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Для сферичних гетероструктур Si/SiO2 та β-HgS/CdS в наближеннi ефективної маси для
невироджених зон обчислено енерґiю електрона та дiрки з урахуванням взаємодiї частинок iз
поляризацiйними зарядами на межi подiлу. Показано, що у структурах, де дiелектрична про-
никнiсть матрицi менша, нiж у квантовiй точцi, врахування поляризацiї збiльшує ефективну
заборонену зону, що повинно братись до уваги при аналiзi спектрiв мiжзонного поглинання
чи люмiнесценцiї. Крiм того, доведено, що послiдовне врахування поляризацiйних ефектiв дає
змогу пояснити суттєве збiльшення енерґiї зв’язку екситона в заданих гетероструктурах порiв-
няно з масивними напiвпровiдниками Si чи β-HgS вiдповiдно, а також показано, що збiльшення
енерґiї утворення екситона за рахунок електрон- та дiрково-поверхневої взаємодiї є слабшим,
нiж зменшення за рахунок пiдсилення електрон–дiркової взаємодiї в цих гетеросистемах по-
рiвняно з об’ємними кристалами.

Ключовi слова: сферична гетероструктура, квантова точка, поляризацiйний ефект,
електрон- та дiрково-поверхнева взаємодiя.
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I. ВСТУП

Успiхи фiзики квантових квазiнульвимiрних на-
ноструктур пов’язанi не тiльки з усе зростаючими
можливостями технологiї отримання досконалих i
складних гетеросистем, але й з удосконаленням їхнiх
теоретичних моделей.

Першi теоретичнi роботи [1–8], у яких проаналiзо-
вано експериментальнi вимiрювання екситонних спек-
трiв поглинання нанокристалiв CuCl i CdS, дисперго-
ваних у скляних матрицях [9–11], базувалися на про-
стiй моделi сферичної, нескiнченно глибокої потенцi-
яльної ями для електронiв i дiрок. На основi такої
моделi отримано основнi теоретичнi результати, якi
якiсно узгоджуються з експериментом. Зокрема по-
казано, що короткохвильовий зсув максимуму коефi-
цiєнта поглинання обернено пропорцiйний величинi
mea

2 (me — маса електрона, a — радiус квантової точ-
ки), якщо ah � a� ae, a� ah, ae, (ah,ae — борiвськi
радiуси електрона й дiрки), i величинi (me +mh) · a2,
коли радiус нанокристала задовольняє умову a� ah,
ae.

У працях [12–15] для гетеросистем рiзної природи
враховано наявнiсть на межi подiлу зв’язаних повер-
хневих зарядiв з допомогою потенцiялу сил електро-
статичних зображень. Дослiджено умови виникнення
зв’язаних станiв електрона бiля меж подiлу. Визначе-
но вплив поверхневих поляризацiйних зарядiв гете-
роструктури на енерґiю екситона й силу осцилятора
переходу в екситонний стан. Розрахунки показують,
що у випадку невеликої вiдмiнностi мiж дiелектрич-

ними проникностями середовищ гетеросистеми за ос-
нову можна взяти модель прямокутного нескiнченно-
го потенцiялу, а вплив поверхневих зарядiв урахувати
з допомогою теорiї збурень.

Подальшi експериментальнi вимiрювання довели
можливiсть отримання таких гетероструктур, коли в
ролi нанокристала та матрицi виступають рiзнi напiв-
провiдниковi сполуки [16–18].

Сучасна технологiя утворення наногетероструктур
напiвпровiдникiв i дiелектрикiв дає змогу одержува-
ти їх з достатньо високою якiстю. Однак у реальних
умовах дуже важко створити неоднорiдну систему зi
стрибкоподiбною змiною всiх фiзичних параметрiв на
межi подiлу. До таких параметрiв можна вiднести: ро-
боту виходу, ефективнi маси електронiв (дiрок), дi-
електричнi проникностi середовищ i т. д. Очевидно,
для гетероструктури завжди iснує перехiдний шар, у
якому той або iнший фiзичний параметр змiнюєть-
ся вiд його значення для одного напiвпровiдника (дi-
електрика) до вiдповiдного значення для iншого крис-
тала [19,20].

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧI. ЗАГАЛЬНI
ФОРМУЛИ

Розглянуто сферичну гетеросистему, модель якої
зображена на рис. 1. Вона складається з нанокрис-
тала радiуса R, дiелектрична проникнiсть якого ε1 i
який помiщений у матрицю з дiелектричною проник-
нiстю ε2.
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Рис. 1. Модель сферичної гетеросистеми

На межi подiлу середовищ iснує перехiдний шар

товщиною L, де дiелектрична проникнiсть є функцi-
єю кординати r.

Нехай у цiй гетероструктурi є точковий заряд
e (e > 0). Задача полягає в тому, щоб знайти потен-
цiял створеного ним же електростатичного поля.

Точковий заряд e, що знаходиться в r0, утворює в
точцi r простору потенцiял Φ (r, r0), який є розв’яз-
ком рiвняння Пуассона:

∇2Φ (r, r0) +
d

dr
[ln ε (r)]

∂

∂r
[Φ (r, r0)]

= − 4πe
ε (r)

δ (r, r0) , (1)

де δ (r, r0) — дельта-функцiя Дiрака. Розв’язок рiв-
няння (1) дає змогу отримати потенцiяльну енерґiю
взаємодiї електрона (−e) i дiрки (e) з межею подiлу
гетероструктури, а також потенцiяльну енерґiю взає-
модiї кожної з частинок iз поляризацiйними зарядами
межi подiлу середовищ:

V (re, rh) = −eΦ (re, rh) = −e2 ·
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(2)

Першi доданки у формулi (2) виникають через наявнiсть межi подiлу середовищ, а другi є чисто кулонiвсь-
кими, якi описують взаємодiю частинок у першому (ε1) чи другому (ε2) середовищах.

При врахуваннi перехiдного шару мiж кристалами (L 6= 0) потенцiяльна енерґiя взаємодiї заряджених час-
тинок iз поляризацiйними зарядами межi подiлу має вигляд [20]:

Vi (ri) =
e2γ

4ε (ri)

∞∫
0

dr

[
th
(
r −R

L

)
+
r

L
sech2

(
r −R

L

)]
1

r2 − r2i
, (3)

де

ε (ri) =
ε1 + ε2

2

[
1− γ · th

(
ri −R

L

)]
, (4)
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γ =
ε1 − ε2
ε1 + ε2

, i = 1, 2, r1 = re, r2 = rh.

Якщо ж його не враховувати (L = 0), то цю енерґiю, яку ще називають потенцiялом сил зображень, запишемо
iнакше:

Vi (ri) =
e2

2Rε1

(
ε1 − ε2
ε1 + ε2

)[
R2

R2 − r2i
+
ε1
ε2
F

(
1,

ε2
ε1 + ε2

;
ε2

ε1 + ε2
+ 1;

(ri
R

)2
)]
, якщо ri < R , (5)

Vi (ri) =
e2

2Rε2

(
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)[
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+
(
R

ri

)2

F
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ε2
ε1 + ε2

;
ε2
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(
R

ri

)2
)]

, якщо R < ri. (6)

де F (a, b; c; z) ≡ 2F1(a, b; c; z) — гiпергеометрична функцiя.
Потенцiяли (3) та (5)–(6) на великих вiдстанях частинки вiд межi подiлу приймають близькi значення.

Однак, коли (ri −R) → 0, то поведiнки цих функцiй суттєво вiдрiзняються. Функцiя Vi = Vi (ri), згiдно з (3),
є неперервною i обмеженою для всiєї областi визначення, тодi як, згiдно з (5)–(6), у точцi ri = R вона має
розрив другого роду.

Щоб визначити енерґiю утворення екситона Ваньє–Мотта, необхiдно знайти розв’язок рiвняння Шрединґера
для зв’язаних електрон–дiркових станiв:[

−~2

2

(
∇e

1
me
∇e

)
− ~2

2

(
∇h

1
mh

∇h

)
+ Ue (re) +Uh (rh) +W (re, rh) + Eg

]
ψ (re, rh) = Eψ (re, rh) , (7)

W (re, rh) = V (re, rh) + Ve (re) + Vh (rh) ,

де Ue (re) i Uh (rh) — потенцiяльна енерґiя електрона
та дiрки гетеросистеми без урахування поляризацiй-
них зарядiв i зумовлена розривом зон, me i mh — їхнi
ефективнi маси, Eg — ширина забороненої зони ма-
сивного напiвпровiдника:

Ue (re) =
{
Ue

1 , r < R,
Ue

2 , r > R,
Uh (rh) =

{
Uh

1 , r < R,
Uh

2 , r > R,
(8)

Ue
i > 0, Uh

i > 0, i = 1, 2, (9)

me =
{
me

1, r < R,
me

2, r > R,
mh =

{
mh

1 , r < R,
mh

2 , r > R.
(10)

Унаслiдок складности функцiї W = W (re, rh) не
можна точно розв’язати рiвняння (7). Однак вiдомо
[2,3], що у випадку наногетеросистеми з малим ра-
дiусом R вплив електрон- та дiрково-поверхневої, а
також електрон-дiркової взаємодiї є вiдносно невели-
ким. Тому спочатку розглянуто рiвняння (7), коли
W (re, rh) = 0. При такiй умовi воно спрощується i
виникає можливiсть роздiлити змiннi re i rh. Хвильо-
ва функцiя ψ (re, rh) у цьому випадку матиме вигляд:

ψ (re, rh) = ψe (re)ψh (rh) , (11)

де ψe (re) i ψh (rh) є розв’язками рiвнянь:[
−~2

2

(
∇e

1
me
∇e

)
+ Ue (re)

]
ψ (re) = Eeψ (re) , (12)

[
−~2

2

(
∇h

1
mh

∇h

)
+ Uh (rh)

]
ψ (rh) = Ehψ (rh) . (13)

Якщо врахувати сферичну симетрiю задачi, то в
рiвняннях (10) та (11) змiннi роздiляються й розв’я-
зок можна подати у виглядi [21]:

ψnlm (r, θ, ϕ) = Rnl (r)Ylm (θ, ϕ) , (14)

де Rnl (r) i Ylm (θ, ϕ) — радiяльна й кутова частини
хвильової функцiї, причому Rnl (r) виражено через
сферичнi функцiї Бесселя:

Rnl (r) =
{
Anljl (rkn) , r < R,
Bnlh

+
l (irχn) , r > R,

(15)

де

k2
n =

2m1

~2
(Enl − U1) , χ2

n =
2m2

~2
(U2 − Enl) . (16)

Щоб знайти невiдомi коефiцiєнти, використано
умови неперервности хвильової функцiї та густини
потоку ймовiрности на межi областей, а також умову
нормування:

Anljl (rkn)|r=R = Bnlh
+
l (irχn)

∣∣
r=R

,

Anl

m1

d
dr [jl (rkn)]

∣∣∣
r=R

= Bnl

m2

d
dr

[
h+

l (irχn)
]∣∣∣

r=R
,

(17)

∞∫
0

dr |Rnl (r)|2r2 = 1. (18)
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Iз умови нетривiяльности розв’язку однорiдної сис-
теми рiвнянь (17) отримано дисперсiйне рiвняння для
визначення спектра. Зокрема для S-станiв (l = 0) во-
но має вигляд:

m2

χn

[
sin (Rkn)
Rkn

− cos (Rkn)
]

−m1

kn
sin (Rkn)

[
1 +

1
Rχn

]
= 0. (19)

Для нескiнченного потенцiяльного бар’єра
(U2 − U1 = ∞) рiвняння дисперсiї спрощується:

sin (Rkn) = 0. (20)

Величину ширини “забороненої зони” гетерострук-
тури без урахування поляризацiї обчислюємо через
енерґiї основних станiв електрона та дiрки:

∼
E = Eg + Ee

1 + Eh
1 . (21)

Хвильова функцiя частинок, що вiдповiдає цьому
становi, має вигляд:

ψ (re, rh) = ψ0
eψ

0
h =


Ae

sin (ke
1re)

ke
1re

, re < R

Be
exp (−χe

1re)
(−χe

1re)
, re > R


×


Ah

sin
(
kh
1 rh
)

ke
1re

, rh < R

Bh

exp
(
−χh

1rh
)(

−χh
1rh
) , rh > R

 (22)

На основi розв’язаної задачi можна записати хви-
льову функцiю електрон–дiркової системи з ураху-
ванням поляризацiйних взаємодiй. Iз цiєю метою взя-
то до уваги, що хвильовi функцiї ψnlm (12) утворю-
ють повну систему функцiй, за якою можна розклас-
ти довiльну функцiю [21]. Стани електрона й дiрки у
сферичнiй ямi є виродженими за магнетним кванто-
вим числом, а потенцiяльна енерґiя не залежить вiд
азимутальних кутiв ϕe та ϕh. Отже, хвильову функ-
цiю електрон–дiркової системи можна записати фор-
мулою:

ψ (re, rh) =
∑
nele
nhlh

Cnele
nhlh

ψneleme (re)ψnhlhmh
(rh) (23)

Рiвняння (7) пiсля пiдстановки (23) зводиться до
системи алґебраїчних рiвнянь:

(Enele + Enhlh + Eg − E)Cnele
nhlh

+
∑
n′

el′e
n′

hl′h

〈nhlhnele|W (re, rh)|n′el′en′hl′h〉Cn′
el′e

n′
hl′h

= 0. (24)

При розв’язку системи (21) ми врахували лише
зв’язанi стани електрона та дiрки у скiнченних кван-
тових ямах. Для моделi нескiнченного потенцiялу,
яку також розглянуто для порiвняння, взято до уваги
таку ж кiлькiсть розв’язкiв. Отже, систему з нескiн-
ченною кiлькiстю рiвнянь замiнено системою з їх не-
великою кiлькiстю. Тому й знайдено наближене зна-
чення енерґiї. Чим бiльше рiвнянь, тим точнiше зна-
чення E. Для дуже малих R необхiдно врахувати на-
явнiсть неперервного спектра.

Iнший метод розв’язку рiвняння (7) — варiяцiй-
ний метод Рiтца. Знаходячи основний стан електрон–
дiркової системи (екситона), пробну хвильову функ-
цiю можна вибрати у виглядi:

ψ (re, rh) = Aexψ
0
eψ

0
h exp

(
−|re − rh|

αex

)
, (25)

де αex — варiяцiйний параметр, а Aex — коефiцiєнт,
який вираховуємо з умови нормування.

У статтi використано обидва методи обчислень.
Конкретнi розрахунки проведено для сферичних ге-
теросистем Si/SiO2 та β-HgS/CdS, у яких квантовi
ями (КЯ) утворенi кристалами Si та β-HgS, а вiдпо-
вiдно SiO2 та CdS є матрицями (Таблиця 1).

На першому етапi обчислень розглянуто систе-
му “вiльних” електрона та дiрки, коли в потенцiялi
W (re, rh) не взято до уваги мiжчастинкової взаємодiї
(V (re, rh) = 0), а Ve (re) i Vh (rh) задаються формула-
ми (3) i (5)–(6). Ураховуючи поведiнку функцiї Vi (ri)
бiля межi подiлу, логiчно використовувати потенцiя-
ли взаємодiї частинок iз поляризацiйними зарядами
межi у виглядi (3) для моделi скiнченного розриву
зон, тодi як потенцiял у виглядi (5) — для моделi не-
скiнченної квантової ями.

№ me
1 (m0) me

2 (m0) mh
1 (m0) mh

2 (m0) ε1 ε2 a, Å Ue
2 − Ue

1 , E
g
1 , U

h
2 − Uh

1 , E
g
2 ,

з/п меВ меВ меВ меВ

1 0.25 0.5 0.5 1 11.7 2.1 5.4 3200 1100 4600 8900

2 0.028 0.2 0.044 0.7 11.3 5.2 4.851 1200 500 800 2500

Таблиця 1. Параметри наногетероструктур: 1 — Si/SiO2 , 2 — β-HgS/CdS
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III. АНАЛIЗ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТIВ

Перш нiж проаналiзувати отриманi результати,
варто вiдзначити, що в розгляданих гетерострукту-
рах дiелектрична проникнiсть матрицi є значно мен-
шою за дiелектричну проникнiсть квантової точки.
Тому для заряду в КЯ потенцiяли Vi (ri) є додатними
функцiями, що монотонно зростають при (ri −R) →
0. Зрозумiло, що внесок до енерґiй частинок, який
зумовлений наявнiстю поверхневої поляризацiї, буде
додатним. Iз рiвнянь (21) отримаємо, що

Ee_h = Enele + Enhlh + Eg + ∆Epol ,
∆Epol > 0. (26)

Що стосується внеску електронної та дiркової скла-
дової в енерґiю ∆Epol, то виявилось, що для обох ге-

тероструктур ∆Ee
pol близька до ∆Eh

pol, незважаючи
на велику рiзницю мiж me та mh, якi визначають се-
реднє значення вiдстанi кожної з частинок вiд цент-
ра квантової точки. Залежнiсть ∆Epol вiд її радiуса
R (у сталих ґратки КЯ — n) показано в таблицi 2.
Видно, що збiльшення R веде до зменшення внеску
поверхневих поляризацiйних зарядiв, що пояснюєть-
ся збiльшенням середньої вiдстанi заряду до поверхнi
квантової точки. Якщо порiвняти значення ∆Epol для
двох розгляданих гетероструктур, то при однакових
R у системi Si/SiO2 величина ∆Epol є бiльшою, нiж
для β-HgS/CdS. Цей результат зумовлений тим, що в
першiй гетероструктурi бiльша рiзниця мiж дiелект-
ричними проникностями матрицi та квантової точки,
а тому й бiльша електрон- та дiрково-поверхнева вза-
ємодiя.

R, n Si/SiO2

Скiнчена квантова яма Нескiнченна квантова яма

Ee
0 , меВ Eh

0 , меВ ∆Ee
pol, меВ ∆Eh

pol, меВ Ee
0 , меВ Eh

0 , меВ ∆Ee
pol, меВ ∆Eh

pol, меВ

4 243 136 59.4 58.2 322 161 146.8 147.0

5 165 90 47.5 46.8 206 104 117.4 117.8

6 119 64 40.0 38.9 143 72 97.9 98.1

7 89 47 31.7 30.8 105 54 83.9 84.1

R, n

β-HgS/CdS

Скiнчена квантова яма Нескiннчена квантова яма

Ee
0 , меВ Eh

0 , меВ ∆Ee
pol, меВ ∆Eh

pol, меВ Ee
0 , меВ Eh

0 , меВ ∆Ee
pol, меВ ∆Eh

pol, меВ

4 597 278 29.6 33.2 3567 2270 47.7 47.7

5 475 221 27.1 29.6 2283 1452 38.4 38.4

6 389 182 24.6 26.5 1585 1008 31.8 31.8

7 327 154 22.4 24.0 1165 741 27.3 27.3

Таблиця 2. Залежнiсть ∆Epol квантової точки вiд її радiуса R (у сталих ґратки КЯ — n).

Цiкаво порiвняти результати, отриманi в моделях
скiнченних та нескiннчених потенцiяльних ям. Заува-
жимо, що в першому випадку хвильова функцiя кож-
ної з частинок для ri = R не дорiвнює нулевi i має
“хвiст” у матрицi (ri > R), а потенцiяли самодiї Vi (ri)
визначаються формулою (3). У другому випадку хви-
льовi функцiї частинок при ri = R перетворюють-
ся в нуль — частинка не може тунелювати з кванто-
вої точки в матрицю, а потенцiял Vi (ri) в цiй точ-
цi стає нескiнченно великим. Обчислення показують,
що для цiєї моделi внесок поляризацiї для гетеросис-
теми Si/SiO2 є також бiльшим, нiж для структури β-
HgS/CdS. Якщо порiвняти ∆Epol для обох моделей,

то, як видно з таблицi, у випадку нескiнченної потен-
цiяльної ями ця енерґiя набагато бiльша.

Варто вiдзначити ще одну обставину. Iз отриманих
результатiв для енерґiї частинок видно, що обидвi за-
пропонованi моделi дають близькi результати для ге-
тероструктури Si/SiO2, тодi як для β-HgS/CdS рiзни-
ця мiж енерґiями в обох моделях є набагато бiльшою.
Очевидно, пояснення полягає в тому, що в першiй ге-
тероструктурi реальний розрив зон є значно бiльшим,
нiж у другiй. Тому модель нескiнченно глибокої по-
тенцiяльної ями для гетероструктури Si/SiO2 є до-
сить непоганою.
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R, n
Si/SiO2 β-HgS/CdS

Eex, меВ E0
ex, меВ Eex, меВ E0

ex, меВ
4 −359.6 −351.7 −154.2 −146.6

5 −287.8 −282.3 −127.9 −120.6

6 −241.4 −236.2 −110.1 −103.0

7 −210.8 203.0 −96.6 −88.6

Таблиця 3. Залежнiсть енерґiї екситона вiд вибору методу обчислень.

На основi проведених обчислень знайдено енер-
ґiю та хвильову функцiю екситонного стану. З цiєю
метою, як указувалось вище, використано варiяцiй-
ний метод iз пробною хвильовою функцiєю виду (25).
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Рис. 2. Залежнiсть енерґiї екситонного стану квантової
точки

`
Eex = E − Ee_h

´
вiд її радiуса R (у сталих ґратки

КЯ — n): 1 — Si/SiO2, 2 — β-HgS/CdS.

Взаємодiю мiж електроном та дiркою вибрано як у
чисто кулонiвському виглядi, так i згiдно з форму-
лою (2), який не враховує наявности матрицi. Для
тонких плiвок показано [12,13], що зовнiшнє середо-
вище з меншою дiелектричною проникнiстю значно

збiльшує енерґiю зв’язку екситона плiвки. Проте в
багатьох теоретичних працях екситоннi стани в КЯ
сферичної форми розглядають без урахування впли-
ву на електрон–дiркову взаємодiю [6,10,11].

Результати обчислень енерґiї екситонного стану(
Eex = E − Ee_h

)
подано на рис. 2. Величину |Eex|

можна назвати енерґiєю зв’язку екситона. Як видно з
рис. 2, енерґiя зв’язку екситона при зменшеннiR зрос-
тає як для моделi нескiнченної (кривi 1, 3), так i для
моделi скiнченної КЯ (кривi 2, 4). Урахування взає-
модiї мiж частинками згiдно з формулою (2) (кривi 1,
2), веде до збiльшення енерґiї |Eex| порiвнянно з тим,
що отримуємо, коли мiжчастинкову взаємодiю вважа-
ти чисто кулонiвською (кривi 3, 4). Отже, послiдовне
врахування поляризацiйних ефектiв дає змогу пояс-
нити суттєве збiльшення енерґiї зв’язку екситонiв у
квантових структурах порiвняно з масивними крис-
талами (Si чи β-HgS).

Цiкаво вiдзначити, що у випадку малих радiусiв
енерґiя екситона з непоганим наближенням одержу-
ється i при розв’язку системи рiвнянь (21). У табли-
цi 3 подано результати обчислень енерґiї екситона ва-
рiяцiйним методом (Eex) та з використанням системи
(21)

(
E0

ex

)
для моделi скiнченної КЯ при виборi потен-

цiялу електрон–дiркової взаємодiї за формулою (2).
Як i повинно бути, варiяцiйнi обчислення дають

меншi значення енерґiї для кожного радiуса КЯ. Про-
те рiзниця мiж енерґiями, яка отримана рiзними ме-
тодами обчислень, невелика, що вказує на коректнiсть
проведених розрахункiв.

Таким чином, для сферичних гетероструктур
Si/SiO2 та β-HgS/CdS в наближеннi ефективної ма-
си для невироджених зон обчислено енерґiю елект-
рона та дiрки з урахуванням взаємодiї частинок iз
поляризацiйними зарядами на межi подiлу. У струк-
турах, де дiелектрична проникнiсть матрицi менша,
нiж у квантовiй точцi, врахування поляризацiї збiль-
шує ефективну заборонену зону. Для гетероструктур
Si/SiO2 та β-HgS/CdS в дiлянцi R < 10a0 (a0 — стала
ґратки) ця величина становить ∼ 100 меВ, що повин-
но братись до уваги при аналiзi спектрiв мiжзонного
поглинання чи люмiнесценцiї [22,23].

При визначеннi енерґiї утворення екситона враху-
вання поляризацiї зумовлене двома доданками, якi
мають рiзнi знаки. Розрахунки показали, що збiль-
шення цiєї енерґiї за рахунок електрон- та дiрково-
поверхневої взаємодiї є слабшим, нiж зменшення за
рахунок пiдсилення електрон–дiркової взаємодiї в ге-
теросистемi порiвняно з масивним кристалом (Si чи
β-HgS вiдповiдно).
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A STUDY OF THE EFFECT OF POLARIZATION ON ELECTRON, HOLE AND
EXCITON ENERGY SPECTRA OF Si/SiO2 AND β-HgS/CdS SPHERICAL

SEMICONDUCTOR NANOHETEROSYSTEMS

V. I. Boichuk, R. Yu. Kubay, H. M. Hodovanets, I. S. Shevchuk
Institute for Physics, Mathematics and Computer Science, Drohobych

I. Franko State Pedagogical University,
Department of Theoretical Physics and Methods of Teaching Physics,

3 Stryis’ka St., Drohobych, 82100, e-mail: kubay-roman@rambler.ru, innashs@yahoo.com

Electron and hole energies of Si/SiO2 and β-HgS/CdS spherical heterostructures are obtained with
a particle-polarization charge interaction taken into account at the interface for non-degenerated bands
in the framework of the effective mass approximation. It is shown that for structures with dielectric
permittivity of the matrix less than that of the quantum dot the polarization effect enhances an effective
mass gap. We should take it into account when analysing spectra of interband absorption or luminescence.
In addition it is proved that successive account of polarization effects helps to explain an essential exciton
binding energy increase of the heterostructures compared with massive semiconductors Si or β-HgS,
respectively. It is also shown that an exciton formation energy increase due to the electron- and hole-
interface interaction is weaker than a reduction due to the enhancement of the electron–hole interaction
in these heterosystems in comparison with bulk crystals.
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