
لیتوابع هارتری فوک و کاربرد آنها در الکترونیک ملکو



بنام خدا



طرح مسئله:

:یدخوشه هایی از اتمها را در نظر گرفته و پارامترهای زیر را محاسبه کن

بهترین وپایدارترین ساختار

انررژی پیوندی

سطوح انرژی مجاز

باند ممنوعه

حالتهای برانگیخته

فرکانس رامان

شدت مادون قرمز



مشکل حل مسئله:

س ذره تعداد الکترونها زیاد است لذا تعداد متغیرها زیاد است و موضوع ب

ای است

یه اختالل در شرایط فعلی فقط میتوانیم اتم هیدروژن را با استفاده از نظر

حل کنیم

لذا موضوع مورد بحث حل معادله شودینگر بس ذره ای است



معادله شرودینگر بس ذره ای
الکترون برهم Nمعادله شرودینگربرای 

کنش کننده پارامترها







مشکل:

این معادله هم قابل حل نیست.

 لذا فرض می کنیم یکسری تابع شناخته شده مثلf(r)داریم و می نویسیم

f(r)ها لزوما متعامد نیستند و داریم





نیمبرای بدست آوردن مقادیر ویژه انرژی باید معادله هامیلتونی را حل ک  .

ایر اوال فرض می کنیم که الکترونها هنوز آزاد حرکت می کنند اما اثر س

الکترونها بطریقی روی آنها اعمال شده است 

(Hartree, Fock, Slater (SCF))

اول آنکه. دو حالت معموال مد نظر قرار میگیرد



(:در بحث این حالت کلی تر در نظر گرفته می شود)دوم

حاال دو شرط داریم که همزمان باید ارضائ شوند:



راه حل ارضائ همزمان این دو شرط استفاده از پارامتر لژاندر است

اما

پس



با جایگزینی رابطه انرژی پایه در رابطه شامل ضریب الکرانژ

که این معادله

•F  را اپراتورFOCKمی نامند و شکل ماتریسی آن بصورت زیر است

وانرژی کل با رابطه زیر Enبا قطری کردن این ماتریس مقادیر ویژه •

:داده می شود



 معادلهFOCKرا برای سیستمهای همگن مانند گاز الکترونی همگن می

توان دقیق حل کرد

تفاده اما برای سیستمهای نا همگن باید از یکسری توابع شناخته شده اس

یمبرای این منظور دترمینان تابع موج را بصورت زیر می نویس. کرد



در این شرایط تابع موج را با کت زیر نملیش میدهیم

که در این صورت مقدار پایه انرژی برابر است با

 با بسط اربتالهای اشغال شده حالت پایه بر حسب توابع پایهf(r)



 با تعریف ماتریسPijو مجددا نوشتن رابطه

بدست می آید



Hartree
approximation 

for free 
elecetrons

Fock operatotr

Hartree-
Fock

equation



•Fulfill symmetry 
requirement

•Equivalence  restriction 
(Conservation laws)

Hartree-Fock

•Not fulfill symmetry 
requirement

•Not equivalence restriction 
(Not conservation laws)

Unrestricted

Hartee-Fock



Abilities of Hartree-Fock method

Hartree-
Fock

Simple 
one atom 
structure

Non 
transient 
behavior

Error in 
band gap

Error in 
binding 
energy

Low 
number 
of aoms



Practical method
(Gaussian 2003 Software)
 Find the crystal structure of cluster

 Optimize the geometry

 Find the charge (e) and spin (2s+1) of cluster

 Choose the simulation method (HF, UHF, DF,..)

 Choose the base sets (STO/3G, LAND2Z,..)

 Do the simulation

 Analyze the results

 Do the correction if necessary



Gaussian 2003 Software
روش شبیه سازی کد مربوطه در نرم افزاز



Gaussian 2003 Software



InSb Cluster





InSbBi Cluster



InSbAs Cluster



GaAs Cluster



GaAsBi



CdSe Cluster

















پایان


