
ЖУРНАЛ ФIЗИЧНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ
т. 19, № 1/2 (2015) 1702(7 с.)

JOURNAL OF PHYSICAL STUDIES
v. 19, No. 1/2 (2015) 1702(7 p.)

РОЗРАХУНКИ ЗОННОЇ СТРУКТУРИ Si, Ge ТА GaAs МЕТОДОМ
МОДЕЛЬНОГО ПСЕВДОПОТЕНЦIАЛУ

П. М. Якiбчук, О. В. Бовгира, I. В. Куца
Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, фiзичний факультет,

вул. Кирила i Мефодiя, 8,Львiв, 79005, Україна, e-mail:iryna.kutsa@gmail.com
(Отримано 13 листопада 2014 р.; в остаточному виглядi — 18 травня 2015 р.)
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ВСТУП

На сьогоднi актуальною проблемою функцiональ-
ної електронiки та оптоелектронiки все ще є пробле-
ма керованих змiн електричних i фундаментальних
оптичних характеристик напiвпровiдникових криста-
лiв, зокрема ширини забороненої зони, електропровiд-
ностi, оптичного пропускання, енерґетичного стану та
ширини смуг поглинання, рефракцiйних параметрiв,
оптичної анiзотропiї, фотолюмiнесценцiї тощо.

Для адекватного опису та прогнозування вказа-
них характеристик потрiбно володiти точною зонною
енерґетичною структурою дослiджуваних матерiалiв.

Викликаються зацiкавлення також i багатошаровi
та просторово модульованi матерiали, такi, як гетеро-
епiтаксiальнi структури iз квантовими точками. Нау-
ковий iнтерес до згаданих об’єктiв стосується можли-
востi утворення тривимiрної надґратки або модуля-
цiї, iснування квазiiзотропного стану, а також загаль-
них проблем електронного енерґетичного спектра при
трансформацiї кристалiв вiд тривимiрних, монокрис-
талiчних до квазiтривимiрних, двовимiрних i нуль-
вимiрних структур. Електроннi процеси в таких ма-
терiалах не можна описати на основi уявлень про газ
квазiчастинок, якi використовують для опису елект-
ронних процесiв у твердому тiлi.

Зонну структуру напiвпровiдникiв можна отримати
iз застосуванням таких методiв: kp, лiнiйних комбi-
нацiй атомних орбiталей, приєднаних плоских хвиль,
ортогоналiзованих плоских хвиль, функцiй Ґрiна, ем-
пiричних, модельних i першопринципних псевдопо-
тенцiалiв тощо.

Теоретичний опис процесiв переносу зарядiв у на-
норозмiрних напiвпровiдникових системах можливий
у межах розрахункiв, основаних на зоннiй структу-
рi кристалiв одержаних iз перших принципiв. Проте
такi розрахунки часто дуже затратнi, незважаючи на
стрiмке зростання обчислювальної здатностi сучасної
комп’ютерної технiки. Тому для пришвидшення по-
дiбних обчислень доцiльно створити простiшi моделi
електронної структури, якi б усе ж точно описували
основнi енерґетичнi характеристики системи, такi, як
ширина енерґетичної щiлини й дисперсiя електронних
станiв вершини валентної зони та дна зони провiднос-
тi.

У зв’язку з цим розвинулись методи, у яких праг-
нуть поєднати переваги напiвемпiричних (порiвняно
простих у реалiзацiї i основаних на надiйних експе-
риментальних даних) i методiв iз перших принципiв.
Одним з найбiльш ефективних є метод модельного
псевдопотенцiалу, що забезпечує високу точнiсть опи-
су електронного спектра. У практичних розрахунках
перевагу мають псевдопотенцiали з м’якою серцеви-
ною, що дають змогу використовувати невеликий ба-
зис плоских хвиль i дослiджувати складнi структури
з великою кiлькiстю атомiв в елементарнiй комiрцi.
Такi псевдопотенцiали застосовуються для розрахун-
ку електронних станiв квантових ям, точок, нанострi-
чок тощо [1–3]. Вони забезпечують опис електронно-
го спектра наноструктур, якi мiстять тисячi атомiв
в елементарнiй комiрцi, що поки є недосяжним для
прямих першопринципних методiв.

У працях [4, 5] запропоновано нелокальний модель-
ний потенцiал (МП) для опису електрон-йонної вза-
ємодiї в металах. У низцi робiт цей МП використано
для розрахунку властивостей простих [6,7], перехiд-
них [8] i рiдкiсноземельних [9] металiв й у всiх ви-
падках отримано добре узгодження результатiв роз-
рахунку з вiдповiдними експериментальними даними.
Природно, виникає запитання про можливiсть засто-
сування цього МП для опису електрон-йонної взаємо-
дiї в напiвпровiдниках. Щоби вiдповiсти на поставле-
не запитання, ми визначимо параметри МП для напiв-
провiдникiв, розрахуємо його формфактори, якi по-
тiм застосуємо до розрахунку конкретних властивос-
тей напiвпровiдникiв.

I. ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРIВ
МОДЕЛЬНОГО ПОТЕНЦIАЛУ

Нелокальний МП для опису електрон-йонної взає-
модiї в металах записуємо у виглядi

w(r) = −z

r
+

l0∑
l=0

e−r/Rl

(
Al +

z

r

)
Pl. (1)

Тут Al i Rl — параметри МП; Pl — проекцiйний опе-
ратор.
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Визначаючи параметри МП, дуже важливо вико-
ристовувати таку експериментальну iнформацiю, яка
б не була безпосередньо пов’язана з дослiджуваними
за допомогою цього МП характеристиками. Тiльки
так визначенi МП можна вважати апрiорними.

Одним iз рiвнянь, яке ми використовуємо для зна-
ходження параметрiв, є радiальне рiвняння Шредин-
ґера: [

−1
2

∂2

∂r2
+

l(l + 1)
2r2

+ w0
l (r)− El

]
ϕl(r) = 0, (2)

де w0
l (r) = − z

r +
(
Al + z

r

)
e−r/Rl — це l-та компонента

МП, φl(r) — радiальна частина псевдохвильової фун-
кцiї l-го стану валентного електрона. За власне зна-
чення енерґiї El використовуємо енерґiю спостережу-
ваних спектроскопiчних термiв вiльного йона.

Другим рiвнянням, необхiдним для обчислення
двох параметрiв Al i Rl, може бути запропонована в
[10] умова оптимiзацiї МП. 1

R∗
l El

R∗
l∫

0

∣∣w0
l (r)

∣∣ dr

 = min . (3)

Тут R∗
l — радiус, що характеризує розмiри йонно-

го залишку. Фiзичний змiст умови (3) полягає в тому,
що зi всiєї сукупностi можливих МП, параметри яких
задовольняють радiальне рiвняння Шрединґера (2),
вибираємо той МП, що є найслабшим в областi йон-
ного залишку.

Отже, рiвняння (2) разом з умовою оптимiзацiї (3)
утворюють систему двох рiвнянь для визначення не-
вiдомих параметрiв Al i Rl.

Обчисленi таким способом параметри низки атомiв
наведено в табл. 1.

Для розрахунку параметрiв МП зробимо фур’є-
перетворення виразу (1)

〈k + q |W (r)|k〉 = W 0 (k, q) = νq + f (k, q) , (4)

де νq = − 4πz
Ω0q2 — фур’є-зображення кулонiвського по-

тенцiалу, а f (k, q)− матричний елемент нелокальної
частини МП (1)

f (k, q) =
4π

Ω

l0∑
l=0

(2l + 1)Pl (cos θ)

×
∞∫
0

e
− r

Rl

(
Al +

z

r

)
jl (|k + q| r) jl (kr) r2dr, . (5)

Тут: Ω0 — атомний об’єм напiвпровiдника, Pl =
1

2ll!
dl

dxl

(
x2 − 1

)
— полiном Лежандра, jl (x) — сферич-

нi функцiї Бесселя, θ — кут мiж векторами k i k + q.
При чисельному розрахунку формфакторiв вико-

ристаємо наближення сфери Фермi, згiдно з якими:

|k| = kF; |k + q| =
{

kF, q < 2kF,
q − kF, q ≥ 2kF;

cos (k,k + q) =

{
1− 2

(
q

2kF

)2

, q < 2kF,

−1, q ≥ 2kF.
(6)

Отже, згiдно з цим наближенням: f(k, q) = f(kF, q).
Тодi формфактори екранованого МП запишемо

так:

W (k, q) =
vq + f(kF, q)

ε∗(q)
. (7)

Тут ε∗ (q) = 1 + [ε (q)− 1] [1− ϕ (q)] — дiелектрична
проникнiсть, яка враховує обмiнно-кореляцiйну взає-
модiю за допомогою функцiї φ (q).

z A0 R0 A1 R1 A2 R2

C 4 13.875 0.298

Te 6 15.656 0.456 15.406 0.423 20.156 0.393

Ga 3 7.625 0.468 10.031 0.372 9.438 0.399

As 5 12.250 0.439 15.281 0.366 16.344 0.347

Se 6 15.938 0.411 23.0 0.332 25.50 0.307

Sn 4 9.625 0.552 11.469 0.444 10.438 0.499

Ge 4 10.844 0.441 14.281 0.361 14.525 0.357

Si 4 10.625 0.449 15.094 0.346

B 5 9.406 0.358

In 3 6.94 0.522 8.25 0.446 6.643 0.544

Tl 3 7.568 0.481 9.113 0.450 5.870 0.607

Pb 4 8.75 0.541 10.0 0.513 4.5 0.864

Cd 2 4.714 0.516 6.476 0.383 4.402 0.549

Zn 2 5.262 0.462 6.197 0.323 6.197 0.397

Таблиця 1. Параметри модельного потенцiалу.

II. МОДЕЛЬНI ПОТЕНЦIАЛИ ДЛЯ Si, Ge
I GaAs

При побудовi модельних потенцiалiв для напiвпро-
вiдникiв ми замiняємо металiчну функцiю дiелект-
ричної проникностi на вiдповiдну функцiю в набли-
женнi Пена [11]

ε (q, Eg) = 1 +

[
}ωp

Eg

]2 [
1− Eg

4EF

]
[
1 + EF

Eg

(
q

EF

) √
1− Eg

4EF

]2 , (8)

де EF — енерґiя Фермi, ωp — плазмонна частота, Eg

– параметр енерґетичної щiлини, який визначаємо у
границi q →0

Eg =
}ωp√

ε (0)− 1
. (9)
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На рисунках 1–4 наведено розрахованi екранованi
формфактори МП (суцiльна крива) для As, Si, Ga,
Ge. На цих же рисунках подано дискретнi значення
емпiричних псевдопотенцiалiв цих елементiв [12–15]
та розрахованi екранованi формфактори МП Хейне–
Абаренкова (пунктирна крива) [16].
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Рис. 1. Екранований формфактор As.
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Рис. 2. Екранований формфактор Si.
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Рис. 3. Екранований формфактор Ga.

Рис. 4. Екранований формфактор Ge.

Визначенi формфактори МП [4] для всiх розгляну-
тих напiвпровiдникiв добре узгоджуються з аналогiч-
но обчисленними МП Хейне–Абаренкова та експери-
ментальними даними. Водночас вони плавно спада-
ють до нуля при великих iмпульсах розсiювання.

III. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЗОННОЇ
СТРУКТУРИ

Оскiльки кристалiчний потенцiал є перiодичним, то
псевдопотенцiал є також перiодичною функцiєю i мо-
же бути розкладений у ряд Фур’є за векторами обер-
неної гратки

WP (r) =
∑
G

W (G)eiGτ , (10)

де коефiцiєнти розкладу задаються таким виразом:

W (G) =
∑
α

Sα(G)Wα(G), (11)

у якому сумування виконано за кожним сортом ато-
мiв α. Вектори оберненої комiрки

G = 2π(la∗ + mb∗ + n∗), (12)

де a∗, b∗, c∗ — примiтивнi вектори трансляцiй оберне-
ної комiрки, l, m, n — цiлi числа.

Структурний фактор

Sα (G) =
1

nα

∑
τα

e−iGτα , (13)

де nα — кiлькiсть атомiв сорту α в елементарнiй ко-
мiрцi та сумування зроблено за вiдповiдними базисни-
ми векторами τα цих атомiв. Для кристалiв iз струк-
турою типу алмазу (Si, Ge) (рис. 5) та цинкової об-
манки (GaAs) базисний вектор комiрки

τ = a

(
1
8
,
1
8
,
1
8

)
. (14)
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Рис. 5. Структури типу алмазу й типу цинкової обман-
ки, вiдповiдно свiтлими й темними сферами показано ато-
ми рiзного ґатунку (Ga i As).

МП у фур’є-просторi обчислюємо з атомного потен-
цiалу

W (G) =
1
Ω

∫
d3r W (r) e−iG·r, (15)

де Ω — об’єм елементарної комiрки, а W (r) записуємо
так:

W (r) = W1(r− τ) + W2(r + τ),

де W1 i W2 — атомнi потенцiали катiона та анiона.
Для комiрок типу алмазу та цинкової обманки фор-

мактори модельного псевдопотенцiалу записуємо у
виглядi суми симетричної WS та антисиметричної
WA частин

W (G) = WS(G) cos(Gτ) + iWS(G) sin(Gτ), (16)

де

WS(G) = W1(G)+W2(G)
2 ,

WA(G) = W1(G)−W2(G)
2 .

У випадку Si та Ge МП матиме тiльки симетричну
частину

W (r) =
∑
G

W (G) cos(Gτ)eGτ . (17)

Пiсля визначення потенцiалу наступним завданням
є звести рiвняння Шрединґера до матричної форми.

Розв’язок рiвняння Шрединґера хвиль у перiодичнiй
ґратцi є функцiєю Блоха, яка розкладається в базисi
плоских хвиль

φk (r) = eik·ruk (r) = eik·r
∑
G′

U(G′)eiG′·r. (18)

Переходячи до фур’є-компонент фунцiй Блоха i пiд-
ставляючи псевдохвильову функцiю φk i потенцiал
W у хвильове рiвняння Шрединґера, отримуємо та-
ке матричне рiвняння:∑

G

{ [
}2 (k + G)2

2m
− E

]
U (G)

+
∑
G′

W
(∣∣G−G′∣∣) U

(
G′)} = 0. (19)

Вираз (19) дорiвнює нулевi, якщо кожний доданок до-
рiвнює нулевi, що приводить до такого виразу:[

}2 (k + G)2

2m
− E

]
U (G)

+
∑
G′

W
(∣∣G−G′∣∣) U

(
G′) = 0. (20)

Тобто розрахунок зонної структури зводиться до
розв’язку задачi на пошук власних значень матрично-
го рiвняння (20). Кiлькiсть векторiв оберненої ґратки,
якi використовують пiд час обчислень, визначає роз-
мiр матрицi i, вiдповiдно, точнiсть розрахунку.

У матричному виглядi рiвняння (20) запишемо так:
HU = EU, де H — матриця гамiльтонiана системи, U
— власнi вектори i E — власнi значення енерґiй вiд-
повiдних власних векторiв. Дiагональнi елементи H
набувають вигляду

Hi,i =
}2

2m
|k + Gi|2 . (21)

Для ґратки типу алмазу недiагональнi елементи
(i 6= j) H

Hi,j = VS (|Gi −Gj |) cos [(Gi −Gj) · τ ], (22)

а для ґратки типу цинкової обманки недiагональнi
елементи (i 6= j) H

Hi,j = VS (|Gi −Gj |) cos [(Gi −Gj) · τ ]
+ iVA (|Gi −Gj |) sin [(Gi −Gj) · τ ] . (23)

IV. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКIВ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Для розрахункiв дисперсiї зон кристалiв Si, Ge та
GaAs використано базис плоских хвиль, який мiстить
усi плоскi хвилi з областi (k+G)2 ≤ 21. Вибране зна-
чення енерґiї обрiзання для плоских хвиль забезпечи-
ло збiжнiсть власних значень енерґiї на рiвнi 0.01 еВ
(для GaAs) та 0.005 еВ (для Si та Ge). Для отриман-
ня зонно-енерґетичних дiаграм значення енерґiй про-
табульовано в точках, якi локалiзованi на гранях та
високосиметричних лiнiях 1/8 незвiдної частини зони
Брiллюена (рис. 6).
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Рис. 6. Перша зона Брiллюена кубiчної гранецентрова-
ної ґратки.

На рис. 7–9 зображено розрахованi зоннi дiаграми
кристалiв Si, Ge i GaAs, а в таблицях 2–4 — енер-
ґiї важливих мiжзонних переходiв, якi порiвнюються
з вiдповiдними експериментальними даними [17–20],
результатами розрахункiв iз використанням емпiрич-
них псевдопотенцiалiв [15] та першопринципних роз-
рахункiв у межах теорiї функцiонала електронної гус-
тини (DFT) iз використанням наближення локальної
густини (LDA) для обмiнно-кореляцiйного потенцiалу
в базисi орбiталей ґауссового типу [23], наближення
LDA в базисi плоских хвиль [24], узагальненого градi-
єнтного наближення (GGA) [25, 26], гiбридного фун-
кцiонала B3LYP [27], наближення LDA з поправками
GW-методики (G — функцiя Ґрiна, W — екранована
взаємодiя) [28].

Рис. 7. Зонна дiаграма кристалiв Si.

У випадку Si дно зони провiдностi лежить на лi-
нiї ∆ (Г–X) зони Брiлюена. Вершина валентної зо-
ни — у центрi зони Брiллюена (точка Γ). Вiдповiдно,
кремнiй є непрямозонним напiвпровiдником (отрима-
не значення ширини забороненої зони 1.10 еВ добре
узгоджується з даними експерименту 1.12 еВ).

Аналiз результатiв показує, що енерґiї мiжзонних
переходiв, отриманi з використанням МП, у випадку
кристалiв Si краще узгоджуються з експерименталь-
ними даними [17], нiж результати, одержанi з вико-
ристанням емпiричних псевдопотенцiалiв [15] та на
основi першопринципних пiдходiв [23–28], особливо
для важливих переходiв в околi забороненої зони, а
саме: Г2c–Г25′v, L1c–L3′v, X1c–X4v (iндекс c вiдповiдає
стану зони провiдностi, а iндекс v-стану валентної зо-
ни).

Енерґiя МП ЕМП
[15]

LDA
[23]

LDA
[24]

GGA
[25]

GGA
[26]

B3LYP
[27]

GW
[28]

Експер.
[17,21,22]

Eg 1.10 0.87 0.65 0.66 0.47 1.19 1.12, 1.17
Г1v− Г25′v −12.70 −12.60 −11.51 −11.91 −12.10 −12.11 −13.08 −11.57 −12.56
Г15c− Г25′v 3.36 3.34 2.57 2.55 2.47 2.65 3.78 3.23 3.35, 3.40
Г2c− Г25′v 4.19 4.37 3.24 3.28 3.27 4.68 3.96 4.16, 4.1
L1c− Г25′v 2.07 2.09 1.47 1.50 1.38 1.56 2.71 2.18 2.05, 2.1
L3c− Г25′v 4.23 3.88 3.32 3.33 3.49 5.34 4.06 3.91, 4.15
L3v− Г25′v −1.29 −1.26 −1.17 −1.20 −1.21 −1.23 −1.83 −1.20 −1.22
L1v− Г25′v −7.38 −7.33 −6.94 −6.96 −7.09 −7.06 −8.37 −6.78 −6.82
X4v− Г25′v −2.99 −3.02 −2.78 −2.86 −2.90 −2.90 −3.69 −2.83 −2.90, −3.3

L1c− L3′v 3.46 3.21 2.64 2.70 2.79 4.54 3.38 3.40
X1c−X4v 4.27 4.0 3.43 3.52 3.37 3.70 5.26 4.18 4.3

Таблиця 2. Енерґiї мiжзонних переходiв у кристалi Si (в еВ).

Дисперсiя валентних зон кристалiв Si та Ge є подiб-
ною, тодi як дисперсiя зон провiдностi суттєво вiдрiз-
няється, особливо в напрямках вiд центра зони Брiл-
люена. У випадку Ge (рис. 8) дно зони провiдностi
при k = 0 вiдповiдає електронному стану Г2′ , при пе-
реходi у високосиметричну точку L по лiнiї Λ дно зо-

ни опускається, так що мiнiмум зони провiдностi в
Ge перебуває в точцi L (стан L1). Вершина валентної
зони вiдповiдає стану Г25′ , який (без урахування спiн-
орбiтальної взаємодiї) шестикратно вироджений. Пер-
ший прямий перехiд вiдбувається мiж станами Г2′c–
Г25′v.
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Енерґiї станiв зони провiдностi, отриманi з викорис-
танням МП у випадку кристалiв Ge добре узгоджу-
ються з даними, одержаними на основi вимiрювання
фотоемiсiйних спектрiв [18], тодi як для обчислених
значень енерґiй станiв валентної зони маємо вищi роз-
бiжностi, нiж у випадку Si. Причиною цього є невра-
хування ефектiв спiн-орбiтальної взаємодiї в наших
розрахунках.

На вiдмiну вiд Si та Ge, кристал GaAs є прямо-
зонним напiвпровiдником iз найменшим мiжзонним

прямим переходом у точцi Γ (рис. 9). Наступний мi-
нiмум найнижчої зони провiдностi є поблизу точки
L. Антисиметрична частина потенцiалу приводить до
розщеплення рiвня X1, наявного в зонi провiдностi Si
та Ge, на два рiвнi X1 i X3. Енерґiї мiжзонних пере-
ходiв (табл. 4), отриманi з використанням МП, у ви-
падку кристалiв GaAs показують краще узгодження з
експериментальними даними [19–20], нiж результати,
одержанi з використанням першопринципних пiдхо-
дiв, особливо в порiвняннi з наближенням LDA.

Енерґiя МП ЕМП
[15]

LDA
[23]

GW
[23]

GGA
[26]

GW
[28]

Експер.
[18, 23]

Eg 0.73 0.90 0.01 0.65 0.62 0.66, 0.744

X1c− Г25′v 0.95 1.0 1.03 1.74 0.778 1.14 1.12, 1.3

Г15c− Г25′v 3.44 3.5 2.53 3.21 2.614 2.90 3.4, 3.21

Г2c− Г25′v 1.00 1.2 0.01 0.65 0.873 0.57 0.9, 0.89

L1c− L3′v 1.95 2.0 1.73 2.45 1.933 2.03 2.1

L3c− L3′v 5.38 5.4 5.2 6.04 5.111 5.58 5.4

X1c−X4v 3.85 3.8 4.05 4.9 3.836 4.31 4.3

K2c−K3v -3.62 −3.54 −4.5

Таблиця 3. Енерґiї мiжзонних переходiв у кристалi Ge (в еВ).

Енерґiя МП ЕМП
[15]

LDA
[23]

GW
[23]

LDA
[28]

GW
[28]

Експер.
[19,20,23]

Eg 1.41 1.40 0.57 1.32 0.49 1.22 1.42, 1.52

Г15c− Г15v 4.41 4.49 3.73 4.60 3.55 4.24 4.60, 4.61

L1c− Г15v 1.69 1.70 1.13 1.92 0.92 1.61 1.71, 1.74

X1c− Г15v 1.86 1.82 1.80 2.65 1.30 1.96 1.90

L1c− L3v 2.58 2.61 2.40 3.09 2.02 2.73 2.55

X1c− X5v 4.10 4.02 4.36 5.36 3.98 4.65 4.58

X1c− X3c 0.38 0.30 0.05 0.07 0.22 0.23 0.32, 0.57

Таблиця 4. Енерґiї мiжзонних переходiв у кристалi GaAs (в еВ).

Рис. 8. Зонна дiаграма кристалiв Ge. Рис. 9. Зонна дiаграма кристалiв GaAs.
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V. ВИСНОВКИ

Вивчено властивостi електронного спектра напiв-
провiдникiв Si, Ge та GaAs методом модельного псев-
допотенцiалу. Отримано добре узгодження з експе-
риментальними даними та результатами розрахун-
кiв iз використання рiзних модельних псевдопотенцiа-
лiв. Запропонований екранований модельний псевдо-

потенцiал може застосовуватися для розрахункiв зон-
ного енерґетичного спектра простих напiвпровiдни-
кових структур. Метод модельного псевдопотенцiалу
можна ефективно розширити для адекватного опи-
су енерґетичного спектра систем iз великою кiлькiс-
тю атомiв в елементарнiй комiрцi (напiвпровiднико-
вих гетероструктур та наноструктур).
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MODEL PSEUDOPOTENTIAL CALCULATIONS FOR THE ELECTRONIC STRUCTURE
OF Si, Ge, AND GaAs

P. M. Yakibchuk, O. V. Bovgyra, I. V. Kutsa
Faculty of Physics, Ivan Franko National University of Lviv,

8a, Kyrylo and Mefodiy St., Lviv, UA–79005, Ukraine
This paper describes a nonlocal model pseudopotential proposed for the description of the electron-ion in-

teraction in metals. In a series of works the present model pseudopotential was used to calculate the properties
of simple, transitional and rare earth metals. In all cases, a good agreement of calculation results with appro-
priate experimental data was obtained. When we determined the parameters of the pseudopotential for energy
eigenvalues we use energy of the observed spectroscopic terms of the free ion.

We have used parameters of model pseudopotential in our present semiconductor calculations. When construct-
ing the model pseudopotentials for semiconductors we substitute metallic dielectric permittivity function for the
corresponding function in Penn’s approximation. Spin-orbit contributions have not been included in the present
calculations. The band energy structure calculations have been performed for semiconductors Si, Ge, and GaAs.
The band structure parameters obtained in the present work demonstrate a good agreement with experimental
values and results of other calculations.

We conclude that the proposed screened model pseudopotential can be used for the calculation of band energy
spectrum of simple semiconductor structures and can be effectively extended to adequately describe the energy
spectrum of systems with a large number of atoms in the unit cell. This approach is motivated by the demand for
pseudopotentials able to address semiconductor heterostructures and nanostructures where ab initio methods are
both too costly and insufficiently accurate at the level of the local density approximation.

1702-7


