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Motywacja i cel pracy

Niezwykłość zjawiska, jakim jest nadprzewodnictwo sprawia, że już od ponad stu lat jest ono
przedmiotem intensywnych badań, a wielu naukowców nieustannie poszukuje coraz to kolejnych
materiałów wykazujących ten efekt. Zerowy opór oraz idealny diamagnetyzm sprawiają, że tak
rozwój obecnych zastosowań, jak i perspektywa znajdowania kolejnych, dodatkowo wzmaga
zainteresowanie naukowe. Zjawisko to jednak nadal skrywa wiele tajemnic, czego dowodem
może być fakt, że choć na przestrzeni lat powstało wiele różnych teorii nadprzewodnictwa,
tak do tej pory nie powstała jedna, która dawałaby skuteczny opis we wszystkich znanych
materiałach. Właśnie z tego powodu tak ważne są poszukiwania kolejnych nadprzewodników,
bowiem każde kolejne odkrycie przybliża nas do coraz to lepszego ich zrozumienia.

Kiedy więc w 2014 roku wśród stopów wysokiej entropii (HEA, high entropy alloys) znalezio-
no związek wykazujący ten efekt, wieść ta odbiła się szerokim echem w środowisku naukowym.
Stopy te są stosunkowo nową klasą materiałów złożonych z kilku (typowo pięciu) pierwiastków,
które wykazują ciekawą cechę strukturalną. Pomimo złożonego składu, krystalizują w najprost-
szych strukturach regularnych, co wynika z silnego nieuporządkowania doprowadzającego do
wzrostu entropii konfiguracyjnej. Tym bardziej zaskakujące było odkrycie, że takie układy mogą
być także nadprzewodnikami. Ponadto, część z HEA charakteryzuje się niezwykłymi własno-
ściami mechanicznymi sprawiając, że takie stopy mogą sprawdzać się w trudnych warunkach.

W 2021 roku pojawiły się doniesienia o odkryciu nadprzewodzącego związku wysokiej en-
tropii Co0.2Ni0.1Cu0.1Rh0.3Ir0.3Zr2 o strukturze tetragonalnej z temperaturą przejścia do stanu
nadprzewodzącego 8 K [1]. W przeciwieństwie do standardowych HEA, związki te (HEA-type
compounds) charakteryzują się występowaniem nieporządku jedynie na wybranych podsieciach
krystalograficznych.

Niniejsza praca ma na celu przeprowadzenie teoretycznych obliczeń ab initio struktury elek-
tronowej i fononowej Co0.2Ni0.1Cu0.1Rh0.3Ir0.3Zr2 oraz siły sprzężenia elektron-fonon. Przepro-
wadzona zostanie także analiza wyjściowych związków binarnych TmZr2, gdzie Tm (metal
przejściowy) = Co, Ni, Cu, Rh, Ir. Umożliwi to zbadanie roli nieporządku we własnościach tego
układu oraz sprawdzenie, na ile teoria BCS pozwala na skuteczny opis nadprzewodnictwa w tym
związku. Do osiągnięcia tego celu wykorzystano metody obliczeniowe oparte o teorię funkcjo-
nału gęstości: KKR-CPA (Korringa-Kohn-Rostoker with Coherent Potential Approximation),
LAPW (Linearized Augmented Plane Waves) oraz pseudopotencjału.
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Część I

Wstęp teoretyczny
Część ta wprowadza w tematykę badań niniejszej pracy: nadprzewodnictwo oraz stopy wysokiej
entropii.

Opisując zjawisko nadprzewodnictwa skupiono się na przedstawieniu własności, którymi się
charakteryzuje, m.in. efektowi Meissnera, czy konsekwencji występowania parametrów krytycz-
nych. Przytoczono ogólną ideę, jak również najważniejsze wyniki najbardziej znanych teorii
nadprzewodnictwa: Londonów, Ginzburga-Landaua oraz BCS.

Kolejny rozdział zawiera w sobie skrócony przegląd tematu HEA. Przedstawiono histo-
rię odkrycia tych nietuzinkowych związków, w jaki sposób są definiowane, oraz jakie zjawiska
sprawiają, że wykazują takie, a nie inne własności mechaniczne i fizyczne. W końcowej części
przedstawiono ogólną charakterystykę nadprzewodzących stopów wysokiej entropii wraz z przy-
toczeniem istniejącej klasyfikacji.

Ostatni rozdział poświęcony jest przedstawieniu podstaw wykorzystywanych metod oblicze-
niowych. Znajduje się w nim zwięzły opis teorii funkcjonału gęstości, która jest ich fundamentem
– główna jej idea, praktyczna implementacja w postaci równań Kohna-Shama i najczęściej sto-
sowane funkcjonały wymienno-korelacyjne. Kolejno przedstawiono same metody: KKR-CPA,
metodę pseudopotencjału oraz stowarzyszonych fal płaskich, które pozwalają na obliczenia
struktury elektronowej. Ze względu na konieczność analizy w pracy dynamiki atomów i oddzia-
ływania elektron-fonon, przybliżono perturbacyjną teorię funkcjonału gęstości, umożliwiającą
przeprowadzanie analizy tych własności. Ostatni rozdział to zwięzłe przedstawienie sposobów
na wyznaczanie parametrów związanych ze stałą sprzężenia elektron-fonon.
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1 Nadprzewodnictwo

Zjawisko nadprzewodnictwa w najprostszym ujęciu polega na zaniku oporności danego ma-
teriału w przypadku, gdy zostanie on schłodzony poniżej odpowiedniej temperatury, zwanej
temperaturą krytyczną Tc. Efekt ten po raz pierwszy zaobserwował Onnes w 1911 roku, kiedy
to po schłodzeniu rtęci poniżej 4.2 K jej oporność gwałtownie spadła. W rozdziale tym przed-
stawiona jest zarówno ogólna charakterystyka tego zjawiska, jak i niektóre przełomowe teorie,
które powstały od momentu jego odkrycia.

Rysunek 1.1: Historycznie pierwszy pomiar wykazujący zjawisko nadprzewodnictwa [2]

Rysunek 1.1 prezentuje wykres pomiaru sporządzonego przez Onnesa, gdzie w okolicy Tc ob-
serwowany jest nagły spadek oporu do wartości 10−5 – ówczesnego limitu mierzalności. Bezpo-
średnie wyznaczenie takiego zaniku oporu z prawa Ohma jest w praktyce niemożliwe, dlatego
definiowany jest też inny, znacznie dokładniejszy sposób – dokonuje się w takich przypadkach
pomiaru spadku natężenia prądu w nadprzewodzącym, zamkniętym obwodzie. Taka metoda
pozwala na określenie spadku oporności o przynajmniej 14 rzędów wielkości.

Jednak spadek oporu nie jest jedynym efektem występowania stanu nadprzewodzącego –
równie interesujące zjawiska widoczne są też w magnetyzmie. Materiały w stanie nadprzewodzą-
cym wykazują idealny diamagnetyzm – umieszczone w polu magnetycznym wykazują zerową
indukcję magnetyczną B = 0 w ich objętości. Zjawisko to nazywane jest efektem Meissnera
(Meissner i Ochsenfeld, 1933 [3]) i odkrycie go zademonstrowało, że nadprzewodniki nie są je-
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dynie idealnymi przewodnikami, tak jak początkowo przewidywano. W przypadku idealnego
przewodnika pole magnetyczne zostałoby „zamrożone” wewnątrz jego objętości (nawet gdyby
został on z niego wyciągnięty), póki nie zostałby ogrzany do Tc – w praktyce pole jest z niego
wypychane (Rys. 1.2).

Rysunek 1.2: Efekt Meissnera dla nadprzewodzącej kuli w stałym, zewnętrznym polu magne-
tycznym [4]

Z perspektywy klasyfikacji występuje cały szereg podziałów nadprzewodników, m.in. ze
względu na: temperaturę krytyczną, mechanizm nadprzewodnictwa, skład czy strukturę. Naj-
bardziej powszechna jest klasyfikacja z perspektywy własności magnetycznych, czyli w jaki
sposób materiały te zachowują się w przyłożonym, zewnętrznym polu. Wyróżnia się nadprze-
wodniki I i II rodzaju, a kryterium pomiędzy nimi jest sposób, w jaki zachodzi przejście do
stanu normalnego.

Rysunek 1.3: Namagnesowanie nadprzewodnika I i II rodzaju w funkcji przyłożonego pola
magnetycznego [4]

Na wykresie 1.3a przedstawione jest namagnesowanie nadprzewodnika I rodzaju (ujemna war-
tość wynika z tego, że jest ono przeciwne do pola zewnętrznego). Przekraczając pole krytyczne
Hc namagnesowanie w idealnym nadprzewodniku natychmiast spada do 0 bądź do wartości
tak małej, że jest niewidoczne w rozpatrywanej skali. W rzeczywistym materiale ten zanik ma
skończoną długość, a szerokość przejścia pomiędzy stanami zależna jest od kształtu próbki

7



– przejście najbardziej zbliżone do teoretycznego występować będzie dla cienkiej igły. Istnie-
je możliwość stanu pośredniego, ale wynika z tego, że pewne makroskopowe rejony wewnątrz
materiału będą w stanie nadprzewodzącym, a inne nie. Przejście do stanu normalnego jest wy-
nikiem przemiany fazowej I rodzaju. Materiałami, które należą do tej grupy nadprzewodników
są w głównej mierze czyste pierwiastki metaliczne, np. Al, Hg, czy Pb, ale występuje również
wśród związków kilkuskładnikowych, np. TaSi2 [5], CaBi2 [6], LiBi [7] czy LiPd2Ge [8].
Rysunek 1.3b prezentuje namagnesowanie w przypadku nadprzewodników II rodzaju. W prze-
ciwieństwie do tych omawianych wcześniej, tutaj występują dwie wartości pola krytycznego.
Poniżej Hc2 materiały te wykazują zerowy opór elektryczny, natomiast od Hc2 do dolnego pola
krytycznego Hc1 występuje stan mieszany, w którym efekt Meissnera jest niepełny - w obję-
tości nadprzewodnika indukcja nie jest równa zero, lecz stan nadprzewodzący nadal istnieje.
Strumień pola wnika w tym stanie w całą jego objętość w postaci cienkich nici – worteksów
niestykających się ze sobą. Dla mniejszych wartości pola niż Hc1 materiał jest idealnym dia-
magnetykiem podobnie jak w przypadku nadprzewodników I rodzaju. Materiałami należącymi
do tej klasy są przede wszystkim stopy oraz związki charakteryzujące się małą wartością drogi
swobodnej elektronów.

Rysunek 1.4: Wykres krytycznych parametrów nadprzewodnika. Materiały wykazują zerowy
opór tylko jeśli T,H oraz j znajdują się poniżej „powierzchni krytycznej" [9]

Oprócz temperatury i pola krytycznego warto wspomnieć jeszcze o jednym parametrze
tego typu – gęstości prądu krytycznego jc. Jest to nic innego jak gęstość prądu, powyżej któ-
rej nadprzewodnictwo zostaje zniszczone. W przypadku nadprzewodników I rodzaju jest ona
fundamentalnie powiązana z Hc, natomiast dla II rodzaju parametr ten silnie zależy od mi-
krostruktury materiału. Dla przykładu druty nadprzewodzące wykonane najczęściej z Nb-Ti
(nadprzew. II typu) posiadają jc ≈ 1000 A/mm2. [10]. Parametry: Tc, Hc i jc są od siebie
wzajemnie zależne, co schematycznie przedstawiono na Rysunku 1.4.
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1.1 Opis teoretyczny mechanizmu nadprzewodnictwa

Choć nadprzewodnictwo zostało odkryte już w 1911 roku, tak na teorię mikroskopową, która
we właściwy sposób opisała ten efekt, trzeba było czekać ponad 50 lat. W tym czasie wielu
naukowców nieskutecznie próbowało tego dokonać – spośród nich wymienić można nazwiska
takie jak Einstein, Bohr, Kronig, Landau, Bloch czy Brillouin, a ich propozycje pojawiły się
jeszcze przed odkryciem efektu Meissnera [11].

Powstały w tym czasie teorie fenomenologiczne, które w poprawny sposób tłumaczyły ob-
serwowane zjawiska. Do najważniejszych zaliczyć należy teorię Londonów (1935 r.) [12] i teorię
Ginzburga-Landaua (1950 r.) [13]. Natomiast mikroskopową teorię nadprzewodnictwa sformu-
łowali w 1957 roku Bardeen, Cooper i Schrieffer [14]. W niniejszym fragmencie zawarte jest
zwięzłe przybliżenie trzech wspomnianych wyżej teorii, który to opis oparty jest na pozycjach:
[10], [15]–[21].

1.1.1 Teoria Londonów

Ze względu na brak oporu w nadprzewodnikach, niemożliwe jest stosowanie prawa Ohma do
opisu przepływu ładunku. W teorii Londonów zastosowano konwencjonalne równanie elektro-
dynamiki opisujące ruch ładunku w zewnętrznym polu elektrycznym:

m
dv

dt
= −eE −mv/τ, (1.1)

gdzie m, e i v to odpowiednio masa, ładunek i prędkość elektronu, a τ jest czasem relaksacji
(czasem pomiędzy kolejnymi rozproszeniami). Aby uwzględnić zanikający opór, musi być ono
zmodyfikowane poprzez pominięcie wyrazu opisującego rozpraszanie elektronów (mv/τ), który
znika gdy τ → ∞. Teoria zaproponowana przez braci Londonów wywodzi się zatem z proste-
go założenia: jeżeli elektrony nie napotykają oporu, będą przyspieszać w występującym polu
elektrycznym E:

dv

dt
=

−eE
m

. (1.2)

Mnożąc obie strony przez gęstość elektronów ns i e, można zauważyć, że wprowadzona zostaje
gęstość prądu nadprzewodzącego js = −nsev:

∂j

∂t
=
nse

2

m
E, (1.3)

co jest pierwszym z równań Londonów. Wyznaczając rotację z równania (1.3) i korzystając
z prawa indukcji elektromagnetycznej Faradaya ∇×E = −∂B

∂t
dochodzi się do tego, że:

∂

∂t

(
m

nse2
∇× js +B

)
= 0. (1.4)

Powyższe wyrażenie opisuje zachowanie idealnego przewodnika, lecz nie idealnego diamagnety-
ka. Całkując jednak to równanie – przy założeniu zanikania stałej całkowania – otrzymuje się
drugie równanie Londonów:

∇× js = −nse
2

m
B, (1.5)
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w którym to równaniu ujęte już jest wypychanie pola magnetycznego z nadprzewodnika. Korzy-
stając z obu równań Londonów i prawa Ampera można pokazać, że przy założeniu występowania
linii pola wzdłuż osi z uzyskuje się wyrażenie opisujące pole wewnątrz nadprzewodnika wzdłuż
osi x:

d2B(x)

dx2
=
µ0nse

2

m
B(x), (1.6)

z czego µ0 – przenikalność magnetyczna próżni. Rozwiązaniem równania (1.6) jest:

B(x) = B0 exp(−x/λ), (1.7)

gdzie λ to londonowska głębokość wnikania określona przez:

λ =

√
1

µ0

m

nse2
. (1.8)

Rozwiązanie w postaci (1.7) jest zgodne z obserwacjami, ponieważ wewnątrz nadprzewodnika
występuje eksponencjalny spadek strumienia pola magnetycznego z wartości maksymalnej B0.
Głębokość wnikania jest odwrotnie proporcjonalna do

√
ns – własności zależnej od temperatury.

Wzrost T powoduje spadek gęstości strumienia elektronów aż do Tc, gdzie ns = 0. Wtedy to
w całym materiale występuje pole magnetyczne i próbka przechodzi do stanu normalnego.

Pomimo odniesionego sukcesu w wyjaśnieniu tak nieskończonej przewodności, jak i efektu
Meissnera, równania (1.7) i (1.8) są jedynie przybliżeniem wyznaczonych eksperymentalnie
wartości λ. Jest to wynikiem traktowania występujących elektronów w nadprzewodniku jako
swobodnych, gdzie w rzeczywistości oddziałują one ze sobą koherentnie.

1.1.2 Teoria nadprzewodnictwa Ginzburga-Landaua

W 1950 roku opublikowana została teoria Ginzburga-Landaua (GL) [13], która trafnie brała
pod uwagę kwantową naturę nadprzewodnictwa. Początkowo jednak nie cieszyła się ona zna-
czącą popularnością – dopiero 9 lat po jej powstaniu zdobyła uznanie po tym, jak Gorkov [22]
udowodnił, że teoria GL może być uzyskana na podstawie teorii BCS.

Głównym celem omawianej tu teorii było uzyskanie opisu wolnego od dwóch zasadniczych
wad, którymi charakteryzowało się podejście braci Londonów. Pierwszą z nich był brak możliwo-
ści wyznaczenia poprawnej energii powierzchniowej. Energia ta – powiązana z polem i prądem
nadprzewodzącym – była ujemna, w przeciwieństwie do dodatnich wartości obserwowanych
eksperymentalnie. Drugą wadą jest to, że nie brała ona pod uwagę możliwości zniszczenia nad-
przewodnictwa przez przekroczenie prądu krytycznego – ten w ujęciu Londonów jest określany
gęstością elektronów zależną tylko od temperatury.

Zgodnie z teorią przejść fazowych II rodzaju, sformułowaną wcześniej przez Ginzburga i Lan-
daua, niektóre z parametrów zawsze zanikają w fazie nieuporządkowanej, a mają niezerową
wartość w fazie uporządkowanej (tzw. parametry porządku). Przy braku pola magnetycznego
przejście do stanu nadprzewodzącego w Tc jest przejściem II rodzaju. Ginzburg i Landau wpro-
wadzili parametr porządku ψ(r), wynoszący ψ ̸= 0 poniżej Tc (stan uporządkowany) i ψ = 0
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powyżej Tc. Parametr ten tak samo musi być powiązany z liczbą elektronów, jak i zespolony,
aby umożliwić przepływ prądu bez rozpraszania. Z tego powodu ψ(r) określa efektywną funkcję
falową elektronów nadprzewodzących, ale taką, że ich gęstość w równaniach Londonów dana
jest poprzez:

ns = |ψ(r)|2. (1.9)

Dodatkowym założeniem jest też rozważanie temperatur z zakresu bliskiego Tc, co upraszcza
równanie na ψ.

Rozważania rozpoczynają się od przyjęcia braku pola magnetycznego i stałej wartości ψ.
W takim wypadku energia swobodna Helmholtza F jest wyłącznie funkcją ns, w związku z czym
możliwe jest jej rozwinięcie w szereg potęgowy |ψ|2:

Fs = Fn + α|ψ|2 + β

2
|ψ|4, (1.10)

gdzie indeks n i s odpowiada kolejno stanowi normalnemu i nadprzewodzącemu, a na parametry
α i β nakłada się warunki:

α = α′(T − Tc), β = const, β > 0, α′ > 0. (1.11)

W dalszej części uwzględniona jest możliwość zmiany ψ w przestrzeni, jednak takie działanie
wymaga nałożenia odpowiedniego ograniczenia tak, by uniemożliwić zbyt szybkie zmiany |ψ| –
założenie to odrzuca zmiany nieposiadające fizycznego sensu. Wynika to z faktu, że parametr
porządku w danym punkcie jest funkcją parametrów we wszystkich pozostałych punktach ze
względu na skończony zasięg oddziaływań, co dodatkowo przyjmując wolnozmienne ψ blisko Tc:

ψ(r) ≃ λψ(r) + λR2∇2ψ(r), (1.12)

gdzie λ i λR2 to odpowiednio zerowy i pierwszy moment kernela, a R oznacza efektywny zasięg
oddziaływań. Nielokalna poprawka wprowadza do Fs wyraz:

1

2
λR2|∇ψ|2. (1.13)

Ponieważ normalizacja współczynnika w energii swobodnej jest kwestią konwencji, dlatego też
współczynnik przy |ψ|2 dla wygody wynosi h̄2/2m w celu upodobnienia do równania Schrödin-
gera. Ostatnim krokiem do uzyskania pełnego wyrażenia na Fs jest wprowadzenie pola magne-
tycznego H , co sprawia, że energia swobodna zwiększa się o wartość

µ0

8π
|H|2. Chcąc zachować

niezmienniczość Fs, wyraz uwzględniający poprawkę nielokalną należy zamienić na:

−h̄2|∇ψ|2 −→ |(−ih̄∇− 2eA)ψ|2, (1.14)

gdzie A jest potencjałem wektorowym. Można dostrzec występowanie stałej 2e, która to stała
ma istotną interpretację fizyczną. Jest wynikiem założenia, że ψ(r) jest amplitudą prawdopo-
dobieństwa znalezienia pary elektronów w punkcie r.
Po uwzględnieniu wszystkich powyższych rozważań uzyskuje się energię swobodną Fs:

Fs = Fn + α|ψ|2 + β

2
|ψ|4 + 1

2m
|(−ih̄∇− 2eA)ψ|2 + µ0

8π
|H|2. (1.15)
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Przeprowadzając minimalizację wyrażenia (1.15) ze względu na ψ i A, otrzymuje się dwa rów-
nania Ginzburga-Landaua:

α|ψ|+ β|ψ|2 + 1

2m
(−ih̄∇− 2eA)2ψ = 0, (1.16)

j =
2e

m
(ψ∗(−ih̄∇− 2eA)ψ + ψ(ih̄∇− 2eA)ψ∗). (1.17)

Na ich podstawie możliwe jest wyznaczenie dwóch charakterystycznych wielkości: głębokości
wnikania λ oraz długość koherencji ξ.
Pierwsza z nich jest analogiczna do parametru wprowadzonego przez Londonów. Wartość |ψ|
jest w zerowym polu taka sama, niezależnie od położenia, i równa ψ0:

ψ2
0 = −α

β
> 0. (1.18)

W przypadku słabych pól nadal możemy założyć, że ψ jest stała, zatem:

∇2A = −16πµ0e
2

m
|ψ0|2A, (1.19)

co właściwie przypomina jedno z równań w teorii Londonów, które prowadzi do głębokości
wnikania. W ujęciu GL, wartość λ dana jest poprzez:

λ =

√
m

16πµ0e2|ψ0|2
. (1.20)

Drugą z charakterystycznych wielkości jest wspomniana już długość koherencji ξ. Możliwe jest
uzyskanie jej rozważając jednowymiarowy model bez pola magnetycznego:

− h̄2

2m

d2ψ

dx2
+ αψ + βψ3 = 0, (1.21)

którego to rozwiązaniem jest:

ξ(T ) =

√
h̄2

2m|α|
. (1.22)

Wielkość ta definiuje dystans na którym ψ może się zmieniać. Innym, istotnym parametrem jest
stosunek głębokości wnikania do długości koherencji, zwany parametrem Ginzburga-Landaua:

κ = λ/ξ, (1.23)

który to parametr wiąże również ze sobą pola krytyczne Hc1 i Hc2:

Hc2 = κHc1

√
2. (1.24)

Ze względu na wspólną zbieżność pól krytycznych (zgodnie z (Tc − T )1/2), κ staje się nie-
zależna od T . Wartość parametru GL pozwala rozróżnić nadprzewodniki I i II rodzaju. Dla
większości metalicznych nadprzewodników κ < 1/

√
2, natomiast dla nadprzewodników II ro-

dzaju κ > 1/
√
2, a zatem wartość 1/

√
2 jest granicą pomiędzy tymi dwoma klasami. Ma to

związek z (1.24), gdzie jeśli κ będzie większa od 1/
√
2 to Hc2 > Hc1 – wystąpi więc w materia-

le faza nadprzewodząca, ale nie wystąpi pełny efekt Meissnera. W przeciwnym wypadku stan
nadprzewodzący wystąpi jednocześnie z idealnym diamagnetyzmem, co jest charakterystyczne
dla przewodników I rodzaju.
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1.1.3 Teoria BCS

Pierwszą, w pełni kwantową teorię nadprzewodnictwa stworzyli Bardeen, Cooper oraz Schrief-
fer i od ich nazwisk teorię tę nazywa się teorią BCS. Została opublikowana w 1957 roku [14]
i poprawnie przewidziała wiele własności związanych z nadprzewodnictwem (m.in. występowa-
nie efektu Meissnera, istnienie pola krytycznego czy krytycznej gęstości prądu), a w dodatku
jej wykorzystanie doprowadziło w przyszłości do odkrycia tunelowania Josephsona. Punktem
wyjścia tej teorii było spostrzeżenie Coopera, że dwa elektrony na poziomie Fermiego, EF , jeśli
wystąpi pomiędzy nimi oddziaływanie przyciągające, stworzą stan związany o energii poniżej
EF . Taki układ związany nazwano parą Coopera. W dalszym etapie rozwoju teorii BCS zasto-
sowano techniki obliczeniowe dla układów wielu cząstek do zbioru N elektronów tworzących
pary Coopera.

Rysunek 1.5: Oddziaływanie dwóch elektronów poprzez wymianę wirtualnego fononu [17]

Oddziaływanie pomiędzy elektronami składającymi się na parę Coopera przedstawiono na
Rysunku 1.5. Proces ten polega na wymianie wirtualnego fononu pomiędzy elektronami, który
to fonon występuje tylko, gdy istnieje drugi elektron zdolny go zaabsorbować. Poprzez p1,p2

oznaczone są pędy elektronów przed wymianą, natomiast p′
1,p

′
2 – po wymianie. Pęd fononu

wynosi
∣∣qp

∣∣ = hνp/cs (h – stała Plancka, νp – częstotliwość fononu, cs – wartość prędkości
dźwięku). W krótkim przedziale czasu, gdy dochodzi do wymiany fononu, energia całego układu
może być inna niż w stanie początkowym – efekt zasady nieoznaczoności ∆E∆t ≥ h̄. Widać
zatem, że w przypadku bardzo małych wartości ∆t w takim procesie, niepewności związane
z energią są duże. Jeżeli taka różnica pomiędzy stanem początkowym, a pośrednim przekracza
hνp, wtedy oddziaływanie elektron-fonon jest przyciągające.

Zjawisko to można przedstawić jako wynik polaryzacji sieci krystalicznej przez drugi elektron
– ładunek dodatni zebrany wokół pierwszego elektronu doprowadza do zmniejszenia energii po-
tencjalnej drugiego. Właśnie dlatego w konwencjonalnych nadprzewodnikach elektrony z prze-
ciwnymi pędami i spinami (s1, s2) tworzą pary Coopera. Dla dwóch elektronów stanowiących
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taką parę prawdziwe jest, że:
p1 = −p2 s1 = −s2. (1.25)

Wynika z tego, że zarówno spin, jak i pęd całej pary Coopera znosi się. Układ taki nie jest
jednak bozonem, a kwazibozonem (operatory kreacji i anihilacji nie spełniają reguł komutacji
bozonów). Ze względu na obsadzenie tego samego stanu kwantowego, wszystkie z par posiadają
ten sam pęd w obecności zewnętrznego pola elektrycznego. Pojawienie się oporu występuje,
gdy energia zabrana z pola elektrycznego przekracza energię wiązania par Coopera, co jest
niczym innym, jak występowaniem gęstości prądu krytycznego. Ważną konsekwencją parowania
elektronów jest występowanie przerwy energetycznej 2∆ w gęstości stanów dla pojedynczych
elektronów Ds(E − EF ), która wynosi:

Ds(E − EF ) = Dn(EF )
|E − EF |√

(E − EF )2 −∆2
, (1.26)

gdzie |E − EF | ≥ ∆, a Dn to gęstość stanów stanu normalnego.
Przechodząc jednak do właściwej teorii, hamiltonian modelu BCS można zapisać jako:

ĤBCS =
∑
k,s

Ekĉ
†
ksĉks +

∑
kk′

Ukk′ ĉ†k↑
ĉ†−k↓ĉ−k′↓ĉk′↑, (1.27)

przy czym przez ĉ†k,s, ĉk,s oznaczone są operatory kreacji i anihilacji elektronu z wektorem fa-
lowym k i spinem s, przez Ek dana jest energia stanu jednocząstkowego w odniesieniu do EF ,
a Ukk′ jest potencjałem parowania elektronów. Bardeen et al. uzyskali wyniki BCS z wykorzy-
staniem metody wariacyjnej przy ograniczeniu, że średnia liczba cząstek wynosi N .

Więcej na temat teorii BCS można znaleźć w pracach [10], [17], [23], [24], natomiast w tym
rozdziale jej wyniki zostaną przybliżone na drodze transformacji Bogoliubova–Valatina [25].
W rozważaniach tych wychodzi się z hamiltonianu zakładającego istnienie stałego, przyciąga-
jącego oddziaływania parującego U :

H =
∑
k

E(k)
(
ĉ†kĉk + ĉ†−kĉ−k

)
− U

∑
kk′

ĉ†
k′ ĉ

†
−k′ ĉ−kĉk. (1.28)

Tutaj spin dodatni określa indeks k, a ujemny −k. W dalszych krokach wprowadza się nastę-
pujące operatory kreacji i anihilacji:

α̂k = ukĉk − vkĉ
†
−k, α̂−k = ukĉ−k + vkĉ

†
k, α̂†

k = ukĉ
†
k − vkĉ−k, α†

−k = ukc
†
−k + vkĉk. (1.29)

W celu zachowania relacji komutacji operatorów â jak w ĉ, przyjmuje się założenia:
u2k + v2k = 1, uk = u−k, vk = −v−k, oraz niech uk jest niezerowy odpowiednio wewnątrz,
natomiast vk poza sferą Fermiego. Dodatkowo:

uk = 1, vk = 0 dla k > kF , (1.30)

uk = 0, vk = 1 dla k < kF . (1.31)
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Po wprowadzeniu operatora ˆ̄HG = Ĥ − EF N̂ (N̂ – operator liczby cząstek) i przeprowadzeniu
odpowiednich przekształceń, ostatecznie otrzymuje się hamiltonian stanu podstawowego, dany:

ˆ̄HG = 2
∑
k

ε(k)v2k − U
∑
k,k′

ukvkuk′vk′

+
∑
k

[
2ukvkε(k)−

(
u2k − v2k

)
U
∑
k′

uk′vk′

](
α̂†
kα̂

†
−k + α̂−kα̂k

)
,

(1.32)

gdzie ε(k) = E(k) − EF . W kolejnym kroku, w celu zredukowania nawiasu kwadratowego
z wyrażenia (1.32) wprowadza się stałą:

∆ = U
∑
k

ukvk, (1.33)

oraz nakłada warunek:
2ukvkε(k) = ∆

(
u2k − v2k

)
. (1.34)

Przy założeniu u2k + v2k = 1 i (1.34) da się wykazać, że:

ξk =
ε(k)√

ε2(k) + ∆2
, u2k =

1

2
(1 + ξk) , v2k =

1

2
(1− ξk) . (1.35)

Możliwe jest zatem – z (1.33) i (1.35) – uzyskanie równania:

∆ = U
∑
k

ukvk =
U

2

∑
k

∆√
ε2(k) + ∆2

. (1.36)

Mając na uwadze, że ∆ ̸= 0, tak U , a więc i całe wyrażenie, ma wartość niezerową tylko
w zakresie |ε(k)| ≤ h̄ωq. Powyższa suma jest przeprowadzana tylko dla jednego kierunku spinu,
zatem gęstość stanów wynosi D(ε)/2. Z zamiany wzoru (1.36) na całkę wynika, że:

U

4

∫ h̄ωq

−h̄ωq

D(ε)dε√
ε2 +∆2

≈ UD(EF )

4

∫ h̄ωq

−h̄ωq

dε√
ε2 +∆2

= 1. (1.37)

Rozwiązanie powyższego wyrażenia daje wartość przerwy energetycznej, a więc także i energię
wiązania pary Coopera:

∆ = 2h̄ωq exp

[
−2

D(EF )U

]
, (1.38)

gdzie ωq jest częstością fononu. Dodatkowo możliwe jest wyznaczenie energii kondensatu w sta-
nie podstawowym. Znając energię zapełnionej sfery Fermiego: H̄0 = 2

∑
k<kF

ε(k) oraz korzy-
stając z (1.32) wyznacza się różnicę energii pomiędzy oddziałującym i nieoddziałującym gazem
elektronowym (w takim wypadku współczynnik przy nawiasie kwadratowym jest zerowy):

E = H̄G − H̄0 = 2
∑
k

ε(k)v2k − 2
∑
k<kF

ε(k)− U
∑
kk′

ukvkuk′vk′ . (1.39)

Odpowiednio przekształcając powyższe (korzystając z wyrażeń (1.35)) oraz zamieniając na
całkę po jednym kierunku spinów i wyznaczając ją, otrzymuje się:

E =
D(EF )

2
(h̄ωq)

2

1−
√

1 +

(
∆

h̄ωq

)2
 ≈ −D(EF )∆

2

4
. (1.40)
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Powyższa wartość E jest jednak poprawna tylko dla słabych oddziaływań (∆ ≪ h̄ωq).
Ciekawe wnioski można wysunąć rozważając stany wzbudzone. W T = 0 określone są one

hamiltonianem:
H̄e = H̄G +

∑
k

2ukvk
∆

(
ε2(k) + ∆2

)
(nk↑ + n−k↓) . (1.41)

Z wyrażenia (1.41) i (1.36) wynika:

E − E0 =
∑
k

[
ε2(k) + ∆2

]1/2
nk, (1.42)

gdzie energia kwazicząstki to: ε̄(k) =
√
ε2(k) + ∆2. Konsekwencją tego jest fakt, że najniższe

stany wzbudzone są oddalone od stanu podstawowego o przerwę energetyczną ∆, co obrazuje
Rys. 1.6.

Rysunek 1.6: Wykres energii kwazicząstki ε̄(k) w funkcji ε(k) = E(k)− EF [24]

W stanie różnym od zerowej temperatury trzeba przyjąć już rozkład Fermiego fk, gdzie
energią jest ε̄(k). W takim wypadku przerwa energetyczna staje się zależna od temperatury:

∆(T ) = U
∑
k′

uk′vk′ (1− 2fk′) =
U

2

∑
k′

∆(T )√
ε2 (k′) + ∆2(T )

(1− 2fk′) . (1.43)

Dokonując szeregu przekształceń możliwe jest wyznaczenie relacji pomiędzy przerwą energe-
tyczną a temperaturą krytyczną:

kBTc ≈ 0.57∆(0) =⇒ 2∆(0)

kBTc
≈ 3.53. (1.44)

Jeżeli natomiast przyjmie się za ωq częstość Debye’a ωD, a następnie zastąpi θD = h̄ωD/kB, to
z równań (1.38) i (1.44) wynika:

Tc ≈ 1.13θD exp

[
− 2

D(EF )U

]
. (1.45)

(Należy pamiętać, że w przypadku notacji stosowanej w teorii BCS gęstość stanów jest na spin
N(EF ) = D(EF )/2, a U = V ).
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2 Stopy wysokiej entropii

Znany już od epoki brązu proces domieszkowania był wykorzystywany do uzyskiwania pożąda-
nych własności materiałów i od tego momentu stał się nieodłącznym elementem historii ludz-
kości. Za przykład mogą posłużyć srebrne monety, które w średniowieczu były domieszkowane
miedzią dla zwiększenia twardości. Czasy obecne przynoszą stal, gdzie oprócz dominującego
żelaza dodawany jest węgiel czy chrom dla uzyskania odpowiednio wytrzymałości i odporności
przed korozją. Obydwa te przykłady łączy taka sama strategia domieszkowania: do jednego
– wiodącego – pierwiastka dodawane są niewielkie ilości innych. Takie konwencjonalne podej-
ście wykorzystywane było w przeważającej większości znanych stopów. Ma ono jednak jedną,
zasadniczą wadę – znacząco ogranicza liczbę możliwych kombinacji pierwiastków [26], [27].

Jednak, od niemalże dwudziestu lat intensywnie badana jest nowa rodzina stopów, sil-
nie kontrastująca ideowo z modelem przedstawionym wcześniej. Rodzina ta charakteryzuje się
jednoczesnym występowaniem kilku pierwiastków w stosunkowo wysokiej koncentracji, dając
olbrzymią ilość nowych kombinacji do zbadania. Grupą tą są stopy wysokiej entropii.

Odkrycie HEA

Chociaż, jak wspomniano wcześniej, zainteresowanie naukowe tymi materiałami trwa dopiero
niecałe dwie dekady, to pierwsze badania nad HEA przeprowadzono już w latach 80. [28]. W roku
1981 Cantor i jego student Alan Vincent uzyskali serię stopów, w których znajdowało się wiele
składników w równych proporcjach. Podobny eksperyment przeprowadzony został w 1998 roku,
lecz w owym czasie wyniki te spisane zostały jedynie w ramach prac dyplomowych. Dopiero,
gdy Isaac Chang powtórzył badania Cantora, zaowocowało to publikacją na łamach Material
Science and Engineering A [29]. Z zawartych tam badań mikrostruktury interesującym okazał
się fakt, że większość uzyskanych stopów zawierała pięcioelementową fazę FCC, posiadającą
charakterystyczną, dendrytową strukturę.

Wczesne prace nad materiałami tego typu prowadzone były również w Tajwanie. Niezależnie
od badań Cantora, od 1995 roku J.W.Yeh badał wieloskładnikowe stopy bazując na przekona-
niu, że wysoka entropia mieszania powinna mieć znaczny udział w redukcji liczby faz takich
materiałów. Do 2003 roku w ramach prac dyplomowych pod przewodnictwem Yeh i jego współ-
pracowników przeprowadzone zostały serie badań nad HEA, skupiające się na własnościach
strukturalnych, mechanicznych oraz odporności na korozję. Publikacja prezentująca koncept
HEA pojawiła się w 2004 roku [30] i była pierwszą, która zawierała wyniki eksperymentalnych
badań HEA oraz przedstawiła powiązaną z nimi teorię. W tym samym roku ukazały się również
3 inne publikacje obracające się wokół owego zagadnienia.

Od czasu pojawienia się wspomnianych publikacji zainteresowanie naukowe HEA stale rośnie
– świadczy o tym chociażby liczba corocznych publikacji (Rys. 2.1). Jest to również sugestią
występowania ogromnego potencjału w tej dziedzinie.
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Rysunek 2.1: Statystyki publikacji dotyczących tematyki HEA z bazy Scopus do lipca 2022 [31]

2.1 Definicja

Choć od pierwszych publikacji dotyczących HEA minęło już kilkanaście lat, tak nadal nie
występuje jednoznaczne kryterium pozwalające je zdefiniować. Zgodnie z najczęściej stosowaną
definicją zaproponowaną przez Yeh et al. [32] stopy wysokiej entropii składają się z wielu
(co najmniej pięciu) wiodących pierwiastków, zwykle w bardzo zbliżonych koncentracjach –
z przedziału 5%−35%, natomiast koncentracja drugorzędnych składników powinna być mniejsza
niż 5%. W materiałach tych główną rolę gra entropia mieszania ∆Smix, która to znacznie
zwiększa stabilność – zwłaszcza w wysokich temperaturach – roztworów stałych w porównaniu
z fazami międzymetalicznymi.

Kolejnym kryterium, na bazie którego możliwe jest definiowanie HEA, jest właśnie wartość
∆Smix, w której to największy wkład ma entropia konfiguracyjna ∆Sconf . Warto jednak pamię-
tać, że oprócz ∆Sconf występują też inne czynniki wpływające na całkowitą wartość entropii
mieszania – swój udział ma też entropia: wibracyjna, magnetyczna dipolowa i elektronowa.
Spośród nich jednak to entropia konfiguracyjna ma największy wkład [33].

Z punktu widzenia termodynamiki statystycznej można wykorzystać równanie Boltzmanna
do wyznaczenia entropii konfiguracyjnej układu:

∆Sconf = k lnw, (2.1)

gdzie k to stała Boltzmanna, natomiast w – liczba możliwych konfiguracji. Chcąc uzyskać
zmianę entropii konfiguracyjnej na mol roztworu stałego dla n elementów z ułamkiem molowym
xi, można wyznaczyć ∆Sconf jako:

∆Sconf = −R
n∑

i=1

xi lnxi, (2.2)

gdzie R to stała gazowa. Oznacza to, że w przypadku równych stosunków molowych równanie
(2.2) można zapisać jako:

∆Sconf = −R
(
1

n
ln

1

n
+

1

n
ln

1

n
+ · · ·+ 1

n
ln

1

n

)
= −R ln

1

n
= R lnn. (2.3)
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Konsekwencją powyższego wzoru jest fakt, że wraz ze wzrostem liczby składników wzrasta
również wartość ∆Sconf . Dla przykładu: w roztworze o równych koncentracjach, składającym
się z 5 różnych pierwiastków, entropia konfiguracyjna osiągnie wartość ≈ 1.61 R, natomiast dla
trójskładnikowego: ≈ 1.1 R. Z tego też powodu granicą pomiędzy stopami średniej i wysokiej
entropii jest ogólnie przyjęta wartość 1.5 R.

2.2 Kluczowe zjawiska

W przypadku HEA można wymienić cztery zasadnicze efekty, które wpływają tak na ich wła-
sności, jak i mikrostrukturę. Pierwszym z nich, a zarazem najistotniejszym, jest efekt wysokiej

entropii.
Zjawisko to charakteryzuje się zmniejszaniem energii Gibbsa Gmix faz roztworów stałych

i ułatwia ich formowanie poprzez wyższą entropię mieszania. Sprawia to także, że liczba owych
faz w HEA zmniejsza się, a ich struktura staje się prostsza. Jest to po części w sprzeczności
ze znanymi koncepcjami metalurgii, gdzie spodziewać się można, że w przypadku materiałów
złożonych z tak wielu pierwiastków występować będzie wiele faz, doprowadzając przy tym
do występowania skomplikowanej struktury, która byłaby trudna w analizie, jak również –
zwyczajnie krucha. Zgodnie z regułą faz Gibbsa, liczba faz P stopu w stanie równowagi dana
jest:

P = C + 1− F, (2.4)

gdzie C jest liczbą składników, a F liczbą termodynamicznych stopni swobody. Takie przewi-
dywania jednak nie uwzględniają wpływu wysokiej entropii.

Energia swobodna mieszania Gibbsa dana jest wyrażeniem:

∆Gmix = ∆Hmix − T∆Smix, (2.5)

gdzie T – temperatura, a Hmix – entalpia mieszania, która może być wyznaczona zgodnie ze
wzorem:

∆Hmix = 4
n∑

i=1,j ̸=i

∆Hmix
⟨i,j⟩XiXj +

∑
k

∆H trans
k Xk, (2.6)

przy czym Xk jest ułamkiem molowym niemetalicznego pierwiastka k w układzie, a Hmix
⟨i,j⟩ jest

entalpią mieszania na mol stopu i− j, natomiast ∆H trans
k jest entalpią transformacji składnika

k ze stanu normalnego do metalicznego.
Z równania (2.5) wynika zatem, że w przypadku wysokiego wkładu entropii – szczególnie,

jeżeli temperatura będzie wystarczająco wysoka – udział ∆Smix będzie w stanie ustabilizować
daną fazę. Analogiczny proces zachodzi w czystych metalach, gdzie zjawisko topnienia występuje
na wskutek tego, że entropia stanu ciekłego jest wyższa w porównaniu do stanu stałego.
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W przypadku mieszanin możliwe jest wystąpienie szeregu stanów, jednak zgodnie z drugą
zasadą termodynamiki w stanie równowagi występować będzie stan charakteryzujący się naj-
mniejszą wartością energii Gibbsa. Wyróżnić można trzy rodzaje współzawodniczących kategorii
faz: pierwiastkowe, międzymetaliczne i roztwory stałe. Faza pierwiastkowa jest roztworem sta-
łym bazującym na jednym metalicznym pierwiastku. Przez fazę międzymetaliczną rozumie się
stechiometryczne związki z potencjalnie skomplikowanymi sieciami krystalicznymi, a roztwora-
mi stałymi nazywa się fazy, w których występuje znaczące mieszanie pierwiastków w prostych
sieciach (BCC, FCC, HCP).

Po rozważeniu formowania się powyższych stanów tylko i wyłącznie na podstawie ∆Smix,

∆Hmix oraz ∆Gmix okazuje się, że fazy pierwiastkowe posiadają niewielkie, ujemne wartości
∆Hmix i ∆Smix, a fazy międzymetaliczne: wysoce ujemną ∆Hmix, lecz małą ∆Smix. W roztwo-
rach stałych entalpia nie jest co prawda tak silnie ujemna jak w przypadku faz międzymeta-
licznych, natomiast charakteryzują się one wysoką ∆Smix (2.3). Właśnie z tego powodu ostatni
wariant może stać się konkurencyjnym, jak i bardziej stabilnym stanem od pozostałych.

Efekt silnej dystorsji sieci

Mnogość składników w HEA ma wpływ nie tylko na wartość entropii, ale również znacząco
modyfikuje sieć krystaliczną. Wynika to w głównej mierze z faktu, że każdy z atomów w swo-
im najbliższym sąsiedztwie posiada odmienne atomy, charakteryzujące się różnymi rozmiarami.
Większe atomy odpychają sąsiadujące, natomiast wokół mniejszych tworzy się dodatkowa prze-
strzeń. Dodatkowo, oprócz różnic w rozmiarach samych atomów, wpływ ma także różna energia
wiązania oraz tendencja do formowania innych rodzajów sieci pomiędzy składowymi atomami,
a udział ten jest inny dla każdej pozycji w sieci. W rezultacie naprężenia wewnątrz sieci krysta-
licznej mogą być znacznie większe, niż w odniesieniu do konwencjonalnych stopów – efektywnie
doprowadzając do jej znaczącej dystorsji (Rys. 2.2a). Pomimo losowości obsadzenia atomów
w takich materiałach występuje pewna uśredniona sieć krystaliczna – jej wyznaczenie możliwe
jest poprzez dyfrakcję rentgenowską.

Zmiany w sieci krystalicznej pociągają też za sobą zmiany we właściwościach HEA – zwięk-
szenie wytrzymałości i twardości roztworu stałego przez utrudnianie przemieszczania się dys-
lokacji, czy też zwiększenie rozpraszania elektronów i fononów, co w efekcie doprowadza do
spadku przewodnictwa elektrycznego i cieplnego. Co ciekawe, własności nie są podatne na tem-
peraturę – jest to efekt tego, że dystorsja sieci wynikająca z drgań atomów jest stosunkowo
mała w porównaniu do tej wywołanej losowym obsadzeniem sieci.
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Rysunek 2.2: (a) Dwuwymiarowa sieć krystaliczna roztworu stałego z różnymi składnikami.
Linią przerywaną zaznaczono uśrednioną sieć krystaliczną [32]. (b) Efekt koktajlowy wprowa-
dzony przez dodatek Al w AlxCoCrCuFeN [27]

Efekt koktajlowy

W wielofazowych stopach – więc także w HEA – zgodnie z regułą mieszanin można przewidywać,
że ogólne własności tych materiałów są w pewien sposób związane z kształtem, rozkładem,
granicami, a także samymi własnościami faz wchodzących w ich skład. Warto jednak też brać
pod uwagę oddziaływania pomiędzy nimi – każda z nich w skali atomowej może być rozważana
jako kompozyt. Oddziaływania te sprawiają, że mogą pojawić się nowe efekty, które nie wynikają
ze zwyczajnego uśrednienia własności każdej z faz.

Za przykład może posłużyć aluminium będące metalem miękkim, gdzie po jego dodaniu
do HEA można spodziewać się tego, że twardość wynikowego stopu spadnie – w praktyce
(w przypadku AlxCoCrCuFeNi) efekt jest odwrotny, co przedstawiono na Rysunku 2.2b. Wynika
to częściowo z formacji fazy BCC po przekroczeniu pewnego progu koncentracji Al, lecz ma
także w tym udział większy rozmiar atomów aluminium oraz silniejsze wiązanie pomiędzy nimi,
a innymi atomami.

Widoczne jest zatem, że HEA mogą uzyskiwać nowe, makroskopowe właściwości, które są
wynikiem interakcji pomiędzy pierwiastkami, a nie rezultatem uśrednienia charakterystyk faz
– to właśnie zjawisko określa termin „efekt koktajlowy” w stopach wysokiej entropii [27], [32],
[33]. Warto również wspomnieć, że zjawisko to ma bardziej charakter „obserwacji” niż hipotezy,
jak jest to w przypadku pozostałych kluczowych efektów [34].
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Efekt powolnej dyfuzji

Ostatni z charakterystycznych efektów HEA związany jest z szybkością zachodzenia dyfuzji
oraz kinetyki przemian fazowych, które to procesy uważa się za znacznie wolniejsze niż w kon-
wencjonalnych stopach. Na efekt ten składają się zasadniczo dwa powody:

• W HEA sąsiadujące ze sobą atomy są różne, a wraz z nimi – inne energie wiązania, dlatego
też gdy atom przeskakuje na wakansje, jego sąsiedztwo się zmienia. Pociąga to za sobą
dwie możliwości zachowania z perspektywy dyfuzji. W przypadku, gdy atom przeskoczy
na miejsce o niższej niż pierwotnie energii, wtedy staje się „uwięziony”, a szansa kolejnej
zmiany pozycji jest mniejsza. Z drugiej strony atom przechodząc na wakansję o wyższej
energii będzie miał większą szansę na powrót do początkowego stanu. Niezależnie od
tego, który z wariantów zajdzie, prędkość procesu dyfuzji spada. Konwencjonalne stopy
charakteryzują się znacznie bardziej jednorodnym obsadzeniem sieci, w związku z czym
efekt ten nie występuje.

• Każdy z pierwiastków charakteryzuje się inną szybkością dyfuzji – niektóre z nich są mniej
aktywne od innych, przez co zajmowanie wakansji jest trudniejsze. Z perspektywy prze-
mian fazowych (np. tworzenie nowych faz, wzrost ziaren) optymalny jest wariant, gdzie
wszystkie składowe poruszają się z tą samą prędkością – potrzebne jest bowiem wspólne
przemieszczenie wielu pierwiastków. Sprawia to, że w HEA ruch najwolniejszych atomów
jest czynnikiem ograniczającym, przeszkadzającym w transformacji. Występują jednak
pewne zalety powolnej dyfuzji. Możliwe jest dzięki niej np. uzyskanie stanu przesycone-
go, bądź zwiększenie temperatury rekrystalizacji. Pozwala to na sprawniejszą kontrolę
mikrostruktury oraz własności wytwarzanych stopów.

2.3 Własności

Samo odkrycie nowego rodzaju materiałów nie jest jednak jedynym powodem skupionego wo-
kół nich zainteresowania naukowego. Niektóre ze zbadanych HEA charakteryzują się bowiem
porównywalnymi bądź lepszymi własnościami mechanicznymi i fizycznymi w zestawieniu ze
znanymi do tej pory metalami i stopami – wysoka odporność na pękanie, wytrzymałość, od-
porność na korozję, a w niektórych zaobserwowano też nadprzewodnictwo [35]. Parametry te
są wynikiem występowania opisanych wcześniej kluczowych efektów (Sekcja 2.2).

Jak wspomniano też wcześniej, badanie owych własności jest głównym „nurtem” zaintere-
sowania – widoczne jest to po liczbie publikacji z tej dziedziny (Rys. 2.3).
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Rysunek 2.3: Liczba publikacji z bazy Scopus dot. HEA do 12.2020 z podziałem na ich tema-
tykę [36]

Jako przykład intrygujących cech zaliczyć można m.in. wysoką twardość niektórych HEA
w stosunku do gęstości – własność szczególnie pożądana i aktywnie poszukiwana w dziedzinie
inżynierii lotniczej i kosmicznej. W tym aspekcie niektóre zespoły uzyskały już obiecujące wyniki
– wyróżnić można HEA CrNbTiVZr (Senkov et al. [37]) z twardością Vickersa 4.72 GPa przy
gęstości 6.57 g/cm3, gdzie dla porównania dla stali wynosi ona 1.50−4.80 GPa [35], jednak przy
większej gęstości (7.8 g/cm3). Według autorów wysoka twardość wynikać może z występowania
nieuporządkowanych roztworów stałych o strukturze BCC.

Rysunek 2.4: Zależność temperaturowa granicy plastyczności dla wybranych HEA oraz typo-
wych nadstopów (Inconel 718, Haynes 230) [35]

Tym, czym jednak zdecydowanie wyróżniają się HEA, są znakomite parametry w wysokich
temperaturach – powolna dyfuzja sprawia, że wykazują znacznie lepsze własności mechaniczne
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niż niektóre nadstopy, czyli materiały projektowane do zastosowań w takich warunkach (np.
Inconel 718 i Haynes 230). Przedstawione jest to na Rysunku 2.4. Widać wyraźnie, że nadstopy
charakteryzują się wysoką i stałą wartością granicy plastyczności, lecz tylko do około 600◦C,
gdzie niektóre z HEA utrzymują wartość większą niż 1 GPa powyżej 1200◦C.

Rysunek 2.5: Wykres ciągliwości od wytrzymałości na rozciąganie dla niektórych HEA w po-
równaniu z typowymi stopami [35]

HEA wyłamują się również ze znanego od dawna zjawiska w wielu stopach, które objawia się
tym, że zwiększanie wytrzymałości na rozciąganie doprowadza do spadku ciągliwości i vice versa
(ang. strength–ductility paradox ). Doskonale ilustruje to wykres na Rysunku 2.5, gdzie widoczne
jest, że konwencjonalne materiały układają się wzdłuż czerwonej, przerywanej linii, natomiast
HEA drastycznie odbiegają od tego trendu. Przykładem takiego materiału jest CrMnFeCoNi

[38] wykazujący niezwykłą ciągliwość (≈ 70%) i wytrzymałość (> 1 GPa) nawet w 77 K.

2.3.1 Nadprzewodnictwo

Spośród wymienionych własności HEA na szczególną uwagę zasługuje nadprzewodnictwo od-
kryte po raz pierwszy w 2014 r. w stopie Ta34Nb33Hf8Zr14Ti11 [39], [40]. W owym czasie więk-
szość badanych HEA składało się z metali 3d, natomiast stop badany przez zespół w składzie
Koželj et al. złożony był w głównej mierze z pierwiastków 4d i 5d. Temperatura krytyczna
owego HEA wynosiła Tc = 7.3 K, co nie jest imponującym wynikiem w zestawieniu z czystym
Nb czy szeroko stosowanym stopem Nb− Ti (o Tc odpowiednio 9.2 K i ∼ 10 K). Wszystkie te
związki posiadają tą samą strukturę BCC (grupa przestrzenna Im-3m) i wszystkie wykazują
nadprzewodnictwo – różna jest jednak ∆Smix i Tc. Tym co jednak mogło być zaskoczeniem
był sam fakt, że stopy charakteryzujące się tak wysokim nieuporządkowaniem mogą wykazy-
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wać nadprzewodnictwo makroskopowo – zostało to potwierdzone na podstawie pomiarów ciepła
właściwego [40]. Z owych wyników również wnioskuje się, że nadprzewodnictwo w tym materiale
jest konwencjonalne (gdzie parowanie elektronów jest pośredniczone przez fonony). Z perspek-
tywy mechanizmu nadprzewodnictwa podobne wyniki obserwuje się w większości HEA oraz
związków typu HEA.

Tym, czym jednak jeszcze wyróżnia się Ta34Nb33Hf8Zr14Ti11, jest posiadanie stosunkowo ni-
skiej wartości oporności resztkowej w niskich temperaturach, oraz małej wartości współczynnika
RRR (residual resistivity ratio), który opisuje zmiany oporności indukowane temperaturą. O ile
drugą z tych cech można wytłumaczyć występowaniem nieuporządkowania (silne rozpraszanie
na nieporządku, niezależnie od temperatury), o tyle wyjaśnienie pierwszego efektu było możliwe
dopiero po przeprowadzeniu obliczeń struktury elektronowej, co opisano w dalszej części.

Obserwowano również w HEA wysoką odporność na wpływ ciśnienia. Dla przykładu można
podać (TaNb)0.67(HfZrTi)0.33, w którym to do pewnej wartości ciśnienia krytycznego Pc tempe-
ratura przejścia nieznacznie wzrasta (do ≈ 10 K) [41]. Przy dalszym zwiększaniu ciśnienia stan
nadprzewodzący utrzymywał się nawet do P ≈ 190 GPa. Podobny trend obserwowano również
w innych HEA i związkach typu HEA, gdzie do Pc następuje wzrost temperatury krytycznej,
natomiast po jego przekroczeniu Tc utrzymuje w przybliżeniu stałą wartość [42], [43].

Zgodnie z podziałem przedstawionym w [42] wyróżniane są następujące typy nadprzewod-
ników HEA:

• Typ A: stopy składające się jedynie z pierwiastków znajdujących się po lewej stronie grupy
metali przejściowych w układzie okresowym. Na tą chwilę zawiera w sobie najczęściej
badane nadprzewodniki HEA (należy do niej m.in. Ta34Nb33Hf8Zr14Ti11). Stopy te cechują
się sieciami krystalicznymi BCC w grupie przestrzennej Im-3m o niewielkiej stałej sieci
a0, zwykle zbliżonej do 3.2 Å, natomiast zakres Tc oraz najwyższe µ0Hc2 to odpowiednio
4.0− 9.2 K i 11.7 T.

• Typ B: związki zawierające w głównej mierze pierwiastki metali przejściowych z grup
3 − 7, jednak w porównaniu do typu A wyróżniają się nieco bardziej skomplikowanymi
sieciami krystalicznymi typu α-Mn bądź połączeniem sieci BCC i HCP. Wykazują jednak
zauważalnie niższe wartości Tc – zwykle zawierają się w przedziale 1.9− 5.7 K, natomiast
najwyższe znane pole krytyczne ma wartość 7.9 T.

• Typ C: związki, w skład których wchodzą pierwiastki pierwszych i ostatnich grup metali
przejściowych. Za przykład posłużyć może rodzina Sc-Zr-Nb-Ta-Rh-Pd ze strukturą typu
CsCl; charakteryzują się Tc z zakresu 3.9− 9.3 K i maksymalną µ0Hc2 = 10.7 T.

• Typ D: zaliczyć do tej grupy można stop Re0.56Nb0.11Ti0.11Zr0.11Hf0.11 o sieci HCP (Tc =
4.4 K i µ0Hc2 = 2.3 mT. Pamiętać trzeba natomiast, że koncentracja Re przekracza
(5% − 35%), jak i entropia mieszania Smix = 1.29 również jest poniżej założenia jednej
z klasyfikacji HEA.
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Na stopy wysokiej entropii istotny wpływ ma liczba elektronów walencyjnych (VEC, Valen-
ce electron count) – tak na ich stabilność, jak i na Tc. Na Rysunku 2.6 zawarte jest zestawienie
wartości Tc różnych HEA w funkcji VEC. Można dostrzec, że nadprzewodniki HEA z poszcze-
gólnych grup zawierają się wokół określonych wartości VEC i wykazują na ogół podobny trend.
W porównaniu jednak z pozostałymi rodzajami, nadprzewodniki HEA typu A pod względem
temperatur krytycznych znajdują się poniżej krystalicznych nadprzewodników, dla takich sa-
mych wartości VEC – sugeruje to istotną rolę uporządkowania sieci w tej grupie stopów.

Rysunek 2.6: Wykres Tc w funkcji VEC (w elektronach na atom) dla różnych grup HEA po-
równany z stopami bezpostaciowymi oraz klasycznymi stopami [42]

Kluczowy wpływ na Tc mają również podstawienia atomów. Przegląd wyników badań z tego
zakresu znajduje się w [42], natomiast do ciekawych obserwacji należy wpływ niobu. Pierwia-
stek ten zdaje się być ważnym składnikiem definiującym temperaturę przejścia w tych rodza-
jach nadprzewodników. Jego podmiana na inny, izoelektronowy składnik zmniejsza znacząco
Tc (nawet do 60%). Za powód tego zjawiska przewiduje się pozytywny wpływ Nb na sprzężenie
elektron-fonon.

W poprzedniej części rozdziału wspominano o roli wysokiej entropii na strukturę i własności
HEA, pojawia się więc pytanie: jaki ma ona wpływ na nadprzewodnictwo? Niestety, w trak-
cie pisania tej pracy zbyt mała ilość badań podjęła ten temat. Badanie wpływu ∆Smix na
Tc w stopie Ta-Nb-Hf-Zr-Ti [44] nie przyniosło jasnych wniosków w kwestii relacji pomiędzy ty-
mi parametrami. Sugeruje to, że główną rolą entropii w HEA jest stabilizacja struktury aniżeli
wpływ na Tc.

W literaturze znaleźć można też wyniki przeprowadzonych badań od strony obliczeń struktu-
ry elektronowej [45], [46]. Wynika z nich, że nieporządek w stopie Ta-Nb-Hf-Zr-Ti ma nieznaczny
wpływ na strukturę elektronową. Niewielkie rozmycie pasm energetycznych tłumaczy względnie
niską – porównywalną z typowymi stopami binarnymi – wartość oporności resztkowej. Wyniki
badań stałej sprzężenia elektron-fonon w Ta34Nb33Hf8Zr14Ti11 są również zgodne z rezultata-
mi eksperymentu, co potwierdza występowanie w tym związku konwencjonalnego mechanizmu
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nadprzewodnictwa. Dodatkowo, symulacja wpływu ciśnienia na Tc w (TaNb)0.67(HfZrTi)0.33

okazała się w znacznym stopniu poprawnie przewidywać zmiany obserwowane doświadczalnie.

Związki typu HEA

Oprócz HEA opisywanych wcześniej, istnieje także koncepcja związków typu HEA (HEA-type
compounds). W przeciwieństwie do standardowych stopów wysokiej entropii, charakteryzują
się one tym, że krystalizują w strukturach zawierających niezależne od siebie podsieci (np.
struktura CuAl2). Pozwala to na wprowadzenie pożądanego składu na każdej z nich, przez co
możliwe jest uzyskanie wysokiej wartości ∆Smix. Przykłady takich związków przedstawiono na
Rysunku 2.7.

Rysunek 2.7: Zestawienie struktury krystalicznej HEA (a), oraz związków typu HEA (b-e) [40]
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3 Metody obliczeniowe

Rozdział ten poświęcony jest wprowadzeniu podstaw teoretycznych metod obliczeniowych wy-
korzystanych w niniejszej pracy – teorii funkcjonału gęstości (DFT, density functional theory).
Przedstawione są również same metody obliczeniowe, z pomocą których wyznaczana była struk-
tura elektronowa (metoda KKR-CPA, pseudopotencjału, oraz stowarzyszonych fal płaskich),
jak również perturbacyjna teoria funkcjonału gęstości (DFPT, density functional perturbation
theory) umożliwiająca badanie dynamiki atomów.
Literatura opisująca owo zagadnienie jest bardzo szeroka i Czytelnik pragnący poznać szczegóły
może sięgnąć po pozycje [47]–[53], na podstawie których powstał ten rozdział. Pewne fragmenty
opierają się również na pracy inżynierskiej autora niniejszej pracy [54].

3.1 Teoria funkcjonału gęstości

Rozważania nad problemem warto rozpocząć od przypomnienia podstaw: w mechanice kwanto-
wej wykorzystywana jest funkcja falowa układu ψ, która to funkcja zawiera wszystkie informacje
o układzie [53]. W przypadku nierelatywistycznego układu dla Ne elektronów i Nn jąder (o poło-
żeniu odpowiednio r i R), funkcję falową uzyskuje się przez rozwiązanie równania Schrödingera
niezależnego od czasu:

Ĥψ(r1, r2, . . . , rNe ,R1,R2, . . . ,RNn) = Eψ(r1, r2, . . . , rNe ,R1,R2, . . . ,RNn), (3.1)

gdzie energie E są wartościami własnymi hamiltonianiu Ĥ. Jeżeli jednak mówimy o układzie
rzeczywistym, bardzo szybko można zauważyć, że ten problem wielu ciał wymaga uwzględnienia
tak elektronów, jak i jąder rzędu liczby Avogadro [49]. Rozwiązanie takiego układu jest, jak
łatwo się domyślić, niemożliwe ze względu na brak mocy obliczeniowej, która byłaby w stanie
uporać się z takim układem – dlatego też konieczne jest uproszczenie problemu.

Przybliżenie Borna-Oppenheimera i Hartree-Focka

Hamiltonian układu przedstawionego równaniem (3.1) dany jest następująco [47]:

Ĥ = −
Ne∑
i=1

∇2
i −

Nn∑
k=1

∇2
k +

Ne∑
i<j;i ̸=j

1

|ri − rj|
−

Ne∑
i=1

Nn∑
k=1

2Zk

|ri −Rk|
+

Nn∑
k ̸=k′

ZkZk′

|Rk −Rk′|
, (3.2)

gdzie Zk jest liczbą protonów w jądrze atomowym. Pierwsze dwa wyrazy to energia kinetycz-
na odpowiednio elektronów i jąder, kolejno występuje: odpychanie kulombowskie pomiędzy
elektronami, przyciąganie pomiędzy elektronami i jądrami, oraz odpychanie pomiędzy poszcze-
gólnymi jądrami atomowymi. Powyższy hamiltonian jest wyrażony w jednostkach atomowych,
gdzie e2 = 2, a h̄ = 2me = kel = 1 i konwencja ta stosowana jest w dalszej części pracy.

Pierwszym z używanych uproszczeń zagadnienia jest przybliżenie Borna-Oppenheimera. Po-
zwala ono na rozseparowanie funkcji falowej układu elektronów i jąder. W konsekwencji można
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zapisać następujące wyrażenie:

ψ(r1, r2, . . . , rNe ,R1,R2, . . . ,RNn) = ψe(r1, r2, . . . , rNe)ψn(R1,R2, . . . ,RNn). (3.3)

Przybliżenie to opiera się na fakcie, że elektrony posiadają znacznie mniejszą masę od jąder,
w związku z czym można przyjąć, że jądra są stacjonarne w odniesieniu do ruchu elektronów –
i to właśnie tylko ruch elektronów będzie rozpatrywany. W dalszej części funkcja falowa jąder
ψn jest pomijana, natomiast stopnie swobody pochodzące od nich (np. sieć krystaliczna) będą
uwzględniane jedynie w formie potencjału zewnętrznego V oddziałującego na układ zależący
już jedynie od współrzędnych elektronowych.
Efektywnie podejście to prowadzi do zredukowania hamiltonianu o element odpowiedzialny za
ruch jąder i oddziaływania pomiędzy nimi, co sprowadza wyrażenie (3.2) do postaci:

Ĥ = T̂ + Û + V̂ = −
Ne∑
i=1

∇2
i +

Ne∑
i<j

1

|ri − rj|
−

Ne∑
i=1

Nn∑
k=1

Zk

|ri −Rk|
, (3.4)

gdzie T̂ jest operatorem energii kinetycznej elektronów, Û – operatorem oddziaływania energii
kulombowskiej pomiędzy elektronami, a V̂ odpowiada za oddziaływanie elektronów z polem
zewnętrznym (czyli potencjałem pochodzącym od k-jąder). W późniejszym etapie uwzględniana
jest również stała energia wynikająca z oddziaływania pomiędzy jądrami.

Nadal jednak ilość uwzględnianych zmiennych jest większa niż byłoby to możliwe do rozwią-
zania. Jako kolejnego etapu przybliżeń użyć można przybliżenia Hartree-Focka, gdzie zamiast
funkcji wieloelektronowej wykorzystywana jest funkcja falowa w postaci iloczynu jednoelektro-
nowych funkcji falowych zwanymi orbitalami. Jednak możliwe do iteracyjnego rozwiązania jest
ono w przypadku układów dla kilku elektronów, natomiast dla kryształu wykorzystywać już
trzeba wyznacznik Slatera. Wciąż jest to metoda mocno przybliżona. W rezultacie otrzymuje
się (w niektórych przypadkach) znacznie odbiegające od rzeczywistości wyniki, takie jak: prze-
szacowanie przerwy energetycznej w izolatorach, mniejsze energie wiązania, a niektóre metale
okazują się niestabilne.

Twierdzenia Hohenberga-Kohna

Niedokładność i skomplikowanie powyższych przybliżeń stanowi znaczący problem w rozwa-
żanych układach. Jednak, jak zaproponowali Hohenberg i Kohn [55] – istnieje inny, prostszy
sposób, gdzie zamiast funkcji falowych główną rolę pełni gęstość elektronowa ρ(r) zależna już
jedynie od 3Ne zmiennych. Zaowocowało to stworzeniem teorii funkcjonału gęstości, opierającej
się na dwóch zasadniczych twierdzeniach:
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Pierwsze twierdzenie: W niezdegenerowanym stanie podstawowym układu wieloelektronowego
znajdującym się w potencjale zewnętrznym vext(r) gęstość elektronowa ρ(r) tego układu jedno-
znacznie określa ten potencjał.

Ponieważ występuje to bezpośrednie powiązanie, zatem potencjał, hamiltonian, a także sama
funkcja falowa będzie funkcjonałem ρ(r). Skoro ψ jest funkcjonałem gęstości ładunku ρ(r),
to suma energii kinetycznej i oddziaływania kulombowskiego elektronów też nim będzie, co
definiuje się jako funkcjonał gęstości Hohenberga-Khona. Pozwala to zapisać odpowiednio:

FHK [ρ] = ⟨ψ| T̂ + Û |ψ⟩ , (3.5)

który to funkcjonał jest uniwersalny dla każdego układu wieloelektronowego niezależnie od ilości
cząstek czy potencjału zewnętrznego. Korzystając z niego definiuje się funkcjonał energii:

E[ρ] = FHK [ρ] +

∫
ρ(r)vext(r)dr︸ ︷︷ ︸

V [n]

, (3.6)

gdzie vext(r) to potencjał zewnętrzny. Funkcjonał (3.6) i efekty jego minimalizacji są częścią
drugiego twierdzenia:

Energia całkowita układu dana funkcjonałem E[ρ] osiąga minimum dla odpowiedniej gęstości
elektronowej ρ0(r) będącej gęstością w stanie podstawowym, pod warunkiem, że liczba cząstek
jest stała i wynosi:

N [ρ] =

∫
ρ(r)dr = N. (3.7)

Z powyższych twierdzeń wynika, że nie jest wymagana już znajomość funkcji falowej, aby wy-
znaczyć obserwable układu - wszystkie potrzebne informacje zawarte są w gęstości ładunku ρ(r)
stanu podstawowego. Uniwersalność funkcjonału FHK [ρ] sprawia, że może być on stosowany do
każdego układu, niestety jego jawna forma nie jest znana. Dodatkowo, ponieważ minimalizacja
E[ρ] pozwala wyznaczyć ρ0(r), może zatem być stosowana metoda wariacyjna Rayleigha-Ritza.

Równania Kohna-Shama

Jak wspomniano, forma funkcjonału FHK [ρ] nie jest znana. Rozwiązanie tego problemu zapro-
ponowali Kohn i Sham [56] przedstawiając metodę, dzięki której DFT mogło być stosowane
w praktyce.

Według Kohna i Shama gęstość elektronowa układu wieloelektronowego może zostać uzyska-
na poprzez wykorzystanie nieoddziałujących cząstek. Cząstki te jednak znajdują się w potencja-
le efektywnym veff (r), takim, że gęstość elektronowa jest taka sama jak w układzie, w którym
te oddziaływania występują. Do opisu tych kwazi-cząstek wykorzystywane są jednocząstkowe
funkcje falowe ϕi – pomocnicze orbitale Kohna-Shama (KS), które same w sobie mogą nie mieć
ścisłego, fizycznego znaczenia (wartości własne owych orbitali w przybliżeniu odzwierciedlają
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faktyczne spektrum energii [53]). Pomimo to, efekty związane z oddziaływaniem wielu ciał na-
dal są uwzględniane w postaci wyrazu wymienno-korelacyjnego Exc[ρ].
Dlatego też funkcjonał FHK [ρ] definiowany jest jako:

FHK [ρ] = Ts[ρ] + UH [ρ] + Exc[ρ], (3.8)

gdzie kolejne wyrazy to: Ts[ρ] – energia kinetyczna nieoddziałujących elektronów,
UH [ρ] – energia Hartreego (klasyczne oddziaływanie elektrostatyczne pomiędzy elektronami),
Exc[ρ] – energia wymienno-korelacyjna, uwzględniająca wszystkie efekty wielociałowe, nieuwzględ-
niane ze względu na jednocząstkowy charakter przybliżenia.
Rozwijając składniki równania (3.8):

Ts[ρ] = −1

2

Ne∑
i

⟨ϕi| ∇2 |ϕi⟩ , (3.9)

UH [ρ] =
1

2

∫
dr

∫
dr′ρ(r)ρ(r

′)

|r − r′|
, (3.10)

Exc[ρ] = T [ρ]− Ts[ρ] + V [ρ]− UH [ρ]. (3.11)

Równania KS otrzymuje się na drodze minimalizacji E[ρ] względem ρ(r):

δE[ρ]

δρ(r)
=
δTs[ρ]

δρ(r)
+

∫
dr′ ρ(r′)

|r − r′|
+
δExc[ρ(r)]

δρ(r)
+ vext(r), (3.12)

przy założeniu, że liczba elektronów jest stała. Istotną obserwacją, poczynioną w metodzie KS,
jest fakt, że równanie (3.12) można otrzymać w przypadku, gdy rozważa się zbiór nieoddziału-
jących elektronów poruszających się w potencjale efektywnym, zdefiniowanym jako:

veff (r) = vH(r) +
δVxc[ρ]

δρ(r)
+ vext(r) = vH(r) + vxc(r) + vext(r), (3.13)

gdzie definiuje się:

vxc(r) =
δExc[ρ(r)]

δρ(r)
. (3.14)

Równanie funkcji falowej nieoddziałujących elektronów będzie miało formę:(
−∇2 + veff (r)

)
ϕi(r) = ϵiϕi(r), (3.15)

gdzie ϵi to energia pojedynczej kwazi-cząstki. Otrzymanie rozwiązań równań orbitali ϕi pozwala
na określenie gęstości cząstek w stanie podstawowym ρ(r) układu Ne-elektronowego:

ρ(r) =
Ne∑
i=1

|ϕi(r)|2. (3.16)

Zestaw równań (3.13), (3.15) i (3.16) nazywany jest równaniami KS, na podstawie których
można wyznaczyć gęstość ładunkową układu, a z niej energię oraz inne poszukiwane parametry.
Jest to znaczące uproszczenie, bowiem dzięki powyższym działaniom wystarczy, że rozwiązane
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zostaną jednocząstkowe równania Schrödingera (a nie wielociałowe, jak było wspominane na
początku rozważań). Jednak ze względu na zależność veff (r) od ρ(r), a znowu ρ(r) od ψ(r),
równania te należy rozwiązywać iteracyjnie w sposób samouzgodniony. Schemat przedstawia-
jący taki cykl przedstawiono na Rysunku 3.1a.

Rysunek 3.1: (a) Schemat samouzgodnionego rozwiązywania równań Kohna-Shama. Na pod-
stawie [48]. (b) Główna idea LDA. Dowolnie mała objętość materiału daje wkład do Exc z taką
wartością, jaką dałby jednorodny gaz elektronowy o takiej samej objętości i takiej samej gę-
stości. Na pionowej osi znajduje się Exc, natomiast pozioma jest proporcjonalna do gęstości
jednorodnego gazu elektronowego [50]

Niestety, jawna postać potencjału veff (r) nie jest znana, jest to jednak jedyna niewiadoma
w całym układzie. Wkład energii wymienno-korelacyjnej do całkowitej jest niewielki, lecz jego
odpowiednie dobranie jest kluczowe do poprawnego opisu własności materiału. Dokonywane jest
to poprzez wykorzystanie odpowiednich aproksymacji, a najważniejsze z nich, czyli przybliżenie
lokalnej gęstości (LDA, local density approximation) oraz przybliżenie uogólnionego gradientu
(GGA, generalized gradient approximation) są opisane w dalszej części pracy.
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LDA

Historycznie pierwszym (przedstawionym przez Kohna i Shama w 1965 [56]) przybliżeniem było
przybliżenie lokalnej gęstości (LDA) i przez długi czas było najszerzej stosowaną aproksyma-
cją Exc. Idea opiera się na przyjęciu, że w ogólności niejednorodny system jest jednorodny dla
infinitezymalnie małych objętości [57], [58]. Postuluje również, że wkład do Exc jest taki sam,
jak wkład od jednorodnego gazu elektronowego z takiej samej objętości o takiej samej gęstości
(patrz Rys. 3.1b).

Energię wymienno-korelacyjną danego obszaru określa funkcja ϵxc(ρ) zależna od lokalnej
gęstości cząstek ρ(r). Złożona jest ona z części wymiennej ϵx(ρ) i korelacyjnej ϵc(ρ), gdzie ta
pierwsza dla jednorodnego gazu elektronów o ładunku q jest znana i wynosi:

ϵx(ρ) =
3q2

4

(
3

π

)1/3

ρ4/3 (3.17)

Wyznaczanie ϵc(ρ) jest skomplikowanym zagadnieniem wielociałowym, w związku z czym sto-
sowane są przybliżenia realizowane na bazie kwantowych metod Monte Carlo. Funkcjonał dany
jest zatem:

Exc[ρ] ≈ ELDA
xc [ρ] =

∫
ρ(r)ϵxc(ρ(r))dr. (3.18)

Ponieważ ta aproksymacja oparta jest na lokalnej gęstości, jej efektywność jest największa
dla układów o stosunkowo małej zmienności ρ(r). Pomimo swojej prostoty okazała się bar-
dzo skuteczna: w przypadku półprzewodników czy metali prostych jest w stanie określać dość
dokładnie własności strukturalne i wibracyjne (fononowe) – błąd np. stałej sieci jest rzędu po-
jedynczych procentów. Posiada ona również pewne wady, z czego główną z nich jest znaczące
przeszacowanie energii wiązań (∼ 20%), podobnie jak nieskuteczność w przewidywaniu warto-
ści przerwy półprzewodnikowej czy izolatorowego charakteru niektórych układów, np. tlenków
metali przejściowych, gdzie występują tzw. silne korelacje elektronowe.

GGA

Problemy, z którymi borykało się LDA stworzyło potrzebę znalezienia lepszego przybliżenia.
Kolejnym krokiem w usprawnieniu powyższej procedury jest uwzględnienie wkładu od energii
wymienno-korelacyjnej nie tylko dla gęstości lokalnej, ale również od obszarów sąsiadujących –
wprowadzenie zależności od gradientu gęstości ∇ρ(r). Aproksymacja ta powstała w 1986 roku
dzięki wysiłkom Perdew oraz Wang [59] i znana jest jako GGA. Bazując na tej teorii możliwe
jest określenie funkcjonału Exc[ρ] poprzez funkcję zależną od ρ(r) i ∇ρ(r):

EGGA
xc [ρ] =

∫
d3rf(ρ(r),∇ρ(r)). (3.19)

Funkcja f(ρ(r),∇ρ(r)) zawiera w sobie informacje w jaki sposób gradient gęstości został
uwzględniony. Oznacza to, że mogą istnieć różne wersje tego przybliżenia, co odróżnia powyższą
metodę od aproksymacji LDA.
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Przybliżenie to na ogół udoskonala dokładność wyznaczania wielkości, z którymi radziło so-
bie LDA: energie całkowite i długości wiązań. Do pewnego stopnia radzi sobie także ze sporym
problemem w LDA, jakim jest niedoszacowanie energii wymiennej, a przeszacowanie energii
korelacyjnej – GGA daje dokładniejsze wyniki w przypadku układów wieloelektronowych. Wa-
dą obecną w obu przybliżeniach jest to, że poprawka wymienno-korelacyjna nie znosi efektu
samooddziaływania (tzn. oddziaływania ładunku z gęstością ładunku generowaną przez ten ła-
dunek) obecnego w energii Hartree’go. Spośród najczęściej wykorzystywanych implementacji
GGA wymienić można funkcjonały takie, jak: PBE, RPBE, PBEsol, PW91 [47], [60].

3.2 Metody obliczeniowe

3.2.1 Funkcje Greena i metoda KKR

W badaniu struktury elektronowej rzeczywistych materiałów często trzeba brać pod uwagę
efekty związane z zaburzeniem periodyczności kryształu – niektórymi z nich są wakansje bądź
domieszki. W przypadku takich układów możliwe jest wykorzystanie metod wykorzystujących
formalizm funkcji Greena. Szczegółowy opis omawianego w niniejszym punkcie formalizmu
i metod można znaleźć w literaturze [61]–[65].

Opis struktury elektronowej układu krystalicznego korzystający z równań Kohna-Shama
do wyznaczania gęstości ρ(r) może być opracowany poprzez funkcję Greena G(r, r′, E) tego
systemu. W takim wypadku, analogicznie do równania KS (3.15), można zapisać:(

−∇2 + veff (r)− E
)
G(r, r′, E) = −δ(r − r′), (3.20)

gdzie G(r, r′, E) −→ 0 przy |r − r′| −→ 0.
Z wykorzystaniem reprezentacji spektralnej (przez ψα(r) i Eα oznaczono odpowiednio funkcje
własne i energie własne):

G (r, r′;E + iϵ) =
∑
α

ψα(r)ψ
∗
α (r

′)

E + iϵ− Eα

, (3.21)

możliwe jest wyznaczenie gęstości ładunku ρ(r) poprzez całkowanie urojonej części G(r, r;E)
(która może być interpretowana jako lokalna gęstość stanów w r) po energii E:

ρ(r) = 2
∑
α

Eα<EF

|ψα(r)|2 = − 2

π

∫ EF

dE ImG(r, r;E). (3.22)

Wspomniana lokalna gęstość stanów może być wyznaczona przez całkowanie G po objętości V :

D(E) = − 2

π

∫
V

dr ImG(r, r;E). (3.23)

Poprzez zastosowanie (3.22) nie jest potrzebne już określanie ψα(r) ani Eα, co jest główną stra-
tegią obliczeń z wykorzystaniem funkcji Greena. Wyznaczanie gęstości ładunku w ten sposób

34



jest jednak trudne obliczeniowo. Możliwe jest jednak uproszczenie problemu poprzez wprowa-
dzenie zmiennej zespolonej z = E + iΓ. Ponieważ G(z) jest analityczna na całej płaszczyźnie
zespolonej, możliwe jest zatem zamienienie całki z (3.22) na całkę po konturze po owej płasz-
czyźnie:

ρ(r) = − 2

π
Im

∫ EF

EB

dzG(r, r; z), (3.24)

gdzie początek całkowania rozpoczyna się dla energii EB znajdującej się poniżej pasm walen-
cyjnych, następnie przechodzi się przez płaszczyznę zespoloną, a potem wraca do płaszczyzny
rzeczywistej w EF . Jako ciekawostkę potraktować można fakt, że wykorzystanie zmiennej ze-
spolonej w całkowaniu nie ma, podobnie jak orbitale KS, bezpośredniej interpretacji fizycznej,
a jest jedynie „narzędziem”.
Zasadniczym problemem w tej metodzie jest więc określenie G danej hamiltonianem H:

G(E) =
1

E + iε−H
=

1

E + iε−Ho − V
, (3.25)

poprzez zestawienie jej z funkcją Greena pewnego układu referencyjnego, którego G0(E) jest
znana. Najprostszym takim układem jest pusta przestrzeń, opisana poprzez poniższe wyrażenie:

G0(r, r′, E) = − 1

4π

exp(i
√
E|r − r′|)

|r − r′|
. (3.26)

Jeżeli więc rozważany układ będzie dany hamiltonianem H = H0 + V , a referencyjny poprzez
H0, to funkcje Greena tych dwóch układów są powiązane poprzez:

G(E) = Go(E) +Go(E)V G(E) = Go
1

1− V Go

, (3.27)

które to równanie należy rozwiązać, aby wyznaczyć G(E).
Metoda KKR [66], [67] oparta jest na teorii wielokrotnego rozpraszania (multiple scatte-

ring theory, MST). Bazuje ona na rozłożeniu układu krystalicznego na niepokrywające się
regiony, w których to elektrony są rozpraszane przez potencjał (tutaj sferycznie symetryczny)
vn znajdujący się w centrum danego regionu o położeniu Rn. Wprowadzając współrzędne wy-
pośrodkowane w każdej komórce możliwe jest rozwinięcie G(r +Rn, r′ +Rn′

;E) jako funkcji
r i r′ (odpowiadające odpowiednio komórkom n i n′) na harmoniki sferyczne:

G(r +Rn, r′ +Rn′
;E) = δnn′

√
E
∑
L

Hn
L

(
r⟩;E

)
Rn

L

(
r⟨;E

)
+
∑
LL′

Rn
L(r;E)G

nn′

LL′(E)Rn′

L′ (r′;E) .
(3.28)

Przez r⟨ i r⟩ oznaczony jest jeden z wektorów r lub r′, zależnie który ma mniejszą, bądź
większą wartość bezwzględną, natomiast Rn

L(r;E) orazHn
L(r;E) są definiowane poprzez iloczyn

harmonik sferycznych i radialnych funkcji własnych dla potencjału vn(r):

Rn
L(r;E) = Rn

l (r;E)YL(r),

Hn
L(r;E) = Hn

l (r;E)YL(r).
(3.29)
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Równanie (3.28) spełnia w każdym z regionów rozwiązanie (3.20), a macierz Gnn′

LL′(E) zawiera
w sobie opis problemu wielokrotnego rozpraszania (opis połączeń pomiędzy regionami). Wy-
znaczanie tej macierzy odbywa się poprzez porównanie rozwiązań sąsiadujących regionów na
ich granicach. Istnieje jednak bardziej efektywny sposób – można zapisać ją z wykorzystaniem
odpowiadającej macierzy g poprzez równanie Dysona:

Gnn′

LL′(E) = gnn
′

LL′(E) +
∑
n′′L′′

gnn
′′

LL′′tn
′′

l′′ G
n′′n′

L′′L′ , (3.30)

gdzie macierz tnl w potencjale vn(r) dana jest:

tnl (E) =

∫ R

0

drr2jl(
√
Er)vn(r)Rn

l (r;E), (3.31)

przy czym jl – funkcja Bessela rzędu l.
W rzeczywistości jednak struktury charakteryzują się pewnym nieporządkiem. Sama me-

toda KKR nie jest w stanie rozwiązywać takich układów, dlatego stosowane jest przybliżenie
koherentnego potencjału (CPA, coherent potential approximation) [68]. W ogólności przybli-
żenie to opiera się na wprowadzeniu pewnego uogólnionego medium CPA, w którym zakłada
się, że umieszczenie w nim jednej z jego składowych powinno nadal odtwarzać własności owego
medium z uwzględnieniem koncentracji [69].
Z perspektywy formalizmu funkcji Greena i KKR sprowadza się to do tego, że wprowadzenie do
sieci efektywnej układu domieszkowanego A1−xBx atomu A lub B nie powinno zmienić uśred-
nionego rozpraszania w porównaniu do medium CPA. Wyrażając to w operatorach rozpraszania
τCPA, w takim układzie powinien on być równy średniej z uwzględnieniem koncentracji atomów:

τCPA = (1− x)τA + xτB, (3.32)

gdzie τAi τB to operatory rozpraszania kryształów bez domieszek. Zdecydowaną zaletą takiego
podejścia jest możliwość dobrania dowolnych koncentracji domieszek bez konieczności konstruk-
cji superkomórek.

Metody KKR i KKR-CPA są zaimplementowane w kodach obliczeniowych RKKR004 oraz
RCPA005 autorstwa prof. Stanisława Kaprzyka [70], [71] i zostały wykorzystane do przeprowa-
dzenia obliczeń w niniejszej pracy.

3.2.2 Baza fal płaskich i pseudopotencjały

Do innych metod, wykorzystanych w tej pracy, należą metody pseudopotencjałów, zaimplemen-
towane m.in. w pakiecie Quantum Espresso [72], [73]. Metody pseudopotencjałów są dobrym
kompromisem pomiędzy szybkością a dokładnością obliczeń. Ogólna idea opiera się na podmia-
nie rzeczywistych atomów z ich elektronami rdzenia na pseudoatomy dobierane w ten sposób,
aby wynikowe oddziaływania pseudoatomów na elektrony walencyjne było takie same jak dla
atomów rzeczywistych. Zmianie ulega również szybkozmienna część funkcji falowej elektronów
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walencjnych w pobliżu rdzenia, aby można było zastosować rozwinięcie funkcji falowej na fale
płaskie (PW, plane waves). W tym rozdziale przed przedstawieniem samej metody przytoczona
zostanie główna idea owego rozwinięcia. Dokładną dyskusję znaleźć można w [49], [51], [74]–
[76].

Rozwinięcie w bazie fal płaskich – ponieważ rozważamy układy periodyczne, takie jak ide-
alne kryształy – korzysta z twierdzenia Blocha. Zgodnie z tym twierdzeniem funkcje falowe
takiego układu mogą być rozwinięte jako kombinacja fal płaskich o wektorze falowym k i funk-
cji periodycznej uk(r) (która to funkcja spełnia: uk(r) = uk(r +R)):

ψk(r) = uk(r)e
ikr, (3.33)

gdzie R – wektor sieci rzeczywistej. Wspomniana funkcja dobierana jest tak, aby odpowiednio
opisać funkcję falową wewnątrz komórki:

uk(r) =
∑
G

ck(G)eiGr, (3.34)

gdzie ck są współczynnikami rozwinięcia, a G to wektor sieci odwrotnej. W takim wypadku
możliwe jest wykorzystanie (3.33) i (3.34) do rozpisania orbitali KS w danym pasmie n w bazie
fal płaskich:

ϕn,k(r) =
∑
G

cn,k(G)ei(G+k)r, (3.35)

gdzie cn,k są jak poprzednio współczynnikami rozwinięcia.
Zastosowanie w tym problemie twierdzenia Blocha sprawia, że nie musimy już obliczać funk-

cji falowej każdego z elektronów w układzie (rzędu 1023), a należy jedynie wyznaczyć pewną
skończoną ich liczbę (od kilku dla prostych układów do kilku tysięcy dla dużych superkomórek).
Problemem jest kwestia punktów k, która teoretycznie jest nieskończona. Jak się okazuje, wy-
starczające jest wybranie pewnego zakresu punktów k w obszarach wolnozmiennych, ponieważ
w tych miejscach będą one niemal identyczne – pewne regiony mogą być reprezentowane przez
pojedyncze punkty. Sama symetria sieci pozwala też na zredukowanie ich wymaganej ilości –
przez sprowadzenie do nieredukowalnej strefy Brillouina.

W przypadku wzoru (3.35) należy określić skończoną liczbę sumowania po wektorze G.
O ile teoretycznie w rozwinięciu powinno wykorzystywać się nieskończoną liczbę wyrazów, tak
w rzeczywistości zupełnie wystarczy tylko część z nich, ograniczana przez odcięcie energii:

Ecut ≥
1

2
|k +G|2. (3.36)

Wynika to z faktu, że dla znacznych wartości |k +G| współczynniki cn,k będą bardzo małe,
a sama funkcja – gładka. Odpowiada to sferze w sieci odwrotnej, w której znajdują się wybrane
wektory |k +G|.

Metoda pseudopotencjału

Rozważając materię skondensowaną, przestrzeń można podzielić na dwa, zasadniczo różniące
się regiony: obszar rdzeniowy i międzywęzłowy. W obszarze rdzeniowym elektrony są silnie
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związane. Cząstki te odczuwają stromy potencjał kulombowski, co sprawia, że ich funkcje falowe
znacznie oscylują – w takim wypadku wymagana jest znaczna ilość PW potrzebnych do opisania
układu, co jest problematyczne. W redukcji owej liczby fal płaskich pomocna jest metoda
pseudopotencjału.

Elektrony można podzielić na:

• rdzeniowe – występujące wokół jąder atomowych, gdzie są silnie związane i niemalże nie
reagują na obecność sąsiadujących atomów,

• walencyjne – znajdujące się w obszarze międzywęzłowym, ale to one biorą udział w wią-
zaniach i od nich zależy wiele własności fizycznych.

Ponieważ elektrony blisko rdzenia nie mają udziału w wiązaniach, możliwe zatem jest zastą-
pienie rzeczywistego układu jądro atomowe + elektrony rdzenia za pomocą słabszego „pseudo-
potencjału”, omijając konieczność bezpośredniego uwzględnienia elektronów rdzenia w oblicze-
niach.

Cały formalizm tych metod wywodzi się z metody zortogonalizowanych fal płaskich (OPW,
orthogonalized plane wave), gdzie funkcje walencyjne są rozwijane w bazie fal płaskich ale tak,
aby były ortogonalne do stanów rdzeniowych ϕc:

ψOPW (K +G) = ψPW (K +G)−
∑
c

|ϕc⟩ ⟨ϕc|ψPW (K +G)⟩ , (3.37)

gdzie ψPW jest falą płaską, a ψOPW odpowiadającą OPW, natomiast suma przebiega po ato-
mach. Zakładając, że Ĥ jest pierwotnym hamiltonianem z funkcjami falowymi elektronów wa-
lencyjnych ϕv i rdzeniowych działającym na pseudostany:

ϕPS
v = ϕv +

∑
c

avcψc, (3.38)

przy czym avc =
〈
ϕc

∣∣ϕPS
v

〉
, możemy zapisać:

Ĥ
∣∣ϕPS

v

〉
= ϵv |ψv⟩+

∑
c

avcϵc |ϕc⟩ (3.39)

= ϵv
∣∣ψPS

v

〉
+
∑
c

avc(ϵc − ϵv) |ϕc⟩ , (3.40)

z wartościami własnymi dla elektronów rdzenia ϵc i walencyjnych ϵv. Korzystając z avc osta-
tecznie można otrzymać:

[Ĥ +
∑
c

(ϵv − ϵc) |ϕc⟩ ⟨ϕc|]ϕPS
v = ϵPS

V ϕPS
v . (3.41)

Dowodzi to, że pseudostany ϕPS
v spełniają równanie KS, w przypadku, gdy stosowany będzie

zależny od energii pseudo-hamiltonian:

ĤPS = Ĥ +
∑
c

(ϵv − ϵc) |ϕc⟩ ⟨ϕc| , (3.42)
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w którym to hamiltonianie wprowadzony jest dodatkowy wkład V R:

V R =
∑
c

(ϵv − ϵc) |ϕc⟩ ⟨ϕc| . (3.43)

Przez transformację, której rezultatem jest (3.42), rozwiązywany jest problem wynikający
z oscylacji funkcji falowej (Rys. 3.2) kosztem wprowadzenia do potencjału zależności od energii
poprzez ϵv. Dodając V R do pierwotnego potencjału uzyskuje się pseudopotencjał Phillipsa-
Kleinmanna [77] dany:

V PK = V + V R. (3.44)

Podobnie jak w przypadku funkcji falowych potencjał ten – poza obszarem rdzeniowym –
pokrywa się z V , gdy zanikają funkcje falowe rdzenia. Więcej na temat pseudopotencjałów
znaleźć można w następujących pozycjach: [75], [78], [79].

Rysunek 3.2: Ogólna idea pseudopotencjału. Potencjał rdzenia V1 jest zastępowany pseudopo-
tencjałem V2, którego funkcje falowe Ψ2 pokrywają się z funkcjami falowymi dla V1 (czyli Ψ1)
powyżej pewnej odległości od jądra (promień r). Sprawia to, że znikają zafalowania wynikające
z ortogonalizacji [47]

3.2.3 Metoda (L)APW

Celem weryfikacji wyników obliczeń uzyskanych innymi metodami w pracy wykorzystany zo-
stał pakiet WIEN2k [80]. Podstawę pakietu stanowi metoda dołączonych fal płaskich (APW,
Augmented Plane Waves) oraz jej usprawniona wersja LAPW (Linearized Augmented Plane
Waves) [50], [78], [81]. Podobnie jak KKR, są to metody typu all-electron, tzn. wyznaczające
również funkcje falowe elektronów rdzenia (nie korzystające z pseudopotencjałów).
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Rozwiązania równań Kohna-Shama (tutaj oznaczane ψn
k(r)) są rozwijane w bazę z wykorzy-

staniem APW ϕk
G(r) zgodnie z liniową metodą wariacyjną:

ψn
k(r) =

∑
G

cn,kG ϕk
G(r), (3.45)

gdzie k to wektor falowy w pierwszej strefie Brillouina, G - wektor sieci odwrotnej, natomiast
cn,kG jest poszukiwanym współczynnikiem.

W metodzie APW stosowany jest podział na niepokrywające się obszary wokół atomów
(MT, muffin-tin) ograniczone sferą o promieniu RMT oraz obszar zewnętrzny (IR, interstitial
region). Taki podział umożliwia dokładne wyznaczenie zarówno silnie oscylujących funkcji fa-
lowych, potencjału i gęstości elektronów blisko jąder, jak również pomiędzy atomami (gdzie są
one zazwyczaj bardziej gładkie).

W obszarze IR elektrony można traktować (w pewnym przybliżeniu) jako swobodne i dlatego
opisywane one są przez rozwinięcie na fale płaskie (3.46a). Wewnątrz sfery muffin-tin wykorzy-
stywana jest baza będąca liniową kombinacją rozwiązań radialnej części równania Schrödingera
uαl (r

′, E) (dla atomu α, liczby kwantowej l i energii E) oraz harmonik sferycznych Y l
m (r̂′)

(3.46b).

ϕk
G(r, E) =


1√
Ω
exp(i(k +G) · r), r ∈ IR∑

l,m

Aα,k+G
lm uαl (r

′, E)Y l
m (r̂′) . r ∈ MT

(3.46a)

(3.46b)

W powyższych równaniach Ω oznacza objętość komórki, a Aα,k+G
lm są współczynnikami rozwi-

nięcia. Pozycja dana jest w odniesieniu do centrum każdej ze sfer dla α-tego atomu: r′ = r−rα,
natomiast r̂′ oznacza kąty określające kierunek r′ we współrzędnych sferycznych. Współczynnik
A można wyrazić jako [50]:

Aα,k+G
lm =

4πil exp(i(k +G) · rα)√
Ωuαl (RMT , E)

jl (|k +G|RMT )Y
l∗

m ( ˆk +G), (3.47)

gdzie jl są funkcjami Bessela rzędu l. Baza funkcji APW wykorzystywana jest do znalezienia
współczynników, a w konsekwencji szukanej funkcji własnej. To podejście wprowadza jednak
bezpośrednią zależność bazy od energii – problem znajdywania wartości własnych jest wtedy
nieliniowy i bardzo skomplikowany w rozwiązywaniu.

LAPW usprawnia powyższą metodę. W tym wypadku wewnątrz sfery MT jako funkcje
bazy oprócz wykorzystywania uαl (r′, E) uwzględnia się także ich pochodne u̇αl (r′, E) dla pew-
nych ustalonych energii Eα

l . Wybór ten odpowiada niczemu innemu jak linearyzacji zależności
energetycznej uαl (r′, E) wokół Eα

l . W takim wypadku baza dana jest równaniami:

ϕk
G(r) =


1√
Ω
exp(i(k +G) · r), r ∈ IR∑

lm

[
Aα,k+G

lm uαl (r
′, Eα

l ) +Bα,k+G
lm u̇αl (r

′, Eα
l )
]
Y l
m

(
r̂′) . r ∈ MT

(3.48a)

(3.48b)
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Współczynniki Aα,k+G
lm i Bα,k+G

lm wyznacza się przez warunek, że wartość i pochodna funkcji
falowej są ciągłe na powierzchni sfery MT.

W metodzie tej zarówno gęstość elektronowa jak i potencjał rozwinięty jest w szereg Fo-
uriera w obszarze pomiędzy atomami, natomiast wewnątrz sfery MT w harmoniki sferyczne
przemnożone przez odpowiednie funkcje radialne i jest analogiczny do:

neff(r) =


∑

|G|≤Gcut

neff
G exp(iG · r), r ∈ IR

∑
α

∑
lm

neff
lm,α(r

′)Y l
m

(
r̂′) , r ∈ MT

(3.49a)

(3.49b)

gdzie za neff(r) wstawić można zarówno ρ(r), jak i veff (r). Jakość owego rozwinięcia ograni-
czana jest przez parametr odcięcia Gcut dla wektorów sieci odwrotnej.

3.3 Obliczenia fononowe

Patrząc wstecz, podstawy teorii drgań sieci krystalicznych datuje się na lata 30. XX wieku,
jednak tematyka ówczesnych rozważań w głównej mierze skupiała się na własnościach macie-
rzy dynamicznych. Intensywne badanie połączenia tych zagadnień z własnościami elektrono-
wymi nastąpiło dopiero 50 lat później, czego owocem jest perturbacyjna teoria funkcjonału
gęstości (DFPT, density functional perturbation theory)[82] będąca jedną z metod umożliwia-
jących przeprowadzenie obliczeń własności fononowych kryształów. Dzięki temu możliwe jest
teoretyczne badanie takich własności ciała stałego, jak ciepło właściwe, rozszerzalność i prze-
wodnictwo cieplne, jak również zjawisk będących efektem oddziaływania elektron-fonon, a więc
także nadprzewodnictwa. Rozdział ten jest poświęcony przedstawieniu podstaw obliczeń struk-
tury fononowej i ogólnej idei stojącej za DFPT. Szczegółowy opis możliwy jest do znalezienia
w pracach: [58], [83].

Rozważania rozpoczyna się ponownie od przybliżenia, które zostało już wykorzystane w Roz-
dziale 3 (tutaj już nie jest stosowana przyjęta tam konwencja jednostek) – adiabatyczne przy-
bliżenie Borna-Oppenheimera. Zgodnie z tym przybliżeniem, ruch jąder opisany jest przez ha-
miltonian:

H = −
∑
I

h̄2

2MI

∂2

∂R2
I

+ E({R}), (3.50)

gdzie RI – współrzędna I-tego jądra o masie MI , {R} jest zbiorem współrzędnych jąder,
natomiast E({R}) stanem podstawowym hamiltonianu:

H{R} = − h̄2

2m

∑
i

∂2

∂r2
i

+
e2

2

∑
i ̸=j

1

|ri − rj|
+
∑
i,I

vI (ri −RI) +
e2

2

∑
I ̸=J

ZIZJ

|RI −RJ |︸ ︷︷ ︸
EN ({R})

, (3.51)

dla układu N oddziałujących elektronów w polu „zamrożonych” jąder o współrzędnych {R}.
Przez ri dane są współrzędne i-tego elektronu o masie m i ładunku −e. Energię oddziaływa-
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nia elektrostatycznego jąder EN({R}) definiuje ładunek ZI I-tego jądra, natomiast jako vI

oznaczono oddziaływanie kulombowskie pomiędzy elektronem, a jądrem vI(r) = −ZIe
2/r.

To co jest tutaj istotne, to fakt, że równowaga geometrii układu opiera się na warunku,
wedle którego siły działające na wszystkie z jąder znoszą się. Siły F I możliwe są do wyznacze-
nia poprzez zastosowanie twierdzenia Hellmana-Feynmanna do hamiltonianu (3.51) (o funkcji
falowej stanu podstawowego

(
Ψ{R}(r1, r2, . . . , rN)

)
:

F I ≡ −∂E({R})
∂RI

= −
〈
Ψ{R}

∣∣∣∣∂H{R}

∂RI

∣∣∣∣Ψ{R}

〉
, (3.52)

co daje się zapisać jako:

F I = −
∫
ρ(r)

∂vI (r −RI)

∂RI

dr − ∂EN({R})
∂RI

, (3.53)

gdzie ρ(r) oznacza standardowo gęstość elektronową, tutaj dla konfiguracji jąder {R}, daną:

ρ(r) = N

∫ ∣∣Ψ{R}(r1, r2, . . . , rN)
∣∣2dr2 . . . drN . (3.54)

Jeżeli układ będzie blisko geometrii stanu równowagi możliwe jest zastosowanie przybliżenia
harmonicznego i hamiltonian (3.50) sprowadza się do układu niezależnych oscylatorów harmo-
nicznych zwanymi modami normalnymi o częstości ω i składowych wychyleń I-tego atomu Uα

I

(o współrzędnej α), które to określone są przez równanie charakterystyczne:∑
J,β

(
Cαβ

IJ −MIω
2δIJδαβ

)
Uβ
J = 0, (3.55)

gdzie wyraz Cαβ
IJ to macierz stałych siłowych (IFCs, interatomic force constants). IFCs definio-

wana jest wyrażeniem:

Cαβ
IJ ≡ ∂2E({R})

∂Rα
I ∂R

β
J

= −∂F
α
I

∂Rβ
J

. (3.56)

Macierze stałych siłowych można wyznaczyć metodami ab initio. Różniczkując siły po współ-
rzędnych jąder atomowych otrzymuje się:

∂2E({R})
∂RI∂RJ

=

∫
∂ρ(r)

∂RJ

∂V{R}(r)

∂RI

dr + δIJ

∫
ρ(r)

∂2V{R}(r)

∂RI∂RJ

dr +
∂2EN({R})
∂RI∂RJ

, (3.57)

gdzie V{R}(r) oznacza zewnętrzny potencjał działający na elektrony. Widać zatem, że aby
wyznaczyć macierze dynamiczne potrzebna jest znajomość gęstości ρ(r) (3.16), ale też jej li-
niowej odpowiedzi na zaburzenie geometrii ∂ρ(r)/∂RI (dla uproszczenia przyjmuje się układ
niemagnetycznego izolatora – występuje więc N/2 orbitali, z czego każdy opisuje 2 elektrony
o przeciwnych spinach):

∂ρ(r)

∂RI

= 4Re

N/2∑
n=1

ψ∗
n(r)

∂ψn(r)

∂RI

. (3.58)

Natomiast ∂ψn(r)/∂RI wyznaczane jest z odpowiedniej pochodnej z równań (3.13) i (3.15):

(Heff − ϵn)
∂ψn(r)

∂RI

= −
(
∂veff (r)

∂RI

− ∂ϵn
∂RI

)
ψn(r), (3.59)
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gdzie Heff jest niezaburzonym hamiltonianem KS, a pochodna potencjału veff dana jest:

∂veff (r)

∂RI

=
∂V{R}(r)

∂RI

+

∫
e2

|r− r′|
∂ρ (r′)

∂RI

dr′ +

∫
δvxc(r)

δρ (r′)

∂ρ (r′)

∂RI

dr′. (3.60)

Pochodna pierwszego rzędu wartości własnej orbitalu KS ϵi wynosi:

∂ϵn
∂RI

=

〈
ψn

∣∣∣∣∂veff∂RI

∣∣∣∣ψn

〉
. (3.61)

Analogicznie jak było to w przypadku równań KS, tutaj równania (3.58)-(3.60) stanowią
samouzgodniony cykl, na podstawie którego wyznacza się potrzebne własności: równania (3.59)
są rozwiązywane dla każdej z pochodnych ∂ψn(r)/∂RI , z (3.58) wyznaczana jest odpowiedź
gęstości, a następnie aktualizowane jest wyrażenie (3.60), aż do osiągnięcia zbieżności.

3.3.1 Fonony

Zanim przedstawiona zostanie idea wyznaczania fononów, wcześniej konieczne jest wprowadze-
nie odpowiednich pojęć. Pozycje I-tego atomu wyrażane są poprzez:

RI = Rl + τs, (3.62)

gdzie Rl oznacza pozycję l-tej komórki elementarnej w sieci Bravais’go, a τs to pozycja równo-
wagi s-tego atomu w komórce. Stany elektronowe określa wektor falowy k i indeks pasma ν:
ψn(r) ≡ ψν,k(r). W przypadku fononów, te klasyfikowane są przez wektor falowy q i – podobnie
jak w przypadku elektronów – indeks ν. Ich częstości ω(q) i wychylenia atomów Uα

s (q) definiuje
równanie charakterystyczne:∑

t,β

(
C̃αβ

st (q)−Msω
2(q)δstδαβ

)
Uβ
t (q) = 0. (3.63)

Macierz dynamiczna C̃αβ
st (q) dana jest transformatą Fouriera IFCs w sieci rzeczywistej:

C̃αβ
st (q) =

∑
l

e−iqRlCαβ
st (Rl), (3.64)

gdzie : Cαβ
st (l,m) ≡ ∂2E

∂uαs (l)u
β
t (m)

= Cαβ
st (Rl −Rm), (3.65)

z czego uα
s to wychylenie z pozycji równowagi atomu s z l-tej komórki: RI = Rl + τs + us(l).

Macierz (3.64) można natomiast zapisać jako pochodną drugiego rzędu energii ze względu na q:

C̃αβ
st (q) =

1

Nc

∂2E

∂u∗αs (q)uβt (q)
, (3.66)

gdzie Nc jest liczbą komórek w krysztale, a us(l) określa amplitudę dystorsji sieci: us(l) =

us(q)e
iq·Rl . Powyższe wyrażenie można rozdzielić na osobny wkład od elektronów i jonów:

C̃αβ
st (q) =

elC̃αβ
st (q) +

ionC̃αβ
st (q), (3.67)
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z czego część elektronowa da się wyrazić jako:

elC̃αβ
st (q) =

1

Nc

[∫ (
∂n(r)

∂u∗αs (q)

)∗∂V{R}(r)

∂uβt (q)
+ δst

∫
n(r)

∂2V{R}(r)

∂u∗αs (q = 0)∂uβt (q = 0)
dr

]
. (3.68)

Wkład od jonów zależy jedynie od gęstości ładunku niezaburzonego układu i nie zależy od
struktury elektronowej przez co jest stosunkowo łatwy do wyznaczenia. Wkład elektronowy
elC̃αβ

st (q) charakteryzowany jest natomiast przez liniową odpowiedź gęstości ładunku na zabu-
rzenie, co odpowiada perturbacji potencjału definiowanego przez pojedynczy wektor falowy q:

∂V{R}(r)

∂us(q)
= −

∑
l

∂vs(r −Rl)− τs
∂r

eiq·Rl . (3.69)

Wyznaczanie macierzy dynamicznych przeprowadzane jest na jednorodnej siatce wektorów q.

3.4 Sprzężenie elektron-fonon

We wcześniejszej części wstępu teoretycznego przedstawiona została teoria BCS i pełniące
w niej kluczową rolę pary Coopera. Owa teoria jednak zakłada natychmiastowe i nielokalne
oddziaływania par elektronów, co jednak w przypadku nadprzewodników o silnym sprzężeniu
elektron-fonon nie jest już adekwatnym założeniem. Dlatego też swoistym rozwinięciem jest teo-
ria Migdala-Eliashberga, gdzie uwzględniane jest już występowanie opóźnienia w zachodzących
oddziaływaniach. W rozdziale tym przedstawiona jest ogólna idea stojąca za wyznaczaniem
przy pomocy metody DFPT najważniejszych parametrów wynikających z tej teorii [84].

Przy użyciu formalizmu drugiej kwantyzacji, oddziaływanie elektron-fonon (E-F) opisane
jest hamiltonianem:

HE-F =
∑
k,q,ν

gqν,mn
k+q,kc

†m
k+qc

n
k

(
b†−qν + bqν

)
, (3.70)

gdzie: c†, c – operator kreacji i anihilacji elektronów o energiach odpowiednio ϵk+q,m i ϵk,n (przez
k + q i k oznaczono wektory falowe odpowiednio w pasmach m i n),
b†, b – operator kreacji i anihilacji fononu o energii ωq,ν (q – wektor falowy, ν – mod),
gqν,mn
k+q,k – element macierzowy opisujący siłę sprzężenia E-F.

W formalizmie DFPT element ten dany jest poprzez:

gqν,mn
k+q,k =

√
h̄

2ωqν

〈
ψk+q,m|∆V q,ν

eff |ψk,n

〉
, (3.71)

dla n-tego orbitalu walencyjnego KS ψk,n o wektorze falowym k. Pochodną potencjału efek-
tywnego definiuje wyrażenie:

∆V q,ν
eff =

∑
R

∑
s

∂Veff
∂usR

· uqν
s

eiqR√
N
, (3.72)

gdzie N to liczba komórek w krysztale, a usR jest wychyleniem z położenia równowagi s-tego
atomu z pozycji R, natomiast uqν

s = vqν
s /

√
Ms (vqν

s otrzymywany jest na drodze diagonalizacji
macierzy dynamicznej, a Ms to masa atomu).
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Macierz gqν,mn
k+q,k pozwala wyliczyć poszerzenie linii fononowych γqν :

γqν = 2πωqν

∑
mn

∑
k

∣∣gqν,mn
k+q,k

∣∣2 δ (εk+q,m − EF ) δ (εk,n − EF ) . (3.73)

Na tej podstawie wyznacza się funkcję spektralną α2F (ω) oraz stałą sprzężenia elektron-fonon λ.
Zgodnie z przedstawieniem w [85], α2F (ω) wyznacza się uśredniając γqν dzielone przez częstość
fononową ωqν , po q i ν:

α2F (ω) =
1

2πD(EF )

∑
qν

γqν
ωqν

δ (ω − ωqν) . (3.74)

PrzezD(EF ) oznaczona jest gęstość stanów na poziomie Fermiego na oba spiny. Funkcja α2F (ω)

całkowana po częstościach zwraca bardzo istotny parametr, jakim jest stała sprzężenia elektron-
fonon:

λ = 2

∫ ωmax

0

α2F (ω)

ω
dω. (3.75)

Niestety, w pewnych układach wyznaczanie α2F (ω) i z jej pomocą stałej λ nie zawsze jest
wykonalne. Możliwe jest jednak (w przybliżeniu) rozdzielenie stałej sprzężenia elektron-fonon
w taki sposób, że osobno uwzględniany jest wkład od elektronów i sieci krystalicznej dla każdego
i-tego atomu w komórce elementarnej [86], [87]:

λ =
∑
i

ηi
Mi⟨ω2

i ⟩
, (3.76)

gdzie Mi – masa atomowa, ηi – współczynnik McMillana-Hopfielda [88], [89], ⟨ω2
i ⟩ – drugi

moment funkcji α2F (ω)/ω.
Współczynnik McMillana-Hopfielda pierwotnie zdefiniowano dla układów monoatomowych

przy użyciu funkcji Eliashberga:

ηi = 2M

∫
ωα2F (ω)dω. (3.77)

Parametr ten określa „odpowiedź” elektronów z powierzchni Fermiego na przesunięcia atomowe.
Możliwe jest jednak uproszczenie tego problemu po wykorzystaniu kilku przybliżeń. Ponieważ
funkcja α2F (ω) jest odwrotnie proporcjonalna do częstości ω, można więc przyjąć, że η staje
się niezależny od częstości fononów.

Stosując przybliżenie RMTA (rigid muffin-tin approximation) [87], [90] oraz przybliżenie
sferycznego potencjału krystalicznego parametr η wyznacza się korzystając tylko i wyłącznie
z obliczeń struktury elektronowej:

ηi =
∑
l

(2l + 2)ni
l (EF )n

i
l+1 (EF )

(2l + 1)(2l + 3)D(EF )
·

∣∣∣∣∣
∫ Ri

MT

0

r2Ri
l (EF , r)

dV i(r)

dr
Ri

l+1 (EF , r) dr

∣∣∣∣∣
2

, (3.78)

gdzie: ni
l(EF ) – parcjalna gęstość stanów (DOS, density of states) i-tego atomu w EF , D(EF )

całkowity DOS na komórkę prymitywną na spin, Ri
MT – promień sfery MT, V i(r) – samo-

uzgodniony potencjał wewnątrz sfery MT, Ri
l (EF , r) – znormalizowana radialna funkcja falowa

z rozwiązania równań Schrödingera wewnątrz sfery MT.
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Dążąc jednak do rozdzielenia wkładu od elektronów i fononów do stałej λ, pozostaje jeszcze
kwestia mianownika wyrażenia (3.76), gdzie pożądane jest aby zależał on jedynie od ω i fono-
nowej gęstości stanów F (ω). Zgodnie z definicją, ⟨ω2

i ⟩ dany jest wyrażeniem:

⟨ω2
i ⟩ =

∫ ωmax

0

ωα2Fi(ω)dω
/∫ ωmax

0

α2Fi(ω)
dω

ω
. (3.79)

W przypadku, w którym oddziaływanie elektron-fonon słabo zależy od ω (np. w niobie), można
przyjąć, że oddziaływanie to jest niezależne od częstości. W takim wypadku α2F (ω) ≈ const×
F (ω), co sprawia, że wyrazy α2 znoszą się, efektywnie doprowadzając równanie (3.79) do:

⟨ω2
i ⟩ =

∫ ωmax

0

ωFi(ω)dω
/∫ ωmax

0

Fi(ω)
dω

ω
. (3.80)

Warto zwrócić uwagę, że choć wyznaczanie parametru sprzężenia elektron-fonon w oparciu
o RMTA jest mocno przybliżoną metodą, takie podejście było z powodzeniem stosowane w ba-
daniu wielu nadprzewodników, w tym HEA [45], [46], [87], [91]–[93].

Korzystając ze stałej sprzężenia λ możliwe jest wyznaczenie temperatury krytycznej zgodnie
ze wyrażeniem:

Tc =
θD
1.45

exp

[
−1.04(1 + λ)

λ(1− 0.62µ∗)− µ∗

]
, (3.81)

znanym jako wzór McMillana [88]. Przez θD dana jest temperatura Debye’a, natomiast µ∗ jest
parametrem pseudopotencjału kulombowskiego, uwzględniającego występowanie opóźnionego
oddziaływania odpychającego pomiędzy elektronami.
Wartość Tc można również uzyskać na bazie wzoru Allena-Dynesa [94]:

Tc =
⟨ωα2F (ω)

log ⟩
1.2

exp

[
−1.04(1 + λ)

λ− µ∗(1 + 0.62λ)

]
, (3.82)

gdzie ⟨ωα2F (ω)
log ⟩ określone jest przez:

⟨ωα2F (ω)
log ⟩ = exp

(∫ ωmax

0

α2F (ω) ln(ω)
dω

ω

/∫ ωmax

0

α2F (ω)
dω

ω

)
. (3.83)

Warto zwrócić uwagę na to, że odpowiednio przekształcając 3.81 uzyskuje się wyrażenie na
stałą λ na podstawie Tc i θD, czyli parametrów łatwych do uzyskania doświadczalnie:

λ =
1.04 + µ∗ ln

(
θD

1.45Tc

)
(1− 0.62µ∗) ln

(
θD

1.45Tc

)
− 1.04

. (3.84)

Stałą sprzężenia elektron-fonon można również wyznaczyć analizując doświadczalnie zmie-
rzone elektronowe ciepło właściwe. Teoretycznie obliczony, na bazie samej struktury elektrono-
wej, współczynnik Sommerfelda dla gazu elektronowego:

γpasm =
π2k2BDOS(EF )

3
(3.85)

46



porównujemy ze współczynnikiem zmierzonym doświadczalnie γexp, który zawiera wkład od
oddziaływań elektron-fonon, γexp = γpasm(1 + λ). Pozwala to zapisać:

λ =
γexp
γpasm

− 1. (3.86)

Dzięki temu parametr oddziaływania elektron-fonon λmożna wyznaczyć na trzy, niezależne spo-
soby: z analizy ciepła właściwego, z analizy wartości temperatury krytycznej (wzór McMillana)
oraz na drodze teoretycznej. Jeśli te trzy metody dadzą podobne wartości, można stwierdzić
że dobrze rozumiemy oddziaływania w badanym materiale oraz że sprzężenie elektron-fonon
odpowiada za nadprzewodnictwo w danym układzie.
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Część II

Wyniki obliczeń
W części tej zawarto wyniki przeprowadzonych obliczeń wraz z ich dyskusją. Analizę skupia się
na przedstawieniu rezultatów obliczeń dla tytułowego stopu oraz związków binarnych, będą-
cych prekursorami stopu. Wyniki obliczeń struktury elektronowej zostały zaprezentowane przez
autora niniejszej pracy na XX Krajowej Konferencji Nadprzewodnictwa (Lublin, 22-26 maja
2022), natomiast przedstawione w dalszej części własności fononowe prezentowane są po raz
pierwszy.

Pierwszy rozdział omawia wyniki eksperymentalne, uzyskane dla związku o wysokiej entro-
pii Co0.2Ni0.1Cu0.1Rh0.3Ir0.3Zr2, opublikowane w 2021 roku przez Mizuguchi i współpracowni-
ków [1].

Dalszą część pracy poświęcono wynikom obliczeń struktury elektronowej tytułowego sto-
pu. Przedstawiono gęstość stanów wraz ze strukturą pasmową i wyznaczono współczynniki
McMillana-Hopfielda. Korzystając z komplementarnej metody obliczeniowej przeprowadzono
relaksację superkomórki HEA, co pozwoliło zbadać wpływ nieuporządkowania atomów na jed-
nej z podsieci na dystorsję struktury krystalicznej. W obliczeniach uwzględniono również sprzę-
żenie spin orbita (SOC, spin-orbit coupling).

Jak już wspomniano, oprócz stopu wysokiej entropii, przeanalizowano również związki binar-
ne TmZr2 (gdzie Tm = Co, Ni, Cu, Rh, Ir), stanowiące jego składowe. Zbadano podobieństwa
struktury pasmowej i gęstości stanów struktur binarnych i HEA, celem zbadania roli nieporząd-
ku w determinowaniu struktury elektronowej stopu. Sprawdzono, jaki wpływ na gęstość stanów,
pasma energetyczne i elektronowy wkład do stałej sprzężenia elektron-fonon ma modyfikacja
struktury krystalicznej związków binarnych z ich struktury własnej do struktury HEA (inne
stałe sieci).

Kolejna część pracy poświęcona jest strukturze fononowej i nadprzewodnictwu. Jednym z za-
łożeń pracy, jak już wspomniano we wstępie, było zbadanie dynamiki atomów w tym związku,
celem ilościowego określenia siły sprzężenia elektron-fonon. Jednakże, ze względu na nakład
czasu potrzebny do wyznaczenia własności fononowych i funkcji Eliashberga przy obliczaniu
znacznie mniej skomplikowanego RhZr2 – mającego być układem referencyjnym do HEA –
oczywiste stało się, że zrealizowanie tego dla znacznie bardziej złożonego tytułowego stopu
było niemożliwe w ramach niniejszej pracy.

Z tego też powodu, chcąc osiągnąć główne założenie pracy, zadecydowano o przeprowadzeniu
przybliżonej analizy, w której konieczne do wyznaczenia stałej λ parametry fononowe oszacowa-
no na podstawie własności fononowych „składowych” związków binarnych. Finalnie pozwoliło
to na obliczenie stałej sprzężenia elektron-fonon λ oraz temperatury krytycznej Tc.
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4 Dyskusja wyników doświadczalnych

Rysunek 4.1: Struktura krystaliczna HEA. Rysunki wykonane przy pomocy programu VE-
STA [95]

Ponieważ wyniki eksperymentalne stanowią podstawę badań teoretycznych przedstawionych
w niniejszej pracy, w tym rozdziale omówiono rezultaty badań struktury krystalicznej i nad-
przewodnictwa stopu Co0.2Ni0.1Cu0.1Rh0.3Ir0.3Zr2, zawarte w pracy [1].

Wytopiona wewnątrz pieca łukowego (w atmosferze argonu) próbka określona jest stechio-
metrią: Co0.187Ni0.097Cu0.083Rh0.328Ir0.305Zr2 (nazywana dalej rzeczywistą). Jednak ze względu
na fakt, że rozbieżności w stosunku do zakładanej stechiometrii były niewielkie, autorzy publi-
kacji określili ją jako Co0.2Ni0.1Cu0.1Rh0.3Ir0.3Zr2 (próbka ta nazywana dalej jest tytułową).

Na podstawie dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego wyznaczono, że uzyskany stop ma
strukturę CuAl2 (Rys. 4.1). Komórka elementarna tego związku zawiera 6 atomów, z czego
4 – Zr, a 2 – Tm. Autorzy nie zaobserwowali żadnych wyraźnych faz związanych z zanieczysz-
czeniami. Stałe sieci wynosiły a = 6.5006(2) Å i c = 5.5320(3) Å, natomiast atomy obsadzały
pozycje, odpowiednio:

• Zr(x, y, z) = (0.1639(3), 0.6639(3), 0) – pozycja Wyckoffa 8h,

• Tm(x, y, z) = (0, 0, 0.25) – pozycja Wyckoffa 4a.

W pomiarach podatności magnetycznej 4πχ zaobserwowany został wyraźny sygnał diama-
gnetyczny związany z przejściem do stanu nadprzewodzącego w 7.8 K (Rys. 4.2a). Rysunek 4.2b
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przedstawia zaś pomiary magnetyzacji w funkcji pola magnetycznego w T = 2.5 K. Z charakteru
pętli histerezy wynika, że jest to nadprzewodnik II rodzaju z µ0Hc1 ≈ 20 mT.

Rysunek 4.2: (a) Zależność podatności magnetycznej 4πχ stopu typu HEA od temperatury
zmierzonej w polu magnetycznym H = 1 mT (FC) oraz bez pola (ZFC), (b) wykres pomiarów
magnetyzacji w funkcji zewnętrznego pola dla T = 2.5 K [1]

Próbka ta wykazuje typowy, metaliczny charakter, co widać po liniowej relacji oporności ρ od
temperatury w stanie normalnym (Rys. 4.3a) – podobne zachowanie obserwowano w innych
stopach TmZr2 [96]. Pomiary ρ w niskich temperaturach (Rys. 4.3b) wyraźnie wskazują na
początek przejścia w stan nadprzewodzący dla temperatury 8 K, natomiast zerowa wartość
oporności uzyskiwana jest już w 7.5 K. Na tym samym wykresie zawarto wyniki pomiarów
ρ wykonanych dla różnych wartości zewnętrznego pola magnetycznego, na podstawie których,
z wykorzystaniem modelu WHH (Werthamer-Helfand-Hohenberg), oszacowano wartość µ0Hc2

na 12 T.
Próbka nadprzewodnika została również poddana pomiarom ciepła właściwego C. Na ry-

sunku 4.3d zestawiono wyniki pomiarów C dla 0 i 9 T. Ponieważ w polu 9 T w temperaturze
powyżej 2 K nie widać już skoku ciepła właściwego, na podstawie tych pomiarów wyznaczo-
no wartość stałej Sommferfelda γ oraz stałą β odpowiadającą za wkład sieciowy do C. Na
podstawie dopasowania krzywej:

C = γT + βT 3, (4.1)

autorzy oszacowali wartości γ = 20.7 mJ/mol ·K2 i β = 0.519 mJ/mol ·K4. Parametry te
pozwalają wyznaczyć temperaturę Debye’a:

θD = 3

√
12π2nR

5β
= 224 K, (4.2)

gdzie R jest stałą gazową, a poprzez n oznaczono liczbę atomów na formułę chemiczną. W publi-
kacji w celach określenia własności związanych z nadprzewodnictwem wyznaczono elektronowy
wkład do ciepła właściwego (przy 0 T), definiowany jako:

Cel = C − βT 3, (4.3)
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który przedstawiono na Rysunku 4.3f. Zarówno wyraźny skok, jak i spadek Cel/T w niskich
temperaturach pokazuje, że przejście nastąpiło w całej objętości próbki. Autorzy oszacowali
skok elektronowego ciepła właściwego na 1.12γTc, co jest wartością mniejszą od przewidywanej
przez model BCS (1.43γTc).

Rysunek 4.3: (a) Wykres oporności dla szerokiego zakresu temperatur oraz (b) dla niskich
temperatur dla kilku wartości pola magnetycznego. (c) Diagram fazowy µ0Hc2 − T . (d) Tem-
peraturowa zależność C/T w 0 i 9 T. (e) Wykres Cel/T w 0 T [1]

Na podstawie wyżej omówionych własności możliwe jest uzyskanie parametrów istotnych
z perspektywy zarówno nadprzewodnictwa, jak i struktury elektronowej. Jednym z nich jest
omawiana wcześniej stała sprzężenia elektron-fonon, której to wyznaczenie możliwe jest poprzez
równanie (3.84):

λ =
1.04 + µ∗ ln

(
θD

1.45Tc

)
(1− 0.62µ∗) ln

(
θD

1.45Tc

)
− 1.04

= 0.85, (4.4)

gdzie za wartość parametru uwzględniającego ekranowanie kulombowskie przyjęto µ∗ = 0.13.
Uzyskana wartość sugeruje umiarkowanie silne sprzężenie elektron-fonon. Dla porównania, w Ta-
beli 1 przedstawiono odnalezione w literaturze wartości stałej λ w powiązanych ze stopem
Co0.2Ni0.1Cu0.1Rh0.3Ir0.3Zr2 związkach binarnych wykazujących nadprzewodnictwo. Widać na
tej podstawie, że doświadczalna wartość λ = 0.85 jest zbliżona do przedstawionych tu związ-
ków, a w szczególności w zestawieniu z CoZr2 oraz IrZr2.
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Tabela 1: Dostępne w literaturze wartości stałej sprzężenia elektron-fonon dla nadprzewodzą-
cych składowych faz tytułowego HEA [97], [98]

CoZr2 NiZr2 RhZr2 IrZr2

λ 0.72 0.49 1.13 0.83

Bazując na powyższej wartości stałej λ można oszacować gęstość stanów na poziomie Fer-
miego wyrażaną na formułę chemiczną:

DOS(EF ) =
3γ

π2k2B(1 + λ)
= 4.75 eV−1. (4.5)
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5 Struktura elektronowa

5.1 Co0.2Ni0.1Cu0.1Rh0.3Ir0.3Zr2

Metodyka badań

Obliczenia struktury elektronowej tytułowego stopu w większości wykonano przy użyciu kodów
obliczeniowych RKKR i RCPA [70], [71]. Wybór ten podyktowany był łatwością w dobiera-
niu koncentracji domieszek badanego materiału w ramach metody CPA, co jest szczególnie
przydatne w analizie silnie nieuporządkowanych związków, jakimi są HEA. Dodatkowo związki
o tak skomplikowanym składzie w przypadku innych metod wymagałyby znacznie większych
nakładów obliczeniowych. Warto wspomnieć, że metodę KKR-CPA z powodzeniem stosowano
do badań różnych własności fizycznych stopów o wysokiej entropii [45], [46], [99], [100].

Obliczenia KKR-CPA przeprowadzane były w przybliżeniu potencjału sferycznego oraz pół-
relatywistycznym (tzn. stany rdzenia z użyciem równania Diraca, a stany pasmowe Schrödinge-
ra, bez sprzężenia spin-orbita). Energia wymienno-korelacyjna została wyznaczona przy pomo-
cy metody LDA w parametryzacji Janaka-Moruzzi-Williamsa [101]. Odcięcie momentu pędu
ustawiono na lmax = 3, a promienie sfer MT dobierane były tak, aby sfery obejmowały jak
największą objętość w komórce elementarnej (wpływa to pozytywnie na zbieżność obliczeń;
osiągnięto współczynnik upakowania 64.22% obj. komórki). Odpowiada to promieniom MT:
1.5055 Å i 1.2879 Å, kolejno dla atomów Zr i atomów na pozycji 4a.

W cyklu samouzgodnionym pożądana zbieżność została osiągnięta przy liczbie punktów
k równej nk = 726, natomiast w przypadku obliczeń DOS i struktury pasmowej, nk w niere-
dukowalnej strefie Brillouina wynosiła odpowiednio 6391 i 2360. Progi zbieżności potencjałów
wynosiły 10−4 Ry (Ry = 13.6 eV). Parametry wejściowe do obliczeń stanowiły stałe sieci wy-
noszące a = 6.5006(2) Å i c = 5.5320(3) Å, natomiast atomy obsadzały pozycje odpowiednio
Zr (0.1639, 0.6639, 0) i Tm (0, 0, 0.25).

W celu zbadania lokalnych dystorsji sieci krystalicznej oraz wpływu sprzężenia spin-orbita
zastosowano komplementarną metodę LAPW, zaimplementowaną w pakiecie WIEN2k [80],
w którym ponadto nie stosuje się przybliżenia potencjału sferycznego.

Analiza wpływu zmian w stechiometrii

W poprzednim punkcie wspominano, że autorzy w publikacji [1] otrzymali związek o stechiome-
trii nieco innej niż ten będący tytułowym stopem. Pojawia się więc pytanie: na ile uogólnienie
to może mieć wpływ na strukturę elektronową? Dlatego też, przed przeprowadzeniem wła-
ściwej analizy sprawdzono, jakie zmiany w całkowitej gęstości stanów (Rys. 5.1) wprowadza
uwzględnienie dokładnej koncentracji każdego z atomów. W całej pracy DOS podawany jest na
formułę chemiczną (TmZr2 – 3 atomy) i na dwa spiny, co jest istotne z perspektywy obliczeń
parametrów związanych z nadprzewodnictwem.
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Rysunek 5.1: Porównanie całkowitej gęstości stanów HEA dla stechiometrii rzeczywistej i tytu-
łowej

Z wykresów DOS odniesionego do poziomu Fermiego (Rys. 5.1) widać, że pomiędzy HEA
rzeczywistym a tytułowym nie występują istotne różnice w strukturze elektronowej – w szcze-
gólności na poziomie Fermiego. W rozważanych próbkach zostały uwzględnione różnice w liczbie
elektronów walencyjnych (VEC), w taki sposób, że poziom Fermiego został uzgodniony do ty-
tułowego stopu. Różnice w tych wartościach pomiędzy stopami nie są jednak duże – wynoszą
odpowiednio VECtyt. = 5.77 e/atom i VECrzecz. = 5.75 e/atom.

Drobne różnice w gęstości stanów (piki w −3.5 eV oraz 4.5 eV) nie mają w praktyce żadnego
istotnego znaczenia. Kluczowe z perspektywy nadprzewodnictwa są wartości DOS(EF ), które
to w tym przypadku są bardzo zbliżone: 3.205 eV−1 oraz 3.241 eV−1 odpowiednio dla HEA
rzeczywistego i tytułowego. Biorąc pod uwagę powyższe, uznano że różnice w składzie pomiędzy
obiema próbkami nie mają istotnego wpływu na strukturę elektronową. Z tego powodu w dalszej
części pracy domyślnie analizowana będzie stechiometria tytułowego stopu, dla którego łatwiej
będzie skonstruować superkomórkę.

Gęstość stanów i struktura pasmowa

Rysunek 5.2 przedstawia gęstość stanów HEA z uwzględnieniem wkładu do DOS od poszcze-
gólnych atomów. Wartości gęstości stanów z poszczególnych atomów są przeliczone na atom, tj.
nie uwzględniają koncentracji. Widać więc, że w HEA atomy na podsieci z nieporządkiem (Co,
Ni, Cu, Rh, Ir) mają wkład w głównej mierze w zapełnionej części pasma przewodnictwa, czyli
od −6 eV do ≈ −1 eV. Dodatkowo dla tych atomów – oprócz miedzi – można zauważyć, że
występuje przesunięcie maksimum DOS, które jest skorelowane z liczbą atomową. Pierwiastki
o największej liczbie atomowej dominują dla najniższych energii, a najlżejsze – Ni wraz z Co –
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Rysunek 5.2: Całkowita oraz parcjalna gęstość stanów HEA
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Rysunek 5.3: Wkład poszczególnych atomów do gęstości stanów HEA z rozbiciem na orbitale
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wpływają na stany w okolicy, oraz powyżej EF . Sam poziom Fermiego znajduje się na zboczu
dość pokaźnego piku DOS, co jest pożądane, bowiem znajdowanie się EF blisko – a najlepiej
w maksimum – piku gęstości stanów na ogół sprzyja występowaniu nadprzewodnictwa.

Z wykresów (Rys. 5.3) wyraźnie widać, że główny udział w DOS mają orbitale d (3d w przy-
padku Co, Ni, Cu; 4d dla Zr, Rh i 5d w Ir), co jest spodziewane w przypadku tych konkretnych
metali przejściowych. W parcjalnych gęstościach stanów u wszystkich atomów występuje jed-
nak nieznaczny wzrost wkładu od orbitali p w pobliżu EF . Za wyjątkiem Zr, kształt DOS jest
na ogół bardzo podobny – jedynie w przypadku miedzi główny pik jest nieco węższy i bardziej
symetryczny, a stany blisko EF są mniejsze niż w pozostałych. Pojawienie się drobnego piku
w okolicy ≈ −0.5 eV jest jednak – w mniejszym bądź większym stopniu – efektem obserwo-
wanym we wszystkich atomach. Dodatkowo, znaczne podobieństwo kształtu DOS w zakresie
(od −1 eV do 3 eV) sugeruje silną hybrydyzację orbitali.

Tabela 2 zawiera wartości całkowitej oraz parcjalnej gęstości stanów na poziomie Fermie-
go dla obu wariantów HEA. Na podstawie równania (3.85) wyznaczony został współczynnik
Sommerfelda, co pozwoliło – z wykorzystaniem wzoru na renormalizację stałej γ (3.86) – wy-
znaczyć stałą sprzężenia elektron-fonon bazując tylko na wynikach obliczeń struktury pasmowej
i danych doświadczalnych.

Tabela 2: Wartości całkowitej oraz parcjalnej gęstości stanów HEA tytułowego i rzeczywistego
z wyznaczoną na ich podstawie stałą Sommerfelda i stałą λ

DOS(EF ) [eV−1]
Zr Co Ni Cu Rh Ir Total γpasm [mJ/mol· K2] λ

Tytułowy 2.376 0.325 0.090 0.048 0.212 0.191 3.241 7.641 1.709
Rzeczyw. 2.364 0.295 0.086 0.040 0.229 0.191 3.205 7.554 1.740

Otrzymane wartości λ w obu przypadkach są bardzo podobne, co dodatkowo potwierdza, że
wybór wariantu stopu nie ma istotnego znaczenia. Wartość ta λ ≈ 1.7 jednak znacznie odbiega
od λ = 0.85 uzyskanej na podstawie parametrów eksperymentalnych i równania McMillana
(3.84). Powodem takiej rozbieżności może być zaniżanie przez metodę RCPA wartości DOS(EF )
w wyniku stosowania przez nią przybliżenia potencjału sferycznego – dane eksperymentalne
sugerują wartość DOS(EF )= 4.75 eV−1.

Jednak sam współczynnik λ wyznaczany na podstawie danych eksperymentalnych obar-
czony jest znaczną niepewnością. Równanie (3.84) zawiera w sobie bowiem współczynnik µ∗,
którego to wartość jest arbitralnie ustalana. W tym przypadku dobrano powszechnie przyjmo-
waną wartość w literaturze, równą: µ∗ = 0.13.

Wyniki obliczeń struktury pasmowej zaprezentowano na Rysunku 5.4, natomiast strefa Bril-
louina dla struktury HEA znajduje się na Rysunku 5.5. Do obliczeń wybrano ścieżkę: Γ(0,0,0)
– X(0.5,0.5,0.5) – M(1,0,0) – Γ(0,0,0) – N(0.5,0,0.5) – P(0.5,0.5,0.5) – X(0.5,0.5,0.5). W nie-
uporządkowanych układach konieczny jest pewien sposób uogólnienia pasm energetycznych,
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który może uwzględnić rozpraszanie elektronów. W formalizmie KKR-CPA jest to możliwe
poprzez wyznaczenie struktury elektronowej z użyciem techniki pasm zespolonych. Zasadni-
czo w metodzie tej część rzeczywista (czarne punkty) wskazuje środek pasma, natomiast część
urojona (zaznaczona kolorem zielonym) opisuje rozmycie pasm wynikające z nieporządku che-
micznego. Część urojona – szerokość pasma, związana jest z czasem życia stanu elektronowego
τ = h̄/2 Im(E). Im silniejsze jest rozpraszanie elektronów na nieuporządkowanym układzie
atomów, tym większe rozmycie pasm i mniejszy czas życia stanów elektronowych. Jak widać
z wykresu, szerokość pasm znacząco się zmienia w różnych zakresach energii. Największe roz-
mycie występuje od ≈ −5 eV, aż do ≈ −0.8 eV, gdzie Im(E) sięga nawet 0.35 eV – odpowiada
to τ ≈ 9 ·10−16 s. Silne rozpraszanie występuje również w paśmie biegnącym przez punkty Γ-X-
M-Γ, pomiędzy 0.5 eV a 2 eV. W wyniku porównania zakresów charakteryzujących się silnym
rozmyciem z wkładem DOS pochodzącego od każdego z atomów (Rys. 5.2) oczywiste staje się,
że za rozmycie pasm w tym konkretnym zakresie energii odpowiedzialne są atomy na podsieci
z nieporządkiem.

Rysunek 5.4: Struktura pasmowa Co0.2Ni0.1Cu0.1Rh0.3Ir0.3Zr2. Czarne punkty to część rzeczy-
wista energii – środek pasma. Rozmycie pasm oznaczone jest kolorem zielonym i odpowiada
Im(E)

Intrygującym jest natomiast fakt, że w pobliżu poziomu Fermiego pasma są relatywnie wą-
skie – Im(E) ≈ 0.02 eV, z czego uzyskuje się τ ≈ 1.5 · 10−14 s. Wartość ta jest już zbliżona do
typowych stopów składających się z metali przejściowych [45]. Obserwowane efekty zachodzące
w strukturze pasmowej nie są jednak odosobnione – podobne zachowanie jest opisane w li-
teraturze w przypadku innych nadprzewodników HEA, konkretnie Ta34Nb33Hf8Zr14Ti11 oraz
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(TaNb)0.67(HfZrTi)0.33, jednak tam rozmycia pasm nie były aż tak wyraźne [45], [46]. Analo-
gicznie jak w przypadku pasm silnie rozmytych, tutaj za bardzo małe wartości Im(E) odpowiada
znaczący udział Zr w całkowitym DOS dla tych energii. Pokazuje to, że nieporządek nie jest
tutaj tak ważny dla struktury elektronowej w pobliżu energii Fermiego.

Pomiędzy niektórymi punktami można zauważyć, że pasma posiadają pewne przerwy, bądź
się urywają – najbardziej widoczne na ścieżce Γ-N-P. Jest to efekt bardzo silnego rozmycia, które
sprawia, że metoda pasm zespolonych nie jest już w stanie wyznaczyć centrum danego pasma.
Błędy te występowały niezależnie od przyjętych ustawień obliczeń. Dla tak silnego nieporządku
konieczne jest zastosowanie blochowskich funkcji spektralnych [62], które są w stanie dobrze
opisać strukturę pasmową właśnie w takich przypadkach.

Rysunek 5.5: Strefa Brillouina komórki tetragonalnej dla c < a [102]

Współczynniki McMillana-Hopfielda

Oprócz analizy struktury elektronowej z wykorzystaniem kodu RCPA obliczono współczynniki
McMillana-Hopfielda ηi dla każdego z pierwiastków, a wyniki zebrano w Tabeli 3.

Tabela 3: Współczynniki McMillana-Hopfielda atomów w tytułowym stopie

Atom Zr Co Ni Cu Rh Ir

ηi [mRy/aB2]
Tytułowy 13.865 9.579 4.157 1.430 7.864 9.224

Rzeczywisty 13.914 9.847 4.215 1.422 8.067 9.472

Widać zatem, że z atomów wchodzących w skład stopu największymi wartościami ηi charakte-
ryzują się atomy cyrkonu. Jest to jednak częściowo spodziewany efekt biorąc pod uwagę, że Zr
posiada stosunkowo wysoką wartość parcjalnego DOS(EF ) (Rys. 5.3). W przypadku pozosta-
łych pierwiastków wartości współczynników są już mniejsze, jednak istotne wartości wykazują
jeszcze kobalt, rod i iryd. Ciekawe jest natomiast, że Co posiada niższą wartość ηi od Zr pomi-
mo wyższej o około 0.1 eV−1 parcjalnej gęstości stanów. Zauważyć można również, że podobną
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wartość współczynnika McMillana-Hopfielda posiadają kobalt i iryd, pomimo zauważalnie niż-
szego parcjalnego DOS w Ir na poziomie Fermiego. Można jednak w pewien sposób powiązać
to z temperaturą krytyczną związków TmZr2 z ich udziałem (Tab. 5). Należy jednak pamiętać,
że wkład do stałej λ uwzględnia koncentrację, dlatego też udział pierwiastków Tm nie będzie
tak wysoki jak mogłoby to wynikać z samych wartości ηi.

5.2 Superkomórki HEA

Metodyka i wybór struktury

Chcąc zweryfikować wyniki uzyskane metodą CPA przeprowadzono obliczenia z wykorzysta-
niem pakietu WIEN2k. W domieszkowanych układach metoda ta wymaga konstrukcji super-
komórek, czyli zwielokrotnionych komórek elementarnych, których atomy są tak dobierane,
by wyjściowa koncentracja całej komórki była jak najbardziej zbliżona do pożądanej. Oprócz
sprawdzenia poprawności wyników omawianych wcześniej, wykorzystanie do obliczeń pakie-
tu WIEN2k umożliwia zbadanie – dzięki relaksacji – lokalnych dystorsji sieci powstałych na
wskutek podstawień oraz uwzględnienie w obliczeniach sprzężenia spin-orbita.

(a) 2x2x2

(b) 3x2x2

(c) 3x3x2

Rysunek 5.6: Superkomórki wykorzystane w obliczeniach. We wszystkich komórkach atomy są
oznaczone takimi samymi kolorami, jak na Rysunku 5.6a

Skonstruowano trzy superkomórki, których strukturę przedstawiono na Rys. 5.6. Komórki
te, w założeniu jak najbardziej zbliżone do tytułowego stopu, odpowiadały kolejno stechiometrii:

• 2x2x2 (96 atomów) Co0.188Ni0.094Cu0.094Rh0.313Ir0.313Zr2,

• 3x2x2 (144 atomy) Co0.208Ni0.104Cu0.104Rh0.292Ir0.292Zr2,
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• 3x3x2 (216 atomów) Co0.194Ni0.097Cu0.097Rh0.306Ir0.306Zr2,

po czym sprawdzono jakie występują różnice w ich gęstości stanów, co przedstawiono na Ry-
sunku 5.7. Obliczenia przeprowadzone zostały z wykorzystaniem przybliżenia uogólnionych gra-
dientów (GGA) w parametryzacji Perdew-Burke-Ernzerhof [103], liczbie nk wynoszącej: 150,
150 i 100 punktów, odpowiednio dla komórki 2x2x2, 3x2x2x, 3x3x2. Promienie RMT ustawiono
na 1.322 Å, a energię separacji stanów rdzeniowych od walencyjnych −6 Ry.

Podobnie jak w przypadku analizy dokonanej wcześniej metodą CPA, tutaj też struktura
elektronowa superkomórek jakościowo jest bardzo podobna. W szerokim zakresie energii różnice
występują praktycznie jedynie w osobliwościach Van Hove’a, co jest spodziewane. We wstawce
prezentującej bliski zakres wokół EF widoczne są pewne różnice w DOS na poziomie Fermiego,
ale różnice nie przekraczają 10%. Wartości zestawiono w Tabeli 4. Mając do dyspozycji tyl-
ko pojedyncze struktury, nie jest możliwe stwierdzenie, czy jest to efekt dobranego wariantu
superkomórki. Dokładne określenie różnic wymagałoby dokonania obliczeń dla szeregu takich
struktur z różnie ustawionymi atomami na podsieci z nieporządkiem, a dopiero następnie po-
równywanie uśrednionego DOS. Biorąc więc pod uwagę ogólne podobieństwo, jak i ze względu
na czas obliczeń (4 dni w porównaniu do 9 i 30 przy strukturze odpowiednio 3x2x2 i 3x3x2),
do dalszej analizy wybrano wariant 2x2x2.
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Rysunek 5.7: Porównanie gęstości stanów superkomórek obliczanych pakietem WIEN2k (na
formułę chemiczną).
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Uśrednianie superkomórek 2x2x2

Chcąc dokładniej zbadać strukturę elektronową w superkomórce 2x2x2 i sprawdzić wpływ różnic
w ułożeniu atomów dokonano obliczeń dla 10 jej wariantów różniących się obsadzeniami na
pozycjach 4a. Gęstości stanów z pojedynczych komórek można następnie uśrednić, co lepiej
symuluje rzeczywisty układ nieuporządkowany, niż pojedyncza, arbitralnie dobrana komórka.
Dobrze ilustruje to wykres na Rysunku 5.8, gdzie zestawiono DOS różnych 10 komórek oraz
wyliczoną z nich średnią. Na tym samym wykresie przedstawiono również wyniki gęstości stanów
uzyskanej metodą CPA.
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Rysunek 5.8: DOS 10 superkomórek 2x2x2 z różnymi ustawieniami atomów (ciągłe, kolorowe
linie), wyznaczona z nich średnia oraz gęstość stanów wyznaczona metodą CPA

Widać na tej podstawie jak bardzo zależna od obsadzenia atomów w superkomórce jest gęstość
stanów. Można dość łatwo dojść do wniosku, że o ile metody CPA i LAPW dają w szerszej skali
wyniki zbliżone, tak wartości DOS przy energii Fermiego są już znacząco różne – w przypadku
uśrednienia z superkomórek wynosi DOS(EF ) = 4.028 eV−1, a dla przypomnienia w tytułowym
stopie jest to 3.241 eV−1.

Spośród badanych 10 superkomórek do dalszej analizy wybrano jedną, której gęstość stanów
najbardziej odpowiadała uzyskanej średniej, a następnie przeprowadzono jej relaksację.

Dystorsja sieci

Jak wspominano wcześniej, obliczenia z wykorzystaniem WIEN2k umożliwiają zbadanie lokal-
nych dystorsji sieci krystalicznej, będących efektem występowania różnych otoczeń atomowych.
Obliczenia relaksacji pozycji w wybranej strukturze 2x2x2 przeprowadzono z progiem zbieżności
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sił 0.5 mRy/aB, a wyniki przedstawiono na Rysunku 5.9. Wykres ten obrazuje procentowe zmia-
ny odległości pomiędzy parami poszczególnych rodzajów atomów. W tym przypadku przyjęto
konwencję, że wąsy pudełek oznaczają minimalną i maksymalną wartość zbioru. Analizowano
najbliższych sąsiadów znajdujących się wewnątrz najbliższych 3 stref koordynacyjnych. Efek-
tem ubocznym takiego podejścia jest to, że w przypadku niektórych par (Co-Ir, Ni-Rh, Cu-Ir,
czy Ir-Rh) liczba wystąpień takich przypadków jest mała i na wykresie występują pojedyncze
wartości zamiast pełnego pudełka. Analizując więc wyniki dla nielicznych par należy więc pa-
miętać, że cała próba nie jest zbyt liczna. Możliwe jest jednak wyciągnięcie na tej podstawie
pewnych jakościowych wniosków.

Zr-Zr Zr-Co Zr-Ni Zr-Cu Zr-Ir Zr-Rh Co-Ir Co-Rh Ni-Ir Ni-Rh Cu-Ir Ir-Rh
Pary atomów
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Rysunek 5.9: Zmiana odległości pomiędzy poszczególnymi parami atomów wewnątrz pierwszych
3 stref koordynacyjnych przed i po relaksacji superkomórki 2x2x2

Widoczne jest, że pomiędzy niektórymi parami – zasadniczo Zr-Ir, Zr-Rh, Co-Rh – pudełka
ułożone są dość symetrycznie względem środka układu. Położenia atomów średnio są więc po-
dobne jak w komórce wyjściowej. Do dość jednoznacznego wniosku można dojść, jeśli się weźmie
pod uwagę pary Zr-Co – tutaj we wszystkich przypadkach doszło do zmniejszenia odległości,
średnio o 1.5%. Podobny, choć mniej oczywisty trend występuje pomiędzy atomami cyrkonu
i niklu – tutaj większość przedziału zawiera się między 0% a −1%. Przyczyną tego może być
to, że Co i Ni są mniejszymi atomami, a ponieważ znajdują się na pozycji 4a, zatem występuje
„miejsce”, gdzie atomy cyrkonu mogą się przemieścić. Zmniejszanie odległości występuje rów-
nież w parach z pozycji 4a, gdzie występuje atom lżejszy (Ni, Cu) i cięższy (Ir, Rh). Największa
zmiana zachodzi w parach Rh-Ir, gdzie atomy oddalają się od siebie o średnio 2.5%. Z innych
przypadków, gdzie występuje zwiększanie odległości pomiędzy atomami, można mówić o Zr-Zr,
Zr-Cu i Co-Ir. Jednoznacznie zatem można stwierdzić, że lokalne dystorsje występują i idealna
sieć krystaliczna występuje tu jedynie jako pewien uśredniony obraz w dużej skali.

W zrelaksowanej komórce przeprowadzono obliczenia gęstości stanów, co zestawiono razem
z DOS domyślnej komórki na Rysunku 5.10. Na tej podstawie widać, że relaksacja w superko-
mórce nie ma znaczącego wpływu na strukturę elektronową – drobne przesunięcia DOS w sto-
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sunku do domyślnej komórki występują jedynie w dolnej części pasma. To co jest kluczowe –
czyli wartość DOS(EF ) pozostaje praktycznie identyczna – zmiana wynosi 0.002 eV−1.
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Rysunek 5.10: Gęstość stanów wybranej do analizy superkomórki przed, oraz po relaksacji
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Rysunek 5.11: Wpływ uwzględnienia sprzężenia spin-orbita na DOS w komórce poddanej re-
laksacji
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Wpływ sprzężenia spin-orbita

W komórce, która została poddana relaksacji przeprowadzono obliczenia z uwzględnieniem
sprzężenia spin-orbita. Wyniki DOS zaprezentowano na Rysunku 5.11 Wpływ SOC ma już
bardziej widoczny wpływ niż sama relaksacja. Osobliwości Van Hove’a są mniej wyraźne, na-
tomiast DOS w pobliżu poziomu Fermiego – bardziej łagodny. Tutaj doszło już do wyraźnego
obniżenia DOS(EF ) do 4.118 eV−1.

Obliczanie parametrów nadprzewodnictwa

Na podstawie wyników obliczeń struktury elektronowej tak metodą CPA, jak również LAPW,
wyznaczono stałą γpasm, oraz na jej podstawie λ i Tc. Wartości DOS(EF ) komórki 2x2x2;
uzyskanych przez uśrednienie struktur (2x2x2 – mix); zrelaksowanej z uwzględnieniem SOC
(2x2x2 – SOC) oraz bez (2x2x2 – relax) zawarto w Tabeli 4.

Tabela 4: Zestawienie wartości całkowitego DOS dla superkomórek HEA z wyznaczonymi na
ich podstawie γpasm, λ i Tc (na podstawie (3.81))

Wariant 2x2x2 2x2x2rlx 2x2x2SOC 2x2x2mix 3x2x2 3x3x2 HEATyt.

DOS [eV−1] 4.203 4.205 4.118 4.028 4.605 4.409 3.241
γpasm [mJ/mol·K2] 9.91 9.91 9.71 9.49 10.86 10.39 7.64
λ 1.09 1.09 1.13 1.18 0.91 0.99 1.74
Tc [K] 12.77 12.75 13.54 14.38 9.23 10.92 21.88

Relaksacja komórki 2x2x2 oraz uwzględnienie SOC zmniejsza gęstość stanów na poziomie Fer-
miego z 4.203 eV−1 do 4.118 eV−1, która to wartość zbliża się do tej otrzymanej dla średniej
uzyskanej z 10 superkomórek 2x2x2. Wyznaczając na tej podstawie stałą λ i Tc obserwuje się
wartości znacznie bardziej zbliżone do eksperymentalnych (λ = 0.85 i Tc = 8 K), niż jest to
w przypadku metody CPA. Zdecydowanie najbliżej eksperymentu znajdują się komórki 3x2x2
i 3x3x2, jednak nie mając do dyspozycji szeregu takich struktur (obliczenia takie trwały zbyt
długo, aby wykonać je wielokrotnie w trakcie przygotowywania niniejszej pracy), nie ma pod-
staw, aby określić je jako najlepiej opisujące stan rzeczywisty. Trzeba też pamiętać, że λ wy-
znaczona na podstawie eksperymentu jest silnie przybliżona. Niemniej, wyniki stałej sprzężenia
osiągnięte czy to dla 2x2x2SOC bądź 2x2x2mix mogą stanowić dobry punkt odniesienia do wyni-
ków osiągniętych na podstawie obliczeń struktury fononowej, które to wyniki są przedstawione
w dalszej części pracy, a same wartości λ ≈ 1.2 sugerują dość silne sprzężenie elektron-fonon.
W obu przypadkach występuje przeszacowanie wartości Tc o około 7 K.
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5.3 Powiązane związki binarne

Oprócz badania tytułowego związku wysokiej entropii przeprowadzono również analizę powią-
zanych związków binarnych, zebranych w Tabeli 5, wraz z wartościami liczby elektronów wa-
lencyjnych i temperatury krytycznej.

Tabela 5: Analizowane związki binarne wraz z ich strukturą, VEC i Tc [1], [96]–[98], [104]

Związek Typ struktury Grupa przestrzenna a [Å] c [Å] VEC [e/at.] Tc [K]

CoZr2 CuAl2 I4/mcm (140) 6.364 5.524 5.67 5.5–6.0
NiZr2 CuAl2 I4/mcm (140) 6.481 5.263 6.00 1.6
RhZr2 CuAl2 I4/mcm (140) 6.530 5.629 5.67 11.3
IrZr2 CuAl2 I4/mcm (140) 6.517 5.661 5.67 7.5
CuZr2 CuZr2 I4/mmm (139) - - 6.33 -

Ponieważ CuZr2 naturalnie nie występuje w grupie przestrzennej 140, dlatego też w sek-
cji, gdzie poddana będzie analiza struktur binarnych we własnych strukturach, nie występuje
analiza tego związku.

Motywacją do zbadania owych związków była chęć sprawdzenia, czy występują podobień-
stwa pomiędzy strukturą elektronową HEA, a jego „składowymi”, oraz w jaki wpływ ma ich
krystalizacja w strukturze HEA. Jest to także związane z poszukiwaniem występowania zjawi-
ska „efektu koktajlowego” w tytułowym związku.

5.3.1 W strukturze HEA

DOS i struktura pasmowa

Rysunek 5.12 przedstawia strukturę pasmową oraz DOS wszystkich faz znajdujących się w HEA
w strukturze tytułowego stopu. Obliczenia przeprowadzono metodą RKKR i RCPA, a para-
metry obliczeń – włącznie ze stałymi sieci i promieniami MT – są dokładnie takie same jak
w czasie analizy struktury elektronowej HEA. Z faz znajdujących się na wykresach CuZr2 na-
turalnie krystalizuje w strukturze I4/mmm, jednak zgodnie z wynikami zawartymi w [105],
możliwe jest rozpuszczenie niewielkich ilości miedzi w związku CoZr2.
Z porównania pasm energetycznych wszystkich faz widoczne jest, że w pewnych zakresach
są one do siebie bardzo zbliżone – szczególnie powyżej 2 eV, czyli w zakresie, gdzie wyraźnie
dominuje wkład od atomów cyrkonu. Dolna część pasma przewodnictwa, w którym to występuje
największy DOS od atomów z pozycji 4a, to miejsce, w którym objawiają się największe różnice.
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Rysunek 5.12: Zbiór wyników obliczeń struktury pasmowej wraz z całkowitym i parcjalnym
DOS powiązanych związków binarnych w strukturze HEA
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Śledząc jednak poszczególne pasma można dostrzec bardzo podobne zachowanie tam, gdzie
liczba atomowa jest podobna – pomiędzy CoZr2 a NiZr2 oraz IrZr2 i RhZr2. Z konwencji tej
wybija się CuZr2, jednak jest to logiczne, biorąc pod uwagę, że nie jest to standardowa struktura
tego związku. Ma to swoje odzwierciedlenie w gęstości stanów, gdzie oprócz CuZr2 wszystkie
związki mają bardzo zbliżony kształt DOS, natomiast struktura z miedzią charakteryzuje się
wąskim, ale bardzo wyraźnym pikiem w okolicy −4 eV. Dyskusja wartości zarówno DOS(EF ),
jak i ηi znajduje się w dalszej części rozdziału.

Porównanie z HEA

Chcąc sprawdzić podobieństwa między tytułowym stopem, a jego „składnikami”, sporządzono
Rysunek 5.13, na którym zestawiono strukturę pasmową HEA w bliskiej okolicy EF , oraz po-
szczególnych związków binarnych. W każdym przypadku poziom Fermiego TmZr2 uzgodniono
z EF HEA przesuwając go, aby wyrównać liczbę elektronów walencyjnych w układzie.

Rysunek 5.13: Porównanie struktury pasmowej HEA i powiązanych faz

Na podstawie powyższego zestawienia stwierdzono, że występuje wyraźne powiązanie między
pasmami HEA a TmZr2. Dość łatwo można prześledzić bieg odpowiadających sobie pasm – dla
przykładu: w przypadku RhZr2 stan w punkcie Γ dla energii ≈ 0.5 eV ma niemal identyczny
kształt (z lekkim przesunięciem ku niższej energii) przez całą ścieżkę, wzdłuż której rysowane
są pasma. Podobnie jest w przypadku niewielkiego piku przecinającego poziom Fermiego po-
między Γ a N: tutaj kształt we wszystkich przypadkach jest zachowany. Jak można się było
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spodziewać, najbardziej z wszystkich odróżnia się CuZr2, wciąż jednak jego relacja dyspersji
wykazuje podobieństwa do HEA. Ogólnie występujące podobieństwa są sugestią, że struktu-
ra elektronowa jest bardziej mieszaniną składowych faz, niżeli miałaby występować interakcja
pomiędzy nimi dająca nowe własności (efekt koktajlowy).

Postanowiono również sprawdzić, na ile efekt uśredniania objawia się w gęstości stanów.
W tym celu sporządzono wykres, na którym zawarto całkowity DOS każdej z faz TmZr2 prze-
mnożony przez koncentrację, po czym wkłady te zsumowano (Średnia) i porównano z DOS
tytułowego HEA, obliczony metodą KKR-CPA. Efekt zaprezentowano na Rysunku 5.14.

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
E − EF [eV]

0

1

2

3

4

5

6

7

D
O

S
[e
V

−
1
]

EF

CoZr2
CuZr2
IrZr2
NiZr2
RhZr2
HEA
Średnia

Rysunek 5.14: Zestawienie DOS poszczególnych struktur binarnych przemnożonego przez kon-
centrację oraz ich sumy z całkowitą gęstością stanów HEA

Wyniki „całkowitego” DOS uzyskanego w ten sposób okazały się w znaczącym zakresie energii
zgodne z gęstością stanów HEA uzyskaną z CPA. Nawet wartość DOS(EF ) = 2.769 eV−1, jest
dość bliska w porównaniu do 3.241 eV−1. Biorąc więc pod uwagę wyżej przedstawione porówna-
nie struktury elektronowej, stwierdzono, że na tej bazie nie obserwuje się efektu koktajlowego,
a należy uznać, że występuje uśrednianie własności.

5.3.2 W strukturze własnej

Aby móc wyznaczyć wpływ zmian struktury, konieczne było przeprowadzenie obliczeń związków
w ich strukturach własnych. Aby zachować spójność metod, obliczenia nadal prowadzone były
kodem RCPA, jednak tutaj nieporządek nie występuje. Ze względu na zmiany stałych sieci
struktur (Tab. 5), konieczne były niewielkie modyfikacje promieni MT tak, aby jak najlepiej
wypełnić przestrzeń w komórce.
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Rysunek 5.15: Zbiór wyników obliczeń struktury pasmowej i gęstości stanów powiązanych związ-
ków binarnych w strukturze własnej

DOS i struktura pasmowa

Wyniki struktury elektronowej dla układów binarnych w strukturze własnej przedstawiono na
Rysunku 5.15.
Struktura pasmowa analizowanych związków jest – zgodnie z przewidywaniem – niemal iden-
tyczna jak u związków w strukturach HEA. Analiza DOS pod kątem zmian, jakie wprowadza
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modyfikacja stałych sieci znajduje się w dalszej części pracy. Warto jednak zwrócić uwagę, że
uzyskane gęstości stanów są w dobrej zgodności z wynikami dostępnymi w literaturze [97], [106].

Wpływ zmiany struktury na DOS i parametry η

W celu lepszej ilustracji różnic w strukturze elektronowej, na Rysunku 5.16 przedstawiono DOS
tych związków, które można było bezpośrednio porównać ze sobą. Na podstawie wykresów wi-
doczne jest, że niewielka zmiana stałych sieci doprowadza do zauważalnych zmian w strukturze
elektronowej – szczególnie w zakresie od −4 eV do 0 eV, gdzie dochodzi do przesunięcia DOS
we wszystkich przypadkach. Przesunięcie to w tym konkretnym zakresie jest niemal izotropowe.
Wpływ jest również widoczny na poziomie Fermiego, gdzie całkowita gęstość stanów w przy-
padku CoZr2 zwiększa się nawet o ≈ 1 eV−1 w strukturze HEA. Dokładne wartości DOS(EF )
zebrano w Tabeli 6, natomiast Tabela 7 zawiera parametry McMillana-Hopfielda.

Tabela 6: Całkowita i parcjalna gęstość stanów wyrażona w eV−1

CoZr2 NiZr2 CuZr2 RhZr2 IrZr2

St
r.

H
E

A Tm 1.888 0.756 0.638 0.862 1.040
Zr 3.122 1.984 2.589 2.819 3.117

Total 5.013 2.742 3.227 3.675 4.153

St
r.

w
ł. Tm 1.430 0.569 - 0.894 0.851

Zr 2.501 1.922 - 2.817 2.994
Total 3.932 2.492 - 3.712 3.851

Związek z kobaltem pod względem zmian w DOS(EF ) jest jednak ekstremalnym przypadkiem.
Mniejsze, aczkolwiek nadal zauważalne zmiany występują w IrZr2 i NiZr2 – różnica odpowiednio
o około 0.3 eV−1 i 0.25 eV−1. Ciekawe jest natomiast, że zmiany te nie zawsze równomiernie
rozkładają się na atomy Zr i Tm – dla przykładu w NiZr2 wzrost DOS przeważająco wynika
z wzrostu parcjalnej gęstości stanów atomów niklu.

Tabela 7: Wyznaczone wartości parametrów McMillana-Hopfielda dla związków binarnych
w strukturze HEA i własnej wraz z dostępnymi w literaturze temperaturami krytycznymi [1],
[96], [104]

CoZr2 NiZr2 CuZr2 RhZr2 IrZr2

η i
[m

R
y/

a B
2
]

Str. HEA
Tm 9.99 3.59 2.98 9.58 17.10
Zr 16.25 11.15 13.97 16.15 20.32

Str. wł.
Tm 8.77 3.61 - 9.91 12.80
Zr 14.48 11.79 - 14.80 17.14

Tc [K] 5.5−6.0 1.6 - 11.3 7.5
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Najważniejsze zmiany z perspektywy nadprzewodnictwa występują jednak w wartościach ηi.
Można zauważyć, że w przypadku faz o największej koncentracji, a w szczególności w strukturze
z Ir, nastąpił znaczny wzrost wartości współczynników McMillana-Hopfielda. W tym związku
wzrost ten jest zauważalnie skorelowany ze wzrostem wartości DOS(EF ) pomiędzy strukturą
własną, a HEA. Bardzo podobne zachowanie wykazuje stop z kobaltem. Dla RhZr2 wzrost
wartości ηi także występuje, jednak tylko dla atomów Zr. Najmniejsze zmiany zaszły w NiZr2,
który podobnie jak CuZr2 ma znikomy elektronowy wkład do stałej λ. Podsumowując można
stwierdzić, że zmiana struktury, występująca przy tworzeniu stopu, wydaje się mieć korzystny
wpływ na elektronowe wkłady do siły sprzężenia elektron-fonon.
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Rysunek 5.16: Porównanie gęstości stanów struktur binarnych w strukturze własnej oraz HEA
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6 Struktura fononowa i oddziaływanie elektron-fonon

Analizę własności fononowych i sprzężenia elektron-fonon dla HEA rozpoczęto od obliczeń dla
związków binarnych TmZr2 celem sprawdzenia ich czasochłonności i złożoności, doboru odpo-
wiednich parametrów obliczeniowych i uzyskania wyników referencyjnych do analizy wpływu
procesu stapiania na końcowe własności związku. W trakcie badań związków referencyjnych oka-
zało się, że układy te stanowią dużo większe wyzwanie, niż początkowo zakładano, ze względu na
nadspodziewanie długi czas obliczeń, wynikający z problemów ze zbieżnością i stabilnością uzy-
skiwanego widma fononowego. Próby te opisano poniżej dla dwóch, przykładowych materiałów,
CoZr2 i RhZr2. Z tego powodu wykonanie pełnych obliczeń funkcji sprzężenia elektron-fonon
dla wszystkich związków binarnych oraz samego HEA okazało się wykraczać znacznie poza
możliwości tej pracy i sięgnięto po metody przybliżone, oparte o przybliżenie RMTA, para-
metry McMillana-Hopfielda i rozseparowanie obliczeń elektronowych i fononowych. Dodatko-
wo, wyznaczenie struktury fononowej HEA dla minimalnej, sensownej superkomórki 2x2x2, ze
względu na zupełny brak symetrii, wymagałoby wyznaczenia macierzy dynamicznych dla 576
różnych, możliwych wychyleń atomów w komórce (96 atomów × 3 wychylenia w 2 kierunkach),
co niestety również przekroczyło możliwości czasowe tej pracy. Z tego powodu widmo fononowe
związku HEA musiało zostać przybliżone poprzez uśrednienie widm związków binarnych, a za
charakterystyczne, średnie częstości drgań poszczególnych atomów w HEA przyjęto ich średnie
częstości ze związków binarnych. Jest to oczywiście dość duże przybliżenie, ale jak pokazały
analizy struktury elektronowej, w tym konkretnie układzie elektronowe gęstości stanów stopu
dość dobrze mogą być przybliżone poprzez średnią ważoną gęstości stanów związków binarnych,
i podobnego efektu spodziewać się można dla struktury fononowej.

Metodyka

Obliczenia układów referencyjnych przeprowadzone zostały z wykorzystaniem pakietu Quantum
Espresso (QE) [72], [73] wykorzystującego metodę pseudopotencjału, a konkretnie programów
PWscf i PH. W tym pierwszym wyznaczana jest struktura elektronowa, jak również możliwa jest
relaksacja struktury krystalicznej, a wyniki te stanowią podstawę do dalszych etapów obliczeń.
Struktura fononowa (macierze dynamiczne i stałe siłowe; IFC) i oddziaływanie elektron-fonon
(funkcja Eliashberga α2F (ω)) wyznaczane są za pomocą programu PH.

Ponieważ Quantum Espresso jest pakietem bazującym na metodzie pseudopotencjału, dla-
tego też w obliczeniach konieczne jest jego odpowiednie dobranie, jak również wybranie odpo-
wiednich energii odcięcia funkcji falowej i gęstości ładunkowej, siatki punktów k i rozmycia σ.
Dobór tych parametrów testowany jest poprzez przeprowadzenie obliczeń takich samych struk-
tur metodą all electron (pakiet WIEN2k) i porównanie struktury elektronowej.

Ze względu na wyżej wspomnianą czasochłonność i problemy z wynikami uzyskiwanymi
programem PH końcowe wyniki fononowe uzyskano przy użyciu pakietu Phonopy [107]. Pa-
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kiet ten bazuje na obliczeniach samouzgodnionych, wykonanych programem PWscf, w których
bezpośrednio wyznaczane są siły działające na atomy w superkomórce, w której jeden z ato-
mów zostaje wychylony. Jest to zatem inne podejście, niż metoda rachunku zaburzeń stosowana
w PH, która w badanych związkach okazała się bardziej efektywna. Niestety Phonopy nie pozwa-
la na wyznaczenie funkcji Eliashberga, zatem parametry sprzężenia elektron-fonon wyznaczono
w oparciu o współczynniki McMillana-Hopfielda w przybliżeniu RMTA.

6.1 Próby obliczeń metodą DFPT

Analizę dynamiki atomów przy pomocy metody DFPT rozpoczęto dla układu referencyjne-
go CoZr2. Ponieważ badano układ w strukturze własnej, dlatego też wyjściowo wykorzysta-
no stałe sieci zawarte w Tabeli 5, natomiast pozycja atomu Zr była taka sama jak wszędzie:
x = 0.1639(3).

Relaksacja

Procedurę rozpoczęto od doboru optymalnego pseudopotencjału i funkcji wymienno-korelacyjnej.
Przeprowadzono również relaksację struktury krystalicznej z użyciem algorytmu BFGS (Broy-
den–Fletcher–Goldfarb–Shanno). W przeciwieństwie do relaksacji superkomórki HEA, tutaj
oprócz wyznaczania optymalnych pozycji atomowych dopasowywane są również stałe sieci da-
jące najmniejsze ciśnienie wewnątrz komórki. Wykorzystywano potencjały typu PAW i Ultrasoft
(USPP) [108], gdzie oba bazowały na funkcjonale wymienno-korelacyjnym PBE. Dane z Tabe-
li 8 przedstawiają zmiany zachodzące w komórce dla różnych pseudopotencjałów oraz wartości
energii odcięcia funkcji falowej Ewfc i gęstości ładunku Eρ. Oprócz pierwszego przypadku zawar-
tego w poniższej tabeli, gdzie σ wynosiła 0.02 Ry, wartość rozmycia to σ = 0.04 Ry (techniczne
aspekty obliczeń wyjaśnia [109]).

Tabela 8: Wyniki relaksacji struktury CoZr2. Objętość komórki, stałe sieci oraz pozycja x ato-
mów Zr odniesione są do danych doświadczalnych (Tab. 5) oznaczonych indeksem „0”

Pseud. Ewfc, Eρ [Ry] nk V/V0 a/a0 c/c0 x/x0 p [kbar] F [Ry/aB] ωΓ [THz]

PAW 80, 800 203 0.9804 0.9914 0.9975 1.0531 0.03 9.0E-6 -0.33, 0.16, 0.16
PAW 85, 900 163 0.9830 0.9923 0.9984 1.0509 0.01 5.0E-6 0.30, 0.34, 0.34
PAW 100, 950 183 0.9884 0.9939 1.0006 1.0540 0.04 1.5E-5 0.28, 0.32, 0.32
USPP 100, 1100 103 0.9882 0.9935 1.0011 1.0520 0 2.0E-6 0.11, 0.11, 0.19

Wszystkie warianty przeprowadzonych obliczeń w podobny sposób modyfikują strukturę związ-
ku – obserwuje się zmniejszenie objętości V komórki oraz stałej sieci a. Większe wartości energii
odcięcia sprawiają jednak, że różnice te są mniejsze, a w przypadku stałej c nieznacznie się ona
zwiększa. Pozycja x atomów z podsieci 8h również jest stosunkowo jednolicie przesunięta o oko-
ło 5%. Należy pamiętać, że pozycje atomów metali przejściowych (0,0,0.25) są zablokowane ze
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względu na symetrię – stąd też w tabeli występują jedynie wartości dla Zr. Mając na uwadze,
że struktury te miały być wykorzystane do obliczeń struktury fononowej, kluczowymi parame-
trami są – ciśnienie p wewnątrz komórki oraz siły F jakie występują pomiędzy atomami, które
to wartości powinny być zerowe w układzie zrelaksowanym. Chcąc sprawdzić, który z doboru
parametrów obliczeniowych jest najlepszy, obliczono, jakie są częstości fononów ωΓ w punkcie
Γ (0,0,0), z limitem zbieżności 10−18 Ry [110]. Pozwala to na przybliżony test poprawności
obliczeń, ponieważ stabilne widmo fononowe ma zerowe częstości modów akustycznych w Γ.
W tabeli zawarte są uzyskane częstości modów akustycznych i w najlepszym przypadku wyno-
szą one odpowiednio: 0.11, 0.11, 0.19 THz (1 THz = 4.136 meV), co nie jest satysfakcjonującym
wynikiem.

Występuje wiele możliwych powodów, przez które obserwowano niezerowe częstości:

• zbyt mała liczba punktów k,

• zbyt niskie energie odcięcia,

• nieodpowiedni pseudopotencjał,

• struktura nie jest dynamicznie stabilna w zakładanej strukturze krystalicznej i powoduje
to generowanie urojonych (oznaczonych jako ujemne) częstości w obliczeniach.

Wykluczenie jednak pierwszych trzech powodów wymaga dodatkowego zwiększenia tych
parametrów, co dodatkowo zwiększyłoby – i tak już długi – czas obliczeń. Podobne obliczenia
przeprowadzono dla RhZr2, wychodząc od stałych sieci z Tab. 5. Podsumowanie znajduje się
w Tabeli 9.

Tabela 9: Wyniki relaksacji struktury RhZr2. Objętość komórki, stałe sieci oraz pozycja x

atomów Zr odniesione są do danych doświadczalnych (Tab. 5) oznaczonych indeksem „0”

Pseud. Ewfc, Eρ [Ry] nk V/V0 a/a0 c/c0 x/x0 p [kbar] F [Ry/aB] ωΓ [THz]

PAW 100, 800 183 1.0038 1.0012 1.0013 1.0071 0 5.0E-6 -0.04, 0.04, 0.38
USPP 70, 700 153 1.0026 1.0009 1.0009 1.0067 0.01 3.0E-6 -0.03, -0.02, -0.02
USPP 100, 1000 193 1.0003 1.0012 0.9979 1.0005 0 7.0E-6 -0.03, -0.03, -0.02

W przypadku związku z rodem relaksacja doprowadziła do nieznacznego powiększenia sta-
łych sieci, a więc i objętości całej komórki. Jednak najbardziej pożądane było uzyskanie bli-
skich zeru częstości fononów akustycznych ωΓ, co udało się lepiej osiągnąć, niż dla związku
z kobaltem. Niewielkie, niezerowe częstości w Γ, po wykonaniu obliczeń na siatce punktów
q i wyznaczeniu międzyatomowych stałych siłowych, zwykle pozwalają na uzyskanie stabilnych
widm fononowych, które już nie wykazują tego odstępstwa. Z obu wariantów parametrów, gdzie
wykorzystywano potencjał Ultrasoft, do dalszych obliczeń wybrano ten z mniejszą liczbą punk-
tów k i mniejszymi odcięciami energii (Ewfc, Eρ = 70, 700 Ry). Wybór ten podyktowany był
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znacznie krótszym czasem obliczeń (≈ 8 godzin w porównaniu do ponad 3.5 dnia dla fononów
w Γ, który to punkt, ze względu na symetrię, wymaga najkrótszego czasu obliczeń).
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Rysunek 6.1: Porównanie całkowitej gęstości stanów RhZr2 wyznaczonej z pomocą pakietu
Quantum Espresso i WIEN2k

Dla sprawdzenia poprawności wybranego potencjału porównano struktury elektronowe zre-
laksowanej komórki RhZr2, wyznaczone przy pomocy Quantum Espresso oraz WIEN2k, co
przedstawiono na Rysunku 6.1. Biorąc pod uwagę zgodność wyników uznano, że wybrane usta-
wienia obliczeń są poprawne.

Własności fononowe

Mając więc do dyspozycji zrelaksowaną i przetestowaną komórkę wyznaczono strukturę fono-
nową. Obliczenia przeprowadzono na siatce w przestrzeni odwrotnej 153 punktów, natomiast
w przypadku macierzy dynamicznej – 53 punktów, co jest równoważne wyznaczaniu sił w super-
komórce 5x5x5. Ze względu na symetrię redukuje się to do wyznaczenia macierzy dynamicznych
w 18 nierównoważnych punktach q, z których poprzez transformatę Fouriera wyznacza się sta-
łe siłowe w przestrzeni rzeczywistej. Na podstawie stałych siłowych wyznaczane są fononowe
relacje dyspersji i gęstości stanów F (ω), przedstawione na Rysunku 6.2.

Z fononowej relacji dyspersji w oczywisty sposób widać, że silnie uzbieżniona relaksacja
komórki okazała się skuteczna w doprowadzeniu częstości fononów w punkcie Γ do bliskich
zera, jednakże obserwuje się występowanie silnie urojonych gałęzi fononowych w innych rejonach
strefy Brillouina. Dlatego też dyskusja wyników przedstawionych poniżej ma tylko charakter
poglądowy. Niemniej – z wykorzystaniem pewnych przybliżeń – postanowiono przeprowadzić
ich analizę ilościową na podstawie F (ω) i dalej także z wykorzystaniem funkcji α2F (ω), która
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to analiza będzie mogła stanowić pewny punkt odniesienia do rezultatów obliczeń omawianych
w dalszej części pracy.
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Rysunek 6.2: Wyniki obliczeń struktury fononowej RhZr2 metodą DFPT

Atomy cyrkonu i rodu mają podobną do siebie masę (odpowiednio 91.224 u i 102.91 u) przez
co można się spodziewać, że będą one drgały z podobną częstością, ani nie będzie występować
wyraźna separacja fononowej gęstości stanów. Efekt ten jest właśnie możliwy do zaobserwowania
na wykresie F (ω). Widoczny jest jednak nieco wyższy udział atomów Zr powyżej 4 THz, gdzie
poniżej tej częstości parcjalna F (ω) obu rodzajów atomów jest bardziej do siebie zbliżona.
W punkcie Γ pierwsze 3 mody są akustyczne, natomiast pozostałe 15 – optyczne. Jest to zgodne
z oczekiwaniami, ponieważ w komórce elementarnej występuje Nat = 6 atomów, a liczba modów
optycznych powinna wynosić 3Nat − 3.
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Rysunek 6.3: Stosunek α2F (ω)/F (ω) dla σ = 0.05 w RhZr2

76



Oddziaływanie elektron-fonon

Własności związane z oddziaływaniem elektron-fonon wyznaczono bazując na obliczeniach sa-
mouzgodnionych na siatce nk = 303. Wyznaczone zostało 10 funkcji α2F (ω) dla różnych para-
metrów σ, z czego na Rysunku 6.2 przedstawiono wyniki dla σ = 0.05.

Można zauważyć, że kształt α2F (ω) jest – w pewnych zakresach – podobny do F (ω). Dla
czytelności stosunek α2F (ω)/F (ω) przedstawiono na Rysunku 6.3.
Z perspektywy własności nadprzewodzących i wykorzystywanego w sposobie wyznaczania sta-
łej λ przy rozdzieleniu wkładu elektronowego i fononowego kluczowe jest sprawdzenie, na ile
α2F (ω) jest zależna od częstości, tj. czy można przyjąć, że jest to F (ω) przemnożona tylko przez
pewną stałą. Na podstawie powyższego wykresu można stwierdzić, że α2F (ω) jest zależna od
częstości, jednak kształt wykresu jest stosunkowo gładki, a powyżej 3 − 4 THz funkcja jest
niemal stała. Pik w okolicy 1 THz wynika z występowania modów urojonych – to właśnie one
sprawiają, że występują znaczące różnice pomiędzy F (ω) a funkcją Eliashberga. Jednak biorąc
pod uwagę fakt, że mocno zniekształcone mody występują do częstości ≈ 2 THz, oraz to, że dla
najwyższych częstości jest ona płaska, istnieje szansa, że w przypadku poprawnie wyliczonych
fononów doszłoby do spłaszczenia tego piku i stosunek α2F (ω)/F (ω) byłby w przybliżeniu sta-
ły, co daje szanse na uzyskanie dobrych rezultatów przy zastosowaniu metody RMTA w dalszej
części pracy.
Ze względu na urojone mody tak α2F (ω), jak i F (ω) posiadają niezerowe wartości dla ujemnych
częstości, co jest wynikiem niefizycznym. Z tego powodu wyznaczenie stałej λ z funkcji Eliash-
berga zgodnie z (3.75), jak również średniej kwadratowej częstości drgań (3.79) jest niemożliwe.

0 1 2
ω [THz]

0.0

0.1

0.1

F
(ω

)
[T

H
z−

1
]

(a)CoZr2
Zr
Co

-1 0 1 2 3
ω [THz]

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

a
2
F

(ω
)

(b)Total
Total – mod.

Rysunek 6.4: Porównanie wersji podstawowej i zmodyfikowanej: (a) F (ω), (b) α2F (ω). Linią
ciągłą przedstawiono pierwotne wyniki, natomiast przerywaną – zmodyfikowane

Możliwe jest jedynie oszacowanie wspomnianych wartości, jeśli funkcja zostanie zmodyfiko-
wana, aby dążyć do zera przy zerowej częstości lub pominięte zostaną niestabilne gałęzi fonono-
we. Zgodnie z modelem Debye’a fononowa gęstość stanów jest proporcjonalna do ω2. Mając to
na uwadze zmodyfikowano F (ω) w następujący sposób: do zakresu 0.896−1.44 THz dopasowa-
no (metodą najmniejszych kwadratów) funkcję kwadratową aω2, gdzie a jest współczynnikiem.
Dysponując dopasowaniem zastąpiono wartości oryginalnej funkcji F (ω) wartościami funkcji
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kwadratowej z zakresu od 0 do górnej granicy dopasowania, natomiast dla ujemnych częstości
wyzerowano F (ω). Przedstawiono to na Rysunku 6.4a. Otrzymane parametry dopasowania oraz
wartości ⟨ω⟩ i ⟨ω2⟩ dla zmodyfikowanej funkcji F (ω) zestawiono w Tabeli 10.

Tabela 10: Wyniki średnich oraz średnich kwadratowych częstości dla F (ω) wraz z dopasowanym
parametrem a i jego odchyleniem standardowym σa

a σa ⟨ω⟩ [THz] ⟨ω2⟩ [THz2]

RhZr2 1.72E-02 3.01E-05 3.787 12.050
Zr 1.06E-02 2.33E-05 3.823 12.415
Rh 6.66E-03 6.84E-06 3.714 11.356

Na podstawie uzyskanych wyników potwierdza się wcześniej poczyniona obserwacja (z funkcji
F (ω)), że atomy Zr i Rh drgają z podobnymi częstościami. Wartości ⟨ω⟩ poszczególnych atomów
są bowiem do siebie dość mocno zbliżone. Samo dopasowanie natomiast można uznać za dobre
– niepewności parametru a są bardzo małe.

Ponieważ funkcja Eliashberga otrzymywana jest z rozbiciem na mody, możliwe jest usunię-
cie wkładu od niestabilnych modów akustycznych i wyznaczenie pożądanych parametrów na
podstawie stabilnej części optycznej widma. Tak uzyskane wartości λopt będą stanowiły dolne
oszacowanie na λ, natomiast dla ⟨ωα2F (ω)

log ⟩ będzie to górne oszacowanie. Rysunek 6.4b przedsta-
wia rezultaty takiej modyfikacji, a w Tabeli 11 zebrano dla wersji z samymi modami optycznymi
średnie logarytmiczne częstości drgań, oraz λopt.

Tabela 11: Wyniki obliczeń na podstawie części optycznej widma fononowego oraz funkcji
α2F (ω).

⟨ωα2F (ω)
log ⟩ [THz] λopt

Mody optyczne 3.310 0.676

Uzyskano dolne oszacowanie parametru λ, λopt = 0.676 oraz górne dla średniej logarytmicz-
nej częstości ⟨ωα2F (ω)

log ⟩ = 3.31 THz, co przynajmniej częściowo pozwoli zweryfikować wyniki
uzyskane w dalszej części pracy.

Podejrzewa się, że powody otrzymania niestabilnych gałęzi fononowych mogą być podobne
do tych występujących przy analizie częstości fononów w Γ dla CoZr2, czyli:

• niewystarczająca dokładność obliczeń struktury elektronowej (zbyt niska wartośćEwfc, Eρ),

• zbyt mały rozmiar siatki q, na której obliczano macierze dynamiczne,

• układ jest dynamicznie niestabilny,

• układ jest dynamicznie stabilny, ale występują w nim drgania nieharmoniczne.
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Wykluczenie którejkolwiek z powyższych opcji niestety przerosło możliwości niniejszej pracy ze
względu na ograniczony czas i zasoby obliczeniowe. Głównym powodem tego jest fakt, że cały
proces relaksacji i obliczeń oddziaływań elektron-fonon RhZr2 trwał ponad 1.5 miesiąca przy
wykorzystaniu 5 klastrów obliczeniowych po 16-32 wykorzystywanych procesorów w każdym.
Biorąc pod uwagę, że konieczne jeszcze byłoby dokonanie dokładniejszych obliczeń dla RhZr2

oraz pozostałych 4 składowych faz HEA, zadecydowano o dokonaniu obliczeń własności fono-
nowych w oparciu o pakiet Phonopy [107] oraz przybliżone podejście RMTA dla oddziaływań
elektron-fonon.

6.2 Obliczenia widm fononowych w strukturach binarnych metodą

bezpośrednią

Jak już wspomniano, pakiet Phonopy wykorzystuje tzw. metodę bezpośrednią w obliczeniach
fononowych. Opiera się ona na wyznaczaniu sił, działających na atomy, wywołanych niewielkim
wychyleniem wybranych atomów z położenia równowagi w założonej, wcześniej zrelaksowanej
superkomórce. Na tej podstawie wyznacza się macierze dynamiczne i stałe siłowe. Siły wyzna-
czone są w elektronowym cyklu samouzgodnionym w programie PWscf i wyniki obliczeń są
przetwarzane przez Phonopy. Procedura ta okazała się szybsza i stabilniejsza, niż obliczenia
metodą DFPT, realizowane w programie PH pakietu QE.

Relaksacja i sprawdzenie poprawności obliczeń

Proces rozpoczęto od relaksacji struktur wszystkich związków. W przypadku CoZr2 wykorzy-
stano wcześniej uzyskaną zoptymalizowaną strukturę, natomiast w RhZr2 dodatkowo podniesio-
no energię odcięcia gęstości ładunkowej. W pozostałych związkach relaksację przeprowadzono
wychodząc z stałych sieci zawartych w Tabeli 5, a wyniki i parametry relaksacji zawarto w Ta-
beli 12.

Tabela 12: Wyniki relaksacji związków binarnych

Stop Ewfc, Eρ [Ry] nk V/V0 a/a0 c/c0 x/x0 F [Ry/aB]

CoZr2 100, 1100 20 0.9882 0.9935 1.0011 1.0520 2.00E-6
NiZr2 100, 800 15 1.0067 1.0008 1.0052 0.9984 4.00E-6
CuZr2 100, 800 15 0.9911 1.0371 0.9214 0.9566 5.00E-6
RhZr2 100, 800 15 1.0046 1.0014 1.0017 1.0073 3.00E-6
IrZr2 100, 800 15 1.0190 1.0045 1.0099 1.0305 5.00E-6

Z zebranych wyżej wyników widać, że pod wpływem relaksacji największe zmiany zaszły w sto-
pie zawierającym Cu – zmiana stałej sieci c to prawie 8%, natomiast pozycji atomów ≈ 4%.
Takie zmiany są jednak uzasadnione – struktura, w której była przeprowadzana relaksacja nie
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była wyjściową dla tego materiału. Zauważalne zmiany wystąpiły jeszcze tylko w przypadku
IrZr2, głównie ze względu na objętość i pozycję cyrkonu. Zrelaksowane struktury przetestowano
następnie poprzez porównanie z wyników elektronowych gęstości stanów tych samych struktur
obliczanych przy pomocy WIEN2k, co zawarto w zestawieniu na Rysunku 6.5. Zgodność wy-
ników uzyskanych obiema metodami potwierdziła poprawność wykorzystywanych pseudopote-
cjałów i ustawień obliczeń.
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Rysunek 6.5: Porównanie DOS struktur binarnych uzyskanej przy pomocy QE i WIEN2k

Struktura fononowa

Z wykorzystaniem Phonopy skonstruowano dla każdej ze struktur po 3 superkomórki 2x2x2
liczące 48 atomów (superkomórki na bazie komórek prymitywnych, dlatego liczą 48, a nie 96
atomów). W każdej z nich wykonano obliczenia sił oraz ciśnienia w komórce. Przyjęto progi
zbieżności: błędu energii w cyklu samouzgodnionym – 10−14 Ry, natomiast w procesie relaksacji
w przypadku sił i energii całkowitej odpowiednio 10−12 Ry/aB i 10−12 Ry. Fononowa relacja
dyspersji wyliczona była na ścieżce Γ-X-M-Γ-N-P-X, natomiast fononowa gęstość stanów F (ω)

wyznaczana była na siatce 253 metodą tetraedrów. Wyniki przedstawiono na Rysunku 6.6.
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Rysunek 6.6: Wyniki fononowej relacji dyspersji oraz gęstości stanów badanych struktur binar-
nych
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Jak widać, w żadnej ze struktur nie wystąpiły urojone częstości i uzyskano stabilne widma
fononowe. Z punktu Γ widoczne są wychodzące 3 mody akustyczne. Relacje dyspersji wykazują
pewne podobieństwa, szczególnie w związkach gdzie masa atomów jest podobna – związek z Rh
i Ir ma dla przykładu bardziej wyraźne maksimum jednego z modów optycznych w punkcie M.
W modach nie występuje żadna wyraźna separacja. Podobieństwa widoczne również są w po-
jedynczej, płaskiej gałęzi optycznej pomiędzy punktami Γ-X-M-Γ dla najwyższych częstości.
Z gęstość stanów widać, że za wyjątkiem IrZr2 mod ten w głównej mierze wynika z wkładu
od atomów z pozycji 4a. Dodatkowo widoczne jest, że w niektórych kierunkach dochodzi do
degeneracji gałęzi fononowych.

Na podstawie gęstości stanów widoczne jest występowanie zachowania, które już wcześniej
obserwowano w obliczeniach RhZr2 – wkład atomów do F (ω) skorelowany jest wyraźnie z ich
masą – lekkie pierwiastki mają znikomy udział w niskich częstościach, natomiast jest on już
znaczący w zakresie powyżej średnio 4 THz. Dokładnie ilustruje to Tabela 13, w której zebrano
średnie, średnie kwadratowe oraz średnie logarytmiczne częstości dla każdego z atomów.
Porównując przedstawioną funkcję F (ω) dla rodu z tą uzyskaną na podstawie obliczeń z DFPT
(Rys. 6.2) można stwierdzić, że z obu metod otrzymano podobne zakresy częstości dla te-
go związku. Pomijając wartości poniżej 1 THz można również dostrzec pewne podobieństwa
w kształcie fononowej gęstości stanów. Warto również wspomnieć, że uzyskana F (ω) dla NiZr2

jest w w dobrej zgodności z wynikami dostępnymi w literaturze [111].

Tabela 13: Wyznaczone średnie, średnie kwadratowe i średnie logarytmiczne częstości drgań
fononów badanych związków binarnych

CoZr2 NiZr2 CuZr2 RhZr2 IrZr2

⟨ω
⟩

[T
H

z]

Zr 3.871 3.771 3.613 3.726 4.026
Tm 4.380 4.602 4.630 3.609 2.969

Total 4.041 4.048 3.952 3.687 3.674

⟨ω
2
⟩

[T
H

z2
] Zr 12.927 12.333 11.251 12.016 14.254

Tm 17.216 18.962 18.666 10.971 7.527
Total 14.205 14.217 13.317 11.653 11.490

⟨ω
F
(ω

)
lo
g

⟩

[T
H

z]

Total 3.175 3.143 2.978 2.831 2.800

Z Tabeli 13 widać, że za wyjątkiem stopu z Ir, we wszystkich związkach częstość drgań cyrkonu
zawiera się w przedziale 3.6 − 3.9 THz. Lekkie atomy wykazują wartości ⟨ω⟩ wyższe o około
0.5−1 THz od Zr. Można na tej podstawie wnioskować, że ich wkład do stałej sprzężenia będzie
mniejszy, niż dla Zr, Ir, czy Rh pomimo większej masy tych 3 pierwiastków.

Na podstawie porównania wyników RhZr2 z tymi otrzymanymi na drodze modyfikacji F (ω)
otrzymanej programem PH (Tab. 10 i 11), widoczne jest, że pomimo poczynionych w modyfika-
cjach przybliżeń otrzymane wartości są do siebie zbliżone. Średnie częstości dla całego widma
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różnią się o około 0.05 THz. Nieco większe różnice wykazują wartości ⟨ω2⟩ – różnią się one
o około 0.4 THz2. „Średnia logarytmiczna” częstość, uzyskana z optycznej części funkcji Elia-
shberga za pomocą DFPT (Tab. 11), która miała stanowić górne oszacowanie tego parametru,
jest rzeczywiście wyższa o około 0.5 THz.

Bazując na wartościach ⟨ω2⟩ wyznaczonych na podstawie widma fononowego oraz współ-
czynników ηi (Tab. 7), wyznaczono wartości teoretyczne stałej sprzężenia elektron-fonon λ (3.76)
(Tab. 14). Uzyskane wartości parametru λ są w dość dobrej zgodności z wynikami podawanymi
w literaturze [97], [98] na podstawie wartości Tc i wzoru McMillana, różnice oscylują wokół 10%.
Dla CoZr2 i NiZr2 wartość stałej sprzężenia jest niedoszacowana, natomiast w RhZr2 i IrZr2
– nieco przewyższa wartość sugerowaną w literaturze. Największa rozbieżność obserwowana
jest w związku z irydem i wynosi 19%. Jest to prawdopodobnie spowodowane zastosowaniem
przybliżenia pół-relatywistycznego w obliczeniach KKR. Analizując natomiast wkłady do λ od
poszczególnych atomów, widzimy decydującą rolę Zr w nadprzewodnictwie badanych związ-
ków – cyrkon w głównej mierze odpowiada za wkład do stałej λ, nawet tam, gdzie wartości
ηi metali przejściowych były równie wysokie co w Zr. Wynika to z niższych częstości drgań Zr,
podbijających jego wkład do stałej sprzężenia zgodnie ze wzorem (3.76).

Warto zwrócić uwagę, że uzyskana w tej sekcji wartość stałej λ dla RhZr2 jest, zgodnie z ocze-
kiwaniami, znacząco wyższa od jej dolnego oszacowania, uzyskanego na podstawie optycznej
części funkcji Eliashberga α2F (ω) (λopt = 0.676), co wspiera konkluzję o poprawności przepro-
wadzonych obliczeń.

Tabela 14: Wyniki obliczeń stałej sprzężenia elektron-fonon oraz temperatury krytycznej
(TMcMil

c (3.81) i TAD
c (3.82)) w badanych związkach binarnych. Znalezione w literaturze wyniki

eksperymentalne – TLit.
c i θD – podzielono na dwa zestawy danych (Z1 na podst. [97], [98] i Z2

na podst. [96] ), na bazie których wyznaczono wartości TMcMil
c . Wartości λ pochodzące z Ref.

[97], [98] są wyznaczone na podstawie Tc i równania McMillana przy µ∗ = 0.13.

CoZr2 NiZr2 CuZr2 RhZr2 IrZr2

λ

Tm 0.21 0.08 0.06 0.27 0.16
Zr 0.58 0.50 0.65 0.74 0.54

Całkowita 0.79 0.57 0.71 1.01 0.70
Ref. [97], [98] 0.72 0.49 - 1.13 0.83

θD [K]
Z1 256 252 - 214 209
Z2 180 221 - 188 200

TAD
c [K] 6.93 3.02 5.08 9.64 4.73

TMcMill
c [K]

Z1 7.74 2.85 - 10.81 4.68
Z2 5.45 2.50 - 9.49 4.47

TLit.
c [K]

Z1 5.20 2.00 - 11.20 7.41
Z2 5.50 1.60 - 11.30 7.50
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Przechodząc do analizy Tc (Tab. 14), wartość temperatury krytycznej wyznaczono na dwa
sposoby. Pierwszy z nich (TMcMill

c ) bazował na wzorze McMillana (3.81), gdzie obliczenia te
oparte były na eksperymentalnych wartościach θD, zaczerpniętych z [96]–[98]. Ponieważ odna-
leziono szereg wyników pomiarów θD, dlatego w tabeli zaprezentowano dwa zestawy wyników.
Drugi natomiast (TAD

c ) wykorzystywał wzór Allena-Dynesa (3.82) i wartości średnich logaryt-
micznych częstości z Tabeli 13. W obliczeniach Tc ze wzoru McMillana wykorzystano wartość
µ∗ = 0.13, natomiast Allena-Dynesa: µ∗ = 0.10, zgodnie z rekomendacjami prac źródłowych.

Z perspektywy wyników temperatury krytycznej czysto teoretyczne podejście TAD
c w przy-

padku stopów z Co oraz Ni przeszacowuje wartość Tc jedynie o około 1.5 K, natomiast w związ-
kach z cięższymi pierwiastkami widoczne jest niedoszacowanie o ≈ 3 K – analogiczny trend jak
w przypadku λ. Uzyskanie wartości wzorem McMillana wymagają posiadania eksperymental-
nie wyznaczonej temperatury Debyea i jak doskonale widać z otrzymanych wyników – jest od
niej bardzo mocno zależna. Dla przykładu różnice TMcMill

c pomiędzy różnymi źródłami w sa-
mym CoZr2 to nawet ponad 2 K. Porównując jednak TMcMill

c i TAD
c między sobą – rozbieżności

otrzymanych wartości to maksymalnie 1 K. Uzyskane wartości temperatury krytycznej są więc
w niezłej zgodności z wynikami eksperymentalnymi TLit.

c , a występujące rozbieżności są nie-
wielkie. Mogą one być efektem charakteru obliczeń struktury elektronowej i współczynników
McMillana-Hopfielda – w RCPA obliczenia prowadzone są pół-relatywistycznie i w przybliżeniu
potencjału sferycznego, oraz z zastosowaniem przybliżenia RMTA.
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Rysunek 6.7: Fononowa gęstość stanów HEA z wkładem od poszczególnych atomów. Funkcja
F (ω) dla Zr została uzyskana poprzez uśrednienie parcjalnej gęstości stanów cyrkonu ze związ-
ków binarnych, natomiast pochodzący również z tych struktur wkład Tm jest przemnożony
przez koncentrację owych pierwiastków w tytułowym stopie
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6.3 Wyznaczanie parametrów nadprzewodnictwa HEA

Na podstawie wartości ηi, masy atomowej Mi i ⟨ω2⟩ zebranych dla czytelności w Tabeli 15
możliwe było oszacowanie stałej λ. Parametry McMillana-Hopfielda pochodziły z obliczeń KKR-
CPA dla stopu, średnie kwadratowe częstości drgań atomów Tm przyjęto na podstawie obliczeń
dla związków binarnych, natomiast dla Zr uzyskano ją poprzez uśrednienie F (ω) dla atomów
Zr poszczególnych związków binarnych z uwzględnieniem koncentracji (Rys. 6.7), a następnie
na tej podstawie wyznaczono ⟨ω2⟩.

Temperaturę krytyczną wyznaczono dwoma sposobami, ze wzoru McMillana i Allena-Dynesa.
Chcąc wyznaczyć temperaturę krytyczną ze wzoru Allena-Dynesa, średnią częstość logaryt-
miczną uzyskano poprzez uśrednienie całkowitego F (ω) struktur binarnych z uwzględnieniem
koncentracji i na tej podstawie obliczenie ⟨ωF (ω)

log ⟩.

Tabela 15: Wartości parametrów McMillana-Hopfielda, średniej kwadratowej częstości, oraz
masę atomową dla poszczególnych atomów

Co Ni Cu Rh Ir Zr

η [mRy/a2B] 9.579 4.157 1.430 7.864 9.224 13.865
⟨ω2⟩ [THz2] 17.216 18.962 18.666 10.971 7.527 12.780
M [u] 58.933 58.693 63.546 102.91 192.22 91.224

Otrzymano λ = 0.72, co sugeruje umiarkowanie silne sprzężenie elektron-fonon. Korzystając ze
wzoru McMillana odpowiada to temperaturze przejścia w stan nadprzewodzący: TMcMill

c =

5.28 K (doświadczalna wartość temperatury Debyea to θD = 224 K), natomiast bazując
na wzorze Allena-Dynesa i średniej częstości logarytmicznej (⟨ωF (ω)

log ⟩ = 2.925 THz) uzyska-
no TAD

c = 5.16 K. Są więc to wartości stosunkowo bliskie do eksperymentalnych (λ = 0.85

i Tc = 8 K). Wartość stałej sprzężenia λ jest również nieodległa od oszacowanej na podstawie
pomiarów elektronowego ciepła właściwego i obliczeń gęstości stanów (Tab. 4) λ ≈ 1 za wyjąt-
kiem wyniku na podstawie DOS uzyskanego z obliczeń w przybliżeniu potencjału sferycznego
(λ ≈ 1.7 ). Należy tutaj skomentować, dlaczego obliczenia KKR-CPA w przybliżeniu poten-
cjału sferycznego mogły dać względnie dobry wynik λ = 0.72 poprzez wyznaczone parametry
McMillana-Hopfielda, podczas gdy wartość gęstości stanów na poziomie Fermiego wydaje się
być niedoszacowana (co odbija się na przeszacowanie λ ≈ 1.7 przy analizie parametru Sommer-
felda). Odpowiedzią może być analiza wzoru (3.78) na parametry McMillana-Hopfielda, w któ-
rym ważne są stosunki iloczynów parcjalnych gęstości stanów dla orbitalnych liczb kwantowych
l i l+1 do całkowitej gęstości stanów. Dzięki temu, że liczone są stosunki DOS, przeszacowanie
bądź niedoszacowanie wartości DOS(EF ) częściowo się znosi, dzięki czemu możliwe jest uzy-
skanie wiarygodnych wartości ηi nawet przy pewnym błędzie w wartości DOS(EF ). Taki efekt
obserwowano już we wcześniejszych pracach [91], [92].
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Podsumowując, należy stwierdzić, że nadprzewodnictwo Co0.2Ni0.1Cu0.1Rh0.3Ir0.3Zr2 daje się
dość dobrze ilościowo opisać przy pomocy formalizmu Eliashberga oddziaływań elektron-fonon,
a całość własności związku wydaje się odzwierciedlać „średnią” z własności jego składowych
faz binarnych TmZr2. Niewątpliwie wynika to z decydującej roli podsieci atomów Zr, która
buduje w głównej mierze ten układ i występuje w podobnej konfiguracji zarówno w związkach
binarnych, jak i w stopie.
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Część III

Podsumowanie
Celem niniejszej pracy było zbadanie struktury elektronowej, dynamiki sieci krystalicznej i siły
oddziaływań elektron-fonon w związku o wysokiej entropii Co0.2Ni0.1Cu0.1Rh0.3Ir0.3Zr2 w kon-
tekście niedawno odkrytego nadprzewodnictwa w tym materiale. Analiza ta miała pozwolić
na określenie, czy występuje tu konwencjonalny mechanizm nadprzewodnictwa elektronowo-
fononowego i czy silny nieporządek chemiczny wpływa na obserwowane własności związku.

Tytułowy materiał, odkryty w 2021 roku [1], jest związkiem typu HEA (high entropy alloy)
o tetragonalnej strukturze CuAl2, z losowym obsadzeniem atomów na podsieci 4a. Pomiary
oporności, magnetyzacji i ciepła właściwego wykazały, że jest on nadprzewodnikiem II rodzaju,
o Tc = 8 K.

We wstępie teoretycznym opisano podstawowe zagadnienia dotyczące nadprzewodnictwa,
stopów wysokiej entropii oraz metod teorii funkcjonału gęstości, które zastosowano do uzyskania
wyników.

Część przedstawiająca wyniki obliczeń podzielona została na rezultaty uzyskane dla struktu-
ry elektronowej oraz badanie fononów i nadprzewodnictwa. Oprócz Co0.2Ni0.1Cu0.1Rh0.3Ir0.3Zr2

przeprowadzono badania powiązanych związków binarnych TmZr2 (Tm = Co, Ni, Cu, Rh, Ir).
Analiza struktury elektronowej HEA metodą KKR-CPA (Korringa-Kohn-Rostoker with Co-

herent Potential Approximation) wykazała występowanie silnego wpływu nieporządku na pasma
energetyczne (silne rozmycie pasm – znaczne wartości energii urojonej w metodzie pasm ze-
spolonych), w obszarze energii ze znacznym udziałem stanów elektronowych atomów z podsieci
z nieporządkiem (−1 eV do −5 eV poniżej energii Fermiego). Z drugiej strony, pomimo znaczne-
go nieuporządkowania układu, blisko energii Fermiego pasma były relatywnie ostre (nieznaczne
rozmycie) ze względu na dominujący wkład uporządkowanej podsieci Zr do gęstości stanów na
poziomie Fermiego. Z zastosowaniem metody RMTA (rigid muffin-tin approximation) obliczo-
no współczynniki McMillana-Hopfielda (elektronowy wkład do siły sprzężenia elektron-fonon).
Największe wartości uzyskano dla atomów Zr (ηi = 13.9 mRy/a2B) przewyższające kolejne ato-
my Co i Ir o ponad 4 mRy/a2B.

Następnie przystąpiono do analizy przy pomocy metody superkomórek, korzystając z meto-
dy LAPW (Linearized Augmented Plane Waves) i pakietu WIEN2k. Skonstruowano superko-
mórki związku HEA i sprawdzono wpływ nieuporządkowania układu na uporządkowanie sieci
krystalicznej. Stwierdzono występowanie lokalnych dystorsji sieci, z kilkuprocentowymi przesu-
nięciami atomów z położeń wyjściowych. Zaobserwowano istotne różnice w wartościach gęstości
stanów na poziomie Fermiego, uzyskanych z metod KKR-CPA oraz LAPW, wynikające naj-
prawdopodobniej z przybliżenia potencjału sferycznego, używanego w kodzie KKR-CPA.

Obliczenia struktury elektronowej w związkach binarnych przyniosły ciekawe rezultaty. Wy-
znaczone relacje dyspersji (Rys. 5.13) są w znacznym stopniu bardzo podobne do HEA, na-
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tomiast uśrednienie ich całkowitej gęstości stanów z uwzględnieniem koncentracji tytułowego
stopu (Rys. 5.14) pozwoliło wykluczyć istnienie efektu koktajlowego – struktura elektrono-
wa HEA okazała się w dużym stopniu mieszaniną struktur poszczególnych faz. Dodatkowo
zaobserwowano ogólny wzrost współczynników McMillana-Hopfielda przy przejściu związków
binarnych ze struktur własnych, do struktury HEA o innych stałych sieci.

Analizę struktury fononowej i oddziaływań elektron-fonon rozpoczęto przy pomocy metody
DFTP (density functional perturbation theory) dla związku RhZr2. W obliczeniach uzyskano
niestety urojone częstości modów akustycznych, co pozwoliło jedynie na jakościową dyskusję
widma fononowego i siły sprzężenia elektron-fonon. Na podstawie stabilnej, optycznej części
widma fononowego wyznaczono dolną granicę stałej sprzężenia elektron-fonon λ. Dalsze obli-
czenia fononowe przeprowadzono metodą bezpośrednią, wykorzystując pakiet Phonopy. Uzy-
skano stabilne widma fononowe, a siłę sprzężenia elektron-fonon wyznaczono metodą RMTA na
podstawie parametrów McMillana-Hopfielda i średnich częstości drgań atomów w strukturach.
Wyniki stałych λ i Tc związków binarnych TmZr2 (Tm = Co, Ni, Rh, Ir) otrzymano w dobrej
zgodności z wartościami dostępnymi w literaturze.

Celem wyznaczenia siły sprzężenia elektron-fonon dla stopu Co0.2Ni0.1Cu0.1Rh0.3Ir0.3Zr2 wy-
korzystano obliczone dla niego parametry McMillana-Hopfielda oraz uśrednione spektra fonono-
we z faz binarnych. Obliczona wartość stałej sprzężenia elektron-fonon λ = 0.72 okazała się być
w dobrej zgodności z wartością szacowaną na bazie danych eksperymentalnych (λ = 0.85), co
należy uznać za jeden z sukcesów tej pracy. Na jej podstawie oszacowano temperaturę krytyczną
związku, korzystając ze wzoru McMillana TMcMill

c = 5.28 K, oraz Allena-Dynesa TAD
c = 5.16 K.

Uzyskane wartości niedoszacowują doświadczalną Tc o niecałe 3 K.
Na bazie przedstawionej analizy można więc stwierdzić, że nadprzewodnictwo w stopie o wy-

sokiej entropii Co0.2Ni0.1Cu0.1Rh0.3Ir0.3Zr2 daje się opisać za pomocą konwencjonalnego mecha-
nizmu elektronowo-fononowego. Pokazano również, że własności Co0.2Ni0.1Cu0.1Rh0.3Ir0.3Zr2 są
silnie powiązane z własnościami faz binarnych TmZr2 ze względu na kluczową rolę uporządko-
wanej podsieci Zr.

Warto również wspomnieć, że przedstawiona w niniejszej pracy teoretyczna analiza struk-
tury elektronowej oraz fononowej w Co0.2Ni0.1Cu0.1Rh0.3Ir0.3Zr2 jest przeprowadzona po raz
pierwszy. W przyszłości planowana jest publikacja uzyskanych wyników w recenzowanych cza-
sopismach naukowych, a wyniki badań zaprezentowano na XX Krajowej Konferencji Nadprze-
wodnictwa, odbywającej się w Lublinie, w maju 2022 roku.
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