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Úvod

Olovnaté  chalkogenidy  (PbS,  PbSe  a  PbTe)  sú  IV–VI  polovodiče  s  úzkym zakázaným 

pásmom a kryštalickou štruktúrou kamennej soli. V nanokryštalickej fáze vykazujú nadpriemerné 

optické a elektrické vlastnosti, vďaka čomu majú široké použitie v mnohých aplikáciách. Majú úzke 

zakázané pásmo 280–410 meV pri izbovej teplote1, veľký polomer excitónov (20 nm v PbS a 46 nm 

v PbSe)2 a malú efektívnu hmotnosť elektrónov a dier, čo z nich robí veľmi dobré médium pre 

optoelektronické a fotovoltaické zariadenia, rovnako ako aj pre štúdium kvantového uväznenia2,3. 

Napríklad  na báze  PbSe/PbEuTe nanokryštálov  bol  skonštruovaný infračervený laser4.  Nedávne 

štúdie5 naznačujú,  že  PbSe  nanokryštály  by  mohli  tvoriť  základ  vysoko  výkonných  slnečných 

panelov. Vďaka impaktnej ionizácii sa silno energický pár elektrón-diera rozpadne na viaceré páry 

elektrón-diera s nižšou energiou. Dochádza tak k multiplikácii  nosičov, čo by mohlo teoreticky 

viesť  ku  panelom  s  konverzným  faktorom  60,3%18.  Aby  sme  plne  pochopili  de-excitačný 

mechanizmus,  je  potrebné  vedieť  viacej  o  elektrón-fonónovej  interakcii  v  olovnatých 

chalkogenidoch. Elektrónová  pásová štruktúra je veľmi dobre preskúmaná a boli urobené vysoko 

kvalitné  výpočty  (Ref.6 a  odvolávky  v  nej).  Napriek  tomu  fonónová  disperzia  olovnatých 

chalkogenidov nieje natoľko prebádaná. Experimentálne bola fonónová disperzia PbS, PbSe a PbTe 

meraná  neutrónovým  nepružným  rozptylom7,8,9.  Simulácie  fonónovej  disperzie  sa   doteraz 

pohybovali  na  úrovni  semi-emirických  modelov10,11,12,13.  Všetky  tri  materiály  vykazujú  tú  istú 

anomáliu v disperznom vzťahu; silný pokles longitudinálnej optickej (LO) vetvy v bode Γ. Pre LO 

pokles existujú rôzne vysvetlenia; Cowley a Dolling12 pripisujú LO spád tieneniu voľnými nosičmi 

v  kryštáli.  V semi-empirických  výpočtoch  fonónov  od  Upadhyaya  et  al.10 sa  zaviedol  termín 

dopovanie  voľnými  nosičmi. Maksimenko  a  Mishchenko13 vysvetľujú  LO  pokles  za  pomoci 

pseudo-Jahn-Tellerovho efektu11. Nedávne ab-initio výpočty fonónov olovnatých chalkogenidov14 

ukázali minimum v LO móde u PbSe a PbTe, ktoré sa v kalkuláciách výrazne prehĺbi po zahrnutí 

spin-orbitálnej väzby. Dôvod poklesu ostával však stále nevysvetlený.

V  tejto  práci uvádzame  systematickú  ab-initio štúdiu  disperzného  vzťahu  fonónov 

olovnatých chalkogenidov. Vďaka úzkemu zakázanému pásmu a kvázi-ferroelektrickému správaniu 
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týchto  materiálov  sme  museli  výpočtové  parametre,  ako  je  vzorkovacia  sieť,  alebo 

pseudopotenciály,  vyberať  veľmi  opatrne.  Naše  výpočty  kvantitatívne  reprodukujú akustické 

fonóny. Anomálie v LO a TO módoch reprodukujeme kvalitatívne ( keďže silno závisia od teploty13, 

na to, aby sme kvantitatívne zreprodukovali merania pri izbovej teplote, museli by sme vziať do 

úvahy  anharmonické  efekty).  Naše  výpočty  ukazujú,  že  obrátený  pík  LO  módu  v  bode  Γ  je 

prítomný aj v čistom materiály bez dopovania voľnými nosičmi. Pokles vysvetľujeme v analógii s  

Kohnovými anomáliami15, ktoré sa vyskytujú v semi-metalickom graféne16. Demonštrujeme, že ab-

initio výpočty môžu veľmi dobre reprodukovať špecifické teplo PbS, PbSe a PbTe a porovnávame 

ich  s  nedávnymi  výpočtami14,17,  v  ktorých  zahŕňajú  do  kalkulácií  aj  spin-orbitálny efekt. Ďalej 

predstavujeme ab-initio výpočty LO fonónových frekvencií pre PbSe dosky rôznych hrúbok. Naše 

výpočty  vysvetľujú výsledky  nedávnych  experimentov,  ktoré  robili  za  pomoci  Ramanovej 

spektroskopie18 pri ktorých merali závislosť píku od diametru kryštálov a pozorovali modrý posun 

dominantného píku (previazaný s LO módom) pri zmenšujúcom sa polomere nanokryštálov.

 

I. Detaily výpočtov

Za použitia harmonickej aproximácie získame fonónové frekvencie, ako funkcie vlnového 

vektora q z nasledovnej rovnice:

det∣ 1
M s M t

C st
αβ q−ω q2∣=0

[1]

Dynamická  matica  C st
αβ q zodpovedá  sile  vyvinutej  na  atóm  t v  smere β  vyvolanej 

posunom atómu  s v  smere α.  Maticu  sme vypočítali  za  pomoci  poruchovej  teórie  funkcionálu 

hustoty* (DFPT)19,20 implementovanej  v  programe  ABINIT21. Pri  tom sme  využili  aproximáciu 

lokálnej  hustoty** (LDA) na vyjadrenie funkcionálu*** výmeny a korelácie22. Vlnové funkcie sú 

rozložené do rovinných vĺn a vnútorné elektróny nahradené pseudopotenciálmi. 

* Density Functional Perturbation Theory
** Local-Density Approximation
***Exchange-correlation functional
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Zistili  sme,  že  fonónové  frekvencie  sú  veľmi  citlivé  na  výber  pseudopotenciálu  olova. 

Konkrétne  je  pri  výpočtoch  dôležité  zahrnúť  vnútorné  elektróny z  orbitálu  5d  medzi  valenčné 

elektróny.  (Na  rozdiel  od  prípadov  s  čistým olovom,  kde  5d   elektróny výrazne  neovplyvňujú 

fonónové frekvencie23). Dôvodom k tomuto kroku je silný iónový charakter chalkogenidov olova; 

atómy  olova  majú  tendenciu  preniesť  6p valenčné  elektróny  na  anióny,  následovne  prekryv 

orbitálov zostávajúcich 6s s 5d elektrónov olova s 3p orbitálom aniónu určuje kovalentnú časť PbX 

väzby (X = S, Se, Te). Keďže elektróny z 5d orbitálu prispievajú k väzbe, ich hustotu treba počítať 

explicitne  a  nenahrádzať  ich  pseudopotenciálom.  Vytvorili  sme24,25 a  otestovali  rôzne 

pseudopotenciály  Troullier-Martins-ovho  typu  a  overili,  že  pseudopotenciály  z  ABINIT21 web-

stránky dávajú konvergentné výsledky fonónových frekvencií.  Na rozklad vlnových funkcií sme 

použili rovinné vlny po energiu 40 hartree.

DFT-LDA

(Å)

Expt. 30 K

(Å)

Expt. 300 K

(Å)

PbS 5.810 5.909 5.936

PbSe 6.012 6.098 6.124

PbTe 6.318 6.428 6.46

Tabuľka 1: Porovnanie vypočítaných mriežkových konštánt s experimentálnymi hodnotami (Ref.1) pri teplote 30K a  
300K.

Bolo pozorované, že ab-initio vypočítané fonónové frekvencie ferroelektrických materiálov 

sú v lepšej zhode s experimentálnymi hodnotami, ak sa v nich používa experimentálna mriežková 

konštanta (namiesto mriežkovej konštanty získanej z minimalizácie celkovej energie26). Dôvodom 

je,  že  LDA podhodnocuje  mriežkovú  konštantu  a  v  skoro  ferroelektrických  materiáloch aj  1% 

podhodnotenie  silne  ovplyvňuje  ferroelektrickú  stabilitu.  V  našich  výpočtoch  sme  používali 

experimentálne mriežkové konštanty zodpovedajúce teplote 300K, uvedené v Tabuľke [1] spolu s 

hodnotami  optimalizovaných  mriežkových  konštánt.  Vzhľadom  na to,  že  sme  zanedbali 

anharmonické efekty, ktoré sú veľmi ťažko zahrnuteľné na ab-initio úrovni27, nepredpokladáme, že 

plne reprodukujeme tepelnú závislosť fonónových frekvencií.
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Na to, aby sme získali konvergentné výsledky sme na vzorkovanie elektronických k bodov z 

prvej Brilliouin-ovej zóny používali takzvanú (7,3) vhniezdenú sieť*, to znamená 7x7x7 (posunutá) 

Monkhorst-Pack28 sieť s 3x3x3 zahusteným vzorkovaním okolo  bodu symetrie L. Aby sme dostali 

fonóny pre ľubovoľný fonónový vlnový vektor  q ,  spočítali sme explicitne dynamickú maticu

C st
αβ q na  8x8x8 sieti  a  ľubovoľný  vektor   obdržali  Fourierovskou  interpoláciou.  Aby  sme 

dôkladne reprodukovali LO pokles v blízkosti  Γ, spočítali sme explicitne dynamickú maticu pre 

body pozdĺž línií vysokej symetrie ∆, Σ, a Λ v blízkosti bodu Γ. 

II. Disperzný vzťah fonónov.

Na  obrázkoch  [1,2,3]  predstavujeme 

nami  vypočítané  fonónové  disperzné  krivky 

pre  chalkogenidy  olova  v  porovnaní  s 

experimentálnymi  dátami  získanými 

nepružným  rozptylom  neutrónov.  Zároveň 

ukazujeme  vypočítanú  hustotu  stavov 

fonónov,  ktorú  sme  potrebovali  na  výpočet 

špecifického  tepla.  Vo  všetkých  troch 

prípadoch  dosahujeme  výbornú  zhodu  s 

experimentom pre tri akustické módy. Keďže 

atómy Pb sú oveľa ťažšie ako atómy S, Se a 

Te,  akustické  vetvy  zodpovedajú  skoro 

výlučne  vibráciám  olovnatých  iónov.  Následkom  toho  disperzia  akustických  módov  je  veľmi 

podobná  pre  všetky  chalkogenidy  olova.  Hlavným  rozdielom  je  malý  pokles  frekvencie 

zodpovedajúci zväčšujúcej sa mriežkovej konštante v sériách PbS, PbSe a PbTe. Tri optické vetvy 

zodpovedajú  aniónovým  vibráciám.  Maximálna  frekvencia  sa  škáluje  ako 1/M X ,  kde  X 

predstavuje prislúchajúci anión.  V prípade PbS majú optické módy tak vysokú energiu, že

* nested grid
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Obrázok 1:  Ľavý panel:  vypočítaná fonónová disperzná krivka  
pre  PbS  (plné  čiary)  v  porovnaní  s  experimentálnymi  
dátami8(bodky). Pravý panel: hustota stavov fonónov.



 nedochádza  ku  kríženiu  s  akustickými 

vetvami, v prípade PbSe a PbTe ku kríženiu 

dochádza.

Vo  všetkých  troch  prípadoch 

pozorujeme značný LO/TO rozštep v  Γ.  Pre 

kubické systémy je rozštep daný:

ω2
LO − ω2

TO = 4π e2

μΩ
Z*2

ϵ

[2]

kde  Z* je  efektívny  náboj,  ε je  dielektrická 

konštanta,  e je  náboj  elektróna, Ω  je  objem 

jednotkovej  bunky  a   =
M Pb M X

M PbM X
 je  efektívna  hmotnosť.  Hodnoty  pre  Z*  udávame  v 

Tabuľke [2]. 

ϵϵ Z*

PbS 19.6 ±4.5

PbSe 24.1 ±4.9

PbTe 31.7 ±6.1

Tabuľka 2: Hodnoty dielektrickej konštanty a efektívneho náboja pre tri olovnaté chalkogenidy. Výpočty boli robené na 
úrovni DFT-LDA s experimentálnou mriežkovou konštantou pri teplote 300 K.

Vďaka veľkým efektívnym nábojom je  napriek  silnému dielektrickému tieneniu  LO/TO 

rozštep silno prehĺbený. Konzekventne TO mód dosahuje veľmi nízku frekvenciu v bode Γ, ktorá je 

veľmi citlivá na mriežkovú konštantu. Napríklad umelé zväčšenie mriežkovej konštanty pre PbSe o 

0.1 Å vedie k poklesu frekvencie TO módu pod nulu, teda smerom k imaginárnym hodnotám, čo 

znamená že fcc fáza by už nebola stabilnou. Toto je jasný prejav kvázi ferroelektrického charakteru
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Obrázok 2:  Ľavý panel:  vypočítaná fonónová disperzná krivka  
pre  PbSe  (plné  čiary)  v  porovnaní  s  experimentálnymi  
dátami9(bodky). Pravý panel: hustota stavov fonónov.



 olovnatých chalkogenidov. Vo všetkých troch 

prípadoch zaznamenávame významný pokles 

frekvencie  LO módu v  oblasti  Γ.  Cowley z 

Dolling12 vyjadrili predpoklad, podľa ktorého 

by tento jav mohol byť  spôsobený tienením 

makroskopického  elektrického  poľa 

sprevádzajúci  LO  mód  voľnými  nosičmi, 

ktoré  by  mohli  pochádzať  z  dopovania  od 

nečistôt. Naše výpočty sme robili bez pridania 

voľných  nosičov,  napriek  tomu  sme 

zreprodukovali  LO  anomáliu.  Dopovanie 

voľnými  nosičmi  môže  prispievať  k  LO 

poklesu,  ale  nezdá  sa  byť  jeho  primárnou  príčinou.  Naše  výpočty  sú  skôr  v  zhode  s  teóriou 

Maksimenka a Mischenka13,  ktorí  LO anomáliu vysvetľujú na základe silnej elektron-fonónovej 

interakcie pseudo-Jahn-Teller-ovho typu bez prítomnosti dopovania voľnými nosičmi. LO pokles 

vysvetľujeme ako kvázi Kohnovú anomáliu*. Kohnová anomália15 je pojem známy z metalických 

systémov,  v  ktorých  sú  vibrácie  iónových  jadier  čiastočne  odtienené  okolitým  elektrónovým 

plynom. Tienenie môže byť pre vibrácie o vlnového vektoru q , ktorý spája dva body Fermiho 

plochy, silno znásobené. Zosilnené tienenie potom vedie k poklesu vo fonónovej disperzii  hodnôt

q .  Nedávno boli  objavené dve Kohnové anomálie  v graféne9.  Elektronická pásová štruktúra 

prvej Brillouinovej zóny grafénu vykazuje dva kónické prieseky** pásu π a π* na Fermiho úrovni. 

Fermiho  plocha  je  takto   zredukovaná  na  dva  body,  tým pádom môžeme  pozorovať  Kohnové 

anomálie v bode Γ ( q = 0 ) a v bode K.

Olovnaté chalkogenidy sú polovodiče a teda v ich disperziách fonónov niesu  –a priori– 

Kohnové anomálie. Avšak priame zakázané pásmo v bode vysokej symetrie L je malé a stlačením 

mriežky  ho vieme dostať na nulu.  Prípad PbS je znázornený na Obrázku [4], kde prezentujeme 

elektronickú pásovú štruktúru pozdĺž čiar vysokých symetrií Γ→L→W pre tri rôzne hodnoty

*near Kohn anomaly

**linear crossings
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Obrázok  3:  Ľavý panel: vypočítaná fonónová disperzná krivka  
pre  PbTe  (plné  čiary)  v  porovnaní  s  experimentálnymi  
dátami7(bodky). Pravý panel: hustota stavov fonónov.



 mriežkovej  konštanty.  Najvyššie  valenčné 

pásmo v  oblasti  L pozostáva  z  3p  orbitálov 

síry  (S).  Najnižšie  vodivostné  pásmo  má 

charakter 6p orbitálu olova (Pb) s prímesou 4s 

orbitálu  síry.  Šírka  zakázaného  pásma 

počítaného  DFT-LDA  s  experimentálnou 

mriežkovou konštantou pri  teplote  300 K je 

267meV.  Jeho  hodnota  klesne  na  216meV, 

keď  použijeme  experimentálnu  mriežkovú 

konštantu  pri  teplote  30  K.  Umelým 

zmenšením mriežkovej konštanty redukujeme 

zakázané  pásmo  v  bode  L.  Keď mriežkovú 

konštantu  stlačíme  na  hodnotu  a=5.801  Å, 

zakázané  pásmo  je  nulové  s  lineárnym 

skrížením* pásov  v  smere  L→Γ a 

parabolickou disperziou v smere L→W (viď 

pravý  panel  Obrázku  [4]).  Situácia  je 

analogická  k  situácii  v  graféne;  systém  je 

semi-metalický  a  Fermiho  plocha  je  ostrá, 

lokalizovaná  v  bodoch  vysokej  symetrie  L. 

Pre  prislúchajúce  fonóny  môžeme  očakávať 

Kohnovú anomáliu v Γ a X (rozdiel vlnových 

vektorov  medzi  dvomi  bodmi  L zodpovedá 

buď  Γ alebo  X). Je dôležité poznamenať, že 

ďaľšie  zmenšovanie  mriežkovej  konštanty 

znovu  otvorí  zakázané  pásmo  v  bode  L, 

pričom charakter vodivostného a valenčného 

pásma je obrátený a dochádza tak k reálnemu 

skríženiu  pásov  v  smere  L→W.  Neskoršia, 

podobná  štúdia  zakázaného  pásma  pri 

*linear crossing
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Obrázok 5: Farebné čiary: Vypočítané fonónové disperzie PbS  
pre tri rôzne mriežkové konštanty a. (čierné plné čiary):  
experimentálna mriežková konštanta pri teplote 300 K; (modré 
bodkované čiary): experimentálna mriežková konštanta pri  
teplote 30 K; (červené prerušované čiary) a=5.801 Å stlačená 
mriežková konštanta pri ktorej sa uzavrie zakázané pásmo  
Bodky: experimentálne dáta17.

Obrázok 4:  Ľavý  panel: elektronická  pásová  štruktúra  PbS  
(DFT-LDA  bez  spin-orbitálnej  väzby)  pre  tri  rôzne  hodnoty  
mriežkovej  konštanty  a. (čierné  plné  čiary):  experimentálna  
mriežková  konštanta  pri  teplote  300  K;  (modré  bodkované 
čiary): experimentálna mriežková konštanta pri teplote  30  K;  
(červené  prerušované  čiary):  a=5.801  Å  stlačená  mriežková  
konštanta  pri  ktorej  sa  uzavrie  zakázané  pásmo.  Fermiho 
hladina  je  na  0  eV.  Pravý  panel: priblíženie  oblasti  okolo  
priameho zakázaného pásma v bode L



umelom stlačení kryštálu (Svane et al. 201029), využívajúca QSGW teóriu pre  ab-initio  výpočty, 

potvrdzuje naše výsledky o uzavretí zakázaného pásma a lineárneho skríženia.

Na  Obrázku  [5] predstavujeme  disperzný  vzťah  fonónov  PbS  pre  tri  rôzne  hodnoty 

mriežkovej  konštanty.  Ako  sme  predpokladali,  stlačením  mriežkovej  konštanty  dochádza  k 

stvrdnutiu väzieb a  teda k náraste  fonónových frekvencií.  Zmenšením mriežkovej  konštanty sa 

systém stáva „menej ferroelektrickým“, čo najviac ovplyvňuje TO mód. Najvyššia vetva optického 

módu poklesne v bodoch Γ a X kde pozorujeme ostré obrátené píky zodpovedajúce predpovedanej 

Kohnovým anomáliám.  V ďalšom pozorujeme,  že  LO a  TO módy sú  pri  stlačenej  mriežkovej 

konštante degenerované v bode Γ; v semi-metalickom priblížení stlačenej mriežkovej konštanty ide 

ε do nekonečna a LO/TO rozštep ide k nule, podľa rovnice [1]. Rozšírením zakázaného pásma na 

jeho pôvodnú hodnotu (zväčšením mriežkovej konštanty)  sa vráti LO/TO rozštep do pôvodného 

stavu. Avšak viditeľný pozostatok Kohnovej anomálie ostáva vo forme silného obráteného píku LO 

módu v bode Γ. Na základe toho interpretujeme LO pokles ako kvázi Kohnovú anomáliu.

III. Špecifické teplo

Špecifické  teplo  materiálov  závisí  od  hustoty  stavov  fonónov  D(ω) (pravý  panel  na 

Obrázkoch [1,2,3]) a dá sa numericky spočítať podľa nasledovnej formuly:

cv = N A k∫
0

∞  ℏω
kT


2

eℏω/kT

eℏω / kT−12
Dωdω

[3]

kde  k je  Boltzmannova  konštanta  a  NA je  Avogadrova  konštanta*.  Kvalitu  našich  ab-initio 

vypočítaných fonónov môžeme preveriť  porovnaním takto spočítaného špecifického tepla  (cv)  s 

experimentálnymi dátami pre PbS, PbSe, a PbTe.14,17,30,31.

*D je normalizované na počet fonónových vetiev (6)
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V ľavom panely Obrázka  [6] je 

znázornené špecifické teplo ako funkcia 

teploty.  Všetky tri  krivky konvergujú  k 

typickej  hodnote  Petit  a  Dulonga 

6NAk=49.9  J  /mol.K  pre  materiály  s 

dvoma atómami v primitívnej bunke. V 

pravom  panely  Obrázka  [6] sú 

znázornené  závislosti  cv /T
3 v  nízko-

teplotnom  režime.  Všetky  tri  krivky 

vykazujú maximum v rozmedzí 8 až 12 

K.

Vzhľadom  na  to,  že  sme 

fonónovú  disperziu  počítali  s  použitím 

mriežkovej konštanty pri izbovej teplote, 

očakávame,  že  podhodnotíme  frekvencie  akustických  fonónov pri  veľmi  nízkych teplotách,  pri 

ktorých sa mriežková konštanta zmenší a interatómové silové konštanty narastú. Následovne, nami 

spočítané cv /T
3  pre PbS by malo nadhodnotiť experimentálne údaje. Na Obrázku [6] (modrá 

prerušovaná čiara)  môžeme overiť,  že  naozaj  dochádza k predpokladanému prípadu;  maximum 

cv /T
3  dosahuje hodnotu 1750  J/mol.K4. Pre lepšie ohodnotenie špecifického tepla pri nízkej 

teplote sme zopakovali výpočet hustoty stavov pre PbS s mriežkovou konštantou pri teplote 30 K 

(pozri Tabuľka  1). Výsledné  cv /T
3  (plné čierne čiary na Obrázku [6]) je v perfektnej zhode s 

nameranými dátami. Pre PbSe máme dobrú zhodu s experimentálnymi hodnotami. V prípade PbTe 

je špecifické teplo, spočítané na základe fonónov pri nízko teplotnej mriežkovej konštante, nižšie 

ako  namerané  dáta.  Predpokladáme,  že  by  sme  na  dosiahnutie  lepšej  zhody  s  nameranými 

hodnotami museli do výpočtov zahrnúť spin-orbitálnu väzbu, keďže v prípade PbTe má s-o väzba 

silnejší vplyv ako u PbSe a PbS14.
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Obrázok 6:  Farebné  čiary: Ľavé  panely:  Špecifické  teplo  pre  tri  
olovnaté  chalkogenidy ako funkcia teploty.  Pravé panely:  Špecifické 
teplo  predelené  T3 v  nízko  teplotnom  režíme.  Výsledky  ab-initio  
fonónových výpočtov za použitia mriežkovej konštanty pri teplote 30 K 
(plné čiary) a 300 K (prerušované čiary).  Symbol  y  :   Experimentálne  
dáta od Cardona et al.17, Romero et al.14 a Bevolo et al.31



IV. Štúdia priestorového uväznenia LO fonónov v nanokryštáli  PbSe

      Nanokryštály olovnatých chalkogenidov 

sú vďaka svojim vlastnostiam (úzke zakázané 

pásmo,  veľký  excitonický  polomer  a  malá 

efektívna  hmotnosť  nosičov)  vhodné  na 

štúdium  optického  uväznenia*2,3
. Analogicky 

sa očakáva, že sa kvantové uväznenie prejaví 

aj na fonónoch. Jednou z metód ako detekovať 

fonóny  v  nanokryštáloch  je  Ramanova 

spektroskopia. V masíve vieme detekovať LO 

mód  v  bode  Γ,  pravdepodobne  vďaka 

Fröhlichov  mechanizmu32.  Na  tému 

Ramanovej spektroskopie nanokryštálov bolo 

zameraných  len  niekoľko  štúdii33,34,/35,36 a  vykazovali  protichodné  výsledky.  Z  prevedených 

experimentov bolo nejasné v ktorom smere (hore/dole) dochádza k posunu frekvencii pri prechode 

z  masívu  na  nanokryštáli  rôznych  veľkostí.  V nedávnej  práci  Habinshuti  et  al.18 prezentovali 

systematickú  štúdiu  Ramanovou  spektroskopiou,  kde  sledovali  uväznenie  fonónov  v 

nanokryštáloch PbSe. V súlade s experimentálnou štúdiou a na doplnenie celkového obrazu sme 

vypočítali ab-initio fonóny PbSe nanokryštálov.

Fonóny PbSe nanokryštálov sme vypočítali za pomoci teórie funkcionálu hustoty19 (DFT) v 

priblížení  lokálnej  hustoty22 (LDA)  implementovanej  v  programe  Quantum  Espresso37.  Dosky 

nanokryštálov sa skladali z 6 až 15 vrstiev s orientáciou (001). Dosky sme zoradili do periodickej  

superbunky s 14 a.u. vákua medzi jednotlivými doskami (pred relaxáciou). Vlnové funkcie sme 

rozložili  do rovinných vĺn s maximálnou energiou 30 Ry a prvú Brillouinovú zónu vzorkujeme 

10×10×2 sieťou. Pre olovo sme použili Vanderbiltov ultrajemný pseudopotenciál s 5d elektrónmi vo 

valenčnom pásme,  pre  selén  sme  použili  Bachelet-Hamann-Schlüter  pseudopotenciál.  V smere 

* optical confinement
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Obrázok 7: F  arebné čiary:   (čierná): výpočítané frekvencie LO 
módu pre (100) PbSe dosky s hrúbkou od 6 po 15 vrstiev. 
(červená): namerané Ramanové frekvencie. Pravý panel 
znázorňuje vibračné vzory kvantovo uväzneného LO módu (s  
polarizáciou kolmou na dosku) pre 12 vrstvovú dosku. Dva stĺpce 
Pb (šedé) a Se (oranžové) atómov predstavujú motív elementárnej  
bunky v doske.



roviny  dosiek  sme  použili  experimentálnu  mriežkovú  konštantu  pri  izbovej  teplote  6.124Å27. 

Geometriu  v  smere  kolmom na  rovinu  dosiek  sme optimalizovali,  čo  viedlo  k  1.3% skráteniu 

vzdialeností  medzi susediacimi atómami a ku zvlneniu povrchu dosky o 0.072Å (rozdiel  medzi 

kolmou vzdialenosťou Pb a Se atómov od roviny dosky). Fonónové frekvencie sme vypočítali z 

rovnice  1 a  elementy  dynamickej  matice  za  pomoci  poruchovej  teórie  funkcionálu  hustoty19 

(DFPT).

Výsledky sú zhrnuté na Obrázku [7] a v Tabuľke [3]. Naše výpočty potvrdzujú nárast LO 

frekvencii  pri  zmenšujúcom sa  priemere  nanokryštálu,  ako  bolo  pozorované  pri  experimente  a 

očakávané na základe modelu kvantového uväznenia.  Vypočítané frekvencie sú čiastočne vyššie 

ako namerané,  čo je  zapríčinené LDA priblížením, avšak kvalitatívny priebeh kriviek sa veľmi 

dobre zhoduje s  nameranými hodnotami.  Ďalšia nepresnosť,  pri  porovnávaní našich hodnôt v s 

experimentálnymi,  spočíva v dielektrickom okolí  nanokryštálov,  ktoré  môže silno ovplyvniť na 

interakciu medzi indukovaným makroskopickým elektrickým poľom a LO módom. 

PbSe diameter/hrúbka dosky
[nm]

Experimentálne LO frekvencie 
[cm-1]

Ab-initio vypočítané LO 
frekvencie [cm-1]

5.5 142.6 147
6.8 140.5 144.5
8.5 138.3 142.5

Tabuľka 3: porovnanie ab-initio vypočítaných (táto práca128) LO fonónových frekvencii a nameraných Ramanovou  
spektroskopiou18 v závislosti od priemeru nanokryštálu (hrúbka dosky ako ekvivalent)

Zaznamenali sme, že anomália LO módu fonónovej disperzií v masíve PbSe (nameraná8,9 a 

vypočítaná38)  sa  prejavuje  aj  v  závislosti  Ramanovho  spektra  nanokryštálov  od  ich  priemeru. 

Kontrastne  k  väčšine  materiálov  v  nanokryštalickej  fáze,  kde  frekvencia  Ramanovskyaktívných 

fonónonových  módov  poklesne,  v  prípade  PbSe  zaznamenávame  nárast  Ramanovho  píku  so 

zmenšujúcim sa priemerom kryštálu. Kvalitatívne to vysvetľujeme v rámci kvantového uväznenia 

LO  módu,  keďže  fonónová  disperzia  má  pokles  v  centre  zóny.  Zmenšenie  polomeru  kryštálu 

znamená nárast  hodnoty kvantovaného vlnového vektora a  čo vedie  k nárastu frekvencie.  Toto 

správanie  sme  kvalitatívne  potvrdili  ab-initio výpočtom fonónov  PbSe  dosiek  rôznych  hrúbok. 
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Výpočty  zohľadňovali  aj  zmenu  v  elektrónovej  štruktúre  (zväčšenie  zakázaného  pásma)  a 

dielektrické okolie.

Záver:

Využitím  DFT+DFPT  v  aproximácii  lokálnej  hustoty  sme  vypočítali  disperzný  vzťah 

fonónov olovnatých chalkogenidov (Obrázky [1,2,3]). Použitie striktných konvergentných kritérií a 

premysleného výberu pseudopotenciálu olova a vzorkovania k-bodov (T-M pseudopotenciál olova s 

5d elektrónmi vo valenčnom páse a vhniezdená M-P vzorkovacia sieť), nám umožnilo dosiahnuť 

veľmi  dobrú  zhodu  s  experimentálnymi  fonónovými  dátami6,7,8,9 a  meraniami  špecifického 

tepla14,17,30,31. Akustické módy sme reprodukovali skoro exaktne a nami vypočítané špecifické teplo 

(Obrázok  [6]), závislé prevažne od akustických fonónov, sa dobre zhoduje s meraniami. Optické 

módy fonónov sa zhodujú kvalitatívne s experimentálnymi dátami, ale sú v horšej kvantitatívnej 

zhode  s  nameranými  hodnotami  ako  akustické.  Odchýlku  sme  očakávali,  keďže  naše  výpočty 

zahŕňali vplyv teploty len cez výber mriežkovej konštanty meranej pri izbovej teplote, zatiaľ čo 

renormalizácia cez fonón-fonónovú interakciu27 bola v rámci harmonického priblíženia zanedbaná. 

Naše  výpočty  reprodukujú  silný  pokles  LO  módu  v  bode  Γ.  LO  pokles  v  Γ  súvisí  s  úzkym 

zakázaným pásmom a dá sa vysvetliť ako kvázi Kohnová anomália. V našej štúdii elektrónovej 

pásovej  štruktúry  PbS (Obrázok  [4])  ukazujeme,  že  stlačené  PbS  je  semi-metalický  systém 

správajúci sa podobne ako grafén (nulové zakázané pásmo v bode L, lineárne prekríženie v smere 

L→Γ,  parabolická  disperzia  v  smere  L→W) a  preto  by mal  vykazovať  Kohnové anomálie  vo 

fonónovej disperzií v bode Γ alebo X. 

Taktiež sme vypočítali fonóny na nanokryštalickej úrovni a  Γ fonóny selenidu olovnatého 

pre kvantové bodky rôznych veľkostí  (Obrázok [7]),  doplňujúc  výsledky v súlade s nedávnymi 

experimentami  Ramanovou  spektroskopiou18,  kde  skúmali  priestorové  uväznenie  fonónov  v 

nanokryštáli PbSe.

Detailne sme preskúmali disperzný vzťah fonónov olovnatých chalkogenidov, vrátane LO 
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poklesu v bode Γ, a tak sme poskytli veľmi kvalitné dáta pre ďalší výskum. V posledných rokoch 

boli  objavené veľmi perspektívne  elektrické  a  optické  vlastnosti  nanokryštálov  olovnatých solí, 

vďaka  čomu  by  sa  mohli  stať  dobrým  médiom  pre  moderné  opto-elektronické  zariadenia, 

luminiscenčné organické farbivá a obzvlášť vysoko-účinné slnečné kolektory (PbS, PbSe). Veľa 

výskumných  projektov,  teoretických  a  experimentálnych,  sa  zameralo  na  optické  a  elektrické 

vlastnosti nanokryštálov, obzvlášť v oblasti slnečnej konverzie. Napriek tomu  máme stále medzery 

v  úplnom  pochopení  všetkých  ich  vlastností.  Predovšetkým  je  nevyhnutné  hlbšie  preskúmať 

elektrón-fonónovú interakciu v olovnatých chalkogenidoch na to, aby sme dostatočne pochopili de-

excitačný  mechanizmus  horúcich  nosičov.  Náš  výskum  poskytuje  nevyhnutné  dáta  pre  ďalšie 

skúmanie nanokryštalickej fázy.
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Abstract

Key words: ab-initio calculations, lead chalcogenides, phonons, phonon confinement

We present ab-initio phonon dispersion relations for the three lead chalcogenides PbS, PbSe, 

and PbTe. The acoustic branches are in very good agreement with inelastic neutron-scattering data. 

Also calculations of the specific heat give good agreement with experimental data. The pronounced 

minimum of the transverse-optical (TO) branch at  Γ due to the near ferroelectricity of the lead 

chalcogenides is qualitatively reproduced. In addition, we find a pronounced dip in the longitudinal-

optical (LO) branch at Γ. This dip was previously explained as the effect of “free carriers” due to 

the presence of impurities. The calculations demonstrate that it persists also in the case of pure lead 

chalcogenides. We explain the dip as a “near Kohn anomaly” which is associated with the small 

electronic band gap at the high-symmetry point L. We show that this band-gap can be reduced to 

zero upon compression of the crystal lattice constant by 1.8%. In this case, the conduction and 

valence bands at L display a linear crossing, the TO and LO mode at Γ are degenerate, and a very 

pronounced Kohn anomaly in the LO mode occurs. Furthermore, we have given theoretical and 

computational support for the interpretation of the diameter dependence of the Raman spectra of 

lead  selenide  nanocrystals.  The  first  order  Raman peak  at  about  136cm-1 and  its  second order 

overtone at twice this wave number move up in energy with decreasing nanocrystal radius. We 

interpret this anomalous behavior in terms of quantum confinement of the longitudinal optical (LO) 

phonon. This interpretation is validated by ab-initio calculations of the phonons of PbSe slabs with 

up  to  fifteen  layers,  taking  into  account  the  effects  of  dielectric  embedding.  The  LO  mode 

perpendicular to the slab shifts indeed upwards with decreasing layer thickness. Our work provides 

the starting point for the investigation of electron-phonon coupling in bulk and nanocrystalline lead 

chalcogenides, which should help to better understand the photon absorption mechanisms and the 

use of these materials in light-harvesting and light-emitting devices.
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