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Özet: Bu çalışmada, çekirdek/kabuk/kuyu/kabuk yapısına sahip CdSe/ZnS kuantum nokta heteroyapıdaki çift
elektronun, elektronik özellikleri araştırılmıştır. İlk olarak, merkezdeki donor safsızlığının varlığında ve
yokluğunda, bu yapıya ait enerji özdeğerleri ve dalga fonksiyonları tabaka kalınlıklarının fonksiyonu olarak
hesaplanmıştır. Bu amaçla, Poisson-Schrödinger denklemleri, etkin kütle ve Hartree yaklaşımında öz-uyumlu
olarak çözülmüştür. Elde edilen sonuçlar, çekirdek yarıçapının ve tabaka kalınlıklarının fonksiyonu olarak,
safsızlığın olduğu ve olmadığı durumlar için ayrıntılı bir şekilde analiz edilmiş ve fiziksel yorumları yapılmıştır.
Elektronik özelliklerin, tabaka kalınlıklarına sıkı bir şekilde bağlı olduğu ve safsızlık atomunun varlığında
önemli şekilde değiştiği gözlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Çok tabakalı kuantum nokta, matris köşegenleştirme, Schrödinger-Poisson denklemi.

ELECTRONIC PROPERTIES OF A MULTI-LAYERED SPHERICAL QUANTUM
DOT WITH DOUBLE ELECTRONS
Abstract: In this study, the electronic properties of a core/shell/well/shell CdSe/ZnS quantum dot
heterostructure with double electron have been investigated. First, the energy eigenvalues and corresponding
wave functions of this structure have been calculated as a function of the layer thicknesses for cases with and
without an on-center donor impurity. For this purpose, the Poisson-Schrödinger equations have been solved selfconsistently in the frame of effective mass approximation and Hartree treatment. The results have been analyzed
in a detail as a function of the core radius and layer thicknesses for cases with and without the impurity and
physical reasons have been discussed. We have observed that the electronic properties are drastically dependent
on the layer thicknesses and these properties can change importantly with existing of the impurity atom.
Keywords: Multi layered quantum dot, matrix diagonalization, Schrödinger-Poisson equation.

1. Giriş
Nanofabrikasyon teknolojisindeki son gelişmeler, düşük boyutlu yarıiletken kuantum
nanoyapıların üretilmesini mümkün hale getirmiştir. Kuantum kuyuları, kuantum telleri ve
kuantum noktaları gibi bir, iki ve üç boyutta sınırlandırılmış nano boyutlu yapılar, elektronik
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ve optoelektronik uygulamalar için oldukça dikkat çekmiştir. Geçtiğimiz yıllarda, yarıiletken
kuantum nanoyapılar arasında en çok ilgiyi, aygıt uygulamaları ve ilginç temel fiziksel
özellikleri nedeniyle sıfır boyutlu kuantum nanoyapılar görmüştür. Pek çok araştırmacı
tarafından kuantum noktaların çeşitli elektronik ve optik özellikleri, hem teorik hem de
deneysel olarak yoğun bir şekilde araştırılmaktadır (Zhu ve ark., 1990; Niculescu ve
Niculescu, 1997; Lien ve Trihn, 2001; Peter, 2005).
Kuantum noktalardaki hidrojenik safsızlık problemi, bu yapıların elektronik ve optik
özelliklerinin anlaşılmasında oldukça faydalı bir model olması nedeniyle ilgi çeken bir konu
olmuştur. Bu nedenle kuantum nokta yapılarda hidrojenik safsızlık problemi, çeşitli analitik
ve nümerik yöntemler kullanılarak, birçok yazar tarafından incelenmiştir (Xie, 2010; Zhang
ve ark., 2010; Boichuk ve ark., 2011; Rezaei ve ark., 2011; Taş ve Şahin, 2012b; Şahin ve
Köksal, 2012; Riberio ve Latge, 1994; Bose ve Sarkar, 2000; Sadeghi, 2009; Nasri ve Sekkal,
2010). Küresel kuantum noktalarda merkezde (Porras-Montenegro ve Perez-Merchancano,
1992; Deng ve ark., 1994; Chuu ve ark., 1992; Bose ve Sarkar, 1998; Bose,1999; Safarpour
ve ark., 2012a) veya merkez dışında (Zhu ve Chen, 1994; Rezaei ve ark., 2012) konumlanan
hidrojenik safsızlık, etkin kütle yaklaşımında, farklı yöntemler kullanılarak pek çok
araştırmacı tarafından incelenmiştir (Murillo ve Porras-Montenegro, 2000; Dane ve ark.,
2008; Stojanovic ve Kostic, 2012). Yarıiletken kuantum nokta yapılara uygulanan dış elektrik
alan, manyetik alan, hidrostatik basınç ve sıcaklık etkileri, kuantum noktaların elektronik
özellikleri hakkında çok önemli bilgiler sağlamaktadır. Bir çok araştırmacı tarafından elektrik
alan (Gerardin Jayam ve Navaneethakrishnan, 2003; He ve Xie, 2010; Vazquez ve ark.,
2004), manyetik alan (Wu ve Wan, 2012), hidrostatik basınç (Perez-Merchancano ve ark.,
2008; Sivakami ve Mahendran, 2010; Dane ve ark., 2011) ve sıcaklık etkisi (Elabsy, 1999;
Liang ve Xie, 2011; Safarpour ve ark., 2012b) altında, hidrojenik bir safsızlığın bağlanma
enerjisi çalışılmıştır.
Nano fizikte bir elektronlu kuantum nokta yapılar yaygın olarak kullanılmaktadır. İki ve
daha fazla elektronlu kuantum noktaların elektronik ve optik özelliklerinin anlaşılması, bu
yapıların, tek elektron transistörleri, kuantum nokta gece görüş sistemleri gibi aygıt
uygulamaları açısından son derece önemli ve kritiktir (Lu ve ark., 2011; Mengesha ve
Mal’nev, 2012; Xie, 2006). Kuantum noktalardaki elektronların sayısının artması durumunda,
elektronlar arası Coulomb etkileşmesi oldukça önemli hale gelir ve yapının birçok temel
fiziksel özelliğini değiştirir (Gu ve Liang, 2005; Garcia ve ark., 2006; Xie, 2008a; Xie, 2008b;
Xie, 2009a; Xie, 2009b; Gomez ve Romero, 2010; Boda ve Chatterjee, 2012).
Son yıllarda nanoyapı üretim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde, çok tabakalı küresel
kuantum nokta yapıların üretilmesi mümkün hale gelmiştir. Çok tabakalı yapıların elektronik
özellikleri, tabaka kalınlıklarına bağlı olarak kontrol edilebilmektedir. Örneğin iki kuantum
sınırlandırma bölgesini ayıran potansiyel engelinin kalınlığına bağlı olarak parçacıkların
tünelleme yapma olasılıkları kontrol edilebilmektedir. Ayrıca elektronik özelliklerin tabaka
kalınlıklarıyla böylesi bir kontrolü bu tür yapılarda optik özelliklerinde kontrolüne imkan
sağlamaktadır. Bu durum kızılötesi bölgede çalışan cihaz uygulamaları açısından da son
derece önemlidir. Buna bağlı olarak bu tür yapılar üzerinde son yıllarda deneysel ve teorik
çalışmalar yapılmaya başlanmıştır (Hsieh, 2000; Hsieh ve Chuu, 2000; Zheng, 2008; Aktas ve
Boz, 2008; Boz ve ark., 2009; Boz ve ark., 2010; Mikhail ve Sayed, 2011; Şahin ve ark.,
2012; Taş ve Sahin, 2012a; Akgül ve ark., 2012).
Bu çalışmada, iki elektrona sahip çekirdek/kabuk/kuyu/kabuk yapısına sahip bir
CdSe/ZnS kuantum nokta heteroyapının, elektronik özellikleri safsızlığın varlığında ve
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yokluğunda tabaka kalınlıklarına bağlı olarak incelenmiş ve olası fiziksel nedenleri
tartışılmıştır.
2. Materyal ve Metot
2.1. Elektronik Yapı Hesabı

Bu çalışmada iki elektronlu ve çok tabakalı çekirdek/kabuk/kuyu/kabuk yapılı küresel bir
CdSe/ZnS/CdSe/ZnS kuantum noktası göz önüne alınmıştır. Bu heteroyapının potansiyel
profili Şekil 1’de görüldüğü gibidir.
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Şekil 1. Çok tabakalı küresel kuantum nokta yapısının potansiyel profile

Etkin kütle yaklaşımında ve BenDaniel-Duke sınır şartlarında, iki elektronlu küresel
simetrik bir kuantum nokta için safsızlık atomunun varlığı durumunda tek parçacık
Schrödinger denklemi
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ile verilir. Burada ilk terim elektronun kinetik enerji terimi,
indirgenmiş Planck sabiti,
( ) elektronun konuma bağlı etkin kütlesi, elektronik yük,
elektronlar arasındaki öz
uyumlu Hartree potansiyelidir. Üçüncü terim elektronla hidrojenik donor safsızlık arasındaki
Coulomb etkileşimi, ise safsızlık yüküdür. ( ) elektronun konuma bağlı sınırlandırıcı
potansiyeli, ( ) konuma bağlı dielektrik sabitidir.
tek parçacık enerji özdeğerleri,
( ) elektronun radyal dalga fonksiyonunu göstermektedir. Burada
ise kuantum
noktanın merkezinde bir hidrojenik donor safsızlığı vardır ve bu yapı negatif yüklü donor
merkezi (
) olarak adlandırılır. Ancak
ise safsızlık atomu yoktur ve yapı iki
elektronlu kuantum nokta olarak adlandırılır.
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Şekil 1’de şematik olarak gösterilen potansiyel profilinin matematiksel ifadesi,

( )

{

( )

biçimindedir. Burada
, CdSe ve ZnS malzemeleri arasındaki iletim bandında oluşan
sınırlandırma potansiyelidir. Çok tabakalı küresel simetrik bir kuantum nokta yapı için
Denk.(1) ile verilen Schrödinger denklemini çözerken kuantum mekaniksel süreklilik şartının
sağlanması için BenDaniel-Duke sınır şartları uygulanmıştır. Şekil 1’de göz önüne alınan
potansiyel profiline göre Denk.(1)’deki Schrödinger denklemi için BenDaniel-Duke sınır
şartları
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ile ifade edilebilir. Burada
ve
sırasıyla elektronun, CdSe ve ZnS malzemeleri
içerisindeki etkin kütleleridir.
Yapı içerisinde birden fazla elektron olması durumunda elektronlar arası etkileşmeden
kaynaklanan elektrostatik Coulomb potansiyeli, Poisson denkleminin çözülmesiyle belirlenir.
Poisson denklemi ara yüzey kutuplanmalarını da içerecek biçimde
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olarak yazılabilir. Burada
( ) elektron yoğunluğu

( )

∑ (

( ) elektron yoğunluğu,

) ∑|

( )|

|

boşluğun dielektrik geçirgenliğidir.

( )|

( )

ifadesinden belirlenir. Burada (
) terimi, spin ve manyetik dejenerelikleri, p ve np
sırasıyla tam dolu kabukların açısal momentum kuantum sayısı ve baş kuantum sayısını, q
kısmen dolu son kabuktaki elektronların ve deşiklerin sayısını, nq ve lq sırasıyla son kabuğun
baş kuantum sayısını ve açısal momentum kuantum sayısını göstermektedir. Hartree
yaklaşımında iki elektronun oluşturduğu ortalama bir potansiyelde bir elektronun hareket
ettiği göz önüne alınır. Bu çalışmada Hartree yaklaşımı, biraz farklı uygulanmıştır. Ayrıntısı
başka bir çalışmada verilen (Aydın, 2013; Aydın ve Şahin, 2013) bu uygulamada, bir
elektronun oluşturduğu ortalama bir elektrostatik potansiyelde, diğer elektronun hareketi göz
önüne alınmıştır. Dolayısıyla yük yoğunluğu
( )

|

( )|

( )

ifadesi ile belirlenmiştir.
Sistemin elektronik özelliklerini belirlemek için çok tabakalı iki elektronlu kuantum
nokta yapı küresel simetrik kabul edildi. Hesaplamalar Hartree yaklaşımında Denk. (1), Denk.
(4), Denk. (6), Poisson-Schrödinger denklemlerinin tam sayısal öz-uyumlu (self-consistent)
çözümlerine bağlı olarak gerçekleştirildi (Aydın, 2013; Aydın ve Şahin, 2013). Tek parçacık
enerji özdeğerlerini ve dalga fonksiyonunu belirlemek için karşılaşılan denklemlerin
çözümünde sayısal analiz tekniklerinden matris köşegenleştirme tekniği kullanıldı. Bunun için
Hamiltoniyen operatörü sonlu fark denklemlerinden yararlanılarak yazıldı ve Schrödinger
denklemi bir matris özdeğer denklemine indirgendi. Bu matrisin özdeğer ve özvektörleri
EISPACK altprogramı kullanılarak belirlendi.
3. Araştırma Sonuçları ve Tartışma
Hesaplamalarda
olan atomik birim sistemleri kullanılmış ve sonuçlar
bu birim sisteminde verilmiştir. Burada göz önüne alınan yapı CdSe/ZnS/ CdSe/ZnS çok
tabakalı bir kuantum noktası olup malzeme parametreleri olarak bu yapıya ait malzeme
parametreleri kullanılmıştır. Yani
,
,
,
dır (Şahin ve ark., 2009; Hamizi ve Johan, 2012). Buradaki , boşluğun dielektrik
geçirgenliği,
, serbest elektron kütlesidir. Dolayısıyla CdSe için etkin Bohr yarıçapı
ve etkin Rydber enerjisi ise
yapı için sınırlandırıcı potansiyelin yüksekliği
Şahin, 2013).

‘dir. Yine bu
olarak alınmıştır (Aydın ve
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İki elektronlu ve çok tabakalı yarıiletken küresel bir kuantum noktası için, safsızlığın
olmadığı durum (Z=0) ve safsızlığın olduğu durum (Z=1) için, tabaka kalınlıklarına bağlı
olarak, elektronların taban durum yoğunluk dağılımları Şekil 2’de verilmektedir.
Şekil 2’de üst panelde (a, b, c) bariyer genişliği Ts= 0.2a0, alt panelde (d, e, f) ise
bariyer genişliği Ts= 0.4a0 dır. Siyah ve kırmızı çizgiler sırasıyla, safsızlığın olmadığı (Z=0)
ve safsızlığın olduğu (Z=1) duruma karşılık gelmektedir. Kesikli çizgiler ise tek parçacık
enerji seviyelerini göstermektedir.
Grafikten de görüldüğü gibi, R1 çekirdek yarıçapının küçük değerlerinde, gerek
safsızlığın olmadığı durum, gerekse safsızlığın olduğu durum için, elektronların kuyu
bölgesinde bulunma olasılığı, çekirdek bölgesinde bulunma olasılığından daha fazla
olmaktadır. Çekirdek yarıçapı arttıkça, enerjinin minimum olma ilkesi gereği, elektronların
çekirdek bölgesinde bulunma olasılığı artmaya başlamaktadır.
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Şekil 2. Çeşitli çekirdek yarıçapları ( ), farklı bariyer genişlikleri (T s) ve kuyu genişliği
için
yarıçapın fonksiyonu olarak elektronların olasılık dağılımları. Siyah ve kırmızı çizgiler sırasıyla, safsızlığın
olmadığı (Z=0) ve safsızlığın olduğu (Z=1) duruma karşılık gelmektedir. Kesikli çizgiler ise tek parçacık enerji
seviyelerini göstermektedir.

Bununla birlikte elektronlar, kuyu bölgesinin etkisini hala hissetmektedir. Belirli
yarıçap değerlerinden sonra, hem Z=0 durumunun hem de Z=1 durumunun olasılık
yoğunlukları, çekirdek bölgesinde maksimum olmaktadır. Yani elektronlar, artık kuyu
bölgesinin etkisini hissetmemekte ve dolayısıyla kuyu bölgesinin, enerji seviyeleri üzerindeki
etkisi kaybolmaktadır.
Şekil 2’den de görüldüğü gibi safsızlığın olmadığı Z=0 durumunda elektronlar,
birbirlerinden Coulomb itmesi nedeniyle uzaklaşacakları için, olasılık yoğunluğu kuantum
noktasının duvarına doğru kaymaktadır. Safsızlığın olduğu Z=1 durumunda ise safsızlık,
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elektronları birbirine yaklaştırıp daha dar bir alanda yoğunlaştıracağı için olasılık yoğunluğu
kuantum noktasının merkezine doğru kaymaktadır.
Şekil 2 üst ve alt panellerden bariyer genişliği Ts’nin olasılık yoğunlukları üzerine olan
etkisine bakıldığında, safsızlığın olduğu durumda, bariyer genişliği Ts=0.2a0 ve çekirdek
yarıçapı R1=0.4a0 olduğunda (Şekil 2a) elektronların az da olsa çekirdek bölgesinde bulunma
olasılığından söz edilebilirken, Ts=0.4a0 olduğunda (Şekil 2d) elektronların çekirdek
bölgesinde bulunma olasılığı yaklaşık sıfır olur. Burada, bariyer kalınlığının Ts=0.2a0 küçük
olması nedeniyle, parçacık çekirdek bölgesine bir miktar tünelleme yapabilmektedir. Fakat
artan bariyer kalınlığı, artık çekirdek bölgesinin etkisini hissettirmemektedir ve elektronlar
tamamen kuyu bölgesinde lokalize olmaktadırlar. Safsızlığın olmadığı durumda Ts=0.2a0 ve
R1=1.0a0 için (Şekil 2c), elektronların kuyu bölgesinde bulunma olasılığından az da olsa
bahsedilebilirken, şeklin alt panelinden de görülebileceği gibi, aynı çekirdek yarıçapında,
Ts=0.4a0 olduğunda (Şekil 2f), elektronların kuyu bölgesinde bulunma olasılığı yok olur.
Burada bariyer kalınlığının (Ts=0.4a0) artmasıyla tünelleme olasılığı azalmaktadır ve artan
bariyer kalınlığı artık kuyu bölgesinin etkisini hissettirmemektedir. Böylece elektronlar
neredeyse tamamen çekirdek bölgesinde lokalize olmuşlardır. Buradan, iki elektronlu ve çok
tabakalı bir kuantum noktasının elektronik özellikleri üzerinde, bariyer kalınlığı Ts’nin büyük
bir etkisinin olduğu görülmektedir.
İki elektronlu çok tabakalı yarıiletken küresel bir kuantum noktası için, safsızlığın
olmadığı durum ve safsızlığın olduğu durum için, ayrı ayrı taban durum (1s) ve uyarılmış
durum (1p) tek parçacık enerji seviyelerinin R1 çekirdek yarıçapına bağlı değişimleri, Şekil
3’te verilmiştir. Hesaplamalarda, bariyer genişliği Ts=0.2a0 olarak alınmış olup sonuçlar üç
farklı kuyu genişliği için, Tw=0.4a0, Tw=0.6a0 ve Tw=0.8a0, karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
Grafikten de görüldüğü gibi, enerji ile yarıçap arasında E∝ 1/R2 şeklinde bir ilişki
olduğu için hem taban durum tek parçacık enerjileri, hem de uyarılmış durum tek parçacık
enerjileri artan R1 değerleri ile birlikte azalma eğilimi sergilemektedir. Yine grafiklere
baktığımızda, farklı kuyu genişlikleri için, Tw=0.4a0, Tw=0.6a0 ve Tw=0.8a0, hem Z=0 hem de
Z=1durumlarında, taban ve uyarılmış durum tek parçacık enerjileri belirli bir R1 değerine
kadar, farklı değerlere sahipken, bu yarıçap değerinden sonra taban durum tek parçacık
enerjileri kendi aralarında, uyarılmış durum tek parçacık enerjileri de kendi aralarında
birbirlerine yaklaşmakta ve çekirdek yarıçapının daha da artmasıyla birlikte, aynı enerji
değerlerine sahip olmaktadırlar.
Şekilden de anlaşılacağı gibi, safsızlığın varlığında, hem taban hem de uyarılmış
durum tek parçacık enerji seviyesi, safsızlığın olmadığı, durumdaki tek parçacık enerji
değerlerinden daha küçüktür. Bu durum, safsızlık atomunun çekici Coulomb potansiyelinden
kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda bu potansiyelin taban durum tek parçacık enerji seviyesine
olan etkisi daha fazla olduğundan dolayı, Z=1 durumunda taban durum tek parçacık enerjisi
ile uyarılmış durum tek parçacık enerjisi arasındaki farkın, Z=0 durumundaki farktan, daha
büyük olduğu görülmektedir.
Safsızlığın olmadığı durumda tek parçacık enerji seviyelerine, sadece potansiyel
duvarlarının etkisi söz konusu iken, safsızlığın olduğu durumda, bu etkiye ilaveten bir de
çekici bir Coulomb potansiyelinden kaynaklanan etki gelmektedir. Coulomb potansiyelinin
çekici etkisinin taban durum üzerine olan etkisi, uyarılmış durum üzerine olan etkisinden daha
fazla olduğundan, taban durumda hissedilir bir azalma meydana getirmekte ve böylece bu iki
seviye arası enerji farkı daha büyük olmaktadır.
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Şekil 3. Sabit bariyer kalınlığı (T s=0.2a0) ve farklı kuyu genişlikleri için, Tw=0.4a0, Tw=0.6a0 ve Tw=0.8a0,
safsızlığın olmadığı (Z=0) ve olduğu (Z=1) durumları için, taban durum ve uyarılmış durum tek parçacık
enerjilerinin çekirdek yarıçapı (R1) ile değişimi
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