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Samenvatting 

Voor bandenstructuurberekeningen in de GW-benadering is het noodzake

lijk om een zogenaamde polarisatiefunctie te berekenen. Daarbij doen 

zich enkele specifieke moeilijkheden voor. In dit verslag wordt behan

deld welke deze moeilijkheden zijn, en worden mogelijke oplossings

methoden nader uitgewerkt aan de hand van een één-dimensionaal model

systeem. 
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Inleiding 

Veel elektrische eigenschappen van een halfgeleider worden mede 

bepaald door zijn bandenstructuur van met name de banden rond de gap. 

In diverse benaderingsschema's is men er tot op heden met ab

initia berekeningen alleen in geslaagd de valentiebandenstuctuur 

redelijk nauwkeurig te bepalen. De structuur van de onderste 

geleidingsbanden en de grootte van de bandgap heeft men tot op heden 

met deze benaderingsschema's echter niet nauwkeurig kunnen bepalen. 

Sinds enige jaren wordt gepoogd om met behulp van Greense-functie 

theorie bandstructuren van halfgeleiders te berekenen. In beginsel 

worden hierbij alle effecten ten gevolge van elektron-elektron inter

actie in rekening gebracht. Men volstaat in dit kader in het algemeen 

met de zogenaamde GW-benadering. Er zijn aanwijzingen dat met deze 

benadering de bandenstructuur van zowel de valentiebanden als de 

onderste geleidingsbanden nauwkeurig kan worden berekend. 

In het kader van deze benadering is het noodzakelijk om een zoge

naamde polarisatiefunctie te berekenen. Daarbij doen zich echter enke

le specifieke moeilijkheden voor die in dit verslag behandeld en voor 

een één-dimensionaal modelsysteem nader uitgewerkt worden. 
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1. De Greense functie 

In principe kan men uit de golffuncties Iw> van een N-deel tjes 

systeem vele eigenschappen van dat systeem bepalen. Voor een wissel

werkend N-deeltjes systeem zijn deze golffuncties echter in het alge

meen niet toegankelijk voor berekening. Zo is het ook voor een half

geleider onmogelijk deze golffuncties exact te bepalen. Het is dus ook 

niet goed mogelijk om op deze wijze het excitatie-spectrum van een 

halfgeleider te bepalen. Met behulp van de hieronder in te voeren 

Greense functie G kan dit doel {gedeeltelijk} wel bereikt worden. De 

Greense functie wordt gedefinieerd door: 

{1.1} 

Hierin is IIJIH> de golffunctie van het N-elektronen systeem in de 

"' grondtoestand in de Heisenberg representatie. De grootheden ,P{r 1 . t 1} 

en ~r (r2 , t 2} zijn annihilatie- respectievelijk creatie-operatoren in 

de Heisenberg representatie. Dit zijn operatoren die op een plaats-

tijdstip r 1,t1 respectievelijk r
2
,t2 een elektron annihileren respec

tievelijk creëren. De tijdsordeningsoperator T is gedefinieerd door: 

{1.2} 

Voor t 1=t2 is T niet gedefinieerd. 

De informatie die uit de Greense functie volgt is zonder twijfel 

geringer dan de informatie die zou volgen uit de golffunctie van het 

systeem in de grondtoestand. Toch kunnen verwachtingswaarden van be

langrijke observabelen met behulp van de Greense functie bepaald wor

den: 
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1 -De verwachtingswaarden van één-deeltjes operatoren in de grondtoe

stand van het systeem. Aan de hand van definitie (1.1) kan men 

bijvoorbeeld afleiden dat de verwachtingswaarde n(r) van de dicht

heirlsoperator van deeltjes (elektronen), ~t(r,t)~(r,t), gelijk is 

aan: 

n(r) = -iG(r,t;r,t+). (1.3) 

We hebben hier de notatie t+ ingevoerd. Met t+ wordt een tijdstip 

bedoeld dat infinitesimaal later ligt dan t, dat wil zeggen t+=t+~ 

met ~!o. 

2 - De totale energie van het systeem in de grondtoestand. Deze wordt 

in termen vanG gegeven door (lit. 1): 

E =- ~fd3r lim+ lim {in~t- n~2 + V(r)} G(r,t;r' ,t'). (1.4) J ' t ' -+t r ' -+r 

3- Een deel van het excitatie-spectrum van het systeem. We kunnen met 

behulp van de Greense functie iets over de excitatie-energieën van 

het N-elektronen systeem te weten komen. We kunnen met name iets 

zeggen over geëxciteerde toestanden van het N+1, respectievelijk 

N-1 deeltjes systeem, waarbij één elektron aan het systeem wordt 

toegevoegd of één elektron aan het systeem wordt onttrokken. 

In dit hoofdstuk zullen we eerst een zeer algemene relatie aflei

den die een verband legt tussen de Greense functie en de komplete set 

eigentoestanden van het N+1, respectievelijk N-1 deeltjes systeem met 

hun respectievelijke eigenwaarden. Men spreekt in dit verband wel over 

de zogenaamde Lehmann-representatie van de Greense functie. 

We voeren allereerst de komplete set energie-eigenfuncties in voor 

het N+1 elektronen systeem, dat wil zeggen voor hetzelfde systeem als 

hiervoor bedoeld met één extra elektron. We zullen deze eigenfuncties 

aangeven met II[!N+1 ,m> en de bijbehorende energie-eigenwaarden met 

EN+1 ,m. Voor t 1>t2 mogen we dan schrijven: 
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(1.5) 

Aangezien 

(1.6) 

"' "' waarin H de Hamilton-operator is en ~(r) = ~(r,O), kunnen we schrij-
ven: 

Hierin is ~ de energie van het N elektronen systeem in de grondtoe
stand. 

We voeren nu een grootheid ~ in. Deze definiëren we door 

(1.8) 

Aangezien de energie van een systeem in de grondtoestand per definitie 

de laagst mogelijke energie is van dat systeem kan eenvoudig worden 

ingezien dat 

waarbij we het symbool é hebben ingevoerd. 
m 

(1.9) 

Als we het in (1.7) voorkomende matrixelement f (r) noemen, dat 
m 

wil zeggen 

"' 
fm(r) = <~NI~(r)lwN+l,m>. ( 1.10) 

dan kunnen we voor de Greense functie G schrijven: 
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{1.11) 

Op analoge WIJZe behandelen we de situatie t
1

<t
2

. We voeren weer 

de komplete set energie-eigenfuncties in van het N-1 elektronen 

systeem, I~N- 1 ,m>' met bijbehorende energie-eigenwaarden ~-1 ,m. 
Verder schrijven we analoog aan {1.9) en {1.10): 

c~ = ~- ~-1,m' {1.12) 

A 

f~{r) = <~N- 1 ,ml~{r)I~N>. {1.13) 

Voor c' geldt nu analoog aan {1.9): m 

We komen nu tot 

= i2 f~{r 1 )f~*{r2)exp[-ic~{t 1 -t2)1h], m 

Kombineren van {1.11) en {1.15) leidt tot 

G{r1,t1;r2 ,t2 ) = -i2 fm{r1)f:{r2)exp[-icm{t
1
-t

2
)/h] 

m 

{1.14) 

{1.15) 

{1.16) 

waarin we gemakshalve één symbool gebruiken voor c en c' en voor f 
m m m 

en f'. Een eerste observatie is dat de Greense functie, voor wat hem 
treft de tijdsafhankelijkheid, slechts een functie is van t

1
-t

2
. Dit 

was ook te verwachten omdat het systeem uniform is in de tijd. Het is 
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wat de ruimtelijke afhankelijkheid betreft in het algemeen niet zo dat 

de Greense functie slechts een functie is van de verschilvector r
1
-r

2
, 

omdat het systeem in het algemeen niet ruimtelijk uniform is. 

We kunnen de Greense functie nu schrijven als 

(1.17) 

en kunnen G als volgt Fouriertransformeren naar de tijd: 

00 

G(r1 ,r2 ;é) = JdT12 G(r1 ,r2 ;T12)exp(iéT
12

1h). ( 1.18) 
-()() 

Teneinde de integraal in (1.18) te bepalen schrijven we voor de 

stapfunctie in (1.16): 

(1.19) 

Hierin is ~ een infinitesimaal klein reëel positief getal. Vergelij

king (1.19) is eenvoudig te controleren door gebruik te maken van de 

residu stelling van Cauchy. 

Invullen van (1.16) in (1.18) leidt dan rechtstreeks tot 

(1.20) 

Indien we de termen ±i~ weglaten, waarbij we de afspraak omtrent 

het teken onthouden, komen we tot 

(1.21) 

Deze uitdrukking staat bekend als de Lehmann-representatie van 
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G(r1.r2 ;E.). Deze geeft aan dat de Fourier-getransformeerde van de 

Greense functie polen heeft bij bepaalde excitatie-nivo' s van het 

systeem. Er is helaas geen uitdrukking bekend waaruit deze polen bere

kend kunnen worden. Er bestaat wel een uitdrukking voor de Fourier

getransformeerde van de Greense functie die gelijkenis vertoont met 

bovenstaande Lehmann-representatie, en waarvan de polen in principe 

wel berekend kunnen worden. Deze uitdrukking zullen we in een volgend 

hoofdstuk afleiden, maar eerst moeten we hiervoor enige nieuwe begrip

pen introduceren. 
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2. Enige begrippen 

Alvorens we de in het vorige hoofdstuk aangekondigde uitdrukking 

voor de functie G(r1 . r 2 ;é) afleiden zullen we eerst enige nieuwe 

begrippen invoeren. 

De mass operator 

De Hamiltoniaan H van een systeem wisselwerkende elektronen in een 

rooster zullen we opsplitsen in twee delen: 

(2.1) 

Hierin is H0 de Hamiltoniaan van het systeem elektronen in een rooster 

zonder onderlinge wisselwerking. H0 bestaat uit een som (over alle 

deeltjes) van kinetische energietermen voor de respectievelijke elek

tronen plus potentiële energietermen ten gevolge van de interactie met 

de ionen (de potentiaal U(r)). Eventueel nemen we in H0 nog een extra 

potentiële energieterm op. In deze laatste term wordt een poging 

gedaan iets van de onderlinge wisselwerking tussen de elektronen in 

rekening te brengen met behulp van een locale potentiaal functie zl(r) 

(l voor locaal). H1 bevat de wisselwerking van de elektronen onderling 

minus uiteraard de laatst genoemde potentiaalterm die we reeds in H0 
hebben opgenomen. 

De Greense functie die bij het niet-wisselwerkende systeem met 

Hamiltoniaan H
0 

hoort noemen we G0(x1 ;~)- De Greense functie die bij 

het systeem met totale Hamil toniaan H hoort noemen we G(x1 ;~). We 

zijn hier overgegaan op een nieuwe notatie voor plaatstijdstip r
1
,t1: 

we duiden deze combinatie aan met x1 . 

Er kan worden aangetoond dat G(x1 ;~) kan worden uitgedrukt in 

G0(x1 ;~) op de navolgende wijze: 

Deze vergelijking kan ook symbolisch weergegeven worden als: 
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(2.3) 

Hier hebben we een nieuwe functie M(x
1 
;~) ingevoerd. Deze functie, 

die in de literatuur wordt aangeduid met 'mass operator', geeft kenne

lijk op bovenstaande wijze het verband aan tussen de Greense functie 

van het niet-wisselwerkende systeem en die van het wisselwerkende 

systeem. De theorie geeft een uniek voorschrift volgens welke de 

functie M(x1 ;~) kan worden uitgedrukt in G0(x1 ;~), z
1
(r) en 

v(x1 ;~). Hierbij stelt v(x1 ;~) de energie van de onderlinge wissel

werking van de elektronen voor, dat wil zeggen de Coulombpotentiaal
energie; 

2 
v(x1 ;~) = e /(4~éolr 1-r2 1)•ó(t 1-t2 ). 

Alvorens we de uitdrukking voor M geven zullen we eerst een dia

grammatische weergave van G, G
0

, M, v en zL geven. Deze zijn: 

xl 
xl xl 

= Go(xl ;~), = G{x1 ;~), ~ M(x1 :~), = 

~ 
{a) {b) ~ 

(c) 

I xl 

I 

v(x1 :~), x~ zt (x). (2.4) 
I 

t (d) (e) 

"2 

Vergelijking (2.2) ziet er in diagrammatische weergave dan als volgt 

uit: 

+ 
(2.5) 
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Over de variabelen die geen eindpunt zijn in (2.5) moet geïntegreerd 

worden. 

Diagrammen als deze worden Feynrnan-diagrammen genoerneL Men kan 

aantonen dat de term in (2.5) met de mass operator erin in feite ge

lijk is aan een reeks meervoudige integralen van (op een numerieke 

factor na) zekere produkten van ongestoorde Greense functies G0 , Cou

lombwisselwerkingen v, en potentialen zt. Met andere woorden we kunnen 

deze term voorstellen als een reeks Feynrnan-diagrammen met zekere 

volgordes van G0 , v en zt er in. 

We zullen nu aangeven hoe een willekeurig Feynman-diagram uit deze 

reeks met m v-interacties en (n-m) zt -interacties geconstrueerd kan 

worden. Een dergelijk diagram noemen we een n-de orde Feynman-diagram, 

omdat het n interacties bevat. Zet 2m punten op papier en noem deze 

x
1

, ... x , ,y
1

, ... y , . Breng tussen elk paar x , ,y , een stippellijn m m p p 
aan die een Coulombinteractie voorstelt. Zet nu n-m nieuwe punten op 

papier, noem deze x
1
,, ... x , , en verbind aan elk punt x , , een n-m p 

zigzag lijn aan die zl voorstelt. Zet vervolgens nog twee extra punten 

op papier. Deze twee punten noemen we externe punten en we gebruiken 

daarvoor x1 en ~· Teken nu Greense-functie lijnen G0 aan elk punt zo 

dat bij elk punt er één Greense functie "uitgaat" (de pijl in de lijn 

wijst van dit punt af) en er één "inkomt" (de pijl wijst naar dit punt 

toe). Bij x1 mag er alleen één inkomen en bij ~alleen één uitgaan. 

In totaal moeten er dan m+n+l Greense-functie lijnen G0 zijn. Hierbij 

moeten we aan een aantal voorwaarden voldoen: 

1 - Het diagram dat we aldus krijgen moet een verbonden diagram zijn 

(zie fig. 2.1). 

o------~ 
X:..-------- Y2 

z (b) 

Fig. 2.1. Twee Feynman-diagrammen: {a) een verbonden diagram, {b) 

een niet-verbonden diagram. 
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2 - Diagrammen die in elkaar overgevoerd kunnen worden door topologi

sche operaties (rotaties, translaties, deformaties) mogen slechts 

éénmaal voorkomen in de reeks. In fig. 2. 7 zijn drie diagrammen 

geschetst die in elkaar overgevoerd kunnen worden. 

xl 

~~~-~~0:! 
~ 

(a) (b) 

Fig. 2.2. Drie Feynman-diagrammen (a), (b) en (c) die in eL

kaar overgevoerd kunnen worden door topoLogische operaties. 

3 - Aan elke term moet een factor (-l)Fim/hn worden toegevoegd. Hierin 

is F het aantal gesloten lussen (zie fig. 2.3). 

(a) (b) 
.. . 

--0 
\ 

,. 
, 

F=l F=O 

Fig. 2.3. Twee Feynman-diagrammen: (a) F=l, (b) F=O. 

Voor G kunnen we dan schrijven: 

~ = r + >----0 + r) + :::;r + >---~ 

+ >-----0 + >--o--o<:}-----0 + J_-~~~~D 

+ :c + ):':'; +~ +):~~~~ + p 
) ··. )'. ;· )' ) -o + + :::, + ) ) + (_- ) + _: + :: + ---.. -- . ---0 

-12-
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of in verkorte weergave 

+ 

Het symbool ~ noemen we de impraper mass operator 

tot de M die voorkomt in {2.5) en die we de proper 

men. Via de relatie 

+ + + 

(2.7) 

M in tegenstelling 

mass operator noe-

+ ... ' (2.8) 

kunnen we komen tot de volgende relatie die een verband aangeeft 

tussen M en M: 

+ + ... (2.9) 

De reeks diagrammen van M kan gevonden worden door uit de reeks 

diagrammen van M slechts die te kiezen waarvoor geldt dat ze niet 

opgesplitst kunnen worden in twee andere diagrammen door een Greense 

functie door te knippen {zie fig. 2.4). 
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/ 

I 

... -- ... 
' 

(a) 
(b) 

",' - ... 
( 

Fig. 2.4. Twee Feynman-diagrammen: (a) wet en (b) niet beho

rend tot de reeks diagrammen van M. 

We voeren nu nog het begrip skeleton M-diagram in. Een skeleton 

M-diagram is een M-diagram dat geen intern M-diagram bevat (zie fig. 
2.5). 

I 
f 

/ --- ....... 

(a) 

I 

I 

/ 

I 

I f 
(' 

(b) 

"' \ 
/ ' I I 

( <' 

Fig. 2.5. Twee Feynmandiagrammen: (a) skeLeton M-diagram en 

(b) geen skeLeton M-diagram. 

Alle M-diagrammen tesamen kunnen we nu vervangen door skeleton 

M-diagrammen, waarbij we de Greense functie voor het niet-wisselwer

kende systeem G0 vervangen door de Greense functie van het wisselwer

kende systeem. In {2.10) is M gegeven in termen vanG, ven zt. 

~ + ~--o + D 

+ cP + LD + 
(2. 10) 

Merk op dat er in {2.10) nog slechts één term is met de extra locale 

potentiaal zt(r). 
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We zullen nu nog enkele nieuwe begrippen invoeren die we later 

nodig zullen hebben. 

De som van alle skeleton M-diagrammen van de vorm l~ , w~rbij 
[g) een willekeurig diagram mag zijn zullen we aangeven met ~ ~ . 

t~ 
De dubbel gestippelde lijn geven we aan met W en noemen we de dyna-

misch gescreende interactie (lit. 2). Deze naam is zo gekozen omdat: 

1 - De W-interactie in tegenstelling tot de Coulombinteractie niet 

factoriseert met ó(t1-t2 ). Dit kan eenvoudig worden ingezien aan 

bijvoorbeeld de bijdrage van de term {~ . Vandaar de benaming 

dynamische wisselwerking. 

2 - De W-wisselwerking kan worden beschouwd als een Coulombwisselwer

king, waarbij rekening is gehouden met polarisatie-effecten 

(screening). Vandaar gescreende wisselwerking. 

We kunnen W ontwikkelen naar v en G: 

~ ' ' ' ll I 
I i I 

0 0 W(x1 ;~) 
,, 

I + Jl + + 
11 
11 
11 I 

w ~ ~ ~ 

Vervolgens kunnen we M ontwikkelen naar G en W: 

=~+---0 + 

lt 
~ '/-

(I ft ,, ,, 
~ I " \--\ ,, 

"-~ 
,, 

11 ,, 
+ ll + t."" 11 + t + 1" I; l,~ ~ I{'- Jl 

{I 11 I ,, 
11 

,,, 
11 

"" \\ \. ,,, 
' 
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0 + ... 

0 • 

" // ,, 
+ ,, 

........ 
.......... ,, 

11 ,, ,, 
' 

==0+ 
.., 

~ 
~ 

~ 

" ,\ 
}I 

/1 
.1' 

(2. 11) 

::::-

~:b+· 
/ 

"-/ 
// 

..y 

(2. 12) 



Merk op dat in de tweede term nog steeds de ongescreende Coulombwis
selwerking staat. 

Analoog aan het introduceren van M, waarbij M het verband legde 

tussen G en G0 , kunnen we nu een polarisatiefunctie P invoeren die een 

verband legt tussen v en W: 

W = v + vPW. {2.13) 

Of in diagrammatische voorstelling: 

. 
" " " " " + " ,, ::=: + 
" " (2.14) 
" 

,, ,, ,, 
" 

,, 
lol ,, 

11 

waarbij P voorgesteld wordt door + . 
Analoog aan het ontwikkelen van M naar G en v in skeleton-diagram

men kan men P ontwikkelen naar G en W: 

+-o o 0---- o---=- ,A, - + oo:' + + -=-~=-= + ,. ', 
' --- I I \ --- ---- v: + .... {2.15) 

Analoog aan de eisen waaraan de skeleton M-diagrammen moeten voldoen, 

moet in {2.15) gelden dat in een W-interactie zich geen P-diagram 

bevindt. 

Uitgaande van {2.13) kunnen we nu schrijven 

-1 
W = E. V, {2.16) 

waarin 

E. = 1 - vP. {2.17) 

De functie E. staat bekend als de diëlectrische functie. 
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Tot slot van dit hoofdstuk zullen we met de diagrammatische weer

gave aantonen dat M(r1,r2 ;T12) = M{r
1
+R,r

2
+R;T

12
). Hierin is Reen 

willekeurige roostervector uit de directe ruimte. Alvorens we deze 

eigenschap van M aantonen zullen we haar eerst voor G
0 

aantonen. 

Vervolgens zullen we aantonen dat deze eigenschap ook voor G geldt. 

Er kan bewezen worden {het bewijs wordt in hoofdstuk 3 gegeven) 

dat de functies f (r) uit {1.11), in het geval dat géén wisselwerking m 
tussen elektronen wordt beschouwd, reduceren tot de eigenfuncties van 

[ n
2 

2 ] -~ + U(r) + zL(r) ~n(r) = én~n(r). De functies U(r) en zL(r) zijn 

de eerder genoemde periodieke potentialen die voldoen aan U{r+R) = 
U(r) en zL{r+R) = zL(r). De functies ~j(r) zijn in dat geval Bloch-

eigenfuncties: ~.(r) = eikj•rf .(r) {f .(r) = f .{r+R)). Invullen hier-
J J J J 

van in {1.11) geeft (er zijn N bezette eigentoestanden): 

{ 

()I) 

. * ik.•{r -r) -ié.T /h = -I 9(T12) L f .(r1)f .(r2 )e J 1 2 e J 12 
j=N+1 J J 

{2.18) 

Hieruit volgt: 
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N "k ( ) . n:.} * 1 • r -r -Ie T ,u 9(-T12) _L f .(r1+R)f .(r2+R)e j 1 2 e j 12 
J=1 J J 

(2.19) 

omdat f .(r+R)=f .(r). 
J J 

We gaan nu aantonen dat M(r1,r2 ;T
12

) = M(r
1
+R,r

2
+R;T

12
). 

We doen dit eerst voor een eenvoudig diagram. Omdat G
0
(r

1
.r

2
;T

12
) = 

G0(r+R1.r2+R;T12) en v(r1,r2 ) = v(r
1
+R,r

2
+R) geldt: 

I 

I 

/ 

I 

' 

(2.20) 
/ 

' 

Hierin zijn r3 en r4 dummy-variabelen. Ze worden over de gehele ruimte 

geïntegreerd en mogen daarom vervangen worden door nieuwe dummy-varia

belen r3 en r 4 die als volgt gedefinieerd worden: r
3 

-+ r
3

-R en 

r4 -+ r 4-R. Invullen hiervan in (2.20) geeft: 

(2.21) 

' 
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Voor dit diagram hebben we dus aangetoond dat Mdiagr(r
1
.r

2
;T

12
) = 

Mdiagr(r1+R,r2+R;T12). Voor een algemeen diagram kan dit analoog wor

den aangetoond. Vervang daarvoor alle r-variabelen door r+R. Vervang 

vervolgens alle dummy-variabelen r door r -R. Er staat dan precies x x 
het oorspronkelijke diagram met r

1 
en r

2 
vervangen door r

1
+R respec-

tievelijk r 2+R. Voor elk diagram geldt dus Mdiagr(r
1
,r

2
;T

12
) = 

Mdiagr(r1+R,r2+R;T12). Hieruit volgt dan rechtstreeks dat voor de som 

van alle diagrammen geldt: 

(2.22) 

Dit is de eigenschap van M die we wilden bewijzen. We zullen nu gaan 

aantonen dat ook voor G geldt: 

(2.23) 

Uit 

(2.3) 

is eenvoudig af te leiden dat 

(2.24) 

Hieruit is (2.23), met behulp van (2.19) en (2.22), eenvoudig af te 

leiden. 
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3. Een alternatieve uitdrukking voor de Greense functie 

In dit hoofdstuk zullen we een alternatieve uitdrukking afleiden 

voor de Fourier-getransformeerde van de Greense functie die veel ge

lijkenis vertoont met uitdrukking (1.21) {de Lehmann-representatie) en 

waarvan de polen in tegenstelling tot die van {1.21) wel berekend kun

nen worden. Om deze uitdrukking af te leiden gaan we uit van de verge

lijking: 

{3.1) 

Een afleiding van deze vergelijking wordt gegeven door Farid, Lenstra 

en Van Haeringen {lit. 3). 

De Greense functie en de mass operator gaan we nu als volgt 

beschouwen als de ruimtelijke representaties van operatoren G(é) en 

M(é): 

{3.2) 

(3.3) 

We voeren nu een nieuwe operator L(é) in: 

L{é) = T + U1on + hM(é), {3.4) 

waarinT en U1on de operatoren zijn voor respectievelijk de kinetische 

energie en de potentiële energie (ten gevolge van de ion-potentiaal) 

van de elektronen. Uitgaande van vergelijking {3.1) kan nu eenvoudig 

worden aangetoond dat: 

(3.5) 

We nemen nu aan dat de operator L(é) voor elke waarde van é een 
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volledig stelsel eigenfuncties {I~ (c)>} heeft: 
n n 

L{c)l~ (c)> = E (c)l~ (c)>. n n n 

Voor ~ (r,c) = <rl~ (c)> geldt dan: 
n n 

= E (c)~ (r,c). n n 

{3.6) 

(3.7) 

We merken op dat de functies I~ (c)> ook eigenfuncties van G{c) zijn: 
n 

{3.8) 

Hierdoor zullen we later in staat zijn G(r1,r2 ;c) te schrijven als een 

enkelvoudige sommatie. De keuze van {I~ (c)>} is niet eenduidig in-n n 
dien er ontaarding optreedt: er zijn dan meerdere onafhankelijke ei-

genfuncties bij dezelfde eigenwaarde. 

Men kan aantonen dat in een rooster voor de set eigenfuncties 

{l~n(c)>}n een set Bloch-functies {l~l.k(c)>}l,k genomen kan worden. 

Dit kan men rechtstreeeks aantonen uit het feit dat de operator L(c) 

waarvan {I~ {c)>} eigenfuncties zijn cammuteert met de roostertrans-n n 
latieoperator TR. Deze commutatie volgt uit de eigenschap van de mass 

operator dat M(r1,r2 ;c) = M(r1+R,r2+R;c). 

We kunnen bij elk stelsel {I~ (c)>} een duaal stelsel {<~ (c)l} n n n n 
construeren door te eisen {lit. 4): 

<~ (c)l~ (c)> = ó . n m nm 
{3.9) 

Deze eis legt het stelsel {<~ (c)l} volledig vast als we een keuze 
n n 

hebben gedaan voor {I~ (c)>} {Hiervoor hebben we ten gevolge van ont-n n 
aarding een keuzemogelijkheid). 

We hebben aangenomen dat {I~ (c)>} een volledig stelsel is. We 
n n 

kunnen dan een willekeurige functie la> ontwikkelen naar I~ (c)>: n 
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la> = 2 a I~ (é)). n n 
n 

Met behulp van (3.9) is eenvoudig in te zien dat voor a geldt: 
n 

a = < -/1 ( é) I a). n n 

Uit (3.10) en (3.11) volgt: 

2 l~n(é)><"'n(é)l = 1. 
n 

Indien we dit gebruiken in (3.2) volgt met behulp van (3.8) 

= 2 2 <r 1 1~ (é)><"' (é)IG(é)l~ (é)><"' (é)lr2> n n m m nm 

(3.10) 

(3.11) 

(3. 12) 

(3.13) 

(3.14) 

Dit is de uitdrukking waarvan we het in begin van dit hoofdstuk mel

ding maakten. Indien we haar vergelijken met de Lehmann-representatie 

dan blijkt dat zij er veel gelijkenis mee vertoont behalve dat E en 
n 

de functies in de teller é-afhankelijk zijn en er in plaats van f~(r2 ) 

een functie ,p*(r2 ,é) staat. Van deze uitdrukking kan men E (é) in 
n n 

principe echter wel berekenen met behulp van (3.7). Omdat de mass ope-

rator in het algemeen geen hermitische operator is zal E in het alge
n 

meen complex zijn. Algemeen wordt verondersteld dat de eigenwaarden E 
n 

op de volgende manier samenhangen met het excitatie-spectrum. We nemen 

aan dat G(r1 ,r2 ;é) enkelvoudige polen én heeft waarvoor geldt: 

é =E(é). n n n (3.15) 
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Hierbij verwaarlozen we de mogelijke niet-analyticiteiten van~ (r,e), 
n 

~(r,e) enE (e}. De set complexe eigenwaarden t interpreteren we als n n 
het quasi-deeltjes spectrum (voor een toelichting op het begrip quasi-

deeltje zie lit. 5). Het reële deel interpreteert men als de energie 

van de quasi-deeltjes. Het imaginaire deel van t is volgens deze 
n 

interpretatie omgekeerd evenredig met de levensduur T : 
n 

T = n I Im( t ) 1-1. 
n n (3.16) 

In het algemeen neemt men aan dat het imaginaire deel van t klein is 
n 

ten opzichte van het reële deel. We hebben hierbij aangenomen dat er 

een grootheid ~ bestaat zo dat Im(e }>O indien Re(e )<~ en Im(e }<O 
n n n 

indien Re(e )>~. Deze grootheid ~ scheidt de bezette quasi-deeltjes n 
toestanden van de onbezette toestanden. 

Tot slot van dit hoofdstuk zullen we een alternatieve uitdrukking 

voor G(r1 ,r2 ;e} geven. Hiervoor moeten we eerst een uitdrukking geven 

waaraan ~*(r,e) = <rl~ (e}> voldoet. Uit (3.6) volgt met behulp van n n 
(3.9): 

n
2 

2 * } 3 - ~2 ~ (r,e) + Ulon(r)~*(r,e) + n d r' M(r',r;e}~*(r' ,e) m n n n 

* = E (eH (r,e}. n n 

Deze vergelijking geldt altijd. Het 

~*(r,e} definieert, dat doet (3.9). n 
(lit. 6), is (3.17) identiek aan 

(3.17) 

is echter niet de vergelijking die 

Aangezien M(r1,r2 ;e) = M(r
2
,r

1
;e} 

(3.7) met ~ (r,e} vervangen door 
n 

~*(r,e}. Hieruit volgt echter nog niet dat, voor elke keuze van het n 

stelsel {I~ (e}>} , ~ (r,e) en ~*(r,e} één op één aan elkaar gelijk n n n n 
zijn. Men kan echter aantonen dat er altijd een keuze voor {I~ (e}>} 

n n 
gemaakt kan worden zodanig dat ~ (r,e} en ~*(r,e} identiek zijn voor 

n n 
iedere waarde van n, en dat G(r

1
,r2 ;e} geschreven kan worden als: 

(3. lB} 
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4. Bena.deringsschema' s 

Uitgaande van eigenwaardevergelijking (3.7) kan men het excitatie

spectrum bepalen. Gezien de praktische onmogelijkheid om de mass ope

rator exact te bepalen is het noodzakelijk deze te benaderen. In dit 

hoofdstuk zullen we een drietal benaderingsschema's behandelen. 
1 - Hartree-schema 

2 - Hartree-Fock-schema 

3 - GW-schema 

1 - Hartree-schema 

In het Hartree-schema doet men alsof elk elektron zich in een 

potentiaalveld bevindt dat bestaat uit de ion-potentiaal plus het 

potentiaalveld dat bestaat uit het Coulombveld van de valentie

elektronen. Dit leidt tot het stelsel vergelijkingen: 

n.2 2 
- ~2 ~.(r) + Ulon(r)~.(r) + Ue1(r)~.(r) = E.~.(r), m 1 1 1 1 1 ( 4.1) 

(4.2) 

Dit stelsel lost men zelfconsistent op. Een belangrijke eis hierbij is 

dat in elke eigentoestand zich slechts twee elektronen (spin omhoog en 

spin omlaag) mogen bevinden (Pauli-verbod). 

Men kan ook tot het Hartree-schema komen aan de hand van (3.7). In 

het Hartree-schema wordt gesteld: 

(4.3) 

en wordt M benaderd door: 

M(xl ;"2) == ...vvvvvvY\ + .... --0 0 {4.4) 
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Dit leidt dan tot de vergelijkingen: 

= E. • .,P.(r), 
1 1 

--------------------

(4.5) 

(4.6) 

waarbij we de termen ±iTJ in de noemer van ( 4.6) weggelaten hebben. 

Hiervoor geldt dezelfde tekenconventie als bij de Lehmann-representa

tie. We kunnen ook tot dit stelsel vergelijkingen komen door te stel

len zL(r) = 0 en M te benaderen door M = ---~ . Dit diagram brengt 

dus de invloed van het Coulombveld van de valentie-elektronen in reke

ning. 

De twee stelsels (4.1)-(4.2) en (4.5)-(4.6) geven precies dezelfde 

eigenwaarden en eigenfuncties. 

Een nadeel van het Hartree-schema is dat geen rekening is gehouden 

met exchange- en correlatie-effecten. Het excitatie-spectrum zoals 

bepaald met behulp van het Hartree-schema is daarom niet nauwkeurig. 

2 - Het Hartree-Fock-schema 

In het Hartree-Fock-schema wordt aan het bezwaar van het Hartree

schema, dat het Pauli-principe er op een ad hoc manier is ingebracht, 

tegemoet gekomen door te eisen dat de totale golffunctie een Slater

determinant is (die antisymmetrisch is ten opzichte van de verwisse

ling van de coördinaten). Indien we de totale energie van het systeem 

minimaliseren onder voorwaarde dat het aantal elektronen gelijk blijft 

aan N komen we tot de volgende vergelijkingen die bekend staat als de 

Hartree-Fock vergelijkingen: 
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2 
- ~2~.(r) + Ulon(r)~.(r) + Uei(r)~.(r) 2m 1 1 1 

- e ~ rd
3

r · v(r, r' H*jcr· H. (r' H .(r) = E.~. (r). 
j=1 j' 1 J 1 1 (4.7) 

waarbij Uei(r) wordt gegeven door (4.2). Indien we (4.7) vergelijken 

met (4.1) uit het Hartree-schema dan blijkt dat er in (4.7) een extra 

term is bijgekomen die bestaat uit een niet-locale operator. Deze term 
wordt de exchangeterm genoemd. 

We kunnen ook tot het Hartree-Fock-schema komen aan de hand van 

(3.7). Hier wordt dan z1(r) gegeven door (4.3) en M benaderd door: 

= (4.8) 

De term [) brengt dus de exchange-effecten in rekening. Dit leidt 
dan tot de vergelijking: 

+ ird
3
r· v(r,r')G(r,t;r',t+)~.(r') = ~.~.(r), J' 1 1 1 (4.9) 

waarbij G gegeven wordt door (2.18). De Hartree-Fock methode overschat 

in het algemeen de bandgap in halfgeleiders {lit. 7) en is dus geen 

bruikbare methode om de banden rond de gap in een halfgeleider te 
bepalen. 

3 - Het GW-schema 

In het GW-schema wordt zl(r) gegeven door (4.3) en wordt M bena
derd door: 
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Dit is de eerste orde benadering vanMin W (zie (2.12)). Deze benade

ring voor M is identiek aan de Hartree-Fock benadering, waarbij in de 

exchange-term v vervangen is door W. We verwachten dat deze benadering 

beter is dan de Hartree-Fock benadering aangezien er via W in de 

effectieve Coulomb-wisselwerking afschermeffecten meespelen ten gevol

ge van de overige elektronen (polarisatie-effecten). De wisselwerking 

W zal zodoende 'zwakker' zijn dan de Coulomb-wisselwerking v. We 

verwachten dan ook dat de eerste orde benadering van M in W 

(GW-schema) beter zal zijn dan de eerste orde benadering van M in v 

(Hartree-Fock-schema): de invloed van de diagrammen die we daarbij 

verwaarlozen is naar we hopen gering. Wellicht is de GW-benadering 

goed genoeg om een nauwkeurig excitatie-spectrum te verkrijgen. Hoewel 

dit niet rigoreus is aangetoond zijn er aanwijzingen dat dit, althans 

in Si, inderdaad het geval is (lit. 8). 

Om W te bepalen zullen we de zogenaamde bubbel-benadering toepas

sen. Dit houdt in dat W benaderd wordt door: 

" ' ' 11 
11 

0 W(x1:"2) 
jl 

( 4.11) 
,, 

I + ,, 
I 

ti ,, I 

~ ! u 

Dit is equivalent aan het benaderen van P door 0 Dit is de nulde 

orde benadering van P in W. Omdat we aannemen dat W een 'zwakke' 

wisselwerking is, verwachten we dat hogere orde termen kleinere 

bijdragen zullen geven en verwaarloosd mogen worden. Ook dit kunnen we 

niet eenvoudig aantonen. 

Bij het verkrijgen van het excitatie-spectrum met behulp van het 

GW-schema kunnen we als volgt te werk gaan: We benaderen G door G
0

. 

Voor G0 kunnen we bijvoorbeeld de Greense functie nemen die volgt uit 

het Hartree- of Hartree-Fock-schema, of de Greense functie die volgt 

uit de Locale DichtheidsFunctionaal (LDF) benadering. We berekenen 

vervolgens de hierbij horende benadering voor de polarisatiefunctie, 
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die we P0 noemen, uit de bubbel-benadering. Uit deze P
0 

bepalen we é 

en W met behulp van (2.16) en (2.17). Uit G
0 

en W berekenen weM. Door 

M in (3. 7) te gebruiken berekenen we het excitatie-spectrum en een 

nieuwe benadering voor G. Hieruit bepalen we weer een nieuwe benade

ring voor P, en zo gaan we iteratief door totdat er convergentie 

optreedt. 

We hopen nu dat we een dermate goede benadering voor G
0 

kunnen 

maken dat het excitatie-spectrum dat we in de eerste slag berekenen 

het werkelijke excitatie-spectrum goed genoeg benadert. In het volgen

de hoofdstuk zullen we aangeven hoe de berekeningen zouden kunnen wor

den uitgevoerd. 
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5. Een rekenschema in de GW-benadering 

In dit hoofdstuk zullen we aangeven hoe we de eigenwaarden en 

eigenfuncties van {3.7) kunnen bepalen indien we gebruik maken van de 

GW-benadering van de mass operator. De mass operator die in de GW

benadering gegeven wordt door ( 4. 10) kunnen we eenvoudig Fourier

transformeren naar t 1-t
2

, wat leidt tot: 

{5.1) 

Hierin is ~ een infinitesimaal klein positief getal. In hoofdstuk 2 

hebben we reeds aangetoond dat G en M voldoen aan de translatie
eigenschap: 

(5.2) 

waarinReen roostervector uit de directe ruimte is. Men kan eenvoudig 

aantonen dat ook W, P, e en e- 1 aan deze eigenschap voldoen. Functies 

die aan deze eigenschap voldoen kunnen we als volgt naar r
1 

en r
2 

en 

Fourier transformeren: 

i{q+K') •r
2 e (5.3) 

Hierin is 0 het volume van het kristal, q een vector in de eerste 

Brillouin zone {1BZ) en K en K' reciproke roostervectoren. De oor

spronkelijke functie kan teruggevonden worden door gebruik te maken 

van de volgende relatie: 

-i{q+K' )•r
2 e (5.4) 

Als we {5.1) op deze manier Fourier transformeren leidt dit tot: 
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(X) 

~.K' (q.•) = ~ ~· G~G' I~ GG,G' (q' ··-·.) 

-00 

W ( , K ') -ié'~/h 
x K-G-K ,K'-G'-K q-q + q'é e · 

q q 
(5.5) 

waarin G, G' en K reciproke roostervectoren zijn. We hebben hier de 
q 

vector K ingevoerd 
q 

om ervoor te zorgen dat q-q'+K in lBZ ligt. 
q 

In hoofdstuk 3 hebben we reeds aangetoond dat de eigenfuncties 

~ (r,é) uit (3.7) geschreven kunnen worden als Bloch-functies 
n 

~ k(r,é). Deze Bloch-functies zullen we nu ontwikkelen naar vlakke n, 
golven: 

( ) _ 1 \ (K ) i(k+K)·r 
~n.k r,é - ~ L cn.k ,é e . (5.6) 

K 

Hierin is n de bandindex. In de quasi-deeltjes benadering moeten we 

die é-waarden é (k) vinden waarvoor geldt: é (k) = E (é (k),k). Dit n n n n 
leidt na substitutie van (5.6) en (5.3) in (3.7) tot: 

[n.
2 

2 ] ~2 k+G) - E (k) c k(G.E (k)) m n n, n 

+ ~ [U(G-G') + MG G' (k,E (k))]c k(G' ,E (k)) = 0. 
G' . n n, n 

(5.7) 

Hierin hebben we het argument é (k) in E (é (k) ,k) weggelaten. De n n n 
potentiaal U bestaat uit de ion-potentiaal Uton en de potentiaal ten 

gevolge van de valentie-elektronen Uel• zoals gegeven door (4.2). De 

eigenwaarden en eigenfuncties van dit stelsel kunnen met behulp van 

standaard methoden berekend worden. Hiervoor is het echter wel nodig 

eerst MK,K'(q,é) te bepalen. Een iteratieve manier om binnen het GW

schema tot een steeds betere benadering van M te komen is in het vori

ge hoofdstuk besproken. 

In de rest van dit hoofdstuk zullen we aangeven hoe W kan worden 

bepaald uit G
0

. Voor G
0 

nemen we de Greense functie van een systeem 
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niet-wisselwerkende elektronen in een periodieke potentiaal. Deze kan 

bijvoorbeeld een pseudopotentiaal of een LOF-potentiaal zijn. Men kan 

aantonen dat G0 dan geschreven kan worden als (vergelijk (3.18)): 

(5.8) 

Hierin zijn ~l.k(r) de Bloch-eigenfunties en e
1

(k) de daarbij behoren

de eigenwaarden van het niet-wisselwerkende elektronensysteem. 

Fouriertransformeren van (5.8) leidt tot 

(5.9) 

Hierin zijn cl. k(K) de ontwikkel ingscoëfficiënten van ~l. k( r) naar 
vlakke golven. 

We gaan nu de matrixelementen PK,K' (q,e) bepalen waarbij we ge

bruik maken van de bubbel-benadering en daarin G benaderen door G
0

. 

Voor P geldt dan: 

(5.10) 

Indien we deze uitdrukking Fouriertransformeren naar t
1
-t

2 
leidt dit 

tot: 

(5.11) 

Voor G0 vullen we (5.8) in. Vervolgens voeren we de convolutie

integraal uit. Gebruik makend van de residu stelling leidt dit tot: 

(5.12) 
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De factor 2 in (5.12) wordt veroorzaakt door het feit dat elke l,k 

toestand spin-gedegenereerd is. Het bubbel-diagram bestaat uit twee 

Greense-functie lijnen, welke beide Greense functies met gelijke spin 

voorstellen. Als we beide spin-mogelijkheden meetellen leidt dit tot 

de factor 2. 

Fouriertransformeren van (5.12) leidt tot: 

= ~ L L c7 k(G)c1 k(G')c7, k+K (G'+K'-K )c1 , +k K (G+K-K) 
I, 1 ' , k G, G' ' ' 'q+ q q 'q + q q 

(5.13) 

Door (2. 17) Fourier te transformeren kunnen we eenvoudig tot de 

Fouriercoëfficiënten van de diëlectrische functie komen: 

(5.14) 

waarin 

"'_ _ e 
2 

----=1=---.... 
v(q+K) Eo lq+KI 2 " (5.15) 

We kunnen tot de gezochte matrixelementen WK.K'(q,E) komen via de 
relatie: 

-1 "' = ~.K'(q,E)v(q+K'). (5.16) 

De matrixelementen ~~K.(q,E) kunnen verkregen worden door de matrix 

bestaande uit de elementen ~.K'(q,E) te inverteren. 

Uit (5.5) kan met behulp van (5.9) en (5.16) ~.K'(q,E) bepaald 

worden, waaruit we met behulp van (5.7) het excitatie-spectrum en een 

nieuwe benadering voor G kunnen bepalen. 

We hebben in dit hoofdstuk aangegeven hoe in principe het quasi-
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deeltjes excitatie-spectrum berekend kan worden indien we gebruik 

maken van het GW-schema. De eerste stap bestaat uit het berekenen van 

PK,K'(q,c) met behulp van (5.1~). In de volgende hoofdstukken zullen 

we aangeven welke moeilijkheden zich daarbij voordoen en hoe die opge

lost kunnen worden. 
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6. Het berekenen van de polarisatiefunctie 

In dit hoofdstuk zullen we aangeven hoe PK,K'{q.~) kan worden be

rekend en welke moeilijkheden daarbij optreden. We gaan daarbij uit 

van de in het vorige hoofdstuk afgeleide betrekking {5.13). Indien het 

aantal k-punten in 1BZ {dit is gelijk aan het aantal eenheidscellen in 

het totale volume 0) voldoende groot is kan de sommatie over k ver

vangen worden door een integratie over k. Indien we gebruik maken van 

de gelijkheid 1/{x+i~) = P{1/x)±ivö{x), leidt dit tot: 

PK.K' {q.~) 

= -
1 Jd~ 2 

4v3 l, l' 
1BZ 

met 

Tl, l' ,K,K' {q,k) 

= 2 c*1 k{C)c1 k{C')c*1 , k K {K'+C'-K )c1 , k K {K+GrK ). {6.2) 
C C. ' ' 'q+ + q 'q+ + q 

' q q 

De eerst term van de integrand van {6.1) zullen we even nader 

onder de loep nemen in een systeem dat model staat voor de halfgelei

der Si. Er zijn twee atomen per eenheidscel van het f.c.c. kristal

rooster, hetgeen betekent dat het om acht elektronen per eenheidscel 

gaat. De elektronen hebben geen onderlinge wisselwerking en bevinden 

zich in een potentiaal ~die wordt afgeleid uit een empirische atomai

re Si-pseudopotentiaal met slechts de volgende Fouriercomponenten on

gelijk aan nul: voor IKI 2 = 12v2 /a2
: ~{K) = -0,21Ry, voor IKI 2 = 

32v2 /a2
: ~{K) = 0,04Ry en voor IKI 2 = 44v2 /a2

: ~{K) = 0,08Ry, De 

Hamiltonvergelijking waaruit de ontwikkelingscoëfficiënten en de ener-
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gie-eigenwaarden bepaald kunnen worden ziet er als volgt uit: 

n2 2 
U(-K1) U(-JS) cl,k(Ka) 2n;(k+Ka) -El -- --

U(K1) n2 2 
U(K1-JS) cl.k(K1) 2n;(k+K1) -E1 --- -

= 0, 

U(JS) U(JS-K1) 
n2 2 

cl. k(JS) 2n;(k+JS) -E1 - - - -

\ 
\ 

(6.3) 

We kiezen de oorsprong zodanig dat de twee Si-atomen in 1BZ op 

Tt = a/8(1,1,1) en op T2 = a/8(-1,-1,-1) liggen. Men kan aantonen dat 

hierdoor de ontwikkelingscoëfficiënten reëel gekozen kunnen worden. In 

de berekeningen nemen we 15 vlakke golven mee. Uitgaande van dit model 

komen we tot een nulde orde benadering voor de bandenstructuur, die we 

in fig. 6.1 voor twee verschillende richtingen in de 1BZ hebben 

afgebeeld. 
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Fig. 6.1. Bandenstructuur van Si in twee verschiLLende richtingen, 

berekend met het modeL dat beschreven is in de tekst. De onderbre

kingspunten geven de ontaardingsgraden aan. 
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k=O 

~: K = 2w/a{l.l,-l) 
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Fig. 6.2. (a) Deel. van de bandenstructuur van het in de tekst 

beschreven model.. Rond k = 2u/a(0,3;0;0) treedt er bandopspLitsing 

op tussen de vet gemaakte band en de gestippeLd vet gemaakte band. 

(b) De absol.ute unarde van de ontwik.k.el.ingscoëfficiënten cl. ,k(K) 

voor diverse unarden van K al.s functie van k voor de in (a) vet 

gemaakte band. 

In fig. 6.2 is het verloop van de absolute waarde van de ontwikke-
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lingscoëfficiënten c 1 .k(K) weergegeven als functie van k voor diverse 

waarden van K voor één band. Het valt op dat de afzonderlijke ontwik

kelingscoëfficiënten c 1.k(K) soms een vrij grillig verloop hebben, met 

name in de buurt van die k-punten waar banden opsplitsen. Dit kan als 

volgt verklaard worden: Indien twee banden opsplitsen kan de invloed 

daarvan op de ontwikkelingscoëfficiënten c 1.k(K) van de betreffende 

banden kwalitatief begrepen worden door een systeem te beschouwen dat 

alleen uit twee banden bestaat. Voor een dergelijk twee-banden systeem 

gelden enkele eigenschappen die we zullen toelichten aan de hand van 

een één-dimensionaal twee-banden systeem. Dit systeem wordt gevormd 

door een één-dimensionaal kristal met roosterafstand a en een perio

dieke potentiaal U(x). Van dit systeem worden alleen de onderste twee 

banden in beschouwing genomen. De bandenstructuur is weergegeven in 

fig. 6.3. 

{2=t~r~-,-----------------, 

~k 

Fig. 6.3. Bandenstructuur van de twee banden van het één-dimensio

naaL modeL. De gestippeLde U.jn geeft aan hoe de bandenstructuur 

er uit zou zien indien U(x)=O. 

De ontwikkelingscoëfficiënten gedragen zich als geschetst in fig. 6.4: 

-38-



0 11/a 

Fig. 6.4. Ontwikkel.ingscoëfficiënten van de onderste band aLs 

functie van k. 

Uit fig. 6.3 en fig. 6.4 kan direkt worden ingezien dat de ontwik

kelingscoëfficiënten sterk variëren in een k-gebied ter grootte Ak 

rond de plaats waar banden elkaar naderen. De grootte van Ak definië

ren we als de grootte van dat k-gebied rond k=u/a waarin c
1

.k(-2v/a) 

met 27% terugvalt. Deze hangt samen met de grootte van de bandopsplit

sing tussen de twee banden volgens de relatie: 

(6.4) 

Het verschijnsel dat de ontwikkelingscoëfficiënten sterk variëren 

als functie van k rond plaatsen waar banden opsplitsen kan eenvoudig 

worden gegeneraliseerd indien meer dan twee banden opsplitsen en geldt 

ook voor drie-dimensionale systemen. Ook in die gevallen kan een 

verband worden afgeleid tussen égap en Ak analoog aan (6.4). 

In fig. 6.5 is het verloop van T l,l. ,K,K' (q,k) weergegeven als 

functie van k voor K = 2v/a(l,l,-1), K' = 2v/a(l,l,-1), q = 0; 1' is 

de vet getekende geleidingsband en 1 is respectievelijk 1, 2, 3 en 4. 

Ook hier is soms weer sprake van een grillig verloop, juist bij die 

k-waarden waar bandopsplitsing optreedt. 
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Fig. 6.5. (a) Banden-

structuur van het 

drie-dimensionale 

model en {b) 

Tl,l',K,K'(q,k.) als 
fW!Ctie van k voor 

K = 2rr/a(l.l,-1), 

K' = 2rr/a(l,l,-l), 

q = 0; l' is de in (a) 
vet aangegeven gelei

dingsband en l is 

respectievelijk 1, 2, 

3 en 4. 
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Voor de noemers in de eerste term van (6.1}, é+é
1
(k)-é

1
,(q+k+Kq)' 

kunnen we het volgende opmerken: Ten gevolge van de factor 

{8(~-é 1 (k))-8(~-él,(q+k+Kq))} leveren alleen die combinaties 1,1' een 

bijdrage tot de integrand waarbij 1 een valentieband is en 1' een 

geleidingsband of omgekeerd. Voor kleine é-waarden (lél < égap) zullen 

daarom de noemers een redelijk vlakke functie van k voorstellen, die 

minimaal égap-lél groot is. Voor é-waarden groter dan égap zullen som

mige noemers voor bepaalde k-waarden echter nul zijn en treden er 

polen op in de integrand. Hiermee moet rekening gehouden worden wan

neer men over k integreert. 
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Fig. 6.6. Totale integrand van (6.1) als functie van k voor diver

se waarden van K, K' en q, voor é = 0. 

In fig. 6.6 is de totale integrand (waarbij de sommatie over 1 en 

1' is uitgevoerd) weergegeven voor diverse waarden van K, K' en q bij 

é = 0. Ook de totale integrand blijkt geen echt vlakke functie van k 

te zijn. Voor het gedrag van de totale integrand in fig. 6.6 is het 

interessant om naar fig 6.7. te kijken Hierin is voor q = 
2rr/a(-0,45;0;0) de totale integrand uitgezet als functie van k, 

waarbij we, voor alle waarden van l, 1' ,K en K', Tl, 
1

, ,K,K' (q,k) gelijk 

aan 1 hebben gesteld. De variaties in deze figuur worden dus alleen 

veroorzaakt door de noemers. 
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Fig 6.7. De totaLe integrand voor é = 0 en q = 2u/a{-0,45;0;0) aLs 

functie van k waarbij TL,L',K,K'(q,k) = 1 voor aUe waarden van 

L , L ' , K en K' . 

Als we fig. 6.7 vergelijken met fig. 6.6c dan valt op dat het glo

bale gedrag van deze beide grafieken rede! ijk met elkaar overeen 

stemt. Fig. 6.6a end wijken echter af van fig. 6.7. In de grafieken 

6.6a en d zijn de variaties rond k = 0 en q+k = 0 aanzienlijk sterker 

dan in fig. 6.7. In fig. 6.6d verandert de integrand zelfs van teken 

rond q+k = 0. In de volgende paragraaf zullen we een mogelijke verkla

ring voor dit gedrag geven. 

In deze paragraaf zullen we het gedrag van de integrand ten gevol

ge van bandopsplitsing nader onder de loep nemen. 

Uit fig. 6.5 blijkt direkt dat de bijdrage tot de totale integrand 

van de 1, 1 '-combinatie, waarbij 1' op de in fig. 6.5a vet gemaakte 

band slaat en 1 de onderste valentieband is (1=1), grote variaties zal 

vertonen als functie van k. Zo zal ook de bijdrage tot de totale inte

grand van de 1,1'-combinatie, waarbij 1' op de in fig. 6.5a gestippeLd 

vet gemaakte band slaat en 1 weer op de onderste valentieband, grote 
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variaties vertonen als functie van k. Men kan echter aantonen dat voor 

lt.l ( E.gap de som van de bijdragen van de twee hierboven genoemde 

1,1'-combinaties een vlakke functie is van k. De variaties in de twee 

bijdragen compenseren elkaar. 

Dit geldt algemeen: Indien twee of meer geleidingsbanden onderling 

opsplitsen, dan zal de gesommeerde bijdrage van die 1,1'-combinaties, 

waarbij l' gesommeerd wordt over alle geleidingsbanden die opsplitsen 

en l één van de valentiebanden is die niet opsplitst, een vlakke func

tie van k zijn. Indien ook de valentiebanden onderling opsplitsen dan 

kunnen we door ook 1 te sommeren over al de valentiebanden die op

splitsen, weer tot een vlakke bijdrage tot de totale integrand komen. 

Bandopsplitsing tussen valentiebanden onderling of geleidingsbanden 

onderLing geeft dus geen aanleiding tot een als functie van k sterk. 

variërende totale integrand voor lt.l < E.gap· De variaties van de af

zonderlijke 1,1'-combinaties compenseren elkaar altijd. 

De situatie waarin er bandopsplitsing optreedt tussen de bovenste 

valentiebanden en de onderste geleidingsbanden is echter een geheel 

andere. Dan kan het namelijk voorkomen dat de bijdrage tot de totale 

integrand van een 1,1'-combinatie waarbij bijvoorbeeld 1 op een van de 

onderste geleidingsbanden slaat en 1' op een valentieband grote varia

ties vertoont als functie van k. terwijl de compenserende bijdrage had 

moeten komen van een 1,1'-combiatie waarbij 1 op een van de bovenste 

valentiebanden sloeg en 1' nog steeds op dezelfde valentieband. Deze 

laatste bijdrage doet ten gevolge van de factor 9(~-t. 1 )-9(~-t. 1 ,) niet 

mee. Daardoor kunnen er bij die waarden van k en q+k waar bandop

splitsing optreedt tussen de bovenste valentiebanden en de onderste 

geleidingsbanden sterke variaties ontstaan in de totale integrand. 

Rond k = 0 treedt nu juist bandopsplitsing op tussen de bovenste 

valentiebanden en de onderste geleidingsbanden ten opzichte van het 

empty-lattice systeem. Hierdoor kan de totale integrand sterke varia

ties vertonen als functie van k rond k = 0 en q+k = 0. In fig. 6.6a en 

d is daar inderdaad sprake van. 

Resumerend kunnen we stellen dat we voor lt.l < E.gap we te maken 

hebben met een integrand die grote variaties kan vertonen als functie 

van k rond k = 0 en q+k = 0, en waarvan het gedrag verder hoofdzake-
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lijk bepaald wordt door de noemers. Voor lel ~ egap zullen er polen 

optreden in de totale integrand. 

We zullen nu een aantal methoden bespreken om de eerste term van 

de integraal in (6.1) te berekenen. 

1 - De middelingsmethode 

In de middelingsmethode wordt de integrand in N equidistante pun

ten k. berekend en de integraal benaderd door I: 
1 

0 N 
I= N :l f(k.). 

i=1 1 (6.5) 

Hierin is f(k.) de integrand in het punt k .. We verwachten dat deze 
1 1 

methode een goede convergentie oplevert voor een integrand die geen 

polen heeft of grote fluctuaties vertoont. Gezien het verloop van fig. 

6.6 verwachten we dat deze methode een redelijke convergentie zal heb

ben voor lel < egap· Indien lel ~ egap zal de convergentie naar we 

verwachten slecht zijn omdat de integrand dan polen vertoont. 

Een uitbreiding van de middelingsmethode is de speciale punten 

methode. Hierbij wordt de integrand in een beperkt aantal k-punten 

berekend en met weegfactoren gemiddeld (lit. 9}. 

2 -- De tetrahedron methode 

Bij deze methode wordt de 1BZ opgesplitst in tetrahedrons en wordt 

de integraal over elk tetrahedron voor iedere combinatie van 1 en 1' 

als volgt bepaald: De teller wordt in de vier hoekpunten van het 

tetrahedron berekend en gemiddeld. De noemer wordt eveneens in de vier 

hoekpunten berekend en wordt vervolgens lineair geïnterpoleerd: 

(6.6) 

De integraal over een tetrahedron van een functie met een constan

te teller en een lineair geïnterpoleerde noemer is exact uit te reke

nen (lit. 10,11}. 

Deze methode zal ook convergeren indien de integrand polen ver-
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toont en is voor ons probleem in principe ook bruikbaar indien 

IEl ~ Egap· Het middelen van de teller veronderstelt dat de teller 

niet sterk varieert over een tetrahedron. Deze veronderstelling is 

alleen juist bij kleine tetrahedrons {zie fig. 6.5), wat leidt tot een 

groot aantal punten waarin de tellers en noemers berekend moeten wor

den. Deze methode zal dan ook naar we verwachten voor IEl < Egap een 

iets minder goede convergentie opleveren dan de middelingsmethode, 

omdat de afzonderlijke !,!'-bijdragen in het algemeen een iets wilder 

gedrag vertonen dan de totale integrand. Deze methode zal echter voor 

IEl ~ Egap een aanzienlijk betere convergentie opleveren dan de midde

lingsmethode. In het volgende hoofdstuk zullen we de convergentie

eigenschappen van deze methoden onderzoeken. We zullen dit doen aan de 

hand van een ééndimensionaal model dat we in het volgende hoofdstuk 

zullen beschrijven. In dit verband zal de tetrahedron methode de naam 

lijnstukken methode krijgen. 
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7. Modelsysteem: een één-dimensionaal rooster 

De convergentiekenmerken van de in het vorige hoofdstuk besproken 

methoden ter (numerieke) bepaling van de integraal (6.1) zullen in dit 

hoofdstuk bestudeerd worden aan de hand van een één-dimensionaal 

modelsysteem. Dit modelsysteem is een één-dimensionaal kristal, waarin 

we de eenheidscel de lengte a=5.43Ä zullen geven, in overeenstemming 

met de roosterconstante van Si. We spreken af dat er zich vier elek

tronen in de eenheidscel bevinden, hetgeen inhoudt dat de twee onder

ste energiebanden kunnen worden opgevat als twee geheel gevulde valen

tiebanden. We spreken verder af dat de elektronen in dit systeem geen 

onderlinge wisselwerking hebben en zich in een periodieke potentiaal 

U(x) bevinden waarvan we slechts een zestal Fouriercoëfficiënten U(K) 

ongelijk aan nul kiezen: U(2'JT/a), U( -2-JT/a), U( 41T/a), U{ -41T/a), 

U(61r/a), en U{-61r/a). N.B. de coëfficiënt U(O) is irrelevant en wordt 

nul gesteld. In het volgende nemen we onveranderd de numerieke waar

den: U(21T/a) = U(-21T/a) = 0,003 Ry, U(41T/a) = U{-41T/a) = 0,075 Ry, 

U(61r/a) = U( -61r/a) = 0,003 Ry. De Hamil tonvergelijking voor dit 

systeem is identiek aan (6.2), zij het datken K hier één-dimensiona

le vectoren zijn. In de berekeningen zullen we slechts vier vlakke 

golven meenemen, zodat we tot een vier-banden systeem komen, waarvan 

de onderste twee, zoals reeds gezegd, de valentiebanden vormen en de 

bovenste twee de geleidingsbanden. De Hamiltonvergelijking waaruit de 

eigenwaarden en de ontwikkelingscoëfficiënten c
1

.k(K) van de golffunc

ties ~l.k(x) berekend worden ziet er dan als volgt uit: 
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2 
u(+~J u[~7TJ u (+!7T] cl.k(o) 

~2-E 
2m 1 

u [±!7T J n2 [k±27T ]2 -E 
2m a 1 u [±!7T J u (+!7T] cl,k[~J 

= 

u (+!7T] u (+!7T] n2[ -2 ]2 - k+...2L -E 
2m a 1 u[~7TJ (+27TJ cl,k 7 

u (±!7T] u [±!7T] u [±~7T] !!._ k±27T -E 2 [ ]2 
2m a 1 [±47T] cl,k 7 

(7 .1) 

waarin de bovenste tekens gelden voor (-v/a ~ k ~ 0) en de onderste 

voor (0 < k ~ 7T/a). Merk op dat we onderscheid moeten maken tussen k~O 

en k>O. Dit is een gevolg van onze afspraak dat we slechts de onderste 

vier energiebanden meenemen. Dit houdt in dat de verzamelingK-waarden 

die wordt meegenomen in beide gevallen verschilt, te weten voor k~O is 

het de verzameling K=O, ±21r/a, 47T/a en voor k>O de verzameling K=O, 

±21r/a, -47T/a. Het criterium voor de keuze van de verzameling is dat 

die vier K-waarden meedoen waarvoor (k+K) 2 de kleinste waarde aan-
neemt. 
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Fig. 7.1. Bandenstructuur van het één-dimensionaLe model.. 

In fig. 7.1 is sprake van een drietal bandopsplitsingen. De alge

mene theorie zegt dat, mits de Fouriercomponenten van U(x) niet al te 

groot zijn, deze opsplitsingen ongeveer gelijk gesteld kunnen worden 

aan respectievelijk 2IU(271'/a)l. 2IU(471'/a)l en 2IU(671'/a)l. Wat opvalt 

in fig. 7.1 is dat de vierde band in k::() geen continue afgeleide 

heeft. Dit wordt veroorzaakt doordat koppeling met hogere banden niet 

is meegenomen. In het volgende zal blijken dat dit gedrag van de vier

de band rond k::() tot typische moeilijkheden leidt, die overigens pre

cies illustreren wat men in de praktijk moet ondernemen wil men tot 

een werkbare methode ter bepaling van de integraal in (6.1) komen. 
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Fig. 7.2. De ontwikkeLingscoëfficiënten cl,k(K} aLs functie van k 

voor K=O, K=±2u/a en K=±4v/a voor (a) de tweede vaLentieband (1=2} 

en (b) de tweede geLeidingsband (1=4}. 

In fig. 7.2 zijn als illustratieve voorbeelden de ontwikkelings

coëfficiënten c1,k(K} van de golffuncties ~l.k(x} in termen van vlakke 
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golven exp{i{k+K)x} weergegeven voor de bovenste valentieband (1=2) en 

de bovenste geleidingsband (1=4). Ook hier is, evenals dat het geval 

was in het in hoofdstuk 6 behandelde drie-dimensionale systeem, sprake 

van snel variërende functies op die plaatsen waar banden opsplitsen 

{bij k=O en k=±u/a). De ontwikkelingscoëfficiënten van de vierde band 

veranderen discontinu in k=O. Zoals gezegd is dit een gevolg van het 

feit dat koppeling met hogere banden niet is meegenomen. Verderop zal 

blijken dat deze artificiële discontinuïteit gevolgen heeft voor de 

integrand in {6.1) die daar besproken zullen worden. 

We zullen nu de eerste term van (6.1) {het reële deel van (6.1)} 
onderzoeken in dit model. Deze term ziet er voor ons één-dimensionale 

systeem als volgt uit: 

[ ] 
1 

I 
4 Tl 1' K K' (q,k) 

R P { =- dk 2 P ' ' ' 
e K,K' q,c ~ l,l'=

1 
c+c

1
{k)-c

1
,(q+k+Kq) 

{7.2) 

met 

T 1,1' ,K,K' (q,k} 

= 2 c*1 k{G)c1 k(G')c*1 , +k K {K'+G'-K )c1 , +k+K (K+G-K ). (7.3) 
G,G' ' ' ,q + q q ,q q q 

Uitdrukking {7.2) bestaat uit een integratie over k van een uit

drukking die in de teller een sommatie over G en G' bevat {deze varia

belen lopen over G=O, ±2~/a, ±4~/a). Deze twee G,G' sommaties kunnen 

we eerst uitvoeren en ons vervolgens afvragen hoe Tl,l',K,K'(q,k) er 

uitziet als functie van k bij gegeven 1, 1', K, K' en q waarden. 
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Fig. 7.3. De teU.er Tl.,l.',K,K'(q,k) al.s functie van k voor ver

schiLLende waarden van 1 en 1' voor K=2v/a, K'=2v/a en q=4 / 10 •v/a. 

In fig. 7.3 is voor een achttal 1,1' combinaties voor K=2v/a, 

K'=2v/a en q=4 /1o•v/a aangegeven hoe het verloop van de teller 

Tl,l' ,K,K'(q,k) is als functie van k. Hoewel er diverse 1,1' combina

ties zijn, waarbij over een significant k-gebied de bijdrage ongeveer 

nul is, zal duidelijk zijn dat ook in deze bijdragen sprake is van 

snelle variaties met k voor die waarden van k en q+k waar banden op

splitsen. 
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Fig.7.4 De totale integrand van (7.2) gesommeerd over l, l', Gen 

G' (aangegeven met Y) en de afzonderlijke bijdrage daartoe van 

elk.e l, l' -combinatie gesommeerd over G en G' (overige symbolen), 

als functie van k. voor K=~/a, K'=~/a, q=O en ~=0. De stippellijn 

geeft aan hoe de totale integrand er uit zal zien indien we vijf 

banden mee zouden nemen in onze berekeningen. 

In fig. 7.4 is de totale integrand van (7.2) en de totale bijdrage 

van elke afzonderlijke 1,1'-combinatie getekend als functie van k voor 

K=2rr/a, K'=2rr/a, q=O en ~=0. Wat opvalt is dat de bijdragen van de af

zonderlijke 1,1'-combinaties snelle variaties vertonen rond dek- of 

q+k-waarden O,rr/a of -rr/a, dit is waar banden opsplitsen. De totale 

integrand is echter een vlakke functie van k. Slechts rond k = q+k = 0 

blijkt de totale integrand een niet-vlak verloop te hebben. In het vo

rige hoofdstuk hebben we reeds aangetoond dat bandopsplitsing tussen 

valentiebanden en geleidingsbanden (in dit systeem treedt dat op rond 

k=O) aanleiding kan geven tot sterke variaties van de totale inte

grand. In dit geval echter wordt het niet-vlak zijn van de integrand 

niet alleen daardoor veroorzaakt, maar hoofdzakelijk doordat we ons 

slechts tot vier banden beperken en koppeling met hogere banden niet 

meegenomen hebben. Indien we wel de vijfde band hadden meegenomen in 

onze berekeningen dan had de integrand er ongeveer uitgezien als met 
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de stippellijn is aangegeven (zie ook het volgende voorbeeld in fig. 

7.5). De discontinuïteit is dus van artificieel karakter en kan worden 

opgeheven door meer banden in onze berekeningen mee te nemen. Ook het 

gedrag van de noemers heeft geen sterke variaties van de totale inte

grand tot gevolg. Dit komt doordat de meest substantiële bijdragen 

komen van de 1,1'-combinaties 1,3; 2,4; 3,1 en 4,2. Voor deze 1,1'

combinaties is de noemer slechts een zwak variërende functie van k. 

-3 . 75 

-'IT/a 

K = 21T/a 

K' = 21T/a 

q = 0,41T/a 

to = 0 Ry 

-L-----'---
0 'IT/a 

Q) 

~ 

+ 
x 
0 
4> 

x 
z 
y 

1 = 1, 

1 = 1' 

1 = 2, 

1 = 2, 

1 = 3. 

1 = 3, 

1 = 4. 

1 = 4. 

Totale 

1' = 3 
1' = 4 
1' = 3 
1. = 4 
1. = 1 

1. = 2 
1. = 1 

1. = 2 

integrand 

Fig.7.5 De totaLe integrand van (7.2), gesommeerd over 1, 1', Gen 

G', (aangegeven met Y) en de afzonderLijke bijdrage daartoe van 

eLke L, L' -combinatie gesommeerd over G en G' (overige symboLen), 

aLs functie van k voor K=2u/a, K'=2u/a, q=4
/ 10 •v/a en ~=0. in het 

vier-banden modeL. De stippeH i.jn geeft aan hoe de totaLe inte

grand er in het k-intervaL tussen k=- 4
/ 1 o•v/a en k=O uit zaL zien 

indien we vijf banden meenemen in onze berekeningen. 

In fig. 7.5 hebben we weer de totale integrand en de bijdrage 

daartoe van elke 1,1 '-combinatie getekend als functie van k voor 

wederom K=2v/a, K'=2u/a, ~=0. maar met ditmaal q=4
/ 10 •v/a. De bijdra

gen van de afzonderlijke 1,1 '-combinaties vertonen ook in dit geval 

sterke variaties juist voor die waarden vanken q+k waar bandopsplit-
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sing optreedt. De totale integrand is een redelijk vlakke functie van 

k behalve in k=O en q+k=O, waar discontinuïteiten optreden. Deze 

worden, zoals reeds vermeld, veroorzaakt doordat we ons slechts beper

ken tot vier banden en koppeling met hogere banden niet meegenomen 

hebben. Indien we wel de vijfde band meenemen in onze berekeningen, 

dan zal de totale integrand er in het k-interval tussen k=-4/10 ·~/a en 

k=O er ongeveer uitzien als met de stippellijn in fig. 7.5 is aangege

ven. Indien we nu in fig. 7.5 de totale integrand beschouwen waarbij 

de vijfde band wel is meegenomen, dan blijkt deze een redelijk vlakke 

functie van k te zijn op variaties rond k=O en q+k=O na. Hiervoor is 

in het vorige hoofdstuk reeds een verklaring gegeven. 
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Fig. 7.6. De totale integrand van {7.2), gesommeerd over G G', l 

en l', (Y) en de bijdragen van elke afzonderlijke l, l'-combina

tie, gesommeerd over G en G', als functie van k. voor diverse 

lOCUlrden van K, K ' , E. en q . 

In fig. 7.6 is de totale integrand van {7.2) en de afzonderlijke 

bijdragen daartoe van elke 1,1' combinatie weergegeven als functie van 

k voor diverse combinaties van K, K', E. en q. 

Ook de grafieken van fig. 7.6a en b vertonen snelle variaties als 

functie van k rond die k-waarden waarvoor k=O en q+k=O. In deze gra

fieken treden echter geen discontinuïteiten op bij k=O en q+k=O. Ken

nelijk hebben in deze gevallen hogere banden weinig invloed op de to

tale integrand. In fig 7.6c is IE.I)E.gap· Hierdoor treden er polen op 

in de integrand. In fig 7.6d treden er discontinuïteiten op in de to

tale integrand. Deze worden veroorzaakt door het niet meenemen van 

koppeling met hogere banden. Nadere beschouwing van de optredende 

energienoemers E.+E- 1 (k)-E- 1 , (q+k+Kq) in fig. 7 .6d doet vermoeden dat 

voor E.=é3 (q+k+Kq)-E-2 (k) de integrand als functie van k naar :too zal 

gaan. Dit effect ontbreekt echter in fig. 7.6d. De reden is dat we het 

verloop van de integrand hebben bepaald door de waarde ervan in een 

beperkt aantal k-punten te berekenen. In die gevallen waarin de tel

lers r 1•1 . ,K,K'(q,k) vrijwel nul zijn missen we precies diek-waarden 

waar de integrand :too wordt. 

Evenals in het drie-dimensionale systeem is ook hier voor E.(E. 9 ap 
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de totale integrand een redelijk vlakke functie van k met snelle vari

aties rond k::O en q+k::O en met polen in de totale integrand voor 

E.)E.gap· 

De afzonderlijke coëfficiënten c 1.k(K), de teller gesommeerd over 

G enG', alsook de totale integrand vertonen kwalitatief dezelfde va

riaties als functie van k in dit één-dimensionale systeem als in het 

drie-dimensionale systeem. We zullen daarom de numerieke mogelijkheden 

tot integratie van de eerste term in {6.1) in dit één-dimensionale 

systeem nagaan aan de hand van de één-dimensionale equivalenten van de 

methoden voor de drie-dimensionale integratie zoals beschreven in 

hoofd5tuk 6. Deze zijn: 

1 - De middelingsmethode. 

De integraal over 1BZ wordt bepaald door in N equidistante punten 

k. de integrand f(k.) te bepalen. De integraal wordt benaderd door 
1 1 

21r N 
I=~ 2 f{k.). 

a i=1 1 
(7 .4) 

We verwachten dat voor (E.I(E. 11 ap deze methode een goede convergentie 

zal opleveren; de integrand is dan immers een redelijk vlakke functie 

van k. Voor E.~E.gap zal deze methode een slechte convergentie opleve

ren, omdat er dan polen optreden in de integrand. 

2- Lijnstukken-methode, met lineaire interpolatie van de noemer. 

De 1BZ wordt bij deze methode opgedeeld in N lijnstukken van 

gelijke lengte. De integraal over elk lijnstuk wordt bepaald door voor 

elke combinatie van 1 en 1' in de randpunten zowel de teller als de 

noemer te berekenen. De tellers worden gemiddeld. De noemer wordt over 

elk lijnstuk lineair geïnterpoleerd. Voor elke combinatie van 1 en 1' 

is de integraal over het i-de lijnstuk van de lineair geïnterpoleerde 

noemer vermenigvuldigd met de gemiddelde teller exact uitrekenbaar; de 

bijdrage tot (7.2) wordt gegeven door: 
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(7.5) 

Hierin zijn Tl,l'(i-) en Tl,l'(i+) de tellers in respectievelijk het 

begin- en eindpunt van het i-de lijnstuk en N1. 1 .{i-) en N1 . 1 .{i+) de 

daarbij behorende noemers. De totale integraal wordt dan benaderd door 

N 
r = ~ ~ r1•1 .(i) {e(~-é 1 )-e{~-é 1 ,)}. 

I. 1' i=1 
{7.6) 

Met deze twee methoden hebben we de integraal (7.2) berekend voor 

die combinaties van K, K', q en é als weergegeven in fig. 7.4-7.6. We 

hebben voor die gevallen waarin K = K' = 2u/a het integratiegebied be

perkt tot het k-gebied van k=4
/ 100 •1r/a tot k=1r/a, omdat daar geen 

artificiële discontinuïteiten optreden. Voor andere K,K' -combinaties 

treden er in 1BZ geen artificiële discontinuïteiten op. Hierdoor heb

ben we voor K = K' = 2u/a echter wel de belangrijkste variaties buiten 

beschouwing gelaten. Daardoor zullen de resultaten voor die waarden 

van K en K' minder representatief zijn. We hebben de integraal tevens 

berekend met behulp van een methode welke 'Gauss 10 punten-regels' en 

'Kronrod 21 punten-regels' gebruikt {GK-methode)" {lit. 12). Met 

behulp van deze methode is het mogelijk de integrand te bepalen met 

een opgegeven nauwkeurigheid, zelfs indien de integrand polen bevat. 

De resultaten van de berekeningen zijn: 

Deze methode Is opgenomen In de NAG-bibliotheek CNAG-Iib D01AJF) 
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Tabel 7 .1. 

K=2'u/a K'=21T/a q=O é=Ü Ry 

resultaat m.b.v. GK-methode : -0,7738695 ± 1·10-7 Ry- 1 

aantal intervallen res. meth. 1 (Ry-1) res. meth. 2 (Ry- 1) 

1 -0,748597 -0,746944 

2 -0,763011 -0,763811 

4 -0,770835 -0,770732 

8 -0,773131 -0,773588 

16 -0,773687 -0,774038 

32 -0,773823 -0,774014 

64 -0,773858 -0,773952 

Tabel 7.2. 

K=21T/a K'=21T/a 4 q= /1o•1r/a é=Ü Ry 

resultaat m.b.v. GK-methode : -0,6970562 ± 1•10-7 Ry- 1 

aantal intervallen res. meth. 1 (Ry-1) res. meth. 2 (Ry- 1) 

1 -0,80514 -0,64975 

2 -0,73185 -0,68640 

4 -0,70630 -0,68986 

8 -0,69930 -0,68535 

16 -0,69761 -0,68997 

32 -0,69719 -0,69295 

64 -0,69709 -0,69490 

100 -0,69707 -0,69565 
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Tabel 7.3. 

K=O K'=O 4 q= /1o•rr/a E.=Û 

resultaat m.b.v. GK-methode : -0,617014 ± 6•10- 6 Ry- 1 

aantal intervallen res. meth. 1 (Ry-1) res. meth. 2 (Ry-1) 

1 -0,0088 -0,0088 

2 -0.70573 -0,4303 

4 -0,49303 -0,4011 

8 -0,61456 -0,5672 

16 -0,61715 -0,6043 

32 -0,61706 -0,6138 

64 -0,61702 -0,6162 

Tabel 7 .4. 

K=O K'=O 4 q= /1o•rr/a E.=Ü,1 Ry 

resultaat m.b.v. GK-methode : -0,763336 ± 6•10- 6 Ry- 1 

aantal intervallen res. meth. 1 (Ry-1) res. meth. 2 (Ry-1) 

1 -0,00924 -0,0092 

2 -0,80096 -0,4710 

4 -0,57031 -0,4538 

8 -0,76090 -0,6811 

16 -0,76347 -0,7416 

32 -0,76339 -0,7578 

64 -0,76335 -0,7619 

-60-



Tabel 7.5. 

K::O K'::O 4 q= /1o•1r/a E-::0,25 Ry 

resultaat m.b.v. GK-methode : 1,438 ± 6·10- 3 Ry-1 

aantal intervallen res. meth. 1 (Ry-1) res. meth. 2 (Ry- 1) 

1 -1' 13 -0,011 

2 -11,34 -1,184 

4 -7,18 -3,510 

8 -2,78 1,014 

16 -0,48 1,136 

32 0,90 1,233 

64 -9,92 1,513 

128 -5,23 1,470 

256 -1,50 1,438 

512 2,00 1,462 

1024 5,68 1,444 

Tabel 7.6. 

K=27T/a K'=27T/a q::O E-::0,3 Ry 

resultaat m.b.v. GK-methode : -1,20508 ± 1•10-7 Ry- 1 

aantal intervallen res. meth. 1 (Ry-1) res. meth. 2 (Ry- 1) 

1 -1,0933 -0,8830 

2 -1,1417 -0,9897 

4 -1,1845 -1,0903 

8 -1,2009 -1,1417 

16 -1,2031 -1,1746 

32 -1,2045 -1,1905 

64 -1,2050 -1,1980 
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Tabel 7.7. 

K=21T/a K1 =41T/a q=O e.=O Ry 

resultaat m.b.v. GK-methode : -1.2191632·10- 2 ± 1·10-9 Ry - 1 

aantal intervallen res. meth. 1 (Ry-1) res. meth. 2 (Ry- 1) 

1 -0. 78011·10- 2 -0. 7801·10- 2 

2 -1. 21412·10- 2 -13,4177·10- 2 

4 -1, 17576·10- 2 -3,1052·10- 2 

8 -1. 21767 •10- 2 -1. 6109·10- 2 

16 -1,22117·10- 2 -1,3104·10- 2 

32 -1, 21965·10- 2 -1.2400·10- 2 

64 -1,21928·10- 2 -1.2240·10- 2 

128 -1. 21919·10- 2 -1,2204·10- 2 

Uit de resultaten (met name uit die waarbij over de gehele 1BZ is 

geïntegreerd: tabel 7.3; 7.4; 7.5; en 7.7) blijkt het volgende: 

Voor e.-waarden waarbij geen polen optreden in de integrand is de mid

delingsmethode (methode 1) aanzienlijk nauwkeuriger dan de lijnstuk

ken-methode (methode 2). Het verschil is het grootst in tabel 7.7. Dit 

komt omdat in bepaalde k-gebieden de afzonderlijke bijdragen van de 

1,1 I -combinaties vrij groot zijn, maar elkaar vrijwel opheffen (zie 

fig. 7.6e). Een kleine relatieve fout in de berekening van de inte

graal van de bijdragen van de afzonderlijke 1,1~-combinaties kan dan 

een grote relatieve fout opleveren in de integraal van de totale inte

grand. 

De absolute waarde van de integraal is in dit geval met K=21T/a, 

K1 =41T/a, q=Ü en E.=Ü aanzienlijk (ca. twee ordes) kleiner dan voor de 

diagonaalcomponenten. Men kan aannemelijk maken dat algemeen geldt dat 

de niet-diagonaalcomponenten van PK.K~(q,E.) kleiner zijn dan de 

diagonaalcomponenten. De niet-diagonaalcomponenten van PK.K~(q,e.) ge

ven namelijk aan hoe egaal de lading verdeeld is in een rooster. Voor 

een I empty-la t ti ce I systeem zijn deze dan ook nul. Toch kunnen deze 

componenten belangrijk zijn voor het berekenen van het excitatiespec

trum. We moeten daarvoor namelijk de matrix ~.K~(q,e.) inverteren, en 
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daarbij kunnen deze een belangrijke rol spelen. Uit de literatuur 

blijkt dat voor het berekenen van de bandgap in Si het essentieel is 

om ook de niet-diagonaalcomponenten van PK,K' (q.~) in de berekening 

mee te nemen (lit. 8). Juist voor deze componenten levert in dit model 

de middelingsmethode een snellere convergentie op. 

Voor ~::0.25 Ry (tabel 7 .5) is het duidelijk dat de middel ings

methode tot een veel slechtere convergentie leidt dan de lijnstukken

methode. Voor waarden van ~ waarbij polen optreden in de integrand is 

de lijnstukken-methode de enige bruikbare van de twee besproken metho

den. Voor 1~1 ~ ~gap geeft deze methode echter wel aanleiding tot een 

aanzienlijk slechtere convergentie dan voor 1~1 < ~gap (vergelijk bij

voorbeeld tabel 7.4 en 7.5). 

Bij ~::0.3 Ry (tabel 7.6) heeft de 1=2, 1'=3 bijdrage tot de inte

grand nulpunten in de noemer. Omdat de daarbij behorende teller echter 

zeer klein is levert deze term slechts in een zeer klein k-gebied een 

substantiële bijdrage tot de integrand. De sample-punten zijn in ons 

geval zo gekozen dat ze buiten die k-gebiedjes vallen. Daarom levert 

de middelingsmethode ook voor die ~-waarden een goede convergentie op. 

We kunnen echter niet a priori verwachten dat de samplepunten buiten 

die k-gebiedjes vallen waar de polen merkbaar zijn. Daarom verdient 

ook in deze gevallen de lijnstukken-methode de voorkeur. 

Op grond van deze resultaten kunnen we nu voor het drie-dimensio

nale systeem het volgende opmerken: 

- Bij de berekeningen moeten voldoende banden worden meegenomen. Ook 

hogere banden kunnen voor een substantiële bijdrage tot de totale 

integrand zorgen. 

- Voor 1~1 < ~gap zal de middelingsmethode in het algemeen tot een 

snellere convergentie leiden dan de tetrahedron-methode. 

-Omdat het uit figuren in het algemeen moeilijk is op te maken of 

de integrand vlak is in de zin van speciale punten, kan over de 

speciale punten methode hier geen harde uitspraak worden gedaan. 

Het feit dat de middelingsmethode sneller convergeert dan de te

trahedron-methode is wel een indicatie dat ook de speciale punten 

methode een snellere convergentie zal hebben dan de tetrahedron

methode voor 1~1 < ~gap· 
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Voor lel ~ egap is de tetrahedron-methode de enig bruikbare van de 

hier besproken methoden. Voor lel ~ egap levert deze methode ech

ter een aanzienlijk slechtere convergentie op dan voor lel < egap· 

-M-



In dit hoofdstuk zullen we in het kader van het in het vorige 

hoofdstuk behandelde één-dimensionale model het gedrag van P
0

.
0

(q,é) 

als functie van q en é bestuderen. Om ook het gedrag van P
0

.
0

(q,é) als 

gevolg van verandering van de gapgrootte te kunnen bestuderen hebben 

we de berekeningen uitgevoerd bij verschillende waarden van U(4~/a); 

namelijk bij U(4~/a) = 0,003 Ry en U(4~/a) = 0,075 Ry. De waarden van 

de andere parameters van het model zijn identiek gekozen aan de waar

den die ze in het vorige hoofdstuk hadden. 
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Fig. 8.1. Het gedrag uan P0 ,0 (q,O) aLs functie uan q voor U{4~/a) 

= 0,003 Ry {doorgetrokken Lijn) en voor U{4~/a) = 0,075 Ry {onder

broken Lijn). 

In fig. 8.1 is P0 •0 (q,é) voor é=Û uitgezet als functie van q voor 

U(4~/a) = 0,003 Ry en voor U(4~/a) = 0,075 Ry. Voor die waarden van q, 

waarbij q niet in lBZ ligt, is P0 .0 (q,O) bepaald met behulp van de 

relatie: 
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(8.1) 

welke uit (5.13) afgeleid kan worden. 

In geval van een vrij elektronen systeem (U=O) zou P0 .
0

(q,O) een 

logaritmische divergentie vertonen als functie van q rond q=2kF 

(kF=2~/a in dit één-dimensionale systeem) (lit. 13). In de door ons 

beschouwde gevallen treedt er bij die waarde van q een minimum op van 

P0 .0 (q,O). Voor het systeem met U(4~/a) = 0,003 Ry is de absolute 

waarde van dat minimum echter aanzienlijk groter dan voor het systeem 

met U(4~/a) = 0,075 Ry. Het systeem met U(4~/a) = 0,003 Ry lijkt ook 

meer op een vrij elektronen systeem (de potentiaal U(x) is zwakker) 

dan het systeem met U(4~/a) = 0,075 Ry. Algemeen kunnen we verwachten 

dat de piek in P0 .0 (q,O) in absolute waarde kleiner zal zijn voor een 

systeem met een grotere bandgap. 

Verder hebben we voor U(4~/a) = 0,003 Ry nog een kleine piek bij 

q=2~/a. 

Rond q=O blijkt P0 •0 (q,O) evenredig te ZIJn met q 2
. Omdat onder 

zekere aannames omtrent de uitgestrektheid van de golffuncties van de 

elektronen loodrecht op het één-dimensionaal kristal de Fourier

getransformeerde van de (in dat geval één-dimensionale) Coulombpoten

tiaal rond q=Ü divergeert als ln(q) (lit 13), zal voor een één-dimen

sionaal systeem ~0 . 0(0,0)=1 zijn (zie 5.15). De component ~0 • 0(0,0) 
van de matrix ~.K'(q.~) is de statische diëlectrische constante, die 

in de elektrostatica gebruikt wordt. Voor één-dimensionale systemen is 

deze dus 1. 

Men kan aantonen dat voor drie-dimensionale systemen P0 . 0(q.~) 
rond q=Ü evenredig met lql 2 naar nul gaat. Omdat in drie dimensies de 

Fourier-componenten van de Coulombpotentiaal evenredig zijn met 1/lql 2 

(zie 5.16), komen we voor drie-dimensionale systemen tot een eindige 

waarde van c0 •0 (0,0), welke van 1 kan verschillen. 

Het functioneel gedrag van P0 .0 (q,O) in dit één-dimensionaal model 

stemt kwalitatief goed overeen met het gedrag daarvan in een door 

Lannoo, Schlüter en Sham beschreven één-dimensionaal twee-banden model 

(lit. 13), op een minteken na. Omdat c0 •0 (0,0) in een drie-dimensio

naal systeem altijd groter is dan 1, is in een drie-dimensionaal sys

teem P0 . 0(q.~) negatief in de omgeving van q=O (zie (5.14)). We kun-
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nen verwachten dat in een één-dimensionaal systeem dat ook het geval 

zal zijn, en dus het teken zoals wij dat berekend hebben het juiste 

zal zijn. 

0 

-2 

-so~----------o~.OC5~--------o-.o~I-o--~----o~.Ol5 

------7 ê (Ry) 

Fig. 8.2. Het gedrag van P0 , 0{q,é) aLs functie van é voor 

q = 0,001~/a en U(4~/a) = 0,003 Ry. 
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Fig. 8.3. Het gedrag van P
0

,
0

{q,é) aLs functie van é voor 

q = 0,001~/a en U(4~/a) = 0,075 Ry. 
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In fig. 8.2 en 8.3 is P0 .0 (q,é) uitgezet als functie van é. In 

fig. 8.2 is dat gedaan voor U(4~/a) = 0,003 Ry en q = 0,001~/a en in 

fig. 8.3 voor U(4~/a) = 0,075 Ry en q =0,001~/a. De twee grafieken ver 

tonen k~alitatief hetzelfde gedrag. Beiden gaan als functie van é naar 

-oo voor é = égap· Dit gedrag kan begrepen worden door het gedrag van 

de noemer van de 1,1'-combinatie 1=2, 1'::3, é+é
2

(k)-é
3

(q+k+Kq), te 

beschouwen. Voor é)égap zal deze noemer als functie van k in twee 

k-punten van teken veranderen. De totale integrand zal voor é)é
9
a P 

daardoor polen vertonen. Omdat we echter de hoofdwaarde integraal 

berekenen zal de integraal een eindige waarde hebben. Voor é(é
9

ap zal 

de noemer van deze 1,1'-combinatie een negatieve functie van k zijn, 

waarvan het maximum voor éfégap naar nul zal gaan. Voor é(égap zal de 

1=2, 1'::3 bijdrage tot de integrand daardoor een negatieve functie van 

k zijn, welke voor éfégap in een k-punt naar -ro zal gaan. Doordat de 

integrand naar -ro gaat zal ook de integraal naar -ro gaan. 

Het gedrag van beide grafieken is kwalitatief hetzelfde. Kennelijk 

heeft de grootte van de bandgap alleen invloed op de waarden van é 

waarbij de grafiek naar -ro gaat, maar niet op het kwalitatieve gedrag 

ervan. 

Indien we het gedrag van P0 •0 (q,é) van dit één-dimensionaal 

systeem vergelijken met het gedrag ervan in een drie-dimensionaal Si

systeem, dan blijken deze twee kwalitatief veel overeenkomsten te 

vertonen (lit. 14, 15). Voor een beter begrip verdient het daarom 

aanbeveling het gedrag van P, é, W en M in een één-dimensionaal 

systeem nader te onderzoeken. 
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