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Hitzaurrea

Doktorego-tesi  gisa aurkeztu nuen lan honi  hasiera  eman genionean,  2002. 
urtean,  fisika  konputazionala  hasi  berria  zen.  Kalkuluak  egiteko  alpha 
konputagailu  bat  erabiltzen  genuen,  guk  prestatutako  programekin.  Kalkulu 
paraleloak ez ziren oraindik batere egonkor, eta memoriarekin muga handiak 
genituen.  Horregatik,  ereduak  etengabe  garatu  behar  genituen  ahalik  eta 
soluzio zehatzenak lortzeko.

E.  V.  Chulkov  irakasleak  eta  haren  lan-taldekoek,  gainazaletako  kitzikapen 
elektronikoak ikertzeko dimentsio  bakarreko potentzial  eraginkor  bat  bilakatu 
zuten. Potentzial eraginkor harekin egin ahal izan genituen tesiaren oinarrian 
behar genituen kalkuluak; tesiaren lehen zatia osatu zutenak, hain zuzen ere.

Hala  egindako  kalkuluak  erkatu  genituen  arlo  esperimentalean  egindako 
saioekin;  eta adostasun egokia erakutsi  zuten gainazaleko kitzikapen zehatz 
batzuen kasuetan; hau da, egoera irudikariekin. 

Gainazal  egoerak deritzon egoera kitzikatuak aztertzeko potentzial  eraginkor 
hau  ez  zen,  hala  ere,  nahikoa  eta  beste  potentzial  eraginkor  bat  aldagai 
berriekin  garatu  behar  izan  genuen.  Potentzial  eraginkor  berri  hau  garatu 
genuenean,  gai  izan  ginen  gainazal  egoerak  ikertzeko.  Zientzialariek,  beti 
ere,aurre  egin  behar  diegu  arazo  berriei,  eta  jakin  behar  dugu  asmatzen 
naturari nola engainatu hartatik erantzun egokiak atera nahi baldin badugu. 

Denborarekin  teknologia  aurrera  doa  eta  gero  eta  memoria  handiagoko 
konputagailuak egiten dira. Gaur egun norbaiti eskatzen badiot kalkulu zehatz 
bat egiteko alpha konputagailu batean txantxetan nabilela uste izango du.

Tesiaren azken zatian, aldiz, gainazal baten aurrean mugitzen ari den ioi baten 
energia edo indarraren galera kalkulatu genuen V. Silkin doktore eta ikerlariak 
egokitutako programa bati  esker,  uhin lauekin garatutako ab initio programa, 
hain  zuzen  ere.  Horretarako  lehenbiziko  plasmoiak  (materialen  kitzikapen 
kolektiboak) kalkulatu izan behar genituen. Gure emaitzak eredu sinpleagoekin 
konparatu  genituen.  Espero  genuen  gisan  -eta  hau  da  tesian  egiaztatu 
genuena- ab initio kalkuluak beharrezkoak dira plasmoien emaitza zehatzagoak 
lortu ahal izateko. 

Tesia bukatu genuenetik lau urte besterik ez dira igaro. Hala ere, egun, elektroi  
egituraren  kalkulu  guztiak  egiten  dira  ab  initio  teknikarekin.  Esan  daiteke, 
zientziaren  arlo  askotan,  ab  initio  teknika  elektroi  egituraren  ikerkuntza 
funtsezkoa suertatu dela; nanoteknologian, adibidez. Aurrerabide sendoa izan 
da, hura aurretik egokitutako eredu analitikoen bidez eskura ezin zitekeena.

Maia Garcia Vergniory, 2012
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Atarikoak

Mundu fisikoa elkarri eragiten dioten partikula anitzez osatuta dago. Egoera so-

lidoaren fisika aztertzeko, gorputz anitzen problemari aurre egin behar zaio: zer

gertatzen da kristal bat osatzeko zentimetro kubikoko 6× 1023 atomo kutxa batean

sartzen ditugunean? Honelako sistema baten deskribapen zehatza egiteko, parti-

kulen arteko elkarrekintzak barne hartzen dituen gorputz anitzeko Schrödinger-en

ekuzaioa ebatzi beharra dago. Izan ere, ekuazio diferentzial horren soluzioa N gor-

putzeko uhin-funtzioa da eta horrek sistemaren informazio guztia eskaintzen digu.

Ekuazio horren soluzio zehatza lortzea, aldiz, ezinezkoa izango da. Beraz, etengabe

ereduak garatu behar ditugu, ahalik eta soluzio zehatzenak lortzeko.

Azken hamarkadetan zehaztasun handiz ikasi da elektroi anitzez osatutako sis-

temen propietate elektronikoak aztertzen: atomoetan, solidoetan zein likidoetan.

Oinarrizko egoera aztertzeko Kohn-ek eta Sham-ek 1965.ean Dentsitatearen Fun-

tzionalaren Teoria (ingelesez Density Functional Theory, DFT)1 garatu zuten, non

oinarrizko aldagaia karga-dentsitatea den. Teoria hori gorputz anitzen problemaren

formulazio zehatza da. Teoria horren zehaztasuna trukatze eta koerlazio energiaren

adiearazpenean datza, elkarri-eragiten dioten elektroien ereduaren barnean trukatze-

energia elektroien bereiztasunaren ondorioz sortzen den osagaia adierazten du eta

koerlazio energia faltatzen diren osagai guztiak kontsideratzen ditu. DFT-aren bar-

nean gehien erabiltzen den hurbilketa Tokian-tokiko Dentsitatearen Hurbilketa de-

larik (ingelesez Local Density Approximation, LDA). Hurbilketa horretan sistemak

lokalki jokatzen duela suposatzen da. Hurrunago joateko nahian Gradiente Oro-

korraren Hurbilketa erabiltzen da (ingelesez Generalized Gradient Approximation,

GGA) non puntu bakoitzean dentsitatea eta dentsitatearen gradientea erabiltzen

diren.2

Gross eta lankideek3 DFT-a denborarekiko menpekotasuna duten sistemetara

zabaldu zuten, Denboraren Menpeko Dentsitatearen Funtzionalaren Teoria garatuz

(ingelesez Time Dependent Density Functional Theory , TDDFT). Egoera kitzika-

1 Hohenberg eta Kohn 1964; Kohn eta Sham 1965
2 Perdew et al. 1996
3 Runge eta Gross 1984; Gross eta Kohn 1985; Dreizler eta Gross 1990; Gross et al. 1995; Petersilka

et al. 1996

vii
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tuak aztertuko ditugunez, hemendik aurrera TDDFT-aren alorrean lan egingo dugu.

Teoria honen hiru hurbilketa erabiliko ditugu: Tokian Tokiko Dentsitatearen Hurbil-

keta Adiabatikoa (ingelesez Adiabatic Local Density Aproximation, ALDA), Tokian

Tokiko Dentsitatearen Hurbilketa Adiabatiko Hobetsia (ingelesez Refined Adiabatic

Local Density Approximation) eta Tokian Tokiko Hurbilketa Ez-Lokala (ingelesez

Adiabatic Non-Local Density Aproximation, ANLDA), hurrengo ataletan azalduko

ditugunak.

Egoera solidoaren fisikan ikertuko ditugun partikulak ezagutzen ditugu, bai eta

horien arteko elkarrekintza ere, baina ez da erraza izaten elkarrekintza horien emai-

tzak aztertzea. Azken urteetako garapenei esker, solidoetako elektroien dinamika oi-

narrizko kitzikapenak aztertuz uler daiteke. Kitzikapen horiek banakakoak (elektroi-

zulo deritzonak) zein kolektiboak (plasmoiak deritzonak) izan daitezke, besteak bes-

te.

Hasiera batean ikertuko ziren sistemak aztertzeko eredu simpleak garatu ziren,

hala nola jel-eredua. Hala ere, batzuetan eredu sinple horiei jarraituz azalpenik ez

duten gertaerak antzematen ditugu. Gaur egun, ab initio tekniken garapenari esker

eta konputazioan egin diren aurrerapausoei esker, kalkulu teoriko errealistagoak buru

daitezke eta, gutxinaka, azaldu gabe zeuden solidoen ezaugarri elektroniko anitz

ulertu ahal izan dira.

Ab initio edo lehen printzipiotako kalkuluetan oinarritutako algoritmoei esker,

Mekanika Kuantikoa eta Elektromagnetismoa erabiliz, solidoen propietateak zehaz-

tasun handiz azter daitezke, solidoa osatzen duten ioien posizioak soilik abiapuntu-

tzat harturik.

Ezaugarri elektronikoen eragina funtsezkoa da solidoaren jokabidean, eta beraien

ikaskateak aplikazio teknologiko anitzen garapena eragin du azken mendean zehar.

Efektu elektronikoei buruzko ikerketa teoriko eta esperimental garrantzizkoak egin

dira, material solidoen bolumenean zein gainazaletan. Orokorrean, gainazalaren

egitura elektronikoa neurtu eta kalkulatzea oso zaila da, eta ondorioz, bolumene-

ko materialen ulermenean emandako garapena gainazalen ulermenean emandakoa

baino askoz handiagoa da. Hala ere, propietate elektronikoen neurketa zehatzak

ahalbidetzen dituzten teknika esperimental berrien agerpenak, gainazaleko fisikare-

kiko interes berria suspertu du.

Lan hau bi zatitan bananduko da. Lehenengo zatian gainazaletako elektroi eta

zulo kitzikatuen dinamika aztertuko dugu. Elektroiak eta zuloak kitzikatzen dira,

solidoa oinarrizko egoeratik egoera kitzikatu batera jauzi eginez. Denbora jakin bat
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pasa eta gero solidoa lasaitzen da eta hasierako egoerara bueltatzen da. Lasaikuntza-

denbora horren ikerketa garrantzi handiko gaia da, metaletako elektroien dinamika

ulertzen laguntzen baitu.

Energia txikiko elektroi kitzikatuen bizidenboraren lehenengo ikerketa teoriko au-

tobateragarria Quinn-ek eta Ferrel-ek4 egin zuten, hemen garatuko dugun autoener-

giaren formalismoa erabiliz. Bizidenbora energiaren karratuaren alderantzizkoaren

proportzionala dela frogatu zuten, energia Fermi-ren mailarekiko neurtzen denean.

Hala ere, Quinn-en eta Ferrel-en ereduak ez du balio dentsitate baxuko metaletako

elektroien dinamika azaltzeko, ez eta Fermi-ren gainazaletik urrutiko elektroien bizi-

denbora azaltzeko ere. Horrela, bada, koerlazio eta trukatze efektuak behar bezala

kontuan hartzen dituzten eredu berriak garatu dira.5 Lan honetan efektu horiek

kontuan hartzen dituen kernelak garatu ditugu eta gainazaletako elektroi eta zulo

kitzikatuen dinamika aztertu dugu.

Ikertuko ditugun egoerak gainazal-egoerak izango dira; gainazal egoeren ar-

tean irudi-potentzialak induzitutakoak eta kristalak induzitutakoak bereiz daitez-

ke. Egoera hauek tarte-debekatua duten metaletan sorrarazten da. Gainazal-

egoerei dagozkien uhin-funtzioen maximoa gainazaletik hurbil kokatuta egon ohi da.

Irudi-potentzialak sortutako gainazal-egoeren kasuan, gainazal metalikoaren aurrean

kokatutako elektroiaren eta honek ingurune metalikoan induiztutako polarizazio-

kargaren arteko elkarrekintzaren ondorioz, irudi-potentziala sorraraziko da; irudi-

potentzial honen eraginez, elektroia konfinatuta dago gainazalarekiko norabide per-

pendikularrean. Kristalaren potentzialak sorturiko gainazal-egoerak, edo gainazal-

egoera intrinsekoak, gainazalean ematen den kristal-simetriaren etenduraren kausaz

agertzen dira. Lan honetan, elektroi askeen ereduaren araberakoak ez diren metalen

gainazal-egoeretan dauden elektroien zein zuloen lasaikuntza ikertuko dugu.

Gainazaleko trukatze eta koerlazio efektuen ikerketa egiteko Γ̄ puntua (k‖ = 0)

kontsideratuko dugu. Zati honetan, elektroi askearen eta gainzalaren arteko elka-

rrekintzari begiratuko diogu trukatze eta koerlazio efektuak aztertzeko. Horrelako

sistema batean trukatze eta koerlazio efektuak elektroi-frogan edo/eta solidoaren

elektroietan kontsidera daiteztke. Orain arte egindako kalkuluetan trukatze eta

koerlazio kernel-lokalak erabili dira.6 Aldiz, gainazala dentsitatearen aldakuntza

azkarrak dituen sistema da, eta beraz efektu ez-lokalak garrantzizkoak izan litezke.

Lan honetan trukatze eta koerlazio kernel ez-lokalak erabiliko ditugu.

4 Quinn eta Ferrel 1958
5 Hedin eta Lundquist 1969; Echenique et al. 2000
6 Sarria et al. 1999
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Erabili behar dugun hurbilketa ondo aztertu ondoren Γ̄ puntutik kanpo dauden

zuloen bizidenbora kalkulatzeko dimentsio bakarreko potentzial eraginkor berri bat

garatuko dugu. Eredu berri hori orain dela gutxi egindako kalkulu esperimentalekin

konparatuko dugu7 eredu hori baliagarria den ala ez aztertzeko; horrela bada, etor-

kizunean sistema konplexuagoetan erabil daitezke, hala nola, korral-kuantikoak.8

Bestalde partikula kargatuen eta gainazalen arteko elkarrekintzak arreta handia

erakarri du azken urteotan, honen azterketak solidoaren egitura elektronikoari bu-

ruzko oinarrizko informazioa ematen baitu. Kanpoko karga gainazalera hurbiltzen

denean kitzikapen elektroniko ezberdinak sorrarazten dira gainazalean. Kitzikapen

horiek direla bide, solidoaren eta partikula horren arteko energia eta momentu elkar-

trukaketa ematen da. Beraz, kanpo-partikulak galdutako energiari begira, solidoa-

ren ezaugarri elektronikoei buruzko informazio baliagarria atera dezakegu. Bigarren

atalean gainazal baten aurrean mugitzen ari den ioi baten energia-galera kalkulatu-

ko dugu. Ab-initio teknikak erabiliko ditugu gure sistema deskribatzeko eta eredu

sinpleagoekin egindako kalkuluekin konparatuko ditugu.

Lan honen bi atalak garatu aurretik erabilgarriak izango diren zenbait oinarrizko

ideia ematen dira, hala nola elektroi-gas homogeneoari eta oinarrizko kitzikapenei

buruzko ideia orokorrak. Halaber, gorputz anitzen problema ebazteko erabilitako

metodoa azaltzen da.

Eranskinetan, eskuizkribu honetan zehar erabilitako adierazpen teoriko batzuen

garapena aurkezten da.

Lan osoan zehar unitate atomikoak erabiliko ditugu (u.a.), aurkakorik aipatzen

ez den bitartean, hots, e2/4πǫ0 = h̄ = me = 1; unitate-sistema horretan energiaren

unitatea Hartree-a da (1 Hartree = 27.2 eV), eta luzera-unitatea Bohr-en erradioa,

a0 (a0 =0.529 Å).

7 Bürgi et al. 1999
8 Braun eta Rieder 2002



Oinarrizko ideiak

Kitzikapen elektronikoak aztertzeko lehenik oinarrizko egoera menperatu behar da.

Atal honetan, elektroi-gas homogeneoaren (EGH) ereduaren oinarrizko kontzeptuak

azaltzen dira eta sistema metaliko batean sor daitezkeen kitzikapen elektronikoak

deskribatzen dira, elektroi edo zulo kitzikatuen lasaikuntza-prozesuak horien bitartez

gertatzen baitira. Ondoren, gorputz anitzeko problema ebazteko oso erabilia den

dentsitatearen funtzionalaren teoriaren gainbegirada bat emango da.

Elektroi-gas homogeneoa

Solidoak aztertzeko erabili den lehen eredua elektroi-gas homogeneoaren eredua da.

Metalek dituzten ezaugarri asko eredu hau erabiliz azal ditzakegu, hala nola elektroi-

elektroi elkarrekintzaren ondorioz sortzen diren kitzikapenak (banakoak zein kolek-

tiboak).9 Eredu horren baitan lehenik Born-Oppenheimer-en hurbilketa egin behar

dugu.10 Hurbilketa horretan nukleoen dinamika adibatikoki aztertzen da, koorde-

natu elektronikoak eta nuklearrak bereiziz. Ondoren solidoa elkarri eragiten dioten

balentzia-elektroiez eta ioien sarea ordezkatzen duen karga positiboko atzekalde uni-

forme batez osatuta dagoela hartzen da.

Sommerfeld-en ereduaren baitan elektroiak independenteak direla kontsideratu-

ko dugu (elkarri eragiten ez dioten elektroien eredua, solidoak aztertzeko erabilitako

eredu sinpleena), horrela N elektroien oinarrizko egoera elektroi bakarreko egoera

baimenduak betez osa dezakegu. Elektroi bakarreko egoeren energia beren uhin-

bektorearen karratuaren proportzionala denez (εk = k2/2), N handia denean, bete-

riko eremua kF (Fermi-ren uhin-zenbakia) erradiodun esferaren antzekoa izango da.

Hortaz, V bolumenean N elektroi baditugu sistemaren oinarrizko egoera k < kF

duten partikula bakarreko egoera guztiak betez osatzen da, n0 dentsitate elektroni-

koaren eta kF -ren arteko erlazioa hauxe izanik,

n0 =
k3

F

3π2
; (1)

9 Kittel 1998; Pines eta Bohm 1952; Ashcroft eta Mermin 1976
10 Ashcroft eta Mermin 1976

xi
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Fermi-ren uhin-bektoreari dagokion energiari (EF ) Fermiren energia deritzo:

EF =
k2

F

2
. (2)

Elektroi-dentsitatea eroapen-elektroi bakoitzari batez beste dagokion bolumena

duen esfera baten erradioarekin (rs) erlaziona dezakegu:

1

n0
=

4

3
πr3

s . (3)

Elkarri eragiten ez dioten elektroiak kontsideratzen ari garelarik, dugun energia ba-

karra elektroien energia zinetikoa da. Erraz froga daiteke elektroi bakoitzari dago-

kion batez besteko energia zinetikoa hauxe dela:

εk =
1.105

r2
s

(4)

Energia zinetikoa 1/r2
s-ren proportzionala da; beraz, elkarri-eragiten ez dioten elek-

troien hurbilketa baliagarria izan dadin, rs parametroak txikia izan behar du, hots,

elektroi-dentsitateak handia izan behar du. Kasu horietan perturbazio-teoria erabil

dezakegu, energia zinetiekoa gai menperatzailea izango da eta energia potentzaiala

arbuia daitekeen perturbazio txikia.
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Gorputz anitzen problema

Hartree-ren hurbilketa.

Aurreko atalean esan dugun bezala, dentsitatea oso handia ez den sistemetan (me-

taletan adibidez, non rs ∼ 2−6 den) elkarri eragiten ez dioten elektroien hurbilketa

ez da egokia. Kasu horretan elektroiek beren inguruko elektroien gaienean duten

eragina (Coulomb-en elkarrekintza) kontuan hartzekoa izango da.

Elektroi elkarrekintza kontuan hartuz gero, elektroi anitzen hamiltondarra on-

dokoa da:

H =
∑

i

(

−h̄2∇2
ri

2mi

+ U(ri)

)

+
1

2

∑

i,j

1

|ri − rj|
, (5)

non mi elektroiaren masa den, ri elektroiaren posizio-bektorea eta U(ri) kanpo-

potentziala. U(r) elektroiek jasaten duten duen kanpo-potentziala da: solido krista-

linoaren kasuan ioien potentzial periodikoa dugu eta jel ereduaren kasuan atzekalde

positiboak sortzen duen potentziala. Hartree-ren hurbilketaren barne anitz gorpu-

tzen problemari aurre egiteko asmoz, (5) ekuazioko hamiltondarra honela adierazten

dugu:

H =
∑

i

Hi, (6)

non

Hi =
−h̄2∇2

ri

2mi
+ U(ri) + VH(ri). (7)

den, eta

VH(ri) =

∫

dr′
n(r′)

|r− r′| , (8)

elektroi bakoitzak gainerako elektroiengandik jasaten duen potentzial erangikorra

den. Hartree-k hamiltondarraren autofuntzioak elektroi bakarreko uhin-funtzioen

arteko biderkaduraz adierazi zuen, elektroiak independenteak balira11 alegia,

Ψ(r1, r2, ..., rN) = φ1(r1)φ2(r2)...φN(rN) (9)

non r1, r2, ..., rN direlakoek elektroi guztien koordenatuak adierazten dituzten. φi(ri)

direlakoak elektroi bakarreko uhin-funtzio ortonomalak dira eta gainerako eletroi

guztiek eta nukleo positiboek sortutako batez besteko eremu elektrostatikoan mugi-

tzen den elektroi bakarreko Schrödinger-en ekuazioa betetzen dute. Kasu honetan

11 Hartree 1928
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partikula bakoitzeko energia osoa Sommerfeld-en ereduan lortutako energiaren ber-

dina da, atzekalde positiboaren eta elektroien batez besteko elkarrekintza-energia

konpensatzen baitira. Kasu horretan elektroi dentsitatea ondorengoa izango da,:

n(r) =
∑

i

|φi|2. (10)

da. Solidoa infinitoa bada, dentsitatea konstantea izango da.

n(r) = n0 = (
4

3
πr3

s)
−1. (11)

Trukatze eta koerlazio energia.

Hartree-ren hurbilketan desabantaila batzuk aurkitzen ditugu, alde batetik bi elek-

troiek egoera bera okupatu dezakete, eta beste aldetik ez du kontuan artzen Pauli-ren

printzipioa, (9) ekuazioko uhin funtzioa ez da antisimetrikoa bi elektroi permuta-

tzerakoan. Hartree-Fock-en hurbilketan,12 (9) ekuazioko uhin-funtzioa erabili beha-

rrean, uhin-funtzio antisimetrizatu bat presentatzen du, Slater-en determinantetik

fruitu dena.13 Partikula-bakarreko hamiltonderrean elektroi berezitasunaren ondo-

rioz azaltzen den elkartruke-elkarrekintza kontuan hartzen da, partikula bakarreko

hamiltondarrari beste ekarpen bat gehituz,

Hφλ = HHφλ +
∑

λ′,σ=σ′

Vλ,λ′(r)φλ′(r) (12)

non HH (7) ekuazioko potentziala den. σ = σ′, batura spin paraleloa duten egoera-

tara soilik hedatzen dela esan nahi du, eta

Vλ,λ′(r) =

∫

dr

|r− r′|φ
†
λ′(r

′)φλ(r). (13)

uhin funtzioaren antrisimetrizazioaren ondorioz azaltzen den energiaren ekarpena

da. Elektroi-gas uniforme baten kasuan, elektroi bakoitzari dagokion batez besteko

energia ondokoa dugu,

εHF ==
1.105

r2
s

− 0.458

rs

. (14)

Lehenengo gaia energia zinetikoa dugu, eta azken gaia, elkartrukeari dagokiona.

12 Fock 1930
13 Slater 1930
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(14) ekuazioa elektroi-gasaren hurbilketa bat da, non ekarpenak falta diren. Elek-

troi gasaren-benetako energia honela idatzi ohi da,

ε = εzin + εx + εc (15)

non εc delakoa koerlazio energia deitu ohi zaion, eta (14) ekuazioari falta zaizkion

gai gehigarri guztiak kontsideratzen ditu. Wigner-ek εc honako adierazpen hurbil-

du hau proposatu zuen, rs handiko eta txikiko sistemei dagozkien limiteen arteko

interpolazioa eginez:14

εc =
0, 44

rs + 7, 8
. (16)

Formula hau dentsitate metalikoen (rs = 2 − 6) kasuan erabilgarria izan ohi da. rs

handiko sistemen kasuan gasa kristalizatu egiten da, Wigner-en solidoa osatuz. rs

txikia den kasuan perturbazioen teoria erabil daiteke, baina hau egitean koerlazio-

energiaren dibergentziak agertzen dira.15

1957.ean Gellman-ek eta Brueckner-ek 16 osagai dibergenteak batuz dibergen-

tziak desagertzen zirela frogatu zuten, energiaren garapeneko lehenengo gaiak lor-

tuz:

εc = −0, 047 + 0, 031 ln(rs) +O(rs). (17)

1981.ean Ceperley-ek eta Alder-ek 17 elektroi-gas uniformearen koerlazio-energiaren

Monte Carlo Kuantikoko (QMC) kalkuluak egin zituzten, εc zehatza lortuz. Perdew-

ek eta Zugnger-ek 18 lortutako emaitza horien parametrizazioa egin zuten. rs ≥ 1

den kasuan,

εc =
γ

1 + β1
√
rs + β2rs

(18)

γ = −0.1423,β1 = 1.0529 eta β2 = 0.3334 izanik. Beranduago Perdew-ek eta Wang-

ek19 rs = 0-aren kasuan sartu zuten εc-aren adierazpenean.

Dentsitatearen funtzionalaren teoria

Sistema ez-uniformeak aztertzeko (jel-gainazalak eta kristalak, besteak beste) Den-

tsitate Funtzionalaren Teoria, DFT, erabiliko dugu. Solido baten egoera kitzikatuak

14 Pines 1963
15 Pines eta Nozières 1966
16 Gell-Mann eta Bureckner 1957
17 Ceperley eta Alder 1980
18 Perdew eta Zunger 1981
19 Perdew eta Wang 2003
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aztertzeko, oinarrizko egoera ondo ezagutzea funtsezkoa da. DFT-a oinarrizko egoe-

raren ezaugarriak lortzeko metodo zehatza da. DFT bi teorema matematikotan

oinarritzen da. Hauek Hohenberg-ek eta Kohn-ek 1964.ean frogatu zituzten:20

• Oinarrizko egoerako elektroi-dentsitatea U(r) potentzialaren funtzionala da.

• U(r) potentziala dentsitatearen funtzio bakarra da.

Bi teorema horiek honako hau adierazi nahi dute: E[n] energia-funtzional bat exis-

titzen da. Oinarrizko egoerako dentsitatea funtzional hori minimizatzen duena da

eta dagokion energia oinarrizko egoerako energia da.

1965.ean W. Kohn-ek eta L. Sham-ek teoriari ezaugarri berriak barneratu zizkioten.Energia-

funtzionalaren adierazpena honakoa dela erakutsi zuten:

E[n] = T0[n] +

∫

drn(r)(U +
1

2
VH) + Exc[n], (19)

non T0 delakoa n dentsitatea duen eta elkarrri eragiten ez dioten elektroi-sistema

baten energia zinetikoa dugun, VH (8) ekuazioko Hartree-ren potentziala den eta

Exc trukatze eta koerlazio-energia den.

Kohn-ek eta Sham-ek N gorputzen problema gorputz bakarreko N ekuazioen

bitartez ebaztea lortu zuten. Ekuazio horiek honako erakoak dira:

[

−∇2 + U(r) + VH(r) + Vxc(r)
]

ψj(r) = εjψj(r), (20)

eta energia-funtzioanala minimizatzen duen elektroi-dentsitatea honakoa dela era-

kutsi zuten:

n(r) =

N
∑

j

[ψj(r)]
2. (21)

non N , elektroi kopurua den eta ψj(r) direlakoak (20) ekuazioko soluzioak. VH

Hartree-ren potentziala da eta,

Vxc =
δExc[n]

δn
. (22)

Kohn eta Sham-en ekuazioak askatu ahal izateko Exc[n(r)] funtzionala behar dugu.

Elektroi-dentsitatea leunki aldatzen bada, funtzional hori era honetara lor daiteke:21

Exc[nr] =

∫

dr{εhom
xc [n(r)]n(r) + ...}, (23)

20 Hohenberg eta Kohn 1964
21 Kohn eta Sham 1965
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non εhom
xc [n(r)] elektroi-gas homogeneoaren elektroi bakoitzeko trukatze-koerlazio

energia den. Trukatze-koerlazio energi dentsitatearen garapen honetan lehen gaia

soilik hartzeari tokian-tokiko dentsitatearen hurbilketa deritzo (ingelesez, Local Den-

sity Approximation, LDA). Hurbilketa honetan, bada, sistemak lokalki n = n(r) den-

tsitatea duen elektroi-gas homogeneo bezala jokatzen duela suposatzen da. Elektroi-

gas homogeneoaren trukatze-koerlazio energia kalkulatzeko (18) ekuazioko Perdew

eta Zunger-en22 paramzatrizazioa erabili dezakegu honako adierazpen totala lortuz,

εxc = −0.458

rs
+

γ

1 + β1
√
rs + β2rs

. (24)

Hurbilketa honen barne honako trukatze eta koerlazio potentziala izango dugu,

Vxc =

[

d(nεxc)

dn

]

n=n(r)

(25)

non εxc elektroi-gas uniformearen elektroi bakoitzari dagokion batez beste trukatze

eta koerlazio energia den.

(20)-(25) ekuazioak ebazteko ondorengo prozedurari jarraituko gatzaizkio. Kohn-

Sahm-en Schrödinger (20) ekuazioaren autobalioak eta autofuntzioak bilatzen ditu-

gu. Autofuntzioak ezagututa (21) ekuazioaren bidez oinarrizko egoerako elektroi-

dentsitatea kalkula dezakegu, eta honekin (8) eta (25) ekuazioetako potentzialak.

Potentzial hauek (20) ekuaziora eramango ditugu, autofuntzio berriak lortzeko. Ite-

ratzen jarraituko dugu, ondoz ondoko bi iterazioetan emaitza ia berdinak lortu arte.

22 Perdew eta Zunger 1981
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Oinarrizko kitzikapenak

Hainbat ikertzaileren azken hamarkadetako lanari esker, egoera solidoaren fisikari

buruz asko ikasi dugu oinarrizko kitzikapenen azterketeren bidez.

Oinarrizko egoeran dagoen solidoaren eta kanpo-partikula baten elkarrekintzaren

ondorioz bi sistemen arteko energiaren eta momentuaren elkartrukea gerta daiteke

eta solidoa egoera kitzikatu batera igarotzen da. Solidoaren egoera berria oinarrizko

kitzikapenen bidez deskriba daiteke, berauen arteko elkarrekintza ahula dela ema-

nik. Horretarako, kitzikapenek ongi definitutako energia eta bizidenbora luzea izan

beharko dituzte.

Bi motatako kitzikapenak aztertuko ditugu: kuasipartikulak eta kitzikapen ko-

lektiboak. Kuasipartikulen kasuan, energia solidoko partikula bakar batek jaso edo

askatzen du. Kitzikapen kolektiboen kasuan, aldiz, solidoko mota bateko partikula

guztiek hartzen dute parte.

Txosten honetan elektroi-zulo kitzikapenei jarriko diogu arreta berezia. Elektroi-

zulo bikoteak honela sortzen dira: Fermi-ren itsasoan dagoen elektroi bat energia

handiagoa duen egoera batera pasatzen da, Fermi-ren itsasoan zulo bat utziz. Soli-

doa argi-fotoi batekin bonbardeatuz gerta daiteke, fotoiak Fermi-ren itsasoan dagoen

elektroiari energia ematen baitio. Elektroi honek kitzikatua izan ondoren denbora

bat behar du lasaitzeko. Denbora horri bizidenbora deritzogu, eta haren neurketak

solidoen elektroi dinamikaren berri ematen digu.23

Solidoan plasmoiak ere kitzika daitezke. Horiek kitzikapen kolektiboak dira, non

solidoaren eletroiak talde moduan kitzikatzen diren, solidoan zehar mugitzen den lu-

zetarako uhina sortuz.24 Uhin horren energiaren eta momentuaren arteko erlazioari

plasmoiaren dispertsio-erlazioa deritzo, ω(q). Uhin-luzera handien limitean (q → 0),

oszilazio horien maiztasuna honakoa da:

ωp = (4πn0)
1/2 (26)

non n0 balentzia elektroien dentsitatea den. Dispertsio-erlazioa sistemaren berezko

moduei dagokie, hau da, kanpo-eremurik gabe suerta daitezkeen dentsitate fluktua-

zioei.

(1) irudian elektroi-gas uniformearen kitzikapen-espektroaren adierazpen eske-

matikoa azaltzen da. ωq lerroak plasmoiaren dispertsioa adierazten du. Elektroi-zulo

23 Echenique et al. 2000b
24 Pines eta Bohm 1952; Bohm eta Pines 1950
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bikoteen kitzikapenen banda ωmin eta ωmax balioen artean antzematen da,

ωmin =
1

2
(q2 − 2qkF ) (27)

eta

ωmax =
1

2
(q2 + 2qkF ) (28)

izanik. qc delakoa plasmoiaren lerroa eta elektroi-zuloen kitzikapenen banda elkar-

tzen direneko puntuaren abzisa da eta honako ekuazio hau betetzen da:

ω(qc) =
1

2
(q2

c + 2qckF ) (29)

q > qc denean plasmoiak elketroi-zulo bikoteak sortuz lasaitzen dira eta ez dira, ongi

definituriko kitzikapenak izango.

Kitzikapen horien informazioa lortzeko DFT-ak ez du balio. DFT-aren formalis-

moa denborarekiko menpekotasunik ez duten sistemetarako garatu zen. Oinarrizko

egoerako propietateak kalkulatzeko soilik erabili dezakegu, eta ezin dugu sistemen

kitzikapenen informaziorik lortu.

Azken aldian, Gross-ek eta lankideek25 DFT-a denborarekiko menpekotasuna

duten sistemetarako orokortu dute. DFT-aren kasuan bezala kitzikapenen azter-

keta elkarri eragiten ez dioten elektroiz osaturiko sistema fiktizio batera sinplifika

dezakegu, elektroi horiek denborarekiko menpekotasuna duen potentzial eraginkor

baten eraginpean daudela kontsideratuz. Metodo hori TDDFT delakoaren baitan

kokatzen da, hurrengo atalean azalduko duguna.

25 Runge eta Gross 1984; Gross eta Kohn 1985; Dreizler eta Gross 1990; Petersilka et al. 1996
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Irudia 1: Kitzikapen-espektroaren adierazpen eskematikoa.



I Atala

Gainazal-egoeren autoenergia eta

bizidenbora GWΓ hurbilketan

1





1 Sarrera

Egoera kitzikatuen lasaikuntza prozesua aztertuz, solidoen dinamikari buruzko in-

formazio baliogarria eskura diateke. Lanaren zati honetan, metalen bolumeneko

zein ganazaleko elektroi kitzikatuen sakabanaketa inelastikoa ikertuko dugu.

Honen barnean, alderdi garrantzitsu bat Fermi-ren mailaren gaineko energia du-

ten elektroi-egoera kitzikatuen bizidenbora zenbatekoa den ulertzea da; gainazaleko

errekazio kimikoak sustatzeko probabilitatea handia izango da, baldin eta elektroia

egoera kitzikatuan nahiko denbora ematen badu. Etorkizunean aplikazio jakinetan

neurrira moldatutako propietate elektroniko dinamikoak erabili ahal izateko ezin-

besteko baldintzak izango dira bai informazio esperimental fidagarria izatea, bai eta

ulermen teoriko zehatza izatea ere.

Gainazal metalikoetan bolumenean existititzen ez diren egoera elektroniko be-

rriak agertzen dira: gainazal-egoerak. Gainazal-egoeren artean bi mota bereiz ditza-

kegu: kristalak induzitutako gainazal-egoerak eta irudi-potentzialak induzitutakoak.

Kristalak induzitutakoei, gainazal-egoera intrinsekoak ere deitu ohi zai,1 azken pla-

no atomikoan kokatutak daude eta gainazaleko simetriaren apurketaren ondorioz

sortzen dira. Cu, Ag eta Au metal nobleen kasuan Shockley-ren gainazal-egoera in-

trinsekoak bolumeneko energia-tarte debekatuaren Γ - L gainazalarekiko proiekzioan

azaltzen dira, Fermi-ren mailatik hurbil.2 Irudi-potentzialak induzitutako egoerak,

bestalde, hutsean kokatzen dira gainazaletik hurbil. Egoera horiek hutseko mailatik

hurbil energia-tarte debekatua duten metalen gainazaletan agertzen dira, elektroiak

konfinatuta gelditzen baitira energia-tarte debekatuak eta irudi-potentzialak sorra-

razitako potentzial langen artean. Irudi potentziala elektroien eta beraiek induzi-

tutako gainazaleko polarizazioaren arteko elkarekintzaren ondorioa da. Potentzial

horren irizmen luzea dela eta, sortzen diren energia mailak kuantizatuek Rydberg-en

serie bat eratzen dute.3 Irudi-egoeren lehen behaketa esperimentala, helio likidoa-

ren gainazaleko elektroi-konfinamendua behatu zuten Cole eta Cohen-i sor zaie.4

1 Shocley 1939
2 Gartland eta Slagsvold 1975; Eberhardt eta Plummer 1980; Himpsel 1986
3 Echenique eta Pendry 1978a, 1990a; Smith 1985, 1988
4 Cole eta Cohen 1969

3
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Gainazal metalikoen irudi-egoeren bereizgarritasunari buruzko ikerketa teorikoak

Echenique-k eta Pendry-k burutu zituzten.5

Elektroi eta zulo kitzikatuen bizidenbora solidoaren dinamikaren deskribapenera-

ko funtsezko magnitudea da. Solidoetako elektroi eta zulo kitzikatuen lasaikuntza-

prozesua sakabanaketa-mekanismo inelastiko nahiz elastiko desberdinen ondorioa

da. Horien artean, elektroi-elektroi elkarrekintza (e− e), elektroi-fonoi eta elektroi-

ezpurutasun elkarrekintzak daude. Fermi-ren mailatik oso-oso hurbil dauden elek-

troien kasuan e − e elkarrekintzari dagokion bizidenbora inelastikoa oso arin has-

ten denez6, elektroi-fonoi sakabanaketa eta ezpurutasunaren bidezko sakabanake-

ta garrantzitsuagoak bilaka daitezke elektroi-egoera horien lasaikuntza-prozesuetan.

Aldiz, Fermi-ren energiaren eta elektroi kitzikatuaren energiaren arteko energia-

diferentziak 0.5-1 eV-ekoa baino handiagoa denean e− e elkarrekintzen ondoriozko

bizidenborak femtosegunduen ordenakoak izan ohi dira, eta e− e elkarrekintza du-

gu, hain zuzen ere, elektroi kitzikatu horien sakabanaketa-mekanismo nagusia7. (1.1)

irudian elektroi kitzikatuek beren energia galdu ahal izateko Fermi-ren mailaren az-

piko kitzikatzen dituztela erakusten da, Fermi-ren itsasoan elektroi-zulo bikoteak

sorraraziz.

Gaur egun gainazal metalikoen gainazal-egoeren bizidenborak, bi fotoiko fotoe-

misioaren (ingelesez, two-photon photoemission, TPPE) eta denboran bereizitako

TPPE (ingelesez, time-resolved TPPE) espektroskopien bidez neur daitezke.8 Me-

todo honetan (ikus (1.2) irudia) femtosegunduetako laser pultsu batek elektroi bat

balentzia-bandatik eroapen bandara kitzikatzen du. Beranduago bidalitako beste

pultsu ultralabur batek kitzikatutako elektroi hori hutsera ateratzen du, non detek-

tatu eta bere energia aztertzan den. Bi pultsuen arteko denbora-tartea egokituz,

bitarteko egoera kitzikatuaren depopulazioari buruzko inoformazioa atera daiteke,

eta horrekin egoera kitzikatu jakin baten batez besteko bizidenboraren informa-

zioa lor daiteke. Gainazal-egoera intrinsekoetako zuloen (Fermi-ren mailaren az-

pitik kokatutakoak) bizidenborak fotoemisio teknikak erabiliz lortu dira.9 Duela

gutxi, gainazal-egoera intrinsekoen bizidenborak ekorkeztako tunel-mikroskopiaren

5 Echenique eta Pendry 1978a
6 Energiaren kontserbazioaren eta Pauli-ren elkarrezintasunaren printizoparen ondorioz, elektroi

kitzikatuak Fermi-ren mailaren gainenan dauden energia txikiagoko egoeretara soilik igaro dai-

tezke.
7 Elektroien eta fonoien arteko elkarrekintzaren ondoriozko bizidenbora pikosegunduen ordenakoa

izan ohi da.
8 Höfer et al. 1997; Shumay et al. 1998
9 Reuss et al. 1999; Bürgi et al. 1999
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Irudia 1.1: Elektroi kitzikatuen elektroi-elektroi elkarrekintzaren bidez-

ko sakabanaketa-mekanismoaren eskema. Fermi-ren mailaren gainetik

dagoen elektroi kitzikatuak Fermi-ren itsasoko elektroiekin eragiten du,

elektroi-zulo bikoteak sortuz. Elektroi-zulo horiek elektroi kitzikatuare-

kin elkartrukatutako momentuaz eta energiaz sortzen dira, eta elektroi

kitzikatua energia txikiagoko egoera batera lasaitzen da.

bidez neurtu dira (ingelesez, scanning tunneling microscopy, STM).10 Esperimentu

hauetatik, oinarrizko prosezu elektronikoei buruzko funtsezko informazioa lor daite-

ke.11 Prozesu horiek elektronikoki induzitutako gainazaleko adsorbate erreakzioen

sekzio eragile eta adarkatze-ratioak gauzatzen dituzte, eta gainazalen erreaktibita-

tea zein hazkuntza kinetikoan eragina daukate, hortaz aplikazio teknologikoetarako

funtsezkoak dira. STM-a atomo-mordo duen punta batek osatzen du. Punta horrek

gainazalaren gainean eragiten du eta elektroiak kitzikatzen ditu. Elektroi horiek la-

saikuntza prozesu bat jasaten dute eta punta berberarekin dI/dV neurtuz egoeren

dentsitate lokalaren aldakuntza ikus dezakegu. (1.3) irudian STM-aren neurketa-

ren eskema bat ikusi dezakegu. Lortzen ditugun irudietan koeherentzia distantzia

neurtzen dugu eta horrek bizidenborarerekiko proportzionala da, (ikusi 1.4 irudia).

10 Theilmann et al. 1997; Kliewer et al. 2001
11 Petek eta Ogawa 1998
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Irudia 1.2: TR-TPPE esperimetuaren bidezko bizidenboraren neur-

ketaren adierazpen eskematikoa. Lehenengo fotoi batek elektroi bat

kitzikatzen du Fermi-ren mailaren azpitik eta Fermi-ren eta hutsaren

mailaren arteko energiako egoera batera. Bigarren fotoi batek hutsaren

mailaren gaineko energiako bukaerako egoerara kitzikatzen du elektroia.

Bi pultsuen arteko denbora-tartea handitzean bitarteko egoeraren bizi-

denborari buruzko informazioa lor daiteke seinalearen txikiagotzea neur-

tuz.

Azken urteetan esparru esperimentalean eman den aurrerapenarekin batera, az-

terketa teoriko ugari egin dira kristalak induzitutako12 zein irudi-potentzialak13 in-

duzitutako gainazal-egoeren dinamika ulertzeko asmoz. Duela gutxi, gainazalaren

norabide perpendikularreko banda-egituraren oinarrizko propietateen berri ematen

duen dimentsio bakarreko eredu potentziala erabili da. Hurbilketa hau erabiliz lor-

12 Kliewer et al. 2000; Silkin eta Chulkov 2000; Echenique et al. 2000a; Silkin et al. 2001; Fukui

et al. 2001a,b
13 Fauster eta Steinmann 1995b; Echenique et al. 2000b, 2001; Shen et al. 2002; Roth 2002; Chulkov

et al. 1998; Osma et al. 1999; Sarria et al. 1999
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Irudia 1.3: STM-aren irudi eskematikoa

tzen diren emaitzak bat datoz Kobrearen 14 eta beste zenbait metalen irudi-egoerei
15 dagozkien data esperimentalekin.

Lanaren atal honetan gainazal-egoeren bizidenbora kalkulatuko dugu, Γ̄ pun-

tuan eta Cu(111) Shokley egoeraren kasuan Γ̄ puntutik kanpo baita ere. Solidoaren

erantzun elektronikoa denboraren menpeko dentsitatearen funtzionalaren teoriaren

(TDDFT) bidez aztertuko da. TDDFT delakoa, atarikoan aipatu dugun moduan,

dentsitatearen funtzionalaren teoriaren (DFT) orokorpena da, eta denborarekiko

menpekotasuna duten fenomenoak jorratzea ahalbidetzen du 16. TDDFT-aren bar-

nean eta trukatze eta koerlazio kernela kalkulatzeko orduan hiru hurbilketa kontside-

ratuko ditugu: zorizko faseen hurbilketa (ingelesez, Random Phase Approximation,

RPA), non trukatze eta koerlazio efektuak kontuan hartzen ez diren; eta tokian-

14 Chulkov et al. 1998; Osma et al. 1999; Sarria et al. 1999
15 Schfer et al. 2000; Echenique et al. 2000a; Link et al. 2001
16 Gross et al. 1996
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Irudia 1.4: Cu(111) gainazalren irudia STM-aren bidez lortua.

tokiko dentsitatearen hurbilketa adiabatikoa (ALDA 17) eta efektu ez lokalak barne

hartzen dituen hurbilketa adiabatikoa.

Kalkulu hauek burutzeko Chulkov et al. (1998) garatutako dimentsio bakarreko

potentziala erabiliko dugu, irudi-egoerak deskribatzeko bat dator orain arte egindako

esperimentuekin. Kobrearen (111) norabidean gainazal-egoera Fermi-ren mailaren

azpitik dago, eta ondorioz zulo transizioak izan ditzakegu. Transizio hauek deskriba-

tzeko Γ̄ puntuko egoerei masa eraginkor bat sartu zioten energiaren dispertsio kurba

aproposa lortzeko. Baina Γ̄ puntutik kanpo masa eraginkorrak ez dira berdinak eta

eredu hau ez du balio gainazal-egoeren bizidenborak kalkulatzeko. Ondorioz eredu

berri bat garatu behar izan dugu kalkulu hauek burutzeko.

Atal hau era honetara antolatuta dago: 2. atalan Gainazal-egoerak deskriba-

tuko ditugu, 3. atalean autoenergiaren formalismoa azalduko dugu eta TDLDA

hurbilketaren barnean erabiliko ditugun trukatze eta koerlazio kernelak, 4. atalean

hurbilketa horiekin lortu ditugun emaitzak aurkeztuko ditugu, danak gainazaleko Γ̄

puntuan eginda daudenak eta 5. dimentsio bakarreko potentzial eredu berria aur-

keztuko dugu eta elektroi eta zuloen bizidenborak kalkulatuko ditugu Γ̄ puntutik

kanpo.

17 Zangwill eta Soven 1980



2 Gainazal-egoerak

Gainazal metalikoetan metalaren barnean existitzen ez diren egoera elektroniko

berriak azaltzen dira: kristalak induzitutako eta irudi-potentzialak induzitutako

gainzal-egoerak hain zuzen ere. Kristalak induzitutakoak jel-bazterrean kokatutak

daude. Irudi potentzialak induzitutakoak, aldiz, gainazaletik urrutiago, hutsean.

Kristalak induzitutako gainazal-egoerak gainazaleko simetria-apurketaren ondorioz

agertzen dira; irudi-egoerak ordea, gainazalean induzitako irudi-potentzilaren iris-

pen handiko buztanak sorrarazten ditu. Atal honetan gainazal-egoeren jatorria des-

kribatuko dugu eta gainazalaren norabide perpendikularrareko banda-egitura era

egokian deskribatzen duen dimentsio bakarreko eredu-potentziala aurkeztuko dugu.

2.1 Gainazal-egoerak

2.1.1 Kristalak induzitutako gainazal-egoerak

Gainazalaren kristal-egitura, dimentsio bakarreko atomo-kate baten bidez deskriba

daiteke, sare-parametroa a izanik. Sistema horrek sorrarazten dituen dimentsio

bakarreko potentziala honakoa da:1

V (z) = 2Vgcos(gz), (2.1)

non g = 2π/a den. Gainazaleko elektroiak potentzial horren eraginpean higitzen

dira, eta potentzial horri dagokion Schrödinger-en ekuzaioa askatuz elektroiaren

uhin-funtzioak lor daitezke. Potenzial horrek energia-tarte debekatu bat sortzen du

kz = ±g/2-n, eta uhin-funtzioak kz = g/2-ren inguruko honako garapenaren bidez

hurbil daitezke:2

φkz
(z) = aeikzz + bei(kz−g)z. (2.2)

1 Inglesfield 1982
2 Jones 1972

9
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φkz
uhin-funtzioak dimentsio bakarreko Sckrödinger-en ekuaziora eramanez, a eta b

koefizienteei dagokien hurrengo ekuazio matriziala lortzen dugu:

(

−ε+ k2
z Vg

−Vg −ε+ 1
2
(kz − g)2

)(

a

b

)

= 0, (2.3)

eta honen soluzioak honakoak dira,

ε =
1

4
[k2

z + (kz − g)2] ±
√

[k2
z − (kz − g)]2 + 16V 2

g . (2.4)

Brilloiun-en zonaldearen mugan (kz = g/2)ε = εg ±|Vg| da, εg = 1
2
(g/2)2 izanik, eta

energia-tarte debekatuaren zabalera Eg = 2Vg da. kz erreala den kasuan, ez dago

soluziorik energia-tarte debekatuan. kz konplexuak (kz = κ+ iγ) kontsideratuz, or-

dea, (2.4) ekauzioan oinarrituz energia-tarte debekatuan honako soluzioak existitzen

direla antzamaten dugu

κ = g/2 (2.5)

eta

γ = ±
√

2[−(ε+ 2εg) +
√

(ε+ 2εg)2 + (V 2
g − ε2)2]1/2. (2.6)

Gainazala z = 0 koordenatuan kokatuta badago eta solidoa z < 0 espazioaldean he-

datzen bada, energia-tarte debekatuan dauden uhin-funtzioak era honetakoak direla

ikus daiteke:

φ(z) ∼ e−γzcos(gz/2 + δ), z > 0, (2.7)

non

δ =
1

2

{

tan−1[
√

−1 + 1/η2], 0 ≤ η ≤ 1

tan−1[
√

−1 + 1/η2],−1 ≤ η ≤ 0,
(2.8)

η = 2/ε/Eg izanik. Vg positiboa bada, η fase-angelua +π/2 da energia-tarte debe-

katuaren behekaldean eta 0 gainaldean. Vg negatiboa bada, η energia-tarte debeka-

tuaren behekaldean 0 da eta gainaldean, −π/2.

Hutsean potentziala konstantea dela suposatuz, espazioalde horretan uhin-funtzioak

era honetakoa izan behar du:

π(z) ∼ eγ′z, z > 0. (2.9)

(2.7) eta (2.8) ekuazioak erabiliz, eta uhin funtzioaren eta bere lehen deribatuaren

ganazaleko jarraipenaren berri ematen duten muga-baldintzak ezarriz, energia-tarte

debekatuan soluziorik egon dadin Vg-k negatiboa izan behar duela ondorioztatzen
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da.3 Kristalak induzitutako gainazal-egoera honi Shockley-ren egoera deritzo. Egoe-

ra honi dagokion uhin-funtzioa maximoa da jel-bazterrean eta bi alboetara exponen-

tzialki erortzen da.

2.1.2 Irudi-potentzialak induzitutako gainazal-egoerak

z < 0 espzioaldean hedatzen den ǫs konstante dielektriko estatikoko materialaren

aurrean eta kanpoan kokatuta dagoen elektroiak gainazaleko kargaren birbanatzea

sorraratzen du. Kargaren birbanaketak, orduan, potentzial erakargarria eragiten du

elektroiaren beraren gainean. Potentzial hrri dagokoin z > 0 espazioaldeko limite

asintotikoa irudi-potentzial klasikoak ematen du:

vim(z) = − gs

4z
, (2.10)

non gs gainazaleko erantzun dielektriko estatiko lokala den:

gs =
ǫs − 1

ǫs + 1
(2.11)

Metalen kasuan, ǫs → ∞ eta beraz gs = 1.

Irudi-potentzial klasikoak dibergitu egiten du z-k zerora jotzen duenean, eta

hurbilketa klasikoa ez da baliogarria. Gianazaletik urrun (2.10) ekuazioa zuzena

da, z koordenatua irudi-planoa deritzon planoarekiko adierazita dagoen bitartean.

Plano horrek gainazalean induzitutako karga-dentsitatearen zentroidearen posizioa

adierazten du. Irudi-planoaren kokapena zehaztea ez da erraza, eta sakonki ezta-

baidatua izan da.4 Gainzaletik urrun, bada, irudi-potentziala honakoa da:

vim(z) = − gs

4(z − zim)
, (2.12)

non zim koordenatuak irudi-planoaren posizioa adierazten duen.

Kontsidera dezagun gainazalaren norabide perpendikularrean zeharreko banda-

egituraren proiekzioan, hutseko mailatik hurbil energia-tarte debekatua azaltzen

duen materiala. Hori dela eta, gainazaletik kanpo dagoen eta energia-tarte de-

bekatuan hutseko mailaren azpiko energia duen elektroia ezin da solidoan sartu.

Bestalde, elektroi honek ezin du irudi-potentziala gainditu eta hutsera ihes egin du.

Elektroia, bada, kristalak eta irudi-potentzialak sortutako langaren barnean konfina-

tuta gelditzen da, eta Rydberg-enak bezalako egoeren seriea sortzen da. Egoera hori

eskematikoki adierazita dago (2.1) irudian. Gainazaleko langa aldaratzailea infinu-

3 Shockley 1939
4 Lang eta Kohn 1973; Eguiluz eta Hanke 1989; Pitarke et al. 1990



12 2. Kapitulua: Gainazal-egoerak

z

E
ne

rg
ia

n=2

n=1tarte debekatua

E
V

E
F

V(z)=-1/(z-z
im

)

Irudia 2.1: Irudi-potentzialaren adierazpen eskematikoa.

ta dela suposatuz gero, gainazalaren norabide perpendikularrean gainazal-egoeren

uhin-funtzioak honakoak dira:5

φn(z) ∝ zφhydrogen
n (z/4), n = 1, 2, ..., (2.13)

non φhydrogen
n hidrogeno-atomoaren s erako (l = 0) egoera lotuak diren eta dagokien

energia honako hau da:

En =
1

2

Z2
1

n2
, n = 1, 2, ..., (2.14)

Z1 = gs/4 izanik. n handitzean egoera lotu horien energia hutseko mailara (Ev = 0)

konbergitzen dute.6 Sistema metalikoetan Z1 = 1/4, eta lotura-energiak En =

−0.85eV/n2 dira.

Ordena altuko (n >> 1) irudi-egoeren lerro-zabalera7 hurrengo eran aldatzen da

n zenbaki kuantikoarekin 8

Γ ∝ n−3, (2.15)

honek irudi-egoerei dagokien bereizgarritasuna9 uhin-funtzioen gainezarpena n han-

5 Echenique et al. 2002
6 Echenique eta Pendry 1990b
7 Lerro-zabalera eta bizidenbora era honetara erlazionatuta daude: Γ·τ = h̄. Planck-en konstantea

h̄ = 660meV · fs da.
8 Echenique eta Pendry 1978b, 1990b
9 Echenique eta Pendry 1978a
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ditarako txikitu egiten dela adierazten du, lerroen arteko distantzia n−2-rekiko pro-

portzionala izanik. Hutseko mailara hurbiltzen garen heinean, aldiz, irudi egoeren

arteko energia-diferentzia gero eta txikiagoa da. Benetako gainazalen kasuan, gai-

nazaleko langa aldaratzailea finitua da, eta irudi-egoeren lotura-energiak honakoak

direla froga daiteke10

En =
1

2

−Z2
1

(n+ a)2
(2.16)

non a irudi-egoeraren solidorako barneraketarekin erlazionatuta dagoen defeku kuan-

tiko den.11 a parametroaren balioa, energia-tarte debekatuaren kokapenaren eta

irudi-egoerak tarte debekatuarekiko duen arabekoa da.12 Energia-tarte debekatua-

ren behekaldean kokatua egonez gero, a = 1/2 da; goinaldean kokatua egonez gero

a = 1/4 da eta eradian a = 1/4; beste kasuetarako 0 < a < 1/2.

2.2 Dimentsio bakarreko eredu-potentziala

Irudi-egoerak gainazalaren hutsaren aldean daude kokatutak batez ere eta espazioal-

de horretan potentzialak gainazalarekiko norabide paraleloan duen aldakuntza oso

txikia da. Beraz, potentziala gainazalarekiko norabide paraleloan konstantea dela

kontsidera dezakegu, eta gainazalarekiko norabide paraleloko banda-egitura kon-

tuan hartzen ez duen dimentsio bakarreko eredu-potentziala erabiltzea onargarria

da. Duela gutxi, Shockley-egoeren nahiz irudi-egoeren oinarrizko propietateen berri

ematen duen dimentsio bakarreko eredu-potentziala proposatu zen.13 Eredu hone-

tako doi-parametroak hauexek dira: energia-tarte debekatuaren kokapena eta zaba-

lera, eta Shockley-egoeraren nahiz n = 1 irudi-egoeraren lotura-energiak. Potenzail

horrek duen itxura honakoa da:

V (z) =























A10 + A1cos
2πz
as
, z < D

2

A20 + A2cos[β(z − D
2
)], D

2
< z < z1

A3e
−α(z−z1), z1 < z < zim

− 1
4(z−zim)

[1 − e−λ(z−zim)], zim < z,

(2.17)

non z norabidea gainazalarekiko perpendikularra den. D sistemaren zabalera da,

as plano atomikoen arteko distantzia, eta zim, irudi-planoaren posizioa. Jatorria

10 Smith 1985
11 Echenique eta Pendry 1990b; Smith 1985, 1988
12 Rundgren eta Malmstrom 1977
13 Chulkov et al. 1997
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z = 0 puntuan kokatuta dago. Eredu-potentzial honek 10 parametro ditu, A10,

A1, A20, A2, A3, α, β, z1, λ, eta zim, baina horietako lau bakarrik dira indepen-

denteak. A10, A1, A2 eta β parametro doigarri bezala aukera daitezke, eta beste

sei parametroak potentzialaren eta bere lehen deribatuari dagozkien jarraipen bal-

dintzak aplikatuz lortzen dira. A1 eta A10 parametroek energia-tarte debekatuaren

zabalera eta kokapena finkatzen dute, hurrenez hurren. A2 eta β, esperimental-

ki edo lehen-printzipioetako kalkuluen bidez lortutako Shockley (n = 0) egoeraren

eta n = 1 irdui-egoeraren Γ̄ puntuko lotura-energia ematen dutenak dira. Eredu-

potentzial honen adierazpen eskematikoa 2.2 irudian azaltzen da. Chulkov et al.

(1999) erreferentzian, eredu potentzial hau erabiliz lortutako 14 metal sinple eta

nobleren irudi-egoerei dagozkien uhin-funtzioak aurkezten dira.

0 z
1

z
im

HUTSAREN MAILA

A
10

A
1

A
2

A
20

Irudia 2.2: Dimenstio bakarreko eredu-potentzialaren adierazpen eske-

matikoa.



3 TDDFT eta autoenergiaren

formalismoa

3.1 Dentsiatearen erantzun-funtzio lineala

3.1.1 Erantzun lineala

Demagun elektroi-sistema bat dugula, V ext(r, ω) kanpo-potentzialaren eraginpean.

Potentzial horrek karga-dentsitate bat induzituko du. Ordena txikieneko perturba-

zioen teoria erabiliz, hauxe lortzen da:

ρind(r, t) =

∫

drχ(r, r′, ω)V ext(r, ω), (3.1)

non χ(r, r′, ω) elkarri eragiten dioten elektroien dentsitatearen erantzun funtzioa

den:

χ(r, r′, ω) =
∑

n

[
〈Ψ0|ρ̂(r)|Ψn〉〈Ψn|ρ̂(r′)|Ψ0〉

ω − (En −E0) + iδ

〈Ψ0|ρ̂(r′)|Ψn〉〈Ψn|ρ̂(r)|Ψ0〉
ω + (En − E0) + iδ

]. (3.2)

Hemen Ψn delakoa En energia duen perturbatu gabeko gorputz anitzeko oinarrizko

egoera kitzikatuari dagokion uhin-funtzioa da, Ψ0 delakoa E0 energia duen pertur-

batu gabeko gorputz anitzeko egoerari dagokion uhin-funtzioa, eta ρ̂(r), dentsitate-

eragilea:

ρ(r) = −
N
∑

i=1

δ(r − ri), (3.3)

non ri direlakoek elektroi-koordenatuak deskribatzen dituzten eta N delakoa siste-

maren elektroi-kopuru osoa den.

15
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3.1.2 Denboraren menpeko dentsitate funtzionalaren teoria

TDDFT delakoaren baitan elektroi-dentsitate induzitu lineal zehatza honako era

honetara lor daitekeela froga daiteke:1

ρind(r, ω) =

∫

dr′χ0(r, r′, ω)[V ext(r, ω) + V ind(r, ω)], (3.4)

non χ0(r, r′, ω) elkarri eragiten ez dioten elektroiz osaturiko sistemaren erantzun-

funtzioa den. χ0(r, r′, ω) delakoa elektroi independenteen Kohn-Sham hamiltonda-

rraren autofuntzio eta autobalioaen bidez adieraz daiteke:

χ0(r, r
′, ω) =

∑

i,j

(fi − fj)
φ∗

i (r)φi(r
′)φj(r

′)φ∗
j (r

′)

ω + εi − εj + iδ
(3.5)

fi direlakoak Fermi-Dirac betetze faktoreak dira, εi delakoa φi autofuntzioari dago-

kion autobalioa eta δ infinitesimo positiboa δ → 0+.

V ind(r, ω) delakoa dentsitate induzituak berak sorrarazten duen potentzial indu-

zitua dugu:

V ind(r, ω) =

∫

dr′
[

1

|r− r′| + fxc(r, r
′, ω)

]

ρind(r′, ω); (3.6)

bertan, fxc[n0](r, r
′, ω) delakoa TDDFT-aren Vxc[n](r, ω) maiztausnaren menpeko

trukatze-koerlazio potentzialaren deribatu funtzionala da:

fxc[n0](r, r
′;ω) =

[

δVxc[n](r, ω)

δn(r, ω)

]

n=n0

=

[

δ2Exc[n]

δn(r, ω)δn(r′, ω)

]

n=n0

(3.7)

(3.6) ekuazioa (3.4) ekuaziora eramanez eta (3.1) ekuazioarekin konparatuz,

Dyson-en itxurako ondorengo ekuazioa lortzen da:

χ(r, r′, ω) = χ0(r, r′, ω) +

∫

dr1

∫

dr2χ
0(r, r1, ω)F (r1, r2, ω)χ(r2, r

′, ω), (3.8)

non

F (r, r′, ω) =
1

|r − r′| + fxc(r, r′, ω) (3.9)

den. (3.8) ekuazioa integrala ebatziz gero, erantzun-funtzio lineal zehatza izango

genuke, eta haren poloek gure sistemaren benetako kitzikapen energiak adierazi-

ko lituzkete.2 Energia horiek lortzeko, bada, χ0(r, r
′;ω) eta F (r, r′;ω) kantitateak

funtsezko osagaiak ditugu.

1 Gross et al. 1995
2 Petersilka et al. 1996
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3.2 Autoenergiaren formalismoa

Izan bedi n0(r) dentsitateko elektroi anitzen sistema. Gorputz anitzen teoriaren

baitan partikula bakarreko φi(r) egoera kitzikatuan dagoen εi energiako kuasipar-

tikularen lerro-zabalera (Γ = τ−1
i ), hots, bizidenboraren (τi) alderantzizkoa, honela

idatz daiteke:3

τ−1
i = ±2

∫

dr

∫

dr′φ∗
i (r)ImΣ(r, r′; εi)φi(r

′). (3.10)

Lasaikuntza-erritmoa, bada, elektroiaren autoenergiaren, Σ(r, r′; εi)-ren,4 zati irudi-

kariaren proiekzioa da, kuasipartikularen egoeraren gainean. Integralaren aurrean

dagoen zeinua ± negatiboa dugu kuasipartikula elektroia bada, (εi ≥ εF ) eta posi-

tiboa kuasipartikula zuloa bada (εi ≤ εF ), non εF Fermiren energia den.

Gorputz anitzen perturbazioen teoria erabiliz, elektroiaren autoenergia Coulomb-

en elkarrenkintza biluziaren, v(r, r′)-ren perturbazio serie bezala gara daiteke. Coulomb-

en elkarrekintza irismen handikoa denez, aldiz, perturbazio-serie horrek gai deiber-

genteak ditu. Hori saihesteko, elkarrekintza babestua W (r, r′;ω) eraikitzen duten

infinitu gai batzen dira eta autoenergia elkarrekintza babestu horren pertubazio se-

rie baten bidez. Elkarrekintza babestuarekiko ordenarik baxuenean, autoenergia

elkarri eragiten dioten elektroiez osatutako sistemaren partikula bakarreko Green-

en funtzioaren, G(r, r′, ω)-ren, eta elkarrekintza babestuaren, W (r, r′;ω)-ren, arteko

biderkaduraren integrala eginez lortzen da:

Σ(r, r′;ω) =
i

2π

∫ ∞

∞

dω′e−iδω′

G(r, r′, ω − ω′)W (r, r′;ω). (3.11)

Autoenergiaren hurbilketa hauGW izenaz ezagutzen da. Ekuazio honetanG(r, r′, ω)

funtzioa elkarri eragiten ez dioten elektroiez osatutako sistemari dagokion partikula

bakarreko Green-en funtzioaz ordezkatzen badugu:

G0(r, r′, ω) =
∑

f

φf(r
′)φ∗

f(r)

ω − εf + iδsgn(εf − εF )
, (3.12)

orduan autoenergiaren zati irudikaria esplizituki kalkula daiteke:

ImΣ(r, r′, ǫi) =
∑

f

φf(r
′)ImW (r, r′, ω)φ∗

f(r), (3.13)

3 Echenique et al. 2000b
4 Fetter eta Walecka 1964
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non ω = εi − εf den. Hau G0W hurbilketa dugu. (3.13) ekuzioa (3.10) ekuaziora

eramanez, G0W lasaikuntzaren-erritmoaren adierazpena lortzen da:

τ−1
i = ±

∑

f

∫

dr

∫

dr′φ∗
i (r)φ

∗
f(r

′)ImW (r, r′, ω)φi(r
′)φf(r). (3.14)

G0W hurbilketan gainera, kuaispartikularen benetako energia elkarrekintzarik ga-

beko partikula bakarreko energiaz, (εi), ordezkatu ohi da. (3.14) ekuazioa, hau da

G0W hurbilketaren baitango lasaikintza-erritmoaren adierazpena, W (r, r′, ω) elka-

rrekintza babestuaren eraginpeko elektroi independenteek osatutako sisteman den-

borarekiko menpekotasuna duten perturbazioen teoria eginez ere lor daiteke.5

Elkarrekintza babestua modu honetan idatz daiteke:

W (r, r′;ω) = v(r, r′) +

∫

dr1

∫

dr2v(r, r1)χ(r2, r1;ω)v(r2, r
′), (3.15)

non χ(r, r′;ω) elkarri eragiten dioten elektroi anitzez osaturiko sistemaren denboral-

ki ordenaturiko koerlazio-funtzioa den. Maiztasun positiboetarako (ω > 0) koerlazio

funtzio hau (3.2) ekuazioko erantzun-funtzio atzeratuarekin bat dator, (3.7) ekuazio

integralaren bidez lortu daitekeena. Bertan fxc(r, r′;ω) trukatze-koerlazio kernela

ezabatuz gero, (3.14) ekuazioko lasaikuntza-erritmoa G0W 0 (G0W − RPA ere de-

ritzo) lasaikuntza-erritmoa dugu. XC kernel horrek Fermi-ren itsasoko elektroiei

lotutako XC zuloaren berri ematen du. Hori dela eta, G0W hurbilketa osoa, non

formalki zehatza den (3.15) ekuazioko elkarrekintza babestua kontsideratzen ari den,

G0W 0 hurbilketa baino hobea dela pentsa liteke. G0W hurbilketan aldiz, kitzikatua

dagoen elektroiari dagokion zuloa ez da kontuan hartu, elektroi hori koerlaziorik

gabekoa baitugu. Izan ere, babesketa sorrarazten duten Fermi-ren itsasoko elek-

troien XC zuloa barnehartuz gero elektroi kitzikatuaren XC zuloa ere barnehartu

beharko genuke eta honetan oinarritzen da hain zuzen ere, GWΓ hurbilketa deri-

tzona. Hurbilketa horretan, lasaikuntza-erritmoa (3.14) ekuaziokoa bezalakoa da

baina W elkarrekintza babestuaren ordez honako elkarrekintza babestu eraginkorra

ordezkatuz:

W̃ = v(r, r′) +

∫

dr1

∫

dr2(v(r, r1) + fxc(r, r1;ω))χ(r2, r1;ω)v(r2, r
′) (3.16)

(3.1) irudian lasaikuntza-erritmoaren kalkulurako erabili ditugun hurbilketen esa-

nahi fisikoa erakusten da adierazpen grafikoen bidez. Bertan, elektroia puntu beltz

batez adierazi eta elektroiaren inguruko trukatze-koerlazio zuloa zirkulu huts batek

5 Pitarke et al. 2004a
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adierazten du. Fermi-ren maila lerro zuzen baten bidez adierazten da eta Fermi-

ren itsasoa horren azpiko espazioaldekoak adierazten du. G0W 0 hurbilketan ez da

trukatze-koerlazio zulorik kontsideratzen, ez kitzikatutako elektroian ez eta Fermi-

ren itsasoko elektroietan. G0W eta GW 0Γ hurbilketetan Fermi-ren itsasoko elek-

troietan solilik eta elektroi kitzikatuan soilik barnehartzen da. Azkenik, GWΓ hur-

bilketan trukatze eta koerlazio zuloa Fermi-ren itsasoko elektroiei nahiz elektroi ki-

tzikatuari aitxikitzen zaie-.

Irudia 3.1: Bizidenboraren kalkuluetarako erabili ditugun hurbilketen

adierazpen grafikoak. Puntu beltzak elektroia adierazten du eta ingu-

ruan daukan zirkulu hutsak trukatze-koerlazio zuloa. Fermi-ren maila

lerro zuzen baten bidez adierazi da eta Fermi-ren itsasoa horren azpiko

espazioaldeak adierazten du. G0W 0 hurbilketan ez da trukatze-koerlazio

zulorik kontsideratzen, ez kitzikatutako elektroian ez eta Fermi-ren itsa-

soko elektroietan. G0W eta GW 0Γ hurbilketetan Fermi-ren itsasoko

elektroietan soilik eta elektroi kitzikatuan soilik barnehartzen da, hurre-

nez hurren. Azkenik, GWΓ hurbilketan trukatze-koerlazio zuloa Fermi-

ren itsasoko elketroiei nahiz elektroi kitzikatuari aitxikitzen zaie.
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3.3 Elektroi-gas homogeneoa

Elektroi-gas homogeneoaren kasuan, elektroi bakarreko autofuntzioak momentu-

autofuntzioak dira, hau da, era honetako uhin-lauak dira:

φk(r) =
1√
Ω
eikr, (3.17)

dagokien energia εk = k2/2 da eta Ω normalizazio bolumena dugu.

(3.17) ekuazioko uhin-funtzioak (3.14) ekuaziora eraman ondoren, k egoerako

elektroiaren G0W lasaikuntza-erritmoa honela idatz dezakegu:

τ−1
k = ±2

∫

dq

(2π)3
ImW (q, ω) (3.18)

W (q, ω) delakoa W (r, r′, ω)elkarrekintza babestuaren Fourier-en transformatua da,

honako era honetara adierzai ohi dena:

W (q, ω) = ǫ−1(q, ω)v(q), (3.19)

ǫ−1(q, ω) elektroi-gas homogeneoaren funtzio dielektrikoaren alderantzikoa izanik:

ǫ−1(q, ω) = 1 + v(q)χ(q, ω) (3.20)

non χ(q, ω) (3.2) ekuazioko erantzun-funtzioaren Fourier-en transformatua den.

3.3.1 G0W 0 hurbilketa

Hurbilekta honetan fxc kernela arbuiatu egiten da eta, ondorioz, (3.20) ekuazioaren

bidez definituriko funtzio dielektrikoa ondokoa da:

ǫRPA(q, ω) = 1 − v(q)χ0(q, ω), (3.21)

(3.5) ekuazioko χ0(q, ω) funtzioa den, Lindhard-ek kalkulatutakoa.6 Elektroi-gas

homogeneoaren lasaikuntza-erritmoa ondokoa beraz honakoa dugu:

τ−1
k = ±

∫

dq

(2π)3
v(q)

ImǫRPA(q, ω)

|ǫRPA(q, ω)|2 . (3.22)

6 Lindhard 1954
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3.3.2 G0W hurbilketa

(3.7) ekuazioko fxc kernelaren Fourier-en transformatua honako era honetara idatziz,

fxc(q, ω) = v(q)G(q, ω) (3.23)

(3.14) ekuaziora eramanez, (3.20) ekuazioaren bidez definituriko funtzio dielektrikoa

hoenla idatz dezakegu:

ǫ(q, ω) = 1 +
ǫRPA(q, ω) − 1

1 −G(q, ω)[ǫRPA(q, ω) − 1]
, (3.24)

non ǫRPA(q, ω) (3.21) ekuazioko funtzio dielektrikoa den. Bereziki, G0W 0 hurbilke-

tan G(q, ω)=0 eta (3.24) ekuazioa, beraz, bat dator (3.21) ekuzaioarekin.

3.3.3 GWΓ hurbilketa

GWΓ hurbilketaren baitan, lasaikuntza-erritmoa (3.18) ekuaziokoa bezalakoa da,

baina W elkarrekintza babestuaren ordez (3.16) ekuazioko elkarrekintza babestu

eraginkorraren Fourier-en transformatua ordezkatuz:

W̃ (q, ω) = ǫ̃−1(q, ω)v(q) (3.25)

non ǫ̃(q, ω) delakoa honakoa den:

ǫ̃(q, ω) = ǫRPA(q, ω) −G(q, ω)[ǫRPA(q, ω) − 1]. (3.26)

3.4 Gainazala

Demagun z ardatzarekiko perpendikularra den planoan (gainazalarekiko paraleloa

dena) aldaezintzasun translazionala dagoela. Partikula bakarreko uhin-funtzio eta

energiak, orduan, era honetakoak dira:

φk‖,i =
1√
A
eik‖r‖ϕi(z) (3.27)

eta

Ei = εi +
k2
‖

2mi

, (3.28)

non A normalizazio azalera den, ϕi(z)-k gainazalarekiko perpendikularra den hi-

gidura adierzaten duen eta εi higidura horri dagokion energia den (A eranski-

nean Cu(111) gainazal-egoeraren eta Cu(100) irudi-egoeraren uhin funtzioak eta
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dentsitate-elektronikoak adierazten dira). k‖ eta r‖ gainazalarekiko paraleloak di-

ren elektroi-posizioaren eta momentuaren osagaiak dira, hurrenez hurren. mi masa

eraginkorrak gainazalaren planoko higidurari dagokion energiak elektroi-askearen

ereduarenarekiko ematen duen desbideraketaren berri ematen du.

(3.27) ekuazioa (3.10) ekuaziora eramanez, honakoa lortzen dugu

τk‖,εi
= ±2

∫

dz

∫

dz′ϕi(z)ImΣ(z, z′,k‖, εi)ϕi(z
′) (3.29)

non

ImΣ(z, z′,k‖, εi) =
∑

q‖,εf

ϕ∗
f ImW (z, z′,q‖, ω)ϕf(z) (3.30)

Σ(z, z′,k‖, εi) eta W (z, z′,q‖, ω) autoenergiaren eta potentzial babestuaren bi di-

mentsiotako (2D) Fourier-en transformatuak dira, hurrenez hurren. Amaierako egoe-

raren momentua eta energiak, k‖,f = k‖,i − q‖ eta Ef = εf + (k‖ − q‖)
2/2mf dira,

hurrenez hurren. (3.30) ekuazioan agertzen den batura amaierako egoera eskuragarri

guztietara hedatzen da. Elektroi kitzikatuaren kasuan, amaierako egoera posibleak

Fermi-ren mailaren eta elektroi kitzikatuaren energi mailaren artean kaokatuak dau-

denak dira. Zulo kitzikauen kasuan, aldiz, hzulo kitzikatuaren energiaren mailaren

eta Fermi-ren mailaren artean kokatuak dauden egoerak (εi ≤ εf ≤ εF ) ditugu.

3.4.1 G0W 0 hurbilketa

Hurbilekta honetan fxc kernela arbuiatu egiten da. (3.15) ekuazioko potentzial

babestuaren bi dimentsiotako Fourier-en transformatuaren adierazpena honakoa da:

W (z, z′,q‖;ω) = v(z, z′,q‖) +

∫

dz1

∫

dz2v(z, z1,q‖)χ(z1, z2,q‖;ω)v(z2, z
′,q‖).

(3.31)

Bertan χ(z, z′,q‖;ω) dentsitatearen erantzun-funtzioaren bi dimentsiotako Fourier-

en transformatua da:

χ(z, z′,q‖;ω) = χ0(z, z′,q‖;ω)+

∫

dz1

∫

dz2χ
0(z, z1,q‖;ω)v(z1, z2,q‖)χ(z2, z

′,q‖;ω)

(3.32)

χ0(z, z′,q‖;ω) eta elkarri eragiten ez dioten elektroien (3.5) ekuazioko erantzun-

funtzioaren bi dimentsiotako Fourier-en transformatua da, eta v(z, z′,q‖) Coulomb-

en elkarrekintza biluziaren bi dimentsiotako Fourier-en transformatua:

χ0(z, z′,q‖;ω) = 2
∑

ij

ϕi(z)ϕ
∗
j (z)ϕj(z

′)ϕ∗
i (z

′)

∫

dk‖

(2π)2

fi − fj

εi − εj + (ω + iδ)
(3.33)
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eta

v(z, z′,q‖) =
2π

q‖
e−q‖|z−z′|. (3.34)

εi eta ϕi dimentsio bakarreko honako Kohn-Sham-en ekuazioaren soluzioak dira:

[

1

2

d2

dz
+ Veff(z)

]

ϕi(z) = εiϕi. (3.35)

3.4.2 G0W hurbilketa

(3.7) ekuazioko fxc kernelaren bi dimentsiotako Fourier-en transformatua kontside-

ratuz honako adierazpena lortzen dugu elakarri eragiten dioten elektroiez osaturiko

sistemaren erantzun-funtziorako:

χ(z, z′,q‖;ω) = χ0(z, z′,q‖;ω)+
∫

dz1
∫

dz2χ
0(z, z1,q‖;ω)[v(z1, z2, q‖) + fxc(z1, z2, q‖;ω)]χ(z2, z

′,q‖;ω).
(3.36)

(3.31) ekuazioan adierzapen hau sartuko dugu.

3.4.3 GWΓ hurbilketa

Hurbilketa honetan lasaikuntza-erritmoa (3.29) eta (3.30) ekuazioak adierazitakoa

da, G0W 0 eta G0W hurbilketen kasuen bezala, baina W (r, r′, ω) elkarrekintza ba-

bestuaren ordez (3.16) ekuazioko elkarrekintza babestuaren 2D Fourier-en transfor-

matua ordezkatuz:

W̃ (z, z′,q‖;ω) = v(z, z′, q‖)+

∫

dz1

∫

dz2[v(z, z1, q‖)+f
xc(z, z1, q‖;ω)]χ(z1, z2,q‖;ω)v(z1, z2, q‖)

(3.37)

B eranskinean kalkulu honen pausoak azaltzen dira.

3.5 Trukatze eta koerlazio kernelak

Gainazaletako elektroi dentsitate induzituaren aldaketa handiak bereizteko, energia

txikiko kitzikapenak kontsideratuko ditugu, horrela kernel adiabatikoak (ω = 0)

kontsideratu ahal ditugu.
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3.5.1 Tokian tokiko dentsitatearen hurbilketa adiabatikoa:

ALDA

Elektroi dentsitatearen fluktuazio dinamikoak norabide guztietan txikiak direla kon-

tsideratzen badugu, trukatze eta koerlazio kernela fxc[n0](z, z
′;k‖, ω) ondorengo

adierazpena hartu dezake:7

fxc[n0](z, z
′;k‖, ω) = f̄xc(n0(z); k

3D = 0, ω = 0)δ(z − z′) (3.38)

non f̄xc(n0(z); k
3D = 0, ω = 0) n0(z) dentsitateko gas homegeneo baten hiru dimen-

tsiotako Fourier-en transformatua da, k → 0 eta ω → 0 limitean, fxc trukatze eta

koerlazio energiaren bigarren deribatua den, n0(z) dentsitate lokalan ebaluatuta.

3.5.2 Tokian tokiko dentsitatearen hurbilketa adiabatiko ho-

betsia: RALDA

Hurbilketa zehatzago bat lortu dezakegu f̄xc(n0(z); k
3D = 0, ω = 0) trukatze-koerlazio

kernel lokala momentuaren menpekotasuna duen trukatze-koerlazio kernel adiabati-

ko batez ordezkatuz. Kasu honetan bakarrik suposatzan dugu dentsitatearen fluk-

tuazioak txikiak direla gainazalaren norabide perpendikularrean,

fxc[n0](z, z
′;k‖, ω) = f̄xc(n0(z); k

3D = k, ω = 0)δ(z − z′). (3.39)

3.5.3 Hurbilketa adiabatiko ez-lokala: ANLDA

Kasu honetan n0(z) − n0(z
′) dentsitatearen aldaketa txikia dela suposatuko dugu,

eta, beraz ondorengoa idatziko dugu,

fxc[n0](z, z
′;k‖, ω) = f̄xc([n(z) − n(z′)]/2; |z − z′|;k‖, ω = 0) (3.40)

non f̄xc(n(z); |z−z′|;k‖ω) n dentsitateko gas homogeneo baten trukatze eta koerlazio

kernelaren 2D Fourier-en transformatua den.

Gas-homogeneoaren bi hurbilketa kontsideratuko ditugu. Gogoratu beharra dago

bi hurbilketak adiabatikoak direla, hots, bietan trukatze-koerlazio kernelak ez du

maiztasunaren menpekotasunik. Lehenengo hurbilkeltan Moroni eta lankideek 3D

7 Liebsch 1997
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elektroi-gas homegeneoaren kalkuluak erabiliko ditugu.8 Gas homogeneoaren uhin-

luzeraren jarrera asintotikoa kontuan hartuz Corradini eta lankideek egindako 3D

trukatze-koerlazio kernela parametrizatu zuten.9 Trukatze-koerlazio kernel honen bi

dimentsiotako Fourier-en transformatuaren parametrizazioa Pitarke-k eta Perdew-k

lortu zuten.10

f̄xc
q (n; |z − z′|) =

−4πe2C
−k2

F

δ(z) − 2πe2B√
gk2

F
+q2

e
√

gk2
F

+q2|z̃| − 2α
√

π/βe2

k3
F

[
2β−k2

F
z̃2

4β2 + q2]e−β[k2
F z̃2/4β2+q2/k2

F ]

(3.41)

Bigarren hurbilketan Jung eta lankideen fluktuazio eta disipazio konexio ez-lokalaren

teoremaren11 (ingelesez non adiabatic-connection fluctuation-dissipation ACFDT)12

zehazpen zehatza erabili duen energia optimizatua duen Hubbard itxurako kernela

erabiliko dugu. Jung eta lankideen hurbilketa Monte Calo kalkuluen ordezkari bezala

erabiliko dugu, konputazaionalki kalkuluak merkeagoak baitira. Hubbard antzeko

kernelaren bi dimentsiotako parametrizazioak ondorengo adierzapena dauka,

¯fxc
q (n; |z − z′|) =

κhom
xc (rs)kF

2

√

q2
||

k2
F

+ 1
α(rs)

e
−|z−z′|

s

q2
||

k2
F

+ 1
α(rs)

(3.42)

non κhom
xc (n) = d2[nεhom

xc (n)]/dn2 den, εn
xc partikula bateko koerlazio energia da eta

α(rs) funtzio enpirikoa da. (3.2) irudian bi parametrizazio hauek ikus ditzakegu.

8 Moroni et al. 1995
9 Corradini et al. 1998

10 Pitarke eta Perdew 2003
11 Jung et al. 2004
12 Langreth eta Perdew 1975, 1977
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Irudia 3.2: fxc kernelaren parametrizazioa elektroi gas homogeneorako.

Lerro lodia Corradini eta lankideek paramezitrizatutakoa da eta zatikako

lerroa Jung eta lankideek parametrizatutakoa.



4 Kobre gainazaletako

gainazal-egoeren autoenergia eta

bizidenbora Γ̄ puntuan

Aurreko atalean azaldutako hurbilketak erabiliz Fermiren mailiatik gertu dauden

(ε − εf << εF ) elektroien dinamika aztertuko dugu. Trukatze-koerlazio kernel ez-

berdinak erabiliko ditugu efektu ez-lokalen eraginak aztertzeko. Elektroiaren mo-

mentuaren osagai paraleloa, k‖, nuloa dela suposatuko dugu (Γ̄ puntuan kokatuko

ditugu), beraz, elektroiaren energiak gainazalarekiko perpendikularra den osagaiaren

ekarpena soilik izango du. Aztertuko ditugun sistemak Cu(111) eta Cu(100) gaina-

zalak izango dira. Cu(111) norabidean n=0 gainazal egoera eta n=1 irudi-egoera

aztertuko dugu. Cu(100) norabidena n=1 irudi-egoera aztertuko dugu. Cu(111)-ren

kasuan gainazala 50 atomo-geruzaz eta 20 huts-geruzaz osatuta dago. Cu(100)-ren

kasuan, aldiz, 20 atomo-geruza eta 50 huts-geruza erabili ditugu. Honek esan nahi

du bi gainazalek ez dutela elkar ikusten eta bi gainazalek ez diote elkarri ergiten.

(4.3) irudian Cu(111) eta Cu(100)-en gainazal-egoerak eta irudi-egoerak ΓL ban-

den proiekzioaren tarte debekatuan erakusten dira. Cu(111)-ren gainazal-egoera

Γ̄ puntuan Fermi energiaren azpitik agertzen da, Fermi-ren mailatik 0.445 eV-era.

Cu(111) n=1-ren eta Cu(100) n=1-ren energiak 0.83 eV eta 0.57 dira hutsetik neur-

tuta, hurrenez hurren . Aztertuko ditugun bi irudi egoerak, gainazal-egoera baino

gertuago daude hutsetik, beraz, irudi-egoeran dagoen elektroi bat elektroi aske ba-

tetik gertuago egongo da gainazal-egoeran dagoen elektroi bat baino. Ondorioz

irudi egoerek mi = 1 -eko masa eraginkorra izango dute eta gainazal egoerak aldiz

mi = 0.42-ekoa izango da12. Gainazal-egoera batera elektroi edo zulo bat kitzikatzen

badugu denbora jakin bat pasa eta gero energia txikiagoko egoera batera lasaituko

da. Erlajazio-prozesu honen efektu ez-lokalen eragina aztertzeko bizidenbora osa-

tzen duten bi ingredienteak aztertuko ditugu, potentzial babestua eta autoenergia.

1 Petersilka et al. 1996
2 Jellium ereduaren kasuan, elektroien mugimendua askea da. Baina potentzial ereduaren kasuan

masa eraginkorra banden dispertsioaren egituratik lortzen da.

27
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puntuan

Potentzial babestuaren kalkuluan aurreko atalean azaldutako damping-a agertzen

da. Teorikoki parametro honen balioa zero izan beharko litzateke baina numerikoki

bizidenboraren konbergentzia parametro honen araberan aztertu behar da.
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Irudia 4.1: Cu(111) gainazalaren ezaugarriak z norabidean. Cu(111) n=0 gainazal egoe-

raren eta Cu(111) n=1 irudi-egoeraren energiak eta uhin-funtzioak ikusi ditzakegu.

Gainazala aztertu baino lehenago elektroien-gas homegeneoa aztertuko dugu.

Kobrezko solido bat kontsideratuko dugu eta elektroi kitzikatu baten bizidenbora

kalkulatuko dugu energiaren funtzioan. Bizidenboraren adierazpena ondorengoa da:

τ−1 = 2

∫

dq

(2π)3
vqIm[−ǫ−1(q, ω)], (4.1)

non ǫ(q, ω) elektroi-gas homogeneoaren funtzio dielektrikoa den. Bizidenbora kalu-

latuko dugu GW -RPA edo G0W 0, G0W edo GW -ALDA eta GWΓ hurbilketetan.

(4.4) irudia begiratuz XC efektuen lehenengo analisia egin dezakegu: GW -ALDA
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Irudia 4.2: Cu(100) gainazalaren ezaugarriak z norabidean. Cu(100) n=1 irudi-egoeraren

energia eta uhin-funtzioa ikusi dezakegu.

egiten dugunean Fermi-ren itsasoan dauden elektroien inguruan trukatze eta koerla-

zio zulo bat dagoela kontuan hartzen dugu; beraz babesketa RPA-an baino txikiagoa

da. GWΓ egiten dugunean elektroi kitzikatuaren trukatze eta koerlazio zuloa ere

barne hartzen dugu. Hala, bada, kasu honetan Fermi-ren itsasoaren eta kanpo elek-

troiaren arteko elkarrekintza ere txikiagoa izango da. Izan ere, efektu hau aurrekoa

baino handixeagoa da, eta ondorioz lasaikuntza-probabilitatea GW -RPA-ren baino

txikixeagoa izango da. Hurbikletarik zehatzena GWΓ da, eta nabaritu dezakegu

RPA hurbilketatik oso gertu dagoela, trukatze eta koerlazio efektuen artean dagoen

konpentsaziorengatik. Gainazaletan efektu hau berrezkuratu behar genuke.
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Irudia 4.3: Cu(100) eta Cu(111)-en gainazalaren Shockley eta irudi-egoeren ΓL banden

proiekzioa.

4.1 Potentzial Babestua

Bizidenboraren kalkuluan parte hartzen duen oinarrizko magnitudea potentzial ba-

bestua da W (z, z′; q‖, ω) eta W̃ (z, z′; q‖, ω). Bizidenborarean kalkuluan potentzial

babestuaren zati irudikariak soilik parte hartzen du, berau lasaikuntza-probabilitatearen

anplitudea baita. Atal honetan aztertuko dugu XC kernelaren ekarpen ez lokalak

bizidenboraren gainean duen eragina. Horretarako G0W eta GWΓ hurbilketean

lehenengo atalean aipatutako kernel guztiak erabiliko ditugu. (4.5) irudian ImW -

ren kalkuluak adierazitak daude RPA-ren baitan kobrearen (111) n=0 eta (100) n=1

egoerentzako. (4.6) irudian XC efektuen eragina ikusi dezakegu Cu(111) n=0 egoe-

raren potentzial babestuaren zati irudikarian. Irudi honetan RPA eta ALDA XC

kernelak konparatzen dira. Lehenago azaldu dugun moduan, XC efektuek poten-

tzial babestuan bi iturri ezberdin ditu; alde batetik solidoko elektroien elkarrekintza
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Irudia 4.4: Bizidenoraren kalkulua kobreari (rs = 2.66) dagokion elektroi-gas homogeneo

baterako. E − EF energia diferentzia eV-etan dago.

txikitzen da XC zuloa Fermi-ren itsasoan jartzen dugunean eta ondorioz potentzial

eraginkorra bortitzagoa izango da. Beste aldetik zuloa froga-elektroian ipintzean

froga-elektroiaren eta solidoaren arteko elkarrekintza ere txikiagotuko da, eta on-

dorioz bi ekarpenak konpentsatuko dira. (4.7) irudian XC efektuen eragina ikusi

dezakegu, potentzial babesua kalkulatu dugu RPA-an, G0W eta GWΓ hurbilke-

tetan. RPA eta GWΓ ekarpenen konpentsaizioagatik os gertu daude, G0W aldiz

GWΓ-tik urrunago dago, XC efektuak Fermi-ren itsasoaren elktroietan solik kon-

tsideratzean babesketa txikiagotzen du eta ondorioz elkarrekintza bortitzagoa da.

Orain arte Cu(100) eta Cu(111) irudi egoeren bizidenboraren kalkuluak kernel

lokalak kontsideratuz egin dira, hots, (4.6) irudian erabili dugun ALDA kernela,

hain zuzen ere. Tokian-tokiko kernel honekin ez dugu ezberdintasun handirik lor-

tzen solidoaren barruan gaudenean, q momentuak txikiak direlako, q < qF . Baina

gainazalaren ertzean guadenean ALDA kernelak Im[W (z, z′; q‖, ω)] delakoaren ba-

lio negatiboak ematen digu. Fenomeno hau Fermi-ren momentuko bektoreak den-

tsitatea txikia den tokian agertzen direlako sortzen da. Horregatik ALDA baino

hurbilketa zehatzagoak kontsideratu ditugu, hala nola, lehen aipatutako RALDA

eta ANLDA, zaken honek efektu ez-lokalak kontsideratzen dituelarik. Gainazalaren

deskripzio errealagoa behar dugu surgapen-ahalmena hobeto ulertzeko.
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Irudia 4.5: Im[W (z, z′;q‖, ω)] RPA-ren baitan eta Im[W̃ (z, z′;q‖, ω)] potentzial eragin-

korra ALDA hurbilketaren baitan z = z′-ren funtzioan q eta ω jakinetarako [q=0.5 a−1
0 eta

ω=0.5 eV]. Puntuko lerroak G0W hurbilketa adierazten du, lerro lodiak GWΓ kalkulua

eta lerro meheak RPA. Ezkerraldean Cu(111) n=0 gainazal-egoeraren grafika daukagu eta

eskuinaldean Cu(100) irudi-egoerarena.

4.2 Autoenergia

(3.30) ekuazioa erabiliz autonergiaren balioa kalkulatuko dugu. Honek bizidenobo-

raren berri emango digu. Momentu paralelo nulua duen hasierako egoera kontside-

ratuz gero, hau da, k‖ = 0 eta εi energiako duen elektroi kiztikatu baten lasaikuntza

prosezuan parte hartzen duten momentu minimoa eta maximoa honakoak dira:

qmin
‖ =

{

0, εf > EF
√

2mf (EF − εf), εf ≤ EF

(4.2)

qmax
‖ =

√

2mf(εi − εf).

εi energia duen zuloaren kasuan, ordea honakoak dira,

qmin
‖ =

√

2mf (εf − εi)

qmax
‖ =

√

2mf(Ef − εf). (4.3)
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Irudia 4.6: Irudi honetan XC efektuen eragina aztertuko ditugu. Im[W (z, z′;q‖, ω)]

RPA-tik baino hurrunago z = z′-ren funtzioan q eta ω jakinetarako [q=0.5 a−1
0 eta ω=0.5

eV]. Lerro jarrai meheak RPA kalkulua adierazten du, puntukako lerroak GWΓ kalukulua

ALDA hurbilketan, zatikako lerroak GWΓ kakulua RALDA hurbilketan eta lerro jarrai

lodiak GWΓ kalkulua ANLDA hurbilketan. parametrizazioarekin.

(4.8), (4.9) eta (4.10) irudiek Γ̄ puntuko G0W 0 eta GWΓ autoenergiaren kalku-

luak erakusten dituzte Cu(111) n=0 eta n=1, eta Cu(100) n=0 gainazal-egoeraren

kasuan, hurrenez hurren. Autoenergiaren zati irudikariak elektroi edo zulo baten

bizidenbora deskribatzen du amaierako egoera guztiak kontsideratuz, beraz amaie-

rako egoeren deskribapen erreala behar dugu, eta ondorioz, Chulkov et al. (1998)

eta Sarria et al. (1999)-k garatutako potentzial eredua erabili dugu.

Autoenergiaren zati irudikaria oso ez-lokala izan omen da gainazaletik hurbil

gaudenean,3 z finko baterako Im[Σ]-ren maximoa z = z′ izaten da solidoaren bar-

nealdean. (4.8), (4.9) eta (4.10) irudiak begiratuz gainazaletik hurbil gaudenean

Im[Σ] bortizko handiagotzen da z ∼ d denean, non d gainazalaren bazterra den.

Nabaritu dezakegu (4.8) irudian Im[Σ]-ren balioa irudi-egoeretan baino txikiagoa

dela. Fenomeno hau gertatzen da Cu(111) n=0 gainazal-egoerak Fermi-ren mailatik

irudi-egoerek baino gertuago egoteagatik. Ala ere, bere hasierako eta amaireako

uhin funtzioen solapamendua maximoa izateagatik, bere bizidenbora beste egoeren

3 Chulkov et al. 1998; Sarria et al. 1999; Deisz et al. 1993
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Irudia 4.7: Irudi honeatn G0W eta GWΓ hurbilketak konparatuko ditugu.

Im[W (z, z′;q‖, ω)]-ren kalkulan RPA-n,G0W -n eta GWΓ-n ANLA hurbilketa erabiliz Co-

rradini et al. (1998)-en kernalarekin z = z′-ren funtzioan q eta ω jakinetarako [q=1 a−1
0 eta

ω=6 eV]. Zatikako lerroak G0W hurbilketa adierazten du, lerro jarraiak RPA eta zatikako

eta puntukoak GWΓ

ordena berberakoa da.

(4.8), (4.9) eta (4.10) begiratuz konturatu gaitezke G0W 0 eta GWΓ hurbilketak

oso antzekoak direla eta XC efektu ez-lokalak z = z′ kasuarentzako ez direla naba-

ritzen. Honek adierazten du XC efektuen ekarpenak konpentsatzen direla. Horrela

bada ezberdintasuna ez da % 5-a baino handiagoa.

4.3 Damping-aren konbergentzia

Atal honetal bizidenbora kalkulatuko dugu (3.5) azaldutako damping-aren menpean.

Horretarako G0W 0 hurbilketa erabiliko dugu, eta suposatuko dugu damping-aren

balio jakin batekin konbergentzia lortuz gero, konbergentzia hau hurbilketa guztie-

tarako balio duela.

Bizidenboraren konbergentzia ziurtatzetko damping-a < ωp/105 izan behar du.
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Irudia 4.8: Im[Σ(z, z′;K‖ = 0, ω)]-ren kalkulua Cu(111) n=0 gainazalarako. Lerro bel-

tzak RPA hurbilketa adierazten du, lerro gorriak ALDA hurbilketa, lerro urdinak RALDA

hurbilketa, lerro berdeak Corradini et al. (1998)-en ANLDA eta lerro oriak Jung et al.

(2004)-en ANLDA. Zatikako lerro beltza Cu(111) n=0-ren uhin funtzioa da x 100.

4.4 Bizidenbora

Ondoren Cu(111) n=0, Cu(111) n=1 eta Cu(100) n=1 egoeren alderantzizko biziden-

bora kalkultauko dugu. Irudi-egoeren kasuan Cu(111) n=1 eta Cu(100) n=0 hasiera-

ko egoeraren akoplamendua bolumeneko egoerekin edo beste gainazaleko egoerekin

gertatzen da. Cu(111) n=0 egoeraren kausan akoplamendua egoera berarekin ger-

tatu daiteke. (4.1) taulan akoplamendu hauen emaitzak aurkezten ditugu. ANLA

kalkulatu ditugun bi kernelen autoenergien emaitzak hain gertu zeudenez, bakarrik

Corradini et al. (1998) -en bizidenbora kalkulatu dugu, efektu ez-loakalak zehatzago

konstideratzen dituelako, nahiz eta kalkulua garestiagoa izan.

GWΓ-ren emaitzak G0W -ren emaitzekin konparatu ditugu, eta bolumeneko por-

tzentaiak berreskuratzen ditugu. G0W 0 eta G0W arteko ezberdintasuna % 20-a da.4

Cu(111) n=1 eta Cu(100) n=1 egoeren G0W 0 eta GWΓ-ALDA hurbilketen barnean

jadanik egin diren emaitzak berreskuartu ditugu.5 Orain arte ez dira Cu(111) n=0

gainzala-egoeraren bizidenboraren GWΓ kalkuluak egin.

4 Sarria et al. 1999
5 Chulkov et al. 1998; Sarria et al. 1999; Kliewer et al. 2000; Echenique et al. 2000a
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Irudia 4.9: Im[Σ(z, z′;K‖ = 0, ω)]-ren kalkulua Cu(111) n=1 gainazalarako. Lerro bel-

tzak RPA hurbilketa adierazten du, lerro gorriak ALDA hurbilketa, lerro urdinak RALDA

hurbilketa, lerro berdeak Corradini et al. (1998)-en ANLDA eta lerro oriak Jung et al.

(2004)-en ANLDA. Zatikako lerro beltza Cu(111) n=1-ren uhin funtzioa da x 100.

Taula 4.1: G0W 0, G0W , eta GWΓ hurbilketen barne bizidenboraren alderantzizkoa

aurkezten da meV-etan. Cu(111) n=0 Shockley-egoera eta Cu(111) n=1 eta Cu(100) n=1

irudi-egoerak kontsideratu dira. G0W eta GWΓ hurbilketen kasuetan ALDA eta ANLDA

kernelak kontsideratu dira.

Surface n XC kernel G0W 0 G0W GWΓ

Cu(100) 1 17.5

1 ALDA 24 17

1 ANLDA 24.5 17

Cu(111) 0 25

0 30 24.5

0 ANLDA 30.5 24.5

Cu(111) 1 29

1 ALDA 42.8 28.5

1 ANLDA 43 28
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Irudia 4.10: Im[Σ(z, z′;K‖ = 0, ω)]-ren kalkulua Cu(100) n=0 gainazalarako. Lerro bel-

tzak RPA hurbilketa adierazten du, lerro gorriak ALDA hurbilketa, lerro urdinak RALDA

hurbilketa, lerro berdeak Corradini et al. (1998)-en ANLDA eta lerro oriak Jung et al.

(2004)-en ANLDA. Zatikako lerro beltza Cu(100) n=1-ren uhin funtzioa da.

4.5 Laburpen eta ondorioak

Lan honetan Kobrearen (111) n=0 eta n=1 eta (100) n=1 gainazal-egoera kitzika-

tuen dinamika aztertu dugu eta elekrtoi eta zulo horien bizidenbora kalkulatu dugu.

Onarrizko egoera kalkulatzeko errealitatea deskribatzen duen eredu bat erabili du-

gu energiaren benetazko dispertsioan oinarrituta eta banda-egituraren ezaugarriak

kontuan hartuz. Oinarrizko egoeraren azterketa egin eta gero, egoera kitzikatua az-

tertu dugu. Elektroi edo zulo bat egoera kitzikatu batean plazatu dugu eta lasaitzeko

behar duen bizidenbora kalkuatu dugu. Horretarako hiru osagai behar ditugu nagu-

siki: egoera kitzikatuen erantzun funtzioa, kanpo elektroi edo zuloaren eta Fermi-ren

itsasoaren arteko elkarrekintza gauzatzen duen potentzial babestua eta sistemaren

autoenergia. Kalkulu hauek autoenergiaren hiru hurbilketen barnean egin dira :

G0W 0, G0W eta GWΓ. Lehenak elektroi kitzikatuaren gaineko trukatze eta koer-

lazio efektuak ez ditu kontuan hartzen, bigarrenak Fermi-ren itsasoan elektroien

XC zuloa kontsideratzen du eta hirugarrenak elektroi kiztikatuaren nahiz Fermi-ren

itsasoren trukatze eta koerlazio efektuak barne hartzen ditu. Gure lanak ondorengo

helburuak ditu,
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• XC efektuen azterketa egitea hurbilketa ezberdinetan: G0W 0, G0W eta GWΓ,

G0W 0 hurbilketa baino hurrunago joatea beharrezkoa den ala ez.

• Lau kernel ezberdinak kontuan hartu ditugu hurbilketa ezberdinetan: ALDA,

RALDA, ANLDA. Lehenengo biak efektu lokalak baino ez dituzte kontside-

ratzen, bigarrena lehenengoa baina sofistikatuagoa izanez. ANLDA kernelak

kalkulatzko Corradini et al. (1998) eta Jung et al. (2004) -en hurbilketak kon-

tsideratu ditugu. Hauek ez-lokalak dira eta printzipioz aproposagoak simetria

apurtzen duten sistemak aztertzeko.

• Hiru sistema ezberdinak ikertu ditugu, Kobrearen (111) n=0 eta n=1 gai-

nazalak, eta kobrearen (100) gainazala. Kobrearen (111) n=0 gainazala oso

ez-lokala da, gainazal egoeraren lokalizazioa Jellium bazterrean maximoa bai-

tu, dentsitatea bortizki aldatzen den lekuan. Aipatu ditugun kobrearen irudi

egoeren bizidenboren GWΓ kalkuluak ALDA hurbilketan egin ohi dira,6 baina

ez da horrela gertatu Kobrearen (111) gainazal egoeran, eta ez dira orian arte

egin efektu ez lokalen azterketak aurreko gainazal bakar batean ere. Sistema

hauek oso aproposak dira ez-lokaltasun efektuen garrantzia aztertzeko.

Aurreko sistemen potentzial babestua, autoenergia eta bizidenbora kalkulatu

ditugu G0W 0, G0W eta GWΓ hurbilketetan eta kernel ezberdinekin.

• XC efektuen konpentsazioa aurkitzen dugu hiru sistemetan, eta beraz es da

beharrezkoa metalen bizidenbora kalkulatzeko G0W 0 baino hurrunago joatea,

G0W 0 eta GWΓ emaitzen adoztasuna aurkitu dugu, ezberdinatsuna % 5-koa

baino txikiagoa izanik. G0W 0 eta G0W arteko ezberdintasuna % 15-koa da,

berza XC efektuen eragina sartuz gero bai Fermi-ren itsasoan eta bai elek-

troi frogan sartu behar ditugu; bakarrik leku batean kontsideratzen baditugu

emaitza ez da izango zehatzagoa.

• Efektu ez-lokalen azterketa egin dugu kernel ezberdinen bidez, eta efektu hauen

eraginik ez dugu aurkitu bizidenboraren kalkuluan. Beraz ziur esan dezakegu

metalen kasuan bizidenbora eta autoenergia kalkulatzeko G0W 0 hurbilekta oso

zehatza dela.

6 Sarria et al. 1999; Chulkov et al. 1998
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Kapitulu honetan gorputz anitzen analisi teoriko berria aurkeztuko dugu kobrearen

gainazal-egoeraren bizidenbora inelastikoa kalkulatzeko. Shockley-egoeraren lasai-

kuntza aztertzeko, bai Fermi-ren energiaren gainetik bai azpitik, Schrödinger-ren

ekuazioa askatuko dugu dimentsio bakarreko pseudopotentzial batekin. Bolumene-

ko eta gainzaleko energia-banden dispertsio-kurbara egokiktuta dagoena. Emaitzak

lehenengo atalean egindako kalkuluekin eta duela gutxi egindako esperimentuekin

konparatuko ditugu.

Lehenengo kapituluetan Γ̄ puntuan irudi egoerak aztertzeko erabili dugun di-

mentsio bakarreko potentziala bat dator orain arte egindako esperimentuekin.1 Kal-

kulu hauek zabaldu egin ziren Fermi energiaren gainetik gainazal-egoeran zeuden

elektroi kitzikatuetara.2 Cu(111) gainazal-egoerak zulo bat dauka Γ̄ puntuan beraz

zuloen transizioak izan ditzakegu. Transizio hauek deskribatzeko gainazal-egoeraren

banda-egitura osoa behar da. Horretarako jatorrizko dimentsio bakarreko potentzia-

lari, Γ̄ puntuko egoerak deskribatzeko eginda zegoena, masa-eraginkor errealak sartu

zizkioten energiaren dispertsio-kurba deskribatzeko. Baina gainazal-egoera guztiak

masa-eraginkor berdina dute eta hau ez du errepikatzen benetazko banda-egitura,

bereziki Fermi-ren energiaren gainetik. (5.1) irudian ezberdintasun hau nabaritu

dezakegu

Atal honetan kalkulu hauek egiteko hurbilketa berri bat presentatuko dugu. Gure

eredu berria ez da lehenengo atalean presentatuko bezain sofistikatua, baina ondo-

rengo aurreapenak lortu ditugu:

• Dimentsio bakarreko pontentzialarekin lortzen ditugun probabilitate dentsita-

teak zehazki erreproduzitzen ditu.

1 Kliewer et al. 2000; Echenique et al. 2000a
2 Echenique et al. 2001; Vitali 2003

39
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Irudia 5.1: Cu(111) Shockley-egoeraren dispertsioa. Lerro beltz jarrai

lodia 3 dimentsiotako ab-initio kalkuluetatik lortutako dispertsioa da.

Itzalpean dauden eskualdeak tarte debekaturik kanpo dauden egoerak

errepresentatzen dituzte, eskualde horretan bolumeneko egoerak existi-

tzen dira. Lerro beltz jarrai mehea eta puntutako lerroa energia disper-

tsioaren eta beheko tarte debekatuaren dispertsioaren hurbilketak erre-

presentatzen dituzte, hurrenez hurren, E = ε+k2/2m non ε = −0.45 eV

eta m = 0.42 gainazal-egoeraren kasuan eta ε = −1.09 eV eta m = 0.22

tarte debekatuaren beheko banda egituraren kasuan.

• k‖-aren menpekotasuna duen dimentsio bakarreko potentzial berri bat aurkez-

ten du non (5.1) irudian azaltzen diren bolumeneko eta gainazaleko disper-

tsioak erreproduzitzen dituen.
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5.1 Green-en Funtzioa eta dimentsio bakarreko

potentzial eraginkorra

Partikula bakarreko Green funtzioa horrela adierazten da

G(E) = (E + i0 −H)−1 (5.1)

non H sistemaren Hamiltondarra den. Aztertuko ditugun sistemak kobrearen gaina-

zalak izango dira, eta hauek plano paraleloan aldaezintasun translazionala daukate.

Potentzial eraginkor bat kontsideratuko dugu gainazalean proiektatuta dagoen

banda egiturara egokituta dagoena.

H = −1

2
∇2 +

∫

dkVkPk (5.2)

non Pk proiekzio-operadorea den. Aldaezintasun translazionalaren simetriaren on-

dorioz Green-en funtzioa ondorengo erara idaztzi dezakegu (r = (r‖, z)-aren fun-

tzioan, non r‖ gainazalarekiko norabide paraleloa adierazten duen te z gainazalaren

norabide perpendikularra).

G(r, r′;E) =

∫

dk

(2π)2
eik(r‖−r′

‖
)Gk(z, z

′;E) (5.3)

non

Gk(z, z
′;E) =

2ψ+
k (z>)ψ−

k (z<)

W{ψ+
k , ψ

−
k }

(5.4)

den. Hemen z>(z<) esan nahi du z eta z′ baino handiagoa (txikiagoa) dela eta

W{f, g}z = f(z)g′(z) − g(z)f ′(z) operadorea da. ψ± uhin-funtzioak dimentsio ba-

karreko Schrödinger-en ekuazioaren soluzioak dira:

−(1/2)ψ′′(z) + Vk(z)ψ(z) = (E − k2/2)ψ(z). (5.5)

Erabiliko dugun potentzial erangikorra ondorengoa da:

Vk(z) =

{

Uk + 2Vkcos(gz) z < zk

φ z > zk

(5.6)

non Uk eta Vk bolumeneko banda-egiturak erabiliz egokitu dira eta φ lan funtzio es-

perimentala den. zk delakoa benetazko uhin-funtzio erreproduzitzeko autatua dago.

zm = max(zk) hartzen badugu E < φ energien kasuan gaudenean, orduan,

Gk(z, z
′;E) = −γ−1

k (e−γk |z−z′| + rke
γk(z+z′)), (5.7)

non rk islapen-faktorea den eta γk =
√

2(φ−E) + k2 den. Kontuan hartu behar

dugu π/2 < argγk ≥ −π/2.
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5.2 Uhin-funtzioaren kalkulua

Partikula bakarreko uhin-funtzioa kalkulatzeko ondorengo pausoak eman behar ditu-

gu: s = gz/2 eta ψ(z) = y(s) (5.5) ekuazioan sartzen baditugu, ondorengo ekuazioa

lortuko dugu:

y′′ + (a− 2qcos(2s))y = 0 (5.8)

non,

a =
8

g2
(E+ − Uk −

k2

2
) (5.9)

eta

q =
8Vk

8
(5.10)

diren. (5.8) ekuazioa Mathieu ekuazioa dugu eta honen emaitza Bloch/Floquet-en

soluzioak dira:

y∓(s) = Fν(∓s) (5.11)

non

Fν(s) = eiνsPν(s) (5.12)

den. Pν(s) = Pν(s+ π) kontsideratuz Fν askatzeko (5.8) ekuazioa numerikoki inte-

gratzen da eta ondorengo baldintzak betetzen, y(0) = 1, y′(0) = 0. Aipatu dugun ν

indizea ondorengo ekuaziotik lortzen da,

cos(πν) = y(π) (5.13)

eta argν ≤ 0 kontsideratuko dugu. ν-ren balioaren ezagutzen badugu Pν(s)-ren

Fourieren seriearen koefizienteak aska ditzakegu:

Pν(s) =
∑

n

cne
i2ns. (5.14)

Orduan (5.5) ekuazioaren soluzio orokorrena ondorengo da:

ψ(z) = Ay+(gs/2) +By−(gs/2). (5.15)

z0 = 2s0/g kontsideratuz,

ψ−(z) =

{

ty − (gz/2) z ≤ z0

eγz + re−γz z ≥ z0
(5.16)

eta

ψ+(z) =

{

Ay+(gz/2) +By−(gz/2) z ≤ z0

e−γz z ≥ z0
(5.17)
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γ-ren adierazpena kontuan izanik hauek dira koefizienteen balioak,

L =
g

2

y′−(s0)

y−(s0)
(5.18)

r =
γ − L

γ + L
e2γz0 (5.19)

t =
eγz0 + re−γz0

y−(s0)
(5.20)

A =
y′−(s0) + (2γ/g)y−(s0)

W{y+y−}s0

e−γz0 (5.21)

B =
y′+(s0) + (2γ/g)y+(s0)

W{y−y+}s0

e−γz0 (5.22)

5.3 k‖ menpeko bizidenbora

Elektroi edo zulo bat kontsideratuko dugu φk‖,n(r) gainazal-egoera batean εk‖,n > εF

energiarekin. Elektroi/zulo honen bizidenboraren alderantzizkoa autoenergiatik lor

daiteke era honetara:

Γk‖,n = ∓ 2

N

∫

dr

∫

dr′φ∗
k‖,n(r)ImΣ(r, r′; εk‖,n)φk‖,n(r′), (5.23)

non φk‖,n(r) gelaxka unitatearekiko normalizatuta dagoen. Integrala N gelaxka

unitatera zabaltzen da. Bizidenboraren alderantzizkoa elkarri eragiten ez dioten k‖-

ren menpean daukagun Green-en funtzioaren funtzioan eta autoenergiaren funtzioan

idatzi daiteke:

Γk‖,n = ∓ 2

N

∑

k′
‖
∈BZ

∫

dr

∫

dr′gk‖,n(r, r′)ImΣk‖,n(r, r′; εk‖,n), (5.24)

non

gk‖,n =
i

2π

∫ εk‖,n+0+

εk‖,n−0−
dε[Gk‖

(r, r′; ε) −G∗
k‖

(r, r′; ε)] (5.25)

den, eta

Gk‖
(r, r′; ε) =

∑

n′

φk‖,n′(r)φ∗
k‖,n′(r′)

εk‖,n′ − ε+ iη
. (5.26)

(5.24) ekuazioko batukaria k‖ delakoan Brillouin-en eskualdean egiten da.
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Gainazal bat kontsideratzen dugunez non plano paraleloan aldaezintasun trans-

lazionala dago, eta, beraz, gainazal-egoerak ondorengo uhin-funtzioa izango du,

φk‖,n(r) =

√

N

A
eik‖r‖φn(z). (5.27)

Autoenergiak ondorengo adierazpena izango du

ImΣ(r, r′; ε) =
N

A
eik‖(r‖−r′

‖
)ImΣk‖

(z, z′; ε) (5.28)

non ImΣk‖
(z, z′; ε) elektroi/zuloaren 2D Fourier-en transformatua den. (5.27) eta

(5.28) ekuazioak (5.24) ekuazioan sartzen baditugu,

Γk‖,n = ∓2

∫

dz

∫

dz′gk‖,n(z, z
′)ImΣk‖

(z, z′; εk‖,n), (5.29)

non

gk‖,n(z, z
′) =

i

2π

∫ εk‖,n+0+

εk‖,n+0−
dε[Gk‖

(z, z′; ε) −G∗
k‖

(z, z′; ε)] (5.30)

den eta,

Gk‖
(z, z′; ε) =

∑

n′

φn′(z)φ∗
n′(z′)

εk‖,n′ − ε+ iη
(5.31)

da. LKKR teorian esfera-atomikoaren hurbilketan (5.24) ekuazioak ondorengo adie-

razpena dauka,

Γk‖,n = ∓2
∑

i,i′

∫

Vi

dr

∫

Vi′

dr′gi,i′

k‖,n(r, r′)ImΣk′
‖
(r, r′; εk‖,n), (5.32)

non

gi,i′

k‖,n(r, r′) =
i

2π

∑

L,L′

Z i
L(r)Z i′

L(r′)

∫ εk‖,n+0+

εk‖,n−0+

dε[τ i,i′

k‖,n,L,L′(ε) − τ i,i′,∗
k‖,n,L,L′(ε)] (5.33)

den. Z i
L(r) eta τ i,i′

k‖,n,L,L′ Green-en funtzioaren hurbilketa honen garapenean funtzezko

faktoreak dira.

5.4 k‖-ren menpeko autoenergia

Aurreko ataletan ikusi dugun moduan autoenergiaren zati irudikaria potentzial ba-

bestuaren zati irudikaritik kalkula daiteke,
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Elektroien kasuan (ε > εF )

ImΣ(r, r′; ε) =
1

N

∑

f

φ∗
f(r

′)ImW (r, r′; |ε− εf |)φf(r)[θ(ε− εF ) − θ(ε− εf)] (5.34)

betetzen da.

Zuloen kasuan aldiz (εF > ε),

ImΣ(r, r′; ε) =
1

N

∑

f

φ∗
f (r

′)ImW (r, r′; |ε− εf |)φf(r)[θ(ε− εf )− θ(εF − εf )]. (5.35)

Autoenergia Green-en funtzioaren funtzioan idazten badugu,

ImΣ(r, r′; ε) = ±
∫ |ε−εF |

0

dε′ImW (r, r′; ε)g̃(r′, r; ε− ε′) (5.36)

non,

g̃(r, r′; ε) =
i

2π
[G(r, r′; ε) −G∗(r, r′; ε)] (5.37)

den. (5.24) ekuazioan sartzen dugun autoenergiak ondorengo adierzapena du,

ImΣk‖
(r, r′; ε) = ∓ 1

N

∑

q

∫ |ε−εF |

0

dεImWq‖
(r, r′; ε′)g̃k‖−q‖

(r, r′; ε− ε′) (5.38)

non Wq‖
(r, r′; ε′) q‖-aren menpeko potentzial babestua den eta,

g̃(r, r′; ε) =
i

2π
[Gk‖

(r, r′; ε)] − [G∗
k‖

(r, r′; ε)] (5.39)

Plano paraleloan aldaezintasun translazionala duen gainazal bat kontsideratzen ba-

dugu:

g̃(r, r′; ε) horrela idatzi dezakegu,

g̃(r, r′; ε) =
N

A
eir‖k‖ g̃(z, z′; ε) (5.40)

non,

g̃(z, z′; ε) =
i

2π
[G(z, z′; ε) −G∗(z, z′; ε)] (5.41)

eta

G(z, z′; ε) =
∑

f

φf(z)φ
∗
f(z

′)

εf − ε+ iη
(5.42)

diren.
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Potentzial babestuak ondorengo adierazpena izan dezake,

ImWq‖
(r, r′; ε) =

N

A
eiq‖(r‖−r′

‖
)ImWq‖

(z, z′; ε), (5.43)

non ImWq‖
(z, z′; ε) 2D Fourier-en transformatua den.

Beraz k‖-ren menpeko autoenergia ondorengo adierazpena dauka,

ImΣ(z, z′; ε) = ∓
∫

dq‖

(2π)3

∫ |ε−εF |

0

dε′ImWq(z, z′; ε′)g̃(z, z′ : ε− ε′) (5.44)

5.5 Emaitzak

Aurreko ataletan ikusi dugun moduan RPA hurbilketan Wq‖
(z, z′; ε) elkarri eragi-

ten ez dioten dentsitatearen erantzun funtziotik, χ0
q‖

(z, z′; ε), lortzen da. χ0
q‖

(z, z′; ε)

kalkulatzeko beharrezkoak diren uhin-funtzioak lortzeko dimentsio bakarreko poten-

tzialarekin eta elektroiaren masa eraginkorra elektroi askeena harturik (rs = 2.66)

Kohn-Sham Hamiltondarra askatu dugu. (5.6) ekuazioko potentzialak ez du kontuan

hartzen irudi potentzialaren buztana, eta ondorioz ez da izango oso aproposa irudi-

egoerak deskribatzeko. Hala ere, dakigunez, gainazal-egoerak ez direnez oso sentiko-

rrak gainazaletik kanpo, arazorik gabe erabili dezakegu gainazal-egoerak aztertzko.

(5.6) ekuazioko Uk eta Vk ab initio bolumeneko banda-egiturak erreproduzitzeko

egokitutak daude. Kobrearen kasuan (5.6) ekuazioan agertzen diren parametroak

ondorengoak dira: as = 2.08Ȧ geruza atomikoen arteko distantzia, Φ = 4.94 eV lan

funtzioa eta zk benetazko gainazal egoera errproduzitzeko hautatua dago, (5.1) iru-

dian agertzen dena. Γ̄ puntuaren kasuan Uk = −7 eV, 2Vk = 5.17 eV eta zk = 0.18Ȧ

aurkitzen dugu. (??) ekuazioa erabiliz |ψki,Ei
|2 dentsitate-probabilitatea kalkulatu

dugu eta bat dator aurreko ataletan dimentsio-bakarreko aurkeztu dugun potentzia-

larekin lortutakoarekin. Bolumeneko egoeren dentsitate-probabilitatea bi ereduetan

ia berdinak aurkitzen ditugu baina gainazal-egoeren kasuan atal honetan azaldutako

ereduarekin gainazal-egoera lokalizatutagoa agertzen da. Hala ere, ezberdintasunak

Γ̄ puntuan 1 meV baino txikiagoak dira. Bi kalkuluen arteko ezberdintasunak Γ̄

puntuan gainazal egoeraren banda-egitura eta uhin-funtzioaren deskripzio erreala-

goa egitearen ondorio dira.

Zulo kitzikatu bat kontsideratuko dugu Γ̄ puntuan Ei = −0.445 eV energiarekin

Fermi-en mailatik neurtuta eta ki = 0 momentuarekin. Zulo honen lasaikuntza pro-

zesua boluemeneko egoerekin aklopamendua izateagatik (interband ekarpena) edo
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Irudia 5.2: Kobrearen (111) Shockley-egoeraren |ψki,Ei
|2 dentsitate-

probabilitatea Brillouin-en eskualdearen erdian k = 0.2 u.a.-ren kasuan.

Puntukako lerroa k = 0.2 u.a.-ekin lortzen dugun dentsitate probabilita-

tea. Zatikako lerroak aurreko ataletan aurkeztu dugun potentzialarekin

Γ̄ puntuko dentsitate-probabilitatearen adierazten du eta lerro jarraiak

atal honetan aurkeztu dugun ereduarekin.

egoera berarekin aklopamendua izategatik gerta daiteke (intraband ekarpena), k‖

ezberdina duten banda bereko egoerekin, (5.1) irudian ikusi dezakegun moduan.

Eredu berri honekin kalkulatu dugun uhin-funtzioaren eragina ikusteko k‖ 6= 0 de-

nean Γ̄ puntuan zulo kitzikatu baten bizidenboraren kalkulua egin dugu hurbilketa

ezberdinetarako. Γe−e bizidenboraren alderantzizkoari, elektroi eta fonoien arteko

akoplamendua gehitu diogu.3 Gainazal-egoeraren uhin-funtzioaren itxura ikertze-

ko asmoz k‖ ezberdinetarako zulo bat ipini dugu Γ̄ puntuan eta honen lasaikun-

tza prozesua begiratuko dugu. (5.5) taulan ikus ditzakegu eredu ezberdinetarako

kalkulatu ditugun bizidenboraren alderantzizkoak. (5.4) ekuazioa erabili dugu bai

atal honetan k‖-aren menpean kalkulatu ditugun uhin-funtzioak erabiliz (kalkulu

osoa) bai eta uhin-funtzio hauek Γ̄ puntuan duten balioarekin ordezkatuz (kalkulu

hurboldua) ere. Kalkulu hauek hau erakusten dute: nahiz eta Γ̄ puntuan k‖-aren

menpeko uhin-funtzioak penetrazio handiagoa izan, bizidenboraren alderantzizkoa

guztira txikiagotu egiten da, 33 meV-tik 19 meV-tara. Horrek azalpen logiko bat

3 Eiguren et al. 2002
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Kalkulua Γinter Γintra Γe−e Γtotala

Osoa 10 9 19 26

Hurbildua 10 23 33 40

1DMP 6 19 25 32

Esperimentua 24

Taula 5.1: G0W hurbilketaren baitan bizidenboraren alderantzizkoaren kalkuluak zulo

bat konstideratzen dugunean Kobre (111) gainazal egoeraren Γ̄ puntuan (Ei= = 0.44 eV

eta k‖=0). Γinter eta Γintra interband eta intraband kalkuluak errepresentatzen dituzte.

Bi ekarpen hauen batura Γe−e osatzen dute. The Γtotal elketroi-fonoiaren ekarpena dau-

ka, 7 mev-etakoa da (Eiguren et al. (2002)) erreferentzian esan dugun moduan. Kalkulu

osoa (5.4) ekuazioan k‖-aren menpean azaldu ditugun uhin-funtzioak sartzen ditugunean

adierazten du. Kalkulu hurbildua uhin-funtzio hauek Γ̄ puntuan duten balioarekin birpla-

zatzen ditugunean adierazten du. 1DMP kalkulua haurreko ataletan azaldu dugun eredua

erabiliz egin dugu. Esperimentuaren kalkulua STM-arekin esperimentalki lortu dituzten

emaitzak adierazten du Kliewer et al. (2000) kalkulatu zutena.

dauka: gainazal-egoerak duen aklopamendua k‖ ezberdina duten egoerekin txikiagoa

da k‖ desberdina duten egoerekin konparatua. Atal honetan azaldu dugun eredua

eta aurreko ataletan azaldu dugunaren arteko ezberdintasunek ondorengo jatorria

daukate,

(i) Eredu honek zehatzagoki deskribatzen du gainazal-egoera

(ii) k‖-aren menpekotasuna hartu dugulako.

Bizidenboraren kalkulua egin dugu k‖ ezberdinetarako (5.1) irudian agerzten den

energiaren dispertsioa kontsideratuz. Nahiz eta (5.1) irudian energien arteko ezber-

dintasunak 1 eV izan, bizidenboraren kalkuluan efektu hau nabaritzen da, gainazal

egoerak, berak duen, akoplamenduagatik.

Aipatu behar dugu gure ereduak bakarrik kontuan hartzen dituela s − p elek-

troiak eta ez dituela kontuan hartzen Fermi-ren mailaren azpitik dauden d elek-

troiak. Bolumeneko egoeretan badakigu elektroi hauen ekarpena importantea dela4

bizidenboraren kalkuluan, baina Shockley-egoeran lasaikuntza-prozesua intraband

transizioek dominatzen dute eta transizio hauek momentuaren balio txikiekin erla-

zionatuta daudenez, d elektroien ekarpena oso txikia izango dela suposatzen da5 eta

beraz ez ditugu kontuan hartuko. Gure kalkuluari Γe−ph elektroi-fonoiaren ekarpena

4 Campillo et al. 1999
5 Garcia-Lekue eta Pitarke 2003a
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gehitzen badiogu 26 meV-etako emaitza lortzen dugu, eta bat dator esperimentuetan

lortutako emaitzekin.
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Irudia 5.3: Kobre (111)-ren gainazal egoeraren bizidenbora osoaren

alderantzizkoa eskalatuta Γosoa/(Ei −EF )2 non elektroi-fonoiaren ekar-

pena sartuta dagoen, E − EF energiaren funtzioan. Lerro jarrai lodiak

atal honetan k‖-ren menpean aurkeztu dugun eredua adierazten du, le-

rro jarrai mehea eredu bera uhin-funtzioaren balioa Γ̄ puntuan duen

balioarekin ordezkatuz eta zatikako lerroak aurreko ataletan aurkeztu

dugun eredua adierazten du. Puntuko lerroek lotutako laukiekin Bürgi

et al. (1999) STM-arekin egindako kalkulua adierazten du, dana bider 2.

Borobil beltza Kliewer et al. (2000)-ek egindako kalkulu esperimentala

adierazten du. Barruko grafikako zatikako lerroak eta puntuko lerroak

interband eta intraband kalkuluak adierazten dute hurrenez hurren.

(5.3) irudian eredu berriarekin zulo edo elektroi kitzikatu baterako egin dugun

kalkulu osoa aurkezten dugu (Γtotal = Γe−e + Γe−ph), energiak Ei Fermi mailaren

gainetik eta azpitik kontsideratuz. Halaber, irudi honetan bizidenboraren intraband

eta interband ekarpenak ikus ditzakegu. Kalkulu osoa lerro lodi batez marraztuta

dago eta kalkulu hurbildua zatikako lerroaz marraztuta dago. Bürgi eta lankideek
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kanpo

(1999)6 gainzaleko elektroien bizidenbora kalkulatu zuten eta kalkulu hau laukiekin

adierazi dugu. Hala ere orain dela gutxi argitaratu da fase koherenteen luzeraren

arazo bategatik Bürgi eta lankideen emaitzak bikoiztu behar zirela, eta hau da guk

(5.3) grafikan marraztu duguna. Shockley-zulo baten bizidenbora aiderazten duen

balio esperimentala Γ̄ puntuan borobil beltz batez adierazita dago.

(5.3) irudian ikusi dezakegu eredu errealago bat erabiliz, hala nola, gainazal-

egoera k‖-rekiko menpekotasuna duela kontuan hartzen duen eredua erabiliz, bizi-

denboraren emaitzak esperimentuekin bat datozela. Gure emaitzak oso gertu daude

Γ̄ puntuan (E − EF = 0.44 eV) eta nahiko gertu energiak Fermiren energiaren gai-

netik daudenean. Hala ere gure emaitzak oraindik esperimentua baino beherago

daude, eta horrek esan nahi du agian gure sistema 3D tratamendua behar due-

la. Halaber, lehenago eginadko kalkuluekin konparatuz7 bizidenobra inelastikoaren

kalkulua oso sentikorra del ikusi dugu. Aurkeztu dugun bizidenboraren alderantziz-

koa txikiagoa (handiagoa) da zulo (elektroi) kitzikatuentzako. Teorikoki aurreikusi

genuen moduan.

6 Bürgi et al. 1999
7 Echenique et al. 2000a
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1 Sarrera

Gainazaletako kitzikapen kolektiboak edo plasmoiak egoera solidoan eta gainaza-

letako fisikaren ikerkuntzan erabili dira urteetan zehar.1 Gainazaletako plasmoien

interesa berreskuratu da nanomaterialen egituraren ezaugarri optikoen ikerkuntza

aurreratu denetik,2 plasmoien erabilera erakargarrienateriko bat argiaren kontzen-

trazioa uhin-luzera txikiko egituretan3 edo maiztasun optikoan lan egiten duten

nanozirkuitu fotonikoen fabrikazioa4 izanik. Kontzeptualki oinarrizko gainazaleko

plasmoia lortu dezakegu gainazaleko erantzun-funtzioaren zati irudikaritik,5 elkarri

eragiten ez dioten elektroien erantzun-funtziotik deribatuta.6 Atal honetan plas-

moien aplikazio zehatz bat ikertuko dugu: plasmoiaren eragina partikula-kargatu

baten eta gainazal baten arteko elkarrekintzan. Kalkulu hau lehenengo aldiz gaina-

zalren ab initio deskribapena egiten egingo da. Lan honen motibazioa Silkin et al.

(2004) egindako kalkulutik etortzen da. Lan honetan banda-egitura gainazaleko

plasmoian eragin handia duela frogatu zuten eta beraz kontuan hartu behar dela.

Anitz partikula kargatu eta solidoen arteko elkarrekintzaren ikerketa garrantzi

handia dauka teknologi arloan materialen kalteak, zein gainazalaren aldakuntza zein

plasma-pareta elkarrekintza aztertzeko. Karga-handiko ioiak (ingelesez Highly Char-

ged Ions, HCI), iturrien erbilgarritasun berriarekin -elektroi-ziklotorn erresonantzia

eta elektroi-sorta ioi iturri deritzena (ingelesez electron cyclotron resonance (ERC)

eta electron beam ion sources (EBIS) hurrenez hurren)- ikerketa ekintzak sustatu

egin dira bai arlo teorikoan zein esperimentalean karga-handiko ioien eta solidoen

arteko elkarrekintzan.7 Oinarrizko maila batean kalkulu hauen garrantzia gainazal-

1 Inglesfield eta Wikborg 1975; Zaremba eta Kohn 1976; Sernelius 2005; Feibelman 1971; Ritchie

1972; Ray eta Mahan 1972; Sunjic et al. 1972; Gadzuk eta Metiu 1980; Schmit eta Lucas 1972;

Lang eta Sham 1975; Inglesfield eta Wikborg 1977; Chabal eta Sievers 1980; Langreth eta Perdew

1975; Persson eta Rydberg 1985; Echenique eta Pendry 1975; Echenique et al. 1981; Ueba 1992
2 Pendry 1999; Prodan et al. 2002
3 Ebbesen et al. 1998; Lezec et al. 2002
4 Barnes et al. 2003
5 Liebsch 1997; Persson eta Zaremba 1985
6 Runge eta Gross 1984
7 Arnau et al. 1997; Morgenstern 1997; Burgdörfer et al. 1991; Burgdörfer 1993; Schenkel 1999;

Aumayr et al. 1999; Burgdörfer 2001
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elektroiek Coulomb elkarrekintza bortitzaren aurrean sortzen duten erantzun funtzio

konplexuagatik Sommerfeld parametro luzerako ηs = Z/v >> 1 (non v eta Z karga-

handiko ioien abiadura eta karga diren, hurrenez hurren) deribatu egiten da.

Kanpo-partikula baten presentzian solidoko karga-banaketa aldatu egiten da,

eta honen ondorioz agertzen den eremua partikula bakarreko kitzikapenak zein

taldeko kitzikapenak sorrarazten ditu. Kitzikapen hauek izango dira, hain zuzen

ere, partikula erasotzailearen energia-galeraren eragileak. Kanpo-kargaren abiadura

Fermi-ren abiadura vF (unitate atomikotan vF = kF ), baino askoz txikiagoa denean,

kanpo-kargaren eta nukleoaren arteko elkarrekintzak garrantzi handia hartzen du,

eta energia-galera nuklearra kontuan hartu behar da.8

Kanpo-eremu elektrikoa ahula denean, ingurunearen erantzuna perturbazio teo-

riaren bidez azter daiteke, eta induzitutako elektroi-dentsitatea eremuarekin linealki

erlazionatuta dago. Hurbilketa hau baliogarria da solidotik kanpo higitzen diren ka-

suan,9 zuzenketa ez-linealak oso txikiak baitira. Sistemaren erantzunak oinarrizko

egoeraren elektroi-dentsitatearen egiturarekiko menpekotasun handia agertzen duela

jakina da. Beraz, energia-galera eragiten duten prozesuen deskribapena bi oinarriz-

ko kontzeptuen ulermenean datza: oinarrizko egoeraren propietate elektronikoak eta

ingurunearen kanpo perturbazioekiko erantzuna.

Anitz kalkulu teorikotik eta esperimentutik karga-handiko ioien (hemendik au-

rrera HCI) eta solidoen arteko elkarrekintza ondorengo fenomeno berria sortu du:

HCI solido ganainazal batera hurbiltzen denean, gainazalaren eta elektroiaren artean

sortzen den elkarrekintzaren ondorioz, elektroi bat edo gehiago distantzia luzeetara

harrapatu egiten dira jaurtigaiaren Rydberg-en egoeretan. Ondorioz atomo hutsak

(ingelesez hollow atoms) sortzen dira jaurtigaia pasa den tokitik.10 Fenomeno hau

zuzenki behatzea oso zaila da, jaurtigaia solidoaren kontra jausten delako eta atomo

hutsak zuntsitu egiten baitira. Problema honek HCI eta solidoen arteko elkarre-

kintzaren ikerketa egitea motibatu du. Esperimentalki mikrokapilarrak eta nanoka-

pilarrak erabiltzen hasi dira gainazaleko prozesuak aztertzeko. Microkapilarretatik

atomo hutsak atrapatu ahal direlako.11 Jaurtigaiaren ibilbidea paraleloa bada eta

distantzia luze batera badago, atomo hutsak sortu daitezke kalpa solidoaren kontra

sahiestuz karga transferentzia gertatu gabe. HCI-ek ibilbide paraleloa badaukate

8 Khumakov eta Komarov 1981
9 Pitarke et al. 1995, 1993a,b

10 Winter et al. 1993; Meyer et al. 1993; Das eta Morgenstern 1993; Arnau et al. 1995; Briand

et al. 1996; Lemell et al. 1996, 1998; Ducree et al. 1998; Tong et al. 2001
11 Yamazaki et al. 1996; Yamazaki 1997; Ninomiya et al. 1997
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solidoan induzitzen duten karga atzeratuta geratuko da eta ondorioz HCI indar bat

jasango dute bere hasierako abiaduraren norabidearen kontra (eta ez solidoaren kon-

tra) eta energia galduko dute. Beraz, jaurtigaia bere energia galerarekin erlazionatu-

ta dago (fenomeno honen azalpen gehiago C eranskinean aurki daiteke) eta honekk

sorrarazi du ioi kargatu baten energia galera gainazal batetik hurbil dagoenean oso

problema interesgarria bilakatzea.

Hala ere, orain arte burututako gainazaleko galera-espektroen kalkulu teoriko au-

rreratuenak EGH-an oinarritu izan dira TDLDA hurbilketa erabiliz.12 Lan honetan

bi eratara kalkulatuko dugu energia-galera, alde batetik lehenengo atalean azalduta-

ko dimenstio bakarreko eredu-potentziala erabiliko dugu 13 gainazala deskribatzeko,

beste aldetik gainazal errealak kontsideratuko ditugu eta horretarako eketroiak pon-

tentzial periodiko batean higitzen direla kontsideratu behar dugu. Energia-galeraren

ab initio kalkuluak garatuko ditugu eta beste ereduekin egindako kalkuluekin kon-

paratuko ditugu gainazalaren egituraren eragina aztertzeko. Kalkuluak RPA-ren

baitan egingo dira trukatze eta koerlazio efektuak kontuan hartu gabe. Kalkulua

egiteko autoenergiaren formalismoa eta erantzun-funtzioaren teoria lineala erabiliko

ditugu.

Kontsideratuko ditugun kanpo-partikulak gainazalarekiko ibilbide paraleloa izan-

go dute eta partikularen eta gainazalaren arteko distantzia Fermi-ren uhin-luzeraren

ordenakoa izango da. Ondorioz energia-galeraren kalkulua egiteko gainazaletako

erantzun-funtzioa erabili dezakegu.

Lanaren zati hau hurrengo eran antolatuta dago, 2. atalak gainazalaren erantzun-

funtzioaren kalkulua azalduko du. Erantzun linealaren teoriaren bidez lortutako

energia-galera, hala nola, autoenergiaren formalismoa, 3. atalean aztertzen dira.

Ibilbide paraleloaren kasuan erabilgarria den adierazpena ondorioztatzen da. Az-

tertuko ditugun sistemaren deskribapen teorikoa egin ondoren, emaitza numerikoak

eta ondorioak 4. atalean aurkezten dira.

12 Liebsch 1997; Garcia-Lekue eta Pitarke 2001, 2003b; Tokesi et al. 2005
13 Chulkov et al. 1998
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2 Gainazaleko erantzuna

2.1 Gainazaleko erantzun funtzioa

Demagun denborarekiko menpekotasuna duen ρext(r, t) kanpoko karga-dentsitatea.

Karga-dentsitate honek sortutako potentzial elektrostatikoa honakoa da,

vext =

∫

dr′v(r − r′)ρext(r′, t) (2.1)

non r kanpo-kargaren posizio bektorea eta v(r − r′) Coulomb-en potentziala adier-

zaten duen:

v(r− r′) =
1

|r − r‘| (2.2)

Kanpo-potentzial honek ρind(r, t) gainazaleko karga-dentsitate fluktuatzailea indu-

zitzen du. Ordenarik baxueneko perturbazio teoriaren barnean, dentsitate induzi-

tuaren ondorengo adierzapena lortzen da,

ρind(r, ω) =

∫

dr′χ(r, r′, ω)vext(r′, ω) (2.3)

non ρind(r, ω) eta vext(r, ω) dentsitate induzituaren eta kanpo-potentzialaren Fourier-

en transformatuak diren; hots,

vext(r, ω) =

∫

dteiωtvext(r, t) (2.4)

eta

ρind(r, ω) =

∫

dteiωtρind(r, t) (2.5)

χ(r, r′, ω) delakoa ingurunearen dentsitatearen erantzun-funtzio atzeratua da,

χ(r, r′, ω) = χ0(r, r′, ω) +

∫

dr1

∫

dr2χ
0(r, r1, ω)F (r1, r2, ω)χ(r2, r

′, ω) (2.6)

non,

F (r, r′, ω) =
1

|r − r′| + fxc[n0](r, r
′, ω) (2.7)
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den. χ0(r, r′, ω) elkarri eragiten ez dioten elektroien-erantzun funtzioa da eta fxc sis-

temaren trukatze eta koerlazio kernela. W (r, r′, ω) elkarrekintza potentzial babestu

honela definitzen dela ikusi dugu,

W (r, r′, ω) = v(r − r′) +

∫

r1

∫

r2v(r − r1)χ(r1, r2, ω)v(r2 − r′). (2.8)

Demagun gainazalarekiko plano perpendikularrean aldaezintasun translaziona-

la duen sistema daukagula, eta plano hori z ardatzarekiko elkartzuta dela. Kasu

honetan, gainazalaren planoarekiko vext(r, ω)-ren Fourier-en transformatua defini

dezakegu:

vext(r, ω) =
1

(2π)

∫

dq‖e
iq‖r‖vext(q‖, z

′, ω), (2.9)

non r‖ posizio bektorearen gainazalarekiko osagai paraleloa den, hau da r = (r‖, z).

Hortaz dentsitate induzitua

ρind(z,q‖, ω) =

∫

dz′χ(z, z′,q‖, ω)vext(z,q‖, ω) (2.10)

da, non χ(z, z′,q‖, ω) dentsitatearen erantzun-funtzioaren Fourier-en transformatu

bidimentsionala, era honetara definitzen den:

χ(r, r′, ω) =
1

(2π)

∫

dq‖e
iq‖r‖−r′

‖χ(z, z′,q‖, ω). (2.11)

Ondorioz, sistema honi dagokion elkarrekintza potentzial babestua honakoa da:

W (z, z′,q‖, ω) = v(z, z′,q‖) +

∫

dz1

∫

dz2v(z, z1,q‖)χ(z1, z2,q‖, ω)v(z2, z
′,q‖),

(2.12)

non v(z, z′,q‖) Coulomb-en elkarrekintza biluziaren Fourier-en transformatua bidi-

mentsionala den,

v(z, z′,q‖) =
2π

q‖
e−q‖|z−z′|. (2.13)

Solidoaren barnekaldean higitzen ari den kanpo-kargaren kasuan, gainazalarekiko

norabide perpendikularrean aldaezintasun translazionala dago, eta W (z, z′,q‖, ω)

modu honetan lor daiteke:

W (z, z′,q‖, ω) =

∫ ∞

0

dqze
iqz(z−z′)W (q, ω) (2.14)

non q =
√

q2
‖ + q2

z den, eta W (q, ω) honakoa den:

W (q, ω) = v(q) + v(q)χ(q, ω)v(q). (2.15)
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Hutsean, gainazaletik urrun dagoen kanpo partikularen kasuan (2.12) ekuazioak

zera ematen du,

W (z, z′,q‖, ω) = v(z, z′,q‖) −
2π

q‖
e−q‖(z+z′)g(q‖, ω) (2.16)

non g(q‖, ω)-ri gainazalaren erantzun-funtzioa deritzo1

g(q‖, ω) = −2π

q‖

∫

dz1

∫

dz2e
q‖(z1+z2)χ(z1, z2,q‖, ω) (2.17)

edo, baliokidea dena,

g(q‖, ω) =

∫

dzeq‖zρind(z,q‖, ω). (2.18)

Jakina da dentsitate induzituaren zati irudikariak, Im[ρind(z,q‖, ω)], induzitu-

tako kitzikapen elektronikoen ondoriozko solidoaren zurgapen-ahalmena neurtzen

duela.2 Beraz, gainazaleko erantzun funtzioaren zati irudikaria Im[ρind(z,q‖, ω)]-

aren proportzionala izanik [ikus (2.18) ekuazioa], Img(q‖, ω)-k gainazaletik urrun

higitzen ari den kanpo-karga batek erangindako gainazaleko kitzikapen-espektroa

neurtzen du. Hau dela eta, Im[gq‖, ω)]-ari sarritan gainazaleko galera deritzo.

2.2 Zorizko fasee hurbilketa: elektroi-gas inhomo-

geneoa

Denboraren menpeko Hartree-ren edo zorizko faseen hurbilketa (RPA), χ(z, z′,q‖, ω)

dentsitatearen erantzun-funtzioa honakoa da:

χ(z, z′,q‖, ω) = χ0(z, z′,q‖, ω)+

∫

dz1

∫

dz2χ
0(z, z1,q‖, ω)v(z1, z2,q‖)χ(z2, z,q‖, ω).

(2.19)

Ekuazio honetan v(z, z′,q‖) Coulomb-en potentzial biluziaren Fourier-en transfor-

matua da eta χ0(z, z′,q‖, ω), elkarrekintzarik gabeko elektroien dentsitatearen erantzun-

funtzioa:

χ0(z, z′,q‖, ω) = 2
∑

i,j

ϕi(z)ϕ
∗
j (z)ϕj(z

′)ϕ∗
i (z

′)

∫

dk‖

(2π)2

fi − fj

εi − εj + (ω + iη)
(2.20)

1 Persson eta Zaremba 1985
2 Liebsch 1997
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(2.20) ekuazioan fi,fj betetze-faktoreak dira, eta η infinitesimo positiboa. εi ener-

giak eta ϕi(z) uhin-funtzioek gainazalarekiko higidura normala deskribatzen dute

eta dimentsio bakarreko Hartree-ren Hamiltondarraren autobalio eta autofuntzioak

dira.

2.3 Gainazal errealak

Solido periodikoen kasuan elektroien uhin-funtzioak Bloch-en egoerak dira. Gai-

nazalaren kasuan, aldaezintasun translazioanala norabide perpendikularrean apurtu

egitena da. Orduan elektroiaren uhin-funtzioak ondorengoak dira:

ψk‖,n;i(r) = ψk‖,n(r‖)ψi(z), (2.21)

non ψk‖,n(r‖) Bloch-en egoerak diren,

ψk‖,n(r‖) =
1√
A
eik‖r‖uk,n(r‖). (2.22)

non k‖ eta r‖ gainzaleko 2D bektoreak diren. Ondorengo Fourier-en transformatua

proposatu dezakegu:3

W (r,r′, ω) =
1

A

SBZ
∑

q‖

∑

g,g′

ei(q‖+g)r‖e−i(q‖+g′)r′
‖Wg,g′(z, z′,q‖, ω), (2.23)

non q‖ 2D Brillouin-en gainazalaren eskualdeko (SBZ) bektorea den, eta g eta g′

2D elkarrekiko sareko bektoreak diren. (2.8) ekuazioaren ondorioz, Wg,g′(z, z′,q‖, ω)

ondorengoak izango dira:

Wg,g′(z, z′,q‖, ω) = vg(z, z
′,q‖)δg,g′ +

∫

dz1

∫

dz2

×vg(z, z1,q‖)χg,g′(z1, z2,q‖, ω)vg′(z2, z
′,q‖), (2.24)

non vg(z, z
′,q‖) Coulomb-en 2D Fourier-en koefizienteak diren

vg =
2

|q + g|e
−|q+g||z−z′|, (2.25)

eta χg,g′(z, z′,q‖, ω) elkarri eragiten dioten elektroien erantzun-funztioaren koefi-

zienteak. (2.6) ekuazioa erabiliz,

χg,g′(z, z′,q‖, ω) = χ0
g,g′(z, z′,q‖, ω) +

∑

g1,g2

∫

dz1

∫

dz2χ
0
g,g1

(z, z1,q‖, ω)

×[vg1
(z1, z2,q‖)δg1,g2

fxc
g1g2

[n0](z1, z2,q‖, ω)]χg2,g′(z2, z
′,q‖, ω) (2.26)

3 Pitarke et al. 2007
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non χ0
g,g′(z, z′,q‖, ω) eta fxc

g,g′[n0](z, z
′,q‖, ω) elkarri eragiten ez dioten elektroien

erantzun-funtzioaren eta trukatze eta koerlazio kernelare 2D Fourier-en koefizienteak

adierazten duten huerrenez hurren. (2.20) ekuazioaren ondorioz,

χ0
g,g′(z, z′,q‖, ω) =

2

A

∑

i,j

ψj(z)ψ
∗
j (z)ψj(z

′)ψ∗
i (z

′)

×
SBZ
∑

k‖

∑

n,n′

fk‖,n;i − fk‖+q‖,n′;j

εk‖,n;i − εk‖+q‖,n′;j + (ω + iη)

×〈ψk‖,n|e−i(q‖+g)r‖|ψk‖+q‖,n′〉〈ψk‖+q‖,n′|e−i(q‖+g)r‖|ψk‖,n〉. (2.27)

Partikula bakarreko uhin-futzioak ψk‖,n;i(r) = ψk‖,n(r‖)ψi(z) eta energiak εk‖,n;i hi-

ru dimentsioko Kohn-Sham-en Hamiltondarraren autobalioak eta autoenergiak dira.

Kasu honetan askatu egin dira gainazalean periodikoa den potentzial eraginkor ba-

tekin.

Hutsean, gainazaletik urrun dagoen kanpo partikularen kasuan, (2.16) ekuazioa-

ren kasuan gertatzen den moduan,

Wg,g′(z, z′,q‖, ω) = vg(z, z
′,q‖)δg,g′ − 2πq‖

|q‖ + g||q‖ + g′| (2.28)

×gg,g′(q‖, ω)e|q‖+g|ze−|q‖+g′|z′

non

gg,g′(q‖, ω) = −2π

q‖

∫

dz1

∫

dz2e
|q‖+g|z1χg,g′(z1, z2,q, ω)e|q‖+g′|z2 (2.29)

den.

Bereziki,

gg=0,g′=0(q‖, ω) =

∫

dzeqzδng=0(z,q‖, ω) (2.30)

non δng(z,q‖, ω) kanpo-potentzial batek induzitutako dentsitatearen Fourier-en koe-

fizienteak diren.

φext
g (z,q‖, ω) = −2π

q
eqzδg,0 (2.31)

2.4 f batura erregela

Kontserbazio-legeak, anitz-partikulako sistemen deskribapena zuzena den egiazta-

tzeko tresna erabilgarriak dira. Lege horien artean sinpleena partikula koupuruaren
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kontserbazioaren legea da.4 Kontserbazio lege honen ondorioz hurrengo ekuazioa

betetzen da.5

∫ ∞

−∞

dωωImχ(r, r′, ω) = −π∇ · ∇′[n(r)δ(r − r′)]. (2.32)

Ekuazio honi sistema inhomogeneo baten f batura erregela deritzo, non n(r) oina-

rrizko egoeraren elektroi-dentsitatea den.

Kontsidera dezagun z ardatzarekiko perpendikularra den planoarekiko aldaezin-

tasun translazionala duen sistema. z koordenatua solidoaren barnekaldean dagoe-

nean, dentsitateak n̄ balio konstantea hartzen du; z koordenatua gainazaletik urrun

hutsean dagoenean, aldiz, elektroi dentsitatea desagertu egiten da. Hala izanik, f

batura-erregelak hurrengo berdintza betetzen duela froga daiteke:

∫ ∞

0

dωωImg(q‖, ω) = 2π2q‖

∫ ∞

∞

dze2q‖zn(z) (2.33)

(2.32) ekuaziotik erraz berreskuratzen da solido-errealen kasuan χg,g′(z, z′,q‖, ω)

bete behar dituzten batura erregelak,

∫ ∞

∞

Imχ(z, z′,q‖, ω) = −π[q2 +
d2

dzdz′
× n0

g−g′(z,q‖)δ(z − z′)] (2.34)

non n0
g−g′(z,q‖) oinarrizko egoeraren dentsitatearen 2D Fourier-en koefizienteak di-

ren. (2.29) ekuazioa eta (2.34) konbinatuz, ondorengo batura erregal lortzen dugu:

∫ ∞

0

dωωImgg,g′(q‖, ω) = 2π2q‖

∫

dze2qzng−g′(z,q‖) (2.35)

Adierazpen honi (2.32) ekuazioaren batura erregelaren orokorpen bat da gainazal

errealen kasurako, non gainazalaren paraleloa den solidoaren egitura kristalinoa kon-

tuan hartzen den.

4 Nozières 1962
5 Griffin eta Harris 1976



3 Energia-Galera

Atal honetan, higitzen ari den Z1 kargako partikulak elektroi-sistema inhomgeneoa

batean induzitzen dituen energia galerako prozesuak aztertuko ditugu. Partikula

eta solidoaren elkarrekintzaren ondorioz, kanpo-kargaren ibilbidea ez dela aldatzen

suposatuko dugu. Suposizio hau baliogarria da kanpo-kargaren masa elektroi-masa

baino askoz handiagoa denean, edo partikula arinen kasuan, hauen abiadura Fermi-

ren abiadura baino askoz txikiagoa denean (metaletan vF ∼ v0)

Elektroi-sistema baten energia-galera autoenergiaren formalismoa eta erantzun

linealeko teoria erabiliz ikertuko dugu, eta bi formalismo hauek baliokideak direla

frogatuko dugu.

3.1 Autoenergiaren formalismoa

Kontsidera dezagun Z1 kargako proiektila Fermi-ren mailarekiko Ei energia duen

φi hasierako egoeran dagoela Ei > EF . Solidoarekiko elkarrekintzaren ondorioz,

partikula energia baxuagoko egoeretara pasatuko da. Kanpo-kargaren lasaikuntza

autoenergiaren zati irudiakairaren bidez lor daiteke.1

τ−1 = −2

∫

dr

∫

dr′φ∗
i (r)ImΣ(r, r′, Ei)φi(r

′) (3.1)

GW hurbilketan,2 autoenergia W (r, r′, ω) elkarrekintza babestuarekiko eta lehenen-

go osagai soilik kontsideratzen da. Horretaz gain, partikula bakarreko Green-en

funtzioa elkarrekintzarik gabeko Green-en funtzioarekin ordezkatuz gero, autoener-

giaren zati irudikaria honakoa dela aurkitzen dugu,

ImΣ(r, r′, Ei) = Z2
1

∑

f

φ∗
f(r

′)ImW (r, r′, Ei − Ef)φf (r), (3.2)

(3.2) ekuazioan agertzen den batura, Ef energiako eta φf(r) uhin-funtzioko amaie-

rako egoeren multzora hedatzen delarik.

1 Echenique et al. 2000b
2 Hedin eta Lundquist 1969

65
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Ibilbide zehaztu batean zehar higitzen ari den partikularen hasierako eta amaie-

rako egoerak kontsideratuz partikulak ingurunearekin ω energia elkartrukatzeko

duen probabilitatea kalkulatu daiteke eta bizidenboraren alderantzizkoa ondoren-

go adierazpena izango du,

τ−1 =

∫ ∞

0

dωPω, (3.3)

non

Pω = −2
∑

f

∫

dr

∫

dr′φ∗
f(r

′)φ∗
0(r)ImW (r, r′, E0 −Ef )φf(r)φ0(r

′)δ[ω − (E0 −Ef )]

(3.4)

batukaria Ef energiako eta φf (r) uhin-funtzioko amaierako egoeren multzora heda-

tzen da. Ondorioz balaztatze indarraren adierazpena hau izango da,

−dE
dx

=
1

v

∫ ∞

0

dωPω (3.5)

3.2 Erantzun lienaleko teoria

Higitzen ari den kanpo-partikula momentu eta energia infinituko iturri bat bezala

kontsideratzen bada, partikula hori honako ρext kanpo-karga dentsitatearen bidez

deskriba daiteke,

ρext(r, t) = Z1δ(r− b − vt) (3.6)

non v eta Z1 kanpo-kargaren abiadura eta karga diren, hurrenez hurren. Karga-

tutako partikula honek ingurunearen karga-banaketa aldatu eta ρind(r, t) karga-

dentsitatea induzitzen du. Induzitako karga-dentsitateak, aldiz, V ind(r, t) induzi-

tutako potentziala sortzen du. Eremu honen ondorioz, partikula berak induzitutako

indarren balaztatze eragina somatzen du. Ingurunean induzitutako kitzikapen elek-

tronikoen ondorioz kanpo-kargak denbora unitateko galtzen duen energia hurrengo

eran idatz daiteke,3

−dE
dt

= −
∫

drρext(r, t)
∂V ind(r, t)

∂t
(3.7)

Erantzun linealeko teorian, induzitutako potentziala honako hau da,

V ind(r, t) =

∫

dr′
∫ +∞

−∞

dt′
∫ +∞

−∞

dω

2π
e−iω(t−t′)[W (r, r′, ω) − v(r, r′)]ρext(r′, t′) (3.8)

3 Flores eta Moliner 1979
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(3.6) eta (3.8) ekuazioak (3.8) ekuaziora eramanez gero, hauxe lortzen dugu:

dE

dt
= −2Z2

1

∫

dω

∫

dq

(2π)3

∫

dq′

(2π)3
qvei(q+q′)be−i(ω−qv)t

xImW (q,q′, ω)δ(ω − qv)δ(ω + q′v), (3.9)

W (q,q′, ω) potentzial babestuaren Fourier-en transformatua izanik.

Partikulak galdutako energia osoa, hortaz honakoa da:

−∆E =

∫ ∞

∞

dt(−dE
dt

) (3.10)

(3.9) ekuazioa erabiliz energia osoa honela adierzi daiteke,

−∆E =
∑

q

(q · v)Pq (3.11)

non,

Pq = −4π

Ω
Z2

1

∫ ∞

0

∫

dq′

(2π)3
eib(q+q′)ImW (q,q′, ω) (3.12)

xδ(ω − qv)δ(ω + q′v)

partikulak ingurenearekin q momentua elkartrukatzeko duen probabilitatea den.4

(3.10) ekuazioa W (r, r′, ω) elkarrekintza babestuaren bidez deskribatzen den

hautzako elektroi-sistema inhomogeneoan zehar ibilbide klasikoa jarraituz higitzen

ari den partikularen kasu orokorrean erabil daiteke. Potentzial babesuaren 3D

Fourier-en transformatua honakoa dela aurkitzen dugu:

W (q,q′, ω) =

∫

dr

∫

dr′e−i(qr+q′r′)

∫

d

q‖

(2π)2eiq‖(r‖−r′
‖
)W (z, z′,q‖, ω), (3.13)

non q‖ elkartrukatutako momentua gainazalaren paraleloa den planoan duen osagaia

izanik. (3.13) ekuazioa (3.10) ekuaziora eramanez, (3.10) ekuazioko energia-galera

elkarrekintza babestuaren 2D Fourier-en transformatuaren funtzioan adieraz daiteke,

−∆E = − Z2
1

(2π)2

∫

dq‖

(2π)2

∫ ∞

∞

dt

∫ ∞

∞

dt′
∫ ∞

0

dωω

xe−i(ω−q‖v‖)(t−t′)ImW (z, z′,q‖, ω) (3.14)

Adierazpen honetan v‖ izanik abiaduraren osagaia gainazalaren planoan da, eta

z = z(t) eta z′ = z(t) t eta t′ aldiunetan proiektilak gainzalarekiko duen posizioa

adierazten dute. (3.14) ekuazioak abiadura konstantearekin ibilbide jakin batean

zehar higitzen ari den partikulak, bi norabidetan aldaezintasun translazionala duen

elektroi-sistema batean induzitutako kitzikapen elektronikoen ondorioz galdutako

energia ematen digu.

4 Pitarke eta Campillo 2000
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3.3 Ibilbide paraleloa

Demagun kanpo-karga v abiadura ez-erlatibistarekin eta elektroi-sistema inhomoge-

neo batetiko b talka-parametroarekin higitzen ari dela. Kanpo-kargaren eta elektroi-

sistemaren arteko elkarrekintzaren ondorioz, kanpo-kargak hasierako Ei energiarako

egoeratik Ef energiarako egoerara jauzi egingo du, aldi berean partikula-anitzeko

sistema oinarrizko egoeratik egoera kitzikatu batera pasatzen delarik.

Kanpo-kargak ibilbide zehaztua daramanean, hasierako eta amaierako egoerak

era honetara deskriba daitezke: uhin launak higiduraren norabidean eta delta funtzio

bat zeharkako norabidean, hau da,

φ(r) =
1√
A
eivr
√

δ(r⊥ − b), (3.15)

non r⊥ proiektilaren abiadurarekiko perpendikularra den posizio bektorearen osagaia

den eta A normalizazio azalera.

Arraseko inzidentziaren kasuan, ioiak materialean sartu, solidoaren kanpoko ge-

ruza ukitu eta Coulomb-en potentzial babestuaren eraginez aldaratuak dira, Gem-

mell (1974) -ek aztertu zuen bezala. Hemen, v abiadura konstantearekin eta jelezko

gainazaletik z distantzia finkora ibilbide jakin batean higitzen diren kargatutako

partikulen kasua soilik konstideratuko dugu.

3.3.1 Elektroi-gas inhomogeneoa

(3.14) ekuazioan oinarrituz lortzen den partikularen energia-galera osoa honakoa da,

−∆E = L(−dE
dx

), (3.16)

−dE/dx energia-galera honakoa izanik:

−dE
dx

= −2

v
Z2

1

∫

dq‖

(2π)2

∫ ∞

0

dωωImW (z, z′,q‖, ω)δ(ω − q‖v). (3.17)

(3.17) ekuazioa P (q‖, ω) delakoaren funtzio adieraz diateke, berau izanik kanpo-

kargak denbora unitateko, uhin-bektore unitateko eta frekuentzia unitateko kanpo-

partikulak ingurunearekin q‖ momentua eta ω energia elkartrukatzeko duen proba-

bilitatea:

−dE
dx

=
1

v

∫ ∞

0

dq‖

∫ q‖v

0

dωωP (q‖, ω). (3.18)
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P (q‖, ω) = − Z2
1

π2v
ImW (z, z′,q‖, ω)

q‖
√

q2
‖ − (ω/v)2

. (3.19)

(3.5) ekuazioaren emaitzaren baliokidea da ondorengo Pω-ren adierzapena konstide-

ratzen badugu

P (ω) = − Z2
1

π2v

∫ ∞

0

dqxImW (z, z′,q‖, ω) (3.20)

(3.5) ekuazioa lortzeko, partikula y ardatzean zehar higitzen dela kontsideratu dugu,

eta beraz q‖ =
√

q2
x + (ω/v)2 da.

(3.18) ekuazioa kontuan hartuz, balaztatze-indarra P (q‖)-ren, hau da, kanpo-

karga sistemarekin q‖ momentua elkartrukatzeko duen probabilitatearen funtzioan

ere adieraz daiteke,

−dE
dx

=

∫ ∞

0

dq‖q‖P (q‖) (3.21)

non P (q‖) honela definitzen den:

P (q‖) = − Z2
1

π2v

∫ q‖v

0

dωω
ImW (z, z′,q‖, ω)
√

q2
‖ − (ω/v)2

(3.22)

Beraz energia-galerako prozesuak elkartrukatutako momentuaren zein energiaren bi-

dez iker daitezke, (3.5) edo (3.21) ekuazioak erabiliz, hurrenez hurren.

Uhin-luzera handiko limitean (limte klasikoan, ikus D eranskina), Echenique eta

Pendry-k gainazalrentzat kalkulatu zuten energia galera klasikoa.5

−dE
dx

= Z2
1

ω2
s

v2
K0(2ωsz/v) (3.23)

3.4 Gainazal errealak

Gainazal errealak kontuan hartuz gero solidoaren banda-egitura barnehartu behar

dugu. (3.5) ekuaziotik kalkulatuko dugu orduan energia-galera. (3.4) ekuazioaren

adirazpena kontsideratuko dugu, non, φ0(r) partikularen hasierako momentua adie-

razten duen, (3.15) ekuaziotik hartutakoa, eta E0 partikularen hasierako energia,

eta Ef eta φf amaierako egoeren energia eta uhin-funtzioa diren. Egoera hauek

ondorengo erlazioa betetzen dute,

E0 − Ef = q‖ · v, (3.24)

5 Echenique eta Pendry 1975
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non q‖ eta v partikularen momentu transferitu eta abiadura diren, hurrenez hurren.

(3.4) eta (2.23) ekuazioak (3.5) ekuazioan sartzen baditugu, ondorengo adieraz-

pena lortuko dugu (ikus E eranskina):

dE

dx
= − 2

vA

∑

g

∑

K

SBZ
∑

q

eiKx0
2πq‖

|q + g||q + g + K|e
−|q+g|z0e−|q+g+K|z0Imgg,g+K(q, (q+g)v),

(3.25)

non q gainzalaren Brillouin-en eskualde osoko 2D bektorea den.
∑

K batukaria

abiadurarekiko perpendikularrak diren bektoreei mugatuta dago, hau da K · v = 0

betetzen dutenei. (x0, z0) b talka-parametroaren osagaiak dira.

Bolch-en egoerek ondorengo simetria erregela betetzen dute,

gg,g′(Sq, ω) = gS−1g,S−1g′(q, ω) (3.26)

non S kristalaren simetria-operazioaren operdorea den, operadore henek ezin txi-

kiagotu daitekeen Brillouin-en eskualdeko (IBZ) bektoreetatik Brilloiun-en eskualde

osoko bektoreak kalkulatzen ditu. Ondorioz (3.25) ekuazioa horrela idatzi dezakegu.

dE

dx
=

2

vA

∑

g

∑

K

IBZ
∑

q

∑

S

eiKx0
2πq‖

|q + g||q + g + K|

e−|Sq+g|z0e−|Sq+g+K|z0ImgS−1g,S−1g+K(q, (Sq + g)v) (3.27)

Hortaz nahikoa da erantzun-funtzioa ezin txikiagotu daitekeen Brilloiun-en es-

kualdean kalkulatzea.



4 Emaitzak

Atal honetan partikula kargatu baten ibilbide paraleloari dagokion energia-galeraren

kalkuluen emaitzak aurkeztuko ditugu. Kalkuluak egiteko magnesio xaflak kontside-

ratuko ditugu. Egitura kristalinoa kontsideratzean Mg(0001) norabidearen norbide

perpendikularrean higitzen ari den partikula baten energia-galera kalkulatu dugu.

Jel ereduaren baitan ordea magnesiori dagokion rs = 2.66 kontsideratu dugu. Kanpo

kargaren balioa Z1 = ±1 kontsideratu dugun arren, lortutako emaitzak Z1-ren edo-

zein baliorako erabilgarriak dira, erantzun linealaren hurbilketan energia galeraren

probabilitatea Z2
1 -rekiko proportzionala baita.

4.1 Oinarrizko egoera

Atal honetan oinarrizko egoeraren kalkulua egiteko behar den informazioa aurkez-

tuko dugu.

4.1.1 Jel eredua

Hemen XY planoan infinitoa da eta z ardatzaren perpendikularra den 100.92 u.a.-

eko xafla bat daukagu. 41 geruxa atomikoz osatuta dago eta atomoen arteko dis-

tantzia a = 4.923 u.a. izanik. Jelezko xaflak, alde batetik honako dentsitatedun

atzekalde positiboa dauka

n+(z) =

{

n̄, −a ≤ z ≤ 0

0, bestela,
(4.1)

eta bestetik, karga positibo hori neutralizatzen duen n(z) dentsitateko elektroi-

hodeia.

Eredu honetan, partikula bakarreko uhin-funtzioak eta energiak era honetakoak

dira,

φk‖,i(r) =
1√
A
ϕi(z)e

ik‖·r‖ , (4.2)

71
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eta

Ei =
k2
‖

2
+ εi (4.3)

hurrenez hurren. A normalizazio azalera da eta k‖ gainazalarekin paraleloa den mo-

mentuaren osagaia. Egoera elektronikoak, beraz, k‖ mometuaren eta gainazalaren

perpendikularra den higidurari dagozkion ϕ(z) uhin-funtzioaren eta εi energiaren

bidez deskribatzen da. Uhin-funtzio eta energia hauek dimentsio bakarreko Kohn-

Sham-en Hamiltondarraren eginfuntzio eta eigenbalioak izan daitezke,

[−1

2
∇2 + vs + vxc]ϕi(z) = εiϕi (4.4)

vs(z) potentzial elektrostatikoa izanik

vs(z) = −2π

∫

dz′|z − z′|[n(z) − n̄], (4.5)

eta vxc(z) delakoa dimentsio bateko funtzionalaren dentsitatearen teoriari (DFT)

dagokion trukatze eta koerlazio potentziala izanik,

vxc(z) = Vxc[n(z)] =
δExc[n(z)]

δn(z)
. (4.6)

Oinarrizko egoerako n(z) elektroi dentsitatea, hortaz, honakoa da

n(z) =
∑

i

|ϕi(z)|2. (4.7)

ϕi funtzioek eta εi energiek esangura fisiko zuzenik izan ez arren, beraien bidez

lortzen den dentsitatea zehatza da. vxc-ren adierazpenean Perdew eta Zunger (1981)-

ek egindako parametrizazioa erabiliko da.

4.1.2 Dimentsio bakarreko eredu-potentziala

Gainazala deskribatzeko aurreko atalean azaldutako dimentsio bakarreko eredu-

potentziala erabili dugu. Hemen XY planoan infinitoa da eta z ardatzaren per-

pendikularra den 100.92 u.a.-eko xafla bat daukagu. 41 geruxa atomikoz osatuta

dago eta atomoen arteko distantzia a = 4.923 u.a. izanik. Kasu honetan lan fun-

tzioa φ = 3.66 eV da. Dimentsio bakarreko eredu-potzialarekin Mg(0001) gaina-

zalaren ezaugarri garrantzitsuenak kontuan hartzen ditugu: gainazalean agertzen

den energia-tarte debekatua eta Fermi-ren mailaren azpitik dagoen gainazal-egoera

(ikusi (4.1) irudia).
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Irudia 4.1: Mg(0001) gainazalaren ezaugarriak z norabidean.

Mg(0001) gainazal-egoeraren energia eta uhin-funtzioa ikus ditzakegu

4.1.3 Gainazal errealak

Magnesioa HCP (ingelesez Hexagonal Closed Packed, ikusi (4.2) irudia) egitura kris-

talinoa duen solido monoatomikoa dugu. OX eta OY norabidean gelaxkaren para-

metroa ac = 9.86 a.u. da eta OZ norabidean az = 6.065 a.u. Mg-ren egitura elektro-

nikoa [Mg]1s22s2p63s2 da. Gainzaletan norabide perpendikularrean simetria apurtu

egiten da. Guk 13 geruzako xafla kontsideratu dugu (0001) norabidean. Partikula

bakarreko energia eta uhin-funtzioak kalkulatzeko LDA hurbilketan ebaluatutako

Hamiltondarra erabili dugu norma-konserbakorreko pseudpotentzialekin.1 Trukatze

eta koerlazio kernela sartzeko Perdew eta Zunger (1981)-ek parametrizatutakoa era-

bili dugu. (2.27) ekuzioan agertzen diren uhin-funtzioak 1000 uhin-lauen oinarrian

1 Troullier eta Martins 1991
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Irudia 4.2: HCP egitura kristalinoa

garatu dira 20 Ry-eko ebaketa-energia erabiliz. (2.27) ekuazioko χ0-ren kalkuluan

∼ 300 g bektore erabili dira. k‖-en batukarian Brillouin-en eskualdeko 115 q puntu

erabili ditugu.

4.2 Gainazaleko erantzun-funtzioa

Gainazal metalikotik urrun higitzen ari den partikularen kasuan, energia-galeraren

profilak gainazaleko erantzun funtzioaren zati irudikariak ematen du. Im(g)-k el-

kartrukatutako energiaren eta momentuaren menpekotasuna dauka. Beraz q‖-aren

balioa finkatuz, galera-espektrua ω-ren funtzio lor daiteke. Modu honetan, galera-

prozesuetan parte hartzen duten kitzikapen-modu ezberdinei buruzko informazioa

baliogarria lor daiteke.

Gainazal errealen kasuan gainazaleko erantzun-funtzioa kalkulatzko (2.29) koe-

fizienteen batura kontsideratu beha dugu. Eremu lokalen efektuak arbuiatu ditza-

kegu2 eta ondorioz,

g(q‖, ω) = −2π

q‖

∫

dz

∫

dz′χg=0,g′=0(z, z
′,q‖, ω)eq‖(z+z′) (4.8)

Aipatzeko da, nahiz eta hemen χg,g′ matrizearen elementuak g = 0, g′ = 0 diren

(2.26) ekuazioan χ kalkulatzerakoan matrizearen elementu guztiak kontuan har-

tu egin behar direla. (4.3) irudian jel erduari eta ab initio kalkuluari dagozkien

erantzun-funtzioa ikusi dezakegu q‖-aren balio ezberdinetarako. Goian ezkerral-

dean q‖ = 0.02 a.u. daukagu, goian eskuinaldean q‖ = 0.1 a.u., behean ezkerraldean

q‖ = 0.15 a.u. eta behean eskuinaldean q‖ = 0.23 a.u. Bi ereduetan gailurra gainaza-

leko plasmioaren energiaren inguruan ematen da. Dispertsioaren ondorioz gainaza-

leko plasmoiari dagokion energia ezberdina izango da q ezberdinetarako. Im(g)-ren

2 Silkin et al. 2004
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Irudia 4.3: Gaizanaleko erantzun-funtzioa q‖-aren balio ezberdineta-

rako. Lerro beltza ab initio kalkulua adierazten du eta lerro gorriak jel

ereduaren barnean egindako kalkulua eta urdinak dimentsio bakarreko

eredu-potentzialaren kalkuluak. Goian ezkerraldean q‖ = 0.02 a.u. dau-

kagu, goian eskuinaldean q‖ = 0.1 a.u., behean ezkerraldean q‖ = 0.15

a.u. eta behean eskuinaldean q‖ = 0.23 a.u.

espektruari begira q‖ ezberdinei dagokien gainazaleko-plasmoiaren (kurbaren maxi-

moa) posizioari begira, gainazaleko plasmoiaren energiaren dispertsioa ondoriozta

daiteke, Silin eta lankideek3 egin zuten moduan. Antzeman dezakegu q‖-aren balio

txikietarako ((4.3) goian ezkerraldean) ab initio kalkuluan bi maximo agertzan di-

rela. Fenomeno honek ondorengo azalpena dauka, xafla-ren geometria q‖-aren balio

txikietarako limite bat ezartzen du gainazaleko plasmoia bi balioetan zatitu baino

3 Silkin et al. 2004
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lehen,

ω±(q‖) = ωsp(1 ± e−q‖L)1/2 (4.9)

desegoki hau xaflaren zabalera handituz leundu daiteke. q‖ handitzen denean ab

initio kalkuluan zarata numerikoa agertzen da, eta hau sahiesteko puntu gehiago

sartu behar genituzke χ0 erantzun funtzioaren kalkuluan, eta etrokizunean kalkulu

astunagoak egingo ditugu.

Im[g(q‖, ω)] joera ondo ulertzko ab initio eta beste ereduen arteko 3D-tako ken-

keta kalkulatu dugu. (4.4) eta (4.5) begiratzen baditugu q txikietarako ab initio

kalkuluaren ekarpena txikiagoa dela nabaritu dezakegu. Horrek esan nahi du banda-

egitura kontsideratuz gero, v handietarako ekarpena txikagoa izango dela.
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Irudia 4.4: Im[gabinitio(q‖, ω)]-Im[g1dmp(q‖, ω)] q momentu transferi-

tuaren funtzioan eta ω maiztasunaren funtzioan.

4.3 Energia-galera

Atal honetan, abiadura konstantez gainazalaren paraleloa den norabidean higitzen

diren kanpo-partikulen energia-galera aztertuko dugu. Lehenengo atalean adiera-

zi dugun moduan, eremu-lokalen efektuak arbuiatu ditzakegu, eta ondorioz (3.27)

ekuazioan g = 0 eta K = 0 kontsideratu ditzakegu, ondorengo adierazpena lortuz:

dE

dx
=

2

vA

∑

q‖

∑

S

2π

q‖
e−2q‖z0Im(g)(q‖,q‖ · v) (4.10)

non q‖-n eginbeharreko batukaria IBZ-ra mugatuta dagoen eta S kristalaren simetria-
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Irudia 4.5: Im[gabinitio(q‖, ω)]-Im[gjel(q‖, ω)] q momentu transferitua-

ren funtzioan eta ω maiztasunaren funtzioan.

Irudia 4.6: Ioi-kargatu v abiadurarekin Mg(0001) gainzalarekiko para-

leloki higitzen ari dena.

operadorea den. (4.10) ekuazioan antzeman dezakegu q‖-aren balio txikiak izango

direla batuketan ekarpen handiena emango dutenak. Kanpo-partikulak, partikula

bakarreko eta taldeko kitzikapenen bidez galtzen duen energiak, partikulak gaina-

zaletik duen distantziaren eta hasierako abiaduraren menpekotasuna dauka. On-

doren kanpo-partikluak galtzen duen energiaren emaitzak aurkezten dira, kanpo-

partikularen abiaduraren eta gainazaleko distanztaiaren funtzio. (4.8) irudian ab

initio kalkuluari, jel ereduari, dimenstio bakarreko eredu-potentzialari eta hurbilke-

ta klasikoari dagokien energia-galerak adierazi ditugu, z talka-parametroaren funtzio

eta partikluaren abiaduraren balio ezberdinetarako, v = 2v0, 4v0, 6v0. Solidotik hu-
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Irudia 4.7: Magnesio HCP-ren egitura kristalinoa espazio elkarreki-

koan. Irudia honetan aintzat hartu daiteke ezin txikiagotu daitekeen

Brillouin-en eskualdea.

rrun kanpo-partikulak ez du solidoaren presentzia nabaritzen eta ondorioz ez du

energiarik galtzen. Kanpo-partikula gainazalera hurbiltzen doan heinean solidoak

bere presentzia nabaritzen du. Abiaduraren ordez, talka-parametroa finkatzen ba-

dugu, energia galeraren abiadurarekiko menpekotasuna lortzen dugu. Hauxe (4.9)

irudian ikus daiteke. Talka-parametroaren balio ezberdinak kontsideratu ditugu

z = λF/4 eta λF/2. z koordenatua gainazaletik kanpo dagoenez ekarpen nagusia

gainazaleko plasmoiaren kitzikapenari dagokio. Abiadura aski handia bada, zero-

tik oso hurbil dauden momentuen ekarpena da nagusi, hau da q‖ → 0 limitean.

Abiadura handiko limitean, bada, kalkulu guztiak limite klasikoarekin bat datoz.

4.4 Ondorioak

Kapitulu honetan Mg(0001) gainazalaren paraleloki higitzen ari den kanpo-partikularen

energia-galeraren espektroak kalkulatu ditugu banda-egitura barnehartuz. Lortuta-

ko emaitzei begira honako ondorioak atera deitzakegu,

• Mg(0001)-ak elektroi-gas homegeneoaren portaera dauka eta ondorioz emaitza

antzekoak espero genituen. Hala ere banda egituraren eragina nabaritzen da,

erantzun funtzioa zein energia-galeran. Erantzun-funtzioaren zabalera handia-

goa da, eta horrek energia galeran nabaritzen da.
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Irudia 4.8: Energia-galeraren kalkulua talka-parametroaren funtzioan

abiadura ezberdinetarako. v = 2v0 (a), v = 4v0 (b) eta v = 6v0 (c).

Lerro lodiak ab initio kalkulua adierazten du, lerro meheak dimenstio

bakarreko eredu potentzialarekin egindako kalkuluak adierazten du, za-

tikako lerroak jellium ereduaren egindakoan eta puntukako lerroak eredu

klasikoa.

• Gainazal-errealeko kalkulua egiten ikasi dugu. Formalismo hau sistema kon-

plexuagoetara aplikatu dezakegu, hala nola, Ag-ako eta Pd-ako gainazaletara.

• Etorkizunean XC efektuen eragina aztertuko dugu.
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Irudia 4.9: Energia-galeraren kalkulua abiaduraren funtzioan talka-

parametro ezberdinetarako, b = λF /4 goian eta b = λF/2 behean. Lerro

lodiak ab initio kalkuluak adierazten du, lerro meheak dimentsio baka-

rreko eredu-potentzialarekin egindako kalkuluak adierazten du, zatikako

lerroak jellium ereduaren baitan egindakoak eta puntukako lerroak eredu

klasikoa
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A Gainazal-egoeren

karga-dentsitatearen kalkulua

Eranskin honetan TDDFT-an erabilitako karga-dentsitatearen kalkulua azalduko

dugu. Trukatze eta koerlazio kernelak kalkulatzeko karga-dentsitatearen adierazpe-

na behar dugu. Horretarako Pitarke eta Eguiluz (2001)-ek lortu zuten adierazpena

erabiliko dugu.

n(z) =
m

πh̄2

lm
∑

l

(EF − εl)|φl|2 (A.1)

non, εl eta φl(z) Schrödinger-en ekuazioaren soluzioak dira Chulkov et al. (1998)-ek

kalkulatutako potentzial eraginkorra erabiliz. lm delakoa egoera okupatu altueneta-

rikoa da eta EF Fermi-ren energia.

(A.1) irudian Cu(111)-ren n=0 gainazal-egoeraren eta Cu(100)-ren n=1 irudi-

egoeraren uhin-funtzioak ikus ditzakegu. Biak dimentsio bakarreko potentzial era-

ginkorra erabiliz lortu dira. Antzeman dezakegu Cu(111) gainazal-egoerak Cu(100)

n=1 irudiegoerak baino askoz ere lokalizatuagoa dagoela. Uhin-funtzio hauek (A.1)

ekuazioan sartzen baditugu eta (A.2) irudiko karga-dentsitate normalizatua lortzen

da. Gailurrak atomoen posizioekin bat etortzen dira.
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Irudia A.1: Cu(111)-ren n=0 gainazal-egoeraren (goiko aldean) eta

Cu(100)-ren n=1 irudi-egoeraren uhin-funtzioak dimentsio bakarreko

potentzial eraginkorra erabiliz kalkulatuta.



A: Gainazal-egoeren karga-dentsitatearen kalkulua 85

-20 -10 0 10

z (u.a.)

0

0,5

1

1,5

2

ch
ar

ge
-d

en
si

ty

Irudia A.2: z norabideko karga-dentsitatea. Zatikako lerroak Cu(111)-

ren n=0 gainazal-egoeraren dentsitatea adierazten du eta lerro jarraiak

Cu(100)ren n=1 irudi-egoerarena
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B GWΓ kalkuluaren konboluzioak

Eranskin honetan potentzial babestua kalkulatzeko GWΓ hurbilketan egin diren

konbolouzioak azalduko dira.

Elektroi-gas homegenoan badakigu potenztial babestuaren adierazpena GWΓ

hurbilketaren barnean ondorengo dela,

W̃ (q, ω) = v(q) + [v(q) + fxc(q, ω)]χ(q, ω)v(q) (B.1)

non v(q), fxc(q, ω) eta χ(q, ω) Coulomb-en potentzialaren trukatze eta koerlazio

kernelaren eta elkarri-eragiten dioten elektroien erantzun-funtzioaren 3D Fourier-en

transformatuak diren.

Elkarri-eragiten dioten elektroien erantzun-funtzioaren adierazpena elkarrekiko

espazioan hauxe da:

χ(q, ω) = χ0(q, ω) + χ0(q, ω)[v(q) + fxc(q, ω)]χ(q, ω) (B.2)

beraz,

χ(q, ω) = χ0(q, ω)[1 − (v(q) + fxc(q, ω))]−1. (B.3)

(B.3) ekuazioa (B.1) ekuaziora eramanez ondorengo ekuazioa lortzen da:

W̃ (q, ω) = v(q)[1 − χ0(q, ω)[v(q) + fxc(q, ω)]−1. (B.4)

Bizidenboraren kalkuluan zati irudikaria baino ez dugu behar:

ImW̃ (q, ω) = Im[v(q)(1 − χ0(q, ω)(v(q) + fxc(q, ω)−1)] (B.5)

Konboluzio-teoriaren bidez hau zuzenean pasa daiteke 2D espazio elkarrekikora

W̃ z eta z′-ren funtzioan idatziz. Espazio elkarrekikoan bi funtzioen arteko biderka-

dura dugun bakoitzean, espazio errealean konboluzio bat kontsideratu behar dugu.

Eta alderantziz.

Problema hau ebazteko ondorengo integralak egin behar ditugu. Alde batetik,

χ0(z, z′,q‖, ω), v(z, z′, q‖) eta fxc(z, z′,q‖, ω) adierazpenak ezagunak direla suposa-

tuz,

A(z, z′,q‖, ω) =

∫

dz1χ
0(z, z1,q‖, ω)[v(z1, z

′,q‖) + fxc(z1, z
′,q‖, ω)]−1, (B.6)
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non A(z, z′,q‖, ω) funtzio laguntzaile bat den.

Orain potentzial babestuaren zati irudikaria kalkulatu dezakagu, bigarren kon-

boluzioa askatuz,

ImW̃ (z, z′,q‖, ω) =

∫

dz2v(z, z2,q‖)Im(A(z2, z
′,q‖.ω)) (B.7)



C Karga-handiko ioien (HCI) eta

solidoen arteko elkarrekintza

Eranskin honetan karga-handiko ioen (hemendik aurrera HCI) eta solidoen arteko

elkarrekintzaren azalpen kualitatiboa egingo dugu.

Ioi kargatu bate solido batera hurbiltzen denean, distantzia luezeetan (dc) elek-

troi bat edo gehiago harrapatuta geratuko dira jaurtigaiaren Rydberg egoeretan.

Ondorioz atomo hutsak sortzen dira non diametro handiko karga-odei iragaitza sor-

tzen den nukleoa birtualk huts baten inguruan. Jaurtigaiak solidoaren gainazalean

aurkako kargaren dentsitatea induzituko du irudi potentzial bat sortuz. Potentzial

horren ondorioz solidoak karga erakarriko du eta solidoaren kontra talka egin du,

atomo hutsaren memoria ezabatuta geratuko delarik. Hortaz itu kapilarrak erabil-

tzen hasi dira, non atomo hutsaren erauzketa errezagoa den.

Irudia C.1: Ioi baten ibilbidea zilindro-itxurako kapilar baten barruan.

ρc delakoa erradio kritikoa da, dc distantzia kritikoa eta ρ0 ituaren erra-

dioa.
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(C.1) irudian zilindro itxurako kapilar baten barruan higitzen ari den ioi baten

adierazpen grafikoa daukagu. Simetria ardatzaren paraleloa den ibilbide jarraitzen

duen ioi bate irudi-indarrak direla medio kapilarraren pareten kontra erakarria izan-

go da. Ioiaren eta kapilarraren pareten arteko distantzia balio kritiko batetil hurbil

dagoenean |ρ0 − ρ| ≤ |ρ0 − ρc| = dc (ikus (C.1) irudia) erresonantzia-kargaren trasn-

ferentzia sortu daiteke, COB (classical over-the-barrier) ereduaren indorioz.1 (C.1)

irudian agertzen diren (2) izeneko ibilbideak solidoaren kontra talka egingo dute,

sortu diren atomo hutsen memoria galduz. (3) motako ibilbidea jarraitzen duten

kanpo-kargak nahiko distantzia luzera ibiliko du solidoaren kontra talka egin baino

lehen. Izatez talka hau kapilarraren amaierako limitean izango da. Orduan, atomo

hutsak sortuko dira eta a priori denbora daukagu atomo hauek harrapatzeko eta

sortu den gainazaleko karga-sakabanaketari buruz informazioa lortzeko. Txosten

honetan kalkuluak sinplifikatzeko (1) motako ibilbideak kontsideratu ditugu, hots,

kapilarretik karga-transferentzia gabe aterako direnak; ioi hauek energia-galeraren

neurri bat eman dezakete ibilitako distantzia, d, 100 µm baino handiagoa bada.

Kanpo-partikula bat gainazal baten aurrean jartzen dugunean, gainazaleko eta

bolumeneko elektroiak polarizatuko dira eta dentsitate bat induzituko da. Karga

induzitu hau aurkako seinuko irudi-karga bezala ikusi dezakegu [ikusi (C.2) irudia].

Beraz HCI-ren eta solidoaren arteko elkarrekintza erakarlea izango da eta partikula

solidoaren kontra joko du, irudi-indarrak direla medio, nahiz eta hasierako abiadura

perpendikularra zero izan v⊥ = 0. Ioiak higidura paraleloa badauka, karga-induzitua

ioiaren atzetik geratuko da eta irudi-indarra marruskadura-indarra bezala jokatuko

du, [Ff (C.2) irudian]. Marruskadura-indar hauek partikularen energia-galera adie-

razten dute, −dE/dx, eta −v abiadura duen karga-erantzunaren alboko desplaza-

mendu bezala ikusi daiteke. Karga-erantzun hau, ondorioz, energia-galeraren bidez

deskribatu dezakegu.

1 Burgdörfer et al. 1991; Burgdörfer 1993
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Irudia C.2: Ioi baten ibilbide paraleloa gainazal baten aurrean. Fi

eta Ff irudi-indarrak eta marruskadura-indarrak dira hurrenez hurren,

b talka parametroa da eta v gainazalarekiko paraleloa den abiadura.
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D Energia-galera klasikoa

Hurbilketa klasikoan, ǫ(ω) funtzio dielektriko lokala duen metal erdi-infinitu baten

aurrean abiadura konstantez higitzen ari den partikula puntuala kontsideratzen da,

eta Coulomb potentziala era kontsideratuz potentzial babestua kalkulatzen da,

W (q, ω) = ǫ−1(q, ω)v(q). (D.1)

Egoera honetan, Poisson-en ekuazioa askatuz eta potentzialak zein desplazamendu

bektorearen osagai normalak gainazalean (z = 0) bete beharreko muga baldintzak

aplikatuz1, hots,

W (z, z′, q‖, ω)]z=0− = W (z, z′, q‖, ω)]z=0+ (D.2)

eta
∂W (z, z′, q‖, ω)

∂z
]z=0− =

∂W (z, z′, q‖, ω)

∂z
]z=0+ , (D.3)

potentzial babestuaren hurrengo adierazpena lortzen dugu:

W (z, z′,q‖, ω) = v(z, z′,q‖) +
2π

q‖























1−ǫ(ω)
1+ǫ(ω)

e−q‖(z+z′), z, z′ > 0
1−ǫ(ω)
1+ǫ(ω)

e−q‖|z+z′|, sign(z) 6= sign(z′)

(ǫ−1(ω) − 1)[e−q‖|z−z′|]

− 1
ǫ(ω)

1−ǫ(ω)
1+ǫ(ω)

e−q‖|z−z′|, z < 0, z′ > 0

(D.4) eta 2. zatiaren (2.16) ekuazioak konparatuz, g(q‖, ω) honakoa dela aurkitzen

dugu.

g(q‖, ω) =
ǫ(ω) − 1

ǫ(ω) + 1
. (D.4)

Adierazpen hori uhin-luzera handiko (q → 0)limiteari dagokion gainazaleko erantzun

zehatza da.

Elektroi-gas askearen kasuan, funtzio dielektriko lokala Drude-ren funtzioak ema-

ten digu,2

ǫ(ω) = 1 −
ω2

p

ω(ω + iη)
, (D.5)

1 Jackson 1975
2 Ashcroft eta Mermin 1976
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non ωp delakoa n̄ dentsitateko elektroi-gas uniformeari dagokion plasma-frekuentzia

klasikoa den, eta η infinitesimo positibo bat.

(D.5) ekuazioa (D.4) ekuaziora eramanez gero,

Img(q‖, ω) → π

2
ωsδ(ω − ωs) (D.6)

non ωs elektroi gas uniformeari dagokion frekuentzia klasikoa den. Beraz q‖ → 0

limitean ωs energiako gainazaleko plasmoien kitzikapena da nagusi.

(D.6) ekuazioa (3.21) ekuaziora eramanez Echenique eta Pendry-ren kalkulua

berreskuratzen dugu.



E Gainazal errealen

energia-galeraren kalkulua

Eranskin honetan gainazal errealen energia-galeraren kalkulu zehaztua aurkeztuko

dugu.

Suposa dezagun ioi bat dugula gainazal batekiko ibilbide paraleloan mugitzen

dena abiadura konstantez. Ioiaren hasierako eta amaierako uhin-funtzioak ondoren-

goak izango dira, hurrenez hurren:

φ0(r) =
1

√

Ly

√
A
eiki

y

√

δ(r⊥ − b) (E.1)

eta

φf(r) =
1

√

Ly

√
A
eikf

y

√

δ(r⊥ − b) (E.2)

non ki
y eta kf

y ioiaren hasierako eta amaierako momentuak diren. b = (bx, bz) de-

lakoa talka-parametroa da XZ planoan hartu duguna (Ikusi (??parallel3) irudia)

eta r⊥ = (x, z) partikularen posizioaren osagaiak perpendikularrak diren abiadura-

rekiko. Ikusi (E.1) irudia koordenatuen ordena ulertzeko. Potentzial babestuaren

Irudia E.1: Ioi baten mugimendu Mg(0001) ganazalrekiko ibilbide pa-

raleloa duena.
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adierzapena [(2.23) ekuazioa], uhin-funtzioaen adierapenak [(E.1) eta (E.2) ekua-

zioak] (3.4) ekuaziora eramaten baditugu, ondorengoa lortuko dugu:

Pω = − 2
Ω

∑

f

∑

qbrillouin
‖

∑

g,g′ −
−2πqbrillouin

‖

|qbrillouin

‖
+g||qbrillouin

‖
+g′|

∫

dx
∫

dx′ei(qbrillouin

‖
+g)xei(qbrillouin

‖
+g′)x′

δ(x− x0)

∫

dy
∫

dy′ei(qbrillouin

‖
+g+qt

‖
)ye−i(qbrillouin

‖
+g′+qt

‖
)y′

∫

dz
∫

dz′e−|qbrillouin

‖
+g|ze−|qbrillouin

‖
+g′|z′Im(gg,g′)(qt

‖, ω)δ(ω − (E0 − Ef))

non qbrillouin
‖ 2D Brillouin-en eskualdeko bektorea den, getag′ 2D elkarrekiko espa-

zioko sare-bektoreak diren, qt ioiaren momentu transferitua da, hots qt
‖ = ki

y − kf
y.

E0 eta Ef ioiaren hasierako eta amaierako energiak dira, eta gg,g′(qt
‖, ω) gainzaleko

erantzun-funtzioaren osagaiak dira. Energiek ondorengo erlazioa betetzen dute:

E0 −Ef = qt
‖ · v (E.3)

Dakigunez,

δQ,0 =
1

Ω

∫

dreiQ·r (E.4)

eta ondorioz ondorengo berdintasunak lortzen ditugu

qt
‖ = (qbrillouin

‖ + g)y (E.5)

eta

g − g′ = Kx (E.6)

Hemendik aurrera, eranskin honetan q‖ bektoreak Brillouin-en eskualdeko bektorea

adieraziko du. Orduan,

Pω = − 2
A

∑

q‖

∑

g,Kx
− −2πq‖

|q‖+g||q‖+g′|
e−iKx·x0e−|q‖+q|z0

e−|q‖+q+Kx|z0Imgg,g′(q‖, ω)δ(ω − (q‖ + g) · v)

(E.7) ekuazioa (3.5) ekuaziora eramanez,

−dE
dx

= 2
vA

∑

q‖

∑

g,Kx
− −2πq‖

|q‖+g||q‖+g′|
· (q‖ + g) · ve−iKx·x0

e−|q‖+q|z0e−|q‖+q+Kx|z0Imgg,g′(q‖, (q‖ + g) · v).
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