonych elektronach maj¡ mniejsz¡ ruchliwo±¢ i mniejszy wkªad do przewodnictwa
od elektronów. Jednak w odpowiednio domieszkowanych póªprzewodnikach prze-
wodnictwo dziurowe mo»e dominowa¢.

Domieszkowanie póªprzewodników to podstawowy problem technologiczny. W
najcz¦±ciej stosowanym w technologii krzemie przerwa energetyczna wynosi 1.12 eV
i na dodatek jest sko±na. Jest to za du»o, aby w temperaturach u»ytkowych (0�
100C) wzbudzenia termiczne zapewniªy dostatecznie du»¡ ilo±¢ no±ników pr¡du.
Przykªadanie du»ych napi¦¢ tez jest niepraktyczne. Rozwi¡zaniem jest domieszkowanie
atomami trójwarto±ciowymi (akceptory) lub pi¦ciowarto±ciowymi (donory), albo tez
jednymi i drugimi.
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Rysunek 8.4. Schemat struktury elektronowej póªprzewodnika
domieszkowanego

Odlegªo±¢ energetyczna mi¦dzy wierzchoªkiem pasma walencyjnego a pasmem ak-
ceptorowym, podobnie jak odlegªo±¢ mi¦dzy pasmem donorowym a dnem pasma
przewodnictwa jest rz¦du kBT , czyli znaczna cz¦±¢ stanów w pa±mie akceptorowym
jest zapeªniona na skutek wzbudze« termicznych, a znaczna ilo±¢ elektronów z pasma
donorowego jest wzbudzana do pasma przewodnictwa.

Ekscytony

W póªprzewodnikach i w izolatorach wzbudzony elektron mo»e utworzy¢ z dz-
iura par¦ zwi¡zan¡ siªami elektrostatycznymi. Skªadniki takiej pary maj¡ wektor
falowy tej samej warto±ci, ale przeciwnego zwrotu. Taka para tworzy w krysztale
ukªad podobny do atomu, ale o du»o wi¦kszym promieniu i o mniejszej energii
wi¡zania � rz¦du 0.04 eV w germanie, ale 4 eV w KCl i KBr. Ekscytony s¡ sta-
bilne w temperaturach pokojowych gdy ich energia wi¡zania jest znacznie wi¦ksza
ni» kBT , czyli dla substancji o du»ych staªych dielektrycznych. Szczególn¡ rol¦
odgrywaj¡ w póªprzewodnikach o przerwie prostej, czyli II-VI. Ekscyton, podobnie
jak atom, ma seri¦ stanów energetycznych, a te stany le»¡ przy dolnej kraw¦dzi
pasma przewodnictwa. W efekcie, krysztaª mo»e pochªania¢ fotony promieniowania
elektromagnetycznego o energiach mniejszych ni» szeroko±¢ przerwy energetycznej
mierzonej jako odlegªo±¢ mi¦dzy wierzchoªkiem pasma walencyjnegoi dnem pasma
przewodnictwa. Widoczne jest to jako maksimum wspóªczynnika absorpcji dla en-
ergii mniejszych ni» Eg, albo jako linia luminescencyjna o energii odpowiadaj¡cej
rekombinacji ekscytonu, mniejszej ni» energia rekombinacji swobodnych elektronu i
dziury. Przy du»ej koncentracji ekscytonów mo»na tez zmierzy¢ energie fotojonizacji
ekscytonu.

Ekscytony mog¡ porusza¢ si¦ swobodnie w krysztale lub wi¡za¢ si¦ z domieszkami.
Te zwi¡zane z domieszkami maj¡ nieco mniejsz¡ energi¦ ni» swobodne i mog¡ by¢
wykorzystane do oceny rodzaju i ilo±ci domieszek w danej próbce (na podstawie
katalogu wªasno±ci domieszkowanych krysztaªów). W krysztaªach o wymiarach w
skali nanometrów wªasno±ci ekscytonów s¡ inne ni» w du»ych krysztaªach, co równie»
mo»e by¢ wykorzystane jako narz¦dzie badawcze.

Istnieje du»a ilo±¢ zjawisk ekscytonowych � ekscytony sparowane, triony itd.
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Rozdziaª 9

W stron¦ nanotechnologii

W ci¡gu ostatnich kilkunastu lat rozwijaj¡ si¦ gwaªtownie badania struktury i wªas-
no±ci materiaªów o bardzo maªych rozmiarach przynajmniej w jednym wymiarze
(tzn. bardzo pªaskich). �Bardzo maªy� oznacza w tym kontek±cie rozmiary rz¦du
nanometrów, czyli co rz¦du kilku - kilkudziesi¦ciu warstw atomowych. Te materi-
aªy s¡ uzyskiwane sztucznie, cho¢ z reguªy z wystepuj¡cych w naturze skªadników.
Cz¦±¢ z nich ma ju» zastosowania technologiczne w produkcji ukªadów scalonych i
urz¡dze« optoelektronicznych (np. diody LED). Poszukiwane t¦» s¡ zastosowania
medyczne, np. kontrolowane dostarczanie leków w nanorozmiarowych kapsuªach.

9.1 Kropki kwantowe

Kropk¦ kwantow¡ odró»niamy od bardzo maªego klastera po wystepowaniu w niej
efektów kwantowych. Praktycznie oznacza to, »e rozmiary kropki kwantowej powinny
by¢ rz¦du fali de Broglie'a elektronu, czyli ±rednica kropki kwantowej nie powinna
by¢ istotnie wi¦ksza od 10 nm. Przy takich rozmiarach dozwolone poziomy energety-
czne elektronów ró»ni¡ si¦ zarówno od stanów w molekuªach, jak od pasm w krysz-
taªach makroskopowych. Wyobra¹my sobie molekuª¦ w której skªad wchodzi atomów
grupy czwartej, otoczony tetraedrycznie innymi atomami (przykªadowo molekuªa
CH4). Stany elektronów atomu grupy czwartej w tej molekule to stany energetyczne
b¦d¡ce kombinacj¡ orbitali zhybrydyzowanych sp3 zlokalizowanych na tym atomie.
Tworz¡ one z orbitalami s atomów wodoru orbitale molekularne: wi¡»¡cy σ i an-
tywi¡»¡cy σ∗. W kropce kwantowej z atomów grupy czwartej mamy wiele atomów
i poziomy wi¡»¡cy i antywi¡»¡cy rozszczepiaj¡ si¦ na zbiory poziomów energety-
cznych . Te zbiory dyskretnych poziomów energetycznych s¡ w¦»sze ni» pasma
energetyczne w krysztaªach makroskopowych. Im wi¦cej atomów nale»y do zbioru
buduj¡cego najpierw kropk¦ kwantow¡, nast¦pnie klaster (maªy krysztaª, w którym
nie na ju» efektów kwantowych z kropki, ale nadal ilo±¢ atomów powierzchniowych
jest porównywalna do ilo±ci atomów wn¦trza), a nast¦pnie krysztaª makroskopowy,
tym bardziej zbiory poziomów wi¡»¡cych i antywi¡»¡cych zbli»aj¡ szeroko±ci¡ si¦
do pasm stanów dozwolonych w krysztale. Jednocze±nie przerwa mi¦dzy stanami
obsadzonymi i nieobsadzonymi staje si¦ mniejsza.
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Rysunek 9.1. Porównanie dozwolonych stanów energetycznych atomie,
molekule, kropce kwantowej i krysztale, gdy o zewn¦trzne stany w atomie
to s i p.

9.2 Krysztaª maleje � g¦sto±¢ stanów si¦ zmienia.

Krysztaª trójwymiarowy.

Przypomnijmy elementarne wiadomo±ci o sko«czonym krysztale makroskopowym
ze staª¡ sieci a. Z warunku, aby jednoelektronowa funkcja falowa znikaªa na brze-
gach krysztaªu (dla uªatwienia sze±ciennego) mamy wymóg, aby dozwolone warto±ci
wektora falowego byªy skwantowane i miaªy posta¢

ki = ±2πn

Na
, n = 0, 1, 2, . . . , N − 1 (9.1)

Dla krysztaªu makroskopowego N → ∞ i ka»da ze skªadowych wektora falowego

przebiega od −2π

a
do +

2π

a
. G¦sto±¢ stanów musi speªnia¢

Nst =

kmax∫
0

D3ddk (9.2)

Punkty w przestrzeni k s¡ rozmieszczone ze staª¡ g¦sto±ci¡, wi¦c w warstwie sfe-
rycznej (k, k + dk) gdzie k = |k|, mamy dN(k) = 4πk2dk stanów. Zatem:

D3d =
dN(k)

dk
∝ k2 (9.3)

101



Wyra»aj¡c g¦sto±¢ stanów wzgl¦dem energii korzystamy z zale»no±ci E(k) ∝ k2 i
mamy

D3d(E) =
dN(E)

dE
=
dN(k)

dk

dk

dE
∝ E · 1√

E
∝
√
E (9.4)

Krysztaª dwuwymiarowy.

Przez krysztaª dwuwymiarowy rozumiemy krysztaª tak cienki, »e nie mo»emy
go poprawnie opisa¢ zakªadaj¡c istnienie wektora translacji o trzech niezale»nych
liniowo skªadowych. Warunki symetrii translacyjnej s¡ speªnione tylko w dwóch
wymiarach. Teraz dwie skªadowe wektora falowego przyjmuj¡ warto±ci z zakresu

(−2π

a
,+

2π

a
) a trzecia przyjmuje sko«czony zbiór warto±ci Nz, je±li to w kierunku z

krysztaª ma grubo±¢ Na. Rozkªad dozwolonych warto±ci wektora k w przestrzeni
odwrotnej ma posta¢ osobnych pªaszczyzn z g¦stym, równomiernym rozkªadem
stanów dozwolonych w pªaszczy¹nie. W tym przypadku g¦sto±¢ stanów musi speª-
nia¢

Nst =

kmax∫
0

D2ddk (9.5)

Dla krysztaªu dwuwymiarowego stany o dwuwymiarowym wektorze k z zakresu
(k, k + dk) s¡ ograniczone pier±cieniem o szeroko±ci dk i powierzchni πkdk.

Nst =

kmax∫
0

D2k(k)dk =

kmax∫
0

D2kdk =

kmax∫
0

D2kπkdk (9.6)

i

D2d(k) =
dN(k)

dk
∝ k1 (9.7)

Odpowiednio,

D3d(E) =
dN(E)

dE
=
dN(k)

dk

k

dE
∝
√
E · 1√

E
∝ 1 (9.8)

Obserwujemy jako±ciowa zmian¦ w g¦sto±ci stanów. Dla jednego pasma g¦sto±¢
stanów jest staªa. Gdy mamy wi¦cej pasm, numerowanych warto±ciami kz czyli
liczb¦ proporcjonaln¡ do liczby warstw atomowych, g¦sto±¢ stanów ma posta¢ schod-
kow¡.

Krysztaª jednowymiarowy.

Krysztaªy jednowymiarowe nazywane s¡ te» drutami kwantowymi. S¡ to ukªady,
które maj¡ symetri¦ translacyjn¡ tylko w jednym wymiarze. W obu pozostaªych
ich rozmiar jest rz¦du dªugo±ci fali de Broglie'a. Dla drutu kwantowego stany o
wektorze k z zakresu (k, k + dk) s¡ ograniczone odcinkiem o dªugo±ci dk..

D1d(k) =
dN(k)

dk
∝ 1 (9.9)

a w funkcji energii

D1d(E) =
dN(E)

dE
=
dN(k)

dk

dk

dE
∝ 1√

E
(9.10)
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Ka»dej warto±ci pary (k2, k3) w rozkªadzie g¦sto±ci stanów odpowiada hiperbola

ksztaªtu
1√
E
, d¡»¡ca asymptotycznie do warto±ci

h̄2(k2
2 + k2

3)

2me

.

Rysunek 9.2. G¦sto±¢ stanów elektronów swobodnych w krysztale trójwymi-
arowym D3d, dwuwymiarowym D2d i jednowymiarowym D1d.

Ukªady zerowymiarowe

W ukªadach zerowymiarowych ruch elektronów jest ograniczony we wszystkich
trzech wymiarach. Warto±ci wszystkich trzech skªadowych wektora falowego s¡
dyskretne. Pojedyncze stany energetyczne mo»na uwa»a¢ za maj¡ce g esto±¢ stanów
postaci delty Diraca. G¦sto±¢ stanów ukªadu skªada si¦ z takich delt.

9.3 Stany energetyczne kropki kwantowej

W pierwszym przybli»eniu mo»emy traktowa¢ stany w kropce kwantowej jak stany
w studni kwantowej. W jednym wymiarze najni»szy poziom energetyczny w studni
kwantowej o szeroko±ci d to:

E0
1d =

1

8

h2

md2
(9.11)

Najni»szy poziom w trójwymiarowej studni kubicznej ma energi¦:

E0
3d =

3

8

h2

md2
(9.12)

W sferycznej studni kwantowej najni»szy stan ma energi¦:

E0
3d =

1

2

h2

md2
(9.13)

Jest to zgodne z rozmiarami studni:

Vsfera = 4/3π(d/2)3 Vkubik = d2/4

Stosuj¡c powy»sze poprawki energetyczne do pasm póªprzewodnika o pasmach w
przybli»eniu parabolicznych otrzymujemy, »e szeroko±¢ przerwy energetycznej dla
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kropki kwantowej jest wi¦ksza od szeroko±ci przerwy e krysztale obj¦to±ciowym o
podwojon¡ warto±¢ E0

1d - jedna skªadowa dla elektronów i jedna dla dziur. Mini-
malna energia potrzebna do wytworzenia pary elektron-dziura w kropce to:

Wwzb = Eg + E0
1d(E

−) + E0
1d(E

+) (9.14)

Warto±¢ E0
3d dla kropki kwantowej mo»na tez powi¡za¢ z poj¦ciem masy efekty-

wnej:

Ewell =
h2

2m∗d2
(9.15)

gdzie
1

m∗
=

1

me

+
1

md

(9.16)

Wyznaczaj¡c energi¦ utworzenia pary elektron-dziura powinni±my wzi¡¢ jeszcze pod
uwag¦ energi¦ kulobowsk¡ ich przyci¡gania w otoczeniu o staªej dielektrycznej ε. po
uwzgl¦dnieniu ekranowania otrzymano

ECoul =
1

8

e2

2πεε0d
(9.17)

Szacunkowa warto±¢ przerwy energetycznej w kropce kwantowej to:

Eg(dot) = Eg(bulk) + Ewell + ECoul

czyli

Eg(dot) = Eg(bulk) +
h2

2m∗d2
− 1

8

e2

2πεε0d
(9.18)

Ilo±ciowa ró»nica szeroko±ci przerwy energetycznej miedzy krysztaªem obj¦to±ciowym
a kropk¡ kwantowa jest znaczaca. Przykªadowo, dla selenku kadmu CdSe warto±¢
Eg to 1.74 eV a dla kropki o ±rednicy 3 nm warto±¢ zmierzona to 2.12 eV, a warto±¢
wyznaczona z zale»no±ci (18) to nawet 3.07 eV.

Wniosek Graniczna warto±¢ energii pochªanianych fotonów, a zatem wªasno±ci
optyczne (kolor!) póªprzewodnikowych kropek kwantowych zale»¡ od ich rozmiaru.

Ilustracj¦ tej zale»no±ci stanowi¡ widma emisyjne i adsorpcyjne kropek kwan-
towych ró»nych rozmiarów, przedstawione na rysunkach 9.3 i 9.4. Maksima inten-
sywno±ci ró»ni¡ si¦ kolorem w zale»no±ci od rozmiaru kropki, przy czym maksimum
�uorescencyjne przypada dla danej kropki dla nieco dªu»szych fal ni» absorpcyjne.

W przeciwie«stwie do póªprzewodnikowych kropek kwantowych, wªasno±ci opty-
czne metalicznych kropek kwantowych maªo zale»¡ od ich rozmiaru. Pik adsorpcyjny
dla kropek metalicznych jest zwi¡zany z generowaniem plazmonów.
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Rysunek 9.3. Widma emisyjne kropek kwantowych CdSe ró»nych rozmi-
arów.

Rysunek 9.4. Widma adsorpcyjne kropek kwantowych CdSe ró»nych
rozmiarów.

9.4 Blokada Coulombowska

Rozmiary kropek kwantowych powoduj¡, »e zachowanie elektronów w kropkach jest
okre±lone efektami kwantowymi. Nie wszystkie z efektów rozmiarowych maj¡ natur¦
opisywan¡ mechanik¡ falow¡. Maªe rozmiary kropek powoduj¡ te» ujawnienie si¦
kwantyzacji ªadunku. Pojemno±¢ elektryczna kropki jest wprost proporcjonalna do
jej liniowego rozmiaru. Kropka mo»e by± tak maªa, »e energia potrzebna do dodania
jednego elektronu mo»e przekracza¢ energi¦ termiczn¡. w tej sytuacji ruch ªadunków
jest zablokowany. To zjawisko nazywane jest blokada Coulombowsk¡. Jest to efekt
rozmiarowy, ale klasyczny.

Pojemno±¢ kropki kwantowej mo»emy modelowa¢ pojemno±ci¡ kondensatora kulis-
tego:

C = 2πεε0d (9.19)
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Energia ªadowania przez dodanie jednego elektronu:

EC =
E2

2C
=

E2

4πεε0d
(9.20)

Energia ªadowania mo»e przekracza¢ kBT .

Przykªad: kropka o promieniu 10 nm z materiaªu materiale o staªej dielektrycznejε =
4. energia ªadowania wynosi EC = 18meV . Odpowiada to kBT przy ok. 200K.
W niskich temperaturach potrzebne gdy napi¦cie |V | > e/2C zaczyna obserwowa¢
zaistniaªo przewodnictwo. Efekt blokady Coulombowskiej mo»e zosta¢ zniszczony,
je±li warunki zezwalaja na tunelowanie ªadunku z otoczenia.
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Rozdziaª 10

Problem wielu elektronów - metoda

Hartree-Focka

10.1 Sformuªowanie problemu

Rozwa»my ukªad zawieraj¡cy wiele elektronów - np. du»¡ molekuª¦. N elektronów
o wspóªrz¦dnych rj znajduje si¦ w potencjale kulombowskim M nieruchomych j¡der
o liczbach atomowych Zk i wspóªrz¦dnych Rk. Ka»dy elektron znajduje si¦ w po-
tencjale wszystkich j¡der

V (rj) =
∑
k

Vk(rj) =
∑
k

−Zke2

4πε0|Rk − rj|
(10.1)

Jednocze±nie elektrony oddziaªuj¡ elektrostatycznie ze sob¡, a sumaryczna energia
tych oddziaªywa« to

Hel =
1

2

∑
j 6=l

e2

4πε0|rj − rl|
(10.2)

Sumowanie z zastrze»eniem j 6= l wyklucza oddziaªywanie elektronu z sob¡, a czyn-
nik 1

2
zapewnia policzenie ka»dego oddziaªywania tylko raz. Zaniedbuj¡c inne oddzi-

aªywania (np. spin � orbita) mo»emy napisa¢ prost¡ wersj¦ hamiltonianu jako sum¦
hamiltonianów jednoelektronowych postaci

H(rj) = − h̄2

2m0

∇2
j + V (rj) (10.3)

oraz oddziaªywa«, czyli

H =
N∑
j=1

H(rj) +Hel (10.4)

Musimy teraz rozwi¡za¢ równanie Schrödingera postaci

HΨ(r1, . . . , rN) = EΨ(r1, . . . , rN) (10.5)

Jest to równanie wieloelektronowe. Trzeba wi¦c pami¦ta¢, »e wieloelektronowa
funkcja falowa musi uwzgl¦dnia¢ wªasno±ci fermionów opisane zakazem Pauliego.
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Uwzgl¦dnienie antysymetryczno±ci funkcji falowej jest konieczne nawet gdy w hamil-
tonianie nie wyst¦puj¡ jawnie oddziaªywania spinowe.

10.2 Wieloelektronowa funkcja falowa

i warto±ci oczekiwane energii

Funkcj¡ antysymetryczn¡ z de�nicji jest funkcja wyznacznikowa. Jest ona wyko-
rzystywana do konstrukcji wieloelektronowej funkcji falowej w formie wyznacznika
Slatera. Wyznacznik jest konstruowany z funkcji falowych pojedynczych elektronów,
zapisanych w formie uwzgl¦dniaj¡cej charakteryzuj¡ce funkcj¦ falow¡ liczby kwan-
towe ª¡cznie z liczb¡ spinow¡. Spin elektronu mo»e przyjmowa¢ dwie warto±ci � 1

2
i

−1
2
. Spinowe funkcje falowe oznaczamy

s1/2 = α, s−1/2 = β (10.6)

Funkcja falowa j-tego elektronu mo»e by¢ teraz zapisana jako

ϕk(j) = ψq(rj)sm(j) (10.7)

Poprzez k oznaczyli±my liczby kwantowe charakteryzuj¡ce stan elektronu ª¡cznie z
liczb¡ spinow¡. W tym momencie jednak nie musimy zastanawia¢ si¦ nad warto±-
ciami k. Wystarczy nam ±wiadomo±¢, »e k przyjmuje dla N elektronów N ró»nych
warto±ci, które mo»emy ponumerowa¢ kolejno od 1 do N. Wyznacznik Slatera za-
pisujemy w postaci

Ψ =
1√
N !

ϕ1(1) . . . ϕN(1)
ϕ1(2) . . . ϕN(2)

...
ϕ1(N) . . . ϕN(N)

(10.8)

Wchodz¡ce w skªad wyznacznika funkcje ϕl(m) oznaczaj¡ funkcje falowe stanu m-
tego elektronu w stanie okre±lonym l-tym zbiorem liczb kwantowych. Z de�nicji te»
funkcje ϕl(m) s¡ unormowane i ortogonalne.

Naszym podstawowym zadaniem jest teraz wyznaczenie warto±ci oczekiwanej en-
ergii ukªadu elektronów opisanego skonstruowanym wcze±niej hamiltonianemH oraz
funkcj¡ falow¡ w postaci wyznacznika Slatera.

E =
〈∫

Ψ∗HΨdV1 . . . dVN

〉
(10.9)

W powy»szym nawiasy 〈〉 oznaczaj¡ sumowanie po funkcjach spinowych, a dVl
wskazuj¡ na caªkowanie po wspóªrz¦dnych l-tego elektronu. Po pouczaj¡cych, lecz
»mudnych przeliczeniach (szczegóªy w sekcji 7.1.5 - Praktyczne obliczenia) otrzymu-
jemy

E =
∑
k

Hk,k +
1

2

∑
k,k′

(Vkk′,kk′ − Vkk′,k′k) (10.10)

Skªadniki wyra»enia na warto±¢ oczekiwan¡ energii to:
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• warto±ci oczekiwane hamiltonianu pojedynczego elektronu w stanach opisy-
wanych liczbami kwantowymi k

Hk,k =
〈∫

φ∗kH(r)φkdV
〉

(10.11)

• oddziaªywanie g¦sto±ci ªadunku elektronu a w stanie k z g¦sto±ci¡ ªadunku
elektronu b w stanie k′, czyli zwykªe oddziaªywanie kulombowskie

Vkk′,kk′ =

〈∫ ∫
φ∗k(a)φ∗k′(b)

e2

4πε0|ra − rb|
φk(a)φk′(b)dVadVb

〉
(10.12)

co jest bardziej widoczne, je±li powy»sze zapiszemy jako

Vkk′,kk′ =

〈∫ ∫ (eφ∗k(a)φk(a))(eφ∗k′(b)φk′(b))

4πε0|ra − rb|
dVadVb

〉

• oddziaªywanie wymienne, nie maj¡ce prostej interpretacji klasycznej, a b¦d¡ce
wynikiem zastosowanej postaci funkcji falowej, czyli ostatecznie b¦d¡ce wynikiem
oddziaªywa« spinowych wyra»onych zakazem Pauliego wymuszaj¡cym t¦ posta¢

Vkk′,k′k =

〈∫ ∫
φ∗k(a)φ∗k′(b)

e2

4πε0|ra − rb|
φk′(a)φk(b)dVadVb

〉
(10.13)

Znamy teraz ogóln¡ posta¢ wyra»enia na warto±¢ oczekiwan¡ energii ukªadu wielu
oddziaªywuj¡cych elektronów. W konkretnych przypadkach wyra»enie to przyjmuje
jednak ró»n¡ posta¢ w zale»no±ci od tego, jak elektrony zapeªniaj¡ dost¦pne stany
energetyczne. Teraz zajmiemy si¦ przybli»eniem naszego ogólnego wyra»enia na en-
ergi¦ do zastosowania w konkretnych przypadkach. Pierwszym, co mo»na zrobi¢, to
wykorzystanie tego, »e atomowe funkcje falowe maj¡ posta¢ iloczynu funkcji zale»nej
od zmiennej przestrzennej i funkcji spinowej. Pozwala to oddzieli¢ sumowanie po
stanach spinowych od caªkowania po zmiennych przestrzennych. Za± sumowanie po
zmiennych spinowych wykonuje si¦ prosto, pami¦taj¡c »e

〈sm, sm′〉 = δm,m′ (10.14)

Pozwala to zapisa¢ oddziaªywanie kulombowskie jako

Vkk′,kk′ = Vqq′,qq′ 〈sm(a), sm(a)〉 〈sm′(b), sm′(b)〉 (10.15)

gdzie q jest zbiorem liczb kwantowych ró»ni¡cych si¦ od k brakiem liczby spinowej i

Vqq′,qq′ =
∫
ψ∗q (ra)ψ

∗
q′(rb)

e2

4πε0|ra − rb|
ψq(ra)ψq′(rb)dVadVb (10.16)

Analogicznie, energia wymienna to

Vkk′,k′k = Vqq′,q′q 〈sm(a), sm′(a)〉 〈sm(b), sm′(b)〉 (10.17)
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gdzie

Vqq′,q′q =
∫
ψ∗q (ra)ψ

∗
q′(rb)

e2

4πε0|ra − rb|
ψq′(ra)ψq(rb)dVadVb (10.18)

Energia wymienna Vkk′,k′k ma warto±¢ niezerow¡, gdy niezerowe s¡ wyra»enia
〈sm(a), sm′(a)〉 i 〈sm(b), sm′(b)〉. To za± zachodzi, gdy m = m′, czyli gdy obie strony
wyra»enia opisuj¡ elektron o tej samej liczbie spinowej.

Jak wida¢ sumowanie po stanach spinowych gra istotn¡ rol¦ w wyznaczaniu en-
ergii ukªadu wielu elektronów. W zastosowaniach ró»ni¡ si¦ ukªady z zamkni¦tymi
powªokami elektronowymi, gdzie mamy równ¡ ilo±¢ elektronów ze spinem 1

2
i ze

spinem −1
2
, i ukªady z otwartymi powªokami elektronowymi, gdzie spiny nie s¡

zrównowa»one.

10.2.1 Wyznacznik Slatera i warto±¢ oczekiwana
energii dla powªok otwartych

[Podej±cie to jest nazywane tak»e metod¡ nieograniczon¡ pola samouzgodnionego
(SCF).]

Przypadek powªok otwartych jest bardziej ogólny i ªatwo upraszcza si¦ do przy-
padku powªok zamkni¦tych. Napiszmy zatem funkcj¦ falow¡ (wyznacznik Slatera)
dla ukªadu elektronów obsadzaj¡cych powªoki otwarte. Wygodnie b¦dzie zró»ni-
cowa¢ w sposób widoczny stany atomowe o ró»nym spinie. Oznaczaj¡c

φl = ψlα, φl = ψlβ (10.19)

Mo»emy napisa¢ wyznacznik Slatera jako

Ψ =
1√

(Mα +Mβ)!
det|φ1, . . . φMα , φMα+1

, . . . φMα+Mβ
| (10.20)

gdzie mamy liczby elektronów o spinach α i β odpowiednio oznaczone jakoMα iMβ

oraz caªkowita liczba elektronów to N = Mα +Mβ.

Warto±¢ oczekiwana energii to teraz

E = 〈Ψ∗|H|Ψ〉 =
Mα+Mβ∑
j=1

Hjj +
1

2

Mα+Mβ∑
i=1

Mα+Mβ∑
j=1

Vij,ij −
1

2

Mα∑
i=1

Mα∑
i=1

Vij,ji −
1

2

Mα+Mβ∑
i=Mα+1

Mα+Mβ∑
i=Mα+1

Vij,ji (10.21)

Jak poprzednio, Hjj to energia pojedynczego elektronu w stanie j, kinetyczna i
potencjalna w polu elektrostatycznym j¡der. Vij,ij to energia kulombowska oddzi-
aªywa« mi¦dzy elektronami, a Vij,ji to energia wymienna, niezerowa tylko dla elek-
tronów o takich samych spinach.

Uwaga Tak skonstruowana funkcja falowa nie wyklucza, »e dwa elektrony o ró»nych
spinach b¦d¡ miaªy te same wspóªrz¦dne przestrzenne. Cho¢by z tego powodu wynik
nie b¦dzie dokªadny, a otrzymana warto±¢ oczekiwana energii b¦dzie wi¦ksza ni»
prawdziwa w stanie podstawowym.
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10.2.2 Warto±¢ oczekiwana energii dla powªok
zamkni¦tych

Mamy N/2 elektronów ze spinem 1
2
i N/2 ze spinem −1

2
. Wyra»enie na warto±¢

oczekiwan¡ energii (21) mo»na zapisa¢ pro±ciej uwzgl¦dniaj¡c, »e Mα = Mβ = N/2:

E =
∑
k

Hk,k +
1

2

∑
k,k′

(Vkk′,kk′ − Vkk′,k′k)

Mo»emy wykona¢ sumowania po stanach spinowych pami¦taj¡c, »e

Hqα,qα = Hqβ,qβ (10.22)

i odpowiednio ∑
k

Hk,k = 2
∑
k

Hq,q (10.23)

∑
k

∑
k′
Vk,k′ = 2

∑
q

∑
q′
Vq,q′ (10.24)

ale skoro 〈sk, sk′〉 = δk,k′ to ∑
k

∑
k′
Vk,k′ =

∑
q

∑
q′
Vq,q′ (10.25)

Ostatecznie
E =

∑
q

Hqq +
∑
q

∑
q′

(2Vqq′,qq′ − Vqq′,q′q) (10.26)

10.2.3 Warto±¢ oczekiwana energii dla ukªadu
o powªokach zamkni¦tych i otwartych

[Metoda nazywana tak»e metod¡ ograniczon¡ pola samouzgodnionego (SCF).]

Przedstawione powy»ej metody konstruowania funkcji falowej maj¡ ograniczone
zastosowanie z dwóch zasadniczych powodów:

• w wi¦kszo±ci atomów wystepuj¡ zarówno powªoki otwarte, jak zamkni¦te

• funkcja falowa w postaci wyznacznika Slatera mo»e nie by¢ funkcj¡ wªasna
operatora spinu caªkowitego ukªadu.

Problem zgodno±ci funkcji falowej z operatorem spinu caªkowitego mo»na rozwi¡za¢
buduj¡c t¦ funkcj¦ z kombinacji wyznaczników przemy±lanych tak, aby ukªad elek-
tronów miaª zaªo»on¡ warto±¢ spinu. Rozwa»my sytuacj¦ w której jeden z elektronów
z pary o ró»nych spinach w stanie mα mo»e by¢ wzbudzony do stanu nβ przy czym
spin caªkowity ukªadu zmienia si¦ od 0 do −1h̄, lub ze stanu mβ do stanu nα (spin
caªkowity +1h̄).

Przydatne b¦d¡ nast¦puj¡ce funkcje falowe:
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• Tripletowa (uwzgl¦dniaj¡ca jeden z trójki mo»liwych stanów spinu caªkowitego)
funkcja falowa o spinie caªkowitym −1 · h̄ opisuj¡ca ukªad w którym elektron
zostaª wzbudzony ze stanu m do stanu n

3
−1Ψn

m = det|φ1φ1 . . . φsφsφmφn| (10.27)

• Tripletowa funkcja falowa o spinie caªkowitym 0

3
0Ψn

m = det|φ1φ1 . . . φsφsφmφn| − det|φ1φ1 . . . φsφsφnφm| (10.28)

• Tripletowa funkcja falowa o spinie caªkowitym 1

3
1Ψn

m = det|φ1φ1 . . . φsφsφmφn| (10.29)

Odpowiednio wyra»enie na warto±¢ oczekiwan¡ energii przybiera te» bardziej
skomplikowan¡ posta¢. Zawiera skªadniki opisuj¡ce wkªad energii od elektronów
z powªok zamknietych Hpz, wkªad energii od elektronów z powªok otwartych Hpo

oraz energi¦ oddziaªywa« mi¦dzy elektronami z tych powªok Hpzpo.

3E = Hpz +Hpo +Hpzpo (10.30)

Hpz =
s∑

k=1

Hkk +
s∑

k=1

s∑
l=1

(2Vkl,kl − Vkl,lk) (10.31)

Hpo = Hmm +Hnn + Vmn,mn − Vmn,nm (10.32)

Hpzpo =
s∑

k=1

(2Vkm,km − Vkm,mk) +
s∑

k=1

(2Vkn,kn − Vkn,nk) (10.33)

10.3 Przechodzimy do konkretów, czyli zastosowanie

zasady wariacyjnej

Zdecydowali±my, jak¡ posta¢ ogóln¡ (w pierwszym przybli»eniu) musi mie¢ hamilto-
nian i funkcja falowa. Hamiltonian jest zde�niowany czytelnie i co najwy»ej mo»na
do niego dokªada¢ skªadniki opisuj¡ce skutki energetyczne jeszcze nieuwzgl¦dnionych
oddziaªywa«.
Natomiast posta¢ funkcji falowej jest okre±lona tylko co do ogólnego ksztaªtu (wyz-
nacznik). Natomiast nic jeszcze nie mówili±my o postaci jednoelektronowych funkcji
falowych φk(a). Mo»emy w pierwszym przybli»eniu zastosowa¢ funkcje atomowe,
ale jest oczywiste, »e stan elektronu w ukªadzie wielu oddziaªuj¡cych elektronów
(czyli w ukªadzie gdzie wyst¦puje wi¡zanie chemiczne) jest inny ni» stan elektronu
w izolowanym atomie.

Pragniemy znale¹¢ stan podstawowy ukªadu. Zasada wariacyjna zapewnia, »e naj-
ni»sza ze znalezionych przez nas energii b¦dzie najbli»sza stanowi podstawowemu.
Sposób zastosowania zasady wariacyjnej zilustrujmy na najprostszym przykªadzie,
czyli funkcji falowej dla powªok zamkni¦tych. Przed przyst¡pieniem do dalszych
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rachunków u±wiadommy sobie dodatkowe warunki, jakie narzucamy na nasze funkcje.
Po pierwsze, funkcje φk s¡ ortogonalne (w razie potrzeby przeprowadzamy proce-
dur¦ ortogonalizacji, co zawsze jest mo»liwe dla funkcji liniowo niezale»nych) oraz
znormalizowane ∫

ψ∗qψqdV = 1 dla wszystkich q (10.34)

Po drugie, normalizujemy te» wieloelektronow¡ funkcj¦ falow¡

〈Ψ∗|Ψ〉 = 1 (10.35)

Teraz stosujemy rachunek wariacyjny wzgl¦dem ψq(a) do równania

E =
∑
q

Hqq +
∑
q

∑
q′

(2Vqq′,qq′ − Vqq′,q′q)

Formalnie oznacza to zró»niczkowanie prawej strony tego równania po wszystkich
ψ∗q (a) a nast¦pnie wycaªkowanie otrzymanego po wspóªrz¦dnych elektronowych.
Otrzymujemy ukªad równa« dla wszystkich stanów q, wi¡»¡cy funkcje falowe elek-
tronów a i b (oznaczamy ψq(a) = ψq(ra), rab = |rb − ra|):

H(a)ψq(a) + 2
∑
q′

∫
|ψq′(b)|2

e2

4πε0rab
dVbψq(a)

−
∑
q′

∫
ψ∗q′(b)ψq(b)

e2

4πε0rab
dVbψq′(a) = εqψq(a) (10.36)

W sensie matematycznym wielko±ci εq s¡ mno»nikami Lagrange'a.

Otrzymane równania maj¡ posta¢ podobn¡ jak równanie Schrödingera i podobnie
mo»na interpretowa¢ ich kolejne wyrazy. H(a)ψq(a) to energia elektronu a w stanie
q � kinetyczna i potencjalna w polu j¡der atomowych.
2
∑
q′
∫
|ψq′(b)|2 e2

4πε0rab
dVbψq(a) to energia kulombowska oddziaªywania elektronu a w

stanie q opisanym funkcj¡ falow¡ ψq(a) z g¦sto±ci¡ ªadunku elektronu b, niezale»nie
od stanu elektronu b (sumujemy po wszystkich mo»liwych stanach q′).
Trzeci wyraz nazywany jest wymiennym oddziaªywaniem kulombowskim, poniewa»
miesza g¦sto±ci elektronowe elektronów a i b.
Parametr εq ma zatem znaczenie energii elektronu w stanie ψq.

Otrzymany ukªad równa« mo»na rozwi¡za¢ w sposób samouzgodniony. W pier-
wszym kroku trzeba zaªo»y¢ jak¡± posta¢ jednoelektronowych funkcji falowych. Mog¡
to by¢ funkcje atomowe, gausiany lub dowolne inne, które ostatecznie doprowadz¡
do samouzgodnionego wyniku (¹le dobrane funkcje próbne powoduj¡ rozbie»no±¢
albo co najmniej bardzo dªugie obliczenia). Korzystaj¡c z zaªo»onej postaci funkcji
falowych oblicza si¦ g¦sto±¢ ªadunku e|ψq′(b)|2 oraz g¦sto±¢ wymiany eψ∗q′(b)ψq(b).
Otrzymane wyniki podstawia si¦ do ukªadu równa«, w którym trzeba wykona¢
caªkowania po dVb i sumowania po q′. Pozostaje do rozwi¡zania ukªad równa«
liniowych na ψq(a). Gdy te ju» mamy wyliczone, wykonujemy nast¦pn¡ iteracj¦
wyznaczaj¡c ze znalezionych funkcji g¦sto±¢ ªadunku i g¦sto±¢ wymiany. Kontynu-
ujemy w ten sposób, a» funkcje falowe w kolejnych krokach s¡ identyczne (w sensie
zaªo»onego wcze±niej kryterium identyczno±ci).
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10.4 Niedokªadno±¢ oblicze«, czyli energia korelacji

Jak ju» wspomniano, funkcja falowa w postaci wyznacznika Slatera nie wyklucza
wyst¦powania dwóch elektronów o przeciwnym spinie w tym samym poªo»eniu. Jest
to gªówna przyczyna niedokªadno±ci w obliczeniu energii metod¡ Hartree-Focka.
Uwzgl¦dnienie unikania si¦ przez elektrony na skutek oddziaªywa« kulombowskich,
a nie tylko spinowych opisanych zakazem Pauliego, prowadzi do ni»szych warto±ci
energii. Ró»nica ta jest na tyle istotna, »e ma nadano jej osobn¡ nazw¦, nazw¦
energia korelacji. Energia korelacji to z de�nicji ró»nica mi¦dzy dokªadn¡ (ale niere-
latywistyczn¡) energi¡ ukªadu a energi¡ Hartree-Focka.

10.4.1 Zwi¡zek wyznaczonych energii z danymi
do±wiadczalnymi

Twierdzenie (przybli»enie) Koopmana stwierdza, »e energia jonizacji ukªadu poprzez
usuni¦cie jednego elektronu mo»e by¢ przyj¦ta jako energia wyznaczona dla stanu,
z ktorego usuni¦to elektron. Ta ocena zaniedbuje energetyczne efekty reorganizacji
elektronów w zjonizowanym ukªadzie i odpowiednio te» ró»nice w energiach korelacji,
niemniej jednak sprawdza si¦ wystarczaj¡co dobrze.

10.4.2 Próbujemy uwzgl¦dni¢ korelacj¦ mi¦dzy
elektronami

Technika uwzgl¦dniania korelacji polega na skonstruowaniu funkcji falowej ukªadu
jako kombinacji liniowej wyznaczników Slatera dla ró»nych kon�guracji elektrono-
wych. Zmiennymi poszukiwanymi staj¡ si¦ wspóªczynniki przy wyznacznikach tej
kombinacji.

Wyja±nijmy na prostym przykªadzie, na czym polega metoda mieszania kon�gu-
racji. Rozwa»my atom berylu. Jego liczba atomowa to 4, a zazwyczaj oczekujemy, »e
b¦dzie on w stanie singletowym, opisanym wyznacznikiem Slatera skonstruowanym
z funkcji stanów atomowych 1sα, 1sβ, 2sα, i 2sβ.

1
0Ψ = det|1s 1s 2s 2s| (10.37)

Mo»liwe jest te» wyst¡pienie stanu, w którym elektrony ze stanu 2s zostaªy przenie-
sione do stanu 2p z zachowaniem spinów. Tak¡ sytuacj¦ opisuje funkcja

1
1Ψ =

1√
3

[
det|1s 1s 2px 2px|+ det|1s 1s 2py 2py|+ det|1s 1s 2pz 2pz|

]
(10.38)

Teraz mo»emy poszuka¢ stanu podstawowego, stosuj¡c zasad¦ wariacyjn¡ do funkcji

Ψe = C0
1
0Ψ + C1

1
1Ψ (10.39)

Poszukiwane parametry C0 i C1 musz¡ speªnia¢ warunek normalizacyjny

C2
0 + C2

1 = 1 (10.40)
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W tym konkretnym przypadku okazuje si¦, »e najni»sz¡ energi¦ dla atomu berylu
otrzymujemy, gdy C0 = 0.95 a C1 = 0.31. Odpowiednio prawdopodobie«stwa wys-
t¡pienia kon�guracji 1s2s2 i 1s2p2 to C2

0 = 0.90 i C2
1 = 0.1, a w stanie podstawowym

±rednia kon�guracja to 1s2 2s1.80 2p0.2. Uwzgl¦dnienie wi¦kszej liczby kon�guracji
mo»e dalej obni»y¢ wyliczon¡ warto±¢ energii.

10.5 Praktyczne obliczenia, czyli po»ytki z ortogo-

nalno±ci

Rozwa»aj¡c ukªad wielu oddziaªuj¡cych elektronów przyj¦li±my, »e wyra»enie opisu-
j¡ce warto±¢ oczekiwana energii tego ukªadu dla funkcji falowej w postaci wyz-
nacznika Slatera ma posta¢

E =
∑
k

Hk,k +
1

2

∑
k,k′

(Vkk′,kk′ − Vkk′,k′k) (10.41)

Zastanówmy si¦ teraz, jak to stwierdzono. Prze±led¹my w kolejnych krokach
metod¦ otrzymywania warto±ci oczekiwanej operatorów dla funkcji wyznacznikowej.
Przypomnijmy, »e nasz wyznacznik jest zbudowany z ortogonalnych i znormali-
zowanych funkcji stanów jednoelektronowych φk(m) = φk(rm) opisuj¡cych stan m-
tego elektronu zde�niowany zbiorem liczb kwantowych k.
Funkcja falowa caªego ukªadu to

Ψ =
1√
N !
detφ =

∑
P (k)

(−1)Pφk1(1) . . . φkN(N) (10.42)

Naszym zadaniem jest obliczenie warto±ci oczekiwanej operatora Ô〈∫
detφ∗ Ô detφ dV1 . . . dVN

〉
(10.43)

• W najprostszym przypadku
Ô = 1 (10.44)

Jedyne, co potrzebujemy, to zauwa»y¢, »e caªkowanie po dVmi dotyczy tylko
wspóªrz¦dnychmi-tego elektronu czyli funkcji φki(mi). Zatem po wymno»eniu
wyznaczników i pogrupowaniu caªek wzgl¦dem dVmi sum¦ znajdziemy:〈∫

detφ∗ Ô detφ dV1 . . . dVN

〉
=∑

P (ki)

(−1)P
[〈∫

φ∗k1′(1)φk1(1)
〉
. . .
〈∫

φ∗kN ′(N)φkN(N)
〉]

(10.45)

Dalej, ze wzgl¦du na ortonormalno±¢ funkcji φki(mi) o ró»nych stanach ki
zauwa»amy, »e niezerowe i o warto±ci 1 s¡ wyra»enia 〈

∫
φ∗ki′(mi)φki(mi)dVmi〉

tylko dla przypadków, gdy ki′ = ki. Ostatecznie,〈∫
detφ∗detφ dV1 . . . dVN

〉
= N ! (10.46)
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Oczywi±cie, otrzymany wynik mo»na zastosowa¢ natychmiast do operatorów
mno»enia przez wielko±¢ skalarn¡, np. staªego potencjaªu.

• Przypadek operatora dziaªaj¡cego tylko na jeden elektron (np. operatora en-
ergii kinetycznej m-tego elektronu)

Ô = H(m) (10.47)

Post¦puj¡c jak poprzednio, otrzymujamy〈∫
detφ∗ Ô detφ dV1 . . . dVN

〉
=
∑
P (ki)

(−1)P
(〈∫

φ∗k1′(1)φk1(1)dV1

〉
. . .

〈∫
φ∗km′(m)H(rm)φkm(m)dVm

〉
. . .
〈∫

φ∗kN ′(N)φkN(N)dVN

〉)
(10.48)

czyli

〈∫
detφ∗ Ô detφ dV1 . . . dVN

〉
= (N − 1)!

N∑
k=1

〈∫
φ∗k(m)H(rm)φk(m)dVm

〉
(10.49)

Pozostaªe wyrazy prawej sumy, jak poprzednio, znikaj¡ z powodu ortogonal-
no±ci funkcji φki.

• Powy»sze ma bezpo±rednie zastosowanie do operatora b¦d¡cego sum¡ opera-
torów jednoelektronowych. tej samej postaci (np. suma energii kinetycznych
wszystkich N elektronów ukªadu)

Ô =
∑
m

H(m) (10.50)

Ze wzgl¦du na nierozró»nialno±¢ elektronów wynik sprowadza si¦ do pomno»e-
nia przez N wyniku dla operatora jednoelektronowego

〈∫
detφ∗ Ô detφ dV1 . . . dVN

〉
= N !

N∑
k=1

〈∫
φ∗k(m)H(rm)φk(m)dVm

〉
(10.51)

• Pozostaje nam jeszcze wyznaczy¢ warto±¢ oczekiwan¡ operatora dwucentrowego
� oddziaªywania kulombowskiego mi¦dzy dwoma elektronami o wspóªrz¦dnych

rm i rn, postaci V (m,n) =
e2

4πε0rmn

Ô = V (m,n) (10.52)

Jak uprzednio korzystamy z ortonormalno±ci stanów. Jedynie stany elek-
tronów n im nie podlegaj¡ temu uproszczeniu, poniewa» caªkowanie po dVm dVn
musi uwzgl¦dni¢ tak»e zale»ny od rm i rn operator, pozostaj¡ wi¦c do obliczenia
wielko±ci postaci ∫

φ∗k′(m)φ∗k′(n)V (m,n)φk(m)φk(n) dVm dVn (10.53)
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Podobnie jak poprzednio eliminuj¡c z rozwa»a« stany ortonormalne stwierdzamy,
»e pozostaj¡ nam nast¦puj¡ce mo»liwo±ci:

a) {k′,m} = {k,m}, {k′, n} = {k, n}
b) {k′,m} = {k, n}, {k′, n} = {k,m} (10.54)

Dla zadanych m i n w wyznaczniku mamy (N − 2)! permutacji pozostaªych
jednoelektronowych funkcji falowych, wi¦c〈∫

detφ∗ V (m,n) detφ dV1 . . . dVN

〉
=

(N − 2)!
∑
k 6=k′

(〈∫
φ∗k(a)φ∗k′(b)V (a, b)φk(a)φk′(b) dVa dVb

〉

−
〈∫

φ∗k(a)φ∗k′(b)V (a, b)φk
′(b)φk(a) dVa dVb

〉)
(10.55)

Otrzymany rezultat w skrócie zapisujemy jako〈∫
detφ∗ V (m,n) detφ dV1 . . . dVN

〉
= (N − 2)!

∑
k 6=k′

(Vkk′,kk′ −Vkk′,k′k) (10.56)

Zauwa»my, »e Vkk′,k′k ma przeciwny znak ni» Vkk′,kk′ ze wzgl¦du na to, »e
odpowiada permutacji z jednym przestawieniem w wyznaczniku Slatera.

• Oddziaªywania elektrostatyczne wszystkich elektronów ukªadu opisuje opera-
tor

Ô =
1

2

∑
m6=n

V (m,n) (10.57)

Korzystaj¡c z tego, »e wyznaczone wy»ej caªki Vkk′,kk′ i Vkk′,k′k nie zale»¡ od
indeksu elektronu suma 1

2

∑
m 6=n

sprowadza si¦ do mno»enia przez N · n − N =

N(N − 1) co ostatecznie daje〈∫
detφ∗ V (m,n) detφ dV1 . . . dVN

〉
=

1

2
N !

∑
k 6=k′

(Vkk′,kk′ − Vkk′,k′k) (10.58)
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