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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

 Μελετάμε, χρησιμοποιώντας υπολογισμούς ηλεκτρονικής δομής από πρώτες 

αρχές, τις μαγνητικές ιδιότητες διάφορων κραμάτων (BiFeO3, BiMnO3 και Bi2MnFeO6) 

και πολυστρωμάτων είτε με ημιαγώγιμο υπόστρωμα (InP/BiFeO3) είτε με υπόστρωμα 

μετάλλων μετάβασης (V/BiFeO3 και Fe/BiFeO3). Όλα τα κράματα και τα πολυστρώματα 

τα οποία μελετήθηκαν είχαν δομή σφαλερίτη (zinc – blend). Τα υλικά αυτά ανήκουν στην 

κατηγορία των μαγνητοηλεκτρικών υλικών, μία κατηγορία με έντονο επιστημονικό 

ενδιαφέρον λόγω των πολλαπλών πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει η χρησιμοποίησή 

τους σε μαγνητοηλεκτρικές εφαρμογές, π.χ. σε σκληρούς δίσκους και σε μνήμες 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 Τα παραπάνω υλικά μελετήθηκαν για διαφορετικές μαγνητικές δομές. Για το 

BiFeO3 θεωρήσαμε τρεις πιθανές αντισιδηρομαγνητικές διαμορφώσεις και την 

σιδηρομαγνητική λύση. Επίσης μεταβάλαμε την πλεγματική σταθερά της μοναδιαίας 

κυψελίδας από 5.6 a.u. έως και 8.1 a.u.. Για το BiMnO3 μελετήθηκαν τρεις 

αντισιδηρομαγνητικές και μία σιδηρομαγνητική διαμόρφωση για δύο τιμές της 

πλεγματικής σταθεράς: 14 a.u. (ή 3.703 Å) και 14.7 a.u. (ή 3.888 Å). Για το Bi2MnFeO6 

υπάρχουν τρεις διαφορετικές περιπτώσεις ανάλογα με τις θέσεις των ατόμων Fe και Mn, 

και για κάθε περίπτωση έχουν μελετηθεί πέντε αντισιδηρομαγνητικές διαμορφώσεις και 

μία σιδηρομαγνητική, για τις ίδιες πλεγματικές σταθερές με το BiMnO3. Στα 

πολυστρώματα InP/BiFeO3 υπάρχουν τέσσερις περιπτώσεις των οποίων η διαφορά 

βρίσκεται στις θέσεις των ατόμων In και P στο υπόστρωμα. Τέλος, στα πολυστρώματα 

V/BiFeO3 και Fe/BiFeO3 μελετήθηκαν πέντε διαφορετικές περιπτώσεις, των οποίων η 

διαφορά εντοπίζεται στην πλεγματική σταθερά. 

 Οι προσομοιώσεις μας έδειξαν ότι ενώ τα κρυσταλλικά κράματα παρουσιάζουν 

έντονες μαγνητικές ιδιότητες, στην περίπτωση των πολυστρωματικών υμενίων, η μείωση 

σε διαστάσεις οδηγεί σε σημαντική υποβάθμιση των μαγνητικών ιδιοτήτων και σε μερικές 

περιπτώσεις σε σχεδόν μη – μαγνητικές λύσεις. 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 We study, using first – principles electronic structure calculations, the magnetic 

properties of various alloys such as BiFeO3, BiMnO3, Bi2MnFeO6 and multilayers with a 

semiconducting (InP/BiFeO3) or a transition metal (V/BiFeO3 and Fe/BiFeO3) substrate. 

All the previous alloys and multilayers have a zinc – blend structure. These materials are 

known as magnetoelectric materials, a category which has attracted intense scientific 

interest due to the advantages of implementing these materials in spintronic devices e.g. 

computer's hard disks and RAM memories.  

 These materials were studied for various magnetic structures. For BiFeO3 we 

considered three antiferromagnetic and a ferromagnetic configurations. We also varied the 

lattice constant of the unit cell from 5.6 a.u. to 8.1 a.u.. For BiMnO3 we studied three 

antiferromagnetic and one ferromagnetic configurations for two values of the lattice 

constant: 14 a.u. (or 3.703 Å) and 14.7 a.u. (or 3.888 Å). For Bi2MnFeO6 there are three 

different cases depending on the positions of Fe and Mn atoms, and in each studied case  

five antiferromagnetic and one ferromagnetic configurations were taken into account, 

concerning InP/BiFeO3 multilayers there are four cases where the difference concern the 

positions of In and P in the substrate. Finally, the multilayers V/BiFeO3 and Fe/BiFeO3 

were studied for five different values of the lattice constant.  

 Our simulations show that although the bulk alloys exhibit considerable magnetic 

properties, the latter are seriously downgraded for multilayers and in same casses 

magnetism almost vanishes. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εισαγωγή στην σπιντρονική 

 

 

 Ο κλάδος της μαγνητοηλεκτρονικής αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια 

με απώτερο στόχο την αντικατάσταση των σημερινών ηλεκτρικών διατάξεων με διατάξεις 

που βασίζονται στο σπιν των ηλεκτρονίων και όχι στην κίνηση φορτίου. Η εμφάνιση  των 

μαγνητικών φαινομένων γίνεται στην νανοκλίμακα επιτρέποντας την σμίκρυνση των 

ηλεκτρονικών διατάξεων ενώ ταυτόχρονα δεν απαιτείται για την λειτουργία τους η 

συνεχής εφαρμογή τάσης και συνεπώς παρουσιάζουν πολύ μικρότερη ενεργειακή 

κατανάλωση. Τα θεμέλια αυτού του κλάδου τέθηκαν από τους Fert και Grunberg με την 

ανακάλυψη του φαινομένου της γιγαντιαίας μαγνητοαντίστασης για το οποίο 

βραβέυτηκαν με το Nobel Φυσικής το 2007.  

 Τα επιστημονικά αυτά επιτεύγματα έφεραν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 

καινοτόμα υλικά και διατάξεις. Μία σημαντική κατηγορία αποτελούν οι διατάξεις οι 

οποίες είναι ταυτόχρονα σιδηρομαγνητικές και σιδηροηλεκτρικές και οι οποίες 

επιτρέπουν με ένα εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο να ελέγχουμε την μαγνήτιση του υλικού με 

εφαρμογές σε διατάξεις μαγνητικών μνημών. Τα ήδη γνωστά υλικά που παρουσιάζουν 

αυτή τη σιδηρομαγνητοηλεκτρική συμπεριφορά δεν παρουσιάζουν τεχνολογικό 

ενδιαφέρον λόγω των μικρών τιμών της θερμοκρασίας που εμφανίζεται το φαινόμενο 

αυτό. 

 

 

1.1. Μαγνητοηλεκτρονική ή σπιντρονική                                                                          

 Εως πρόσφατα, το σπιν των ηλεκτρονίων αγνοούταν εντελώς κατά τον σχεδιασμό 

των ηλεκτρονικών διατάξεων. Την τελευταία δεκαετία εμφανίστηκε ένας καινούριος 

κλάδος της ηλεκτρονικής, που ονομάστηκε μαγνητοηλεκτρονική ή σπιντρονική, όπου το 

σπιν των ηλεκτρονίων και όχι η κίνηση του φορτίου του ηλεκτρονίου μεταφέρει την 

πληροφορία [1]. Η απαρχή αυτού του κλάδου, που συνδυάζει την επιστήμη των υλικών με 

την φυσική συμπηκνωμένης ύλης και τη χημεία της στερεάς φάσης, οφείλεται στην 
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ανακάλυψη του φαινομένου της μαγνητοαντίστασης από τις ερευνητικές ομάδες των Fert 

και Grunberg το 1988 σε πολυστρωματικές διατάξεις μαγνητικών με συνήθη μέταλλα [2]. 

Στο φαινόμενο αυτό βασίστηκαν οι κεφαλές ανάγνωσης των σκληρών δίσκων που 

οδήγησαν σε πολλαπλασιασμό της χωρητικότητάς τους και οι Fert και Grunberg 

τιμήθηκαν το 2007 με το Nobel Φυσικής. Η χρησιμοποίηση του σπιν των ηλεκτρονίων 

οδηγεί σε μία καινούρια γενιά συσκευών που συνδυάζουν τη συνήθη μικροηλεκτρονική 

με φαινόμενα που βασίζονται στο σπιν και που προέρχονται από την αλληλεπίδραση των 

σπιν των ηλεκτρονίων με τις μαγνητικές ιδιότητες των υλικών. Οι καινούριες συσκευές οι 

οποίες θα αναδυθούν από τον κλάδο της μαγνητοηλεκτρονικής έχουν μία σειρά από 

πλεονεκτήματα σε σχέση με τη συνήθη μικροηλεκτρονική που βασίζεται στους 

ημιαγωγούς όπως την αυξημένη αποθηκευτική ικανότητα, την μικρότερη κατανάλωση 

ενέργειας και την αυξημένη ταχύτητα λειτουργίας των συσκευών αυτών. Μία εκτενή 

καταγραφή των επιτευγμάτων και των επιδιώξεων των επιστημόνων που δουλεύουν στον 

τομέα αυτό μπορεί να βρεθεί στην αναφορά [3]. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε τρία 

σημαντικά γεγονότα τα οποία βοήθησαν στην ανάπτυξη του κλάδου της σπιντρονικής. 

Καταρχάς αποφασιστικό ρόλο έπαιξε η ανάπτυξη καινούριων τεχνικών όπως η μοριακή 

επιταξία (molecular beam epitaxy, MBE) και η εναπόθεση με την βοήθεια λέιζερ (pulsed 

layer deposition). Οι δύο αυτές μέθοδοι επέτρεψαν την δημιουργία καινούριων 

νανοδομών και κυρίως λεπτών υμενίων με ακρίβεια ατομικού επιπέδου οδηγώντας στην 

ανακάλυψη καινούριων υλικών ή την ανάπτυξη γνωστών υλικών σε καινούριες δομές με 

εντελώς διαφορετικές ιδιότητες. Δεύτερον, η ανάπτυξη μικροσκοπίων μεγάλης 

ευκρίνειας, όπως SEM, TEM, AFM, STM και MFM, επέτρεψε τον έλεγχο σε ατομική 

κλίμακα των διατάξεων. Τέλος, η ανάπτυξη των κβαντικών υπολογιστικών μεθόδων 

ηλεκτρονικής δομής οι οποίες θα αναφερθούν παρακάτω, συμπεριλαμβανομένης της 

κβαντικής μοριακής δυναμικής, επέτρεψε την πρόβλεψη ενός μεγάλου πλήθους 

συστημάτων πριν αυτά δημιουργηθούν πειραματικά.  

 Αρχικά η επιτυχία της σπιντρονικής θα εξαρτηθεί από την επιλογή των 

μαγνητικών υλικών και η συμβατότητά τους με τα μέταλλα και τους ημιαγωγούς. 

Γενικότερα πιστεύεται ότι η επιλογή των σιδηρομαγνητικών υλικών για σπιντρονικές 

εφαρμογές θα περιέχει το χαρακτηριστικό της υψηλής σπιν πόλωσης έτσι ώστε η σχετική 

αναλογία των σπιν πάνω ηλεκτρονίων και των σπιν κάτω στα σιδηρομαγνητικά υλικά να 
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μεγιστοποιείται. Αυτά τα σιδηρομαγνητικά υλικά θα είναι σε μία ποικιλία μορφών είτε 

σαν σιδηρομαγνητικό μέταλλο [4], είτε σαν σιδηρομαγνητικός ημιαγωγός (ημιαγωγοί με 

ατέλειες π.χ. εμπλουτισμός GaAs με άτομα Mn) [5], είτε ακόμη και σαν σιδηρομαγνητικό 

οξείδιο (π.χ. οι ατέλειες κενού στο ZnO οδηγούν σε σιδηρομαγνητισμό) [6]. Ανεξάρτητα 

από τον τύπο του υλικού και λεπτομέρειες της συσκευής, ο βαθμός της σπιν πόλωσης 

τελικά καθορίζει την χρησιμότητα της μεταφοράς η οποία εξαρτάται από το σπιν. 

 Η σπιν πόλωση είναι μία βασική φυσική ποσότητα η οποία καθορίζει την 

αναλογία του αριθμού των σπιν πάνω με τα σπιν κάτω ηλεκτρόνια στην ενέργεια Fermi 

στα σιδηρομαγνητικά υλικά. Η σπιν πόλωση ακολουθεί την απλή σχέση: 

 



 
n+n

nn
=P                                                            (1)                              

 

όπου το n  είναι ο αριθμός των σπιν πάνω ηλεκτρονίων και το n  ο αριθμός των σπιν 

κάτω ηλεκτρονίων. Είναι ξεκάθαρο από την σχέση (1) ότι το P μπορεί να είναι μηδέν 

όταν ο αριθμός των n  και των n  είναι ίσα όπως στην περίπτωση των μη μαγνητικών 

υλικών. Για τα σιδηρομαγνητικά υλικά το P παίρνει μη μηδενικές τιμές. Πρόσφατα 

πειραματικές μετρήσεις έδειξαν ότι το P στους σιδηρομαγνήτες των μετάλλων μετάβασης 

(Fe, Co και Ni) και των κραμάτων τους είναι κάτω από 0.5 [7]. Ωστόσο, για πραγματικές 

εφαρμογές, υψηλότερες τιμές της σπιν πόλωσης είναι επιθυμητές. Στην βέλτιστη 

περίπτωση η σπιν πόλωση παίρνει την τιμή 1. Στα υλικά με P = 1 στην ενέργεια Fermi μία 

από τις καταστάσεις σπιν έχει ένα πεπερασμένο αριθμό ηλεκτρονίων παρουσιάζοντας 

μεταλλικές ιδιότητες, ενώ το άλλο σπιν κανάλι είναι άδειο δημιουργώντας έτσι ένα χάσμα 

μεταξύ της ζώνης σθένους και της ζώνης αγωγιμότητας όπως στους ημιαγωγούς. Ένα 

μαγνητικό υλικό σε αυτή την περίπτωση χαρακτηρίζεται ως ημιμεταλλικό καθώς το ένα 

είδος σπιν έχει μεταλλική συμπεριφορά και το άλλο δρα σαν ημιαγωγός αλλά το πιο 

σημαντικό είναι ότι και οι δύο καταστάσεις σπιν υπάρχουν σε ένα υλικό. Δηλαδή, οι 

ημιμεταλλικοί σιδηρομαγνήτες είναι υλικά τα οποία αποτελούνται από ηλεκτρόνια 

σθένους τα οποία είναι 100% πολωμένα στην ενέργεια Fermi. 

 Το πρώτο τέτοιο υλικό το οποίο είχε προβλεφθεί ήταν το NiMnSb το 1983 από την 

ομάδα του de Groot [8]. Η ημιμεταλλικότητα επιβεβεαιώθηκε σχεδόν μια δεκαετία 
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αργότερα [9]. Οι ερευνητές που συμμετέχουν σε αυτή τη πρόταση εξήγησαν την 

προέλευση αυτής της ιδιότητας στο συγκεκριμένο υλικό το 2002 [10] και πρότειναν μία 

σειρά παρόμοιων υλικών που παρουσιάζουν την ίδια ιδιότητα που είναι πιο εύκολο να 

χρησιμοποιηθούν σε πραγματικές συσκευές όπως το Co2MnSi [11]. Μία εκτενή 

καταγραφή υλικών που μελετήθηκαν εκ νέου χάρη στην ανάπτυξη της σπιντρονικής 

μπορεί να βρεθεί στην αναφορά [12]. 

Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται η πυκνότητα καταστάσεων των σπιν πάνω και σπιν 

κάτω για ένα κανονικό μέταλλο και για ένα σιδηρομαγνητικό. Στο σιδηρομαγνητικό 

μέταλλο παρατηρούμε ανισοκατανομή στην πυκνότητα καταστάσεων, δηλαδή οι 

καταστάσεις σπιν άνω μετατοπίζονται σε σχέση με τις καταστάσεις σπιν κάτω. Η 

μετατόπιση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την άνιση συμπλήρωση στοιβάδων, η οποία είναι η 

πηγή των μαγνητικών ροπών για τα υλικά και επίσης μπορεί να προκαλέσει μη 

ισοδυναμία των σπιν πάνω και σπιν κάτω στο επίπεδο Fermi (σε αριθμό, χαρακτήρα, 

ευκινησία κλπ). Λόγω των προηγούμενων η εμφάνιση ρεύματος ηλεκτρονίων εξαρτάται 

από την σπιν πόλωση [4]. 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

Εικόνα 1. Μία σχηματική απεικόνιση της πυκνότητας των ηλεκτρονιακών καταστάσεων που είναι 

διαθέσιμες στα ηλεκτρόνια σε ένα κανονικό μέταλλο και σε ένα σιδηρομαγνητικό μέταλλο. Στο 

συγκεκριμένο παράδειγμα, στο σιδηρομαγνητικό μέταλλο, όλες οι καταστάσεις με σπιν άνω είναι 

κατειλημμένες. Κοντά στην ενέργεια Fermi υπάρχουν μόνο καταστάσεις με σπιν κάτω. Επομένως αυτές θα 

καθορίσουν τις ιδιότητες μεταφοράς. Ε είναι η ενέργεια ηλεκτρονίου, ΕF είναι το επίπεδο Fermi και Ν(Ε) 

είναι η πυκνότητα καταστάσεων.  
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Υπάρχουν πολλά σιδηρομαγνητικά υλικά τα οποία είναι ημιμεταλλικά. Μερικά 

χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το CrO2 [13], το FeCoS2 [14], το Fe3O4 [15] και 

μερικά κράματα Heusler. Από αυτά τα υλικά, τα οξείδια είναι κατάλληλα για την 

παρασκευή τους στην μορφή λεπτών υμενίων. Το CrO2 έχει θερμοκρασία Curie κοντά 

στην θερμοκρασία δωματίου, κάνοντάς το κατάλληλο για εφαρμογές. Το Fe3O4 έχει 

σχετικά υψηλή θερμικρασία Curie αλλά έχχει το μειονέκτημα να παρουσιάζει πολλαπλές 

κρυσταλλικές φάσεις για την ίδια στοιχειομετρία Fe-O. Οι πολλαπλές φάσεις αφαιρούν τα 

πλεονεκτήματα της φάσης υψηλής σπιν πόλωσης. Τα κράματα Heusler παρουσιάζουν 

δομή συγγενής προς τους δυϊκούς ημιαγωγούς και θερμοκρασία Curie περίπου στα 1000 

Κ, και είναι κατάλληλο για εφαρμογές [16]. 

 

 

1.2. Μαγνητοηλεκτρικά υλικά 

 Ο όρος ‹‹multiferroics›› χρησιμοποιείται για υλικά τα οποία συνδυάζουν 

τουλάχιστον δύο ιδιότητες (σιδηροηλεκτρισμό και σιδηρομαγνητισμό, σιδηροηλεκτρισμό 

και σιδηροελαστικότητα κ.ο.κ). Εναλλακτικά ως προς τα απλά σιδηρομαγνητικά υλικά, σε 

πραγματικές εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν υλικά με πιο πολύπλοκα 

χαρακτηριστικά. Τα μαγνητοηλεκτρικά υλικά [17] ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία και 

είναι υλικά τα οποία συνδυάζουν σιδηροηλεκτρισμό και μαγνητισμό. Το ενδιαφέρον 

προκύπτει από την δυνατότητα του ελέγχου της εγγραφής σε μαγνητικά μέσα 

αποθήκευσης με την εφαρμογή εξωτερικών ηλεκτρικών πεδίων και όχι μαγνητικών 

πεδίων που οδηγεί σε πιο πυκνή εγγραφή. Επιπλέον, δομές που βασίζονται σε τέτοια 

υλικά θα παρουσιάζουν τέσσερις διακριτές καταστάσεις αντίστασης και όχι δύο όπως τα 

στοιχεία που αποτελούν τις συνήθεις μνήμες. Η συνύπαρξη του σιδηροηλεκτρισμού και 

του μαγνητισμού είναι σπάνια σε υλικά διότι τα φαινόμενα τα οποία οδηγούν στις δύο 

αυτές καταστάσεις έχουν διαφορετική προέλευση [18]. Η μεγάλη πλειονότητα των 

κρυστάλλων που παρουσιάζουν μαγνητοηλεκτρισμό είναι οξείδια των μετάλλων 

μετάβασης, στα οποία τα ιόντα των μετάλλων μετάβασης έχουν κενούς d φλοιούς 

ηλεκτρονίων. Τα θετικά φορτισμένα ιόντα αρέσκονται στο να σχηματίζουν δομές 

παρόμοιες με τα μόρια εντός του κρυστάλλου με τα γειτονικά  αρνητικά φορτισμένα 
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άτομα οξυγόνου. Αυτή η συλλογική μετατόπιση των κατιόντων και ανιόντων εντός του 

κρυστάλλου δημιουργεί την ηλεκτρική πολωσιμότητα, Ρ. Ο μαγνητισμός, σε αντίθεση με 

τον σιδηροηλεκτρισμό, οφείλεται σε μέταλλα μετάβασης με μερικώς κατειλημμένα 

τροχιακά d, δεδομένου ότι τα κατιόντα που δημιουργούν τον σιδηροηλεκτρισμό έχουν το 

ίδιο πλήθος από ηλεκτρόνια με τις δύο κατευθύνσεις σπιν και συνεπώς μηδενική 

μαγνητική ροπή. Η αλληλεπίδραση ανταλλαγής ανάμεσα στις μαγνητικές ροπές κάθε 

ατόμου επάγει την μαγνητική τάξη εντός του κρυστάλλου. Άρα εφόσον αυτά τα δύο 

φαινόμενα έχουν αντίθετη προέλευση, το ερώτημα που τίθεται είναι ‹‹ποια υλικά είναι 

μαγνητοηλεκτρικά;››. Το πιο γνωστό παράδειγμα είναι οι περοβσκίτες BiMnO3 και 

BiFeO3 [17]. Ο μαγνητισμός οφείλεται στα άτομα των μετάλλων μετάβασης Mn και Fe. Ο 

σιδηροηλεκτρισμός σε αυτά τα υλικά οφείλεται όχι στα μέταλλα μετάβασης αλλά στα 

ιόντα Bi που αποχωρίζονται τα δύο 6s ηλεκτρόνια τα οποία μεταπηδούν στα άτομα των 

οξυγόνων. Επειδή ο σιδηροηλεκτρισμός και ο μαγνητισμός σε αυτά τα υλικά οφείλονται 

σε διαφορετικά άτομα η συσχέτισή τους είναι πολύ ασθενής. Επιπλέον αυτά τα υλικά δεν 

είναι κατάλληλα για εφαρμογές δεδομένου ότι π.χ. στο BiMnO3 ο σιδηροηλεκτρισμός 

υφίσταται κάτω από τους 800 Κ αλλά ο σιδηρομαγνητισμός χάνεται στους 110 Κ, 

σημαντικά χαμηλότερα από την θερμοκρασία δωματίου που είναι περίπου 300 Κ [19]. 

Άλλη μία γνωστή περίπτωση μαγνητοηλεκτρικών υλικών είναι τα λεγόμενα  ‹‹μη-

κανονικά›› σιδηροηλεκτρικά υλικά που είναι μαγνητικά υλικά στα οποία εμφανίζεται 

σιδηροηλεκτρισμός: (i) οι εξαγωνικοί περοβσκίτες RΜnO3 (R=Ho-Lu, Y) παρουσιάζουν 

μία μετάβαση φάσης προς μία δομή με πολύ μεγαλύτερη παράμετρο πλέγματος στην 

οποία εμφανίζεται σιδηροηλεκτρισμός λόγω παραμορφώσεων του πλέγματος [17] και (ii) 

μαγνητικά υλικά με σπιράλ διάταξη των μαγνητικών τους ροπών που επιτρέπουν την 

εμφάνιση σιδηροηλεκτρισμού όπως οι ορθορομβικοί μαγγανίτες Tb(Dy)MnO3 και 

Tb(Dy)Mn2O5 [17]. Αλλά και σε αυτά τα υλικά είτε η ένταση της συσχέτισης μεταξύ 

ηλεκτρικών και μαγνητικών ιδιοτήτων είναι πολύ μικρή (χρειάζονται μεγάλα ηλεκτρικά 

πεδία για να επαχθεί μία μικρή μεταβολή των μαγνητικών ιδιοτήτων και μεγάλα 

μαγνητικά πεδία για να επαχθεί μία μικρή μεταβολή των ηλεκτρικών ιδιοτήτων) είτε ο 

μαγνητισμός και ο σιδηροηλεκτρισμός συνυπάρχουν για πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. 

Άρα για πραγματικές εφαρμογές όπως οι επαφές που βασίζονται στο κβαντικό φαινόμενο 

σήραγγος απαιτούνται καινούργιες διατάξεις που να επιδεικνύουν σιδηρομαγνητισμό και 
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σιδηροηλεκτρισμό για θερμοκρασίες υψηλότερες από την θερμοκρασία δωματίου και 

ισχυρή συσχέτιση μεταξύ μαγνητικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων [20]. Τέτοια υλικά 

μπορούν να φτιαχτούν σε καινούργιες πολυστρωματικές δομές λεπτών υμενίων.    

 Κίνητρο αυτής της εργασίας είναι η θεωρητική μελέτη, με κβαντικές 

προσομοιώσεις, της εμφάνισης της μαγνητικής τάξης στα BiFeO3 – BiMnO3 και σε 

κράματα αυτών καθώς και σε πολυστρώματα με ημιαγωγούς ή μέταλλα. Τα υλικά αυτά 

κρυσταλλώνουν σε μία ελαφρώς παραμορφωμένη κυβική κυψελίδα. Η παραμόρφωση 

σχετίζεται αποκλειστικά με την εμφάνιση ηλεκτρικής τάξης. Για την μελέτη του 

μαγνητισμού που θα μας απασχολήσει είναι αρκετή η θεώρηση κυβικής κυψελίδας. 

Σκοπός της εργασίας είναι η κατανόηση της μαγνητικής συμπεριφοράς έτσι ώστε να 

χρησιμοποιηθεί σε μελλοντική σχεδίαση τεχνολογικά σημαντικών παρόμοιων υλικών. 

 Στο κεφάλαιο 2 θα συζητηθούν διάφορες υπολογιστικές μέθοδοι της επιστήμης 

των υλικών, αμέσως μετά στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η υπολογιστική μέθοδος η οποία 

χρησιμοποιήθηκε για τις προσομοιώσεις και τους υπολογισμούς. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται τα θεωρητικά μας αποτελέσματα για το BiFeO3, και το Bi2FeMnO6. Στο 

τελευταίο κεφάλαιο επικεντρωνόμαστε στα πολυστρώματα του BiFeO3 με τον δυϊκό 

ημιαγωγό InP καθώς και τα μέταλλα Fe και V παίρνοντας υπόψη μία πληθώρα δυνατόν 

διεπιφανειών. 

 Λόγω της πολυπλοκότητας των συστημάτων που μελετήσαμε, δεν κατέστει 

δυνατόν στα πλαίσια αυτής της εργασίας να μελετήσουμε τις διεπιφάνειες με την χρήση 

προσομοιώσεων Κβαντικής Μοριακής Δυναμικής, παρότι η μέθοδος Quantum-Espresso, 

μας δίνει αυτή τη δυαντότητα. Ο υπολογιστικός χρόνος και η μνήμη που απαιτούνταν για 

την σύγκλιση τέτοιων υπολογισμών ήταν απαγορευτική για μία μεταπτυχιακή εργασία. 

Τέλος, οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν κυρίως σε ένα Dell Server T410, με δύο 

επεξεργαστές Intel Xeon και 32 GB μνήμης που αγοράστηκε στα πλαίσια του 

προγράμματος Κ.Καραθεοδωρή του Πανεπιστημίου Πατρών που χρηματοδότησε την 

εκπόνηση της παρούσας εργασίας.       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Υπολογιστικές μέθοδοι της επιστήμης των υλικών 

 

 

 Για την μοντελοποίηση υλικών συχνά χρησιμοποιούνται μέθοδοι οι οποίες 

συμβαδίζουν με την στρατηγική «divide and conquer» δηλαδή  διαίρεσε και κατέκτησε. 

Συνεπώς, όπως ήταν λογικό, αναπτύχθηκαν διάφορες μέθοδοι περιγραφής των υλικών, 

ανάλογα με το μέγεθος των δειγμάτων που σχετίζονται με τα  υπό μελέτη φαινόμενα και 

ανάλογα με τη τάξη χρόνου στην οποία αυτά εμφανίζονται. Οι μεθοδολογίες που 

αναπτυχθήκαν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 4 ομάδες. 

1. Μέθοδοι από πρώτες αρχές (ab-initio ή first-principles methods): Αυτού του είδους οι 

μέθοδοι βασίζονται στην θεωρία του συναρτησιακού της πυκνότητας και μελετούν την 

ηλεκτρονική δομή. Ως αποτέλεσμα δίνουν τις κυματοσυναρτήσεις των ηλεκτρονίων, την 

πυκνότητα των ηλεκτρονίων στον χώρο και το δυναμικό του κρυστάλλου. Αυτές οι 

μέθοδοι χρησιμοποιούνται σε μεγέθη τάξης μερικών Angstrom ή nm, και χρόνο τάξης του 

ps. 

2. Μέθοδοι κλασσικής μοριακής δυναμικής (molecular dynamics methods): Σε αυτές τις 

μεθόδους επιλύεται η κλασσική εξίσωση κίνησης του Newton για τους πυρήνες των 

ατόμων και τα ηλεκτρόνια λαμβάνονται υπόψη με τη μορφή ενός δυναμικού που 

ακολουθεί μία προεπιλεγμένη συνάρτηση. Ως  αποτέλεσμα δίνονται οι θέσεις των ατόμων 

και οι ταχύτητες τους σε σχέση με το χρόνο και τα διαφορά φυσικά μεγέθη υπολογίζονται 

σαν μέσες τιμές για ένα μεγάλο αριθμό ατόμων στο χρονικό διάστημα που το σύστημα 

βρίσκεται σε ισορροπία. Αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται σε μεγέθη τάξης μερικών 

δεκάδων nm και σε χρόνο της τάξης του μs. 

3. Στατιστικές μέθοδοι: Αυτές οι μέθοδοι βασίζονται σε αλγορίθμους Monte-Carlo. Συνήθως 

αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται σε μεγέθη τάξης του μm και σε χρόνο τάξης του ms, 

αν και αυτές οι μέθοδοι είναι αποτελεσματικές αδιακρίτως μεγέθους. 

4. Συνεχείς εξισώσεις: Χρησιμοποιούνται σε μεγέθη τάξης μm και χρόνου τάξης sec. 

Σε αυτή την εργασία θα ασχοληθούμε με την μέθοδο από πρώτες αρχές. Σε αυτή τη 

μέθοδο η κίνηση των ηλεκτρονίων καθώς και των πυρήνων  των ατόμων περιγράφονται 
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από τις εξισώσεις του Schrödinger και συνεπώς οι ιδιότητες των υλικών περιγράφονται 

από την κβαντική μηχανική. Όμως η επίλυση αυτών των εξισώσεων είναι αδύνατη για ένα 

πρόβλημα Ν-σωμάτων  κι έτσι προσπαθούμε να επικεντρωθούμε σε μια πιο απλή 

περιγραφή του προβλήματος η οποία όμως να εμπεριέχει όλα τα κυρία φυσικά φαινόμενα. 

Οι πυρήνες θεωρούνται ακίνητοι και αντιμετωπίζονται ως σημειακά φορτία. 

Χρησιμοποιούμε την αδιαβατική προσέγγιση Born-Oppenheimer για να ξεχωρίσουμε τις 

συντεταγμένες των ηλεκτρονίων από αυτές των πυρήνων. 

 Για την επίλυση της εξίσωσης Schrödinger για ένα πρόβλημα πολλών σωμάτων 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της θεωρίας του συναρτησιακού της πυκνότητας 

(density functional theory), η οποία σχετίζει την ολική ενέργεια του υλικού με την 

πυκνότητα των ηλεκτρονίων σε ένα στερεό σώμα. 

 H βασική ιδέα αυτής της θεωρίας είναι η αντικατάσταση των αλληλεπιδράσεων 

των πραγματικών ηλεκτρονίων με την αλληλεπίδραση ενός ηλεκτρονίου με το ενεργό 

μέσο πεδίο που δημιουργούν τα υπόλοιπα ηλεκτρόνια.  

 

 

2.1. Το πολυ-σωματιδιακό πρόβλημα 

 Ένα από τα βασικά προβλήματα στην περιγραφή των ιδιοτήτων των υλικών αφορά 

τον μαθηματικό συσχετισμό αλληλεπιδράσεων ενός μεγάλου αριθμού σωματιδίων. 

Συγκεκριμένα, σε ένα άτομο η σ’ ένα μικρό μόριο, τα σωματίδια είναι ακόμη αρκετά λίγα 

για μια κβαντική περιγραφή ενώ σε ένα στερεό σώμα, η συνολική περιγραφή των 

σωματιδίων, τα οποία πρέπει να υπολογίζονται σε mol, είναι αδύνατη. Στην 

πραγματικότητα μια τέτοια περιγραφή θα ήταν αδιάφορη (τουλάχιστον για πρακτικές 

εφαρμογές), λόγω της μη δυνατότητας επίλυσης των κβαντικών εξισώσεων. 

 Ας εξετάσουμε όμως την πλήρη Χαμιλτωνιανή, στην περίπτωση της μη 

σχετικότητας, του πολύ-σωματοδιακού προβλήματος για ένα μέταλλο ή άλλο υλικό σε 

σχέση με τις ανεξάρτητες μεταβλητές κάθε σωματιδίου. Το στερεό είναι ένα ισχυρά 

συζευγμένο σύστημα αποτελούμενο από 2 είδη σωματιδίων - τα ηλεκτρόνια και τους 

πυρήνες - που αλληλεπιδρούν με δυνάμεις Coulomb μεταξύ τους.  

 Η Χαμιλτωνιανή, που περιγράφει ένα στερεό σώμα, εκφρασμένη σε μονάδες 

MKSA δίνεται από τη σχέση: 
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όπου το Μ δηλώνει τις μάζες των πυρήνων και το m τις μάζες των ηλεκτρονίων, το R και 

το r είναι οι συντεταγμένες πυρήνων και ηλεκτρονίων αντίστοιχα, το Ζ είναι ο ατομικός 

αριθμός. Όλες οι προσπάθειες να βρούμε τις χαρακτηριστικές ρίζες  της Χαμιλτωνιανής 

περιλαμβάνουν προσεγγιστικά αποτελέσματα. Το μεγάλο βάρος των πυρήνων επιφέρει σε 

αυτούς πολύ μικρότερες ταχύτητες σε σχέση με τα ηλεκτρόνια. Συνεπώς σε κανονικές 

θερμοκρασίες οι πυρήνες με μια καλή προσέγγιση μπορούν να θεωρηθούν ακίνητοι σε 

σχέση με τα ηλεκτρόνια. Η παραπάνω διαδικασία ονομάζεται προσέγγιση Born-

Oppenheimer. Παρόλο που αυτή η προσέγγιση είναι πολύ ακριβής στις περισσότερες 

περιπτώσεις, δε λείπουν και οι εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, στο στερεό υδρογόνο είναι 

σημαντικές οι περιοδικές μεταβολές της κβαντομηχανικής  θεμελιώδους κατάστασης . 

 Παίρνοντας υπόψη την προσέγγιση Born-Oppenheimer, πραγματευόμαστε πλέον 

μόνο τις κινητικές ενέργειες των ηλεκτρονίων (3ος ορός), τις μεταξύ τους 

αλληλεπιδράσεις (4ος ορός) και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ηλεκτρονίων και των 

πυρήνων (5ος ορός). Αυτός ο τελευταίος ορός θεωρείται σαν ένα εξωτερικό πεδίο που 

επιδρά πάνω στα ηλεκτρόνια προκαλώντας την μετατροπή του πολύ-σωματιδιακού 

προβλήματος σε ένα πρόβλημα ισχυρά αλληλεπιδρώντος «αερίου» ή «υγρού» και η 

ενεργή Χαμιλτωνιανή μπορεί να γραφτεί: 

 

 





 ik, ik

i

kl lkk
k Rrrr

+=H
2Z12                                    (3)                              

 

Εδώ εισάγουμε επίσης τις ατομικές μονάδες Rydberg, 2/11,2,2 =m==e  . Αυτό το 

σύστημα μονάδων θα χρησιμοποιηθεί και παρακάτω. 
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2.1.1. Το ηλεκτρονιακό νέφος 

 Μια πολύ αρχική προσπάθεια να λυθεί το παραπάνω ηλεκτρονικό πρόβλημα των 

μετάλλων ήταν το ελεύθερο ηλεκτρονικό μοντέλο (free electron model, FEM). Στην πιο 

απλή μορφή του, τα αγώγιμα ηλεκτρόνια των μετάλλων αναλαμβάνουν να σχηματίσουν 

ένα ιδανικό υγρό από φερμιόνια δηλαδή τα ηλεκτρόνια αναλαμβάνουν να επιδράσουν 

μεταξύ τους με τον ίδιο τρόπο όπως κάνουν τα ουδέτερα μόρια σε ένα ιδανικό αέριο. Τα 

ιοντικά εσωτερικά τμήματα και οι πυρήνες θεωρούνται σταθερά. 

 Το FEM επιτυγχάνει να περιγράψει μέταλλα όπως ο άργυρος ή το αλουμίνιο 

εξαιρετικά καλά. Ωστόσο αυτό δε σημαίνει ότι τα αγώγιμα ηλεκτρόνια σ’ ένα μέταλλο 

είναι ελευθέρα διότι σε διαφορετική περίπτωση σύντομα θα αποσυντήθονταν και δε θα 

ήταν τόσο συμπαγή και ανθεκτικά όπως τα ξέρουμε. Όπως αναφέραμε παραπάνω, τα 

ηλεκτρόνια αλληλεπιδρούν πολύ ισχυρά μεταξύ τους και με τους πυρήνες μέσω της 

αλληλεπίδρασης  Coulomb. Η αιτία που το FEM λειτουργεί τόσο καλά έχει διατυπωθεί 

στην υπόθεση Landau, η οποία εξηγεί ότι ένα σύστημα αποτελούμενο από ένα μεγάλο 

αριθμό αλληλεπιδρώντων σωματιδίων έχει χαμηλού ύψους διεγερμένες καταστάσεις οι 

οποίες θεωρούνται ως σωματίδια, λεγόμενα οιωνεί-σωματίδια (quasi-particles), και ότι σε 

πολλές περιπτώσεις το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα του συστήματος των οιωνεί -

σωματιδίων μοιάζει πολύ σε αυτό του αλληλεπιδρώντος συστήματος. Φυσικά, ένα οιωνεί-

σωματίδιο στο ηλεκρονιακό σύστημα μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα ανεξάρτητο 

ηλεκτρόνιο περιτριγυρισμένο από μια ισόποση κατανομή άλλων ηλεκτρονίων. 

 Συνεπώς, παρατηρούμε ότι στην φυσική συμπυκνωμένη ύλης, τα ηλεκτρόνια δεν 

είναι στην πραγματικότητα ηλεκτρόνια αλλά οιωνεί -σωματίδια (quasi-particles), δηλαδή 

χαμηλές διεγέρσεις του αλληλεπιδρώντος συστήματος, τα οποία δε πρέπει να έχουν τη 

διασπορά ελευθέρων ηλεκτρονίων. 

 

 

2.1.2. Η θεωρία του συναρτησιακού της πυκνότητας (density functional theory, DFT) 

 Φυσικά συστήματα με τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων αλλά διαφορετικά εξωτερικά 

πεδία έχουν διαφορετική πυκνότητα ηλεκτρονικού φορτιού,  rn


, στη θεμελιώδη τους 

κατάσταση, όπως για παράδειγμα τα C2H2 και N2 τα οποία περιέχουν 14 ηλεκτρόνια αλλά 

έχουν πολύ διαφορετικά πεδία. Αυτό το παράδειγμα απεικονίζει τη βασική ιδέα της 
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θεωρίας του συναρτησιακού της πυκνότητας (density functional theory, DFT) -

μεταγενέστερης της θεωρίας Thomas-Fermi  και του μοντέλου Slater- η οποία 

χρησιμοποιεί την πυκνότητα φορτιού,  rn


, ως βασική μεταβλητή και αποτελεί μια από 

τις πιο επιτυχημένες και ευρέως χρησιμοποιημένες μεθόδους στον υπολογισμό της 

ηλεκτρονικής δομής. Κατά την πάροδο του χρόνου η θεωρία του συναρτησιακού της 

πυκνότητας κάλυψε επίσης τα μαγνητικά συστήματα, τα συστήματα όπου η σχετικότητα 

παίζει σημαντικό ρόλο, τα διαμαγνητικά φαινόμενα, τις ελεύθερες ηλεκτρονικές οπές και 

γενικότερα συστήματα οπού η προσέγγιση Born-Oppenheimer δεν ισχύει.  

 

 

2.1.3. Η θεωρία Hohenberg-Kohn 

 Η θεωρητική βάση της DFT αποτελείται από τα αρχικά θεωρήματα των 

Hohenberg και Kohn. Ας θεωρήσουμε ένα σύστημα από φορτισμένα φερμιόνια χωρίς 

σπιν (στην πράξη, ένα παραμαγνητικό σύστημα ηλεκτρονίων) με μια μη εκφυλισμένη 

θεμελιώδη κατάσταση. Η μη-σχετιστική χρόνο-ανεξάρτητη Χαμιλτωνιανή H γράφεται:  

 

H = T + W + Vext                                                        (4)                              

 

(T= η συνολική κινητική ενέργεια, W= η σχετική ενέργεια από την αλληλεπίδραση 

μεταξύ των σωματιδίων και Vext η εξωτερική δύναμη που συνήθως είναι το Coulomb 

πεδίο από τους πυρήνες και μερικές φορές τα δέσμια ηλεκτρόνια). 

 Η θεωρία αυτή συνοψίζεται σε τρεις ισχυρισμούς. Αναλυτικότερα: 

 

1) Πρώτος ισχυρισμός: Η προβλεπόμενη τιμή οποιασδήποτε παρατηρήσιμης ποσότητας 

στη θεμελιώδη κατάσταση θεωρείται μια μοναδική συνάρτηση της πυκνότητας  n(r) στην 

θεμελιώδη κατάσταση.  Για παράδειγμα η ολική ενέργεια Ε μπορεί πάντοτε να γράφεται 

σαν   rnE


 και το ίδιο ισχύει για εξωτερικά πεδία με εξαίρεση μια προσθετική σταθερά. 

Επειδή το Ε είναι συναρτήσει μιας συνάρτησης του r


 χρησιμοποιείται ο όρος 

συναρτησιακό. 
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2)  Δεύτερος ισχυρισμός: Η πυκνότητα ηλεκτρονικού φορτίου στη θεμελιώδη κατάσταση 

ελαχιστοποιεί το συναρτησιακό της ολικής ενεργείας   rnE


. Το κομμάτι της ενεργείας 

το οποίο συνδέεται με τα εξωτερικά πεδία μπορεί να χωριστεί και σαφώς να εκφραστεί 

σαν ένα ολοκλήρωμα του εξωτερικού πεδίου με την πυκνότητα φορτίου. Το 

συναρτησιακό της ολικής ενέργειας εκφράζεται ως 

  

        rnrrVd+nF=nE ext
3                                                (5)                              

 

οπού το νέο συναρτησιακό F(n) περιέχει την κινητική ενεργεία και την αλληλεπίδραση 

μεταξύ των σωματιδίων. 

 

3) Τρίτος ισχυρισμός: Το συναρτησιακό  F[n] δεν εξαρτάται από την Vext.  Κατά συνεπεία  

το ακριβές F[n] θα είναι το ίδιο συναρτησιακό πυκνότητας και για τα στερεά αλλά και για 

τα άτομα και τα μόρια. 

       Περαιτέρω ακολουθούμε την μεθοδολογία των Kohn και Sham και 

αντικαθιστούμε το πρόβλημα πολλών σωμάτων με ένα μονο-ηλεκτρονικό πρόβλημα και 

ξαναγραφούμε το γενικό συναρτησιακό        nW+nT=nF  , όπου Τ η κινητική ενέργεια 

και W η ενέργεια αλληλεπίδρασης ηλεκτρονίων, σαν 

 

          
nE+

r'r

r'nrn
r'rdd+nT=nF xc

3
s

3                                     (6) 

 

Ο πρώτος ορός το  nTs  είναι η κινητική ενεργεία ενός υποθετικού αδρανούς 

ηλεκτρονικού αεριού με την ιδία πυκνότητα με το  αέριο των αλληλεπιδρούντων 

ηλεκτρονίων και το δεύτερο μέρος είναι η κλασσική αλληλεπίδραση Coulomb. Το 

συναρτησιακό ανταλλαγής και συσχέτισης  nExc  εμπεριέχει όλες τις πολυσωματιδιακές 

αλληλεπιδράσεις καθώς επίσης μεταξύ άλλων και τη πολυσωματιδιακή συνεισφορά στην 

κινητική ενέργεια και τις επιδράσεις από την απαγορευτική αρχή Pauli.   

 Είναι εφικτό να υπολογίσουμε την πυκνότητα του ηλεκτρονικού φορτίου και την 

ολική ενέργεια από την εξίσωση 4, χρησιμοποιώντας το δεύτερο βασικό θεώρημα 
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ελαχιστοποιώντας την ολική ενέργεια. Προκειμένου να συμβεί αυτό, θα πρέπει να 

ξέρουμε τα συναρτησιακά  nExc  και  nTs , τους δυο εναπομείναντες αγνώστους ορούς 

στο συναρτησιακό της ολικής ενέργειας. 

 Όσον αφορά το  nExc , πολλά προσεγγιστικά συναρτησιακά αναπτύχθηκαν 

παρόλο που είναι δύσκολο να βρεθεί μια ακριβής μορφή του αφού αυτή εμπεριέχει όλες 

τις δυσκολίες που αφορούν το πολύ σωματιδιακό πρόβλημα. Ακόμη πιο σημαντικό η 

μονό-σωματιδιακή κινητική ενέργεια  nTs  δεν κατέστη δυνατό να γραφτεί σαν 

συναρτησιακό της πυκνότητας. Για την επίλυση του προβλήματος ελαχιστοποίησης της 

ολικής ενέργειας χρησιμοποιούμε τις εξισώσεις Kohn-Sham. Γενικά η DFT είναι 

κατάλληλη για δομές που η γεωμετρία του συστήματος δεν αλλάζει. 

 

 

2.1.4. Οι εξισώσεις Kohn-Sham 

 Η βασική ιδέα του σχεδίου των Kohn-Sham ήταν να χαρτογραφήσουν το πολύ-

σωματιδιακό πρόβλημα πάνω σε ένα σύστημα μη-αλληλεπιδρώντων σωματιδίων με την 

ίδια πυκνότητα   rn


 στην θεμελιώδη κατάσταση όπως στο αρχικό πολύ-σωματιδιακό 

πρόβλημα. Στη θεμελιώδη κατάσταση του συστήματος η απόκλιση της ολικής ενέργειας 

από το θεώρημα των μεταβολών πρέπει να ισούται με μηδέν: 

 

δE [n]= 0                                                            (7)                              

 

 Και χρησιμοποιώντας αυτό το αποτέλεσμα εκτελούμε την απόκλιση της 

συνάρτησης στη σχέση  [5] και σε συνδυασμό με την [6] για την μορφή του F [n ]  

έχουμε: 

 

 
 

   
 

 
   rδn

nδE
+

rδn

nδT
+

r'r

r
r'd+V=

rδn

nδE
=μ xcs

ext

2n3                             (8)                              

 

Όπου μ ο πολλαπλασιαστής Lagrange που αντιστοιχεί στην ανάγκη ο σωματιδιακός 

αριθμός να είναι ακέραιος, ο οποίος είναι γνωστός και σαν χημικό δυναμικό. Στην 
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συνέχεια ακολουθούμε την ίδια διαδικασία πάνω στην εξίσωση της ενέργειας ενός 

συστήματος μη-αλληλεπιδρώντων σωματιδίων που κινούνται υπό την επίδραση ενός 

ενεργού δυναμικού V eff . Η συνάρτηση της ενέργειας τώρα εκφράζεται ως: 

 

        rnrrVd+nT=nE effs
3                                            (9)                              

 

Και η απόκλιση δίνει: 

 

 
 

 
  eff

s V+
rδn

nδT
=

rδn

nδE
=μ                                            (10)                              

 

Η εξίσωση (8) μπορεί να γραφτεί στην μορφή της (10) 

 

   
   rδn

nδE
+

r'r

r
r'd+V=V xc

exteff

2n3                                      (11)                              

 

 Η Χαμιλτωνιανή που περιγράφει τις καταστάσεις ενός ηλεκτρονίου στο 

μονοηλεκτρονιακό πρόβλημα, το οποίο κινείται μέσα στο μέσο ενεργό δυναμικό,  rVeff


, 

των υπολοίπων ηλεκτρονίων, γράφεται  

 

   rΨε=rΨH iii

ˆ                                                   (12)                              

 

όπου  rV+=H eff

 2
2

2m
ˆ  . Το ενεργό δυναμικό γράφεται ως xcCeff V+V=V . Ο πρώτος 

όρος είναι το δυναμικό της αλληλεπίδρασης Coulomb των ηλεκτρονίων με τα αλλά 

ηλεκτρόνια eeV  και με τους πυρήνες ezV , ezeeC V+V=V . Ο δεύτερος όρος στο άθροισμα  

αντιπροσωπεύει το δυναμικό ανταλλαγής και συσχέτισης, xcV , το οποίο προέρχεται από 

την αντίστοιχη ενέργεια στην εξίσωση (6). 

 Η αλληλεπίδραση των ηλεκτρονίων μεταξύ τους περιγράφεται από το δυναμικό  
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 rd
r'r

'rn
e=Vee




2 . Το αρνητικό πρόσημο στην ουσία δείχνει την άπωση μεταξύ των 

ηλεκτρονίων. Η αλληλεπίδραση των ηλεκτρονίων με τους πυρήνες μπορεί να περιγραφεί 

από την παρακάτω σχέση: 
k n

n2
ez

rR

z
e=V  . Παρατηρούμε ότι το πρόσημο εδώ είναι 

θετικό υποδηλώνοντας την έλξη μεταξύ των πυρήνων και των ηλεκτρονίων. 

 Το δυναμικό ανταλλαγής και συσχέτισης xcV  στην ουσία περιέχει όλες τις 

απαραίτητες διορθώσεις που χρειαστήκαν για την μετατροπή από ένα πρόβλημα Ν 

ηλεκτρονίων σε ένα μονοηλεκτρονιακό πρόβλημα. Η ονομασία του προκύπτει από το 

γεγονός ότι δύο τυχαία ηλεκτρόνια επιτρέπεται να αλλάζουν θέσεις καθώς  και από την 

δυναμική συμπεριφορά του ηλεκτρονίου κατά την κίνηση του.  

 Η πυκνότητα φορτιού στην θεμελιώδη κατάσταση συναρτήσει των 

κυματοσυναρτήσεων που αποτελούν λύσεις της (12) γράφεται: 

 

   
n

=i
i rψ=rn

1

2
                                                  (13)                              

 

Λαμβάνοντας υπόψη την αρχική εξίσωση καθώς και αυτήν εδώ μπορούμε να 

καταλήξουμε στον παρακάτω τύπο από όπου μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια ο 

κινητικός ορός της ενέργειας: 

 

 
N

i=
iis ψψ=T

1

2                                              (14)                              

 

Μόνο με την προσέγγιση Kohn-Sham μπορούμε να υπολογίσουμε τις ιδιότητες της 

θεμελιώδους κατάστασης των πολύ-σωματιδιακών συστημάτων με τη διαμόρφωση 

σύνθετων υπολογισμών αλληλεπίδρασης. 

 

 

2.1.5. Ανταλλαγή και συσχέτιση οπών 

 Η ανταλλαγή και συσχέτιση οπών είναι μια χρήσιμη αρχή όταν συζητάμε 
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προσεγγίσεις στην ενέργεια  nExc . Διαφορετικά ονομάζεται και οπή  Fermi-Coulomb και 

ο ορισμός της περιλαμβάνει την συνάρτηση συσχέτισης ζεύγους, που είναι η πιθανότητα 

να βρεθεί ένα σωματίδιο στο σημείο r αν ξέρουμε ότι υπάρχει ένα σωματίδιο στο σημείο 

r'. Η φυσική προέλευση της οπής ανταλλαγής-συσχέτισης έγκειται στο ότι τα ηλεκτρόνια 

θα συσχετίσουν την κίνησή τους έτσι ώστε να εκτοπιστεί το ηλεκτρικό πεδίο. 

 Κάθε ηλεκτρόνιο περικλείεται από μια οπή η οποία περιέχει ένα ίσο σε μέτρο με 

το ηλεκτρόνιο αλλά με αντίθετο πρόσημο φορτίο. Η ενέργεια ανταλλαγής και συσχέτισης 

όπως εμφανίζεται στην εξίσωση Kohn-Sham μπορεί να ερμηνευθεί φυσικά ως ενέργεια 

λόγω της ανταλλαγής Pauli και της συσχέτισης Coulomb των ηλεκτρονίων με την οπή 

ανταλλαγής και συσχέτισης. Η xcE  εκφράζεται: 

 

        r'r,nr'r,Wrnr'rdd=nE xc
3

xc
3                                     (15)                              

 

Όπου  r'r,W  είναι το δυναμικό αλληλεπίδρασης. Πλέον το σύστημα ηλεκτρονίου-οπής 

οδηγεί στην εκπομπή μηδενικού φορτίου και εκφράζεται: 

 

  13  =r'r,nr'd xc                                                   (16)                              

 

Αυτός ο κανόνας πρέπει να ισχύει πάντα αφού το ολικό φορτίο του ηλεκτρονίου και της 

οπής είναι μηδέν. 

 

 

2.1.6. Η προσέγγιση της τοπικής πυκνότητας (local density approximation, LDA) 

 Στις εξισώσεις (6) και (12) δεν είναι γνωστή η αναλυτική έκφραση για το 

δυναμικό και την ενέργεια αλληλεπίδραση και ανταλλαγής: xcE  και dndE=V xcxc / . Για 

να το προσεγγίσουμε χρησιμοποιούμε την προσέγγιση τοπικής πυκνότητας. 

Αναπτύσσουμε την ενέργεια ανταλλαγής  nEx  σε ολοκλήρωμα της μορφής 

 

      rdnεrn=nE x
LDA
x

3                                              (17)                              
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Όπου το  nεx  είναι η ενέργεια ανταλλαγής για ένα ομογενές ηλεκτρονικό νέφος με 

πυκνότητα φορτίου n(r), η οποία είναι γνωστή από την βιβλιογραφία. Αναφορικά με την 

συνεισφορά της ενέργειας συσχέτισης υποθέτουμε ότι μπορεί να γραφτεί στην ίδια μορφή 

με την ενέργεια ανταλλαγής στην εξίσωση (17) και την μορφή της  nεc  την 

προσαρμόζουμε σε αποτελέσματα κβαντικού Monte Carlo για ένα αέριο ελεύθερων 

ηλεκτρονίων.  

 Η προσέγγιση τοπικής πυκνότητας έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε μια σειρά 

προβλημάτων και η επιτυχία της ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις. Όπως 

αποδείχθηκε μετέπειτα, υπήρχε η τάση εντός αυτής της προσέγγισης τα διαφορά λάθη να 

αλληλοαναιρούνται. Από την στιγμή που η  μέθοδος αυτή απορρέει από ένα ομογενές 

ηλεκτρονιακό νέφος, θα περιμέναμε να δουλεύει καλά μονό σε συστήματα που η 

πυκνότητα φορτίου μεταβάλλεται αργά αλλά η LDA απέδειξε ότι δουλεύει παρά πολύ 

καλά και σε συστήματα που όσον αφορά την πυκνότητα του φορτίου τους θεωρούνται 

τελείως ανομοιογενή. Η LDA είναι χαρακτηριστικό ότι δίνει αποτελέσματα σε μέταλλα σε 

συμφωνία με τα πειραματικά δεδομένα. Η επέκταση της στα μαγνητικά συστήματα (local 

spin density approximation, LSDA) από τους  Barth και Hedin χρησιμοποιείται με 

επιτυχία για την μελέτη μαγνητικών μεταλλικών κραμάτων. Μια μεταγενέστερη βελτίωση 

της  LDA είναι η GGA (generalized gradient approximation) οπού εδώ λαμβάνεται υπόψη 

και η βαθμωτή μεταβολή της πυκνότητας του φορτιού.  

 

 

2.1.7. Προσεγγίσεις μη τοπικής πυκνότητας 

 Παρ’ ότι η LDA δουλεύει πολύ καλύτερα από το αναμενόμενο παράγει κάποια 

συστηματικά λάθη. Για παράδειγμα η LDA υπερεκτιμά την ενέργεια δημιουργίας δεσμών 

με αποτέλεσμα να προβλέπει πολύ μικρές παραμέτρους του κρυσταλλικού πλέγματος. 

 Οι Kohn-Sham πρότειναν μια επέκταση της συνάρτησης ανταλλαγής-συσχέτισης 

παίρνοντας υπόψη και την κλίση (gradient) της πυκνότητας των ηλεκτρονίων, όπου 

συμπεριέλαβαν το n και  2n  ως τους δύο όρους χαμηλότερου βαθμού. Αυτό το είδος 

προσέγγισης ονομάζεται gradient expansion approximation (GEA). Δυστυχώς η GEA δεν 

επαληθεύει τον κανόνα της εξίσωσης (16). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η GEA οπή 
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ανταλλαγής-συσχέτισης να μην αντιστοιχεί σε κανένα φυσικό σύστημα. 

 Όπου δεν χρειάζεται η μεγάλου βαθμού προσέγγιση της xcE , προάγεται ένα 

σύνολο προσεγγιστικών μεθόδων Generalized Gradient Approximations (GGA). 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την κλίση πρώτου βαθμού της πυκνότητας  η xcE  γράφεται: 

 

      nn,frrnd=nEGGA
xc

3                                          (18) 

 

Όπου  nn,f   είναι μία συνάρτηση η οποία πρέπει να ικανοποίει μια σειρά διαφόρων 

κριτηρίων.  

 

 

2.1.8. Όρια της θεωρίας του συναρτησιακού της πυκνότητας 

 Υπάρχουν θεμελιώδη όρια στις δυνατές προβλέψεις της θεμελιώδους κατάστασης 

μέσω της θεωρίας του συναρτησιακού της πυκνότητας σε συνδυασμό με την προσέγγιση 

Kohn-Sham. 

 Τυπικά παραδείγματα συστημάτων ανομοιογενής πυκνότητας είναι υλικά με 

ισχυρές αλληλεπιδράσεις όπως τα κράματα από λανθανίδες και ακτινίδες: CeN και UGa3. 

Επίσης τα 3-d μέταλλα μετάβασης Fe, Co και ιδιαίτερα το Ni ανήκουν σε αυτή την 

κατηγορία. Σε μερικές περιπτώσεις οι υπολογισμοί ηλεκτρονικής δομής έχουν δώσει 

λάθος θεμελιώδη κατάσταση (παράδειγμα αποτελεί η μοναδιαία κυψελίδα του σιδήρου 

όπου πιστεύονταν ότι έχει FCC δομή αλλά απεδείχθει ότι έχει BCC). Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι μερικά 3-d μεταλλικά οξείδια όπου οι υπολογισμοί έχουν προβλέψει 

μεταλλική συμπεριφορά αλλά στην πραγματικότητα συμπεριφέρονται σαν 

αντισιδηρομαγνητικοί μονωτές. Γενικώς ο προσδιορισμός των ορίων και ο ακριβής 

εντοπισμός των λαθών σε μέθοδο προσέγγισης όπως οι LDA, KS, DFT είναι αρκετά 

δύσκολος. Σε μερικές περιπτώσεις αμφισβητείται η λύση του πολύ-σωματιδιακού 

προβλήματος διότι μελετά μόνο ένα σωματίδιο θεωρώντας τα υπόλοιπα σαν ένα ενεργό 

δυναμικό. 
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2.2. Υπολογιστικές μέθoδοι από πρώτες αρχές 

2.2.1. Αυτοσυνέπεια και λύσεις εξισώσεων Kohn-Sham 

 Το πρόβλημα που προκύπτει κατά την επίλυση των εξισώσεων Kohn-Sham (12) 

αφορά την πυκνότητα φορτίου. Η Χαμιλτωνιανή του συστήματος εξαρτάται από την 

πυκνότητα φορτίου, η οποία με την σειρά της εξαρτάται από τις κυματοσυναρτήσεις που 

αποτελούν λύσεις των εξισώσεων αυτών. Άρα η αναλυτική λύση αυτών των εξισώσεων 

είναι αδύνατη ακόμα και για πολύ απλά συστήματα. Ο μόνος τρόπος για να τις λύσουμε 

είναι η αυτοσυνέπεια. Θεωρούμε μία αρχική πυκνότητα ηλεκτρονίων   rn


 (ή το 

αντίστοιχο ηλεκτροστατικό δυναμικό  rV


) που ισούται με την επαλληλία λύσεων για τα 

ελευθέρα άτομα και γράφουμε την Χαμιλτωνιανή του προβλήματος. Αναπτύσσουμε τις 

κυματοσυναρτήσεις του προβλήματος σε μία βάση συναρτήσεων  rX j


 που επιλέγονται 

ώστε να αναπαριστούν τα κυριότερα φυσικά χαρακτηριστικά του προβλήματος : 

 

   rXC=rΨ j
j

iji

                                                   (19)                              

 

Επιλύουμε τις εξισώσεις Kohn-Sham και υπολογίσουμε τους συντελεστές ijC  και στη 

συνέχεια μία καινούρια πυκνότητα φορτίου μέσω της εξίσωσης (13). Χρησιμοποιούμε 

αυτήν την καινούρια πυκνότητα φορτίου για να επιλύσουμε εκ νέου τις εξισώσεις Kohn-

Sham και συνεχίζουμε αυτό το σχήμα μέχρι η μεταβολή στην πυκνότητα ηλεκτρονιακού 

φορτίου να είναι μικρότερη από μία προεπιλεγμένη τιμή. Η πυκνότητα φορτίου που 

έχουμε συγκλίνει είναι η πραγματική του κρυστάλλου (για τη συγκεκριμένη βάση  rX j


 

και για την συγκεκριμένη προσέγγιση στο Exc και την χρησιμοποιούμε για να 

υπολογίσουμε τις διάφορες ιδιότητες του συστήματος που μελετάμε. Στο παρακάτω 

σχήμα φαίνεται ένα διάγραμμα ροής μίας μεθόδου ηλεκτρονικής δομής. 
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Μοναδιαία κυψελίδα και θέσεις ατόμων. Σε αυτό το βήμα δεν υπάρχει καμιά άλλη πληροφορία για το σύστημα. 

 

 

 

 

 

Αρχικό δυναμικό ισούται με το άθροισμα λύσεων για τα ελευθέρα άτομα. 

                                                                

 

 

 

Κτίζουμε τις συναρτήσεις βάσης. .Η επιλογή κυματοσυναρτήσεων βάσης διαφέρει για κάθε μέθοδο ηλεκτρονικής 

δομής. 

                                                                                   

 

 

 

Λύνουμε την εξίσωση Kohn-Sham και υπολογίζουμε καινούργιο δυναμικό και ολική ενεργεία 

                                                       

 

 

 

 

Συγκλίνουν η ολική ενεργεία και το δυναμικό; 

                                                                 

                                                                      

                                                                                  ΟΧΙ 

 

                                                      ΝΑΙ 

Υπολογίζουμε τις ιδιότητες που μας ενδιαφέρουν 
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2.2.2. Κατηγοριοποίηση μεθόδων ηλεκτρονιακής δομής 

 Αυτό που χαρακτηρίζει τις διάφορες μεθόδους ηλεκτρονιακής δομής είναι η 

επιλογή της βάσης πάνω στην οποία αναπτύσσονται οι κυματοσυναρτήσεις του 

προβλήματος. Στις πρώιμες μεθόδους αναπτύσσαμε τις κυματοσυναρτήσεις εντός 

σφαιρών με κέντρα τα άτομα (muffin-tin spheres) οι οποίες δεν επικαλύπτονταν και ο 

υπόλοιπος χώρος αγνοούνταν. Στη συνέχεια οι σφαίρες αυτές αντικαταστάθηκαν με τις 

λεγόμενες ατομικές σφαίρες που αλληλοκαλύπτονται (atomic spheres approximation) και 

το άθροισμα των όγκων τους ισούται με τον πραγματικό όγκο του κρυστάλλου. Οι 

σύγχρονες μέθοδοι ηλεκτρονιακής δομής στηρίζονται στην προσέγγιση των σφαιρών 

muffin-tin αλλά λαμβάνεται επίσης υπόψη και ο ενδιάμεσος χώρος (interstitial region). 

Επίσης στις σύγχρονες μεθόδους το δυναμικό, η πυκνότητα φορτίου και οι 

κυματοσυναρτήσεις αναπτύσσονται στις αρμονικές του πλέγματος (full potential). 

 

 

2.2.3. Μέθοδος Muffin-Tin Spheres 

 Η μέθοδος αυτή πήρε το όνομα της λόγο της ομοιότητας της απεικόνισης τους στις 

δύο διαστάσεις με το αντίστοιχο γλυκό. Γύρω από κάθε πυρήνα υπάρχει μια σφαίρα με 

κέντρο τον πυρήνα αυτό. Οι σφαίρες δεν αλληλοκαλύπτονται και ο ενδιάμεσος χώρος 

στην ουσία αγνοείται. Επίσης θεωρούμε ότι οι κυματοσυναρτήσεις είναι συνάρτηση μόνο 

του μέτρου της απόστασης   r=r


 και συνεπώς έχουν σφαιρική συμμετρία. Ως  rX j  

παίρνουμε τις λύσεις της εξίσωσης Schrödinger για τα ελευθέρα άτομα  rΦk . Επειδή για 

ένα ελεύθερο άτομο οι κυματοσυναρτήσεις είναι τετραγωνικά ολοκληρώσιμες στο 

άπειρο, δηλαδή   ατατ Φ=rdrΦ 


132
, προκύπτει ότι είναι ανεξάρτητες της ενέργειας. 

Στην περίπτωση ενός στερεού η λύση περιορίζεται εντός της σφαίρας muffin-tin και άρα 

πλέον η ατΦ  εξαρτάται από την ενέργεια:  Er,Φατ . Οπότε μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε για το ίδιο τροχιακό περισσότερες της μίας ατΦ  ίδιου τροχιακού 

χαρακτήρα αλλά διαφορετικής ενέργειας.  
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2.2.4. Προσέγγιση ατομικών σφαιρών (Atomic Spheres Approximation, ASA) 

 Στην ουσία σε αυτή την μέθοδο χρησιμοποιείται το παραπάνω μοντέλο, ελαφρώς 

παραλλαγμένο. Οι σφαίρες τώρα αλληλοκαλύπτονται αλλά το σύνολο του όγκου των 

σφαιρών ισούται με τον συνολικό όγκο του κρυστάλλου. Δηλαδή κρυστάλλουσφαιρών V=V . 

Από εκεί και πέρα ακολουθείται η ίδια διαδικασία με το παραπάνω μοντέλο. 

 

 

2.2.5. Μέθοδοι Full Potential 

 Αυτές είναι οι μέθοδοι πλήρους δυναμικού. Ο χώρος αντιμετωπίζεται ακριβώς 

όπως και στην μέθοδο muffin-tin, αλλά παίρνουμε υπόψη μας και τον ενδιάμεσο χώρο 

(interstitial region).  Εντός των σφαιρών θεωρούμε τις  Er,Φατ . Στον ενδιάμεσο χώρο 

επιλέγεται κατάλληλη συνάρτηση για την περιγραφή του. Χαρακτηριστικά ως μεθόδους 

πλήρους δυναμικού μπορούμε να αναφέρουμε την FP-LMTO (full-potential linear muffin-

tin orbitals method) οπού για τον ενδιάμεσο χώρο επιλέγονται συναρτήσεις τύπου Hankel. 

Επίσης μια άλλη μέθοδος πλήρους δυναμικού είναι η FLAPW (full-potential linear 

augmented plane-waves method) όπου στον ενδιάμεσο χώρο επιλέγονται επίπεδα κύματα 

και άρα η συνάρτηση βάσης έχει την μορφή   rki
alinterstitij e=rX



. Επιλέγουμε τις 

κυματοσυναρτήσεις να έχουν την μορφή     r
eα+Er,Φ=rX nki

m
jm

mt
ατj



  και επιλέγουμε 

τους συντελεστές jmα  ώστε  η  rX j  να είναι συνεχής και διαφορίσιμη στην επιφάνεια 

της σφαίρα ΜΤ. Στις μεθόδους FP οι τελικές κυματοσυναρτήσεις δεν είναι σφαιρικές και 

προκύπτουν πολλαπλασιάζοντας τις  rX j   με τις αρμονικές του πλέγματος 

(μετασχηματισμός των σφαιρικών αρμονικών που υπακούουν στην συμμετρία του 

πλέγματος) και      φθ,ΥrX=rX ijji 


 όπου το i καταμετρά τις διάφορες αρμονικές. 

Συνεπώς η βάση περιέχει (πλήθος Xj)×(πλήθος Υi) κυματοσυναρτήσεις. 
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2.2.6. Μέθοδος KKR (Korringa-Kohn-Rostoker) 

 Μια παρά πολύ διαδεδομένη μέθοδος ηλεκτρονικής δομής που βασίζεται στις 

συναρτήσεις Green είναι η KKR. Αρχικά προτάθηκε το 1947 από τον Korringa  και 

επεκτάθηκε το 1954 από τους Kohn και Rostoker. Η KKR χρησιμοποιεί την μέθοδο 

πολλαπλής σκέδασης για την λύση της εξίσωσης Schrödinger. Αρχικά λύνεται το 

πρόβλημα της σκέδασης από ένα μοναδικό σκεδαστή (άτομο) στον ελεύθερο χώρο. Στη 

συνέχεια λύνεται το πρόβλημα της πολλαπλής σκέδασης θεωρώντας ότι το σκεδαζόμενο 

κύμα από κάθε σκεδαστή είναι το άθροισμα των εξερχόμενων κυμάτων από τα υπόλοιπα 

κέντρα σκέδασης.  Στην ουσία αναπαριστούμε το ηλεκτρόνιο ως κύμα. Οι εξισώσεις 

πολλαπλής σκέδασης δείχνουν την διάκριση μεταξύ του δυναμικού και των δομικών 

ιδιοτήτων οι οποίες είναι χαρακτηριστικές για αυτή την μέθοδο. Η χρήση των 

συναρτήσεων Green κάνει την μέθοδο KKR να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες μεθόδους 

ηλεκτρονικής δομής . 

 Στην μέθοδο KKR αποφεύγουμε τον υπολογισμό των ιδιοτιμών αE  και των 

ιδιοκαταστάσεων αψ  της Χαμιλτωνιανής, και υπολογίζουμε την συνάρτηση Green του 

συστήματος, η οποία δίνεται από την αντίστοιχη εξίσωση Schrödinger : 

 

      r'rδ=E;r'r,GErV+ effr  2                                    (20)                              

 

όπου έχουμε χρησιμοποιήσει τις ατομικές μονάδες 12/2 =m . Η παραπάνω εξίσωση 

θυμίζει τις εξισώσεις Kohn-Sham αν γραφτεί με τη μορφή     1 =E;r'r,GEH KS . Η 

συνάρτηση Green σχετίζεται με τις ιδιοτιμές και ιδιοσυνάρτησεις του προβλήματος μέσω 

της σχέσης : 

 

      


α α

αα

Eiε+E

rψrψ
=iε+E;r'r,G

*

                                          (21)                              

 

 Εάν χρησιμοποιηθούν οι αναλυτικές ιδιότητες των Green συναρτήσεων  zG  για 

τις μιγαδικές ενέργειες iΓ+E=z , μπορεί να μειωθεί αρκετά η αριθμητική προσπάθεια. 

Αφού η  zG  είναι αναλυτική σε όλο το μιγαδικό επίπεδο της ενεργείας το ολοκλήρωμα 
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της ενέργειας μετασχηματίζεται σε ένα ορισμένο ολοκλήρωμα στο μιγαδικό επίπεδο της 

ενέργειας  

 

   z;r'r,
E

dzG
π

=rn
F

BE
 Im

2
                                         (22)                              

 

όπου η ενέργεια BE  επιλέγεται κάτω από τη ζώνη σθένους, διαγράφει μία διαδρομή στο 

μιγαδικό επίπεδο και επιστρέφει στον πραγματικό άξονα στο επίπεδο Fermi. Αξίζει να 

θυμηθούμε ότι στην θεωρία του συναρτησιακού της πυκνότητας οι ιδιοτιμές και οι 

κυματοσυναρτήσεις δεν έχουν φυσικό νόημα, αλλά μονό ως εναλλακτικές ποσότητες 

εισάγονται για να υπολογιστεί η πυκνότητα φορτίου.  

 

 

2.2.7.Μέθοδος ψευδοδυναμικών 

 Οι κυματοσυναρτήσεις για τα ελεύθερα ηλεκτρόνια σε ένα περιοδικό κρύσταλλο 

μπορούν να επεκταθούν σε επίπεδα κύματα (ΕΚ). Αν το δυναμικό που παράγεται λόγω 

των ατόμων παραληφθεί, τότε τα ΕΚ είναι η ακριβής λύση. Αν το δυναμικό είναι ομαλό, 

τότε μπορεί να χειριστεί σαν μία διαταραχή και έτσι οδηγούμαστε στο μοντέλο του 

ελεύθερου ηλεκτρονίου. Ωστόσο το δυναμικό το οποίο προκύπτει από τον ατομικό 

πυρήνα δεν είναι καθόλου ομαλό και γενικά οι κυματοσυναρτήσεις των ατόμων οι οποίες 

σχετίζονται με καταστάσεις του πυρήνα είναι πολύ απότομες. Για αυτόν τον λόγο ο 

αριθμός των ΕΚ τα οποία χρειάζονται για να παρουσιάσουν τέτοιες απότομες 

κυματοσυναρτήσεις είναι τεράστιος. Ωστόσο, είναι επιθυμητό να παραμείνει η απλότητα 

της προσέγγισης των ΕΚ. Ο Slater το 1937 πρότεινε μία πιθανή λύση σε αυτό το 

πρόβλημα, στην οποία η έκταση των ΕΚ ήταν αυξημένη με τις λύσεις του ατομικού 

προβλήματος στις σφαιρικές περιοχές γύρω από το άτομο, και το δυναμικό θεωρήθηκε ότι 

είναι σφαιρικά συμμετρικό μέσα στην σφαίρα και μηδέν έξω. 

 Με σκοπό να παρακαμφθεί αυτή η προσέγγιση σχήματος του δυναμικού, ο 

Herring το 1940 πρότεινε μία εναλλακτική μέθοδο η οποία περιελάμβανε την κατασκευή 

των κυματοσυναρτήσεων σθένους σαν ένα γραμμικό συνδυασμό των ΕΚ και των 

κυματοσυναρτήσεων του πυρήνα. Επιλέγοντας κατάλληλα τις σταθερές της έκφρασης 



  27 

αυτής, αυτή η κυματοσυνάρτηση αποδεικνύεται ότι είναι ορθογώνια με τις καταστάσεις 

πυρήνα, και για αυτό το λόγο πήρε το όνομα μέθοδος ορθογώνιων επίπεδων κυμάτων 

(orthogonalized plane wave, OPW). Από την στιγμή που η προβληματική περιοχή 

φροντίζεται από τα τροχιακά του πυρήνα, το κομμάτι το οποίο πρέπει να αναπαρασταθεί 

από τα επίπεδα κύματα είναι περισσότερο ομαλό, και απαιτείται ένας μικρότερος αριθμός 

επίπεδων κυμάτων για την αναπαραγωγή των καταστάσεων σθένους. Κάποιος μπορεί να 

πάει ένα βήμα παραπέρα την προσέγγιση OPW και να εξαλείψει τις καταστάσεις του 

πυρήνα και έπειτα να αντικαταστήσει την δράση τους με ένα αποτελεσματικό δυναμικό, ή 

ψευδοδυναμικό. Αυτό το ψευδοδυναμικό ωστόσο δεν μπορεί να είναι οτιδήποτε. Πρέπει 

να κατασκευαστεί προσεκτικά έτσι ώστε να αναπαραχθούν επακριβώς οι ιδιότητες 

δεσμών του κανονικού δυναμικού. 

 Οι ηλεκτρονιακές καταστάσεις ενός ατόμου χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: (1) 

στις καταστάσεις πυρήνα, οι οποίες είναι εντοπισμένες και δεν παίρνουν μέρος σε 

χημικούς δεσμούς, (2) στις καταστάσεις σθένους, οι οποίες είναι εκτεταμένες και 

υπεύθυνες για τους χημικούς δεσμούς και (3) στις ημι-πυρηνικές καταστάσεις, οι οποίες 

είναι εντοπισμένες και πολωμένες, αλλά γενικά δεν συνεισφέρουν άμεσα στους χημικούς 

δεσμούς. Η πιο κοινή προσέγγιση ψευδοδυναμικού είναι αυτή η οποία θεωρεί τους 

πυρήνες «παγωμένους» όπως επίσης και τις ημι-πυρηνικές καταστάσεις, εκτός αν η 

συνεισφορά των τελευταίων είναι σημαντική και τότε θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις 

καταστάσεις σθένους. 

 Οι καταστάσεις σθένους δείχνουν μία συμπεριφορά ταλάντωσης με έναν αριθμό 

κόμβων ίσο με n – l – 1, όπου n είναι ο κύριος κβαντικός αριθμός και l είναι η 

στροφορμή. Οι κυματοσυναρτήσεις οι οποίες δεν έχουν κόμβους δεν έχουν και 

ταλαντώσεις, αλλά λόγω της ορθογωνιότητας, δημιουργούν ισχύρες δέσμιες καταστάσεις 

οι οποίες είναι κοντά στον πυρήνα. Αυτή είναι η περίπτωση της κατάστασης 1s του Η, οι 

καταστάσεις 2p των C, N, O και F, και οι καταστάσεις 3d των μετάλλων μετάβασης. Όταν 

επιλεχθεί το σετ βάσης των επίπεδων κυμάτων, ο υπολογισμός του πίνακα των στοιχείων 

της χαμιλτωνιανής χρειάζεται την ανάλυση Fourier των κυματοσυναρτήσεων. Αυτά τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά είναι πολύ αυστηρά για τα επίπεδα κύματα, διότι απότομες 

κορυφές απαιτούν ένα πολύ μεγάλο αριθμό ΕΚ για την επίτευξη σύγκλισης στην 

ανάπτυξη, και αυτό μεταφράζεται σε μία τεράστια ποσότητα υπολογιστικών μέσων. 
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 Βασισμένοι στις παρατηρήσεις ότι: (1) οι καταστάσεις πυρήνα δεν είναι βασικές 

για την περιγραφή του χημικού δεσμού, και (2) μία καλή περιγραφή των 

κυματοσυναρτήσεων σθένους μέσα στην περιοχή του πυρήνα δεν είναι απαραίτητη, δεν 

υπάρχει έλλειψη κρίσιμης πληροφορίας αν η εσωτερική λύση αντικατασταθεί με μία 

ομαλή, χωρίς κόμβους ψευδο-κυματοσυνάρτηση, η οποία δεν είναι λύση του κανονικού 

ατομικού προβλήματος. Από την στιγμή που δεν υπάρχουν κόμβοι τα ατομικό πρόβλημα 

μετατρέπεται σε ένα ψευδο-ατομικό πρόβλημα στο οποίο το κανονικό δυναμικό έχει 

αντικατασταθεί από ένα ψευδοδυναμικό (ΨΔ). 

 Στην εργασία τους οι Philips και Kleinman το 1959 έδειξαν ότι μπορεί να 

κατασκευαστεί μία ομαλή κυματοσυνάρτηση σθένους υφ
~  η οποία δεν είναι ορθογώνια με 

τις καταστάσεις πυρήνα φc, συνδυάζοντας τις κυματοσυναρτήσεις φυ του πυρήνα και των 

κανονικών κυματοσυναρτήσεων σθένους ως εξής: 

 

c
c

cυυυ φα+φ=φ ~                                                 (23) 

 

όπου 0~ υccυ φ|φ=α . Αυτή η ψευδο-κυματοσυνάρτηση ικανοποιεί την εξίσωση 

Schrödinger: 

 

  υυυcc
c

cυ φε=φφφεε+Η ~~ˆ 







                                    (24) 

 

όπου V+T=H ˆˆˆ ,  IrZ=V c
ˆ/ˆ  είναι το πυρηνικό δυναμικό, και Î  είναι ο τελεστής της 

ταυτότητας. Αυτό δείχνει ότι είναι πιθανό να κατασκευαστεί μία ψευδο-χαμιλτωνιανή 

 

  cc
c

cυPS φφεε+H=H  ˆˆ                                        (25) 

 

με τις ίδιες ιδιοτιμές της κανονικής χαμιλτωνιανής αλλά μία ομαλότερη χωρίς κόμβους 

κυματοσυνάρτηση. Το δυναμικό  
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  cc
c

cυ
c

PS φφεε+I
r

Z
=V  ˆˆ                                        (26) 

 

ονομάστηκε ψευδοδυναμικό. 

 Είναι φανερό ότι αυτό το ψευδοδυναμικό δρα διαφορετικά στις 

κυματοσυναρτήσεις των διαφορετικών στροφορμών. Η πιο γενική μορφή ενός τέτοιου 

ψευδοδυναμικού είναι: 

 

      l
=l

l
PSmm

=l

l

=m

l
PSPS Prυ=llrυ=rV ˆˆ

01 1





                           (27) 

 

όπου  φθ,Υ=l|r lmm  είναι οι σφαιρικές αρμονικές,  rυl
PS  είναι το ψευδοδυναμικό το 

οποίο αντιστοιχεί στην στροφορμή l, και ο τελεστής 

 




l

l=m
mml ll=P̂                                                     (28) 

 

είναι μία προβολή του τελεστή πάνω στον υποχώρο της εκάστοτε στροφορμής l. Η έννοια 

της έκφρασης (27) είναι η εξής: όταν το PSV̂  δρα στην κυματοσυνάρτηση του 

ηλεκτρονίου, οι τελεστές της προβολής lP̂  διαλέγουν διαφορετικά γωνιακά στοιχεία της 

κυματοσυνάρτησης, τα οποία πολλαπλασιάζονται με το αντίστοιχο ψευδοδυναμικό  rυl
PS

. Έπειτα, οι συνεισφορές όλων των στροφορμών αθροίζονται έτσι ώστε να σχηματιστεί 

όλη η συνεισφορά των ψευδοδυναμικών στον πίνακα στοιχείων της χαμιλτωνιανής ο 

οποίος μπαίνει στην εξίσωση Schrödinger. Ψευδοδυναμικά τέτοιου είδους συνήθως 

ονομάζονται μη-τοπικά διότι δρουν διαφορετικά στις διάφορες στροφορμές της 

κυματοσυνάρτησης σαν συνέπεια της ανταλλαγής με τον πυρήνα. Αν όλες οι στροφορμές 

του ψευδοδυναμικού θεωρηθούν ίδιες τότε το ψευδοδυναμικό ονομάζεται τοπικό. 

 Κανονικά, μόνο λίγες καταστάσεις πυρήνα με μικρή στροφορμή (lmax) είναι 

κατειλημμένες. Για αυτό για τιμές maxl>l  ο ιοντικός πυρήνας βλέπεται με τον ίδιο τρόπο 

από όλα τα l της κυματοσυνάρτησης, και το άθροισμα της (28) μπορεί να πάρει την 
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μορφή: 

 

           l

lmax

=l

l
PS

loc
PSl

maxl

=l

loc
PS

l
PSl

=l

loc
PSPS PrΔυ+Irυ=Prυrυ+Prυ=V ˆˆˆˆˆ

000
 



,            (29) 

 

όπου  rΔυl
PS  είναι μικρής εμβέλειας συναρτήσεις οι οποίες περιορίζονται στην περιοχή 

του πυρήνα, και  rυloc
PS  είναι ένα μέσο τοπικό δυναμικό το οποίο αντιπροσωπεύει 

επαρκώς όλες τις στροφορμές οι οποίες δεν διορθώνονται από ένα μη-τοπικό στοιχείο. 

 Αυτό δουλεύει καλά, η πραγματικότητα όμως είναι πιο περίπλοκη, διότι η 

ενεργειακή τάξη των ατομικών επιπέδων δεν ακολουθεί πάντα την στροφορμή. Για 

παράδειγμα, τα τροχιακά σθένους των ατόμων της τέταρτης σειράς των μετάλλων 

μετάβασης, όπως το Ti, έχουν καταστάσεις 4s και 3d, αλλά οι καταστάσεις 4p δεν είναι 

κατειλημμένες στο ουδέτερο άτομο. Ο πυρήνας έχει καταστάσεις μόνο s και p. Για αυτό 

το λόγο ο προηγούμενος κανόνας προτείνει να ληφθεί το ψευδοδυναμικό d σαν το τοπικό 

στοιχείο, και να υπολογιστεί η μη-τοπική διόρθωση s και p. Αυτό είναι πιθανό, αλλά το 

ψευδοδυναμικό p θα πρέπει να κατασκευαστεί προσεκτικά επειδή αντιστοιχεί σε μία μη – 

κατειλημμένη ατομική κατάσταση, η οποία μπορεί ακόμη και να μην είναι καν 

συζευγμένη. 

Συνοψίζοντας, υπάρχουν δύο βασικά βήματα στην θεωρία των ψευδοδυναμικών: 

1. Τα ηλεκτρόνια του πυρήνα βγαίνουν από τον υπολογισμό, και η αλληλεπίδραση 

των ηλεκτρονίων σθένους με τον πυρήνα αντικαθιστάται από ένα ομαλό δυναμικό. 

Αυτό το δυναμικό εξαρτάται από την στροφορμή των ηλεκτρονίων σθένους λόγω 

των διαφορετικών συνθηκών ορθογωνιότητας. Για παράδειγμα στο άτομο C η 

κατάσταση σθένους 2s πρέπει να είναι ορθογώνια με την κατάσταση 1s του 

πυρήνα, αλλά η κατάσταση σθένους 2p δεν αισθάνεται τον περιορισμό 

ορθογωνιότητας της κατάστασης 1s του πυρήνα επειδή έχουν διαφορετική 

στροφορμή. Έτσι αυτές οι δύο καταστάσεις αισθάνονται πολύ διαφορετικά 

δυναμικά από τον πυρήνα. Σε μεγάλες αποστάσεις βέβαια το δυναμικό, το οποίο 

είναι -ZV/r, είναι ανεξάρτητο της στροφορμής. 

2. Η αλληλεπίδραση πυρήνα – ηλεκτρονίου αντικαθιστάται από ένα μαλακό 

ψευδοδυναμικό. Η λύση της ατομικής εξίσωσης Schrödinger για το 
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ψευδοδυναμικό είναι μία ψευδο-κυματοσυνάρτηση η οποία είναι διαφορετική από 

την πραγματική κυματοσυνάρτηση. Το ψευδοδυναμικό ωστόσο κατασκευάζεται 

έτσι ώστε οι ιδιότητες σκέδασης να είναι ίδιες με αυτές του δυναμικού όλων των 

ηλεκτρονίων, αν και η ακτινική ψευδο-κυματοσυνάρτηση δεν έχει κόμβους στην 

περιοχή του πυρήνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Πρόγραμμα QUANTUM ESPRESSO 

 

 

3. 1. Εισαγωγή 

 Ο συνδυασμός των μεθοδολογικών και αλγοριθμικών καινοτομιών και η συνεχώς 

αυξανόμενη υπολογιστική ισχύ συμβάλλουν σε μία επανάσταση της προσομοίωσης στη 

μοντελοποίηση υλικών, ξεκινώντας από την νανοκλίμακα μέχρι τα συμπαγή υλικά και τις 

συσκευές [22]. Προσομοιώσεις ηλεκτρονικής δομής οι οποίες βασίζονται στην θεωρία 

του συναρτησιακού της πυκνότητας (density functional theory, DFT) [23, 24, 25] έχουν 

συμβάλλει σε αυτή την επανάσταση, και η εφαρμογή τους έχει εξαπλωθεί πέρα από ένα 

περιορισμένο πυρήνα ερευνητών στην θεωρία συμπηκνωμένης ύλης (condensed – matter 

theory) και στην κβαντική χημεία, με την συμμετοχή μιας μεγάλης κοινότητας χρηστών 

με πολύ διαφορετικό επιστημονικό υπόβαθρο και ερευνητικά ενδιαφέροντα. Η διατήρηση 

αυτής της επανάστασης και η επέκταση των ευεργετικών αποτελεσμάτων σε πολλά πεδία 

της επιστήμης και της τεχνολογίας στα οποία μπορούν να επωφεληθούν από αυτό 

αντιπροσωπεύει μία πολλαπλή πρόκληση. 

 Κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η καινοτομία στην προσομοίωση 

υλικών και η μοντελοποίησή τους έχει προκύψει από τις συντονισμένες προσπάθειες 

πολλών ανεξάρτητων ομάδων σε όλο τον κόσμο, οι οποίες συχνά είναι μικρές. Η επιτυχία 

τους κατέστη δυνατή από ένα συνδυασμό αρμοδιοτήτων, οι οποίες εκτείνονται από την 

δυνατότητα εστίασης σηματικών προκλήσεων και προβλημάτων, μέχρι μία αυστηρή 

επίγνωση θεωρητικών μεθόδων, καταλήγοντας σε μία σημαντική ευαισθησία σε θέματα 

αριθμητικής ακρίβειας και αλγοριθμικής αποδοτικότητας. Η ετοιμότητα για την εφαρμογή 

νέων αλγόριθμων οι οποίοι αξιοποιούν νέες ιδεές απαιτεί τον απόλυτο έλεγχο του 

λογισμικού το οποίο χρησιμοποιείται, για αυτό το λόγο η κοινότητα των φυσικών εδώ και 

καιρό βασίζεται πάνω σε εσωτερικούς κώδικες για την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων 

ιδεών και αλγόριθμων. 

 Το τμηματικό λογισμικό (modularity software) έρχεται επίσης σαν μία 

αναγκαιότητα όταν σύνθετα προβλήματα σε σύνθετα υλικά πρέπει να αντιμετωπιστούν με 
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μια σειρά από διαφορετικές μεθόδους και τεχνικές. Πολυδιάστατες προσεγγίσεις 

προσπαθούν να συνδυάσουν μεθόδους με διαφορετική ακρίβεια και έχουν σκοπό να 

περιγράψουν διαφορετικά μέρη ενός σύνθετου συστήματος, ή φαινόμενα τα οποία 

εμφανίζονται σε διαφορετικό χρόνο και/ή σε διαφορετικές κλίμακες. Τέτοιες προσεγγίσεις 

απαιτούν πακέτα λογισμικού τα οποία θα μπορούν να εκτελέσουν διαφορετικά είδη 

υπολογισμών για διαφορετικές οπτικές του ίδιου προβλήματος και/ή διαφορετικά 

τμήματα του ίδιου συστήματος, και αυτό επιτρέπει την διαλειτουργικότητα ή την κοινή 

χρήση διαφορετικών ενοτήτων. Διαφορετικά πακέτα θα πρέπει να εχουν ίδια μορφή 

δεδομένων εισόδου/εξόδου. Ιδανικά, θα πρέπει να μοιράζονται έναν αριθμό μαθηματικών 

βιβλιοθηκών και βιβλιοθήκες εφαρμογής, καθώς και την εσωτερική παρουσίαση μερικών 

δομών δεδομένων τις οποίες χειρίζονται. Ανεξάρτητοι ερευνητές ή ερευνητικές ομάδες το 

βρίσκουν εξαιρετικά δύσκολο να συγκεντρώσεις όλες αυτές τις απαιτήσεις και να 

συνεχιστεί η ανάπτυξη και η διατήρηση του εσωτερικού λογισμικού της αυξανόμενης 

πολυπλοκότητας. Έτσι, διαφορετικές και, ενδεχομένως, συλλογικές λύσεις πρέπει να 

αναζητηθούν. 

 Η κοινότητα ανοιχτού λογισμικού είναι πιο κοντά στο πνεύμα της επιστήμης και 

της επιστημονικής προσπάθειας σε αντίθεση με την εμπορική χρήση προγραμμάτων. 

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, μία μεγάλη κοινότητα χρηστών έχει πλήρη πρόσβαση στον 

κώδικα και στην ανάπτυξη υλικού, υπό τον συντονισμό μιας μικρότερης ομάδας 

προγραμματιστών πυρήνα. Σε μακροπρόθεσμη βάση, και ελλείψει εδραιωμένων 

μονοπωλίων, η στρατηγική αυτή μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική στην παροχή καλών 

λύσεων λογισμικού και στην καλλιέργεια μιας κοινότητας που να δραστηροποιείται στην 

παροχή τέτοιων λύσεων, σε σύγκριση με την στρατηγική του ιδιόκτητου λογισμικού. Στην 

περίπτωση του λογισμικού για επιστημονική χρήση, μία τέτοια προσέγγιση έχει το 

πλεονέκτημα ότι είναι σύμφωνη με την παράδοση και με την καλύτερη πρακτική της 

επιστήμης, η οποία απαιτεί την αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων άλλων ανθρώπων, και 

όπου η συνεργασία δεν είναι λιγότερο σημαντική από τον ανταγωνισμό.  
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3. 2. Το πρόγραμμα QUANTUM-ESPRESSO  

 To QUANTUM ESPRESSO είναι μία ολοκληρωμένη ακολουθία κώδικα 

υπολογιστή για υπολογισμούς ηλεκτρονικής δομής και μοντελοποίηση υλικών βασισμένο 

στην θεωρία συναρτησιακών της πυκνότητας (density functional theory, DFT), στα 

επίπεδα κύματα και στα ψευδοδυναμικά για την παρουσίαση των αλληλεπιδράσεων 

ηλεκτρονίου – ιόντος. Το QUANTUM ESPRESSO είναι ένα ελεύθερο, ανοιχτό λογισμικό 

το οποίο διανέμεται με τους όρους της GNU γενικής άδειας δημόσιας χρήσης (General 

Public Licence, GPL)[26]. 

 Οι δύο βασικοί στόχοι αυτού του προγράμματος είναι η προώθηση της 

μεθοδολογικής καινοτομίας στο πεδίο της προσομοίωσης της ηλεκτρονικής δομής και να 

παρέχει μία μεγάλη και ποικίλη κοινότητα τελικών χρηστών με ιδιαίτερα αποτελεσματικό, 

εύρωστο και φιλικό προς τον χρήστη πρόγραμμα εκτελώντας τις πιο πρόσφατες 

καινοτομίες σε αυτό το πεδίο. Υπάρχουν επίσης και άλλα ανοιχτά προγράμματα [27 – 31], 

εκτός από το QUANTUM ESPRESSO, τα οποία εστιάζουν στους υπολογισμούς 

ηλεκτρονικής δομής και διάφορες τεχνικές προσομοίωσης υλικών βασισμένες σε αυτούς. 

Αντίθετα με μερικά από αυτά τα προγράμματα, το QUANTUM ESPRESSO δεν στοχεύει 

στην παροχή ενός μοναδικού μονολιθικού κώδικα ο οποίος έχει την δυνατότητα να 

παρουσιάσει διαφορετικές εργασίες προσδιορίζοντας διαφορετικά δεδομένα εισόδου 

(input data) στο ίδιο εκτελέσιμο (executable). Η γενική φιλοσοφία του είναι η ανοιχτή 

διανομή, δηλαδή μία ολοκληρωμένη ακολουθία κωδικών το οποίο έχει σχεδιαστεί να 

είναι διαλειτουργικό, περισσότερο στο πνεύμα μιας διανομής LINUX, και επίσης το 

χτίσιμο γύρω από έναν αριθμό στοιχείων πυρήνα (core components) τα οποία έχουν 

σχεδιαστεί και συντηρηθεί από μία μικρή ομάδα σχεδιαστών πυρήνα, συν έναν αριθμό 

από βοηθητικούς/συμπληρωματικούς κώδικες οι οποίοι σχεδιάστηκαν, υλοποιήθηκαν και 

συντηρήθηκαν από μέλη μιας ευρύτερης κοινότητας χρηστών. Η διανομή μπορεί ακόμη 

και να είναι πλεονάζουσα, με διαφορετικές εφαρμογές οι οποίες στοχεύουν στο ίδιο 

πρόβλημα με διαφορετικούς τρόπους. Στο τέλος, οι μόνες προϋποθέσεις που θα πρέπει να 

πληρούν τα στοιχεία του QUANTUM ESPRESSO είναι τα εξής: i) να έχουν διανεμηθεί 

στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας GPL άδεια [26] όπως και τα υπόλοιπα στοιχεία του 

QUANTUM ESPRESSO, ii) να είναι πλήρως διαλειτουργικά με τα άλλα στοιχεία. 

Φυσικά, θα πρέπει να είναι επιστημονικά ορθά, επαληθευμένα και επικυρωμένα. Οι 
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εξωτερικοί συνεργάτες ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του QUANTUM 

ESPRESSO, αν επιθυμούν, διατηρώντας παράλληλα την δικιά τους ανεξάρτητη διανομή 

και τον τρόπο δημοσίευσης για το δικό τους λογισμικό. Προς διευκόλυνση του παραπάνω, 

μία διαδικτυακή υπηρεσία η οποία ονομάζεται qe – forge [32], έχει πρόσφατα τεθεί σε 

εφαρμογή. 

 Η διαλειτουργικότητα των διαφόρων στοιχείων εντός του QUANTUM 

ESPRESSO χορηγείται με την χρήση κοινών μορφών εισαγωγής (input), εξαγωγής 

(output) και αρχεία εργασίας (work files). Επιππλέον, οι εξωτερικοί συνεργάτες 

ενθαρρύνονται, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αναγκάζονται, να χρησιμοποιούν τις πολλές 

αριθμητικές βιβλιοθήκες και βιβλιοθήκες εφαρμογής για τις οποίες είναι φτιαγμένα τα 

στοιχεία του πυρήνα. Φυσικά, αυτή η γενική φιλοσοφία πρέπει να θεωρείται περισσότερο 

ως ένας στόχος στον οποίο ένα πολύ σύνθετο πρόγραμμα λογισμικού τείνει, παρά σαν ένα 

σημείο αρχής. 

 Μία από τις βασικές ανησυχίες οι οποίες οδήγησαν στην γέννηση του 

προγράμματος QUANTUM ESPRESSO είναι η υψηλή απόδοση, τόσο σε σειριακή όσο 

και σε παράλληλη εκτέλεση. Υψηλή σειριακή απόδοση σε διαφορετικές αρχιτεκτονικές 

επιτυγχάνεται με την συστηματική χρήση των τυποποιημένων μαθηματικών βιβλιοθηκών 

(BLASS, LAPACK [33], και FFTW [34]) για τις οποίες υπάρχουν υψηλά 

βελτιστοποιημένες εφαρμογές σε πολλές πλατφόρμες. Όταν αυτές οι εφαρμογές δεν είναι 

διαθέσιμες, ο χρήστης μπορεί να μεταγλωττίσει (compile) τις βιβλιοθήκες οι οποίες 

διανέμονται με το QUANTUM ESPRESSO. Βέλτιστη απόδοση σε παράλληλη εκτέλεση 

επιτυγχάνεται με τον σχεδιασμό διάφορων επιπέδων παραλληλοποίησης, 

χρησιμοποιώντας εξειδικευμένους αλγόριθμους επικοινωνίας, η εφαρμογή των οποίων 

συχνά δεν αφορά τον χρήστη, οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι και κρυμμένοι σε 

κατάλληλα στρώματα του λογισμικού. 

 Η διανομή οργανώνεται σε ένα βασικό σύνολο ενοτήτων, βιβλιοθηκών, παροχές 

εγκατάστασης (installation utilities), συν έναν αριθμό φακέλων, όπου ο καθένας περιέχει 

μία ή περισσότερες εκτελέσεις, παρουσιάζοντας συγκεκριμένες εργασίες. Η επικοινωνία 

μεταξύ διαφορετικών εκτελέσεων επιτυγχάνεται μέσω των αρχείων δεδομένων. Αυτή η 

προσέγγιση χαμηλώνει την δυσκολία μάθησης για αυτούς που επιθυμούν να 

συνεισφέρουν στο πρόγραμμα. Οι κώδικες διανέμονται με το QUANTUM ESPRESSO, 
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συμπεριλαμβανομένων πολλών βοηθητικών κώδικων για την μετεπεξεργασία των 

δεδομένων που παράγονται από τις προσομοιώσεις, οι οποίοι είναι εύκολο να 

εγκατασταθούν και να χρησιμοποιηθούν. Οι παροχές GNU για την διαμόρφωση 

(configure) και για την δημιουργία (make) διασφαλίζουν μία απλή εγκατάσταση σε πολλά 

διαφορετικά μηχανήματα. Οι εφαρμογές τρέχουν μέσω αρχείων κειμένου εισαγωγής 

βασισμένο σε Fortran, το οποίο απαιτεί οι χρήστες να προσδιορίσουν μόνο ένα 

ουσιαστικό, συνήθως μικρό, υποσύνολο από τις πολλές μεταβλητές ελέγχου οι οποίες 

είναι διαθέσιμες. Μία εξειδικευμένη γραφική διεπαφή χρήστη (graphical user interface, 

GUI), η οποία παρέχεται με την διανομή, διευκολύνει αυτές τις εργασίες για τα 

περισσότερα συστατικά του προγράμματος. Προβλέπεται ότι στο εγγύς μέλλον ο 

σχεδιασμός ειδικών εφαρμογών προγραμματισμένων διεπαφών (application programming 

interfaces, APIs) θα το κάνουν ευκολότερο στο να συνδέσει διαφορετικές συνιστώσες της 

διανομής μαζί και με εξωτερικές εφαρμογές, καθώς και να τα διασυνδέσει με άλλα, 

κατάλληλα προσαρμοσμένα συστήματα, GUIs και/ή διεπαφές αρχείων εντολών (scripting 

interface). 

 Η διανομή QUANTUM ESPRESSO είνια γραμμένη, περισσότερο, σε Fortran – 

95, με μερικά κομμάτια στην C ή στην Fortran – 77. Η Fortran – 95 προσφέρει την 

δυνατότητα παραγωγής προοδευτικών τεχνικών προγραμματισμού χωρίς να θυσιάζoνται 

οι επιδόσεις. Επίσης η Fortran είναι ακόμα η επιλεγμένη γλώσσα για υψηλής απόδοσης 

υπολογισμούς και επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση της κληρονομιάς των κώδικων οι 

οποίοι είναι γραμμένοι σε αυτή τη γλώσσα. Ένα απλό δένδρο κώδικα (source tree) 

χρησιμοποιείται για όλες τις αρχιτεκτονικές, με κάποιες C επιλογές προεπεξεργαστή 

διαλέγοντας ένα μικρό υποσύνολο αρχιτεκτονικά ανεξάρτητων κώδικων. Η 

παραλληλοποίηση επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας το παράδειγμα περάσματος – 

μηνύματος (message – passing paradigm) και καλεί τις πρότυπες βιβλιοθήκες διεπαφής 

περάσματος μηνύματος (message – passing interface, MPI) [35]. Τα περισσότερα 

καλέσματα (calls) είναι κρυμμένα σε λίγες ρουτίνες οι οποίες δρουν σαν ένα ενδιάμεσο 

στρώμα, πραγματοποιώντας π.χ. τις εργασίες της άθροισης μιας κατανεμημένης 

ποσότητας πάνω από τους επεξεργαστές, την συλλογή διανεμημένων συστοιχιών ή να τις 

διανέμει στους επεξεργαστές, καθώς και για την εκτέλεση παράλληλων τρισδιάστατων 

γρήγορων μετασχηματισμών Fourier (fast Fourier transforms, FFT). Αυτό επιτρέπει την 
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ευθή και με διαφάνεια ανάπτυξη  νέων ενοτήτων και λειτουργιών οι οποίες διασφαλίζουν 

την αποτελεσματική παραλληλοποίηση της ραχοκοκκαλιάς των κώδικων. 

 

 

3.2.1 QE – forge 

 Η φιλοδοξία του προγράμματος QUANTUM ESPRESSO δεν περιορίζεται στην 

παροχή υψηλού αποτελεσματικού και φιλικό προς τον χρήστη λογισμικό για μεγάλης 

κλίμακας υπολογισμούς ηλεκτρονικής δομής και μοντελοποίηση υλικών. Το QUANTUM 

ESPRESSO στοχεύει στην προώθηση ενεργής συνεργασίας μεταξύ μιας μεγάλης και 

ποικίλης κοινότητας επιστημόνων αναπτύσσοντας νέες μεθόδους και αλγόριθμους στην 

θεωρία ηλεκτρονικής δομής και για το ενδιαφέρον των τελικών χρηστών για την 

εφαρμογή τους στην αριθμητική προσομοίωση των υλικών και των συσκευών. 

 Όπως έχει αναφερθεί, η κύρια πηγή έμπνευσης για το μοντέλο το οποίο θέλουν να 

προωθηθεί είναι η επιτυχημένη συνεταιριστική εμπειρία των προγραμματιστών 

GNU/Linux και χρηστών της κοινότητας. Ένα από τα κύρια αποτελέσματα αυτής της 

κοινότητας είναι η ενσωμάτωση μέσα στις διανομές του λειτουργικού συστήματος 

(operating system) GNU/Linux ενός τρίτου στοιχείου λογισμικού, το οποίο, ενώ 

αναπτύσσεται και συντηρείται αυτόνομα, και συχνά πολύ μικρές ομάδες χρηστών, 

τίθενται στην διάθεση ολόκληρης της κοινότητας υπό τους όρους του GPL. Η κοινότητα, 

με την σειρά της, προσφέρει θετική ανατροφοδότηση και εκτενή επικύρωση 

βαθμολογώντας τις επιδόσεις των νέων εξελίξεων, αναφέροντας σφάλματα, και ζητώντας 

νέα χαρακτηριστικά. Αυτές οι εξελίξεις έχουν επωφεληθεί ευρύτατα από την αποθήκη 

κώδικα SourceForge και από την υπηρεσία ανάπτυξης λογισμικού [36], ή από άλλες 

παρόμοιες υπηρεσίες, όπως οι RubyForge, Tigris.org, BountySource, BerliOS, JavaForge, 

και GNU Savannah. 

 Εμπνευσμένοι από αυτό το μοντέλο, οι προγραμματιστές και η κοινότητα χρηστών 

του QUANTUM ESPRESSO έχουν δημιουργήσει την δικιά τους διαδικτυακή πύλη, η 

οποία ονομάζεται qe – forge [32]. Ο στόχος της qe – forge είναι να συμπληρώσουν τις 

παραδοσιακές ιστοσελίδες με ανεξάρτητα επιστημονικά προγράμματα λογισμικού, τα 

οποία είναι παθητικά όργανα στην ανάκτηση πληροφορίας, με έναν δυναμικό χώρο με 

ενεργή δημιουργία και κοινή χρήση. Ο στόχος της είναι να προωθήσει και να 
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απλουστευθεί ο συντονισμός και η ολοκλήρωση της προσπάθειας προγραμματισμού 

ετερογενών ομάδων και να διευκολύνει την διάδοση των λογισμικών εργαλείων τα οποία 

έχουν αποκτηθεί. 

 Η qe – forge προσφέρει, μέσω ενός δικτύου φιλικό προς τον χρήστη, ένα 

ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης, σύμφωνα με το οποίο οι ερευνητές μπορούν να 

ανεβάζουν ελεύθερα, να διαχειρίζονται και να διατηρούν το δικό τους λογισμικό, ενώ θα 

διατηρούν τον πλήρη έλεγχό του, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να μην 

δημοσιευθεί. Οι υπηρεσίες οι οποίες είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα είναι ο πηγαίος 

κώδικα λογισμικού διαχείρισης, λίστες, δημόσιες συζητήσεις, συστήματα 

παρακολούθησης σφαλμάτων, χώρο για ανέβασμα (upload) και κατέβασμα (download), 

και σελίδες wiki για την τεκμηρίωση των σχεδίων. Η qe – forge αναμένεται να είναι το 

κύριο εργαλείο από το οποίο το QUANTUM ESPRESSO, οι χρήστες και οι εξωτερικοί 

συνεργάτες μπορούν να διατηρήσουν τα προγράμματα τα οποία σχετίζονται με το 

QUANTUM ESPRESSO και να τα διαθέτουν στην κοινότητα. 

Εικόνα 2. Λειτουργία πύλης (portal) για το πρόγραμμα 
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3.3. Σύντομη περιγραφή του QUANTUM ESPRESSO 

 Το QUANTUM ESPRESSO εφαρμόζει μία ποικιλία μεθόδων και αλγορίθμων οι 

οποίοι σκοπό έχουν την χημικά ρεαλιστική μοντελοποίηση των υλικών από την 

νανοκλίμακα και πάνω, βασισμένο στην λύση του προβλήματος της θεωρίας του 

συναρτησιακού της πυκνότητας (density – functional theory, DFT) [23, 24], 

χρησιμοποιώντας μία συλλογή βάσης επίπεδων κυμάτων (plane waves, PWs) και 

ψευδοδυναμικά (pseudopotentials, PPs) [37] για την παρουσίαση των αλληλεπιδράσεων 

ηλεκτρονίου – ιόντος. 

 Οι κώδικες είναι κατασκευασμένοι γύρω από την χρήση των περιοδικών 

συνοριακών συνθηκών, το οποίο επιτρέπει έναν ευθύ χειρισμό άπειρων κρυσταλλικών 

συστημάτων, καθώς και μία αποτελεσματική σύγκλιση στο θερμοδυναμικό όριο για μη 

περιοδικά αλλά εκτεταμένα συστήματα, όπως είναι τα υγρά ή τα άμορφα υλικά. Τα 

πεπερασμένα συστήματα επίσης χειρίζονται χρησιμοποιώντας υπερκυψελίδες. Αν 

απαιτείται,  μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνθήκες ανοιχτού συνόρου (open – boundary 

conditions) μέσω της χρήσης της μεθόδου της πυκνότητας μέτρησης φορτίου (density – 

countercharge method) [38]. Το QUANTUM ESPRESSO μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε κρυσταλλική δομή ή υπερκυψελίδα, και για μέταλλα 

καθώς και για μονωτές. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ψευδοδυναμικά (pseudopotentials, 

PPs) [39] που διατηρούν το μέτρο (norm – conserving, NC) [40], υπέρ μαλακά (ultrasoft, 

US) ψευδοδυναμικά [41] ή τα λεγόμενα επαυξημένης προβολής κύματα (projector – 

augmented waves, PAW) [42]. Πολλές διαφορετικές συναρτήσεις ανταλλαγής – 

συσχέτισης είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο της προσέγγισης τοπικής πυκνότητας (local – 

density approximation, LDA) ή την προσέγγιση γενικευμένης κλίσης (generalized – 

gradient approximation, GGA) [43], συν τις προηγμένες λειτουργίες όπως οι διορθώσεις 

U Hubbard και λίγες μετα – GGA [44] και υβριδικές συναρτήσεις [45 – 47]. Οι τελευταίες 

είναι ένα πεδίο πολύ ενεργής εξέλιξης.     

 Οι βασικοί υπολογισμοι/προσομοιώσεις οι οποίοι μπορούν να εκτελεστουν 

περιλαμβάνουν τα εξής: 

 

 υπολογισμός των τροχιακών Kohn – Sham (KS) και οι ενέργειες [48] για 

απομονωμένα ή εκτεταμένα/περιοδικά συστήματα, και τις ενέργειες της 
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θεμελιώδους κατάστασης 

 ολοκληρωμένη βελτιστοποίηση δομής των μικροσκοπικών (ατομικές 

συντεταγμένες) και μακροσκοπικών (μοναδιαία κυψελίδα) βαθμών ελευθερίας, 

χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις Hellmann – Feynman [49, 50] και συμπιέσεις [51] 

 θεμελιώδη κατάσταση των μαγνητικών και σπιν πολωμένων συστημάτων, 

συμπεριλαμβανομένου την σύζευξη σπιν – τροχιακού [52] και μη γραμμικού 

μαγνητισμού [53, 54] 

 από πρώτες αρχές (ab initio) μοριακή δυναμική (molecular dynamic, MD), 

χρησιμοποιώντας είτε την λαγκρανζιανή Car – Parrinello [55] είτε τις δυνάμεις 

Hellmann – Feynman υπολογισμένες στην επιφάνεια Born – Oppenheimer (BO) 

[56], σε μία ποικιλία θερμοδυναμικών συνόλων, συμπεριλαμβανομένου της NPT 

κυψελίδας [57, 58] 

 την διαταραγμένη θεωρία του συναρτησιακού της πυκνότητας (density – 

functional perturbation theory, DFPT) [59 – 61], για τον υπολογισμό της δεύτερης 

και της τρίτης παραγώγου της ολικής ενέργειας σε οποιοδήποτε αυθαίρετο μήκος 

κύματος, παρέχοντας διασπορά φωνονίων, αλληλεπιδράσεις ηλεκτρονίου – 

φωνονίου και φωνονίου – φωνονίου, και στατικές συναρτήσεις απόκρισης 

(διηλεκτρικοί τανυστές, ενεργά φορτία Born, υπέρυθρο φάσμα, τανυστές Raman) 

 τοποθεσία των σημείων saddle και των καταστάσεων μετάβασης μέσω 

βελτιστοποίησης του μονοπατιού μετάβασης (transition – path) χρησιμοποιώντας 

την μέθοδο της μικρής ελαστικής ώθησης ζώνη (nudged elastic band, NEB) [62 – 

64] 

 βαλλιστική αγωγιμότητα με την θεωρία Landauer – Buttiker χρησιμοποιώντας την 

προσέγγιση σκέδασης [65] 

 παραγωγή μέγιστων εντοπισμένων συναρτήσεων Wannier [66, 67] και σχετικές 

ποσότητες 

 υπολογισμός των παραμέτρων της πυρηνικής μαγνητικής απήχησης (nuclear 

magnetic resonance, NMR) και της ηλεκτρονικής παραμαγνητικής απήχησης 

(electronic paramagnetic resonance, EPR) [68, 69] 

 υπολογισμός της κορυφής Κ στο φάσμα απορρόφησης ακτίνων Χ [70] 
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Διάφορες παροχές για μετεπεξεργασία δεδομένων και για διασύνδεση με προχωρημένες 

γραφικές εφαρμογές είναι διαθέσιμες, επιτρέποντας π.χ. τον υπολογισμό εικόνων στη 

μικροσκοπία σάρωσης σύραγγος (scanning tunelling microscopy, STM) [71], την 

συνάρτηση ηλεκτρονιακού εντοπισμού (electron localization function, ELF) [72], φορτία 

Lowdin [73], την πυκνότητα καταστάσεων (density of states, DOS), και επίπεδες [74] ή 

σφαιρικές μέσες τιμές των πυκνοτήτων και των δυναμικών φορτίων και σπιν. 

 

 

3.3.1. Μορφή αρχείων δεδομένων 

 Η διαλειτουργικότητα των διαφορετικών συνιστωσών του λογισμικού με ένα 

σύνθετο πρόγραμμα όπως είναι το QUANTUM ESPRESSO βασίζεται στην προσεκτική 

σχεδίαση των μορφών των αρχείων για την ανταλλαγή δεδομένων. Μία ορθολογική και 

ανοιχτή προσέγγιση των μορφών του αρχείου δεδομένων είναι επίσης απαραίτητη για την 

διασύνδεση εφαρμογών εντός του QUANTUM ESPRESSO με εφαρμογές τρίτων, και 

γενικότερα να κάνουν τα αποτελέσματα των χρονοβόρων και δαπανηρών υπολογιστικών 

προσομοιώσεων να είναι προσβάσιμα στην επιστημονική κοινότητα, και 

αναπαραγωγίσιμα επίσης από αυτή. Η ανάγκη για μορφές των αρχείων δεδομένων η 

οποία θα κάνει της ανταλλαγή δεδομένων ευκολότερη από ότι είναι τώρα είναι να αρχίσει 

να εκτιμάται ευρέως από την κοινότητα της ηλεκτρονικής δομής. Αυτό το πρόβλημα έχει 

πολλές πτυχές και δεν είναι απλή η λύση. Τα αρχεία δεδομένων πρέπει ιδανικά να είναι: 

 

 επεκτάσιμα: κάποιος θα πρέπει να είναι σε θέση να προσθέσει μερικές 

περισσότερες πληροφορίες σε ένα αρχείο χωρίς να σπάει όλους τους κώδικες οι 

οποίοι διαβάζουν αυτό το αρχείο 

 να αυτοκαταγράφονται: πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα κατανόησης των 

περιεχομένων ενός αρχείου χωρίς πολύ μεγάλη προσπάθεια 

 σαφής: με μέγεθος δεδομένων της τάξης των Gbytes για μεγάλης κλίμακας 

υπολογισμούς, αργοί ή χρονοβόροι Ι/Ο πρέπει να αποφευχθούν. 

 

 Η τωρινή τάση της κοινότητας της ηλεκτρονικής δομής φαίνεται να είναι η 

υιοθέτηση μιας από τις παρακάτω προσεγγίσεις: 
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 δομημένες μορφές αρχείων, κυρίως ιεραρχική μορφή δεδομένου (Hierarchical 

Data Format, HDF) [75] και του δικτύου κοινής μορφής δεδομένου (network 

Common Data Form, netCDF) [76], τα οποία έχουν ευρέως χρησιμοποιηθεί για 

χρόνια σε άλλες κοινότητες 

 μορφές αρχείων βασισμένες σε επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης (Extensible 

Markup Language, XML) [77]. 

 

 Είναι απίθανο μία κοινή, τυποποιημένη μορφή δεδομένου να επικρατήσει στην 

κοινότητα ηλεκτρονικής δομής. Υπάρχει η αίσθηση οτι πρέπει να επικεντρωθεί πάνω σε 

μία προσέγγιση, παρά σε μία τυποποίηση, η οποία θα επιτρέπει τον εύκολο σχεδιασμό, 

και χρήση ενός απλού και αξιόπιστου μετατροπέα μεταξύ των διαφορετικών μορφών 

δεδομένων. Παρακινούμενοι από αυτή τη σκέψη οι προγραμματιστές του QUANTUM 

ESPRESSO επέλεξαν μία απλή λύση η οποία προσπαθεί να συνδυάσει τα πλεονεκτήματα 

και των δύο προσεγγίσεων οι οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω. Ένα απλό αρχείο το οποίο 

περιέχει όλα τα δεδομένα μιας προσομοίωσης έχει αντικατασταθεί από ένα φάκελο 

δεδομένων (data directory) ο οποίος περιέχει διάφορα αρχεία και υποφακέλους, κατά τον 

ίδιο τρόπο όπως γίνεται και στο λειτουργικό σύστημα Mac OS X. Το κύριο αρχείο 

περιλαμβάνει δεδομένα γραμμένα με απλή Fortran μορφοποιημένα σε Ι/Ο, 

αναγνωρισμένα από ετικέτες XML. Μόνο δεδομένα μικρού μεγέθους, όπως οι ατομικές 

θέσεις, παράμετροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό, μονού ηλεκτρονίου και 

ολικής ενέργειας, είναι γραμμένες στον κύριο φάκελο. Δεδομένα μεγάλου μεγέθους, όπως 

οι συντελεστές PW των τροχιακών KS, πυκνότητα φορτίου, και δυναμικά, 

παρουσιάζονται σαν σύνδεσμος (link) σε ξεχωριστά αρχεία, τα οποία είναι γραμμένα 

χρησιμοποιώντας αδιαμόρφωτη Fortran I/O. Δεδομένα για κάθε σημείο k (k – point) είναι 

γραμμένα σε ένα ξεχωριστό υποφάκελο. Μία ελαφρία βιβλιοθήκη η οποία ονομάζεται 

iotk, αντιπροσωπεύει την εργαλειοθήκη εισαγωγής/εξαγωγής (Input/Output ToolKit) [78], 

χρησιμοποιείται για την ανάγνωση και εγγραφή του φακέλου δεδομένων. 

 Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο επηρεάζει την διαλειτουργικότητα των κώδικων PW 

– PP είναι η διαθεσιμότητα των αρχείων δεδομένων συμπεριλαμβανομένων των ατομικών 

PPs, ένα από τα βασικά συστατικά του υπολογισμού. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί 
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τύποι PPs, πολλοί διαφορετικοί κώδικες οι οποίοι παράγουν PPs (βλέπε π.χ [79 – 81]), ο 

καθένας με δικιά του μορφή. Ξανά, η επιλογή έχει πέσει πάνω σε μία απλή λύση η οποία 

κάνει εύκολη την εγγραφή μετατροπέων από και προς την μορφή την οποία χρησιμοποιεί 

το QUANTUM ESPRESSO. Κάθε ατομικό PP περιέχεται σε ένα μορφοποιημένο αρχείο, 

το οποίο περιγράφεται από μία όμοια σύνταξη με τη XML. Το αποτέλεσμα αυτής της 

μορφής έχει ονομαστεί ενιαίο αρχείο ψευδοδυναμικού (Unified Pseudopotential File, 

UPF). Διάφοροι μετατροπείς από άλλες μορφές είναι διαθέσιμοι για την μορφή UPF στο 

QUANTUM ESPRESSO. 

 

 

3.4. Πακέτα (packages) του QUANTUM ESPRESSO 

 Η ολοκληρωμένη διανομή QUANTUM ESPRESSO είναι αρκετά μεγάλη. Η 

τωρινή έκδοση 4.1 περιλαμβάνει περίπου 310.000 γραμμές κώδικα Fortran – 90, 1.000 

γραμμές κώδικα Fortran – 77, 1.000 γραμμές κώδικα C, 3.000 γραμμές κώδικα Tcl, συν 

κομμάτια από εξωτερικές βιβλιοθήκες όπως οι FFTW, BLAS, LAPACK και η εξωτερική 

εργαλειοθήκη iotk [78]. Επιπλέον, υπάρχουν περίπου 10.000 γραμμές ειδικής 

τεκμηρίωσης, πάνω από 100 διαφορετικά παραδείγματα και πάνω από 100 τεστ 

διαφορετικών λειτουργιών. Συνολικά ολόκληρη η διανομή περιλαμβάνει πάνω από 3.000 

αρχεία, οργανωμένα σε 200 φακέλους, και παίρνει 22Mb σε συμπιεσμένη μορφή. 

 Με τέτοιο μέγεθος κώδικα βάσης, η διάσπαση σε υπομονάδες είναι αναγκαία. Το 

QUANTUM ESPRESSO χωρίζεται σε πολλά εκτελέσιμα, παρουσιάζοντας διαφορετικούς 

τύπους υπολογισμών, αν και μερικοί από αυτούς έχουν λειτουργίες επικάλυψης. Τυπικά 

υπάρχει μόνο ένα σετ συναρτήσεων/υπορουτίνες ή μία μόνο ομάδα Fortran 90 η οποία 

παρουσιάζει κάθε συγκεκριμένη εργασία (π.χ διαγωνοποιήσεις πίνακα, ή ενημερώσεις 

δυναμικών), αλλά υπάρχουν ακόμα σημαντικές εξαιρέσεις σε αυτό το κανόνα, γεγονός 

που αντικατοπτρίζει τη διαφορετική καταγωγή και το διαφορετικό τρόπο των αρχικών 

συστατικών. Το QUANTUM ESPRESSO έχει όντως κατασκευαστεί από την συγχώνευση 

και την εκ νέου μηχανική διαφορετικών πακέτων, τα οποία έχουν αναπτυχθεί ανεξάρτητα. 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα κύρια πακέτα (packages) του QUANTUM ESPRESSO. 

Σε αυτά τα πακέτα θα γίνει απλά μία αναφορά εκτός από το PWscf το οποίο μας 

ενδιαφέρει και θα γίνει μία εκτενέστερη αναφορά.   
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PWscf: Η PWscf  υλοποιεί μία επαναληπτική προσέγγιση για την επίτευξη της 

αυτοσυνέπειας, χρησιμοποιώντας σε κάθε βήμα επαναληπτικές τεχνικές διαγωνοποίησης, 

στο πλαίσιο της μεθόδου ψευδοδυναμικού επίπεδου κύματος. Μία πρώιμη έκδοση της 

PWscf παρουσιάζεται στην [82]. 

 Και τα δύο διαχωρίσιμα ψευδοδυναμικά PPs του κανόνα διατήρησης μέτρου 

(norm – conserving, NC) [40] και τα εξαιρετικά μαλακά (ultrasoft, US) PPs [41] 

εφαρμόζονται (πρόσφατα έχει προστεθεί επίσης και η μέθοδος επαυξημένης προβολής 

κύματος [42]) . Στην περίπτωση των US PPs, οι ηλεκτρονιακές κυματοσυναρτήσεις 

μπορούν να γίνουν ομαλότερες στην τιμή που έχουν για την αύξηση του τετραγωνικού 

μέτρου ελαστικότητας με επιπλέον συνεισφορές στην ανάκτηση των πραγματικών 

φυσικών πυκνοτήτων φορτίου. Για αυτό το λόγο, η πυκνότητα φορτίου έχει λεπτότερες 

χωρικές μεταβολές γύρω από τον πυρήνα από ότι το τετράγωνο των κυματοσυναρτήσεων, 

και απαιτεί μεγαλύτερη ενέργεια αποκοπής για την επέκταση του επίπεδου κύματος 

(τυπικά, 6 – 12 φορές μεγαλύτερη, για μία NC – PP, ένας συντελεστής της τάξης του 4 θα 

ήταν μαθηματικά επαρκής). Ως εκ τούτου, διαφορετικά πραγματικού χώρου πλέγματα 

Fourier παράγονται: ένα “μαλακό” για να αντιπροσωπεύει το τετράγωνο των 

ηλεκτρονιακών κυματοσυναρτήσεων, και ένα “σκληρό” για να αντιπροσωπεύει την 

πυκνότητα φορτίου [83, 84]. Οι όροι επαύξησης μπορούν να προστεθούν είτε στον 

ανάστροφο χώρο (χρησιμοποιώντας έναν ακριβή αλλά ακριβό αλγόριθμο) ή ευθέως στον 

πραγματικό χώρο (χρησιμοποιώντας έναν προσεγγιστικό αλλά γρηγορότερο αλγόριθμο ο 

οποίος εκμεταλλεύεται τον τοπικό χαρακτήρα των επαυξημένων φορτίων).  

 H PWscf μπορεί να χρησιμοποιήσει τις καλά καθιερωμένες LDA και GGA 

συναρτήσεις ανταλλαγής – συσχέτισης, περιλαμβάνοντας την σπιν πόλωση όπως 

προτείνεται στο [85] και μπορεί να μεταχειριστεί μη γραμμικό μαγνητισμό [53, 54] όπως 

π.χ παράγεται από σχετικιστικές επιδράσεις (αλληλεπιδράσεις σπιν – τροχιακού) [86, 87] 

ή από σύνθετες μαγνητικές αλληλεπιδράσεις. Οι υπολογισμοί DFT + Hubbard U [88] 

εφαρμόζονται για μία απλοποιημένη (“όχι J”) αναλλοίωτη ως προς τις στροφές μορφή 

[89] του όρου Hubbard. Άλλες προηγμένες συναρτήσεις είναι οι TPSS meta – GGA [44], 

οι λειτουργικές διορθώσεις πεπερασμένου μεγέθους [90], και οι υβριδικές PBEO [45] και 

B3LYP [46, 47]. 
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 Η αυτοσυνέπεια επιτυγχάνεται μέσω της τροποποιημένης μεθόδου Broyden [91]. 

Η διακριτοποίηση της ζώνης Brillouin (BZ) μπορεί να παρουσιαστεί χρησιμοποιώντας 

είτε ειδικά [92, 93] σημεία k τα οποία δίνονται στο αρχείο εισόδου (input) είτε από αυτά 

τα οποία υπολογίζονται αυτόματα αρχίζοντας από ένα ομοιόμορφο πλέγμα. Οι συμμετρίες 

κρυστάλλου εντοπίζονται αυτόματα και χρησιμοποιούνται ώστε να μειώνουν το 

υπολογιστικό κόστος, περιορίζοντας την διακριτοποίηση της BZ στο μη – αναγωγίσιμο 

τμήμα. Όταν μόνο το σημείο Γ (k = 0) χρησιμοποιείται, λαμβάνεται ένα πλεονέκτημα από 

τον πραγματικό χαρακτήρα των τροχιακών KS, επιτρέποντας την αποθήκευση μόλις των 

μισών από τα συστατικά Fourier. Οι ολοκληρώσεις στην BZ στα μεταλλικά συστήματα 

μπορούν να παρουσιαστούν χρησιμοποιώντας μία ποικιλία τεχνικών 

smearing/broadening, όπως οι Fermi – Dirac, Γκαουσιανή, Methfessel – Paxton [94], και 

Marzari – Vanderbilt cold smearing [95].  Η μέθοδος τετραέδρου [96] επίσης 

εφαρμόζεται. Επιδράσεις πεπερασμένης θερμοκρασίας στις ηλεκτρονικές ιδιότητες 

μπορούν εύκολα να υπολογιστούν χρησιμοποιώντας το smearing Fermi – Dirac σαν ένα 

πρακτικό τρόπο της εφαρμογής της προσέγγισης συναρτησιακού της πυκνότητας 

πεπερασμένης θερμοκρασίας Mermin [97] (Mermin finite – temperature density – 

functional approach).  

 Δομικές βελτιστοποιήσεις πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο 

Broyden – Fletcher – Goldfarb – Shanno (BFGS) [98 – 100] ή με δυναμική απόσβεσης. 

Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τους εσωτερικούς μικροσκοπικούς βαθμούς ελευθερίας 

(δηλαδή οι ατομικές συντεταγμένες) και/ή τους μακροσκοπικούς (σχήμα και μέγεθος 

μοναδιαίας κυψελίδας). Ο υπολογισμός των μονοπατιών ελεύθερης ενέργειας, ενέργειες 

ενεργοποίησης, και των καταστάσεων μετάβασης χρησιμοποιεί την μεθοδο της ελεφράς 

ωθούμενης ελαστικής ζώνης (nudged elastic band, NEB) [62]. Οι επιφάνειες δυναμικής 

ενέργειας σαν συνάρτηση κατάλληλα επιλεγμένων συλλογικών μεταβλητών μπορεί να 

μελετηθεί χρησιμοποιώντας τις μεταδυναμικές Laio – Parrinello [101]. 

 Μικροκανονική (NVE) μοριακή δυναμική (molecular dynamics, MD) εκτελείται 

στην επιφάνεια ΒΟ, δηλαδή με την επίτευξη ηλεκτρονικής αυτοσυνέπειας σε κάθε 

χρονικό βήμα, χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο Verlet [102]. Η κανονική δυναμική 

μπορεί να εκτελεστεί χρησιμοποιώντας επανακανονικοποίηση της ταχύτητας, ή την 

θερμοστατική του Anderson ή του Berendsen [103]. Η στιγμιαία συμπίεση (NPT) MD 
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εκτελείται προσθέτοντας επιπλέον βαθμούς ελευθερίας για το μέγεθος της κυψελίδας και 

τον όγκο, χρησιμοποιώντας είτε την λαγκρανζιανή Parrinello – Rahman [104] είτε την 

λεγόμενη λαγκρανζιανή του Wentzcovitch [58]. 

 Οι επιδράσεις των πεπερασμένων μακροσκοπικών ηλεκτρικών πεδίων στην 

ηλεκτρονική δομή της θεμελιώδους κατάστασης μπορούν να υπολογιστούν είτε μέσω της 

μεθόδου η οποία βασίζεται στη φάση Berry, ή μέσω ενός εξωτερικού δυναμικού το οποίο 

έχει την μορφή “πριονιού” [105, 106]. Ένα κβαντικό κομμάτι μπορεί να ενσωματωθεί σε 

ένα σύνθετο ηλεκτροστατικό περιβάλλον το οποίο περιλαμβάνει ένα μοντέλο διαλύτη 

[107] και μία διανομή αντίθετου ιόντος (counterion) [108], όπως είναι χαρακτηριστικό 

των ηλεκτροχημικών συστημάτων. 

CP: Ο κώδικας CP είναι ένα βασικό εξάρτημα το οποίο εκτελεί μία από πρώτες αρχές (ab 

intio) MD Car – Parrinello. O CP υλοποιεί τις ίδιες λειτουργίες με την PWscf, με εξαίρεση 

τις συναρτήσεις υβριδοποίησης. 

 

PΗonon: Το πακέτο PHonon υλοποιεί την διαταραγμένη θεωρία του συναρτησιακού της 

πυκνότητας (density – functional perturbation theory, DFPT) [59 – 61] για τον 

υπολογισμό των παραγώγων δεύτερης και τρίτης τάξης της ενέργειας με σεβασμό στις 

ατομικές μετατοπίσεις και στα ηλεκτρικά πεδία. 

 

Atomic: Ο κώδικας Αtomic εκτελεί τρεις διαφορετικές εργασίες: i) λύση των 

αυτοσυνεπών ακτινικών εξισώσεων KS όλων των ηλεκτρονίων, ii) την παραγωγή των NC 

PPs, US PPs, ή των σετ δεδομένων επαυξημένης προβολής κυμάτων (projector – 

augmented wave, PAW), iii) το τέστ των προηγούμενων PPs και των σετ δεδομένων. 

 

PWcond: Αυτός ο κώδικας υλοποιεί την προσέγγιση σκέδασης η οποία προτάθηκε από 

τους Choi και Ihm [65] για την μελέτη των συσχετισμένων ηλεκτρονίων μεταφοράς στις 

νανοεπαφές ατομικού μεγέθους εντός της θεωριας Landauer – Buttiker. 

 

GIPAW: Αυτός ο κώδικας επιτρέπει τον υπολογισμό των φυσικών παραμέτρων οι οποίες 

μετρώνται στην i) φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (nuclear magnetic 

resonance, NMR) στους μονωτές, και από ii) την φασματοσκοπία ηλεκτρονιακού 



  48 

παραμαγνητικού συντονισμού (electronic paramagnetic resonance, EPR) για 

παραμαγνητικές ατέλειες στα στερεά. 

 

Wannier90: Ο Wannier90 [109, 103] είναι ένας κώδικας ο οποίος υπολογίζει τις 

εντοπισμένες συναρτήσεις Wannier στους μονωτές ή στα μέταλλα και έναν αριθμό 

ιδιοτήτων οι οποίες μπορούν να εκφραστούν σε μία βάση Wannier. 

 

PostProc: Το πακέτο PostProc περιέχει έναν αριθμό από κώδικες για μετεπεξεργασία και 

ανάλυση των αρχείων δεδομένων  τα οποία παράγονται από το PWscf και CP. 

 

PWgui: Η PWgui είναι μία γραφική διεπαφή χρήστη (graphical user interface, GUI) για το 

PWscf, το PHonon και το Atomic και επίσης για μερικούς από τους κύριους κώδικες στο 

PstProc. 

 

 

3.5. Προοπτικές 

 Περαιτέρω εξελίξεις και επεκτάσεις του QUANTUM ESPRESSO θα οδηγηθούν 

από τις ανάγκες της κοινότητας με την χρήση τους και δουλεύοντας πάνω σε αυτές. 

Πολλές από τις προσθήκες που σύντομα θα έρθουν θα ασχοληθούν με τους υπολογισμούς 

διεγερμένης κατάστασης με χρονοεξαρτημένη DFT (time – dependent DFT, TDDFT [110, 

111]) και/ή πολυσωματιδιακή θεωρία διαταραχών (many – body perturbation theory 

[112]). Μία νέα προσέγγιση στον υπολογισμό του οπτικού φάσματος εντός της TDDFT 

έχει πρόσφατα αναπτυχθεί [113], βασισμένη στην γενίκευση της πεπερασμένης 

συχνότητας της θεωρίας διαταραχής του συναρτησιακού της πυκνότητας (finite – 

frequency generalisation of density – functional perturbation theory [59, 60]), και 

υλοποιούνται στο QUANTUM ESPRESSO. Μία ακόμα σημαντική ανάπτυξη είναι η 

αποδοτική εφαρμογή των υπολογισμών GW για μεγάλα συστήματα (των οποίων το 

μέγεθος φτάνει τις μερικές εκατοντάδες άτομα) [114]. Η εφαρμογή αποτελεσματικών 

αλγόριθμων για τον υπολογισμό των ενεργειών συσχέτισης στο επίπεδο RPA είναι επίσης 

σε εξέλιξη [115 – 117].  

 Εκφράζεται η ελπίδα ότι νέες λειτουργίες θα είναι διαθέσιμες στους χρήστες του 
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QUANTUM ESPRESSO από εξωτερικές ομάδες οι οποίες θα φτιάξουν το δικό τους 

λογισμικό το οποίο θα είναι συμβατό με το QUANTUM ESPRESSO. Μερικά λογισμικά 

συμβατά με το QUANTUM ESPRESSO τα οποία είναι διαθέσιμα στην κοινότητα 

χρηστών είναι τα εξής: yambo, ένας γενικός κώδικας για υπολογισμούς διεγερμένης 

κατάστασης με την πολυσωματιδιακή θεωρία διαταραχής [118]. Casino, ένας κώδικας για 

ηλεκτρονιακή δομή κβαντικών προσομοιώσεων Monte Carlo [119], want, ένας κώδικας 

για την προσομοίωση βαλλιστικής μεταφοράς στις νανοδομές, βασισμένος στις 

συναρτήσεις Wannier [120]. xcrysden, μία εφαρμογή μοριακής απεικόνισης, ιδιαίτερα για 

τις περιοδικές δομές [121]. Μερικά προγράμματα τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα ή θα είναι 

σύντομα στο qe – forge είναι: SaX [122], ένα πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα το οποίο 

υλοποιεί μεθόδους της πολυσωματιδιακής θεωρίας διαταραχής για διεγερμένες 

καταστάσεις. dmft [123], ένας κώδικας για την παρουσίαση δυναμικών υπολογισμών της 

θεωρίας μέσου πεδίου στην κορυφή μιας ισχυρά δεσμευμένης αναπαράσταση της δομής 

ζώνης DFT. qha, ένα σετ από κώδικες για τον υπολογισμό θερμικών ιδιοτήτων των 

υλικών μέσω της προσέγγισης ψευδοαρμονικών (quasi armonic) [124]. pwtk, ένα πλήρως 

λειτουργικό Tcl γραφική διεπαφή για το PWscf [125]. 

 Οι προσπάθειες για την βελτίωση της διαλειτουργικότητας με λογισμικό άλλων 

προγραμματιστών θα πρέπει να προσανατολίζονται προς την απελευθέρωση των 

επακριβών προσδιορισμών για τις δομές δεδομένων και τις δομές των φακέλλων και την 

παροχή διεπαφών από και προς άλλους κώδικες και πακέτα τα οποία χρησιμοποιούνται 

από την επιστημονική κοινότητα. Περαιτέρω εργασία θα είναι επίσης αφιερωμένη στην 

επέκταση των συστημάτων US PPs και PAW για τα μέρη του QUANTUM ESPRESSO τα 

οποία μέχρι τωρα είναι περιορισμένα στα NC PPs. 

 Αυξάνοντας την διαθεσιμότητα των μαζικών παράλληλων μηχανημάτων θα 

οδηγήσει σε μία αύξηση του ενδιαφέροντος για τους υπολογισμούς μεγάλης κλίμακας. 

Μεγάλη προσοχή θα δοθεί στις απαιτήσεις οι οποίες επιβάλλονται από την αρχιτεκτονική 

των νέων μηχανημάτων, συγκεκριμένα στα πολυπύρηνα CPUs, για τα οποία μία μικτή 

προσέγγιση OpenMP – MPI φαίνεται να είναι η μόνη βιώσιμη λύση η οποία δίνει μέγιστη 

απόδοση. Ο υπολογισμός πλέγματος και η εμπορευματοποίηση συμπλέγματος 

υπολογιστών θα οδηγήσει επίσης σε μεγάλες βελτιώσεις σε υψηλής απόδοσης 

υπολογισμούς για υλικά που έχουν σχεδιαστεί και έχουν ανακαλυφθεί. 
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 Η νέα τάση προς την διανομή της υπολογιστικής εξηγείται από την πρόσφατη 

ανάπτυξη της δικτυακής υποδομής (cyber infrastructure, CI) Vlab [126, 127], την 

αρχιτεκτονική προσανατολισμένης υπηρεσίας (service – oriented architecture, SOA) η 

οποία χρησιμοποιεί το QUANTUM ESPRESSO σαν ένα back – end υπολογιστικό πακέτο 

[128]. Αυτή η SOA αποτελείται από επιστημονική εργασία για υπολογισμούς υψηλής 

πίεσης (P) και θερμοκρασίας (Τ) των ιδιοτήτων των υλικών [129], προγραμματισμένη 

σαν μία συλλογή υπηρεσιών δικτύου η οποία τρέχει σε διανεμημένα περιβάλλοντα, συν 

τα εργαλεία ανάλυσης για την απεικόνιση της εκτέλεσης της εργασίας και εργαλεία 

οπτικοποίησης. Περιληπτικές ή συστηματικές μελέτες των ιδιοτήτων υψηλών πιέσεων και 

θερμοκρασίας των ορυκτών είναι απαραίτητες για την παρουσίαση σεισμικών δεδομένων 

και σαν αρχείο εισόδου για γεωδυναμικές προσομοιώσεις. Η Vlab – CI αναπτύχθηκε για: 

i) να χειριστεί μαζικές εργασίες οι οποίες δημιουργούνται από τον μεγάλο αριθμό των 

σημείων (102 – 104) στον χώρο, ii) να χειρίζεται την ροή πληροφοριών ανάμεσα στις 

ομάδες των διαφόρων επιπέδων, όπου τα αρχεία εξόδου του ενός χρησιμοποιούνται σαν 

αρχεία εισόδου στο επόμενο επίπεδο, iii) την αξιοποίηση της κλιμακωτής συγκεντρωτικής 

ισχύς των σκεδασμένων υπολογιστικών πηγών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Υπολογιστικές λεπτομέρειες 

 

 

4.1. Πληροφορίες προγράμματος και χαρακτηριστικά υπολογιστή  

 Για τα αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται στα επόμενα κεφάλαια 

χρησιμοποιήθηκε η από πρώτες αρχές μέθοδος ηλεκτρονικής δομής Quantum-

ESPRESSO [21], η οποία βασίζεται στα ψευδοδυναμικά, μέσω της προσέγγισης 

γενικευμένης κλίσης (Generalized-Gradient Appoximation, GGA) στην διατύπωση Pedre-

Burke-Erzenhof [49]. Το πρόγραμμα τρέχει σε λειτουργικό σύστημα CENTOS και το 

compilation γίνεται χρησιμοποιώντας την fortran της Intel και ως αριθμητική βιβλιοθήκη 

χρησιμοποιήθηκε η MKL (math kernel library) της Intel για μέγιστη απόδοση. Επίσης 

χρησιμοποιούνται flags στο compilation που σχετίζονται με την χρήση πολλαπλών 

threads, ώστε το πρόγραμμα να τρέχει παράλληλα σε πάνω από δύο threads. 

 Το πρόγραμμα έτρεξε σε Dell server T410 με δύο επεξεργαστές Intel Xeon X5650 

στα 2.66 GHz με 12 MB cache και 6 πυρήνες/12 threads ανά πυρήνα. Επίσης έχει 32 GB 

DDR3 ECC μνήμη στα 1333 MHz και δύο σκληρούς δίσκους 1 TB SATA. 

 

 

4.2. Πληροφορίες για την εξαγωγή αποτελεσμάτων 

 Σε αυτό το κομμάτι θα αναφερθεί ενδεικτικά σαν παράδειγμα το BiFeO3 του 

οποίου τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο. Όλοι οι 

υπολογισμοί έχουν γίνει για ένα κύβο με πλευρά δύο φορές την πλεγματική σταθερά, ο 

οποίος στην ουσία περιλαμβάνει οκτώ μοναδιαίες κυψελίδες, με σκοπό την προσομοίωση 

και την σύγκριση διαφορετικών μαγνητικών διατάξεων. Χρησιμοποιήθηκε η βαθμωτή 

σχετικιστική προσέγγιση για τον υπολογισμό των σχετικιστικών επιδράσεων, ένα 

Monkhorst-Pack πλέγμα k 121212  , αποκοπή για τις κυματοσυναρτήσεις 24 Rydberg 

και για την πυκνότητα φορτίου 288 Rydberg, η Methfessel-Paxton διεύρυνση smearing 

για την ολοκλήρωση στον ανάστροφο χώρο, το επαναληπτικό σχήμα Davidson για την 

διαγωνοποίηση της χαμιλτωνιανής και τέλος τα ψευδοδυναμικά τα οποία δίνονται από 
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την βάση δεδομένων του προγράμματος όπου τα 5d ηλεκτρόνια του Bi μεταχειρίστηκαν 

σαν ηλεκτρόνια σθένους. Αυτά τα χαρακτηριστικά δώσαν μία σύγκλιση στην ολική 

ενέργεια λιγότερο από 1 mRy ενώ οι διαφορές στην ολική ενέργεια ανάμεσα στις 

διαφορετικές μαγνητικές δομές είναι λιγότερες από 0.1 Ry. 

 Αφού εισάγουμε αρχικά στο αρχείο εισόδου (θα παρουσιαστεί αναλυτικά 

παρακάτω) ότι μας είναι απαραίτητο γίνεται πρώτα ο αυτοσυνεπής υπολογισμός με χρήση 

της PWscf. Χρησιμοποιώντας όπως έχουμε προαναφέρει ψευδοδυναμικά σε Perdew – 

Burke – Erzenhoff τύπου GGA από την βάση του προγράμματος. Μόλις τα αποτελέσματα 

συγκλίνουν ο υπολογισμός σταματάει και έχει αποθηκευθεί ένα αρχείο εξόδου με κάποιες 

πρώτες πληροφορίες. Για να υπολογίσουμε την πυκνότητα ηλεκτρονιακών καταστάσεων 

(ΠΗΚ) κάνουμε μία μόνο έξτρα επανάληψη της PWscf όπου παράγονται και 

αποθηκεύονται οι κυματοσυναρτήσεις  rΨ


, οι οποίες απαιτούνται για τον υπολογισμό 

των ΠΗΚ. Για τις ΠΗΚ στην συνέχεια κατασκευάζεται ένα πολύ μικρό αρχείο εισόδου 

(θα παρουσιαστεί παρακάτω) το οποίο θα τρέξει με την χρήση του προγράμματος dos.x. 

Μέχρι εδώ τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε μας δίνουν μόνο της ολικές ΠΗΚ, ενώ για 

να απεικονίσουμε και τις μερικές (δηλαδή ξεχωριστά των τροχιακών s, p και d) θα πρέπει 

να κατασκευαστεί ένα τελευταίο επίσης μικρό αρχείο εισόδου. Αυτή είναι η διαδικασία με 

την οποία πήραμε αποτελέσματα και φτιάξαμε διαγράμματα για όλα τα κεφάλαια τα 

οποία ακολουθούν. 

 

 

4.3. Αρχεια εισόδου 

4.3.1. Αρχείο εισόδου αυτοσυνεπών υπολογισμών. 

 Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα αρχεία εισόδου του 

προγράμματος. Όπως έχουμε αναφέρει και παραπάνω σαν παράδειγμα θα 

χρησιμοποιήσουμε το BiFeO3. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

&control 

 

    calculation='scf' 

 

    restart_mode='from_scratch', 

 

   pseudo_dir = '/home/Koumpouras/RESULTS-BiFeO3/BiFeO3-LC-12.5/BiFeO3-Ftype/', 

 

    outdir='/home/Koumpouras/RESULTS-BiFeO3/BiFeO3-LC-12.5/BiFeO3-Ftype/' 

 

    prefix='BiFeO3' 

 

 / 

 

 &system 

 

    ibrav=1, celldm(1) =12.5 

 

    nat=40, ntyp=3, nspin=2, 

 

    starting_magnetization(1)=0.0, 

 

    starting_magnetization(2)=2.0, 

 

    starting_magnetization(4)=0.0 

 

    ecutwfc = 24.0, ecutrho = 288.0, 

 

    occupations='smearing', smearing='methfessel-paxton', degauss=0.02 
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    input_dft='PBE', nbnd=220 

 

 / 

 

 &electrons 

 

    electron_maxstep=200 

 

    diagonalization='david' 

 

    conv_thr = 1.0e-7 

 

    mixing_mode='plain', mixing_ndim=8 

 

    mixing_beta = 0.5 

 

 / 

 

ATOMIC_SPECIES 

 

 Bi 208.98 Bi.pbe-d-mt.UPF 

 

 Fe 55.85  Fe.pbe-nd-rrkjus.UPF 

 

 O  15.999 O.pbe-rrkjus.UPF 

 

ATOMIC_POSITIONS (alat) 

 

 Bi 0.0  0.0  0.0 
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 Bi 0.5  0.0  0.0 

 

 Bi 0.5  0.5  0.0 

 

 Bi 0.0  0.5  0.0 

 

 Bi 0.0  0.0  0.5 

 

 Bi 0.5  0.0  0.5 

 

 Bi 0.5  0.5  0.5 

 

 Bi 0.0  0.5  0.5 

 

 Fe 0.25 0.25 0.25 

 

 Fe 0.75 0.25 0.25 

 

 Fe 0.75 0.75 0.25 

 

 Fe 0.25 0.75 0.25 

 

 Fe 0.25 0.25 0.75 

 

 Fe 0.75 0.25 0.75 

 

 Fe 0.75 0.75 0.75 

 

 Fe 0.25 0.75 0.75 

 

 O  0.25 0.25 0.0 



  56 

 

 O  0.25 0.0  0.25 

 

 O  0.0  0.25 0.25 

 

 O  0.75 0.25 0.0 

 

 O  0.75 0.0  0.25 

 

 O  0.5  0.25 0.25 

 

 O  0.75 0.75 0.0 

 

 O  0.75 0.5  0.25 

 

 O  0.5  0.75 0.25 

 

 O  0.25 0.75 0.0 

 

 O  0.25 0.5  0.25 

 

 O  0.0  0.75 0.25 

 

 O  0.25 0.25 0.5 

 

 O  0.25 0.0  0.75 

 

 O  0.0  0.25 0.75 

 

 O  0.75 0.25 0.5 
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 O  0.75 0.0  0.75 

 

 O  0.5  0.25 0.75 

 

 O  0.75 0.75 0.5 

 

 O  0.75 0.5  0.75 

 

 O  0.5  0.75 0.75 

 

 O  0.25 0.75 0.5  

 

 O  0.25 0.5  0.75 

 

 O  0.0  0.75 0.75 

 

K_POINTS (automatic) 

 

12 12 12 1 1 1   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 Το παραπάνω αρχείο εισόδου αποτελείται στην ουσία από έξι κομμάτια: i) το 

control στο οποίο περιέχονται μερικές γενικές μεταβλητές για τον έλεγχο της εκτέλεσης 

του προγράμματος, ii) το system στο οποίο περιέχονται δομικές πληροφορίες του 

συστήματος υπό εξέταση, iii) το electrons στο οποίο περιέχονται ηλεκτρονιακές 

μεταβλητές, iv) το ATOMIC SPECIES στο οποίο δηλώνουμε τα άτομα και κάποιες 

πληροφορίες τους, v) το ATOMIC POSITIONS στο οποίο δηλώνουμε τις θέσεις των 

ατόμων και vi) το K POINTS στο οποίο θέτουμε πόσα σημεία k περιλαμβάνει ο 

ανάστροφος χώρος. Στην συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά. 
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1) Control 

 calculation='scf': δηλώνεται τι υπολογισμός θέλουμε να γίνει και το scf δηλώνει 

ότι θέλουμε υπολογισμούς ηλεκτρονιακής δομής. 

 restart_mode='from_scratch': από που θέλουμε να ξεκινήσουν οι αυτοσυνεπής 

υπολογισμοί και με το from scratch δηλωνεται ότι δεν υπάρχει προηγούμενο 

συγκλιμένο δυναμικό. 

 pseudo_dir = '/home/Koumpouras/RESULTS-BiFeO3/BiFeO3-LC-12.5/BiFeO3-

Ftype/': σε ποιον φάκελο βρίσκονται τα ψευδοδυναμικά. 

 outdir='/home/Koumpouras/RESULTS-BiFeO3/BiFeO3-LC-12.5/BiFeO3-Ftype/': 

δηλώνεται σε ποιον φάκελο θα αποθηκευθούν τα αρχεία εισόδου, προσωρινά και 

εξόδου. 

 prefix='BiFeO3': δήλωση ονόματος για τα αρχεία εισόδου/εξόδου. 

 

2) System 

 ibrav=1: τι δομή έχει η μοναδιαία κυψελίδα και με το “1” δηλώνεται ότι είναι 

απλή κυβική. 

 celldm(1) =12.5: πόσο είναι το μήκος της πλευράς του κύβου στην συγκεκριμένη 

περίπτωση σε ατομικές μονάδες (a.u.). 

 nat=40: ο αριθμός των ατόμων στην μοναδιαία κυψελίδα. 

 ntyp=3: πόσα διαφορετικά άτομα υπάρχουν στον υπολογισμό 

 nspin=2: με το “2” δηλώνεται ότι έχουμε πολωμένο κατά σπιν υπολογισμό, 

δηλαδή υπάρχει μαγνήτιση. 

 starting_magnetization(1)=0.0: το άτομο “1” δεν έχει μαγνήτιση. 

 starting_magnetization(2)=2.0: το άτομo “2” έχει μαγνήτιση. 

 starting_magnetization(3)=0.0: το άτομο “3” δεν έχει μαγνήτιση. 

 ecutwfc = 24.0: πόση είναι η κινητική ενέργεια αποκοπής των 

κυματοσυναρτήσεων σε Rydberg. 

 ecutrho = 288.0: πόση είναι η κινητική ενέργεια αποκοπής της πυκνότητας 

φορτίου και του δυναμικού σε Rydberg. Αυτός ο αριθμός ο οποίος θα δηλωθεί εδώ 

πρέπει να είναι δωδεκαπλάσιος από το ecutwfc. 
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 occupations='smearing': γκαουσιανή smearing για τα μέταλλα. Απαιτείται μία 

τιμή για degauss. 

 smearing='methfessel-paxton': τι τύπος smearing χρησιμοποιείται. Στο 

συγκεκριμένο χρησιμοποιείται η πρώτης τάξης διάδοση Methfessel-Paxton. 

 degauss=0.02: τιμή της γκαουσιανής διάδοσης σε Rydberg για την ολοκλήρωση 

στηω ζώνη Brillouin στα μέταλλα. 

 input_dft='PBE': συναρτησιακό ανταλλαγής – συσχέτισης που χρησιμοποιείται. 

 nbnd=220: αριθμός ηλεκτρονιακών καταστάσεων οι οποίες πρέπει να 

υπολογιστούν. 

 

 

3) Electrons 

 electron_maxstep=200: μέγιστος αριθμός επαναλήψεων για τον υπολογισμό scf. 

 diagonalization='david': χρήση διαγωνοποίησης της χαμιλτωνιανής, στην 

συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε η διαγωνοποίηση Davidson. 

 conv_thr = 1.0e-7: όριο σύγκλισης για την αυτοσυνέπεια: εκτίμηση ενεργειακού 

λάθους < 10-7. 

 mixing_mode='plain': πυκνότητα φορτίου για την μίξη Broyden. 

 mixing_ndim=8: αριθμός επαναλήψεων για το παραπάνω. 

 mixing_beta = 0.5: παράγοντας μίξης για την αυτοσυνέπεια. 

 

4) ATOMIC SPECIES 

Σε αυτό το κομμάτι δηλώνονται τα είδη των ατόμων τα οποία είναι στην μοναδιαία 

κυψελίδα. Ας πάρουμε από τα τρία είδη για παράδειγμα το βισμούθιο το οποίο γράφεται: 

Bi 208.98 Bi.pbe-d-mt.UPF. Το Bi είναι ο συμβολισμός του βισμουθίου, 208.98 είναι το 

ατομικό του βάρος και το Bi.pbe-d-mt.UPF είναι το ψευδοδυναμικό το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε από την βάση δεδομένων. Σημειώνεται ότι το pbe στο ψευδοδυναμικό 

δηλώνει ότι είναι ένα ψευδοδυναμικό σε Perdew – Burke – Erzenhoff τύπου GGA.  
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5) ATOMIC POSITIONS 

Σε αυτό το σημείο δηλωνεται η θέση του κάθε ατόμου στην μοναδιαία κυψελίδα, π.χ. 

στην πρώτη γραμμή έχουμε Bi 0.0 0.0 0.0, δηλαδή δηλώνεται ότι το πρώτο βισμούθιο 

είναι στην θέση (0,0,0) της μοναδιαίας κυψελίδας. 

 

6) K – POINTS  

Με τους αριθμούς 12 12 12 δηλώνεται ο αριθμός των k – points στις τρεις διαστάσεις, 

ενώ με τους αριθμούς 1 1 1 δηλωνεται ότι η μετατόπιση προς τις τρεις αντίστοιχες 

κατευθύνσεις (x, y, z) γίνονται με μισό βήμα πλέγματος.  

 

 

4.3.2. Υπολογισμός ΠΗΚ 

 Αυτό ήταν το πρώτο αρχείο εισόδου το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τον πρώτο 

υπολογισμό του BiFeO3. Μετά είπαμε ότι ξαναέτρεξε το πρόγραμμα με την χρήση της 

PWscf αλλά έτσι ώστε να κάνει μόνο μία επανάληψη. Στόχος είναι η παραγωγή ενός 

αρχείου που να περιλαμβάνει τις κυματοσυναρτήσεις και το οποίο θα χρησιμοποιηθεί 

στην συνέχεια για τον υπολογισμό των ΠΗΚ. Αυτό το αρχείο εισόδου είναι σχεδόν ίδιο με 

αυτο που παρουσιάστηκε παραπάνω με κάποιες μικρές αλλαγές οι οποίες είναι οι εξής: 

 calculation='scf' → calculation='nscf': με αυτή την αλλαγή επιτυγχάνεται η μία 

επανάληψη η οποία θέλουμε να κάνουμε. 

 restart_mode='from scratch' → αφαιρείται: με αυτή την αλλαγή δηλώνουμε ότι ο 

υπολογισμός δεν θέλουμε να ξεκινήσει από την αρχή, αλλά να πάρει το τελευταίο 

αποτέλεσμα από την προηγούμενη εκτέλεση και να κάνει αυτή τη μία επανάληψη. 

 occupations='smearing' → occupations='tetrahedra': με αυτή την αλλαγή 

δηλώνεται ότι πλέον θέλουμε υπολογισμό για ΠΗΚ. 

 smearing='methfessel – paxton' → Αφαιρείται εφόσον πλέον δεν έχουμε 

smearing. 

 degauss=0.02 → Αφαιρείται αφού δεν έχουμε smearing.  
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4.3.3. Αρχείο για ΠΗΚ. 

 Με το που παραχθεί το προηγούμενο αρχείο μπορούμε να υππολογίσουμε ΠΗΚ 

και μερικές ΠΗΚ. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

&inputpp 

 

    outdir='/home/Koumpouras/RESULTS-BiFeO3/BiFeO3-LC-12.5/BiFeO3-Ftype/' 

 

    prefix='BiFeO3' 

 

    Emin=00.0, Emax=50.0, DeltaE=0.1 

 

    ngauss=0, degauss=0.0 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Αυτό είναι το αρχείο εισόδου με το οποίο τρέχει το πρόγραμμα dos.x έτσι ώστε να 

πάρουμε τα αρχεία εξόδου για τις ολικές και τις μερικές (ξεχωριστά του κάθε τροχιακού) 

ΠΗΚ του BiFeO3. Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά η κάθε γραμμή του αρχείου 

εισόδου: 

 outdir='/home/Koumpouras/RESULTS-BiFeO3/BiFeO3-LC-12.5/BiFeO3-Ftype/': 

σε ποιον φάκελο θα αποθηκευθούν τα αρχεία εισόδου, προσωρινά και εξόδου. 

 

  prefix='BiFeO3': δήλωση ονόματος για τα αρχεία εισόδου/εξόδου. 

 Emin=00.0, Emax=50.0: ελάχιστη και μέγιστη ενέργεια σε ηλεκτρονιοβόλτ (eV) 

για τα διαγράμματα ΠΗΚ. Σημειώνεται ότι καλό θα ήταν η μέγιστη και η ελάχιστη 

ενέργεια να δηλωνονται σύμφωνα με την ενέργεια Fermi, δηλαδή η ενέργεια 

Fermi να είναι περίπου στην μέση αυτού του εύρους τιμών.  
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 DeltaE=0.1: ενεργειακό βήμα σε ηλεκτρονιοβόλτ (eV) 

 ngauss=0: με το “0” δηλωνεται ότι είναι απλή γκαουσιανή.  

 degauss=0.0: τιμή της γκαουσιανής διάδοσης σε Rydberg για την ολοκλήρωση 

της ζώνης Brillouin στα μέταλλα. 

 

 

4.4. Αρχεία εξόδου 

Σημειώνεται ότι από τα αρχεία εξόδου θα παρουσιαστούν μόνο τα σημαντικότερα 

κομμάτια και όχι ολόκληρα λόγω της τεράστιας εκτασής τους. 

 

4.4.1. Αρχεία εξόδου αυτοσυνεπών υπολογισμών 

Θα ξεκινήσουμε από το πρώτο αρχείο εξόδου το οποίο παίρνουμε σαν αποτέλεσμα και θα 

παρουσιαστούν τα κυριότερα μέρη του. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Current dimensions of program PWSCF are: 

 

     Max number of different atomic species (ntypx) = 10 

 

     Max number of k-points (npk) =  40000 

 

     Max angular momentum in pseudopotentials (lmaxx) =  3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 Σε αυτό το πρώτο κομμάτι του αρχείου μας λέει τις μέγιστες ποσότητες τις οποίες 

μπορεί να τρέξει το πρόγραμμα PWscf, δηλαδή το μέγιστο των διαφορετικών ατόμων 

πρέπει να είναι δέκα (στην περίπτωσή μας είναι τρία), ο μέγιστος αριθμός k – points 

πρέπει να είναι 40000 (σε εμάς είναι 12*12*12=1728) και στα ψευδοδυναμικά θα πρέπει 

το μέγιστο l να είναι ίσο με τρία. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

bravais-lattice index     =            1 

 

     lattice parameter (a_0)   =      12.5000  a.u. 

 

     unit-cell volume          =    1953.1250 (a.u.)^3 

 

     number of atoms/cell      =           40 

 

     number of atomic types    =            3 

 

     number of electrons       =       328.00 

 

     number of Kohn-Sham states=          220 

 

     kinetic-energy cutoff     =      24.0000  Ry 

 

     charge density cutoff     =     288.0000  Ry 

 

     convergence threshold     =      1.0E-07 

 

     mixing beta               =       0.5000 

 

     number of iterations used =            8  plain     mixing 

 

     Exchange-correlation      = PBE (1434) 

 

     EXX-fraction              =        0.00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Στην συνέχεια ένα άλλο κομμάτι είναι το παραπάνω όπου στην ουσιά μας δείχνει 

τα δεδομένα το οποία θέσαμε στο αρχείο εισόδου, π.χ. ότι η μοναδιαία κυψελίδα είναι 

απλή κυβική, τα άτομα τα οποία είναι μέσα σε αυτή είναι 40, οι διαφορετικοί τύποι των 

ατόμων είναι 3 κ.ο.κ.  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

the Fermi energy is    23.6478 ev 

!    total energy              =   -2293.31603759 Ry 

     Harris-Foulkes estimate   =   -2293.31603647 Ry 

     estimated scf accuracy    <          5.9E-09 Ry 

 

 

     The total energy is the sum of the following terms: 

     one-electron contribution =     247.04106805 Ry 

     hartree contribution      =     270.18098475 Ry 

     xc contribution           =    -523.31807133 Ry 

     ewald contribution        =   -2287.21473771 Ry 

     smearing contrib. (-TS)   =      -0.00528135 Ry 

 

 

     total magnetization       =     5.42 Bohr mag/cell 

     absolute magnetization    =     5.52 Bohr mag/cell 

 

 

     convergence has been achieved in  15 iterations 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Σε αυτό το κομμάτι παραπάνω του αρχείου εξόδου μας δίνει καοιες σημαντικές 

πληροφορίες. Καταρχήν μας δίνει στην πρώτη γραμμή την ενέργεια Fermi σε eV και στις 
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τρεις επόμενες γραμμές μας δίνει την ολική ενέργεια, τον υπολογισμό Harris-Foulkes της 

ενέργειας και στην συνέχεια την ακρίβεια της αυτοσυνέπειας. Στην από κάτω ομάδα 

αποτελεσμάτων μας δίνει τους όρους απο τους οποίους αποτελείται η ολική ενέργεια και 

πόσο είναι σε κάθε όρο σε Rydberg. Αμέσως μετά μας δίνει την ολική μαγνήτιση και την 

απόλυτη μαγνήτιση σε Bohr και τέλος στην τελευταία γραμμή μας δίνει πόσες 

επαναλήψεις έκανε για να συγκλίνει το αποτέλεσμα. 

 

 

4.4.2. Αρχεία εξόδου ολικών και μερικών ΠΗΚ 

 Σε αυτο το μέρος θα παρουσιαστούν τα αρχεία εξόδου τα οποία παίρνουμε όταν 

τρέχουμε το πρόγραμμα dos.x έτσι ώστε να πάρουμε πλροφορίες για τα άτομα της 

μοναδιαίας κυψελίδας και τιμές για να κατασκευαστούν τα διαγράμματα ΠΗΚ τα οποία 

παρουσιάζονται στα επόμενα κεφάλαια. Το πρώτο αρχείο εξόδου (φαίνεται παρακάτω) 

είναι ένα τεράστιο αρχείο του οποίου θα παρουσιάσουμε ένα μικρό μέρος που μας δίνει 

σημαντικότατες πληροφορίες. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Atom # 1: total charge =  13.8177, s =  1.7673, p =  1.7300, d =  9.9698, f =  0.3506 

 

                 spin up      =   6.9236, s =  0.8852, p =  0.8767, d =  4.9851, f =  0.1766 

 

                 spin down    =   6.8941, s =  0.8821, p =  0.8533, d =  4.9847, f =  0.1740 

 

                 polarization =   0.0295, s =  0.0030, p =  0.0234, d =  0.0004, f =  0.0027 

 

Αtom # 2: total charge =  13.8177, s =  1.7673, p =  1.7300, d =  9.9698, f =  0.3506 

 

                 spin up      =   6.9236, s =  0.8852, p =  0.8766, d =  4.9851, f =  0.1766 

 

                 spin down    =   6.8941, s =  0.8821, p =  0.8533, d =  4.9847, f =  0.1740 
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                 polarization =   0.0295, s =  0.0031, p =  0.0233, d =  0.0004, f =  0.0027 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Στο παραπάνω μικρό απόσπασμα του αρχείου αυτό που μας δίνει είναι το εξής: το άτομο 

1, δηλαδή στην περίπτωσή μας το βισμούθιο, έχει ολικό φορτίο 13.8177 από το οποίο το 

1.7673 βρίσκεται στην κατάσταση s, το 1.7300 στην κατάσταση p, το 9.9698 στην 

κατάσταση d και το 0.3506 στην κατάσταση f. Ακριβώς από κάτω μας δίνει ότι τα 

ηλεκτρόνια με σπιν πάνω είναι 6.9236 και δίπλα πως κατανέμονται στις καταστάσεις s, p, 

d και f. Μας δίνει επίσης από κάτω τα αποτελέσματα για τα ηλεκτρόνια με σπιν κάτω. 

Τέλος στην τέταρτη γραμμή έχουμε τα αποτελέσματα για την πόλωση, η οποία στο 

συγκεκριμένο άτομο Bi είναι 0.0295 και μετά στην ίδια λογική με πριν μας δίνει την 

πόλωση στις καταστάσεις s, p, d και f. Αμέσως μετά μας δίνει αυτές τις πληροφορίες για 

το άτομο 2 το οποίο είναι πάλι βισμούθιο κ.ο.κ μέχρι να έχουμε αυτές τις πληροφορίες και 

για τα σαράντα άτομα τα οποία βρίσκονται στην μοναδιαία κυψελίδα. 

 Τέλος, το τελευταίο αρχείο εξόδου είναι στην ουσία μία ομάδα αρχείων. Ένα 

αρχείο περιέχει τιμές ενέργειας και ΠΗΚ σε στήλες για ένα συγκεκριμένο άτομο και για 

μία συγκεκριμένη κατάσταση s ή p ή d ή f, για αυτό το λόγο είναι πολλά αρχεία. 

Σημειώνεται ότι ανάμεσα σε όλα αυτά τα αρχεία υπάρχει και ένα το οποίο δεν μας δίνει 

της μερικές ΠΗΚ αλλά τις ολικές του BiFeO3 για τα ηλεκτρόνια με σπιν πάνω και αυτά 

με σπιν κάτω. Στην συνέχεια παρουσιάζονται ένα μέρος από τις τιμές ενέργειας και ΠΗΚ 

του πρώτου ατόμου το οποίο όπως έχουμε αναφέρει είναι βισμούθιο για την κατάσταση p. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

# E (eV)  ldosup(E)  ldosdw(E) pdosup(E)  pdosdw(E)  pdosup(E)  pdosdw(E)  pdosup(E)  

pdosdw(E)   

 

  0.000  0.110E+00  0.133E+00  0.367E-01  0.445E-01  0.367E-01  0.445E-01  0.367E-01  

0.445E-01 

 

  0.100  0.618E-01  0.884E-01  0.206E-01  0.295E-01  0.206E-01  0.295E-01  0.206E-01  

0.295E-01 

 

  0.200  0.284E-01  0.430E-01  0.948E-02  0.143E-01  0.948E-02  0.143E-01  0.948E-02  

0.143E-01 

 

  0.300  0.140E-01  0.195E-01  0.466E-02  0.651E-02  0.466E-02  0.651E-02  0.466E-02  

0.651E-02 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Το παραπάνω είναι ένα μέρος του αρχείου με τις στήλες από τις οποίες κατασκευάζουμε 

τα διαγράμματα. Όπως φαίνεται και από τις λεζάντες πάνω από τις τιμές η πρώτη στήλη 

έχει τις τιμές τις ενέργειας σε eV και ξεκινάει από το 0 μέχρι το 50 με βήμα 0.1 όπως 

είχαμε θέση στο αρχείο εισόδου. Στην δεύτερη στήλη είναι οι τιμές της πυκνότητας 

ηλεκτρονιακών καταστάσεων με σπιν πάνω για το ολικό p, στην τρίτη είναι ακριβώς το 

ίδιο απλά με σπιν κάτω. Στις υπόλοιπες στήλες είναι οι τιμές των μερικών ΠΗΚ του p του  

Bi, δηλαδή τα px, py
 και pz, με σπιν πάνω και κάτω εναλλάξ. Σημειώνεται ότι για 

εισάγουμε αυτές τις τιμές στο πρόγραμμα το οποίο βγάζει τα διαγράμματα θα πρέπει 

πρώτα να διαγράψουμε την πρώτη σειρά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Κράμα BiFeO3 

 

 

5.1. Εισαγωγή 

 Η μαγνητοηλεκτρική επίδραση μπορεί να έχει διάφορες προελεύσεις [131, 132, 

133] αλλά τα υλικά τα οποία την εκδηλώνουν είναι λίγα από την στιγμή που ο 

σιδηροηλεκτρισμός και ο μαγνητισμός πηγάζουν από διαφορετικά φυσικά φαινόμενα 

[134]. Πιθανώς το πιο μελετημένο μαγνητοηλεκτρικό υλικό είναι το BiFeO3, από το οποίο 

έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα υψηλής ποιότητας υμένια [135, 136, 137]. Ο 

σιδηροηλεκτρισμός προκύπτει από την στερεοχημική δραστηριότητα των 6s ηλεκτρονίων 

του ατόμου Bi, ενώ η αντισιδηρομαγνητική τάξη υπάρχει λόγω των μερικώς 

κατειλημμένων d τροχιακών των ατόμων Fe [138].   To BiFeO3 κρυσταλλώνεται σε μία 

περοβσκιτική ψευδοκυβική μορφή αντί σε μία φερριτική (Εικ. 3). Από την στιγμή που η 

μαγνητική και η ηλεκτρική τάξη προέρχονται από διαφορετικά άτομα η 

μαγνητοηλεκτρική σύζευξη θα είναι ασθενής, ωστόσο για τους κρυστάλλους BiFeO3 ο 

σιδηροηλεκτρισμός παρουσιάζει θερμοκρασία Curie 1100 Κ και ο 

αντισιδηρομαγνητισμός θερμοκρασία Neel 643 K με τις μαγνητικές ροπές σπιν του Fe να 

έχουν σιδηρομαγνητική σύζευξη εντός κάθε ψευδοκυβικού επιπέδου (111) (οι ροπές 

αλλάζουν φορά για γειτονικό (111) επίπεδο) [139]. Επίσης η πόλωση παρουσιάζει ένα 

μεγάλο εύρος τιμών πιθανώς λόγω των φαινομένων διαρροής τα οποία υπάρχουν στα 

πειράματα. Έχει δειχθεί στα πιο πρόσφατα πειράματα ότι οι κρύσταλλοι παρουσιάζουν 

μία τιμή γύρω στα 90 μC/cm κατά την διεύθυνση [111] της ψευδοκυβικής δομής [134] 

σύμφωνα με υπολογισμούς από πρώτες αρχές [142]. Υπάρχουν επίσης θεωρητικά και 

πειραματικά στοιχεία για μία τετραγωνική φάση στην περίπτωση λεπτών υμενίων με 

ακόμα υψηλότερη πόλωση στα 150 μC/cm [140, 141]. Εκτεταμένοι υπολογισμοί 

ηλεκτρονικής δομής στο BiFeO3 έχουν αναφερθεί στην εργασία [142] όπου οι συντάκτες 

της έχουν εστιάσει στην υψηλά διαταραγμένη ρομβοεδρική μορφή περοβσκίτη R3C 

υιοθετημένη από μοναδιαίο κρύσταλλο κάτω από την θερμοκρασία Curie. Έχουν 

αναφερθεί επίσης αποτελέσματα για το κεντροσυμμετρικό CR3  ισοδύναμα με την 
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ρομβοεδρική δομή, τα οποία έχουν δείξει πειραματικά ότι έχουν παραηλεκτρική φάση σε 

υψηλή θερμοκρασία [143, 144], και η ιδανική κυβική δομή περοβσκίτη ενδέχεται να 

εμφανιστεί σε υμένια. Τα αποτελέσματά τους για τις μαγνητικές και ηλεκτρικές ιδιότητες 

της διαταραγμένης ρομβοεδρικής δομής είναι σύμφωνα με τα πειραματικά δεδομένα. 

Άλλες θεωρητικές μελέτες έχουν αφιερωθεί σε άλλες πτυχές της συμπεριφοράς του 

BiFeO3 όπως η επίδραση της μαγνητικής τάξης στις οπτικές ιδιότητες [145], στις 

ελαστικές ιδιότητες [146], και στην διεπιφάνεια με το multiferroic BiFeO3 [147]. 

 Από την στιγμή που οι κρύσταλλοι ενός υλικού παρουσιάζουν μόνο μία ασθενής 

μαγνητοηλεκτρική επίδραση, χρειάζονται εναλλακτικές λύσεις για την επίτευξη 

ισχυρότερης επίδρασης. Ένας υποσχόμενος τρόπος είναι η ανάπτυξη ετεροδομών όπως 

προτάθηκε στις αναφορές [148, 149, 150] όπου η επιταξιακή συμπίεση μπορεί να 

ισχυροποιήσει  το φαινόμενο. Ο εμπλουτισμός επίσης έχε προταθεί για την ενίσχυση 

παρουσίασης τέτοιων δομών [151, 152]. Προς αυτή την κατεύθυνση, η μελέτη των 

πολυστρωμάτων μεταξύ του BiFeO3 και μαγνητικών ή ημιαγώγιμων στρωμάτων μπορεί 

να παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης αυτά τα στρώματα μπορούν να επιλεχθούν 

έτσι ώστε να επιφέρουν κυβική δομή στα στρώματα BiFeO3. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 

χρησιμοποιώντας την μοριακή επιταξία δέσμης (Molecular Beam Epitaxy, MBE) όπως 

και στα πολυστρώματα CrAs/GaAs όπου το GaAs επιβάλει την δομή του στο CrAs [40]. 

Η κυβική δομή αντιστοιχεί σε μία παραηλεκτρική φάση, αλλά η ανάπτυξή του στην 

μορφή λεπτών υμενίων ή πολυστρωμάτων θα οδηγήσει σε ένα σπάσιμο της συμμετρίας 

και η μετατόπιση των ατόμων του οξυγόνου θα οδηγήσει σε μία σιδηροηλεκτρική 

κατάσταση και στο επιθυμητό μαγνητοηλεκτρικό φαινόμενο. Η κυβική περοβσκιτική 

δομή (πρωτότυπο CaTiO3) παρουσιάζεται στην εικόνα 3 όπου τα άτομα βισμουθίου 

καταλαμβάνουν τις γωνίες του κύβου, τα άτομα οξυγόνου είναι στο κέντρο των πλευρών 

και το άτομο του σιδήρου είναι στο κέντρο του κύβου. Αν αναπτυχθούν υμένια σε αυτή τη 

μορφή [153], αναμένεται το σπάσιμο της συμμετρίας στην διεπιφάνεια θα οδηγήσει σε 

μία διαταραχή των θέσεων των ατόμων Bi και Ο και κατεπέκταση σε ισχυρό 

σιδηροηλεκτρισμό ενώ παράλληλα θα διατηρηθεί η μαγνητική τάξη του στρώματος 

BiFeO3 [154]. 
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Εικόνα 3. Απεικόνιση κυβικής περοβσκιτικης δομής E21. Τα άτομα Fe είναι στο κέντρο του κύβου, τα Bi 

στις γωνίες και τα άτομα Ο στο κέντρο των πλευρών. 

 

  

 

5.2. Μαγνητικές διαμορφώσεις 

 Αναμένεται (όπως φαίνεται και από τους υπολογισμούς) ότι ο μαγνητισμός 

οφείλεται στα άτομα Fe και αυτά θα χρησιμοποιηθούν σαν αναφορά για την συζήτηση 

των πιθανών μαγνητικών δομών. Τα άτομα Fe είναι στα κέντρα των κύβων όπως φαίνεται 

και στην εικόνα 3 και αν παραληφθούν όλα τα άλλα άτομα, σχηματίζεται ένα απλό κυβικό 

πλέγμα. Σε ένα τέτοιο πλέγμα υπάρχουν τέσσερις διακριτές μαγνητικές δομές οι οποίες 

παρουσάζονται στην εικόνα 4. Τα βέλη στις γωνίες παρουσιάζουν τον προσανατολισμό 

των μαγνητικών ροπών κατά σπιν του ατόμου Fe το οποίο καταλαμβάνει την αντίστοιχη 

γωνία. Κατ' αρχήν, όλα τα άτομα Fe μπορούν να έχουν παράλληλες μαγνητικές ροπές με 

τον ίδιο προσανατολισμό το οποίο αντιστοιχεί σε μία σιδηρομαγνητική τάξη η οποία 

ονομάζεται «F». Υπάρχουν επίσης τρεις αντισιδηρομαγνητικές δομές. Ο 

αντισιδηρομαγνητισμός τύπου Α όπου απαντάται κατά την κατεύθυνση [001], δηλαδή τα 

άτομα Fe εντός του ίδιου επιπέδου (001) έχουν παράλληλες ροπές κατά σπιν αλλά τα 
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γειτονικά επίπεδα (001) περιέχουν άτομα Fe με αντιπαράλληλες μαγνητικές ροπές κατά 

σπιν. Ομοίως η αντισιδηρομαγνητική τάξη τύπου C απαντάται κατά την κατεύθυνση 

[110] και ο αντισιδηρομαγνητισμός τύπου G κατά την κατεύθυνση [111]. Εδώ πρέπει να 

αναφερθεί ότι στην περίπτωση την ρομβοεδρικής δομής χαμηλής συμμετρίας σε χαμηλή 

θερμοκρασία, ο αντισιδηρομαγνητισμός τύπου G είναι η θεμελιώδη κατάσταση 

μαγνητικής τάξης [142]. Από την εικόνα 4 μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στους 

υπολογισμούς πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας κύβος με την πλευρά του να είναι δύο 

φορές η πλεγματική σταθερά της κυβικής κυψελίδας η οποία παρουσιάζεται στην εικόνα 

3, έτσι ώστε να μπορούν να μεταχειριστούν και οι τέσσερις πιθανοί μαγνητικοί τύποι στην 

ίδια βάση. Ένας τέτοιος μεγάλος κύβος θα περιλαμβάνει οχτώ μοναδιαίες κυψελίδες και 

οχτώ άτομα Fe τα οποία θα σχηματίζουν την κυβική υπερδομή η οποία παρουσιάζεται 

στην εικόνα 4. Αυτό είναι σημαντικό όταν κάποιος χρειάζεται να συγκρίνει ολικές 

ενέργειες και όλα τα ολοκληρώματα στον ανάστροφο χώρο θα πρέπει να παρουσιαστούν 

χρησιμοποιώντας την ίδια ακρίβεια. 
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Εικόνα 4. Πιθανές μαγνητικές διευθετήσεις των ατόμων του Fe. Τα άτομα Fe σχηματίζουν ένα κυβικό 

υπερπλέγμα και τα βέλη αντιπροσωπεύουν τον προσανατολισμό της μαγνητικής ροπής κατά σπιν των 

ατόμων Fe τα οποία είναι εντοπισμένα σε κάθε γωνία του κύβου. Υπάρχει μία σιδηρομαγνητική κατάσταση 

(F) και τρεις αντισιδηρομαγνητικές κατά την κατεύθυνση [001] (τύπος Α), κατά την [110] κατεύθυνση 

(τύπος C) και κατά την [111] κατεύθυνση (τύπος G). 

 

 

5.3. Αποτελέσματα για το BiFeO3  

 Στην εικόνα 5 παρουσιάζονται οι ολικές και οι ατομικές πυκνότητες 

ηλεκτρονιακών καταστάσεων (ΠΗΚ) (density of states, DOS) για το μη μαγνητικό 

BiFeO3. Τα τρία άτομα οξυγόνου είναι ισοδύναμα λόγω της συμμετρίας και 

χρησιμοποιήθηκε η πλεγματική σταθερά, για την μικρή μοναδιαία κυψελίδα της εικόνας 

3, η οποία είναι 4.153 Å. Για τις υπόλοιπες πλεγματικές σταθερές τα αποτελέσματα είναι 

παρόμοια. Στην εικόνα 5, στην οποία είναι οι πυκνότητες ηλεκτρονιακών καταστάσεων 

για πλεγματική σταθερά 4.153 Å, τα t2g, τριπλά εκφυλισμένα d ηλεκτρόνια του Fe, 

παρουσιάζουν μία απότομη κορυφή ακριβώς στο μηδέν του άξονα της ενέργειας το οποίο 

έχει επιλεχθεί να είναι η ενέργεια Fermi. Τα τροχιακά t2g του Fe έχουν την ίδια συμμετρία 

με τα p τροχιακά σθένους των Bi και Ο και επιπλέον λόγω του υβριδισμού και οι 

πυκνότητες ηλεκτρονιακών καταστάσεων του Bi και του Ο θα έχουν μία τοπική κορυφή 

στο επίπεδο Fermi. Η ένταση της κορυφής στο επίπεδο Fermi κάνει την μη μαγνητική 
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λύση ασταθή από την στιγμή που υπάρχει σημαντικό ηλεκτρικό φορτίο στο επίπεδο Fermi 

οδηγώντας σε μία μεγάλη τιμή της ολικής ενέργειας του συστήματος. Για αυτό, το 

σύστημα προτιμά να σταθεροποιείται σε μία μαγνητική κατάσταση με σκοπό την μείωση 

του φορτίου στο επίπεδο Fermi και κατ' επέκταση την μείωση της ολικής ενέργειας του 

συστήματος. Αυτή η συμπεριφορά επίσης αντικατοπτρίζεται και στο θεώρημα Stoner το 

οποίο προβλέπει την μαγνητική τάξη στα κράματα των μετάλλων μετάβασης. Συνολικά η 

μη μαγνητική περίπτωση αντιστοιχεί σε μία ολική ενέργεια περίπου 1Ry υψηλότερη από 

τις μαγνητικές λύσεις όπως παρουσιάζεται και στον πίνακα 1, και είναι ασταθής εκτός 

από την μικρότερη πλεγματική σταθερά, η οποία μελετήθηκε και είναι 2.962 Å, στην 

οποία η συμπίεση είναι τόσο μεγάλη ώστε καταστρέφει τελείως οποιαδήποτε μαγνητική 

τάξη στο σύστημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5. Ολική και ατομική πυκνότητα ηλεκτρονιακών καταστάσεων (ΠΗΚ) σαν συνάρτηση της 

ενέργειας για την μη μαγνητική περίπτωση και για πλεγματική σταθερά 4.153 Å. Επίσης παρουσιάζεται η 

προβολή της πυκνότητας των d τροχιακών του Fe στην διπλά εκφυλισμένη eg κατάσταση (σκιασμένη 

γραμμή) και στην τριπλά εκφυλισμένη t2g κατάσταση (πιο παχιά γραμμή). Το μηδέν στον άξονα της 

ενέργειας αντιστοιχεί στο επίπεδο Fermi. 
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Στον πίνακα 1 είναι συγκεντρωμένες οι υπολογισμένες ολικές ενέργειες σε Rydberg 

για τις τέσσερις πιθανές μαγνητικές καταστάσεις και για τη μη μαγνητική κατάσταση σαν 

συνάρτηση της πλεγματικής σταθεράς η οποία δίνεται και σε ατομικές μονάδες (a.u.) και 

σε Angstrom (Å). Όπως έχει αναφερθεί για όλες τις πιθανές μαγνητικές δομές και τη μη 

μαγνητική χρησιμοποιήθηκε η ίδια κυψελίδα η οποία περιέχει οχτώ άτομα Fe και έτσι 

μπορούν να συγκριθούν οι τιμές οι οποίες υπολογίστηκαν. Για την μικρότερη πλεγματική 

σταθερά πάντα οδηγούμαστε σε μία μη μαγνητική κατάσταση. Η ενέργειά αυτή έχει 

ορισθεί ως η μηδενική ολική ενέργεια έτσι ώστε οι τιμές που παρουσιάζονται να μπορούν 

να διακριθούν ευκολότερα. Για την ίδια πλεγματική σταθερά, οι διαφορές μεταξύ των 

τεσσάρων μαγνητικών δομών είναι της τάξης των δεκάτων του Rydberg και μπορούν να 

εξισορροπηθούν εύκολα από την θερμική ενέργεια σε υψηλές θερμοκρασίες. Το ελάχιστο 

είναι για την τάξη τύπου F και για πλεγματική σταθερά 3.835 Å η οποία είναι πολύ κοντά 

στην τιμή η οποία έχει υπολογιστεί στην εργασία [27]. Ανάμεσα στο 3.438 και 3.888 Å η 

σιδηρομαγνητική τάξη προτιμάται ενώ η χαμηλότερη ενεργειακά ανάμεσα στις 

αντισιδηρομαγνητικές δομές είναι ο τύπος Α. Για μεγαλύτερες τιμές της πλεγματικής 

σταθεράς η σιδηρομαγνητική τάξη γίνεται λιγότερο σταθερή από τις 

αντισιδηρομαγνητικές δομές και συγκεκριμένα η αντισιδηρομαγνητική δομή τύπου G 

αντιστοιχεί στην μικρότερη τιμή της ολικής ενέργειας. Μοντέρνες τεχνικές όπως η MBE 

επιτρέπουν την ανάπτυξη υμενίων και πολυστρωμάτων σε διαφορετικά υποστρώματα και 

το υπόστρωμα είναι αυτό το οποίο καθορίζει την πλεγματική σταθερά του υμενίου. 

Επιπλέον αλλάζοντας το υπόστρωμα μπορούμε να χειριστούμε τις μαγνητικές ιδιότητες 

του υμενίου. Το GaAs στην κυβική δομή σφαλερίτη έχει μία πλεγματική σταθερά της 

τάξης των 5.65 Å, το InP έχει 5.87 Å και το InAs 6.06 Å. Οι αντίστοιχες διαγώνιες των 

πλευρών είναι 7.99, 8.30 και 8.57 Å, οι οποίες είναι περίπου δύο φορές η πλεγματική 

σταθερά της κυψελίδας της εικόνας 1. Η ανάπτυξη κυβικού BiFeΟ3 πάνω σε ημιαγωγό 

είναι δυνατή. 

 

 

 

 

 



  76 

α Ολικές ενέργειες (Rydberg) 

a.u. (Å) Μη 

μαγνητικό 

F A C G 

5.60 (2.962) - 0 0 0 0 

6.25 (3.306) - -16.753 -16.754 -16.747 -16.746 

6.50 (3.438) - -19.460 -19.444 -19.430 -19.425 

6.75 (3.571) - -21.012 -20.954 -20.903 -20.903 

7.00 (3.703) - -21.868 -21.767 -21.680 -21.632 

7.25 (3.835) - -22.143 -22.061 -22.019 -22.042 

7.35 (3.888) -21.520 -22.079 -22.028 -22.016 -22.061 

7.60 (4.020) -21.136 -21.880 -21.882 -21.907 -21.960 

7.85 (4.153) -20.533 -21.473 -21.512 -21.555 -21.603 

8.10 (4.285) -19.785 -20.902 -20.955 -21.000 -21.042 

Πίνακας 1: Ολικές ενέργειες σε Rydberg σαν συνάρτηση της πλεγματικής σταθεράς α υπολογισμένες για 

ένα σύστημα με οχτώ μοναδιαίες κυψελίδες οι οποίες περιέχουν 8 Bi, 8 Fe και 24 άτομα Ο. Για την 

πλεγματική σταθερά 5.6 a.u. (2.962 Å) όλοι οι υπολογισμοί οδηγούν σε μία μη μαγνητική λύση και αυτή 

έχει οριστεί σαν μηδενική ενέργεια. Η μη μαγνητική λύση έχει ολική ενέργεια περίπου 1 Rydberg 

υψηλότερη από όλες τις άλλες μαγνητικές λύσεις οι οποίες μελετήθηκαν και για αυτό είναι ασταθής. Όταν 

αναφέρουμε πλεγματική σταθερά εννούμε την πλεγματική σταθερά της μοναδιαίας κυψελίδας της εικόνας 

3. 

 

 Τα άτομα Fe είναι τα κύρια μαγνητικά συστατικά του κράματος BiFeO3. Στην 

εικόνα 6 παρουσιάζονται οι πυκνότητες ηλεκτρονιακών καταστάσεων, για πλεγματική 

σταθερά 4.153 Å, των d τροχιακών των ατόμων Fe για τις τέσσερις μαγνητικές δομές και 

οι προβολές των d-καταστάσεων στα διπλά εκφυλισμένα eg και τα τριπλά εκφυλισμένα t2g 

τροχιακά. Τα τελευταία μπορούν να συζευχθούν με τις p καταστάσεις των ατόμων Bi και 

Ο από την στιγμή που έχουν την ίδια συμμετρία στον χώρο. Δεν παρουσιάζεται η 

πυκνότητα των p-καταστάσεων η οποία είναι σχεδόν μηδενική για τα άτομα Fe και των s 

καταστάσεων,  οι οποίες εντοπίζονται κάτω από το ενεργειακό πλαίσιο των καταστάσεων 



  77 

d. Αυτές οι καταστάσεις s είναι μία ασθενής απεικόνιση των καστάσεων Ο–2s και Bi–6s. 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι μαγνητικές ροπές κατά σπιν των ατόμων Fe σαν 

συνάρτηση της πλεγματικής σταθεράς. Στις αντισιδηρομαγνητικές περιπτώσεις τα 

γειτονικά άτομα Fe έχουν ακριβώς την ίδια μαγνητική ροπή κατά σπιν αλλά αντίθετο 

προσανατολισμό και διαφορετικό πρόσημο. Αν παρατηρήσουμε τις πυκνότητες 

καταστάσεων της εικόνας 6 φαίνεται ότι οι διαφορές ανάμεσα στις διάφορες μαγνητικές 

δομές είναι ελάχιστες. Όλες οι περιπτώσεις παρουσιάζουν ένα μεγάλο διαχωρισμό 

ανταλλαγής (exchange splitting) των ζωνών από την στιγμή που οι κατειλημμένες ζώνες 

των ηλεκτρονίων με σπιν πλειονότητας έχουν το κέντρο τους περίπου 5 eV χαμηλότερα 

από τις μη κατειλημμένες ζώνες των ηλεκτρονίων με σπιν μειονότητας. Στην ζώνη των 

ηλεκτρονίων με σπιν πλειονότητας σχεδόν όλες οι καταστάσεις είναι κατειλημμένες. Στην 

ζώνη των ηλεκτρονίων με σπιν μειονότητας υπάρχει μία ασθενής εικόνα κάτω από το 

επίπεδο Fermi και οι μη κατειλημμένες καταστάσεις είναι συγκεντρωμένες σε μία στενή 

κορυφή ακριβώς πάνω από το επίπεδο Fermi. Αυτό επίσης αντανακλάται και στον 

πληθυσμό των d  καταστάσεων. Αν ολοκληρώσουμε το φορτίο στην εντοπισμένη σφαίρα 

γύρω από το Fe στην σιδηρομαγνητική κατάσταση βρίσκουμε ότι υπάρχουν 4.82 

ηλεκτρόνια με σπιν πάνω και 1.26 ηλεκτρόνια με σπιν κάτω, και σχεδόν όλες οι 5 σπιν 

πάνω καταστάσεις είναι κατειλημμένες. Στις τρεις αντισιδηρομαγνητικές περιπτώσεις ο 

πληθυσμός των ηλεκτρονίων με σπιν πάνω αυξάνεται περίπου στα 4.9 ηλεκτρόνια και ο 

πληθυσμός των σπιν κάτω μειώνεται περίπου στα 1.13 ηλεκτρόνια. Η μόνη αξιοπρόσεχτη 

διαφορά είναι ότι καθώς πάμε από τον τύπο F στον τύπο G ο διαχωρισμός ανταλλαγής 

των καταστάσεων eg αυξάνεται λίγο και οι μη κατειλημμένες καταστάσεις eg πηγαίνουν 

υψηλότερα στην ενέργεια δημιουργώντας μία ξεχωριστή κορυφή για την δομή G ενώ για 

την F είναι εντοπισμένες ακριβώς στην ίδια περιοχή ενέργειας με τις καταστάσεις t2g. Η 

συμπεριφορά της πυκνότητας καταστάσεων του Fe είναι αναμενόμενη από την στιγμή 

που τα γειτονικά άτομα Fe είναι σε μεγάλη απόσταση και η αλληλεπίδρασή τους 

μεσολαβείται από τα άτομα οξυγόνου. Ακόμη και στις αντισιδηρομαγνητικές δομές η 

πυκνότητα ηλεκτρονιακών καταστάσεων του τοπικού Fe είναι ανεξάρτητη από την τοπική 

πυκνότητα ηλεκτρονιακών καταστάσεων των γειτονικών ατόμων Fe και εξαρτάται 

περισσότερο από τον ατομικό όγκο Wigner – Seitz (για την ίδια πλεγματική σταθερά η 

ΠΗΚ είναι όμοια και για τις 4 πιθανές μαγνητικές δομές). Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι 
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στην ατομική διαμόρφωση ο Fe έχει έξι 3d και δύο 4s ηλεκτρόνια. Στο BiFeO3 τα έξι 3d 

ηλεκτρόνια καταλαμβάνουν εξολοκλήρου τις d καταστάσεις, ενώ τα δύο 4s ηλεκτρόνια 

εμφανίζουν μία αναπήδηση προς τις p καταστάσεις οξυγόνου όπως θα συζητήσουμε 

παρακάτω. 

 

Εικόνα 6. Πυκνότητες καταστάσεων ηλεκτρονίων ανά σπιν σαν συνάρτηση της ενέργειας για τα d τροχιακά 

των ατόμων Fe για τις τέσσερις πιθανές μαγνητικές διευθετήσεις με πλεγματική σταθερά 4.153 Å. Επίσης 

παρουσιάζονται οι προβολές της πυκνότητας των τροχιακών d των διπλά εκφυλισμένων καταστάσεων eg 

(γραμμοσκιασμένη) και τις τριπλά εκφυλισμένες t2g (πιο παχιάς γραμμής). Οι θετικές τιμές της πυκνότητας 

αντιστοιχούν στα ηλεκτρόνια με σπιν πάνω  και οι αρνητικές στα ηλεκτρόνια με σπιν κάτω. Σημειώνεται ότι 

για τις αντισιδηρομαγνητικές περιπτώσεις έχει ληφθεί υπόψη ένα άτομο με θετική ροπή κατά σπιν. Το 

μηδέν στον άξονα της ενέργειας αντιστοιχεί στο επίπεδο Fermi. 
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 Στην εικόνα 7 παρουσιάζονται επίσης όπως και στην εικόνα 6 οι ΠΗΚ των d 

τροχιακών και οι προβολές των d-καταστάσεων στο eg και t2g τροχιακά για τα άτομα Fe 

για όλες τις μαγνητικές δομές αλλά αυτή τη φορά για πλεγματική σταθερά 3.835 Å. Στις 

ΠΗΚ της εικόνας 7 παρατηρούμε ότι ανά δύο είναι όμοιες, ο τύπος F με τον τύπο Α και ο 

C με τον G. Σε αυτή την πλεγματική σταθερά ο διαχωρισμός ανταλλαγής (exchange 

splitting) δεν είναι τόσο μεγάλος όσο πριν και στην ζώνη ηλεκτρονίων με  σπιν 

πλειονότητας σχεδόν όλες οι καταστάσεις είναι κατειλημμένες. Όσον αφορά τις 

καταστάσεις ηλεκτρονίων με σπιν μειονότητας ισχύει ότι και πριν: υπάρχει μικρή ένταση 

ΠΗΚ κάτω από το επίπεδο Fermi ενώ πάνω από αυτό είναι συγκεντρωμένες σε μία στενή 

κορυφή κοντά σε αυτό. Αν τώρα ολοκληρώσουμε το φορτίο στην εντοπισμένη σφαίρα 

γύρω από το Fe για αυτή την πλεγματική σταθερά παρατηρούμε ότι και για την 

σιδηρομαγνητική κατάσταση, δηλαδή ότι ο αριθμός των ηλεκτρονίων με σπιν πάνω έχει 

μειωθεί σε σχέση με πριν και είναι 4.53, ενώ αντίθετα ο αριθμός των ηλεκτρονίων με σπιν 

κάτω έχει αυξηθεί και είναι 1.79. Αν κοιτάξουμε τώρα τον αριθμό των ηλεκτρονίων με 

σπιν πάνω για τις αντισιδηρομαγνητικές καταστάσεις παρατηρούμε ότι αυξάνεται 

πηγαίνοντας από τον τύπο Α στον C και μετά στον G, και οι τιμές τους αντίστοιχα είναι 

4.6, 4.74 και 4.85. Αντίθετα υπάρχει μία μείωση στον αριθμό των ηλεκτρονίων με σπιν 

κάτω των οποίων οι τιμές τους είναι 1.64, 1.41 και 1.26, αντίστοιχα. Μερικές από τις 

διαφορές που μπορούμε να παρατηρήσουμε στις αντισιδηρομαγνητικές περιπτώσεις είναι 

ότι στον τύπο C δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου καταστάσεις eg κάτω από το επίπεδο 

Fermi ενώ στις άλλες δύο καταστάσεις υπάρχουν έστω και λίγες, επίσης μεγάλες διαφορές 

στον διαχωρισμό ανταλλαγής δεν υπάρχουν. Άλλη μία διαφορά είναι ότι στους τύπους Α 

και C οι κορυφές των ηλεκτρονίων με σπιν μειονότητας είναι πολύ κοντά στο επίπεδο 

Fermi και εφάπτονται ενώ στον τύπο G είναι λίγο υψηλότερα σε ενέργεια. 
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Εικόνα 7. Πυκνότητες καταστάσεων ηλεκτρονίων ανά σπιν σαν συνάρτηση της ενέργειας για τα d τροχιακά 

των ατόμων Fe για τις τέσσερις πιθανές μαγνητικές διευθετήσεις με πλεγματική σταθερά 3.835 Å. Επίσης 

παρουσιάζονται οι προβολές της πυκνότητας των τροχιακών d στις διπλά εκφυλισμένες καταστάσεις eg 

(σκιασμένη) και τις τριπλά εκφυλισμένες t2g (μπλε). Οι θετικές τιμές της πυκνότητας αντιστοιχούν στα 

ηλεκτρόνια με  σπιν πάνω και οι αρνητικές στα ηλεκτρόνια με σπιν κάτω. Σημειώνεται ότι για τις 

αντισιδηρομαγνητικές περιπτώσεις έχει ληφθεί υπόψη ένα άτομο με θετική ροπή κατά σπιν. Το μηδέν στον 

άξονα της ενέργειας αντιστοιχεί στο επίπεδο Fermi. 

 

 

 Οι μαγνητικές ροπές κατά σπιν του Fe στον πίνακα 2 παρουσιάζουν μία αύξηση με 

την πλεγματική σταθερά. Καθώς συμπιέζεται το πλέγμα οι καταστάσεις p του Bi και του 

O γίνονται περισσότερο εντοπισμένες και μετακινούνται σε υψηλότερες ενέργειες 

σπρώχνοντας το επίπεδο Fermi επίσης υψηλότερα στην ενέργεια και επίσης μειώνεται η 

ανισορροπία σπιν στις θέσεις Fe. Στην πλεγματική σταθερά ισορροπίας, η οποία είναι 

3.835 Å, το άτομο Fe στην σιδηρομαγνητική περίπτωση έχει μαγνητική ροπή κατά σπιν 

2.759 μΒ κοντά δηλαδή στην τιμή του καθαρού Fe (~2.2 μΒ). Η ροπή κατά σπιν είναι 

μεγαλύτερη στις αντισιδηρομαγνητικές περιπτώσεις από την στιγμή που ο διαχωρισμός 



  81 

ανταλλαγής (exchange – splitting) των ζωνών είναι μεγαλύτερος αλλά η διαφορά 

εξαφανίζεται καθώς πηγαίνουμε στην μεγαλύτερη πλεγματική σταθερά, 4.285 Å. Για 

πολύ μικρές παραμέτρους πλέγματος σε σχέση με την ισορροπία η συστολή του 

πλέγματος είναι τέτοια που περιορίζει σημαντικά τις μαγνητικές ροπές κατά σπιν στις 

θέσεις Fe. 

 

Α Μαγνητικές ροπές κατά σπιν Fe (μΒ) 

a.u. (Å) F A C G 

5.60 (2.962) 0 0 0 0 

6.25 (3.306) 0.503 0.450 0.298 0.202 

6.50 (3.438) 1.010 0.690 0.508 0.385 

6.75 (3.571) 1.822 1.336 0.832 0.586 

7.00 (3.703) 2.316 2.010 1.545 0.976 

7.25 (3.835) 2.759 2.976 3.332 3.598 

7.35 (3.888) 2.980 3.259 3.532 3.654 

7.60 (4.020) 3.306 3.540 3.700 3.728 

7.85 (4.153) 3.577 3.725 3.780 3.781 

8.10 (4.285) 3.766 3.815 3.821 3.809 

Πίνακας 2: Μαγνητικές ροπές κατά σπιν των ατόμων Fe σε μΒ για τις διαφορετικές μαγνητικές περιπτώσεις 

υπό μελέτη σαν συνάρτηση της πλεγματικής σταθεράς α.  

 

 Το Bi είναι ένα βαρύ άτομο στο οποίο οι 5d καταστάσεις είναι τελείως 

κατειλημμένες ωστόσο είναι κοντά ενεργειακά στις καταστάσεις σθένους. Για αυτό τις 

μεταχειριζόμαστε σαν ηλεκτρόνια σθένους και όχι σαν καταστάσεις πυρήνα στους 

υπολογισμούς. Σαν ελεύθερο άτομο το Bi έχει πέντε ηλεκτρόνια σθένους: δύο που 

καταλαμβάνουν τις καταστάσεις 6s και τρία με χαρακτήρα 6p. Αν παρατηρήσουμε την 

ανάλυση των φορτίων στους υπολογισμούς βρίσκουμε ότι το Bi στο BiFeO3 χάνει λίγο 

περισσότερο από ένα p ηλεκτρόνιο (γύρω στο 1.2) ως προς την ατομική διαμόρφωση και 
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αυτό το φορτίο ανακατανέμεται στα άτομα οξυγόνου που το περιβάλλουν των οποίων 

αυξάνεται το φορτίο p ως προς την ατομική τους διαμόρφωση. Στην εικόνα 6 

παρουσιάζεται οι ΠΗΚ για τα άτομα Bi σε διάφορες μαγνητικές διαμορφώσεις με 

πλεγματική σταθερά 4.153 Å. Δεν παρουσιάζονται οι καταστάσεις s οι οποίες είναι 

πλήρως κατηλειμμένες και εντοπίζονται κάτω από το ενεργειακό πλαίσιο των 

καταστάσεων σθένους p. Στις αντισιδηρομαγνητικές περιπτώσεις τα άτομα Bi 

περιβάλλονται από οχτώ άτομα Fe και για λόγους συμμετρίας δεν έχουν μαγνητική ροπή 

κατά σπιν. Υπάρχει ένα χάσμα το οποίο χωρίζει τις κατειλημμένες καταστάσεις p και τις 

μη - κατειλημμένες, και οι κατειλημμένες καταστάσεις περιλαμβάνουν σχεδόν ένα 

ηλεκτρόνιο ανά κατεύθυνση σπιν το οποίο είναι σε συμφωνία με τα προηγούμενα. Στην 

σιδηρομαγνητική περίπτωση το Bi έχει γύρω του οχτώ άτομα Fe με παράλληλες ροπές 

κατά σπιν και έτσι μία μικρή πόλωση επάγεται η οποία έχει επίδραση και στις μαγνητικές 

ροπές κατά σπιν οι οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα 3. Όπως αναμένεται για ένα τόσο 

βαρύ άτομο η επαγώμενη πόλωση κατά σπιν είναι πολύ μικρή και οδηγεί σε μαγνητικές 

ροπές δύο τάξεις μεγέθους μικρότερες από αυτές του Fe οι οποίες μπορούν να αγνοηθούν 

όταν μιλάμε για μαγνητική συμπεριφορά κραμάτων BiFeO3. 

Στην παρακάτω εικόνα (εικόνα 9) παρουσιάζονται οι ΠΗΚ των τροχιακών p των 

ατόμων Bi για την πλεγματική σταθερά 3.835 Å. Όπως παρατηρούμε οι εικόνες δεν έχουν 

και μεγάλες διαφορές. Στην σιδηρομαγνητική περίπτωση με πλεγματική σταθερά 4.153 Å 

παρατηρούμε ότι υπάρχει μία κορυφή πάνω από το επίπεδο Fermi για τις καταστάσεις 

ηλεκτρονίων με σπιν κάτω όπου στην αντίστοιχη περίπτωση με πλεγματική σταθερά 

3.835 Å δεν υπάρχει. Το ίδιο συμβαίνει και για τις αντισιδηρομαγνητικές διαμορφώσεις 

τόσο για τις καταστάσεις ηλεκτρονίων με σπιν πάνω όσο και για αυτές με σπιν κάτω. 

Παρατηρώντας καλύτερα τις δύο εικόνες μπορούμε να εντοπίσουμε άλλη μία διαφορά η 

οποία βρίσκεται στο ότι για πλεγματική σταθερά 3.835 Å το επίπεδο Fermi δεν εφάπτεται 

στις μη - κατειλημμένες καταστασεις αλλά έχει διεισδύσει λίγο μέσα σε αυτές. 
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Εικόνα 8. Πυκνότητες καταστάσεων ηλεκτρονίων ανά σπιν σαν συνάρτηση της ενέργειας για τα τροχιακά p 

των ατόμων Bi για τις τέσσερις πιθανές μαγνητικές διαμορφώσεις και για πλεγματική σταθερά 4.153 Å. 

Στις αντισιδηρομαγνητικές περιπτώσεις τα άτομα Bi δεν έχουν ροπή κατά σπιν. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9. Πυκνότητες καταστάσεων ηλεκτρονίων ανά σπιν σαν συνάρτηση της ενέργειας για τα τροχιακά p 

των ατόμων Bi για τις τέσσερις πιθανές μαγνητικές διαμορφώσεις για πλεγματική σταθερά 3.835 Å.  
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α Μαγνητικές ροπές κατά σπιν Bi (μΒ) 

a.u. (Å) F A C G 

5.60 (2.962) 0 0 0 0 

6.25 (3.306) 0.030 0 0 0 

6.50 (3.438) 0.040 0 0 0 

6.75 (3.571) 0.049 0 0 0 

7.00 (3.703) 0.030 0 0 0 

7.25 (3.835) 0.009 0 0 0 

7.35 (3.888) 0.002 0 0 0 

7.60 (4.020) -0.013 0 0 0 

7.85 (4.153) -0.027 0 0 0 

8.10 (4.285) -0.034 0 0 0 

Πίνακας 3. Μαγνητικές ροπές κατά σπιν για τα άτομα Bi σε μΒ για τις διαφορετικές μαγνητικές περιπτώσεις 

υπό μελέτη σαν συνάρτηση της πλεγματικής σταθεράς α.  

 

 

 Τέλος θα συζητήσουμε την συμπεριφορά των ατόμων του οξυγόνου. Οι 

μαγνητικές ροπές κατά σπιν παράγονται εξολοκλήρου λόγω των ατόμων Fe μέσω της 

υβριδοποίησης των t2g d-καταστάσεων του Fe με τις p καταστάσεις O. Τα οξυγόνα όπως 

φαίνεται και στην εικόνα 3 είναι στην μέση της απόστασης ανάμεσα στα γειτονικά άτομα 

Fe. Αν τα δύο γειτονικά άτομα Fe έχουν αντιπαράλληλες μαγνητικές ροπές τότε τα άτομα 

του οξυγόνου δεν έχουν μαγνητική ροπή κατά σπιν αλλιώς παρουσιάζουν μία μαγνητική 

ροπή κατά σπιν παράλληλη με τα γειτονικά άτομα Fe. Επιπλέον στην σιδηρομαγνητική 

κατάσταση και τα τρία άτομα οξυγόνου είναι ισοδύναμα και παρουσιάζουν μία μαγνητική 

ροπή κατά σπιν η οποία αυξάνεται με την πλεγματική σταθερά, όπως φαίνεται στον 

πίνακα 4, ακολουθώντας την τάση των ροπών κατά σπιν του Fe και φτάνει την τιμή των 

0.27 μΒ για την μεγαλύτερη υπό μελέτη πλεγματική σταθερά. Οι ΠΗΚ για την 
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σιδηρομαγνητική περίπτωση με πλεγματική σταθερά 4.153 Å η οποία παρουσιάζεται 

στην εικόνα 8 δεν δείχνει κάτι αξιοπερίεργο και υπάρχει μία μικρή ανισορροπία σπιν 

ακριβώς κάτω από το επίπεδο Fermi η οποία είναι υπεύθυνη για την μαγνητική ροπή κατά 

σπιν. Αν ρίξουμε μία ματιά στο φορτίο το οποίο περιλαμβάνεται στις p-καταστάσεις του 

οξυγόνου βρίσκουμε ότι είναι περίπου 5 ηλεκτρόνια ανά άτομο οξυγόνου. Από την στιγμή 

που κάθε άτομο οξυγόνου έχει 4 p-ηλεκτρόνια στην ατομική διαμόρφωση, το άτομο Bi 

χάνει μόνο 1.2 p-ηλεκτρόνια τα οποία διανέμονται ίσα στα τρία οξυγόνα της μοναδιαίας 

κυψελίδας και οι d-καταστάσεις του Fe δεν έχουν διαρροή ως προς την ατομική 

διαμόρφωση, η διαφορά του ενός ηλεκτρονίου δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από την 

μεταφορά φορτίου από το βισμούθιο. Υπαχουν ακόμα περίπου 0.6 ηλεκτρόνια ανά άτομο 

Ο η προέλευση των οποίων δεν έχει διευκρινιστεί. Για να γίνει κατανοητή η προέλευση 

του φορτίου αυτού πρέπει να παρατηρήσουμε με λεπτομέρεια την δομή των ζωνών και 

των φορτίων. Βρίσκουμε ότι βαθιά στην ενέργεια υπάρχουν ακριβώς τέσσερις ζώνες με 

χαρακτήρα s οι οποίες περιλαμβάνουν οχτώ ηλεκτρόνια. Αυτές οι ζώνες υπάρχουν λόγω 

των τροχιακών O – 2s και Bi – 6s. Αν ολοκληρώσουμε το φορτίο τους σε κάθε 

εντοπισμένη σφαίρα τότε βρίσκουμε ότι το 0.4 από τα 8 ηλεκτρόνια είναι γύρω από το Fe. 

Αυτά τα 0.4 ηλεκτρόνια θα πρέπει να αποδοθούν στον μη εντοπισμένο χαρακτήρα των 

τροχιακών O – 2s και Bi – 6s τα οποία έχουν πολύ μακριές ουρές και μπαίνουν στην 

πλεγματική θέση του Fe. Στην περίπτωση του Fe οι 4s καταστάσεις, οι οποίες είναι 

πλήρως κατειλημμένες στην ατομική διαμόρφωση, είναι πιο ψηλά στην ενέργεια από όλες 

τις κατειλημμένες καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων και των s-καταστάσεων σθένους 

και του Ο και του Bi. Συνεπώς δεν μπορούν να υβριδοποιηθούν με αυτές και τα δύο αυτά 

ηλεκτρόνια μεταπηδούν και καταλαμβάνουν p-καταστάσεις του οξυγόνου οι οποίες είναι 

χαμηλότερα στην ενέργεια από τις 4s καταστάσεις του Fe, έχοντας σαν αποτέλεσμα 

αύξηση περίπου 0.6 στο φορτίο p του κάθε ατόμου Ο. Τελικά σε σχέση με την ατομική 

διαμόρφωση κάθε άτομο οξυγόνου έχει ένα παραπάνω ηλεκτρόνιο στις p καταστάσεις 

από το οποίο το 0.4 προέρχεται από το άτομο Bi και το 0.6 από τις 4s καταστάσεις του Fe. 

Τα άτομα του οξυγόνου δρουν σαν ένα ανιόν O1- και τα άτομα σιδήρου δρουν σαν ένα 

κατιόν Fe2+, ενώ τα άτομα βισμουθίου δρουν σχεδόν σαν ένα κατιόν Bi1+. Αυτή η εικόνα 

της διανομής φορτίου είναι σχεδόν ίδια και για τις αντισιδηρομαγνητικές δομές.  
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Εικόνα 10. Πυκνότητες καταστάσεων ηλεκτρονίων ανά σπιν σαν συνάρτηση της ενέργειας με πλεγματική 

σταθερά 4.153 Å για τα τροχιακά p των ατόμων Ο για τις τέσσερις πιθανές μαγνητικές διαμορφώσεις. 

Σημειώνεται ότι για τις διαμορφώσεις του τύπου F και G και τα τρία οξυγόνα είναι ισοδύναμα ενώ στις 

δομές των τύπων Α και C μόνο τα Ο(2) και Ο(3) είναι ισοδύναμα. Οι p καταστάσεις του οξυγόνου 

περιλαμβάνουν 5 ηλεκτρόνια και τα άτομα του οξυγόνου συμπεριφέρονται σαν ένα ανιόν Ο1-.        

 

 

 

 Εκτός από την σιδηρομαγνητική περίπτωση και στην αντισιδηρομαγνητική δομή 

τύπου G τα οξυγόνα είναι ισοδύναμα. Κάθε άτομο οξυγόνου έχει σαν πλησιέστερους 

γείτονες δύο άτομα Fe με αντίθετες μαγνητικές ροπές κατά σπιν και επίσης λόγω της 

συμμετρίας όλα τα οξυγόνα σε αυτή τη μαγνητική δομή έχουν μηδενική μαγνητική ροπή 

κατά σπιν. Οι ΠΗΚ οι οποίες παρυσιάζονται στην εικόνα 8 αντανακλούν αυτή τη 

συμπεριφορά και οι κατειλημμένες p καταστάσεις είναι σαφώς διαχωρισμένες από τις μη - 

κατειλημένες καταστάσεις p. Στην περίπτωση του αντισιδηρομαγνητισμού τύπου Α τα 

άτομα Ο(1) (βλέπε εικόνα 3 για διευκρίνιση) είναι στο μέσο μεταξύ των ατόμων Fe 

έχοντας την μορφή αλυσίδας κατά την κατεύθυνση [001] και επίσης λόγω της συμμετρίας 
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έχουν μηδενική μαγνητική ροπή κατά σπιν. Τα άλλα δύο άτομα οξυγόνου είναι 

ισοδύναμα, η ΠΗΚ παρουσιάζεται στην εικόνα 8, και οι μαγνητικές ροπές κατά σπιν οι 

οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα 4 είναι όμοιες με τα οξυγόνα στην σιδηρομαγνητική 

περίπτωση. Αυτό ήταν αναμενόμενο από την στιγμή που η ανισορροπία σπιν παράγεται 

από τα γειτονικά άτομα Fe τα οποία δείχνουν παρόμοια τοπική συμπεριφορά για όλες τις 

υπο μελέτη μαγνητικές δομές. Τέλος, στην δομή τύπου C, και το Ο(2) και το Ο(3) έχουν 

μηδενική μαγνητική ροπή κατά σπιν λόγω συμμετρίας και μόνο το Ο(1) παρουσιάζει μία 

μαγνητική συμπεριφορά η οποία είναι όμοια με τα άλλα μαγνητικά άτομα οξυγόνου στις 

δομές τύπου F και τύπου Α. 
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Μαγνητικές ροπές κατά σπιν O (μΒ) 

α F A C G 

a.u. 

(Å) 

O(1,2,3) O(1) O(2,3) O(1) O(2,3) O(1,2,3) 

5.60 

(2.962) 

0 0 0 0 0 0 

6.25 

(3.306) 

0.050 0 0.043 0.036 0 0 

6.50 

(3.438) 

0.071 0 0.056 0.057 0 0 

6.75 

(3.571) 

0.095 0 0.078 0.072 0 0 

7.00 

(3.703) 

0.111 0 0.093 0.088 0 0 

7.25 

(3.835) 

0.133 0 0.127 0.146 0 0 

7.35 

(3.888) 

0.149 0 0.153 0.181 0 0 

7.60 

(4.020) 

0.181 0 0.189 0.226 0 0 

7.85 

(4.153) 

0.221 0 0.226 0.237 0 0 

8.10 

(4.285) 

0.269 0 0.256 0.247 0 0 

Πίνακας 4. Μαγνητικές ροπές κατά σπιν των τριών οξυγόνων σε μΒ για τις διαφορετικές μαγνητικές 

περιπτώσεις υπό μελέτη σαν συνάρτηση της πλεγματικής σταθεράς α. 
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 Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται οι ΠΗΚ των τροχιακών p των οξυγόνων 

σαν συνάρτηση της ενέργειας για πλεγματική σταθερά 3.835 Å. Και σε αυτή την 

περίπτωση ισχύει ότι για τις διαμορφώσεις του τύπου F και G και τα τρία οξυγόνα είναι 

ισοδύναμα ενώ στις δομές των τύπων Α και C μόνο τα Ο(2) και Ο(3) είναι ισοδύναμα. 

Επίσης παρατηρούμε ότι και για αυτή τη πλεγματική σταθερά οι κατειλημμένες p 

καταστάσεις είναι σαφώς διαχωρισμένες από τις μη - κατειλημμένες p καταστάσεις. 

Γενικά και οι δύο εικόνες είναι παρόμοιες εκτός από το ότι στην εικόνα 10 

παρουσιάζονται κάποιες κορυφές κάτω από το επίπεδο Fermi στην σιδηρομαγνητική και 

σε όλες τις αντισιδηρομαγνητικές περιπτώσεις, κάτι το οποίο απουσιάζει από την εικόνα 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11. Πυκνότητες καταστάσεων ηλεκτρονίων ανά σπιν σαν συνάρτηση της ενέργειας για πλεγματική 

σταθερά 4.153 Å για τα τροχιακά p των ατόμων Ο για τις τέσσερις πιθανές μαγνητικές διαμορφώσεις. 

Σημειώνεται ότι για τις διαμορφώσεις του τύπου F και G και τα τρία οξυγόνα είναι ισοδύναμα ενώ στις 

δομές των τύπων Α και C μόνο τα Ο(2) και Ο(3) είναι ισοδύναμα. 



  90 

 

5.4. Συμπεράσματα 

 Παρουσιάστηκαν εκτεταμένοι υπολογισμοί από πρώτες αρχές στις ηλεκτρονικές 

και μαγνητικές ιδιότητες του κράματος BiFeO3 σαν συνάρτηση της πλεγματικής σταθεράς 

στην περίπτωση της κυβικής περοβσκιτικής δομής. Οι υπολογισμοί εμφανίζουν ότι η 

μαγνητική τάξη είναι ευσταθής ως προς την μη μαγνητική λύση. Μελετήθηκαν τέσσερις 

πιθανές μαγνητικές διαμορφώσεις: μία σιδηρομαγνητική και τρεις αντισιδηρομαγνητικές. 

Βρέθηκε ότι και οι τέσσερις τύποι μαγνητικής τάξης είναι κοντά στην ενέργεια, και για 

πλεγματική σταθερά μεγαλύτερη από 3.888 Å ο αντισιδηρομαγνητισμός τύπου G είναι 

πιο ευσταθής από την σιδηρομαγνητική κατάσταση. Οι ΠΗΚ και οι μαγνητικές ροπές 

κατά σπιν των ατόμων Fe, τα οποία είναι υπεύθυνα για τις μαγνητικές ιδιότητες, δείχνουν 

παρόμοια συμπεριφορά σε όλες τις πιθανές μαγνητικές καταστάσεις από την στιγμή που 

οι μαγνητικές αλληλεπιδράσεις μεσολαβούνται από άτομα οξυγόνου. Τα άτομα Bi δεν 

συνεισφέρουν στον μαγνητισμό ενώ οι μαγνητικές ιδιότητες των ατόμων οξυγόνου 

εξαρτόνται εξ' ολοκλήρου από το περιβάλλον τους από την στιγμή που είναι εντοπισμένα 

ανάμεσα σε γειτονικά άτομα σιδήρου. Τα άτομα Fe χάνουν τα δύο 4s ηλεκτρόνια και το 

Bi ένα 6p ηλεκτρόνιο τα οποία μεταφέρονται στις p καταστάσεις σθένους του οξυγόνου 

δίνοντας, από μία χημική άποψη, μία διαμόρφωση 1
3

21FeBi O++ . 

 Παρόλο που η κυβική δομή αντιστοιχεί σε μία παραηλεκτρική φάση, η ανάπτυξή 

της σε μορφή λεπτών υμενίων ή πολυστρωμάτων θα οδηγήσει σε ένα σπάσιμο της 

συμμετρίας και επιπλέον σε μία διαταραχή των ατόμων του οξυγόνου οδηγώντας σε μία 

σιδηροηλεκτρική κατάσταση και στο μαγνητοηλεκτρικό φαινόμενο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Κράματα BiMnO3 και Bi2MnFeO6 

 

6.1. Εισαγωγή 

 Μεταξύ των πιο μελετημένων σιδηρομαγνητικοηλεκτρικών υλικών είναι το 

BiFeO3 και το BiMnO3. Σε αντίθεση με το BiFeO3 το οποίο κρυσταλλώνεται σε μία 

ψευδοκυβική δομή όμοια με αυτή του περοβσκίτη [155], το BiMnO3 προτιμά ένα 

μονοκλινές πλέγμα [156]. Το BiFeO3 είναι ένας σιδηροηλεκτρικός αντισιδηρομαγνήτης 

τύπου G [155] ενώ το BiMnO3 είναι ένα σιδηρομαγνήτης ο οποίος δεν παρουσιάζει 

αυθόρμητη ηλεκτρική πόλωση [157, 158]. Μία διαταραχή Jahn-Teller, η οποία 

αντιστοιχεί σε επιμήκυνση στην μία κατεύθυνση του οκταέδρου των οξυγόνων το οποίο 

περιβάλλει το άτομο Mn, οδηγεί σε ηλεκτρική πόλωση στο BiMnO3 ενώ ταυτόχρονα 

εμφανίζεται αντισιδηρομαγνητισμός τύπου G όπως και στο BiFeO3. Αυτή η νέα 

κατάσταση είναι κοντά σε ενέργεια με την σιδηρομαγνητική μη – ηλεκτρικά πολωμένη 

θεμελιώδη κατάσταση [157, 158]. Διάφοροι υπολογισμοί από πρώτες αρχές έχουν γίνει 

για την μελέτη των ιδιοτήτων των κρυστάλλων BiFeO3 και BiMnO3 [157-159]. Από την 

στιγμή που οι κρύσταλλοι όπως το BiFeO3 παρουσιάζουν μόνο ένα ασθενές 

μαγνητοηλεκτρικό φαινόμενο, μία εναλλακτική λύση για την επίτευξη ενός πιο ισχυρού 

φαινομένου είναι η ανάπτυξη ετεροδομών όπου η επιταξιακή επιμήκυνση μπορεί να 

ενδυναμώσει το φαινόμενο [160-163]. Ο εμπλουτισμός είναι επίσης ένας τρόπος για να 

ενδυναμωθεί το φαινόμενο για τέτοιες δομές [164, 165]. Ετεροδομές πολυστρωμάτων τα 

οποία αποτελούνται από εναλλακτικά στρώματα BiFeO3 και BiMnO3 έχουν προταθεί 

όπου ο σιδηροηλεκτρισμός του BiFeO3 συζεύγνειται με την σιδηρομαγνητική τάξη στο 

BiMnO3 μέσω της επιταξιακής επιμήκυνσης και ένα «πίνακας» νανοκλίμακας από πρώτες 

αρχές έχει πρόσφατα προταθεί για διάφορες δομές πλέγματος [166]. Απλός εμπλουτισμός 

του BiFeO3 με Mn οδηγεί σε μία αντισιδηρομαγνητική σύζευξη των ροπών κατά σπιν του 

Mn με τις ροπές κατά σπιν του Fe [167]. 

 Σε αυτό το κεφάλαιο επεκτείνεται η μελέτη του προηγούμενου κεφαλαίου για το 

BiFeO3 για να καλυφθεί η περίπτωση της αντικατάστασης του Fe με Mn στο BiFeO3 η 
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οποία παρακινήθηκε από την εργασία [166] από την στιγμή που η συνύπαρξη των 

κατιόντων Fe και Mn φαίνεται να οδηγεί σε νέα ‹‹multiferroic›› υλικά. Το ενδιαφέρον έχει 

επικεντρωθεί στις ηλεκτρονικές και μαγνητικές ιδιότητες αυτών των κραμάτων 

εφαρμόζοντας την ίδια μέθοδο ηλεκτρονικής δομής με το προηγούμενο κεφάλαιο και οι 

λεπτομέρειες στους υπολογισμούς είναι όμοιες. Έχει επιλεχθεί η μελέτη μιας περίπτωσης 

με ίδιο αριθμό ατόμων Fe και Mn (η οποία συμβολίζεται Bi2MnFeO6) χρησιμοποιώντας 

την ίδια μοναδιαία κυψελίδα 22  όπως στο προηγούμενο κεφάλαιο. Επιπλέον, τώρα 

υπάρχουν τέσσερα άτομα Fe και τέσσερα άτομα Mn ανα μοναδιαία κυψελίδα. Υπάρχουν 

διάφοροι τρόποι για την κατανομή των ατόμων Fe και Mn και στην εικόνα 12 

παρουσιάζονται οι τρεις περιπτώσεις οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη. Στην περίπτωση Ι 

έχουμε μία δομή στρωμάτων η οποία αποτελείται από στρώματα καθαρού Fe και καθαρού 

Mn κατά την κατεύθυνση [001]. Στην περίπτωση ΙΙ έχουμε εναλλακτικά στρώματα 

καθαρού Fe και καθαρού Mn κατά την κατεύθυνση [110] και στην περίπτωση ΙΙΙ κατά 

την κατεύθυνση [111]. Στην περίπτωση Ι κάθε άτομο Fe(Mn) έχει τέσσερα άτομα Fe(Mn) 

και δύο άτομα Mn(Fe) σαν πλησιέστερους γείτονες μετάλλων μετάβασης ενώ στην 

περίπτωση ΙΙ κάθε άτομο Fe(Mn) έχει δύο άτομα Fe(Mn) και τέσσερα άτομα Mn(Fe)  σαν 

πλησιέστερους γείτονες μετάλλων μετάβασης. Στην περίπτωση ΙΙΙ κάθε άτομο έχει έξι 

γείτονες από το άλλο χημικό είδος. Για τους υπολογισμούς έχουμε χρησιμοποιήσει την 

πλεγματική σταθερά 3.888 Å για την θεμελιώδη μοναδιαία κυψελίδα στην εικόνα 3 του 

προηγούμενου κεφαλαίου η οποία είναι η υπολογισμένη πλεγματική σταθερά ισορροπίας 

για το BiFeO3. Επιπλέον έγιναν και υπολογισμοί για μικρότερη πλεγματική σταθερά 

3.703 Å έτσι ώστε συγκρίνοντας τα αποτελέσμα να εξεταστεί πόσο επηρεάζονται οι 

μαγνητικές ροπές και οι ΠΗΚ με την αλλαγή της πλεγματικής σταθεράς. Επίσης λόγω της 

χαμηλής συμμετρίας η οποία υπάρχει στο Bi2MnFeO6 υπάρχει ένας μεγαλύτερος αριθμός 

πιθανών μαγνητικών διαμορφώσεων σε σχέση με το BiFeO3 οι οποίες παρουσιάζονται 

στην εικόνα 12. Τα βέλη δηλώνουν τον προσανατολισμό των μαγνητικών ροπών κατά 

σπιν των ατομών Fe και Mn στις γωνίες του κύβου. Το F αντιστοιχεί στην 

σιδηρομαγνητική διαμόρφωση. Υπάρχουν δύο τύποι του αντισιδηρομαγνητισμού Α, στον 

τύπο Α1 όλα τα άτομα εντός ενός στρώματος (001) είναι συζευγμένα σιδηρομαγνητικά, 

αλλά τα διαδοχικά στρώματα κατά την κατεύθυνση [001] είναι συζευγμένα 

αντισιδηρομαγνητικά μεταξύ τους, ενώ στον τύπο Α2 αυτό αφορά τα στρώματα κατά την 
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κατεύθυνση [100]. Οι τύποι C1 και C2  του αντισιδηρομαγνητισμού περιγράφουν μία 

αντισιδηρομαγνητική σύζευξη διαδοχικών στρωμάτων κατά τις κατευθύνσεις [110] και 

[101], αντίστοιχα. Τέλος ο αντισιδηρομαγνητισμός τύπου G χαρακτηρίζεται από μία 

εναλλαγή του προσανατολισμού των σπιν μαγνητικών ροπών κατά την κατεύθυνση [111]. 

Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι για την περίπτωση ΙΙΙ της κατανομής των ατόμων Fe και 

Mn, η συμμετρία είναι υψηλότερη και οι κατευθύνσεις [001] και [100] είναι ισοδύναμες, 

όπως επίσης το ίδιο ισχύει για τους προσανατολισμούς [110] και [101]. Επιπλέον για αυτή 

την περίπτωση οι περιπτώσεις Α1 και Α2 όπως επίσης και οι περιπτώσεις C1 και C2 είναι 

εκφυλισμένες. Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα. 

 

Εικόνα 12. Τα άτομα Fe και Mn στο Bi2MnFeO6 διαμορφώνουν ένα κυβικό πλέγμα. Στην πρώτη εικόνα (a) 

παρουσιάζονται οι τρεις περιπτώσεις κατανομής των ατόμων Mn και Fe τις οποίες έχουμε λάβει υπόψη και 

στην δεύτερη εικόνα (b) οι πιθανές μαγνητικές διαμορφώσεις (τα βέλη το οποία δείχνουν προς τα πάνω 

αντιστοιχούν σε θετικές μαγνητικές ροπές κατά σπιν και τα βέλη τα οποία δείχνουν κάτων αντιστοιχούν στις 

αρνητικές μαγνητικές ροπές). Σημειώνεται ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχουν δύο πιθανές 

αντισιδηρομαγνητικές δομές τύπου Α: (i) Α1 όπου τα άτομα το οποία ανήκουν σε γειτονικά επίπεδα κατά 

την κατεύθυνση [001] έχουν αντιπαράλληλες μαγνητικές ροπές κατά σπιν, και (ii) Α2 όταν αυτό συμβαίνει 

κατά την κατεύθυνση [100]. Για τον ίδιο λόγο υπάρχουν δύο αντισιδηρομαγνητικές διαμορφώσεις τύπου C 

κατά την κατεύθυνση [110] για το C1 και κατά την [101] για το C2. 
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6.2. Σύγκριση BiFeO3 – BiMnO3   

 Θα ξεκινήσουμε από την περίπτωση του BiMnO3. Στον πίνακα 5 υπάρχουν οι σπιν 

μαγνητικές ροπές σε μΒ για τα άτομα του μετάλλου μετάβασης για όλες τις περιπτώσεις 

υπό μελέτη και για πλεγματική σταθερά 3.888 Å της θεμελιώδους μοναδιαίας κυψελίδας. 

Επίσης στην πρώτη στήλη έχουν συμπεριληφθεί οι τιμές για το BiFeO3 από το 

προηγούμενο κεφάλαιο. Σημειώνεται ότι για το BiMnO3 και για το BiFeO3 οι Α1 και Α2 

όπως επίσης και οι C1 και C2 αντισιδηρομαγνητικές διαμορφώσεις οι οποίες ορίζονται 

στην εικόνα 12 είναι εκφυλισμένες. Αν εξετάσουμε τις μαγνητικές ροπές κατά σπιν του 

Mn στο BiMnO3, αυτές γενικά παρουσιάζουν μία πολύ υψηλή τιμή η οποία φτάνει στις 

3.63 μΒ στην σιδηρομαγνητική περίπτωση και είναι μεταξύ 3.24 και 3.53 μΒ για τις 

αντισιδηρομαγνητικές διαμορφώσεις σε σύγκριση με τις τιμές του Fe στο BiFeO3. Η μόνη 

αξιοσημείωτη διαφορά αυτών των δύο κραμάτων αφορά την σιδηρομαγνητική περίπτωση 

F όπου το Fe έχει ροπή κατά σπιν περίπου 3 μΒ η οποία είναι πολύ μικρότερη από τις 

άλλες περιπτώσεις.  

 

type 

 

BiFeO3

 

BiMnO

3 

Bi2MnFeO6 

I-case II-case III-case 

Fe Mn Fe Mn Fe Mn Fe Mn 

F 2.98 3.63 2.99 3.48 3.18 3.39 3.31 3.22 

A1 3.26 3.53 3.24 3.49 3.37 3.27 3.40 3.26 

A2 - - 3.26 3.39 3.30 3.35 3.40 3.26 

C1 3.53 3.41 3.57 3.32 3.51 3.37 3.59 3.31 

C2 - - 3.51 3.40 3.58 3.32 3.59 3.31 

G 3.65 3.24 3.68 3.22 3.68 3.21 3.68 3.18 

Πίνακας 5. Απόλυτες τιμές των ατομικών μαγνητικών ροπών κατά σπιν σε μΒ για όλες τις περιπτώσεις και 

για όλες τις μαγνητικές διαμορφώσεις υπό μελέτη. Τα αποτελέσματα είναι για πλεγματική σταθερά 

μοναδιαίας κυψελίδας (βλέπε εικόνα 3 προηγούμενου κεφαλαίου) 14.7 a.u. (3.888 Å). Στην περίπτωση ΙΙΙ οι 

δομές Α1 και Α2 είναι ισοδύναμες λόγω της συμμετρίας και το ίδιο ισχύει για τις διαμορφώσεις C1 και C2. 
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 Το Mn έχει ένα ηλεκτρόνιο σθένους λιγότερο από το Fe, για την κατανόηση της 

συμπεριφοράς της μαγνητικής ροπής κατά σπιν σε σχέση με το Fe πρέπει να εξετάσουμε 

τις ΠΗΚ οι οποίες παρουσιάζονται στην εικόνα 13 για τα άτομα Mn και Fe στα BiMnO3 

και BiFeO3, αντίστοιχα, και για τις τέσσερις μαγνητικές διαμορφώσεις υπό μελέτη. Στις 

διαμορφώσεις F και Α ο μεγάλος διαχωρισμός ανταλλαγής (exchange splitting) των d 

καταστάσεων του Mn ωθεί τις ζώνες ηλεκτρονίων με σπιν μειονότητας ελάχιστα 

υψηλότερα σε ενέργεια σε σχέση με το Fe ενώ μέρος του έξτρα ηλεκτρονίου 

καταλαμβάνει καταστάσεις ηλεκτρονίων με σπιν μειονότητας κοντά στο επίπεδο Fermi 

οδηγώντας σε μικρότερες μαγνητικές ροπές κατά σπιν του Fe σε σχέση με το Mn. Στις 

διαμορφώσεις C και G  το Mn παρουσιάζει μία κορυφή για τα ηλεκτρόνια με σπιν 

μειονότητας  η οποία εντοπίζεται ακριβώς στο επίπεδο Fermi αλλά αυτό δεν μπορεί να 

εξηγήσει την συμπεριφορά των μαγνητικών ροπών κατά σπιν σε αυτές τις περιπτώσεις. 

Στην ίδια εικόνα παρουσιάζεται με κίτρινη σκιασμένη περιοχή οι τριπλά εκφυλισμενες t2g 

καταστάσεις και οι υπόλοιπες καταστάσεις αντιστοιχούν στις διπλά εκφυλισμένες eg. Οι 

τελευταίες είναι υψηλότερα σε ενέργεια σε σχέση με τις t2g καταστάσεις λόγω του 

φαινομένου του κρυσταλλικού πεδίου (crystal field effect). Τα τροχιακά eg ( 2z
d  και 

2x y+d 2 ) δείχνουν προς τα γειτονικά άτομα οξυγόνου και ενεργειακά είναι μη ευνοϊμένα 

σε σχέση με τα τροχιακά t2g ( xyd , xzd  και yzd ) τα οποία δείχνουν στον ενδιάμεσο χώρο, 

από την στιγμή που στην τελευταία περίπτωση η άπωση Coulomb με τα ηλεκτρόνια τα 

οποία καταλαμβάνουν τα p τροχιακά του οξυγόνου είναι μικρότερη. Στην ζώνη 

ηλεκτρονίων με σπιν μειονότητας του Mn τα eg δεν παρουσιάζονται από την στιγμή που 

είναι ελάχιστα πάνω από το άνω όριο του ενεργειακού άξονα. Στην ζώνη ηλεκτρονίων με 

σπιν πλειονότητας οι καταστάσεις eg είναι μερικώς κατειλημμένες ενώ για το Fe είναι 

εντελώς κατειλημμένες και επιπλέον το Mn έχει ελαφρώς μικρότερη μαγνητική ροπή 

κατά σπιν για τις διαμορφώσεις C και G. Τέλος, τα άτομα του Bi είναι βαριά και ο ρόλος 

τους είναι η παραγωγή ηλεκτρικής πόλωσης όταν το πλέγμα είναι διαταραγμένο, ενώ 

λόγω της συμμετρίας τους η μαγνητική ροπή κατά σπιν είναι σχεδόν μηδέν και η 

συνεισφορά τους στις μαγνητικές ιδιότητες μπορεί να παραληφθεί. Τα άτομα οξυγόνου 

εντοπίζονται στο μέσο της απόστασης των γειτονικών ατόμων μετάλλων μετάβασης. Αν 

τα δύο άτομα Fe έχουν αντιπαράλληλες ροπές το άτομο του οξυγόνου στην μέση έχει 
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μηδενική μαγνητική ροπή κατά σπιν λόγω της συμμετρίας, αλλιώς η ροπή κατά σπιν είναι 

περίπου 0.15 μΒ λόγω της υβριδοποίησης μεταξύ των O-p τροχιακών και των Fe-t2g. Τα 

τροχιακά t2g του μαγγανίου υβριδοποιούνται με τα p τροχιακά του οξυγόνου πολύ 

ασθενέστερα και σαν αποτέλεσμα αυτού τα άτομα οξυγόνου στο BiMnO3, όταν και τα 

δύο γειτονικά άτομα Mn έχουν παράλληλες ροπές κατά σπιν, παρουσιάζουν μαγνητικές 

ροπές μίας τάξης μικρότερες από το BiFeO3 (η μεγαλύτερη τιμή είναι περίπου 0.03 μΒ 

στην σιδηρομαγνητική περίπτωση) και συνεπώς στο BiMnO3 οι μαγνητικές ιδιότητες 

εντοπίζονται εξολοκλήρου στις θέσεις των Mn. 
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Εικόνα 13. Παρουσιάζονται για το BiFeO3 και BiMnO3 οι πυκνότητες καταστάσεων των ηλεκτρονίων 

(density of states, DOS) των Fe και Mn και για τις τέσσερις πιθανές μαγνητικές διαμορφώσεις για 

πλεγματική σταθερά 3.888 Å. Με την έντονη μαύρη γραμμή παρουσιάζονται οι ΠΗΚ των τροχιακών d και 

με την σκιασμένη κίτρινη περιοχή παρουσιάζονται οι συνεισφορές των τριπλά εκφυλισμένων καταστάσεων 

t2g. Οι λοιπές συνεισφορές προέρχονται από τις διπλά εκφυλισμένες καταστάσεις eg. Οι θετικές τιμές ΠΗΚ 

(DOS) αφορούν τα ηλεκτρόνια με σπιν πλειονότητας και οι αρνητικές τιμές ΠΗΚ (DOS) τα ηλεκτρόνια με 

σπιν μειονότητας. Το μηδέν στον άξονα της ενέργειας αντιστοιχεί στο επίπεδο Fermi.  
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 Στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 6) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα τα οποία 

πήραμε για τις μαγνητικές ροπές κατά σπιν σε μΒ για τα άτομα των μετάλλων μετάβασης 

για όλες τις περιπτώσεις υπό μελέτη, αλλά αυτή τη φορά με μικρότερη πλεγματική 

σταθερά 3.703 Å της θεμελιώδους μοναδιαίας κυψελίδας. Όπως και για την πλεγματική 

σταθερά 3.888 Å έτσι και σε αυτή την περίπτωση, συγκρίνοντας τις μαγνητικές ροπές 

κατά σπιν των ατόμων Mn από το BiMnO3 με τις μαγνητικές ροπές κατά σπιν του Fe από 

το BiFeO3, παρατηρούμε ότι και στην σιδηρομαγνητική περίπτωση και στις 

αντισιδηριμαγνητικές οι μαγνητικές ροπές του Mn είναι μεγαλύτερες από του Fe. Επίσης 

παρατηρούμε ότι μειώνοντας την πλεγματική σταθερά μειώνεται αρκετά η μαγνητική 

ροπή κατά σπιν του Fe, ενώ και η μαγνητική ροπή κατά σπιν του Mn μειώνεται αλλά σε 

μικρότερο βαθμό, της τάξεως περίπου του 0.5 μΒ. Παρόμοιο φαινόμενο εμφανίζεται και 

στο κράμα Bi2MnFeO6 που θα συζητήσουμε στην επόμενη ενότητα. Τόσο για πλεγματική 

σταθερά 3.703 Å όσο και για 3.888 Å, οι μαγνητικές ροπές του Mn είναι μεγαλύτερες από 

αυτές του Fe και στις τρεις περιπτώσεις. Στην μικρότερη πλεγματική σταθερά όμως 

παρατηρούμε ότι η διαφορά τους είναι αρκετά μεγαλύτερη σε σχέση με πριν, δηλαδή με 

λίγα λόγια οι μαγνητικές ροπές των Fe μειώνονται αρκετά περισσότερο σε σχέση με 

αυτές των Mn όταν μειώνεται η πλεγματική σταθερά. 

 

 

 

type 

 

BiFeO3

 

BiMnO3 

Bi2MnFeO6 

I-case II-case III-case 

Fe Mn Fe Mn Fe Mn Fe Mn 

F 2.32 3.05 2.21 3.08 2.19 3.03 2.21 3.01 

A1 2.01 3.03 1.7 3.2 1.83 2.94 1.49 2.98 

A2 - - 1.87 3.05 1.55 3.09 1.50 2.99 

C1 1.55 2.93 1.07 2.81 0.44 3.14 3.53 2.54 

C2 - - 0.76 3.11 1.37 2.76 2.77 2.64 

G 0.98 2.53 0.25 2.85 3.11 2.11 2.85 2.45 

Πίνακας 6. Παρόμοια αποτελέσματα με τον Πίνακα 5 αλλά τώρα για πλεγματική σταθερά14 a.u. (3.703 Å).  
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 Στην εικόνα 14 παρουσιάζονται οι ΠΗΚ των ολικών d τροχιακών και των t2g των 

Fe και Mn για όλες τις πιθανές μαγνητικές διαμορφώσεις με πλεγματική σταθερά 3.703 

Å. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση στην οποία είχαμε μεγαλύτερη πλεγματική 

σταθερά, έτσι και σε αυτή, στις περιπτώσεις F και Α,  οι d-καταστάσεις του Mn ωθούν τις 

ζώνες ηλεκτρονίων με σπιν μειονότητας υψηλότερα σε ενέργεια σε σχέση με το Fe ενώ το 

έξτρα ηλεκτρόνιο του Fe καταλαμβάνει καταστάσεις με σπιν μειονότητας κοντά στο 

επίπεδο Fermi οδηγώντας σε μικρότερες μαγνητικές ροπές κατά σπιν του Fe σε σχέση με 

το Mn. Επίσης συγκρίνοντας τις ΠΗΚ των περιπτώσεων F και Α για τις δύο πλεγματικές 

σταθερές δεν υπάρχει κάποια σημαντική διαφορά. Παρατηρώντας τώρα τις υπόλοιπες δύο 

περιπτώσεις, C και G, παρατηρούμε ότι οι ΠΗΚ των Fe και Mn είναι σχεδόν ίδιες, και η 

μόνη διαφορά είναι ότι οι καταστάσεις με σπιν μειονότητας του Mn είναι ελάχιστα 

μετατοπισμένες υψηλότερα σε ενέργεια. Η διαφορά τώρα αυτών των περιπτώσεων με 

αυτές των αντίστοιχων C και G με πλεγματική σταθερά 3.888 Å, είναι ότι οι ΠΗΚ του Fe 

με σπιν πλειονότητας δεν παρουσιάζουν κάποια κορυφή πριν το επίπεδο Fermi αλλά είναι 

πιο ομαλές, και επίσης οι καταστάσεις με σπιν μειονότητας δεν έχουν την κορυφή 

ακριβώς στο επίπεδο Fermi αλλά είναι πιο ψηλά σε ενέργεια. Όσον αφορά το Mn η μόνη 

διαφορά είναι ότι και για αυτό οι ΠΗΚ με σπιν μειονότητας είναι υψηλότερα σε ενέργεια 

για πλεγματική σταθερά 3.888 Å και δεν εισχωρούν καθόλου στο επίπεδο Fermi. 
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Εικόνα 14. Παρουσιάζονται για το BiFeO3 και το BiMnO3 οι ΠΗΚ (DOS) των Fe και Mn και για τις 

τέσσερις πιθανές μαγνητικές διαμορφώσεις για πλεγματική σταθερά 3.703 Å. Με την έντονη μαύρη γραμμή 

παρουσιάζονται οι πυκνότητες ηλεκτρονιακών καταστάσεων των d-τροχιακών και με την σκιασμένη 

κίτρινη περιοχή παρουσιάζονται οι συνεισφορές των τριπλά εκφυλισμένων καταστάσεων t2g. Οι λοιπές 

συνεισφορές  προέρχονται από τις διπλά εκφυλισμένες καταστάσεις eg. Οι θετικές τιμές ΠΗΚ αφορούν τα 

ηλεκτρόνια με σπιν πλειονότητας και οι αρνητικές τιμές ΠΗΚ τα ηλεκτρόνια με σπιν μειονότητας. Το μηδέν 

στον άξονα της ενέργειας αντιστοιχεί στο επίπεδο Fermi. 
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6.3. Κράμα Bi2MnFeO6 

 Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα από τις τρεις περιπτώσεις των πιθανών ατομικών 

κατανομών των ατόμων Fe και Mn που παρουσιάζονται στην εικόνα 12 είναι η περίπτωση 

Ι στην οποία έχουμε κατά την κατεύθυνση [001] διαδοχικά στρώματα ατόμων καθαρού Fe 

και καθαρού Mn. Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται οι μαγνητικές ροπές κατά σπιν για όλες 

τις μαγνητικές διαμορφώσεις υπό μελέτη και στην εικόνα 15 οι ΠΗΚ των ατόμων Fe και 

Mn. Σημειώνεται ότι σε κάθε μαγνητική διαμόρφωση όλα τα άτομα Fe(Mn) έχουν την 

ίδια ποσότητα μαγνητικής ροπής κατά σπιν (μόνο ο προσανατολισμός διαφέρει) και 

επιπλέον έχουν το ίδιο σχήμα ΠΗΚ. Παρουσιάζονται οι απόλυτες τιμές των μαγνητικών 

ροπών κατά σπιν και στην εικόνα 15 οι θετικές τιμές των ΠΗΚ αντιστοιχούν στα 

ηλεκτρόνια με σπιν πλειονότητας έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η σύγκριση ανάμεσα στις 

διαφορετικές περιπτώσεις. Ξεκινάμε από τον σχολιασμό των μαγνητικών ροπών κατά 

σπιν οι οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα 5 για την πλεγματική σταθερά 3.888 Å. Η 

πρώτη παρατήρηση είναι ότι οι ροπές κατά σπιν των Fe και Mn είναι πολύ κοντά με τις 

τιμές που έχουν στα κράματα BiFeO3 και BiMnO3, αντίστοιχα. Επιπλέον οι 

αντισιδηρομαγνητικές διαμορφώσεις Α1 και Α2 όπως επίσης και οι C1 και C2 

αντιστοιχούν σε σχεδόν όμοιες μαγνητικές ροπές κατά σπιν. Επίσης μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι τα άτομα του οξυγόνου παίζουν ένα κρίσιμο ρόλο. Παρότι από μόνα 

τους παρουσιάζουν πολύ μικρές μαγνητικές ροπές κατά σπιν, γεφυρώνουν τα άτομα των 

μετάλλων μετάβασης και μεσολαβούν στις μαγνητικές αλληλεπιδράσεις παίζοντας τον 

ρόλο της θωράκισης για τα άτομα Fe και Mn. Κάθε άτομο Fe(Mn) έχει τώρα τέσσερα 

άτομα Fe(Mn) σαν πλησιέστερους γείτονες μετάλλων μετάβασης αντί για έξι που είχαν 

στα τέλεια κράματα και τα άλλα δύο έχουν αντικατασταθεί από άτομα Mn(Fe). Αλλά 

αυτή η αλλαγή στο περιβάλλον προβάλλεται από τα ενδιάμεσα άτομα οξυγόνου και οι 

ροπές κατά σπιν των ατόμων των μετάλλων μετάβασης επηρεάζονται οριακά. Στον 

πίνακα 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τις μαγνητικές ροπές κατά σπιν των 

ατόμων Fe και Mn με πλεγματική σταθερά 3.703 Å, όπου παρατηρούμε ότι και στις τρεις 

περιπτώσεις για τους τύπους F, A1 και Α2 οι μαγνητικές ροπές των ατόμων Fe και Mn δεν 

έχουν μεγάλες διακυμάνσεις, όπως και στα αποτελέσματα με πλεγματική σταθερά 3.888 

Å. Στους άλλους τρεις τύπους τώρα C1, C2 και G παρατηρούμε ότι γενικά υπάρχουν πιο 

μεγάλες αποκλίσεις από τις προηγούμενες μαγνητικές διαμορφώσεις, περισσότερο στα 
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άτομα Fe παρά στα άτομα Mn. Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις η διαφορά των 

μαγνητικών ροπών του Fe του BiFeO3 με τα άτομα Fe του Bi2MnFeO6 φτάνει να είναι 

πάνω από 1 μΒ στον τύπο C1 στην περίπτωση ΙΙ, ενώ στην περίπτωση ΙΙΙ βλέπουμε ότι η 

μαγνητική ροπή κατά σπιν του Fe είναι υπερδιπλάσια από αυτή του Fe στο BiFeO3. Η 

μεγαλύτερη διαφορά στις μαγνητικές ροπές κατά σπιν του Fe εντοπίζεται στον τύπο G 

στον οποίο η διαφορά ανάμεσα στο BiFeO3 και στην περίπτωση ΙΙ του Bi2MnFeO6 είναι 

υπερτριπλάσια. 

 Στην εικόνα 15 παρουσιάζονται οι ΠΗΚ της περίπτωσης Ι των Fe και Mn με 

πλεγματική σταθερά 3.888 Å οι οποίες είναι σχεδόν όμοιες με αυτές των κραμάτων 

BiFeO3 και BiMnO3 στην εικόνα 13. Όλες οι λεπτομέρειες οι οποίες φαίνονται στην 

εικόνα 13 είναι παρόν επίσης και στην εικόνα 15, π.χ. και στις δύο εικόνες το άτομο του 

Fe στην περίπτωση F παρουσιάζει μία διπλή κορυφή στην ζώνη ηλεκτρονίων με σπιν 

μειονότητας και το επίπεδο Fermi είναι ακριβώς στην μέση αυτών των δύο κορυφών, ενώ 

στον τύπο G υπάρχουν δύο διακριτές κορυφές στην ζώνη ηλεκτρονίων με σπιν 

μειονότητας οι οποίες αντιστοιχούν στις καταστάσεις t2g και eg. 
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Εικόνα 15. ΠΗΚ (DOS) των ατόμων Fe και Mn για την περίπτωση Ι (βλέπε κατανομή ατόμων στην εικόνα 

12) και για τις έξι μαγνητικές διαμορφώσεις για πλεγματική σταθερά 3.888 Å. Σημειώνεται ότι σε όλες τις 

περιπτώσεις οι θετικές τιμές ΠΗΚ αντιστοιχούν στις καταστάσεις με σπιν πλειονότητας (π.χ. στις 

περιπτώσεις Α1 και Α2 οι καταστάσεις με σπιν πλειονότητας είναι τα ηλεκτρόνια με σπιν πάνω για τα 

άτομα Fe και τα ηλεκτρόνια με σπιν κάτω για τα άτομα Mn).  
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 Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται οι ΠΗΚ των ατόμων Fe και Mn για την 

περίπτωση Ι αλλά αυτή τη φορά με πλεγματική σταθερά 3.703 Å. Συγκρίνοντας τώρα τις 

ΠΗΚ των ατόμων Fe και Mn του Bi2MnFeO6 με τις ΠΗΚ των Fe και Mn στα BiFeO3 και 

BiMnO3 για πλεγματική σταθερά 3.703 Å παρατηρούμε ότι μερικές είναι ίδιες και 

μερικές διαφέρουν λίγο. Πρώτα θα ξεκινήσουμε με το άτομο του Fe. Οι ΠΗΚ για την 

σιδηρομαγνητική περίπτωση παρατηρούμε ότι είναι σχεδόν ίδιες με την διαφορά ότι στην 

εικόνα 16 στη ζώνη με σπιν μειονότητας υπάρχει άλλη μία κορυφή ακριβώς κάτω από το 

επίπεδο Fermi η οποία στην εικόνα 14 δεν υπάρχει, ενώ στην αντισιδηρομαγνητική 

περίπτωση Α δεν υπάρχει κάποια διαφορά στο άτομο Fe στα δύο διαγράμματα. Στον τύπο 

C οι ΠΗΚ πάλι είναι σχεδόν ίδιες μόνο που στα ηλεκτρόνια με σπιν πλειονότητας του 

Bi2MnFeO6 κάτω από το επίπεδο Fermi είναι μεγαλύτερες, και τέλος στον τύπο G αυτό 

που διαφέρει είναι ότι στην εικόνα 16 η κορυφή των ηλεκτρονίων με σπιν πλειονότητας 

είναι μεγαλύτερη και μετατοπισμένη υψηλότερα σε ενέργεια, δηλαδή είναι πιο κοντά στο 

επίπεδο Fermi. Στο άτομο του Mn τώρα οι ΠΗΚ της σιδηρομαγνητικής περίπτωσης και 

της αντισιδηρομαγνητικής τύπου Α είναι ίδιες στο Bi2MnFeO6 και στο BiMnO3 για 

πλεγματική σταθερά 3.703 Å. Στον αντισιδηρομαγνητικό τύπο C οι ΠΗΚ του Mn στο 

Bi2MnFeO6 έχουν διπλές κορυφές ενώ στο BiMnO3 όχι. Στον τύπο G η κορυφή ΠΗΚ του 

Mn στην εικόνα 16 για τα ηλεκτρόνια με σπιν πλειονότητας είναι στενότερη και 

υψηλότερη, ενώ η κορυφή για τα ηλεκτρόνια με σπιν μειονότητας έχει μετατοπιστεί 

υψηλότερα σε ενέργεια σε σχέση με την κορυφή στο διάγραμμα του BiMnO3 με 

αποτέλεσμα να βρίσκεται πλέον ελάχιστα πάνω από το επίπεδο Fermi. 

 Συγκρίνοντας τώρα τις εικόνες 15 και 16 παρατηρούμε ότι οι ΠΗΚ του Mn είναι 

ίδιες για όλες τις μαγνητικές διαμορφώσεις και η μόνη διαφορά η οποία εντοπίζεται είναι 

στον τύπο Α όπου η κορυφή στο διάγραμμα της πλεγματικής σταθεράς 3.888 Å είναι 

υψηλότερη για τα ηλεκτρόνια με σπιν πλειονότητας. Οι ΠΗΚ τώρα για το άτομο του Fe 

σε αυτές τις δύο εικόνες είναι ίδιες μόνο στην σιδηρομαγνητική περίπτωση F, ενώ όλες οι 

άλλες διαφέρουν. Στον τύπο Α τα διαγράμματα με πλεγματική σταθερά 3.703 Å έχουν 

διπλές κορυφές και στον τύπο C υπάρχει μία κορυφή στις καταστάσεις με σπιν 

πλειονότητας κάτω από το επίπεδο Fermi. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στον τύπο G με 

την επιπλέον διαφορά ότι η κορυφή των καταστάσεων με σπιν μειονότητας πέφτει πλέον 

πάνω στο επίπεδο Fermi για την πλεγματική σταθερά 3.703 Å. 
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Εικόνα 16. ΠΗΚ των ατόμων Fe και Mn για την περίπτωση Ι και για τις έξι μαγνητικές διαμορφώσεις για 

πλεγματική σταθερά 3.703 Å. Σημειώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι θετικές τιμές ΠΗΚ (DOS) 

αντιστοιχούν στις καταστάσεις με σπιν πλειονότητας (π.χ. στις περιπτώσεις Α1 και Α2 οι καταστάσεις με 

σπιν πλειονότητας είναι τα ηλεκτρόνια με σπιν πάνω για τα άτομα Fe και τα ηλεκτρόνια με σπιν κάτω για 

τα άτομα Mn).    
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 Για τις περιπτώσεις ΙΙ και ΙΙΙ της κατανομής Fe-Mn με πλεγματική σταθερά 3.888 

Å έχουν συμπεριληφθεί οι μαγνητικές ροπές κατά σπιν στον πίνακα 5 και οι ΠΗΚ στην 

εικόνα 17. Δεν παρουσιάζονται οι περιπτώσεις Α2 και C2 στην εικόνα από την στιγμή που 

στην περίπτωση ΙΙ είναι όμοιες με τις Α1 και C1 ενώ στην περίπτωση ΙΙΙ όπως 

αναφέρθηκε και στην εισαγωγή δεν μπορεί να υπάρχει διάκριση μεταξύ των περιπτώσεων 

Α1(C1) και Α2(C2) λόγω της συμμετρίας του πλέγματος που παρουσιάζεται στην εικόνα 

12. Στην περίπτωση ΙΙ υπάρχουν διαδοχικά στρώματα καθαρού Fe και καθαρού Mn κατά 

την κατεύθυνση [110]. Σε σχέση με την περίπτωση Ι κάθε άτομο Fe(Mn) έχει μόνο δύο 

άτομα πλησιέστερους γείτονες (αν εξαιρέσουμε τα οξυγόνα) του ίδιου χημικού είδους αντί 

για τέσσερις. Στην περίπτωση ΙΙΙ, η οποία μπορεί να θεωρηθεί σαν εναλλακτικά 

στρώματα καθαρού Fe και καθαρού Mn κατά την κατεύθυνση [111] όλοι οι πλησιέστεροι 

γείτονες έχουν διαφορετικό χημικό τύπο, π.χ. κάθε άτομο Fe έχει έξι πλησιέστερους 

γείτονες άτομα Mn. Επιπλέον, παρά τις μαγνητικές αλληλεπιδράσεις οι οποίες 

μεσολαβούνται από τα άτομα οξυγόνου, η επίδραση των μαγνητικών ροπών κατά σπιν 

είναι μεγαλύτερη ειδικά για την σιδηρομαγνητική περίπτωση (F-type) των ροπών κατά 

σπιν. Για την πλεγματική σταθερά 3.888 Å, καθώς ο αριθμός των γειτόνων Mn αυξάνεται 

η μαγνητική ροπή κατά σπιν του Fe στην περίπτωση F αυξάνεται από 2.99 μΒ στην 

περίπτωση Ι σε 3.18 μΒ στην περίπτωση ΙΙ και σε 3.31 μΒ στην περίπτωση ΙΙΙ. Στις 

αντισιδηρομαγνητικές περιπτώσεις οι μαγνητικές ροπές κατά σπιν επηρεάζονται λιγότερο 

και για τον αντισιδηρομαγνητισμό τύπου G οι μαγνητικές ροπές κατά σπιν δεν αλλάζουν 

καθόλου από την μεταβολή της κατανομής Fe-Mn. Συνολικά ακόμα και στην περίπτωση 

F η αλλαγή στο μέτρο των μαγνητικών ροπών κατά σπιν είναι αρκετά μικρή, λιγότερο 

από 0.3 μΒ. Η συμπεριφορά των μαγνητικών ροπών κατά σπιν αντανακλάται και στις 

ΠΗΚ οι οποίες παρουσιάζονται στην εικόνα 17. Στην περίπτωση ΙΙ και οι δύο ΠΗΚ του 

Fe και του Mn για όλες τις μαγνητικές διαμορφώσεις είναι όμοιες με αυτές της 

περίπτωσης Ι. Στην περίπτωση ΙΙΙ η μόνη αξιοσημείωτη διαφορά αφορά το Fe  στην 

σιδηρομαγνητική περίπτωση όπου δύο κορυφές στο επίπεδο Fermi στην ζώνη 

ηλεκτρονίων με σπιν μειονότητας έχουν ενωθεί σε μία μεγάλη κορυφή λόγω της επιρροής 

των γειτόνων Mn και αυτή επίσης είναι η μόνη περίπτωση όπου η μεταβολή της 

μαγνητικής ροπής κατά σπιν είναι αξιοσημείωτη φτάνοντας τις 0.3 μΒ σε σχέση με την 

περίπτωση Ι.  
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Εικόνα 17. Όπως και στην εικόνα 15 παρουσιάζονται οι ΠΗΚ για την πλεγματική σταθερά 3.888 Å του Fe 

(πάνω πλαίσιο) και του Mn (κάτω πλαίσιο) στο Bi2MnFeO6 για τις περιπτώσεις ΙΙ και ΙΙΙ για την κατανομή 

των ατόμων της εικόνας 12. 



  108 

 Για την περίπτωση τώρα που η πλεγματική σταθερά είναι 3.703 Å, στον πίνακα 6, 

ο οποίος έχει τις μαγνητικές ροπές κατά σπιν του Fe και του Mn για αυτή την πλεγματική 

σταθερά, παρατηρούμε ότι αντίθετα με την προηγούμενη περίπτωση στην οποία η 

πλεγματική σταθερά είναι μεγαλύτερη η μαγνητική ροπή κατά σπιν του Fe δεν αλλάζει 

όσο αυξάνονται οι γείτονες Mn, δηλαδή πηγαίνοντας από την περίπτωση Ι στην ΙΙΙ, στην 

σιδηρομαγνητική περίπτωση (F type). Στις αντισιδηρομαγνητικές περιπτώσεις 

παρατηρούμε ότι υπάρχουν αρκετές αλλαγές στην μαγνητική ροπή, σε μερικές 

περιπτώσεις αυξάνεται αρκετά αυξάνοντας τους γείτονες Mn, σε άλλες μειώνεται και σε 

άλλες που δεν ακολουθείται σταθερή πορεία μείωσης ή αύξησης. Την μεγαλύτερη 

διαφορά την συναντάμε στην αντισιδηρομαγνητική περίπτωση G. Στην εικόνα 18 

παρουσιάζονται οι πυκνότητες ηλεκτρονιακών καταστάσεων των ατόμων Fe και Mn για 

τις περιπτώσεις ΙΙ και ΙΙΙ με πλεγματική σταθερά 3.703 Å. Για το άτομο Fe στην εικόνα 

18 βλέπουμε ότι η μόνη διαφορά της περίπτωσης ΙΙ με την ΙΙΙ εντοπίζεται στην 

αντισιδηρομαγνητική περίπτωση C, στην οποία στην περίπτωση ΙΙ υπάρχει μία διπλή 

κορυφή στις καταστάσεις με σπιν πλειονότητας, η οποία είναι λίγο πιο κάτω από το 

επίπεδο Fermi, ενώ αντίθετα στην ΙΙΙ αυτή η κορυφή είναι μικρότερη και σαφώς πιο 

χαμηλά σε ενέργεια. Επίσης η κορυφή στις καταστάσεις με σπιν μειονότητας στην ΙΙ είναι 

χαμηλότερα σε ενέργεια με αποτέλεσμα να πέφτει πάνω στο επίπεδο Fermi ενώ στην ΙΙΙ 

απλά εφάπτεται. Συγκρίνοντας τώρα τις ΠΗΚ των περιπτώσεων ΙΙ-ΙΙΙ με την Ι για την 

πλεγματική σταθερά 3.703 Å παρατηρούμε ότι είναι σχεδόν ίδιες με την μεγαλύτερη 

διαφορά να εντοπίζεται στην αντισιδηρομαγνητική περίπτωση G όπου η κορυφή των 

καταστάσεων με σπιν πλειονότητας στην Ι είναι υψηλότερη και κοντά στο επίπεδο Fermi. 

Στο άτομο του Mn οι διαφορές στις ΠΗΚ ανάμεσα στις περιπτώσεις ΙΙ και ΙΙΙ είναι 

περισσότερο στους τύπους C και G όπου γενικά οι κορυφές μπορεί να είναι λίγο 

διαφορετικές και να υπάρχει κάποια μικρή μετατόπιση στην ενέργεια. Συγκρίνοντας τέλος 

τις ΠΗΚ αυτών των δύο περιπτώσεων με την περίπτωση Ι θα δούμε ότι περισσότερο 

όμοιες είναι οι ΠΗΚ των Ι και ΙΙ, ενώ έχουν κάποιες διαφορές με την περίπτωση ΙΙΙ. 
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Εικόνα 18. Παρουσιάζονται οι πυκνότητες ηλεκτρονιακών καταστάσεων για την πλεγματική σταθερά 3.703 

Å του Fe (πάνω πλαίσιο) και του Mn (κάτω πλαίσιο) στο Bi2MnFeO6 για τις περιπτώσεις ΙΙ και ΙΙΙ για την 

κατανομή των ατόμων της εικόνας 12. 
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6.4. Συμπεράσματα 

 Σε αυτό το κεφάλαιο επεκτάθηκε η μελέτη του προηγούμενου κεφαλαίου, η οποία 

αφορούσε το BiFeO3, για την περίπτωση του κράματος Bi2MnFeO6. Πρώτα μελετήθηκε 

το BiMnO3 για διάφορες μαγνητικές διαμορφώσεις όπως επίσης και για δύο διαφορετικές 

πλεγματικές σταθερές και δείχθηκε ότι, όπως και στην περίπτωση του BiFeO3, τα άτομα 

του Mn παρουσιάζουν υψηλές τιμές μαγνητικής ροπής κατά σπιν, η τιμή της οποίας 

υπερβαίνει τις 3 μΒ σε όλες τις υπό μελέτη περιπτώσεις για πλεγματική σταθερά 3.888 Å 

ενώ για την μικρότερη πλεγματική σταθερά η μαγνητική ροπή κατά σπιν του Mn ήταν 

λίγο κάτω ή λίγο πάνω από τις 3μΒ. Η  μικρή διαφορά μεταξύ των μαγνητικών ροπών 

κατά σπιν του Fe και του Mn μπορεί εύκολα να εξηγηθεί από την θέση των καταστάσεων 

eg σε σχέση με τις καταστάσεις t2g οι οποίες είναι χαμηλότερα σε ενέργεια λόγω της 

επίδρασης του κρυσταλλικού πεδίου.  

 Λάβαμε υπόψη μας τρεις διαφορετικές πιθανές κατανομές για τα άτομα του Fe και 

του Mn στο Bi2MnFeO6 και μελετήθηκαν μία σιδηρομαγνητική και πέντε πιθανές 

αντισιδηρομαγνητικές ευθυγραμμίσεις των μαγνητικών ροπών κατά σπιν ενώ και σε αυτή 

την περίπτωση η μελέτη έγινε για δύο διαφορετικές πλεγματικές σταθερές. Οι μαγνητικές 

και οι ηλεκτρονικές ιδιότητες των Fe και Mn είναι οριακά ευαίσθητες στις διάφορες 

κατανομές των ατόμων και δείχνουν ιδιότητες κοντά στα άτομα Fe και Mn στα κράματα 

BiFeO3 και BiMnO3, αντίστοιχα. Επίσης στις διάφορες μαγνητικές διαμορφώσεις οι ροπές 

κατά σπιν δείχνουν μικρή διακύμανση και η τιμή τους είναι πάντα μεγαλύτερη από 3 μΒ 

στην περίπτωση της πλεγματικής σταθεράς 3.888 Å, ενώ για την μικρότερη πλεγματική 

σταθερά λίγες είναι οι περιπτώσεις στις οποίες η μαγνητική ροπή κατά σπιν ξεπερνά τις 3 

μΒ ενώ σε μερικές ακόμη είναι κάτω από την μονάδα. Επιπλέον τα άτομα του οξυγόνου τα 

οποία είναι οι πλησιέστεροι γείτονες των ατόμων Fe(Mn) παίζουν κρίσιμο ρόλο από την 

στιγμή που μεσολαβούν στις μαγνητικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα άτομα των 

μετάλλων μετάβασης και εμποδίζουν οποιαδήποτε αλλαγή στο περιβάλλον τους. Τέλος 

δείξαμε ότι η συμπίεση του πλέγματος οδηγεί σε μία μεγάλη μείωση της μαγνητικής 

ροπής κατά σπιν των ατόμων Fe ενώ τα άτομα του Mn διατηρούν ένα μεγάλο μέρος των 

μαγνητικών ροπών κατά σπιν.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Πολυστρωματικά λεπτά υμένια 

 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετήσουμε την μαγνητική συμπεριφορά 

πολυστρωματικών λεπτών υμενίων στα οποία συμμετέχει το BiFeO3. To Bi2MnFeO6 το 

οποίο μελετήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο μπορεί να θεωρηθεί η οριακή περίπτωση 

ενός τέτοιου υμενίου. Θα επικεντρωθούμε στην περίπτωση πολυστρωματικών υμενίων 

από δύο εναλλασόμενα στρώματα. Το ένα θα είναι το BiFeO3 και για το δεύτερο 

επιλέξαμε τρεις περιπτώσεις: I) του ημιαγωγό InP, ii) του σιδηρομαγνήτη Fe και iii) του 

μεταλλικό V. Σε όλες τις περιπτώσεις θεωρήσαμε σαν άξονα ανάπτυξης του 

πολυστρωματικού υμενίου την διεύθυνση [001]. 

 

  

7.1. BiFeO3 σε υπόστρωμα ημιαγωγού (InP) 

 Κατά μήκος της [001]  διεύθυνσης το BiFeO3 μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται 

από επίπεδα BiO και FeO2 όως φαίνεται στο εικόνα 19. Η μοναδιαία κυψελίδα εντός του 

επιπέδου του υμενίου είναι ένα τετράγωνο πλεγματικής σταθεράς ίσης με αυτή του κύβου  

BiFeO3. Ο ημιαγωγός InP έχει κρυσταλλική δομή σφαλερίτη όμοια με αυτή του 

ημιαγωγού GaAs, όπως έχουν άλλωστε και οι περισσότεροι ημιαγωγοί III-V με 

πλεγματική σταθερά 5.87 Å.  Κατά μήκος της διεύθυνσης [001] τα άτομα In και P 

εναλλάσονται στα ατομικά επίπεδα. Η δομή των διαδοχικών επιπέδων για το InP 

παρουσιάζεται στην είκόνα 20. Για να γίνει πλήρως κατανοητή η δομή σφαλερίτη πρέπει 

εκτός των ατόμων Ιn και P να θεωρήσουμε στην μοναδιαία κυψελίδα του InP και δύο μη-

ισοδύναμες κενές θέσεις (Voids). Αν παρακολουθήσουμε την δομή των επιπέδων κατά 

μήκος της [001] και θεωρήσουμε ότι ξεκινάμε από το επίπεδο Α όπως φαίνεται στην 

είκόνα 20 τότε αυτό αποτελείται από άτομα In στις άκρες του τετραγώνου και στο κέντρο 

του ενώ υπάρχουν και 4 κενές πλεγματικές θέσεις στο μέσο κάθε πλευράς. Στη συνέχεια 

το επίπεδο B περιέχει 2 άτομα P και 2 κενές θέσεις επί των διαγωνίων του τετραγώνου. Τα 

αμέσως δύο επόμενα ατομικά στρώματα C και D περιέχουν πάλι άτομα In και P, 
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αντίστοιχα, αλλά αυτά έχουν ανταλλάξει θέσεις με τις κενές πλεγματικές θέσεις των 

επιπέδων A και B, αντίστοιχα. Αυτή η εναλλαγή είναι σημαντική γιατί οδηγεί σε μη 

ισοδύναμες διεπιφάνειες ανάμεσα στο InP και BiFeO3. Τέλος πρέπει να σημειώσουμε ότι 

η πλεγματική σταθερά του InP συμπίπτει με την τετραγωνική ρίζα της πλεγματικής 

σταθεράς του BiFeO3 )2( InP3BiFeO α=α  και αυτό απεικονίζεται στην εικόνα 21 όπου 

έχουμε σχεδιάσει 4 τετραγωνικές διδιάστες κυψελίδες BiFeO3 όπως αυτές της εικόνας 19 

και με κόκκινη γραμμή έχουμε οριοθετήσει την τετραγωνική διδιάστατη κυψελίδα του InP 

από την εικόνα 20. 

Για τα πολυστρώματα InP/BiFeO3 μελετήθηκαν τέσσερις διαφορετικές δομές, 

ανάλογα με την σχετική θέση των ατόμων στην διεπιφάνεια όπως προαναφέρθηκε. Στους 

υπολογισμούς κατά μήκος του άξονα κάθετου στο υμένιο θεωρήσαμε οχτώ ατομικά 

στρώματα που επαναλαμβάνονται στην κατεύθυνση αυτή. Αρχικά μελετήθηκε η δομή 

...FeO2//In/P/In/P/BiO/FeO2/BiO/FeO2//In..., δηλαδή στην ουσία σε αυτή την περίπτωση 

έχουμε μία διεπιφάνεια P/Bi και μία δεύτερη η οποία είναι In/Fe. Έχοντας υπόψη τώρα 

πως είναι τα στρώματα στις δύο παραπάνω δομές, θα δούμε ποιες είναι οι θέσεις των 

ατόμων στις διεπιφάνειες. Παρατηρώντας τις εικόνες 19-20 και έχοντας υπόψη ότι η 

διαγώνιος του BiFeO3 αντιστοιχεί στην πλευρά του InP, είναι εμφανές ότι τα άτομα του P 

είναι στην διαγώνιο των ατόμων Bi, συγκρίνοντας το BiO από την εικόνα 19 με το σχήμα 

D από την εικόνα 20. Ενώ στην διεπιφάνεια In/Fe το In είναι στο κέντρο των τεσσάρων 

ατόμων Fe και πάνω από το οξυγόνο (FeO2 από εικόνα 19 και σχήμα Α από εικόνα 20).  

Στην δεύτερη δομή την οποία μελετήσαμε έχουν αλλάξει θέσεις τα άτομα του In και 

τα άτομα του P και έτσι έχουμε ...FeO2//P/In/P/In/BiO/FeO2/BiO/FeO2//P..., δηλαδή σε 

αυτή την περίπτωση έχουμε διεπιφάνεια In/Bi και Fe/P. Οι θέσεις των ατόμων στις 

διεπιφάνειες είναι ακριβώς όπως και πριν με την διαφορά ότι τώρα στην θέση του P είναι 

το In στην πρώτη διεπιφάνεια, ενώ στην δεύτερη το P αντικαθιστά το In. Στην δεύτερη 

περίπτωση ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι στην δεύτερη διεπιφάνεια P/Fe το 

άτομο του P, το οποίο είναι πάνω από το οξυγόνο, είναι μακριά από τα άτομα Fe και αυτό 

έχει σαν αποτέλεσμα η μαγνητική ροπή κατά σπιν να είναι μηδέν.   
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Εικόνα 19: Απεικόνιση στο επίπεδο των θέσεων των ατόμων Bi, Fe και O του πρώτου και του δεύτερου 

στρώματος του κύβου BiFeO3 κατά μήκος [001] με πλεγματική σταθερά 
3BiFeOα .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 20: Απεικόνιση στο επίπεδο των θέσεων των ατόμων P, In και των κενών 1 και 2 των τεσσάρων 

στρωμάτων ABCD του κύβου InP κατά μήκος της [001] με πλεγματική σταθερά InP3BiFeO α=α2  για την 

πρώτη περίπτωση. 
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Εικόνα 21: Απεικόνιση των δύο διεπιφανειών, δείχνοντας μόνο τις θέσεις των ατόμων του BiFeO3 και όχι 

του υποστρώματος. Με το κόκκινο πλαίσιο απεικονίζεται η μοναδιαία κυψελίδα του InP/BiFeO3 η οποία 

έχει πλευρά 
3BiFeOα2 . 

 

 Όπως προαναφέραμε αν κοιτάξουμε λεπτομερώς τη δομή του InP κατά μήκος του 

[001] εντός του επιπέδου του υμενίου που συμπίπτει με αυτή του InP στην εικόνα 20, 

αποκαλύπτεται ότι τα δύο συνεχόμενα στρώματα In ή P δεν είναι εντελώς ισοδύναμα. 

Συνεπώς η ανταλλαγή των επιπέδων In (P) μεταξύ τους οδηγεί σε διαφορετικού τύπου 

διεπιφάνειες και για αυτό παίρνουμε υπόψη μας τις περιπτώσεις 3 και 4. 

 Στην τρίτη περίπτωση έχουμε μία δομή στην οποία τα στρώματα είναι όπως και 

στην πρώτη περίπτωση (In/P/In/P/BiO/FeO2/BiO/FeO2) με την διαφορά ότι αλλάζουν οι 

θέσεις των ατόμων. Δηλαδή στην πρώτη περίπτωση σύμφωνα με τα σχήματα της εικόνας 

20 τα στρώματα του InP είναι ABCD, ενώ στην τρίτη περίπτωση θα είναι CDAB και θα 

είναι η πρώτη διεπιφάνεια το στρώμα BiO με το σχήμα Β της εικόνας 20 και η δεύτερη το 

στρώμα FeO2 με το σχήμα C. Αυτή ακριβώς είναι η διαφορά και στην τέταρτη περίπτωση 

σε σχέση με την δεύτερη. Στην πρώτη διεπιφάνεια P/Bi της τρίτης περίπτωσης δεν έχει 

καμιά μεγάλη διαφορά με ην πρώτη διεπιφάνεια της πρώτης περίπτωσης, απλά τα άτομα 

του P τώρα βρίσκονται στην άλλη διαγώνιο. Στην δεύτερη διεπιφάνεια όμως υπάρχει 

διαφορά διότι σε αυτή την περίπτωση τώρα τα άτομα In βρίσκονται πάνω από τους Fe και 

όχι πάνω από τα άτομα Ο όπως συνέβαινε στην πρώτη περίπτωση. Το ίδιο συμβαίνει και 

στην τέταρτη περίπτωση στην οποία δεν υπάρχει κάποια σημαντική διαφορά στην πρώτη 
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διεπιφάνεια, αλλά στην δεύτερη τα άτομα του P είναι τώρα πάνω από τα άτομα Fe και όχι 

πάνω από τα οξυγόνα. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα και για τις τέσσερις περιπτώσεις 

ανεξάρτητα από τις αρχικές συνθήκες τις οποίες εισάγαμε πάντα σύγκλιναν στην ίδια 

λύση ως προς την μαγνητική διαμόρφωση ροπών και αυτή ήταν η σιδηρομαγνητική (F 

type). Ως πλεγματική σταθερά εντός του επιπέδου του υμενίου διαλέξαμε να είναι 

4.1532  Å = 5.874 Å (11.1 a.u.) οπότε κατά μήκος του [001] είναι 14.182 Å (26.8 a.u.). 

Ο λόγος που επιλέχθηκαν αυτές οι διαστάσεις της μοναδιαίας κυψελίδας είναι ότι όπως 

φαίνεται και στο Κεφ.5 για αυτή την πλεγματική σταθερά το BiFeO3 παρουσιάζει μεγάλες 

τιμές μαγνητικής ροπής. Παρακάτω παρουσιάζονται οι πυκνότητες καταστάσεων των 

τροχιακών d των ατόμων Fe για τις δύο πρώτες περιπτώσεις (case1 και case 2), στις 

οποίες με Febulk συμβολίζονται τα άτομα Fe τα οποία είναι μέσα στο υμένιο BiFeO3 και 

περιβάλλονται από στρώματα BiO, ενώ με Feint συμβολίζονται τα άτομα Fe τα οποία είναι 

στην διεπιφάνεια.  

 Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι στον τέλειο κρύσταλλο BiFeO3 τα d 

τροχιακά των Fe αναλύονταν στα διπλά εκφυλισμένα eg ( 2z
d , 2x y+d 2 ) και στα τριπλά 

εκφυλισμένα t2g ( dxz, dyz και  dxy) λόγω της οκταεδρικής συμμετρίας των ατόμων Fe. Αν 

επιμηκύνουμε κατά μήκος του [001] τότε σπάμε την συμμετρία κατά μήκος του z άξονα 

αίρουμε τον εκφυλισμό (μόνο τα dxz και dyz είναι εκφυλισμένα). Στα πολυστρώματα η 

συμμετρία είναι πολύ μικρότερη και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να συζητάμε σε όρους eg 

και t2g τροχιακών δεδομένου ότι η οκταεδρική συμμετρία των ατόμων του Fe στην 

ενδοεπιφάνεια αίρεται εντελώς. 
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Εικόνα 22. Πυκνότητες ηλεκτρονιακών καταστάσεων των d-τροχιακών των ατόμων Fe, αυτών που είναι 

μέσα στο υμένιο (Febulk) και αυτών στην διεπιφάνεια (Feint), για την πρώτη και δεύτερη περίπτωση του 

InP/BiFeO3 σαν συνάρτηση της ενέργειας. Το μηδέν στον άξονα της ενέργειας αντιστοιχεί στο επίπεδο 

Fermi. 

 

 

 Στην περίπτωση 1 (διεπιφάνεια In/Bi) οι πιο σημαντικές διαφορές των ατόμων του 

Fe είναι ότι οι d καταστάσεις του ατόμου Fe το οποίο βρίσκεται στην διεπιφάνεια έχει δύο 

κορυφές στην κατάσταση με σπιν πλειονότητας οι οποίες είναι λίγο κάτω από το επίπεδο 

Fermi, ενώ στην κατάσταση με σπιν μειονότητας υπάρχουν πάλι δύο κορυφές οι οποίες 

είναι λίγο υψηλότερα σε ενέργεια σε σχέση με τις προηγούμενες και έτσι το επίπεδο 
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Fermi πέφτει σχεδόν ανάμεσά τους. Για το Feint η ΠΗΚ έχει μικρότερο ενεργειακό εύρος 

με αποτέλεσμα οι κορυφές να είναι πιο έντονες. Στην περίπτωση 2 (διεπιφάνεια P/Bi) 

παρατηρούμε από την εικόνα 22 ότι οι ΠΗΚ είναι ίδιες για τα άτομα Febulk και Feint. Η 

σημαντικότερη διαφορά μεταξύ των ΠΗΚ των δύο περιπτώσεων για όλα τα άτομα Fe 

είναι ότι στην πρώτη περίπτωση υπάρχει μία ανισορροπία ανάμεσα στις καταστάσεις με 

σπιν πλειονότητας και των καταστάσεων με σπιν μειονότητας στο επίπεδο Fermi, και 

αυτό είναι πιο εμφανές για τον Feint. Ενώ στην δεύτερη περίπτωση είναι ακριβώς ίσες στο 

επίπεδο Fermi, δηλαδή έχει μία μη – μαγνητική συμπεριφορά, το οποίο φαίνεται αν 

παρατηρήσουμε τον πίνακα 7, ο οποίος περιέχει τις μαγνητικές ροπές κατά σπιν για τα 

άτομα Fe, όπου στην περίπτωση 2 υπάρχουν μηδενικές μαγνητικές ροπές. Επίσης στην 

περίπτωση 1 το Feint έχει μεγαλύτερη μαγνητική ροπή από το Febulk και γενικά υπάρχουν 

διαφορές στην υβριδοποίηση των d τροχιακών του Feint με γειτονικά άτομα. Στην 

περίπτωση 1 τα γειτονικά άτομα είναι Fe και In ενώ στην δεύτερη Fe και P. Το In έχει 5p 

ηλεκτρόνια και έτσι η υβριδοποίηση είναι πιο έντονη από ότι με το P ο οποίος έχει 3p τα 

οποία είναι λιγότερο εκτεταμένα στο χώρο. Τέλος ο Febulk έχει από την μια μεριά Feint 

μέσω Bi και από την άλλη Bi – ημιαγωγό και για αυτό έχει πολύ μικρή μαγνητική ροπή. 
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Εικόνα 23. Πυκνότητες ηλεκτρονιακών καταστάσεων των d-τροχιακών των ατόμων Fe, αυτών που είναι 

μέσα στο υμένιο (Febulk) και αυτών στην διεπιφάνεια (Feint), για την τρίτη και τέταρτη περίπτωση του 

InP/BiFeO3 σαν συνάρτηση της ενέργειας. Το μηδέν στον άξονα της ενέργειας αντιστοιχεί στο επίπεδο 

Fermi. 

 

 

 Στην εικόνα 23 παρουσιάζονται οι ΠΗΚ για την τρίτη και την τέταρτη περίπτωση 

για τα άτομα Fe τα οποία βρίσκονται εντός του υμενίου (Febulk) και αυτά που βρίσκονται 

στην διεπιφάνεια (Feint). Όπως έχουμε προαναφέρει η διαφορά αυτών των δύο 

περιπτώσεων με τις δύο πρώτες στην ουσία βρίσκεται στην δεύτερη διεπιφάνεια και 

ειδικότερα στις θέσεις των In και P σε σχέση με τα άτομα Fe και τα άτομα του οξυγόνου. 

Οι διαφορές των ΠΗΚ στην περίπτωση 3 είναι ότι στα άτομα Fe τα οποία βρίσκονται 

στην διεπιφάνεια (Feint) υπάρχουν έντονες κορυφές λίγο κάτω από το επίπεδο Fermi για 
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τα ηλεκτρόνια με σπιν πλειονότητας και άλλες δύο για τα ηλεκτρόνια με σπιν 

μειονότητας, από τις οποίες η μία είναι κάτω από το επίπεδο Fermi και η άλλη εφάπτεται 

σε αυτό. Αυτή η διαφορά οφείλεται κυρίως στην μετατόπιση των πρώην τροχιακών eg 

υψηλότερα σε ενέργεια, δηλαδή πιο κοντά στο επίπεδο Fermi, και στην μεγαλύτερη 

συνεισφορά των πρώην t2g γύρω από το επίπεδο Fermi σε σχέση με τα άτομα Fe τα οποία 

βρίσκονται εντός του υμενίου (Febulk). Όμοιες διαφορές μεταξύ των ΠΗΚ των ατόμων Fe 

παρατηρούμε και στην τέταρτη περίπτωση. Στις περιπτώσεις 3 και 4 η απόσταση Fe – 

In(P) είναι μικρότερη από αυτή στις 1 και 2. Όταν ο P είναι πιο κοντά σε Fe η 

υβριδοποίηση P – 3p με Fe – 3d είναι πιο ισχυρή και για αυτό υπάρχει εμφάνιση 

μαγνητικής τάξης. 

 Αν τώρα παρατηρήσουμε τα άτομα Febulk, με εξαίρεση την περίπτωση 2, θα δούμε 

ότι δεν έχουν κάποια σημαντική διαφορά, δηλαδή με λίγα λόγια τα άτομα του Fe τα οποία 

βρίσκονται στο εσωτερικό του υμενίου και όχι στην διεπιφάνεια δεν επηρεάζονται τόσο 

από την αλλαγή σε αυτή. Στα άτομα Feint υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές στις 

περιπτώσεις 1, 3 και 4 αλλά σε γενικές γραμμές τα διαγράμματα ΠΗΚ είναι παρόμοια.  

 

  

Μαγνητικές ροπές κατά σπιν των Fe (μΒ) 

 Febulk Feint 

Case 1 0.357 1.158 

Case 2 0 0 

Case 3 0.247 0.746 

Case 4 0.296 0.919 

Πίνακας 7. Μαγνητικές ροπές κατά σπιν των ατόμων Fe σε μΒ για όλες τις περιπτώσεις του InP/BiFeO3. 
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7.2. BiFeO3 σε υποστρώματα μετάλλων μετάβασης (Fe/BiFeO3 και V/ 

BiFeO3) 

 Σε αυτό το μέρος θα δούμε πως συμπεριφέρονται οι μαγνητικές ροπές κατά σπιν 

του Fe και τις ΠΗΚ όταν το BiFeO3 αναπτύσσεται πάνω σε υπόστρωμα μετάλλου 

μετάβασης (Fe ή V) τα οποία έχουν χωροκεντρική κυβική δομή (bcc). Γενικά μία δομή 

σφαλερίτη, όπως είναι αυτή του InP, αν όλες οι θέσεις συμπεριλαμβανομένων και των 

κενών είναι κατειλημμένες από το ίδιο άτομο τότε είναι δομή bcc. Άρα για το Fe και V 

μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν ίδια δομή με την προηγούμενη (δομή InP) μόνο που τώρα 

όλες οι θέσεις καταλαμβάνονται από Fe ή V. Μελετήθηκαν πέντε διαφορετικές 

περιπτώσεις, όπου η μόνη τους διαφορά είναι στην πλεγματική σταθερά. Στην πρώτη 

περίπτωση έχουμε πλεγματική σταθερά 
3BiFeOα=α 2  η οποία εντός του επιπέδου του 

υμενίου (δηλαδή η πλευρά a) είναι 5.87 Å (11.1 a.u.) και η πλευρά κατά μήκος του [001] 

(δηλαδή η πλευρά c) είναι 14.18 Å (26.8 a.u.). 'Οπως και για το BiFeO3/InP, στις δύο 

επόμενες περιπτώσεις το υμένιο έχει συμπιεστεί κατά 10% και κατά 5%, δηλαδή στην 

περίπτωση 2 είναι a = 5.29 Å (10 a.u.) και c = 12.75 Å (24.1 a.u.), ενώ στην περίπτωση 3 

έχουμε a = 5.56 Å (10.5 a.u.) και c = 13.49 Å (25.5 a.u.). Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις 

το υμένιο έχει αντίστοιχα επεκταθεί κατά 5% στην τέταρτη περίπτωση και κατά 10% στην 

πέμπτη σε σχέση με την πρώτη περίπτωση. Δηλαδή στην περίπτωση 4 είναι a = 6.19 Å 

(11.7 a.u.) και c = 14.87 Å (28.1 a.u.), και τέλος στην περίπτωση 5 το υμένιο έχει 

διαστάσεις a = 6.46 Å (12.2 a.u.) και c = 15.61 Å (29.5 a.u.). Επίσης σε αυτές τις 

περιπτώσεις, όπως και στο προηγούμενο υποκεφάλαιο τα αποτελέσματα σύγκλιναν στην 

ίδια λύση ως προς την μαγνητική διαμόρφωση των μαγνητικών ροπών και αυτή ήταν η 

σιδηρομαγνητική περίπτωση (F type). Σημειώνεται ότι στην περίπτωση του Fe/BiFeO3 

δεν υπήρξε σύγκλιση άρα δεν υπάρχουν και αποτελέσματα για τις δύο συμπιεσμένες 

περιπτώσεις (περίπτωση 2 και 3), λόγω ίσως της μεγάλης συμπίεσης των τροχιακών των 

ατόμων Fe. Όταν το υπόστρωμα είναι V(Fe) οι δύο διεπιφάνειες θα είναι V(Fe)/BiO και 

V(Fe)/FeO2. Στην πρώτη διεπιφάνεια τα τέσσερα άτομα V(Fe) είναι στις δύο διαγωνίους 

που συνδέουν τα Bi, όπως φαίνεται στην εικόνα 24.(a) και στην δεύτερη είναι πάνω από 

τα άτομα Fe, όπως βλέπουμε και στην εικόνα 24.(b). 
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Εικόνα 24. (a): Απεικόνιση των θέσεων των ατόμων Bi, O και V στην πρώτη διεπιφάνεια. 

(b): Θέσεις των ατόμων στην δεύτερη διεπιφάνεια. Τονίζεται ότι σε αυτή τη διεπιφάνεια τα άτομα Fe είναι 

και ακριβώς κάτω από τα άτομα V.  

Στην περίπτωση στην οποία χρησιμοποείται σαν υπόστρωμα ο σίδηρος, οι θέσεις των ατόμων στις 

διεπιφάνειες είναι ακριβώς ίδιες με την διαφορά ότι αντί για V έχουμε Fe. 

 

 

 

 Θα παρατηρήσουμε τώρα και θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα τα οποία πήραμε 

για τις μαγνητικές ροπές κατά σπιν των ατόμων Feint (άτομα Fe τα οποία βρίσκονται στην 

διεπιφάνεια) και Febulk (άτομα Fe τα οποία βρίσκονται εντός του BiFeO3), για αυτά τα 

οποία βρίσκονται εντός του BiFeO3 και όχι αυτών των οποίων βρίκονται στο υπόστρωμα. 

Θα ξεκινήσουμε πρώτα για το Fe/BiFeO3 στο οποίο, όπως φαίνεται και στον πίνακα 8, 

δεν υπάρχουν αποτελέσματα για την δεύτερη και τρίτη περίπτωση. Στην πρώτη 

περίπτωση, η οποία είναι με την κανονική πλεγματική σταθερά, παρατηρούμε ότι οι 

μαγνητικές ροπές κατά σπιν των ατόμων Feint και Febulk του Fe/BiFeO3 είναι μηδενικές. 

Αυτό συμβαίνει διότι στην δεύτερη διεπιφάνεια, όπως έχουμε προαναφέρει, τα άτομα Fe 

του υποστρώματος είναι ακριβώς πάνω από τα άτομα Fe του BiFeO3 το οποίο έχει σαν 

αποτέλεσμα να μην έχουν πολύ χώρο τα άτομα Fe. Αντίθετα στις δύο τελευταίες 

περιπτώσεις υπάρχουν μικρές τιμές των μαγνητικών ροπών και μάλιστα στην περίπτωση 

5 είναι είναι μεγαλύτερες από την 4, λόγω του ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 
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μεγαλύτερη η πλεγματική σταθερά με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερος χώρος για τα 

άτομα Fe τα οποία βρίσκονται εντός του BiFeO3 και συνεπώς τα 3d τροχιακά είναι 

εκτεταμένα οδηγώντας σε μεγαλύτερη τιμή της μαγνητικής ροπής (αυτό το φαινόμενο 

στην διεθνή βιβλιογραφία είναι γνωστό ως «magnetovolume effect»). Πάμε τώρα να 

μιλήσουμε για το V/BiFeO3. Πάνω κάτω ισχύει ότι και προηγουμένως με το Fe/BiFeO3, 

δηλαδή στις περιπτώσεις 2 και 3 στις οποίες η πλεγματική σταθερά είναι μικρότερη οι 

μαγνητικές ροπές κατά σπιν των Fe είναι μηδενικές διότι, όπως και πριν, στην δεύτερη 

διεπιφάνεια τα άτομα του V είναι πάνω ακριβώς πάνω από τα άτομα Fe τα οποία δεν 

έχουν πολύ χώρο. Στην περίπτωση 1 η οποία είναι η κανονική πλεγματική σταθερά 

παρατηρούμε ότι υπάρχουν μαγνητικές ροπές εφόσον έχει αυξηθεί η πλεγματική σταθερά 

σε σχέση με τις περιπτώσεις 2 και 3. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις στις οποίες έχουμε 

περαιτέρω αύξηση της πλεγματικής σταθεράς παρατηρείται επίσης αύξηση στην τιμή των 

μαγνητικών ροπών. Γενικά πάντως αυτό που παρατηρείται και στα δύο πολυστρωματικά 

υμένια (Fe/BiFeO3 και V/BiFeO3) είναι ότι οι μαγνητικές ροπές κατά σπιν των ατόμων Fe 

εντός του BiFeO3 είναι πολύ μικρότερες από αυτές που παρουσιάζουν τα άτομα Fe εντός 

του BiFeO3 όταν δεν αναπτύσσεται πάνω σε κάποιο υπόστρωμα.  
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Μαγνητικές ροπές κατά σπιν των Fe (μΒ) 

 V/BiFeO3 Fe/BiFeO3 

 Febulk Feint Febulk Feint 

Case 1 

(κανονική  

πλ. σταθερά) 

 

0.146 

 

0.777 

 

0 

 

0 

Case 2 

(συμπιεσμένη 

κατά 10%) 

 

0 

 

0 

 

- 

 

- 

Case 3 

(συμπιεσμένη 

κατά 5%) 

 

0 

 

0 

 

- 

 

- 

Case 4 

(επεκταμένη 

κατά 5%) 

 

0.269 

 

1.252 

 

0.224 

 

0.620 

Case 5 

(επεκταμένη 

κατά 10%) 

 

0.325 

 

1.301 

 

0.339 

 

0.815 

Πίνακας 8. Μαγνητικές ροπές κατά σπιν των ατόμων Fe του BiFeO3 σε μΒ για διάφορες πλεγματικές 

σταθερές των Fe/ΒiFeO3 και V/BiFeO3.  

 

 

 Στην συνέχεια παρουσιάζονται στην εικόνα 25 οι ΠΗΚ των τροχιακών d των 

πολυστρωμάτων V/BiFeO3 και Fe/BiFeO3 για τις περιπτώσεις 1, 2 και 3. Σε αυτά τα 

διαγράμματα παρουσιάζονται οι ΠΗΚ των ατόμων Fe τα οποία βρίσκονται εντός του 

υμενίου (Febulk) και αυτών που βρίσκονται στην διεπιφάνεια (Feint). Σημειώνεται σε αυτό 

το σημείο, όπως έχουμε προαναφέρει, ότι για το Fe/BiFeO3 δεν υπάρχουν οι ΠΗΚ για τις 

περιπτώσεις 2 και 3 διότι δεν υπήρχε σύγκλιση των αποτελεσμάτων. Ξεκινώντας τώρα 

από το V/BiFeO3 παρατηρούμε ότι στην περίπτωση 1 υπάρχουν κάποιες κορυφές κάτω 



  124 

από το επίπεδο Fermi και για τα ηλεκτρόνια με σπιν μειονότητας και για τα ηλεκτρόνια με 

σπιν πλειονότητας στις ΠΗΚ του Feint, οι οποίες απουσιάζουν από αυτές του Febulk
. Ενώ 

ακριβώς στο επίπεδο Fermi υπαρχει μία κορυφή για τα σπιν μειονότητας για το Feint, η 

οποία επίσης απουσιάζει από τις ΠΗΚ του Febulk. Στην περίπτωση 2 οι ΠΗΚ των ατόμων 

Febulk και Feint συμπίπτουν και το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση 3. Για αυτό το λόγο 

δεν παρουσιάζονται και οι δύο ΠΗΚ σε αυτές τις περιπτώσεις. Τέλος παρατηρούμε ότι και 

οι ΠΗΚ αυτών των δύο περιπτώσεων δεν έχουν καμία αξιοσημείωτη  διαφορά.  

 Στην εικόνα 26 παρουσιάζονται  οι ΠΗΚ των τροχιακών d των πολυστρωμάτων 

V/BiFeO3 και Fe/BiFeO3 για τις περιπτώσεις 4 και 5. Όσον αφορά τις ΠΗΚ των ατόμων 

Fe του V/BiFeO3 για αυτές τις περιπτώσεις παρατηρούμε ότι οι διαφορές τους είναι 

σχεδόν ίδιες με αυτές της περίπτωσης 1 στην εικόνα 25. Τώρα ας δούμε τι γίνεται στις 

ΠΗΚ των ατόμων Febulk και Feint στο Fe/BiFeO3. Τονίζεται ότι όταν αναφερόμαστε σε 

άτομα Fe εννοούμε πάντα αυτά τα άτομα που βρίσκονται εντός του BiFeO3 και όχι σε 

αυτά του υποστρώματος Fe. Παρατηρώντας τα διαγράμματα στην περίπτωση 1 φαίνεται 

ότι και για το Febulk
 και για το Feint οι καταστάσεις του σπιν πλειονότητας και του σπιν 

μειονότητας στο επίπεδο Fermi είναι ίδιες, κάτι το οποίο περιμέναμε από την στιγμή που 

δεν παρουσιάζουν μαγνητικές ροπές. Η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ του Feint και 

Febulk στην περίπτωση 1 είναι ότι στο πρώτο παρουσιάζονται μία έντονη διπλή κορυφή 

κάτω από το επίπεδο Fermi όπου στο Febulk δεν είναι τόσο έντονη. Στις περιπτώσεις 4 και 

5 παρατηρούμε ότι στο επίπεδο Fermi πλέον έχουμε μία ανισορροπία στις καταστάσεις με 

σπιν πλειονότητας και σε αυτές με σπιν μειονότητας, το οποίο έχει σαν αποτέλεμσα να 

παρουσιάζονται πλέον μαγνητικές ροπές κατά σπιν στα Febulk και Feint σε αυτές τις 

περιπτώσεις. Η σημαντική διαφορά σε αυτές τις περιπτώσεις μεταξύ του Febulk και Feint 

είναι παρόμοια με αυτή στην περίπτωση 1. 
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Εικόνα 25. Πυκνότητες ηλεκτρονιακών καταστάσεων για τα άτομα Fe των V/BiFeO3 και Fe/BiFeO3 για τις 

περιπτώσεις 1, 2 και 3 σαν συνάρτηση της ενέργειας. Με μαύρες γραμμές είναι οι d-καταστάσεις του 

V/BiFeO3 ενώ με κόκκινες είναι αυτές του Fe/BiFeO3. Δεν έχουν σχεδιαστεί τα διαγράμματα Feint στην 

περίπτωση 2 διότι είναι ίδιο με το Febulk της ίδιας περίπτωσης, όπως επίσης και το Febulk της περίπτωσης 3 

διότι είναι ίδιο με το Feint. Επιπλέον δεν υπάρχουν διαγράμματα του Fe/BiFeO3 για τις περιπτώσεις 2 και 3 

διότι δεν υπήρχε σύγκλιση των αποτελεσμάτων. Το μηδέν στον άξονα της ενέργειας αντιστοιχεί στο επίπεδο 

Fermi. 
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Eικόνα 26. Πυκνότητες ηλεκτρονιακών καταστάσεων για τα άτομα Fe των V/BiFeO3 και Fe/BiFeO3 για τις 

περιπτώσεις 4 και 5 σαν συνάρτηση της ενέργειας. Με μαύρες γραμμές είναι οι καταστάσεις του τροχιακού 

d του V/BiFeO3 ενώ με κόκκινες είναι αυτές του Fe/BiFeO3. Το μηδέν στον άξονα της ενέργειας αντιστοιχεί 

στο επίπεδο Fermi. 
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7.2.1. Αλλαγή της θέσης των ατόμων στο υπόστρωμα 

 Σε αυτό το υποκεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια αποτελέσματα και για τα δύο 

πολυστρώματα V/BiFeO3 και Fe/BiFeO3 με την πλεγματική σταθερά της περίπτωσης 5, η 

οποία όπως έχουμε πει είναι και η πιο ενδιαφέρουσα διότι σε αυτή την περίπτωση είναι 

πιο έντονος ο μαγνητισμός, δηλαδή a = 6.46 Å (12.2 a.u.) και c = 15.61 Å (29.5 a.u.). Η 

διαφορά αυτών των τελευταίων αποτελεσμάτων με αυτά της περίπτωσης 5 είναι στις 

θέσεις των ατόμων στις διεπιφάνειες. Στην τελευταία περίπτωση, όπως φαίνεται και στην 

εικόνα 27 οι θέσεις των ατόμων V (ή Fe) είναι πάνω από τα O και όχι πάνω από τα άτομα 

του Fe που ήταν στην περίπτωση 5. Στην περίπτωση του V/ΒiFeO3 παρατηρούμε ότι οι 

μαγνητικές ροπές έχουν σχεδόν μηδενιστεί, για το Febulk είναι 0.011 μΒ και για το Feint 

είναι 0.26 μΒ. Το ίδιο ισχύει και για το Fe/BiFeO3 του οποίου οι μαγνητικές ροπές κατά 

σπιν του Febulk είναι 0.002 μΒ και για το Feint είναι 0.26 μΒ. Αυτή η μείωση στις ροπές, 

δηλαδή ο πιο ασθενής μαγνητισμός, είναι λόγω της μειωμένης υβριδοποίησης των d-

τροχιακών. 

 

 

 

Εικόνα 27. (a): Απεικόνιση των θέσεων των ατόμων Bi και V στην πρώτη διεπιφάνεια του V/BiFeO3. Να 

σημειωθεί ότι τα άτομα του V είναι κάτω ακριβώς από τα άτομα του O. 

(b): Οι θέσεις των ατόμων V και Fe στην δεύτερη διεπιφάνεια του V/BiFeO3. Όπως και στην πρώτη 

διεπιφάνεια τα άτομα του V βρίσκονται πάνω ακριβώς από τα άτομα του O.  

Ίδιες ακριβώς είναι και οι θέσεις των ατόμων για το Fe/BiFeO3 με την μόνη διαφορά ότι αντί για άτομα V 

έχουμε άτομα Fe. 
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 Στην παρακάτω εικόνα 28 παρουσιάζονται οι ΠΗΚ των ατόμων Fe του BiFeO3 και 

για αυτά τα οποία βρίσκονται μέσα στον κρύσταλλο (Febulk) και για αυτά της διεπιφάνειας 

(Feint) των V/BiFeO3 και Fe/BiFeO3. Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις έτσι και σε 

αυτή τα αποτελέσματα σύγκλιναν στην σιδηρομαγνητική διαμόρφωση (F type). Στα 

διαγράμματα του V/BiFeO3 αυτό το οποίο παρατηρούμε και είναι το πιο σημαντικό είναι 

ότι στο επίπεδο Fermi υπάρχει μία ισορροπία των καταστάσεων με σπιν πλειονότηττας 

και των καταστάσεων με σπιν μειονότητας, αντίθετα με την περίπτωση 5 στην 

προηγούμενη ενότητα, δηλαδή έχει μία μη-μαγνητική συμπεριφορά. Στα διαγράμματα του 

Fe/BiFeO3 παρατηρείται μία ισορροπία στο επίπεδο Fermi για τις καταστάσεις με σπιν 

πάνω και τις καταστάσεις με σπιν κάτω και έχει παραμαγνητική συμπεριφορά. Αυτό 

φαίνεται και από τις τιμές που αναφέραμε πιο πριν, των μαγνητικών ροπών κατά σπιν, οι 

οποίες σχεδόν μηδενίζονται για αυτές τις τελευταίες περιπτώσεις στις οποίες άλλαξαν οι 

θέσεις των ατόμων στην διεπιφάνεια. 
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Εικόνα 28. Πυκνότητες ηλεκτρονιακών καταστάσεων για τα άτομα Fe των V/BiFeO3 και Fe/BiFeO3 τα 

οποία βρίσκονται εντός του υμενίου (Febulk) και στην διεπιφάνεια (Feint) για την τελευταία περίπτωση στην 

οποία έχουν αλλάξει οι θέσεις των ατόμων στις διεπιφάνειες, σαν συνάρτηση της ενέργειας. Οι μαύρες 

γραμμές αντιστοιχούν στο V/BiFeO3 ενώ οι κόκκινες για το Fe/BiFeO3. Το μηδέν στον άξονα της ενέργειας 

αντιστοιχεί στο επίπεδο Fermi. 

 

 

 

7.3. Συμπεριφορά ατόμων V και Fe εντός των υμενίων V και Fe 

 Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα μελετήσουμε τις μαγνητικές ιδιότητες των ατόμων V 

και Fe τα οποία βρίσκονται εντός των υμενίων V και Fe, δηλαδή των ατόμων που 

βρίσκονται στα υποστρώματα. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν τέσσερα άτομα ανά ατομικό 

επίπεδο και έχουμε συνολικά στη δομή που πήραμε τέσσερα ατομικά επίπεδα V(Fe) που 
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τα καταμετράμε ξεκινώντας από αυτό με την διεπιφάνεια FeO2 (ορίζεται ως επίπεδο 1) 

και καταλήγωντας σε αυτό με την διεπιφάνεια (BiO). Ας ξεκινήσουμε με τα άτομα V για 

την περίπτωση του πολυστρώματος V/BiFeO3. Στο οποίο παρατηρούμε (όπως φαίνεται 

και στον πίνακα 9) ότι οι τιμές των μαγνητικών ροπών είναι πολύ μικρές, ενώ μάλιστα 

στις περισσότερες περιπτώσεις η τιμή τους μηδενίζεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι ότι η μεγαλύτερη τιμή της μαγνητικής ροπής, η οποία παρατηρείται στην περίπτωση 

5 (δηλαδή για την μεγαλύτερη πλεγματική σταθερά), είναι 0.13 μΒ. 

 

Μαγνητικές ροπές ατόμων V σε μΒ
Επίπεδο Case 1 

(κανονική 
πλ. σταθερά) 

Case 2 
(συμπιεσμένη
κατά 10%) 

Case 3 
(συμπιεσμένη 
κατά 5%) 

Case 4 
(επεκταμένη 
κατά 5%) 

Case 5 
(επεκταμένη 
κατά 10%) 

1 
0.016 
0.062 

0 0 0 
-0.01 
0.13 

2 
-0.015 
0.002 

0 0 0 
-0.003 
-0.006 

3 -0.005 0 0 0 0.015 

4 -0.005 0 0 0 0.005 
Πίνακας 9. Μαγνητικές ροπές κατά σπιν των ατόμων V εντός του υμενίου V σε μΒ για διάφορες 

πλεγματικές σταθερές του V/BiFeO3. Εντό κάθε ατομικού επιπέδου τα τέσσερα άτομα του μετάλλου 

μετάβασης δεν είναι ισοδύναμα μεταξύ τους και για αυτό δίνονται σε μερικές περιπτώσεις πολλαπλές τιμές 

της μαγνητικής ροπής ανά επίπεδο. 

 

 

 Τώρα θα μελετηθούν οι μαγνητικές ροπές των ατόμων Fe, τα οποία βρίσκονται 

εντός του υμενίου Fe, για την περίπτωση του πολυστρώματος Fe/BiFeO3. Σε αυτά τα 

άτομα αυτό που παρατηρούμε στις τιμές των μαγνητικών τους ροπών, όπως φαίνεται και 

στον πίνακα 10, είναι ότι για τις τρεις μικρότερε πλεγματικές σταθερές (δηλαδή για τις 

περιπτώσεις 1, 2 και 3) είναι μηδέν η δεν υπάρχουν καν αποτελέσματα. Στις δύο 

μεγαλύτερες πλεγματικές σταθερές υπάρχουν κάποιες μαγνητικές ροπές αλλά δεν 

φτάνουν στα επίπεδα αυτών που έχουν τα άτομα Fe τα οποία βρίσκονται εντός του 

υμενίου BiFeO3. 
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Μαγνητικές ροπές ατόμων Fe σε μΒ
Επίπεδο Case 1 

(κανονική 
πλ. σταθερά) 

Case 2 
(συμπιεσμένη
κατά 10%) 

Case 3 
(συμπιεσμένη 
κατά 5%) 

Case 4 
(επεκταμένη 
κατά 5%) 

Case 5 
(επεκταμένη 
κατά 10%) 

1 0 - - 
-0.0262 
-0.0402 

-0.129 
-0.174 

2 0 - - 
-0.0047 
-0.0118 

-0.021 
-0.202 

3 0 - - 0.0165 0.209 

4 0 - - 0.0152 0.116 
Πίνακας 10. Μαγνητικές ροπές κατά σπιν των ατόμων Fe εντός του υμενίου Fe σε μΒ για διάφορες 

πλεγματικές σταθερές του Fe/BiFeO3. Λεπτομέρειες όπως στον πίνακα 9. 

 

 

7.4. Συμπεράσματα 

 Μελετήσαμε λεπτά πολυστρωματικά υμένια μεταξύ του BiFeO3 και τριών 

διαφορετικών υλικών: ενός ημιαγωγού (InP), ενός απλού μετάλλου (V) και ενός 

σιδηρομαγνήτη (Fe). Παρότι οι ηλεκτρονικές και μαγνητικές ιδιότητες αυτών των υλικών 

είναι διαφορετικές, η χαμηλή συμμετρία του υμενίου οδηγεί σε υποβάθμιση των 

μαγνητικών τους ιδιοτήτων και συνεπώς τέτοιες δομές δεν είναι κατάλληλες για 

εφαρμογές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

Επισκόπηση και συμπεράσματα 

 

 

 Οι προσωμειώσεις αποτελούν ένα σηματικό τομέα της Επιστήμης των Υλικών. 

Έχουν αναπτυχθεί διάφοροι μέθοδοι περιγραφής και μοντελοποίησης των υλικών, 

ανάλογα με το μέγεθος των δειγμάτων που σχετίζονται με τα υπό μελέτη φαινόμενα και 

ανάλογα την τάξη του χρόνου στην οποία αυτά εμφανίζονται. Οι μεθοδολογίες οι οποίες 

αναπτύχθηκαν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις ομάδες: (i) μέθοδοι από 

πρώτες αρχές, (ii) μέθοδοι κλασσικής ή κβαντικής μοριακής δυναμικής, (iii) στατιστικές 

μέθοδοι και (iv) συνεχείς εξισώσεις. 

 Οι κβαντικές μέθοδοι από πρώτες αρχές βασίζονται στην θεωρία του 

συναρτησιακού της πυκνότητας και μελετούν την ηλεκτρονιακή δομή. Ως αποτέλεσμα 

δίνουν κυματοσυναρτήσεις των ηλεκτρονίων, την πυκνότητα των ηλεκτρονίων στον χώρο 

και το δυναμικό του κρυστάλλου. Αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται σε μεγέθη της 

τάξης μερικών Angstrom ή nm, και σε χρόνο της τάξης του ps. 

 Μία πολύ διαδεδομένη μέθοδος ηλεκτρονικής δομής είναι η μέθοδος των 

ψευδοδυναμικών. Οι κυματοσυναρτήσεις των ελεύθερων ηλεκτρονίων σε ένα περιοδικό 

κρύσταλλο μπορούν να επεκταθούν σε επίπεδα κύματα. Σε ένα άτομο το δυναμικό που 

προκύπτει στην την περιοχή του πυρήνα δεν είναι καθόλου ομαλό και οι 

κυματοσυναρτήσεις οι οποίες σχετίζονται με αυτές τις καταστάσεις είναι πολύ απότομες. 

Αυτό έχει σαν συνέπεια ο αριθμός των επίπεδων κυμάτων που χρειάζεται για να 

παρουσιαστούν τέτοιες κυματοσυναρτήσεις να είναι τεράστιος. Αφού οι καταστάσεις του 

πυρήνα είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν το πρόβλημα, μία λύση είναι η αντικατάσταση 

του κανονικού δυναμικού, το οποίο κοντά στον πυρήνα κάνει ταλαντώσεις και 

δημιουργούνται κόμβοι, με ένα δυναμικό το οποίο είναι πιο ομαλό και χωρίς κόμβους έτσι 

ώστε να μειωθεί κατά πολύ ο αριθμός των επίπεδων κυμάτων τα οποία χρειάζονται. Αυτό 

το δυναμικό ονομάζεται ψευδοδυναμικό και εξαρτάται από την στροφορμή των 

ελεύθερων ηλεκτρονίων. Είναι εύκολα κατανοητό βέβαια ότι η κατασκευή 

ψευδοδυναμικών θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, έτσι ώστε τα αποτελέσματα τα οποία θα 
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προκύψουν χρησιμοποιώντας τα να είναι σωστά. 

 Τα υλικά τα οποία μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία είναι υλικά τα οποία 

παρουσιάζουν μαγνητική ροπή, και σε ορισμένες περιπτώσεις αρκετά υψηλή, και τα οποία 

επίσης παρουσιάζουν μία ασθενή μαγνητοηλεκτρική αλληλεπίδραση. Το 

μαγνητοηλεκτρικό φαινόμενο επιτυγχάνεται διότι ο ηλεκτρισμός και ο μαγνητισμός έχουν 

διαφορετικές προέλευσεις, δηλαδή για την παρουσία τους ευθύνονται διαφορετικά άτομα. 

Στο BiFeO3 για παράδειγμα ο μαγνητισμός οφείλεται καθαρά στα άτομα του Fe, ενώ ο 

ηλεκτρισμός προκύπτει από τα άτομα Bi. 

 Θεωρήσαμε κυβικές δομές γιατί οι δομικές αποκλίσεις επηρεάζουν μόνο τις 

ηλεκτρικές ιδιότητες και μελετήσαμε τις μαγνητικές ιδιότητες για τα κράματα BiFeO3, 

BiMnO3 και Bi2MnFeO6, και τα λεπτά πολυστρώματα InP/BiFeO3, Fe/BiFeO3 και 

V/BiFeO3. 

 Αναφορικά με τους υπολογισμούς του BiFeO3 οι πυκνότητες ηλεκτρονιακών 

καταστάσεων (ΠΗΚ) και οι μαγνητικές ροπές των ατόμων Fe, τα οποία είναι υπεύθυνα 

για τις μαγνητικές ιδιότητες, δείχνουν παρόμοια συμπεριφορά σε όλες τις πιθανές 

μαγνητικές καταστάσεις, ενώ και τα άτομα Bi συνεισφέρουν στον μαγνητισμό. Στο 

BiMnO3 τα άτομα του Mn παρουσιάζουν μαγνητικές ροπές κοντά στις 3 μΒ, ενώ στο 

Bi2MnFeO6 οι μαγνητικές και ηλεκτρικές ιδιότητες των ατόμων Fe και Mn είναι οριακά 

ευαίσθητες στις διάφορες κατανομές των ατόμων και δείχουν ιδιότητες κοντά στα άτομα 

Fe και Mn στα κράματα BiFeO3 και BiMnO3, αντίστοιχα. Επίσης στο Bi2MnFeO6 η 

συμπίεση του πλέγματος οδηγεί σε μία μεγάλη μείωση της μαγνητικής ροπής κατά σπιν 

των ατόμων Fe ενώ τα άτομα του Mn διατηρούν ένα μεγάλο μέρος των μαγνητικών 

ροπών κατά σπιν. Τέλος στα πολυστρώματα η χαμηλή συμμετρία που υπάρχει σε αυτά 

οδηγεί σε υποβάθμιση των μαγνητικών τους ιδιοτήτων και συνεπώ δεν είναι κατάλληλα 

για εφαρμογές στην σπιντρονική. 

 Μερικές από τις μελλοντικές μελέτες μπορούν να είναι: i) η χρήση της κβαντικής 

μοριακής δυναμικής (Quantum Molecular Dynamics) για πιο ρεαλιστική περιγραφή της 

πόλωσης, ii) η χρησιμοποίηση άλλων υλικών ως υπόστρωμα στα πολυστρωματικά υμένια 

και iii) η χρησιμοποίηση περισσότερων ατομικών στρωμάτων στην περιγραφή των 

υποστρωμάτων.  
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a b s t r a c t

Using ab-initio calculations, we study the properties of the multiferroic BiFeO3 compounds in the

perfect cubic perovskite lattice structure. We show that the appearance of magnetism is energetically

favorable. Except the ferromagnetic structure, there are three possible antiferromagnetic arrangements,

which are close in energy, and for large values of the lattice constant a G-type antiferromagnetism is

the most stable magnetic order. Fe atoms are responsible for the spin magnetic moments while the

values of the induced spin moments at the other sites depend strongly on the local environment of the

atoms. There is a significant charge transfer from the Fe and Bi atoms towards the p-states of O atoms.

& 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

The rapid emergence of the field of spintronics [1,2], which
followed the discovery of Giant MagnetoResistance [3,4] the last
decade led to the study of new materials with potential applications
in magnetoelectronics. This development was triggered experimen-
tally by the advent in growth techniques, like molecular beam
epitaxy, which allowed the synthesis of novel materials in the form
of thin films or multilayers and was supported theoretically by the
rapid expansion of first-principles electronic structure calculations.
A special class of materials is the so-called multiferroics which
combine several ferroic orders like ferromagnetism, ferroelectricity,
ferroelasticity, etc. [5–7]. Of special interest are the materials
showing the magnetoelectric effect, i.e. the ferroelectricity coexists
with some kind of magnetic order. Such materials are promising for
several devices with novel functionalities like magnetic-field sensors
and electric-write magnetic-read random-access memories [8–12].
In film-grown heterostructures of materials presenting the magne-
toelectric effect, several advances have been made towards the
magnetic control of ferroelectricity [13–15] and the electric control
of thin film magnetism [16–18].

The magnetoelectric effect can have several origins [19–21]
but the materials exhibiting it are few since ferroelectricity and
magnetism have different origins [5]. Probably the most studied
single-component multiferroic compound is the bismuth ferrite,
BiFeO3, high-quality films of which have been grown recently
[22–24]. The ferroelectricity stems from the stereochemical
activity of the 6s electron-pair of the Bi atom, while the anti-
ferromagnetic order is due to the partially filled d-shells of Fe

atoms [25]. BiFeO3 crystallizes in a perovskite-like pseudocubic
structure instead of a ferrite one (see the end of the paragraph for
the exact structure). Since the magnetic and electric order come
from different atoms the magnetoelectric coupling is weak
although for BiFeO3 crystals the ferroelectricity shows a Curie
temperature of 1100 K and the antiferromagnetism a Néel tem-
perature of 643 K with the Fe spin magnetic moments coupled
ferromagnetically within the pseudocubic (1 1 1) planes (G-type
antiferromagnetism) [26]. Although polarization showed a large
variety of values due probably to leakage effects in experiments, it
seems that most recent experiments on crystals establish a value
of about 90 mC=cm along the [1 1 1] direction of the pseudocubic
structure [5] consistent with first-principles calculations [27].
There is also experimental and theoretical evidence for a tetra-
gonal phase in the case of thin films with an even higher
polarization of 150 mC=cm [33,34]. Extended electronic structure
calculations on BiFeO3 have been reported in Ref. [27] where
authors focused on the highly distorted perovskite R3c rhombo-
hedral structure adopted by the single crystal below the ferro-
electric Curie temperature. They have also reported results on the
centrosymmetric R3c equivalent to the rhombohedral structure,
which was shown experimentally to be the high-temperature
paraelectric phase [28,29], and the perfect cubic perovskite
structure susceptible to occur in films. Their results on the
magnetic and electric properties of the distorted rhombohedral
structure are consistent with experimental findings. Other theo-
retical studies have been devoted to other aspects of the behavior
of BiFeO3 like the effect of magnetic order on the optical proper-
ties [30], the elastic properties [31] and the interface with multi-
ferroic BiMnO3 [32].

Since the single-component crystals present only a weak
magnetoelectric effect, alternative routes are needed to achieve
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a more strong effect. A promising way is the growth of hetero-
structures as suggested in Refs. [35–37] where epitaxial strain can
enhance the phenomenon. Doping has been proposed to enhance
the performance of such structures [38,39]. Towards such hetero-
structures, the study of multilayers between BiFeO3 and magnetic
or semiconducting layers could be of great interest [40]. Several
perovskites containing Fe, like BaFeO3 [41], crystallize in the cubic
phase (prototype CaTiO3) presented in Fig. 1 where the heavy
cations occupy the corners of the cube, oxygen atoms the center
of the faces and Fe atom is at the center of the cube. To the best of
our knowledge growth of the cubic structure has not been
achieved in the case of BiFeO3 and experiments on several
substrates resulted in tetragonal, monoclinic, or rhombohedral
lattices [42,43]. In bulk BiFeO3, the cubic phase seems from first-
principles calculations possible to occur in high-temperature
under strong hydrostatic pressure where any magnetic order is
destroyed [44]. The aim of our manuscript is the study from ab-
initio electronic structure calculations of the magnetic behavior of
cubic BiFeO3 at ambient pressure as a first step in understanding
the competition of different magnetic configurations in this
multiferroic alloy.

We employed the Quantum-ESPRESSO [45] ab-initio electronic
structure method, which is based on pseudopotentials, within the
generalized-gradient approximation (GGA) in the Perdew–Burke–
Erzenhof formulation [46]. We study the structural, electronic and
magnetic properties of cubic BiFeO3 alloys and show that there
are several magnetic configurations with their total energy in a
narrow window of values. All calculations have been carried out
for a cube with side two times the lattice constant, which
contains actually eight unit cells, in order to simulate and
compare the different magnetic orders as discussed below. We
used the scalar-relativistic approximation to account for relati-
vistic effects, a Monkhorst–Pack k-mesh of 12� 12� 12, a cutoff
for the wavefunctions of 24 Ry and for the charge density of
288 Ry, the Methfessel–Paxton broadening scheme for integrating
in the reciprocal space, the Davidson iteration scheme to diag-
onalize the Hamiltonian and finally the pseudopotentials offered
by the program’s database where the 5d-electrons of Bi were also
treated as valence states. These features gave a convergence of the
total energy within less than 1 mRy while total energy differences
between different magnetic structure, as discussed later, are less
of the order of 0.1 Ry. Here we should mention that GGA tends to
underestimate the width of the gap in semiconductors and
insulators and the use of more complex hybrid functionals like
the modified Becke–Johnson exchange, known to produce accu-
rately band gap widths in wide-band semiconductors [47], should
be envisaged as the next step in the study of multiferroic
materials but ab-initio studies using them in magnetic materials

are limited [48] and more experience is needed to establish their
accuracy in magnetic compounds.

We expect (and this is also confirmed from the calculations
presented below) that the magnetism is confined at the Fe sites.
Thus we will use them as reference to discuss the possible
magnetic structures. Fe atoms are at the center of the cubes
shown in Fig. 1 and if we neglect all other atoms, they form a
simple cubic lattice. In such a lattice there are four distinct
magnetic structures presented in Fig. 2. Arrows at the corners
show the orientation of the spin magnetic moment of the Fe atom
occupying the corresponding corner. First, all Fe atoms can have
parallel spin moments with the same orientation which corre-
sponds to a ferromagnetic order denoted by ‘‘F’’. There are also
three antiferromagnetic structures. A-type antiferromagnetism
occurs along the [0 0 1] direction, i.e. Fe atoms within the same
(0 0 1) plane have parallel spin moments but neighboring (0 0 1)
planes contain Fe atoms with antiparallel spin magnetic
moments. Similarly the C-type antiferromagnetic order occurs
along the [1 1 0] direction and G-type antiferromagnetism along
the [1 1 1] direction. We should mention here that in the case of
the low-temperature low-symmetry rhombohedral structural,
G-type antiferromagnetism is the ground-state magnetic order
[27]. From Fig. 2, we can deduce that we should use in our
calculations a cube with side two times the lattice constant of the
cubic cell presented in Fig. 1 in order to treat all four possible
magnetic types in the same footing. Such a large cube would
contain eight primitive unit cells and thus eight Fe atoms forming
the cubic superstructure presented in Fig. 2. This is crucial when
one needs to compare total energies and all integrals in the
reciprocal space should be performed using the same numerics.

Before discussing our results on the calculated total energies,
we should also discuss shortly the non-magnetic case. In Fig. 3 we
present the total and atom-resolved density of states (DOS) for
the non-magnetic BiFeO3. The three oxygen atoms are equivalent
due to symmetry reasons and we used a lattice constant for the
small cubic unit of Fig. 1 of 4.153 Å, but results are similar for
other lattice parameters. Note that in all the rest of the manu-
script when we refer to lattice constant we will always imply the
lattice constant of the primitive cube presented in Fig. 1. This
value for the lattice constant is close to the 3.87 Å used in
Ref. [27] and which corresponds to the same unit cell volume
with the rhombohedral structure. The t2g triple-degenerated
d-electrons of Fe present a sharp peak exactly at the zero of the
energy axis which has been chosen to be the Fermi energy. The t2g

orbitals of Fe have the same symmetry with the p-valence orbitals
of both Bi and O and thus though hybridization effects also the

[010]

O(1)

O(2)

O(3)

Fe

Bi

[100]

[0
01

]

Fig. 1. Representation of the cubic perovskite E21 (space group Pm3m) structure.

Fe atoms are located at the center of the cube, Bi at the corners and O atoms at the

center of the faces.

F

C

A
Arrangement of

Fe spin moments

for a ferromagnetic

and three antiferro−

magnetic states

[100]

[0
01

]

[010]

G

Fig. 2. Possible magnetic arrangements of the Fe atoms. Fe atoms form a cubic

superlattice and arrows represent the orientation of the spin magnetic moment of

the Fe atoms located at each corner of the cube. There is one ferromagnetic state

(F) and three antiferromagnetic ones along the [0 0 1] direction (A-type), the

[1 1 0] direction (C-type) and along the [1 1 1]direction (G-type).
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DOS of Bi and O presents a local peak at the Fermi level. The
intensity of the peak at the Fermi level makes the non-magnetic
solution unstable since there is a large portion of the electronic
charge at the Fermi level leading to a large value of the total
energy of the system. The latter prefers to stabilize in a magnetic
state in order to reduce the charge at the Fermi level and thus its
total energy. This behavior is also reflected on the Stoner theorem
used to predict magnetic order in transition-metal compounds.
Overall the non-magnetic case corresponds to a total energy of
about 1 Ry higher than the magnetic solutions presented in
Table 1 and is unstable with the exception of the smallest lattice
constant under investigation of 2.962 Å where the compression is
so large with respect to the equilibrium lattice parameter that it
completely kills any magnetic order in our system.

In Table 1 we have gathered the calculated total energies in
Rydberg for all four possible magnetic configurations as a func-
tion of the lattice constant given both in atomic units and
Ångstroms. As mentioned above for all possible magnetic struc-
tures we used the same cell containing eight Fe atoms so that
calculated values can be compared. For the smallest lattice
constant we always converged to a non-magnetic state and we
defined its energy as the zero total energy so that presented
values can be easier visualized. For the same lattice constant
differences between the four magnetic structures are of the order
of tenths of Rydberg and thus could be easily balanced by thermal
energy in high-temperatures. The global minimum is for the
F-type order and for the 3.835 Å very close to the value assumed
in the calculations in Ref. [27]. Between 3.438 and 3.888 Å the
ferromagnetic order is the preferable while the A-type is the
lowest energetically among the antiferromagnetic structures. For
larger values of the lattice constant the ferromagnetic order
becomes less stable than the anitferromagnetic structures and it
is the G-type antiferromagnetism which corresponds to the low-
est values of the total energy.

Fe atoms are the main magnetic component of the BiFeO3

alloy. In Fig. 4 we present for a lattice constant of 4.153 Å the
density of states for the d-orbitals of Fe atoms for all four
magnetic structures and its projection on the double-degenerated
eg and the triple-degenerated t2g states. The latter ones can couple
to the p-states of the Bi and O atoms since they have the same
symmetry in space. We do not present the DOS of the p-states
which have a vanishing population for Fe atoms and of the
s-states, since they are located below the energy window of the
d-states. These s-states are a weak image of the O-2s and Bi-6s
states as we will discuss later. In Table 2 we have gathered the
spin magnetic moments for Fe atoms as a function of the lattice
constant. In the antiferomagnetic cases neighboring Fe atoms
have spin magnetic moments of exactly the same magnitude but

eg
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total d
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Fig. 3. Total and atom-resolved density of states as a function of the energy for the

non-magnetic case and for a lattice constant of 0.415 nm. We also present the

projection of the density of the Fe d-orbitals on the double-degenerated eg and

triple-degenerated t2g states. The zero of the energy axis corresponds to the

Fermi level.

Table 1
Total energy in Rydberg as a function of the lattice constant a calculated for a

system with eight unit cells containing eight bismuth, eight iron and 24 oxygen

atoms. For the lattice constant of 5.6 a.u. (2.962 Å) all calculations converge to a

non-magnetic solution and this is defined as the zero energy. The non-magnetic

solution has a total energy of about 1 Ry higher than all magnetic configurations

for the rest of the lattice constants under study and thus it is unstable. Note that

when we refer to lattice constant we imply the lattice constant of the primitive

cube presented in Fig. 1.

a Total energy (Ry)

a.u. (Å) F A C G

5.60 (2.962) Non-magnetic

6.25 (3.306) �16.753 �16.754 �16.747 �16.746

6.50 (3.438) �19.460 �19.444 �19.430 �19.425

6.75 (3.571) �21.012 �20.954 �20.903 �20.903

7.00 (3.703) �21.868 �21.767 �21.680 �21.632

7.25 (3.835) �22.143 �22.061 �22.019 �22.042

7.35 (3.888) �22.079 �22.028 �22.016 �22.061

7.60 (4.020) �21.880 �21.882 �21.907 �21.960

7.85 (4.153) �21.473 �21.512 �21.555 �21.602

8.10 (4.285) �20.902 �20.955 �21.000 �21.042
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Fig. 4. Spin resolved density of states as a function of the energy for the

d-character orbitals of the Fe atoms in the four possible magnetic arrangements.

We also present the projection of the density of the d-orbitals on the double

degenerated eg and triple-degenerated t2g states. Positive values of the density

correspond to the spin-up electrons and negative to the spin-down electrons. Note

that for the antiferromagnetic cases we have considered an atom with positive

spin moment. The zero of the energy axis corresponds to the Fermi level.
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opposite orientation and different sign. If we look the DOS in
Fig. 4 we observe that differences between the various magnetic
structures are few. All cases present a large exchange-splitting of
the bands since the occupied majority-spin bands have their
center about 5 eV lower than the unoccupied minority-spin
bands. In the majority-spin band almost all states are occupied.
In the minority spin band there is a weak image of the majority-
spin states below the Fermi level and the unoccupied states are
concentrated in narrow peaks just above the Fermi level. This is
also reflected on the population of the d-states. If we integrate the
charge in the localized sphere surrounding Fe in the ferromag-
netic state we find that there are about 4.82 spin-up electrons and
1.26 spin-down electrons, and thus almost all five spin-up states
are occupied. In the three antiferromagnetic cases the spin-up
population increases further to about 4.9 electrons and the spin-
down population decreases to about 1.13 electron. The only
noticeable difference is that as we move from the F- to the G-type
the exchange-splitting of the eg states increases slightly and the
unoccupied eg states move higher in energy creating a separate
peak for the G-structure while for the F they are located exactly at
the same energy region with the t2g states. The behavior of the Fe
DOS is expected since neighboring Fe atoms are in a large distance
and their interaction is mediated by the oxygen atoms. Thus even
in the antiferromagnetic structures the local Fe DOS is pretty
independent from the local DOS of the neighboring Fe atoms and
depends mostly on its Wigner–Seitz volume, and thus for the
same lattice constant DOS is similar for all four possible magnetic
structures. Finally we should note that in the atomic configura-
tion Fe has six 3d- and two 4s-electrons. In BiFeO3 the six 3d-
electrons occupy entirely the d-states, as discussed above, while
the two 4s-electrons, as we will discuss later, exhibit a hoping
towards the oxygen p-states.

Fe spin moments in Table 2 present an increase with the lattice
constant. As we compress the lattice the p-states of Bi and O
become more localized and move to higher energies pushing the
Fermi level also higher in energy and thus decreasing the spin-
imbalance at the Fe sites. Around the equilibrium lattice constant
of 3.835 Å, Fe atom in the ferromagnetic case has a spin magnetic
moment of 2:750 mB close to the value for pure Fe. The spin
moment is larger in the antiferromagnetic cases since, as we
mentioned above, the exchange-splitting of the bands is larger
but the difference vanishes as we move to the larger studied
lattice constant of 4.285 Å. For very small lattice parameters with
respect to the equilibrium one the contraction of the lattice is
such that it considerably suppresses the spin magnetic moments
at the Fe sites.

Bi is a heavy atom with its 5d-states completely occupied
although they are close energetically to the valence states; this is
also why we have treated them as valence and not as core states
in our calculations. As a free atom it has five valence electrons:
two occupying the 6s-states and three of 6p-character. If we look
the analysis of the charges in our calculations we find that Bi in
BiFeO3 looses slightly more than one p-electron (about 1.2) with
respect to the atomic configuration and this charge is redistrib-
uted at the surrounding oxygen atoms which increase their
p-charge with respect to their atomic configuration. In Fig. 5 we
present the DOS for the Bi atoms in the various magnetic
configurations. We do not present the s-states which are com-
pletely occupied and as for Fe are located below the energy
window of the valence p-states. In the antiferromagnetic cases Bi
atoms are surrounded by eight Fe atoms and thus due to
symmetry reasons they carry no spin magnetic moment. There
is a gap separating the occupied p-states and the unoccupied
ones, and the occupied states accommodate almost one electron
per spin-direction in agreement with our previous discussion. In
the ferromagnetic case Bi is now surrounded by eight Fe atoms
with parallel spin moments and thus a small polarization is
induced resulting also in the spin magnetic moments presented
in Table 3. As expected for such a heavy atom the induced spin-
polarization is very small and leads to spin moments two orders
of magnitude smaller than the Fe ones which can be safely
ignored when discussing the magnetic behavior of the BiFeO3

alloys.
Finally, we shall discuss the behavior of oxygen atoms.

Magnetic spin moments are induced exclusively by the Fe atoms
through the hybridization of the Fe t2g d-states with the O
p-states. Oxygens as can be seen in Fig. 1 are in the middle of
the distance between neighboring Fe atoms. If the two neighbor-
ing Fe atoms have antiparallel magnetic moments then the
oxygen atoms have no net spin magnetic moment otherwise they
exhibit a spin magnetic moment parallel to the one of their Fe
neighbors. Thus in the ferromagnetic case all three oxygen atoms
are equivalent and show a spin magnetic moment which

Table 2
Fe spin magnetic moments in mB for the different magnetic cases under study as a

function of the lattice constant a. For the antiferromagnetic configurations we

present the case of positive spin moments.

a Fe spin moment (mB)

a.u. (Å) F A C G

5.60 (2.962) 0 0 0 0

6.25 (3.306) 0.503 0.450 0.298 0.202

6.50 (3.438) 1.010 0.690 0.508 0.385

6.75 (3.571) 1.822 1.336 0.832 0.586

7.00 (3.703) 2.316 2.010 1.545 0.976

7.25 (3.835) 2.759 2.976 3.332 3.598

7.35 (3.888) 2.980 3.259 3.532 3.654

7.60 (4.020) 3.306 3.540 3.700 3.728

7.85 (4.153) 3.577 3.725 3.780 3.781

8.10 (4.285) 3.766 3.815 3.821 3.809
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Fig. 5. Spin resolved density of states as a function of the energy for the

p-character orbitals of the Bi atoms in the four possible magnetic arrangements.

In the antiferromagnetic cases Bi atoms carry no spin moment.
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increases with the lattice constant, as shown in Table 3, following
the trend of the Fe spin moment and reaches a value of 0:27 mB for
the larger lattice constant under study. The DOS for the ferro-
magnetic case presented in Fig. 6 shows no peculiarities and there
is a small spin-imbalance just below the Fermi level which is
responsible for the spin magnetic moment. If we look at the
charge accommodated by the p-states of oxygen we find that
there about five electrons per oxygen atom. Since each oxygen
atom has 4 p-electrons in its atomic configuration, the Bi atom
looses only 1.2 p-electron which is equally distributed to the
three oxygens in the unit cell and the Fe d-states have no leakage

with respect to the atomic configuration, the difference of one
electron cannot be explained just by the charge transfer from
bismuth. There is still about 0.6 electron per O atom the origin of
which has not been elucidated. To reveal its origin we have looked
into detail the band structure and the charges. We found that
deep in energy there are exactly four bands of s-character which
accommodate eight electrons. These bands are due to the O-2s
and Bi-6s orbitals. If we integrate their charge within each
localized sphere we find that 0.4 out of the eight electrons are
at the Fe site but their origin should be attributed to the
delocalized character of the O-2s and Bi-6s orbitals which have
very long tails and enter the Fe site. In the case of Fe itself the 4s-
states, which are completely occupied in the atomic configura-
tion, are very high in energy with respect to the valence s-states
of both O and Bi. Thus they cannot hybridize with them and their
charge of two electrons is accommodated by the oxygen p-states
which are lower in energy than the Fe-4s states, resulting in an
increase of about 0.6 in the p-charge of each oxygen atom. Thus
with respect to the atomic configuration each oxygen atom has
one more electron in the p-states from which 0.4 comes from the
Bi atom and 0.6 from the 4s-states of Fe. Oxygen atoms act as a
O1� anion and iron atoms act like a Fe2þ cation, while the
bismuth atoms act almost like a Bi1þ cation. This picture of the
charge distribution is similar also for the antiferromagnetic
structures.

Except the ferromagnetic case also in the G-type antiferro-
magnetic structure oxygens are equivalent. Each oxygen atom has
as nearest neighbors two Fe atoms with opposite spin magnetic
moments (to visualize it one has to combine Figs. 1 and 2) and
thus due to symmetry all oxygen in this magnetic structure are
equivalent with a zero spin magnetic moment. The DOS presented
in Fig. 6 reflects this behavior and the occupied p-states are
clearly separated from the unoccupied p-states. In the case of
A-type antiferromagnetism the O(1) atoms (see Fig. 1 for the
definition) are in the middle between the Fe atoms forming the
chain along the [0 0 1] direction and thus due to symmetry they
have zero spin magnetic moment. The other two oxygen atoms
are equivalent and their DOS presented in Fig. 6 and their spin
magnetic moments presented in Table 3 are similar to the
oxygens in the ferromagnetic case. This is expected since their
spin-imbalance is induced by neighboring Fe atoms which show
similar local behavior for all magnetic structures under study.
Finally, in the C-type structure, both O(2) and O(3) have zero spin
magnetic moment due to symmetry and only O(1) present a
magnetic behavior which is similar to the other magnetic oxygen
atoms in the F- and A-type structures.

We have presented extended first-principles calculations on
the electronic and magnetic properties of BiFeO3 alloy as a
function of the lattice constant in the case of the cubic perovskite
structure. Our calculations reveal that the magnetic order is stable
with respect to the non-magnetic solution. We studied four
possible magnetic arrangements: one ferromagnetic and three
antiferromagnetic. We found that all four types of magnetic order
are close in energy and for a lattice constant larger than 3.888 Å
the G-type antiferromagnetism becomes more stable than the
ferromagnetic state. The density of states and the spin magnetic
moments of Fe atoms, which are responsible for the magnetic
properties, show similar behavior in all possible magnetic states
since magnetic interactions are mediated by oxygen atoms. Bi
atoms show no contribution to magnetism while the magnetic
properties of the oxygen atoms depend strongly on their local
environment since they are located at the midpoints between
neighboring iron atoms. Fe atoms loose their two 4s-electrons and
Bi one 6p-electron which are transferred to oxygen valence
p-states giving from a chemical point of view a Bi1þFe2þO1�

3

configuration.

Table 3
Spin magnetic moments in mB for the different magnetic cases for atoms other

than Fe as a function of the lattice constant a. Bi atoms carry no spin magnetic

moment for the three antiferromagnetic cases. Due to symmetry reasons O(1) in

A-type, O(2,3) in C-type and all oxygen atoms in G-type structure carry no net spin

magnetic moment (see text for explanation).

a Spin magnetic moments (mB)

F A C

a.u. (Å) Bi O(1,2,3) O(2,3) O(1)

5.60 (2.962) 0 0 0 0

6.25 (3.306) 0.030 0.050 0.043 0.036

6.50 (3.438) 0.040 0.071 0.056 0.057

6.75 (3.571) 0.049 0.095 0.078 0.072

7.00 (3.703) 0.030 0.111 0.093 0.088

7.25 (3.835) 0.009 0.133 0.127 0.146

7.35 (3.888) 0.002 0.149 0.153 0.181

7.60 (4.020) �0.013 0.181 0.189 0.226

7.85 (4.153) �0.027 0.221 0.226 0.237

8.10 (4.285) �0.034 0.269 0.256 0.247
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Fig. 6. Spin resolved density of states as a function of the energy for the

p-character orbitals of the O atoms in the four possible magnetic arrangements.

Note that for the F- and G-type arrangements all three oxygen atoms are

equivalent while for the A- and C-type structures only the O(2) and O(3) atoms

are equivalent. Oxygen p-states accommodate five electrons and oxygen atoms act

like a O1� anion (see text for explanation).
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We expand our study on cubic BiFeO3 alloys presented in [K. Koumpouras and I. Galanakis,
J. Magn. Magn. Mater. 323, 2328 (2011)] to include also the BiMnO3 and Bi2MnFeO6 alloys. For
the latter we considered three different cases of distribution of the Fe–Mn atoms in the lattice and
six possible magnetic configurations. We show that Fe and Mn atoms in all cases under study
retain a large spin magnetic moment, the magnitude of which exceeds the 3 �B. Their electronic
and magnetic properties are similar to the ones in the parent BiMnO3 and BiFeO3 compounds.
Thus oxygen atoms which are the nearest-neighbors of Fe(Mn) atoms play a crucial role since they
mediate the magnetic interactions between the transition metal atoms and screen any change in
their environment. Finally, we study the effect of lattice contraction on the magnetic properties of
Bi2MnFeO6.

Keywords:

1. INTRODUCTION

Spintronics brought to the center of the scientific research
new materials with exotic properties.1–3 The latest addi-
tion to these materials are the so-called multiferroics which
combine several ferroic orders like ferromagnetism, ferro-
electricity, ferroelasticity etc.4–6 Among them exist some
compounds which combine electric and magnetic order
exhibiting the magnetoelectric effect.4 These alloys have
several potential applications like magnetic-field sensors
and electric-write magnetic-read random-access memo-
ries.7–11 Magnetic order and ferroelectricity have different
origins12–14 and thus the materials exhibiting the magneto-
electric effect are few and the coupling between the mag-
netic and electric properties is weak. An alternative route
to achieve a strong coupling could be the growth of thin
film heterostructures and several advances have been made
towards the magnetic control of ferroelectricity15–17 and
the electric control of thin film magnetism.18–20

Among the most studied single-component multiferroic
compounds are the bismuth ferrite and the bismuth man-
ganite, BiFeO3 and BiMnO3. Bulk BiFeO3 crystallizes in
a perovskite-like pseudocubic structure instead of a fer-
rite one21 and bulk BiMnO3 prefers a monoclinic lattice.22

BiFeO3 is a ferroelectric G-type antiferromagnet21 while
BiMnO3 is a ferromagnet presenting no net spontaneous
polarization.23, 24 A Jahn-Teller distortion corresponding to

∗Author to whom correspondence should be addressed.

an elongation of the oxygen octahedron surrounding the
Mn atom induces a polar order in BiMnO3 and G-type
antiferromagnetism appears as in BiFeO3; this new multi-
ferroic state is close in energy to the ferromagnetic non-
polar ground state.23, 24 Several first-principles calculations
have been carried out to study the properties of both bulk
BiFeO3

25 and BiMnO3 compounds.23, 24, 26 We refer readers
to Ref. [27] for an overview of the literature on both com-
pounds. Since the single-component crystals like BiFeO3

present only a weak magnetoelectric effect, an alternative
route to achieve a more strong effect has been proposed to
be the growth of heterostructures where epitaxial strain can
enhance the phenomenon.28–31 Doping has been also pro-
posed to enhance the performance of such structures.32, 33

Towards such heterostructures, multilayers consisting of
alternating layers of BiFeO3 and BiMnO3 have been pro-
posed where the ferroelectricity of BiFeO3 couples to the
ferromagnetic order in BiMnO3 through epitaxial strain
and a nanoscale checkboard from first-principles has been
recently proposed for several lattice structures.27 Simple
doping of BiFeO3 with Mn leads to an antiferromagnetic
coupling of the Mn spin moments to the Fe ones.34

In a recent publication (Ref. [35]) we have pre-
sented extended first-principles calculations, employing
the Quantum-ESPRESSO36 ab-initio electronic structure
method in conjunction with the Generalized-Gradient
Approximation (GGA) in the Perdew–Burke–Erzenhof
formulation,37 on the electronic and magnetic properties
of BiFeO3 alloy as a function of the lattice constant in

J. Spintron. Magn. Nanomater. 2012, Vol. 1, No. 1 2158-866X/2012/1/001/006 doi:10.1166/jsm.2012.1003 1
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Fig. 1. Fe and Mn atoms in Bi2MnFeO6 form a cubic lattice. In (a) we
present the three distributions of Mn and Fe atoms which we considered
and in (b) the possible magnetic configurations (vectors pointing up cor-
respond to positive spin magnetic moments and vectors pointing down to
negative moments). Notice that there are now two possible A-type anti-
ferromagnetic structures: (i) A1 where atoms belonging to neighboring
planes along the [001] direction have antiparallel spin magnetic moments,
and (ii) A2 when this occurs along the [100] directions. For the same
reason there are two C-type antiferromagnetic configurations along the
[110] (C1) and along the [101] (C2) directions.

the case of the cubic perovskite structure (see Fig. 1 in
Ref. [35]), where the heavy cations (Bi) occupy the corners
of the cube, oxygen atoms the center of the faces and the
Fe atom is at the center of the cube. Fe atoms alone form
a cubic cell and the considered 2×2 unit cell in our cal-
culations contained eight primitive cells and thus eight Fe
atoms. We studied four possible magnetic arrangements:
one ferromagnetic (F -type) and three antiferromagnetic
(A-type, C-type and G-type). We found that all four types
of magnetic order are close in energy and for a lattice con-
stant of the primitive cell larger than 3.888 Å the G-type
antiferromagnetism becomes more stable than the ferro-
magnetic state. The density of states (DOS) and the spin
magnetic moments of the Fe atoms, which are responsi-
ble for the magnetic properties, showed similar behavior
in all possible magnetic states since magnetic interactions
are mediated by oxygen atoms. Bi atoms showed no con-
tribution to magnetism while the magnetic properties of
the oxygen atoms depended strongly on their local envi-
ronment since they are located at the midpoints between
neighboring iron atoms.
We expand the study in Ref. [35] to cover also the

case of Mn substitution for Fe in BiFeO3 motivated by
the work in Ref. [27] since the coexistence of Fe and
Mn cations seems to lead to new multiferroic materials.
We have concentrated our interest on the electronic and
magnetic properties of the resulting compounds employing
the same electronic structure method as in Ref. [35] and
calculations details are similar. We have chosen to study a
case with equal number of Fe and Mn atoms (denoted as
Bi2MnFeO6) using the same 2×2 unit cell as in Ref. [35].
Thus now we have four Fe atoms and four Mn atoms per
unit cell. There are several ways to distribute the Fe and
Mn atoms and in panel (a) of Figure 1 we present the three

cases which we have considered. In the I-case we have
a layered structure consisting of alternating pure Fe and
pure Mn layers along the [001] direction. In the II-case
we have alternating pure Fe and pure Mn layers along the
[110] direction and in III-case along the [111] direction. In
I-case each Fe(Mn) atom has four Fe(Mn) and two Mn(Fe)
atom as nearest transition-metal neighbors while in II-case
each Fe(Mn) atom has two Fe(Mn) and four Mn(Fe) atom
as nearest transition-metal neighbors. In III-case each atom
has six neighbors of the other chemical species. For our
calculations we have used a lattice constant of 3.888 Å for
the primitive unit cell in Figure 1 of Ref. [35] which is
the calculated equilibrium lattice constant for BiFeO3 in
Ref. [35]. Moreover due to the lower symmetry there is
for Bi2MnFeO6 a larger number of possible magnetic con-
figurations with respect to BiFeO3 which are presented in
panel (b) of Figure 1. Arrows indicate the orientation of
the spin magnetic moments of Fe and Mn atoms at the cor-
ners of the cube. F corresponds to the ferromagnetic con-
figuration. There are two types of A-antiferromagnetism;
in the A1-type all atoms within a (001) layer are coupled
ferromagnetically but successive layers along the [001]
direction are coupled antiferromagnetically between them
while in the A2-type this concerns the layers along the
[100] direction. C1- and C2-types of antiferromagnetism
describe antiferromagnetic coupling of successive layers
along the [110] and [101] directions, respectively. Finally
G-type antiferromagnetism is characterized by alternation
of the orientation of the spin magnetic moments along the
[111] direction. We should note here that for the III-case
of the distribution of Fe and Mn atoms, the symmetry is
higher and the [001] and [100] directions are equivalent
and the same stands also for the [110] and [101] orienta-
tions. Thus for this case A1 and A2 as well as C1 and C2
are degenerate. In the next section we present our calcu-
lated results. We have also calculated the case of BiMnO3

similar to BiFeO3 in Ref. [35] as reference and at the end
of the next section we also present shortly results for a
smaller lattice constant of 3.703 Å corresponding to a con-
traction of the lattice of about 4.8%. In the last section we
conclude and summarize our results.

2. RESULTS AND DISCUSSION

We will start our discussion from the case of BiMnO3.
In Table I we have gathered the spin magnetic moments
in �B for the transition metal atoms for all cases under
study and for a lattice constant of the primitive cell of
3.888 Å. We have also included in the first column the
values for BiFeO3 from Ref. [35]. Note that for BiMnO3

and BiFeO3 the A1 and A2 as well as the C1 and C2
antiferromagnetic configurations defined in Figure 1 are
degenerated. If we look at the spin magnetic moments Mn
in BiMnO3 posses in general a very high spin magnetic
moment which reaches the 3.63 �B in the ferromagnetic

2 J. Spintron. Magn. Nanomater. 1, 1–6, 2012
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Table I. Absolute values of the atom-resolved spin magnetic moments
in �B for all cases and for all magnetic configurations under study.
Results are for a lattice constant of the primitive unit cell (see Fig. 1 in
Ref. [35]) of 14.7 a.u. (3.888 Å). In case III the A1 and A2 structures
are equivalent due to symmetry reasons and the same is valid also for
the C1 and C2 configurations.

Bi2MnFeO6

BiFeO3 BiMnO3 I-case II-case III-case

Fe Mn Fe Mn Fe Mn Fe Mn

F 2.98 3.63 2.99 3.48 3.18 3.39 3.31 3.22
A1 3.26 3.53 3.24 3.49 3.37 3.27 3.40 3.26
A2 3.26 3.39 3.30 3.35 3.40 3.26
C1 3.53 3.41 3.57 3.32 3.51 3.37 3.59 3.31
C2 3.51 3.40 3.58 3.32 3.59 3.31
G 3.65 3.24 3.68 3.22 3.68 3.21 3.68 3.18

case and varies between 3.24 and 3.53 �B in the antiferro-
magnetic configurations comparable to the values for Fe in
BiFeO3. The only noticeable difference for the two alloys
concerns the ferromagnetic case (F -type) where Fe has a
spin moment of about 3 �B quite smaller than all other
cases. Mn has one valence electron less than Fe and thus
in order to understand the behavior of its spin magnetic
moment with respect to Fe we have to look at the density
of states (DOS) presented in Figure 2 for Mn and Fe in
BiMnO3 and BiFeO3, respectively, for all four magnetic
configurations under study. In the F - and A-configurations
the large exchange splitting of the Mn d-states pushes the
minority bands slightly higher in energy with respect to
Fe while for the latter part of the extra electron occupies
minority-spin states near the Fermi level leading to smaller
Fe spin magnetic moments with respect to Mn. In the
C- and G-configurations Mn presents a minority-spin pick
pinned exactly at the Fermi level but this cannot explain
the behavior of the spin magnetic moments in these cases.
In the same figure we present with yellow shaded region
the triple degenerated t2g states and thus the rest of the
DOS corresponds to the double degenerated eg states. The
latter are higher in energy with respect to the t2g states
due to the crystal field effect. The eg orbitals (dz2 and
dx2+y2 ) point towards the neighboring oxygen atoms and
thus energetically are unfavorable with respect to the t2g
orbitals (dxy , dxz and dyz) which point in the intermediate
space, since in the latter case the Coulomb repulsion with
the electrons occupying the oxygen p-orbitals is smaller.
In the minority-spin band of Mn the eg are not presented
since they are slightly over the upper bound of the energy
axis. In the majority-spin band the eg states are partially
occupied while for Fe the are completely occupied and
thus Mn has a slightly smaller spin magnetic moment for
the C- and G-configurations. Finally we should shortly
discuss the other atoms in these two compounds. Bi atoms
are heavy and their role is to yield the electric polariza-
tion when the lattice is distorted while due to symmetry
their spin magnetic moment is almost zero and thus their
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Fig. 2. For both BiFeO3 and BiMnO3 we present the Fe and Mn density
of states (DOS) for all four possible magnetic configurations. With thick
lines is the DOS projected on the d-orbitals and with the shaded region
the contribution from the triple-degenerated t2g states. The remaining
contribution comes from the double-degenerated eg states. Positive DOS
values concern the majority-spin electrons and negative DOS values the
minority-spin electrons. The zero energy value corresponds to the Fermi
level.

contribution to the magnetic properties can be neglected.
Oxygen atoms as discussed in Ref. [35] for BiFeO3 are
located at the midpoints between neighboring transition-
metal atoms. If the two Fe atoms had antiparallel moments
the oxygen atom in the middle has a zero spin magnetic
moment due to symmetry, otherwise its spin moment was
about 0.15 �B due to the hybridization between the O-p
and Fe-t2g orbitals. Manganese t2g-orbitals hybridize with
the oxygen p-orbitals much weaker and as a result oxygen
atoms in BiMnO3, when both Mn neighboring atoms have
parallel spin moments, exhibit spin magnetic moments of
one order of magnitude smaller than in BiFeO3 (the larger
obtained value is about 0.03 �B in the ferromagnetic con-
figuration). Thus in BiMnO3 the magnetic properties are
entirely localized at the Mn sites.
Probably the most interesting from the three cases of

possible atomic distributions of Fe and Mn atoms pre-
sented in Figure 1 is the I-case where we have along
the [001] directions successive layers of pure Fe and
pure Mn atoms. In Table I we have gathered the spin
magnetic moments for all magnetic configurations under

J. Spintron. Magn. Nanomater. 1, 1–6, 2012 3
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Fig. 3. Fe and Mn d-resolved DOS for the I-case (see atoms distribution
if Fig. 1) for all six magnetic configurations. Notice that in all cases the
positive DOS values correspond to the majority states (e.g., in the A1
and A2 cases the majority states are the spin-up for the Fe atoms and the
spin-down for the Mn atoms).

study and in Figure 3 the Fe- and Mn-resolved DOS.
Note in each magnetic configuration all Fe(Mn) atoms
have the same magnitude of the spin magnetic moment
(only its orientation varies) and thus the same DOS
shape. We present the absolute value of the spin magnetic
moments and in Figure 3 the positive DOS values corre-
spond to the majority-spin electrons in order to make com-
parison between the various cases easier to follow. We will
start our discussion from the spin magnetic moments pre-
sented in Table I. Our first remark is that both Fe and
Mn spin moments are very close to their values in the
parent BiFeO3 and BiMnO3 alloys, respectively. More-
over the A1 and A2 as well as the C1 and C2 antifer-
romagnetic configurations correspond to almost identical
spin magnetic moments. Thus, as discussed in Ref. [35],

Table II. Same as Table I for a lattice constant of the primitive cell of
14 a.u. (3.703 Å) corresponding to a contraction of the lattice constant
of about 4.8% with respect to the results in Table I.

BiFeO3 BiMnO3 Bi2MnFeO6 (I-case)

Fe Mn Fe Mn

F 2.32 3.05 2.21 3.08
A1 2.01 3.03 1.70 3.12
A2 1.87 3.05
C1 1.55 2.93 1.07 2.81
C2 0.76 3.11
G 0.98 2.53 0.25 2.84
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Fig. 4. Same as Figure 3 for Fe (upper panel) and Mn (lower panel) in
Bi2MnFeO6 for the II and III cases of atoms distribution if Figure 1.

we can conclude that the oxygen atoms play a crucial
role. Although themselves posses very small spin mag-
netic moments they bridge the transition-metal atoms and
they mediate the magnetic interactions playing a shield-
ing role for the Fe and Mn atoms. Each Fe(Mn) atom has
now 4 Fe(Mn) atoms as nearest transition-metal neighbors
instead of 6 in the perfect alloys and the other two have
been substituted by Mn(Fe) atoms. But this change in the
environment is screened by the intermediate oxygen atoms
and the spin moments of the transition-metal atoms are
only marginally affected. This discussion is also reflected
in the DOS presented in Figure 3. For each magnetic con-
figuration the Fe- and Mn-resolved DOS are almost identi-
cal to the ones for the parent BiFeO3 and BiMnO3 alloys in
Figure 2 and all the details shown in Figure 2 are present
also in the DOS in Figure 3; e.g., in both figures Fe in the
F -case presents a double pick structure in the minority-
spin band and the Fermi level is pinned exactly between
these two picks while in the G-configuration there two dis-
tinct minority-spin picks corresponding to the t2g and eg
states.
For the II- and III-cases of the Fe–Mn distribution we

include the spin magnetic moments in Table I and the
DOS in Figure 4. We do not present the A2 and C2
cases in the figure since for the II-case they are simi-
lar to the A1 and C1 magnetic configurations while for
the III-case as mentioned in the introduction we cannot
distinguish between the A1�C1) and A2�C2) cases due to

4 J. Spintron. Magn. Nanomater. 1, 1–6, 2012
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the symmetry of the lattice presented in Figure 1. In II-
case we have [001] chains of pure Fe and pure Mn or
equivalently we can describe the structure as successive
layers of pure Fe and pure Mn along the [110] direction.
With respect to the I-case now each Fe(Mn) atom has only
2 nearest-neighboring transition metal atoms of the same
chemical species instead of 4. In the III-case, which can
be envisaged as alternating layers of pure Fe and pure
Mn along the [111] direction all nearest neighbors are of
the other chemical type, e.g., each Fe atom has 6 nearest-
neighboring Mn atoms. Thus although the magnetic inter-
actions are mediated by the oxygen atoms the effect on
the spin magnetic moments is larger especially for the fer-
romagnetic (F -type) alignment of the spin moments. As
the number of Mn neighbors increases the Fe spin mag-
netic moment in the F -case increases from 2.99 �B in the
I-case to 3.18 �B in the II-case and 3.31 �B in the III-case.
Simultaneously the Mn spin magnetic moment drops from
3.48 �B in the I-case to 3.22 �B in the III-case. For the
antiferromagnetic cases under study the influence on the
spin magnetic moments is smaller and for the G-type anti-
ferromagnetism spin magnetic moments are unaltered by
the variation of the Fe–Mn distribution. Overall even in the
F -case the change in the magnitude of the spin magnetic
moments is quite small; less than 0.3 �B. The behavior of
the spin magnetic moments is also reflected on the DOS
presented in Figure 4. In the II-case both Fe- and Mn-
resolved DOS for all magnetic configurations under study
are similar to the I-case. In the III case the only noticeable
difference concerns Fe in the ferromagnetic case where
the two picks at the Fermi level in the minority-spin band
have merged in one broad large pick due to the influence
of the exclusively Mn neighbors and this is also the only
case where the variation of the spin-magnetic moment is
noticeable reaching the 0.3 �B with respect to the I-case.
Finally, we have also studied the effect of a smaller lat-

tice constant for the I-case and in Table II we present the
obtained results for a lattice constant of 3.703 Å, which
is about 4.8% smaller than the 3.888 Å used in all previ-
ously presented results. Already in Ref. [35] we had shown
that contracting the lattice of BiFeO3 leads to an important
decrease of the spin magnetic moment which in the G-type
antiferromagnetism is less than 1 �B with respect to the
3.65 �B in Table I for the larger lattice constant. Also in
the case of Mn in BiMnO3 the Mn spin magnetic moment
decreases with the contraction of the lattice although the
decrease is not as dramatic as in BiFeO3. This picture is
also reflected in the layered I-case of Bi2MnFeO6 which
we studied. In the I-case the Fe atoms keep a large num-
ber of Fe nearest-neighbors and its spin magnetic moment
exhibits an even larger decrease than in the case of BiFeO3.
Especially in the G-type antifferomagnetism the Fe spin
magnetic moments attend a low of only 0.25 �B being
at the edge of being non-magnetic. On the contrary Mn
atoms keep a high value of their spin magnetic moment

which exceeds the 2.8 �B in all cases and thus, as in the
case of BiMnO3, Mn magnetic properties are less affected
by the contraction of the lattice.

3. SUMMARY AND CONCLUSIONS

We expand our study in Ref. [35] to the case of
Bi2MnFeO6 alloys. First we have studied the BiMnO3

alloy for various magnetic configurations and we have
shown that, as was the case for BiFeO3, Mn atoms
exhibit high values of their spin magnetic moment, the
magnitude of which exceeds the 3 �B in all cases under
study. The small difference between the Fe and Mn spin
magnetic moments can be easily explained by the posi-
tion of the eg states with respect to the t2g states which
lie lower in energy due to the crystal field effect. We took
into account three different possible distributions for the
Fe and Mn atoms in Bi2MnFeO6 and studied one ferro-
magnetic and five possible antiferromagnetic alignments
of the spin magnetic moments. Both Fe- and Mn-resolved
magnetic and electronic properties are only marginal sen-
sitive to the various distributions of the atoms and show
properties close to Fe and Mn atoms in the parent BiFeO3

and BiMnO3 alloys, respectively. Also among the vari-
ous magnetic configurations the spin moments show small
variation and their magnitude is always larger than 3 �B.
Thus oxygen atoms which are the nearest-neighbors of
Fe(Mn) atoms play a crucial role since they mediate the
magnetic interactions between the transition metal atoms
and they screen any change in their environment. Finally
we have shown that contracting the lattice leads to a large
decrease in the spin magnetic moments of the Fe atoms as
in BiFeO3 studied in Ref. [35] while the Mn atoms retain
a large portion of their spin magnetic moment.

Acknowledgments: Authors acknowledge financial
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Suppression of magnetism in BiFeO3 ultrathin epitaxial multilayers

K. Koumpouras and I. Galanakis∗

Department of Materials Science, School of Natural Sciences, University of Patras, GR-26504 Patra, Greece
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Preliminary first-principles calculations on the magnetic behavior of ultra-thin epitaxial multilay-
ers between the BiFeO3 magnetoelectric compound and various types of spacers are presented. As
spacer we have considered i) InP semiconductor, ii) Fe which is a ferromagnet, and iii) metallic V.
In all cases under study the growth axis of the multilayer was the [001]. Our results indicate that
the magnetic properties are seriously downgraded for the ultrathin BiFeO3 multilayers independent
of the nature of the spacer and in some cases under study magnetism even vanishes. More extensive
calculations are needed to establish a more clear view of the physical properties of the interfaces
involving the BiFeO3 compound. The present manuscript completes the study presented in two re-
cent research articles [K. Koumpouras and I. Galanakis, J. Magn. Magn. Mater. 323, 2328 (2011);
ibid, J. Spintron. Magn. Nanomater. 1, in press (2012)].
Keywords: Electronic Structure Calculations, Magnetism, Multiferroics, DFT, Ferrites

PACS numbers: 75.50.Bb, 75.50.Ee, 75.70.Cn

INTRODUCTION

Among the most interesting new classes of materi-
als under intense investigation in Spintronics[1–3] are
the so-called multiferroics which combine several ferroic
orders like ferromagnetism, ferroelectricity, ferroelastic-
ity etc.[4–6] The compounds combining the electric and
magnetic order[4] have several potential applications like
magnetic-field sensors and electric-write magnetic-read
random-access memories.[7–11] Magnetic order and fer-
roelectricity have different origins[12–14] and thus the
materials exhibiting the magnetoelectric effect are few
and the coupling between the magnetic and electric prop-
erties is weak. An alternative route to achieve a strong
coupling could be the growth of thin film heterostruc-
tures and several advances have been made towards the
magnetic control of ferroelectricity[15–17] and the elec-
tric control of thin film magnetism.[18–20]

Bismuth ferrite is probably the most studied represen-
tative of magnetoelectric materials. Bulk BiFeO3 crys-
tallizes in a perovskite-like pseudocubic structure instead
of a ferrite one and is classified as a ferroelectric G-
type antiferromagnet.[21] Several first-principles calcu-
lations have been carried out to study the properties
of bulk BiFeO3[22] and we refer readers to Ref. 23 for
an overview of the literature on this compounds. Since
the single-component crystals like BiFeO3 present only
a weak magnetoelectric effect, an alternative route to
achieve a more strong effect has been proposed to be the
growth of heterostructures where epitaxial strain can en-
hance the phenomenon.[24–27] Thus first-principles cal-
culations of such heterostructures involving alternating
layers of BiFeO3 and various spacers can serve as a test-
ground to study the behavior of electric and magnetic
properties of films. The study of the latter in the case
of ultrathin epitaxial films is the aim of the present
manuscript.

In a recent publication (Ref. 28) we have pre-
sented extended first-principles calculations, employ-
ing the Quantum-ESPRESSO[29] ab-initio electronic
structure method in conjunction with the Generalized-
Gradient Approximation (GGA) in the Perdew-Burke-
Erzenhof formulation,[30] on the electronic and magnetic
properties of BiFeO3 alloy as a function of the lattice con-
stant in the case of the cubic perovskite structure (see
figure 1 in Ref. 28). In Ref. 31 we have extended this
study to cover also the case of Mn substation for Fe. All
compounds under study in these two references exhib-
ited significant magnetic properties with spin magnetic
moments at the Fe and Mn sites of the order of 3 µB.
In the present contribution we expand these two studies
using the same ab-initio method with grids of the same
density in the k-space to cover also the case of ultrathin
epitaxial films. Although these films are ideal cases and
cannot be, with few exceptions, be realized experimen-
tally, they can serve as starting point to understand the
interplay between the interface structure and the mag-
netic properties of BiFeO3 films with other spacers. For
completeness we took into account three different spac-
ers to cover different cases of electronic properties at the
interface: InP semiconductor, metallic V and ferromag-
netic Fe. In Section II we present the structure of the
multilayers and the results for the case of the InP spacer,
in section III the cases of Fe and V metallic spacers and
finally in Section IV we present the main conclusions of
our work.

InP SPACER

Structure of the multilayer

Along the [001] direction BiFeO3 can be considered to
consist of alternating layers of BiO and FeO2 as shown
in Fig. 1. The in-plane unit cell is a square of the same

http://arxiv.org/abs/1202.2213v2
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FIG. 1: Schematic representation of the structure of the BiO
(a) and FeO2 (b) possible terminations of the BiFeO3 alloy
along the [001] direction. With the red lines we denote the
limits of the two-dimensional unit cell of InP (see Fig. 2)
which has a lattice constant: aInP =

√
2× aBiFeO3

.

lattice constant as the cubic unit cell of the bulk BiFeO3.
InP crystallizes in the zincblende structure, similar to
GaAs, as most of the III-V semiconductors, and has an
experimental lattice constants of 5.87 Å. Along the [001]
direction, the zincblende structure can be viewed as con-
sisting of alternating pure In and pure P atomic layers as
shown in Fig. 2. To fully describe the zincblende struc-
ture we have to consider, except the In and P atoms, also
the occurrence of vacant sites (voids); there are exactly
two no-equivalent voids within the zincblende unit cell.
As shown in Fig. 2 along the [001] direction there are
not two but four alternating non-equivalent atomic lay-
ers. The difference between the A(B) and C(D) layers
is that the In(P) atoms have exchanged sites with the
voids. This exchange of atomic positions is important
since it lead to four non-equivalent interfaces between
InP and BiFeO3 in our study. Finally we have to men-
tion that the lattice constant of InP coincides with the
BiFeO3 lattice constant multiplied by the square root of
two: aInP =

√
2 × aBiFeO3

. Thus as shown in Fig. 1
the diagonal of the BiFeO3 two-dimensional square unit
cell can be assumed to be the side of the corresponding
unit cell of the InP (denoted with red color in the figure)
and thus epitaxial growth between InP and BiFeO3 can
be assumed.

For the InP/BiFeO3 multilayers we studied four dif-
ferent cases with respect to the relative position of
the atoms at the interface between the two spac-
ers. Along the growth axis we took into ac-
count eight atomics layers which are repeated in the
[001] direction. Initially we studied the structure
...FeO2//In/P/In/P/BiO/FeO2/BiO/FeO2//In..., and
thus in the first case we have two non-equivalent inter-
face in our structure: a P/Bi and an In/Fe ones. A close
examination of Figs. 1 and 2 reveals that, in the case
just mentioned :(a) with respect to the P/Bi interface P
atoms are situated in the diagonal connecting Bi atoms
(compare (a) in Fig. 1 with the D layer in Fig. 2), and
(2) with respect to the In/Fe interface In atoms are situ-
ated in the midpoint between Fe nearest neighbors (take

In

B

D

A

C

void

P

FIG. 2: Structure of the atomic layers of InP along the [001]
direction taking into account also the vacant sites. The struc-
ture is built using four alternating pure atomic layers A, B,
C and D. The difference between A(B) and C(D) is that the
In(P) atoms and the voids have exchanged sites.

into account A layer in Fig. 2 and combine it with the
(b) in Fig. 1).

In the second case under study In and P atoms have
exchanged sites with respect to the first case under
study and thus now we have along the [001] direction a
...FeO2//P/In/P/In/BiO/FeO2/BiO/FeO2//P... struc-
ture, i.e. the inequivalent interfaces are now In/Bi and
Fe/P. Notice that as in the Fe/In interface in case 1, also
in the P/Fe interface, which occurs in case 2, the P atoms
at the interface are located in the midpoints between the
Fe atoms (if we examine only the in-plane projection of
the multilayer) just above the oxygen atoms and this re-
sults to vanishing magnetism in case 2 under study as
will be discussed later in the next subsection.

As we mentioned above the structure of InP along the
[001] direction should be viewed as consisting of four
atomic layers (see Fig. 2) since voids play a crucial role
in interfaces. If in the two previous cases 1 and 2 we
exchange layer A(B) with layer C(D) in Fig. 2 we get
two new cases 3 and 4 with different arrangement of the
atoms at the interface. In case 3(4), the succession of the
atomic layers is similar to case 1(2). When we compare
case 1(2) with case 3(4), we conclude that the P(In)/Bi
interfaces are similar since the P(In) atoms are now situ-
ated at the other diagonal connecting the Bi atoms. Crit-
ical is the other In(P)/FeO2 interface since now in case
3(4) the In(P) atoms are located just above the Fe atoms
while in case 1(2) they were located above the oxygen
atoms at the midpoints between neighboring Fe atoms.
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FIG. 3: Density of states (DOS) projected on the Fe d-orbitals
for the Fe atoms in the BiFeO3 spacer (Febulk at the middle
of the spacer and Feint at the FeO2 interface for all four cases
under study (see text for explanation). Positive DOS corre-
sponds to the majority spin (spin-up) electrons and negative
DOS to the minority spin (spin-down) electrons. The Fermi
level has been assigned to the zero energy.

Results and discussion

In all cases under study our results converged to the
ferromagnetic solution independently of the initial con-
ditions and initial arrangement of the spin moments. As
in-plane lattice constant we have chosen the

√

(2)×4.153
Å = 5.874 Å (11.1 a.u.) which is the experimental lattice
constant of InP and moreover for the lattice constant
of 4.153 Å BiFeO3 exhibits very pronounced magnetic
properties.[28] As a result of the epitaxial growth along
the [001] axis the lattice constant was 14.182 Å (26.8
a.u.).
In Fig. 3 we present the density of states (DOS) of

the Fe d-orbitals for all four cases under study. We de-
note as Febulk the Fe atoms within the BiFeO3 spacer
and with Feint the Fe atoms located at the interface.
We have also to note here that for the multilayer struc-
tures under study, we have a complete lift of the degen-
eracy of the Fe d-orbitals and we cannot refer anymore
to the double-degenerated eg and triple degenerated t2g

orbitals as in bulk BiFeO3. In case 2 where we have a
P/Bi interface our calculations have converged to a non-
magnetic solution. The loss of magnetism in this case
should be attributed to the reduced hybridization be-
tween the neighboring Fe and P atoms at the interface.
The latter have as valence 3p electrons which are less ex-
tended in space with respect to the In 5p valence states
and do not hybridize with the Fe d-orbitals at the inter-
face. In case I, the d-band is shifted to higher energy val-
ues for the spin-down electrons with respect to the spin-
up electrons. This is more easy to visualize for the Feint

TABLE I: Fe spin magnetic moments in µB within the BiFeO3

spacer for the InP/BiFeO3 epitaxial ultrathin multilayers for
all four cases under study (see text for explanation of different
cases). The BiFeO3 spacer contains two inequivalent atoms:
Febulk at the middle of the BiFeO3 spacer and Feint at the
interface.

Febulk Feint

Case 1 0.357 1.158
Case 2 0 0
Case 3 0.247 0.746
Case 4 0.296 0.919

atoms since their hybridization with the p-orbitals of In
leads to more pronounced electronic properties (smaller
bandwidth with respect to the Febulk atoms and thus
more intense picks). The latter is also reflected on the
spin magnetic moments presented in Table I where the
spin magnetic moments are considerable larger for Feint

with respect to Febulk.
In Fig. 3 we also present the DOS of the Fe atoms for

the cases 3 and 4 where we have changed the positions of
the In(P) atoms at the interface. More precisely, as we
discussed in the previous section, the In(P) atoms at the
interface with FeO are not any more situated above the
Fe atoms instead of the O atoms in cases 1 and 2. This
leads to increased hybridization also in case 4, where we
have a P/Fe interface and now the multilayer converges
to a magnetic solution contrary to case 2 where we had
a non-magnetic configuration. If we compare cases 1 and
3, where the Fe/In contact appears, we can notice that
in case 3 the splitting of the Feint d-bands is smaller due
to the alteration in the Fe 3d-In 5p orbitals hybridization
resulting also in smaller spin magnetic moments as shown
in Table I. But overall the obtained DOS are similar to
the ones obtained for case 1 and presented also in Fig. 3.

V AND Fe SPACERS

We continue our study using two metallic spacers, fer-
romagnetic Fe and normal metallic V, instead of InP.
Both Fe and V crystallize in the bcc structure. The
zincblende structure of InP, if we take into account the
vacant sites and ignore the different chemical species, is
in reality a bcc one. Thus the structure of the Fe/BiFeO3

and V/BiFeO3 multilayers is similar to the structure of
the InP/BiFeO3 where all sites are occupied exclusively
by Fe or V atoms. We have studied 5 cases for both mul-
tilayers where we have just varied the lattice constant.
Case 1 corresponds to the same lattice constant as for
InP/BiFeO3 studied in the previous section. Cases 2 and
3 correspond to a uniform compression of the lattice pa-
rameter in all directions of 10 and 5 % , respectively,
and cases 4 and 5 of a uniform expansion of the lattice
parameter of 5 and 10 % , respectively. Our aim is to
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V
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FIG. 4: Schematic representations of the V/BiO (a) and
V/FeO2 interfaces in the case of the V/BiFeO3 multilayer.
For the Fe/BiFeO3 multilayer under study Fe atoms simply
substitute the V atoms since both V and Fe have a bcc struc-
ture.

study the behavior of the magnetic properties upon hyr-
drostatic pressure. In cases 1, 4 and 5 we converged to
a ferromagnetic solution irrespectively of the initial ar-
rangement of the spin magnetic moments. In contrast
in the compressed cases 2 and 3 for Fe/BiFeO3 we could
not get convergence while for the case of the V spacer
we converged to a non magnetic solution. This behav-
ior stems from the reduced volume around the Fe atoms
which leaded to a large compression of the Fe d-orbitals
and suppression of magnetism as expected by the mag-
netovolume effect which has been extensively studied for
transition metal atoms. In the multilayers under study
we have also two inequivalent interfaces: a V(Fe)/BiO
and a V(Fe)/FeO2 contact. In the first interface the four
V(Fe) atoms are located within the two diagonals con-
necting the Bi atoms as shown in Fig. 4a while in the
second interface they are located just above the Fe atoms
of FeO2 as shown in Fig. 4b.

We will start our discussion concentrating on the Fe
atoms within the BiFeO3 spacer in the case of the
Fe/BiFeO3 multilayer and in Table II we have gathered
the Fe spin magnetic moments for both Fe atoms in the
inside of the BiFeO3 spacer (Febulk) and at the interface
(Feint). As mentioned above for the compressed cases 2
and 3 we were not able to converge to a solution. For
case 1 we converged to a non-magnetic solution and for
the more expanded lattice parameters (cases 4 and 5)
we converged to a magnetic solution. The spin magnetic
moments are larger for the more expanded case 5. This
behavior is expected by the well studied magnetovolume
effect. For the late transition metal atoms like Fe, the
spin-splitting of the d-states increases with the atomic
volume. Thus as we expand the lattice the tendency
to magnetism increases leading to larger spin moments
while compression of the lattice eventually leads to loss
of magnetism. A similar situation occurs also for the
case of V/BiFeO3 but now the tendency to magnetism is
stronger for the same lattice parameter. For cases 2 and
3 we converged to a non-magnetic solution while we got
a ferromagnetic configuration for case 1 contrary to the
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FIG. 5: DOS projected on the Fe d-orbitals for the Fe atoms
within the BiFeO3 spacer for both V/BiFeO3 and Fe/BiFeO3

multilayers. Results are for the two expanded lattice param-
eters denoted as cases 4 and 5 (see text for details). Details
as in Fig. 3.

TABLE II: Fe spin magnetic moments in µB within the
BiFeO3 spacer for the V(Fe)/BiFeO3 epitaxial ultrathin mul-
tilayers for all cases under study. Case 1 corresponds to a
BiFeO3 in-plane lattice constant of 4.153 Å, cases 2 and 3 to
uniform compression by 10 and 5 % respectively, and cases
4 and 5 uniform expansion by 5 and 10 % respectively. Zero
values means that we have converged to a non-magnetic so-
lution and ”–” that we were not able to achieve convergence.
Details as in Table I.

V/BiFeO3 VFe/BiFeO3

FeBulk Feint FeBulk Feint

Case 1 0.146 0.777 0 0
Case 2 0 0 – –
Case 3 0 0 – –
Case 4 0.269 1.252 0.224 0.620
Case 5 0.325 1.301 0.339 0.815

Fe/BiFeO3 multilayer. Fe spin magnetic moments are
larger for the V spacer but the largest calculated value,
which we got for Feint in case 5 as shown in Table II,
is 1.3 µB almost half the value in pure bulk Fe. Al-
though magnetism is present for the cases with the more
expanded lattice constant the magnetic properties are
seriously downgraded with respect to pure BiFeO3 bulk
crystals.

In the case 1 of Fe/BiFeO3, presented in the lower
panel of Fig. 7, both Fe atoms within the BiFeO3 spacer
are non magnetic and the DOS is the same for both spin
directions, while in the case of V/BiFeO3 a small split-
ting of the d-bands appears in accordance to the spin
magnetic moments presented in Table II. This splitting
increases as we move to case 4 and 5 (presented in Fig.
5) following the increase of the spin magnetic moments.
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(b)

V

O

Bi

Fe

(a)

FIG. 6: Same as Fig. 4 but now we have exchanged the V
atomic layers. In the left (a) panel the V/BiO interface and
in the right panel (b) the V/FeO2 interface. Notice that with
respect to Fig. 4, the V atoms are located now exactly at the
top of the O and Bi atoms. We do not present the V layers
and the BiO(FeO2) layers in the same square as in Fig. 4 to
make the atomic positions more clear.

We can make two remarks with respect to the presented
DOS. First, for the Fe atoms at the interface (Feint) the
weight of the d-states is shifted close to the Fermi level
with respect to the Febulk atoms as a consequence of the
increased hybridization at the interface. Second, if we
compare the behavior of the same Fe atom for the same
lattice constant in the two multilayers under study, the
exchange splitting of the d-bands is larger in the case of
the V spacer (spin-up states are deeper in energy and
spin-down states higher in energy) in accordance with
the larger spin magnetic moments in this case.

Effect of the change of V(Fe) positions at the
interface

In this subsection we present results again for the
V/BiFeO3 and Fe/BiFeO3 multilayers for the lattice con-
stant of case 5 for which magnetism is more pronounced.
And thus the in-plane lattice constant is 6.46 Å and the
out of plane 15.61 Å . The difference with the multilayers
studied just above is that we have changed the position
of the V(Fe) atoms at the interface. As shown in Fig.
6 the V(Fe) atom at the interface with FeO are now lo-
cated just above the oxygen atoms of the BiFeO3 spacer
and not the Fe ones. The change of the local environ-
ment leads to reduced hybridization of d-orbitals of the
transition-metal atoms at the interface due to the larger
Fe-V(Fe) distance and thus to smaller induced spin mag-
netic moments in the BiFeO3 layer. For both V/ and
Fe/BiFeO3 multilayers the Feint spin magnetic moment
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FIG. 7: DOS projected on the Fe d-orbitals for the Fe atoms
within the BiFeO3 spacer for both V/BiFeO3 and Fe/BiFeO3

multilayers. Results are for the lattice constant of 4.153 Å.
In the bottom panel we present the results for the interface
structure of Fig. 4 and in the upper panel for the interface
structure in Fig. 6. Details as in Fig. 3.

is 0.26 µB , while the Febulk moment is 0.11 µB for the
case of the V spacer and only 0.002 muB for the case of
the Fe spacer. Our discussion on the spin magnetic mo-
ments is reflected also on the DOS presented in the upper
panel of Fig. 7 where the imbalance between the spin-up
and spin-down states is very small. The only noticeable
effect is the shift of the Feint d-states between the two
multilayers; for the V spacer the Feint states are more
concentrated around the Fermi level. The Febulk atoms
are shielded from the interface due to the surrounding Bi
and O atoms and the DOS is more similar for both type
of V and Fe spacers as reflected also on the spin magnetic
moments.

Behavior of V and Fe atoms within the V(Fe)spacer

In this section we will shortly refer to the magnetic
properties of the V and Fe atoms within the transition
metal spacers. There are four transition metal atoms
within each atomic layer and we have 4 atomic layers
in our spacer which we count starting from the interface
with the FeO2 (we denote it as layer 1) and end with the
atomic layer at the interface with BiO. We will start our
discussion for the V spacer in the case of the V/BiFeO3

multilayer. V atoms present vanishing spin magnetic mo-
ments as shown in Table III in all cases under study and
only in the case 5 (largest lattice constant under study),
do the V atoms in the layer close to the FeO2 layer show
a small spin magnetic moment of about 0.13 µB.
Similar is the situation for the Fe spacer where for

the two smaller lattice constants we could not even con-
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TABLE III: V(Fe) spin magnetic moments in µB within the
V(Fe) spacer for the V(Fe)/BiFeO3 epitaxial ultrathin multi-
layers. We do not present results for the compressed cases 2
and 3 since the V/BiFeO3 was found non-magnetic while for
Fe/BiFeO3 we could not get convergence. We have 4 atomic
layers of V(Fe) spacer and each one contains four V(Fe) atoms
as shown in Fig. 4. We count the layers starting from the one
at the V(Fe)/FeO2 interface and finishing at the V(Fe)/BiO
interface. With ”case 5-II” we denote the structure presented
in Fig. 6. Notice that within each layer there are two inequiv-
alent with respect to their magnetic properties Fe(V) atoms,
e.g at the V/FeO2 interface presented in Fig. 4 there are the
V atoms at the diagonals located just above at the Fe atoms
and the V atoms at the corners and the middle of the square
unit cell. Near the BiO interface all V(Fe) atoms as shown
in Fig. 4 have the same nearest neighbors environment and
for all atoms in layer 4 close to the V(Fe)/BiO interface we
got the same value of the spin magnetic moment for all V(Fe)
atoms within the layer.

V/BiFeO3

case 1 case 4 case 5 case 5-II
Layer 1 0.016 -0.010 -0.003 -0.003

0.062 0.130 0.095 0.039
Layer 2 -0.005 0.015 0.016 0.007
Layer 3 -0.015 -0.003 -0.004 0.015

0.002 -0.006 -0.009 -0.002
Layer 4 -0.005 0.005 0.010 0.003

Fe/BiFeO3

case 1 case 4 case 5 case 5-II
Layer 1 0 -0.026 -0.129 -0.110

-0.040 -0.174 0.479
Layer 2 0 0.017 0.209 -0.023
Layer 3 0 -0.005 -0.021 -0.022

-0.012 -0.202 0.058
Layer 4 0 0.015 0.116 -0.010

verge our calculations. As shown in Table III only for the
largest value of the lattice constant we got significant val-
ues of the Fe spin magnetic moments, which even for this
case, are considerable smaller than the spin magnetic mo-
ments of Fe atoms of the BiFeO3 spacer (∼0.2 µB for Fe
spacer compared to ∼ 0.8 µB for BiFeO3 spacer) and are
about one order of magnitude smaller than in bulk Fe.
We have also included in Table III the results for the

interface structure of Fig. 6, denoted as ”case 5-II” where
we have changed the positions of the V(Fe) atoms at the
interface. Overall also in this case the magnetic proper-
ties of the spacer are not significant. Only in the case
of the Fe/BiFeO3 multilayer half the Fe atoms at layer
1 (located at the interface with FeO2) present a signifi-
cant spin magnetic moment of about 0.5 µB which is still
much lower than the bulk Fe value.

CONCLUSIONS

We expand our study on the magnetic proper-
ties BiFeO3 presented in Refs. 28 and 31 to

the case of ultrathin epitaxial multilayers using the
Quantum-ESPRESSO first-principles electronic struc-
ture method.[29] We have studied several cases of these
ultrathin epitaxial BiFeO3 multilayers using different
types of spacers covering a wide range of electronic ma-
terials: InP semiconductor, ferromagnetic Fe and metal-
lic V. Irrespectively of the spacer the magnetic proper-
ties of the multilayers were found to seriously degrade
due to the low-symmetry of the film and in some cases
magnetism vanished completely. Thus ultrathin multi-
layers of BiFeO3 are not suitable for spintronic applica-
tions. More extended calculations covering more thick
multilayers and including quantum molecular dynamics
are needed in the future to determine in more detail the
properties of the interfaces of BiFeO3 with other alloys.
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[1] I. Žutić, J. Fabian, and S. Das Sarma, Rev. Mod. Phys.

76, 323 (2004).
[2] C. Felser, G. H. Fecher, and B. Balke, Angew. Chem. Int.

Ed. 46, 668 (2007).
[3] H. Zabel, Materials Today 9, 42 (2006).
[4] R. Ramesh and N. A. Spaldin, Nature Materials 6, 21

(2007).
[5] L. W. Martin, S. P. Crane, Y. -H. Chu, M. B. Holcomb,

M. Gajek, M. Huijben, C. -H. Yang, N. Balke, and R.
Ramesh, J. Phys.: Condens. Matter 20, 434220 (2008).

[6] K. F. Wang, J. M. Liu, and Z. F. Ren, Adv. Phys. 58,
321 (2009).

[7] W. Eerenstein, M. Wiora, J. L. Prieto, J. F. Scott, and
N. D. Mathur, Nature Materials 6, 348 (2007).

[8] M. Gajek, M. Bibes, S. Fusil, K. Bouzehouane, J. Fontcu-
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