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węglik krzemu:węglik krzemu:  najważniejsze i niezwykłe własności fizycznenajważniejsze i niezwykłe własności fizyczne

● duża twardość ~30 GPa (diament: ~100 GPa, BN: ~60 GPa, korund: ~20 GPa, Si: ~11 GPa)

● stosunkowo mała rozszerzalność cieplna 8.31×10-6 K-1 (Al: 69, stal: 39; W: 13.5; Si: 9)
● duża szerokość przerwy energetycznej 2.38 − 3.26 eV (Si: 1.1 eV,  GaAs: 1.43 eV)
● stabilne własności elektryczne aż do 600ºC (Si do 125ºC)
● wysokie krytyczne pole przebicia: do 4.6 MV/cm (Si: 0.3 MW/cm)
● wysokie przewodnictwo cieplne ~500 W/mK dla czystych monokryształów (Si: ~150 W/mK); 

łatwe odprowadzanie dużych ilości ciepła
● duże gęstości mocy (Si traci już wtedy własności półprzewodnikowe)
● szybkość przełączania od 10 do 100 GHz
● odporność na działanie promieniowania (kryształy Si nie są odporne)
● nie reaguje z kwasami; mniej odporny na zasady
● idealny na podłoża dla elementów elektronicznych i optoelektronicznych np. GaN (6H-SiC)
● 4H nadający się do wytwarzania przyrządów elektronicznych (elektronika heavy-duty na 

wysokie napięcia, prądy i temperatury)
● produkcja grafenu:

− metodą termicznej sublimacji/odparowania Si (duże naprężenia)

− podłoże do osadzania C − chemical vapor deposition (duża jednorodność, brak naprężeń)
● głównie syntetyczny, w naturze niezwykle rzadki (kamień szlachetny − moissanit)



Instytut Fizyki Jądrowej PAN     Teoria ujawnia naturę niedoskonałości kryształów węglika krzemu     seminarium 13 luty 2020

węglik krzemu: zastosowaniawęglik krzemu: zastosowania
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węglik krzemu: zastosowaniawęglik krzemu: zastosowania

materiały ogniotrwałe o zawartości SiC 80−98%
● wysoka temperatura topnienia (2730ºC)
● duża wytrzymałość mechaniczna

zastosowania:
● w metalurgii metali nieżelaznych (miedź, aluminium, cynk i ołów)
● w urządzeniach grzewczych jako elementy konstrukcyjne
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węglik krzemu: zastosowaniawęglik krzemu: zastosowania

materiały i wyroby ścierne (proszki, pasty, szczotki, tarcze, pilniki itp.)
● wysoka odporność na ścieranie
● duża wytrzymałość mechaniczna

zastosowania:
● szlifowanie i cięcie kruchych stopów żelaza z węglem i żeliwa
● szlifowanie metali kolorowych (np. aluminium) i stopów (np. brązu)
● obróbka materiałów niemetalicznych: beton, kamień, ceramika, szkło, tworzywa 

sztuczne, guma itp. 
● obróbka węglików spiekanych
● tarcze hamulcowe najdroższych samochodów (Lamborghini, Bugatti, Ferrari, 

Porsche, Mercedes)
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elektronika
● stabilne własności elektryczne aż do 600ºC
● szybkość przełączania 10−100 GHz
● wysokie krytyczne pole przebicia do 4.6 MV/cm
● duże gęstości mocy

zastosowania:
● szybkie, wysokotemperaturowe, wysokonapięciowe urządzenia elektroniczne: diody 

Schottky’ego, tranzystory FET, MOSFET do przełączania dużej mocy
● tranzystory polowe JFET o napięciu znamionowym 1200V
● samochody elektryczne − sterowanie przekazywaniem prądu między baterią i układem 

napędowym (chipy z SiC za 450$/auto)



Instytut Fizyki Jądrowej PAN     Teoria ujawnia naturę niedoskonałości kryształów węglika krzemu     seminarium 13 luty 2020
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jubilerstwo (moissanit, karborund)
● łudząco podobny do brylantu 
● podobny współczynnik załamania światła, twardość, a nawet gęstość
● produkowany syntetycznie
● cena 1/50 ceny brylantu o podobnej czystości
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egzotyczne (wojsko, astronomia, astronautyka)
● niski współczynnik rozszerzalności cieplnej
● wysokie przewodnictwo cieplne
● duża twardość i sztywność

zastosowania:
● zbroja kompozytowa (pancerz Chobham)
● kamizelki kuloodporne
● wielkie lustra do teleskopów
● elementy konstrukcyjne statków kosmicznych
● obserwatorium Herschel, sonda Gaia, teleskop 

Hubble’a
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krystalografia
● zgodność parametrów sieci
● duże monokryształy

zastosowania:
● czyste zarodki do wzrostu kryształów
● podłoże: GaN, grafen



Instytut Fizyki Jądrowej PAN     Teoria ujawnia naturę niedoskonałości kryształów węglika krzemu     seminarium 13 luty 2020

diament grafit

Polimorfizm: występowanie różnych odmian krystalograficznych tej samej substancji 
(C: diament, grafit; FeS2: piryt, markasyt; CaCO3: kalcyt, aragonit; CuInSe2).

węglik krzemu: politypiawęglik krzemu: politypia
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Polimorfizm: występowanie różnych odmian krystalograficznych tej samej substancji 
(C: diament, grafit; FeS2: piryt, markasyt; CaCO3: kalcyt, aragonit; CuInSe2).

Politypia: szczególny rodzaj polimorfizmu w strukturach warstwowych. Identyczne 
warstwy sieci krystalicznej układają się na sobie w różny sposób. Najczęściej nie ma 
to wpływu na właściwości fizyczne modyfikacji politypowych (grafit, wurcyt).

węglik krzemu: politypiawęglik krzemu: politypia



Instytut Fizyki Jądrowej PAN     Teoria ujawnia naturę niedoskonałości kryształów węglika krzemu     seminarium 13 luty 2020

C
Sipodstawowa jednostka budulcowa:              cząsteczka Si-C

Polimorfizm: występowanie różnych odmian krystalograficznych tej samej substancji 
(C: diament, grafit; FeS2: piryt, markasyt; CaCO3: kalcyt, aragonit; CuInSe2).

Politypia: szczególny rodzaj polimorfizmu w strukturach warstwowych. Identyczne 
warstwy sieci krystalicznej układają się na sobie w różny sposób. Najczęściej nie ma 
to wpływu na właściwości fizyczne modyfikacji politypowych (grafit, wurcyt).

węglik krzemu: politypiawęglik krzemu: politypia
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Polimorfizm: występowanie różnych odmian krystalograficznych tej samej substancji 
(C: diament, grafit; FeS2: piryt, markasyt; CaCO3: kalcyt, aragonit; CuInSe2).

Politypia: szczególny rodzaj polimorfizmu w strukturach warstwowych. Identyczne 
warstwy sieci krystalicznej układają się na sobie w różny sposób. Najczęściej nie ma 
to wpływu na właściwości fizyczne modyfikacji politypowych (grafit, wurcyt).

węglik krzemu: politypiawęglik krzemu: politypia
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B
C
Si

Polimorfizm: występowanie różnych odmian krystalograficznych tej samej substancji 
(C: diament, grafit; FeS2: piryt, markasyt; CaCO3: kalcyt, aragonit; CuInSe2).

Politypia: szczególny rodzaj polimorfizmu w strukturach warstwowych. Identyczne 
warstwy sieci krystalicznej układają się na sobie w różny sposób. Najczęściej nie ma 
to wpływu na właściwości fizyczne modyfikacji politypowych (grafit, wurcyt).

węglik krzemu: politypiawęglik krzemu: politypia
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Polimorfizm: występowanie różnych odmian krystalograficznych tej samej substancji 
(C: diament, grafit; FeS2: piryt, markasyt; CaCO3: kalcyt, aragonit; CuInSe2).

Politypia: szczególny rodzaj polimorfizmu w strukturach warstwowych. Identyczne 
warstwy sieci krystalicznej układają się na sobie w różny sposób. Najczęściej nie ma 
to wpływu na właściwości fizyczne modyfikacji politypowych (grafit, wurcyt).

węglik krzemu: politypiawęglik krzemu: politypia
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Polimorfizm: występowanie różnych odmian krystalograficznych tej samej substancji 
(C: diament, grafit; FeS2: piryt, markasyt; CaCO3: kalcyt, aragonit; CuInSe2).

Politypia: szczególny rodzaj polimorfizmu w strukturach warstwowych. Identyczne 
warstwy sieci krystalicznej układają się na sobie w różny sposób. Najczęściej nie ma 
to wpływu na właściwości fizyczne modyfikacji politypowych (grafit, wurcyt).
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Polimorfizm: występowanie różnych odmian krystalograficznych tej samej substancji 
(C: diament, grafit; FeS2: piryt, markasyt; CaCO3: kalcyt, aragonit; CuInSe2).

Politypia: szczególny rodzaj polimorfizmu w strukturach warstwowych. Identyczne 
warstwy sieci krystalicznej układają się na sobie w różny sposób. Najczęściej nie ma 
to wpływu na właściwości fizyczne modyfikacji politypowych (grafit, wurcyt).

węglik krzemu: politypiawęglik krzemu: politypia
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Polimorfizm: występowanie różnych odmian krystalograficznych tej samej substancji 
(C: diament, grafit; FeS2: piryt, markasyt; CaCO3: kalcyt, aragonit; CuInSe2).

Politypia: szczególny rodzaj polimorfizmu w strukturach warstwowych. Identyczne 
warstwy sieci krystalicznej układają się na sobie w różny sposób. Najczęściej nie ma 
to wpływu na właściwości fizyczne modyfikacji politypowych (grafit, wurcyt).

węglik krzemu: politypiawęglik krzemu: politypia
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Polimorfizm: występowanie różnych odmian krystalograficznych tej samej substancji 
(C: diament, grafit; FeS2: piryt, markasyt; CaCO3: kalcyt, aragonit; CuInSe2).

Politypia: szczególny rodzaj polimorfizmu w strukturach warstwowych. Identyczne 
warstwy sieci krystalicznej układają się na sobie w różny sposób. Najczęściej nie ma 
to wpływu na właściwości fizyczne modyfikacji politypowych (grafit, wurcyt).

węglik krzemu: politypiawęglik krzemu: politypia
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Polimorfizm: występowanie różnych odmian krystalograficznych tej samej substancji 
(C: diament, grafit; FeS2: piryt, markasyt; CaCO3: kalcyt, aragonit; CuInSe2).

Politypia: szczególny rodzaj polimorfizmu w strukturach warstwowych. Identyczne 
warstwy sieci krystalicznej układają się na sobie w różny sposób. Najczęściej nie ma 
to wpływu na właściwości fizyczne modyfikacji politypowych (grafit, wurcyt).

węglik krzemu: politypiawęglik krzemu: politypia
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Polimorfizm: występowanie różnych odmian krystalograficznych tej samej substancji 
(C: diament, grafit; FeS2: piryt, markasyt; CaCO3: kalcyt, aragonit; CuInSe2).

Politypia: szczególny rodzaj polimorfizmu w strukturach warstwowych. Identyczne 
warstwy sieci krystalicznej układają się na sobie w różny sposób. Najczęściej nie ma 
to wpływu na właściwości fizyczne modyfikacji politypowych (grafit, wurcyt).
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węglik krzemu: politypiawęglik krzemu: politypia



Instytut Fizyki Jądrowej PAN     Teoria ujawnia naturę niedoskonałości kryształów węglika krzemu     seminarium 13 luty 2020

2H-SiC 3C-SiC 4H-SiC 6H-SiC 15R-SiC

B

A

C

B

A

C

A

B

A

B

C

A

C

B

A

C

A

B

A

C

B

C

A

C

B

A

B

C

B

A

Polimorfizm: występowanie różnych odmian krystalograficznych tej samej substancji 
(C: diament, grafit; FeS2: piryt, markasyt; CaCO3: kalcyt, aragonit; CuInSe2).

Politypia: szczególny rodzaj polimorfizmu w strukturach warstwowych. Identyczne 
warstwy sieci krystalicznej układają się na sobie w różny sposób. Najczęściej nie ma 
to wpływu na właściwości fizyczne modyfikacji politypowych (grafit, wurcyt).

Sklasyfikowano >250 stabilnych modyfikacji politypowych (Rebecca Cheung, 2006).

Najdłuższa sklasyfikowana komórka: c=301.5 nm (~1200 warstw)

węglik krzemu: politypiawęglik krzemu: politypia
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węglik krzemu: politypiawęglik krzemu: politypia

Polimorfizm: występowanie różnych odmian krystalograficznych tej samej substancji 
(C: diament, grafit; FeS2: piryt, markasyt; CaCO3: kalcyt, aragonit; CuInSe2).

Politypia: szczególny rodzaj polimorfizmu w strukturach warstwowych. Identyczne 
warstwy sieci krystalicznej układają się na sobie w różny sposób. Najczęściej nie ma 
to wpływu na właściwości fizyczne modyfikacji politypowych (grafit, wurcyt).

Sklasyfikowano >250 stabilnych modyfikacji politypowych (Rebecca Cheung, 2006).

Najdłuższa sklasyfikowana komórka: c=301.5 nm (~1200 warstw)
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defekty struktury krystalicznejdefekty struktury krystalicznej

Niedoskonałości struktury krystalicznej nazywamy defektami.

Defekty dzielimy na:

● punktowe (wakanse, atomy międzywęzłowe, domieszki, złożone)
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defekty struktury krystalicznejdefekty struktury krystalicznej

Niedoskonałości struktury krystalicznej nazywamy defektami.

Defekty dzielimy na:

● punktowe (wakanse, atomy międzywęzłowe, domieszki, złożone)

● liniowe (dyslokacje: krawędziowe, śrubowe, mieszane, błędy ułożenia [ang. stacking faults])

rys. zaczerpnięty z: L. Dobrzański, Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT Gliwice-Warszawa 2002
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Niedoskonałości struktury krystalicznej nazywamy defektami.

Defekty dzielimy na:

● punktowe (wakanse, atomy międzywęzłowe, domieszki, złożone)
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defekty struktury krystalicznejdefekty struktury krystalicznej

Niedoskonałości struktury krystalicznej nazywamy defektami.

Defekty dzielimy na:

● punktowe (wakanse, atomy międzywęzłowe, domieszki, złożone)

● liniowe (dyslokacje: krawędziowe, śrubowe, mieszane, błędy ułożenia [ang. stacking faults])

● powierzchniowe (granice międzyfazowe, międzydomenowe, ziaren)

rys. zaczerpnięty z: L. Dobrzański, Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT Gliwice-Warszawa 2002
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defekty struktury krystalicznejdefekty struktury krystalicznej

Niedoskonałości struktury krystalicznej nazywamy defektami.

Defekty dzielimy na:

● punktowe (wakanse, atomy międzywęzłowe, domieszki, złożone)

● liniowe (dyslokacje: krawędziowe, śrubowe, mieszane, błędy ułożenia [ang. stacking faults])

● powierzchniowe (granice międzyfazowe, międzydomenowe, ziaren)
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defekty struktury krystalicznejdefekty struktury krystalicznej

Jak powstają dyslokacje?

● podczas wzrostu kryształu z cieczy lub pary

● drogą kondensacji wakansów

● w wyniku działania pól naprężeń wewnętrznych

● na skutek rozmnażania się dyslokacji (w wyniku naprężeń zewnętrznych)

● poprzez heterogeniczne zarodkowanie
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defekty struktury krystalicznejdefekty struktury krystalicznej

Jak powstają dyslokacje?

● podczas wzrostu kryształu z cieczy lub pary

● drogą kondensacji wakansów

● w wyniku działania pól naprężeń wewnętrznych

● na skutek rozmnażania się dyslokacji (w wyniku naprężeń zewnętrznych)

● poprzez heterogeniczne zarodkowanie

niekiedy powstają 

miliony lat  ;)
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wpływ defektów na własności fizyczne kryształówwpływ defektów na własności fizyczne kryształów

 dyslokacje w 4H-SiC: eksperyment (2010)

●  pojedyncza śrubowa (TSD) i dwie krawędziowe (TED)
●  obniżenie napięcia przebicia 3.5% (TSD) i 2% (TED)
●  mierzalny prąd upływu (100× większy dla TSD)

R. A. Berechman et al., J. Appl. Phys. 107, 114504 (2010)
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Struktura 4H-SiC

atomy nierównoważne:    x=0.1875

Si (0, 0, 1/4) Si (1/3, 2/3, 1/2)

C (0, 0, 1/4−x) C (1/3, 2/3, 1/2−x)

grupa symetrii:

C4  , P63mc, 186 (12 elementów symetrii)

budowa modelubudowa modelu

6v
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C (0, 0, 1/4−x) C (1/3, 2/3, 1/2−x)
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C4  , P63mc, 186 (12 elementów symetrii)

komórka krystalograficzna (rombowa) 1×1×1: 8 atomów
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8×6×1: 384 atomy
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C4  , P63mc, 186 (12 elementów symetrii)

komórka krystalograficzna (rombowa) 1×1×1: 8 atomów

8×6×1: 384 atomy

komórka obliczeniowa (po wprowadzeniu dyslokacji): 346 atomów

budowa modelubudowa modelu
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Modelowe dyslokacje powstają przez inteligentne usunięcie z modelu idealnego kryształu pewnej 

części atomów i „zabliźnienie” powstałej luki.

budowa modelubudowa modelu
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Modelowe dyslokacje powstają przez inteligentne usunięcie z modelu idealnego kryształu pewnej 

części atomów i „zabliźnienie” powstałej luki.

Schemat wprowadzenia dyslokacji krawędziowej

budowa modelubudowa modelu
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Modelowe dyslokacje powstają przez inteligentne usunięcie z modelu idealnego kryształu pewnej 

części atomów i „zabliźnienie” powstałej luki.

Schemat wprowadzenia dyslokacji krawędziowej

budowa modelubudowa modelu

(1) brak periodycznych warunków brzegowych !
(2) powstają naprężenia przekraczające rozmiar komórki !
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Modelowe dyslokacje powstają przez inteligentne usunięcie z modelu idealnego kryształu pewnej 

części atomów i „zabliźnienie” powstałej luki.

Schemat wprowadzenia dyslokacji krawędziowej

budowa modelubudowa modelu

wspólna płaszczyzna poślizgu
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Modelowe dyslokacje powstają przez inteligentne usunięcie z modelu idealnego kryształu pewnej 

części atomów i „zabliźnienie” powstałej luki.

Schemat wprowadzenia dyslokacji krawędziowej

budowa modelubudowa modelu

anihilacja dyslokacji o przeciwnych znakach !

wspólna płaszczyzna poślizgu
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Modelowe dyslokacje powstają przez inteligentne usunięcie z modelu idealnego kryształu pewnej 

części atomów i „zabliźnienie” powstałej luki.

Schemat wprowadzenia dyslokacji krawędziowej

budowa modelubudowa modelu
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W rzeczywistości: 

● modelowane kryształy mają skomplikowaną symetrię przestrzenną

● rdzenie dyslokacji mogą być lokalnie pochylone względem osi symetrii kryształu

● wprowadzanie kilku defektów odbywa się sekwencyjnie 

budowa modelubudowa modelu
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W rzeczywistości: 

● modelowane kryształy mają skomplikowaną symetrię przestrzenną

● rdzenie dyslokacji mogą być lokalnie pochylone względem osi symetrii kryształu

● wprowadzanie kilku defektów odbywa się sekwencyjnie 

Ze względu na komplikację problemu, „ręczne” budowanie modelu jest niemożliwe.

budowa modelubudowa modelu
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W rzeczywistości: 

● modelowane kryształy mają skomplikowaną symetrię przestrzenną

● rdzenie dyslokacji mogą być lokalnie pochylone względem osi symetrii kryształu

● wprowadzanie kilku defektów odbywa się sekwencyjnie 

Ze względu na komplikację problemu, „ręczne” budowanie modelu jest niemożliwe.

budowa modelubudowa modelu

Paweł Dłużewski
Jan Cholewiński

V E C D sisual
ditor

of
rystal

efect

© Paweł Dłużewski, Jan Cholewiński

wprowadzenie do zoptymalizowanej struktury 4H-SiC
dyslokacji krawędziowej o wektorze Burgersa 1/3[-2110]
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budowa modelu budowa modelu −− wprowadzenie dyslokacji (VECDs) wprowadzenie dyslokacji (VECDs)

Liniowa teoria dyskretnych dyslokacji (P. Dłużewski)

● kontinuum ➞ siatka sprężystych elementów 
skończonych
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budowa modelu budowa modelu −− wprowadzenie dyslokacji (VECDs) wprowadzenie dyslokacji (VECDs)

Liniowa teoria dyskretnych dyslokacji (P. Dłużewski)

● kontinuum ➞ siatka sprężystych elementów 
skończonych

● definiujemy poślizg po półpłaszczyźnie przez pole 
wektorowe deformacji „całego” ośrodka ciągłego, 
tzw. wzory Love'a (wsunięcie osobliwości przez poślizg)
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skończonych
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wektorowe deformacji „całego” ośrodka ciągłego, 
tzw. wzory Love'a (wsunięcie osobliwości przez poślizg)

● siatkę przesuwamy przez poślizg po półpłaszczyźnie

● „zszywamy” siatkę (powstają naprężenia)
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budowa modelu budowa modelu −− wprowadzenie dyslokacji (VECDs) wprowadzenie dyslokacji (VECDs)

Liniowa teoria dyskretnych dyslokacji (P. Dłużewski)

● kontinuum ➞ siatka sprężystych elementów 
skończonych

● definiujemy poślizg po półpłaszczyźnie przez pole 
wektorowe deformacji „całego” ośrodka ciągłego, 
tzw. wzory Love'a (wsunięcie osobliwości przez poślizg)

● siatkę przesuwamy przez poślizg po półpłaszczyźnie

● „zszywamy” siatkę (powstają naprężenia)

● atomy rdzenia usuwamy selektywnie nakładając więzy 
na odległości międzyatomowe 

● relaksujemy powstałe naprężenia
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Teoria Funkcjonału Gęstości (DFT)Teoria Funkcjonału Gęstości (DFT)

Numeryczne rozwiązanie równania Schrödingera:

● wyznaczenie stanu podstawowego kryształu (modelu)

● w periodycznych warunkach brzegowych

● w temperaturze T=0K, pod dowolnym ciśnieniem

wyznaczane parametry:

● energia całkowita

● gęstość rozkładu elektronów

● momenty magnetyczne

● siły międzyatomowe

● tensor naprężeń 

● ...

ienna

b-initio

imulation

ackage
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Teoria Funkcjonału Gęstości (DFT)Teoria Funkcjonału Gęstości (DFT)

Równanie Kohna-Shama:
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Teoria Funkcjonału Gęstości (DFT)Teoria Funkcjonału Gęstości (DFT)

Równanie Kohna-Shama:

● zamiana problemu silnie oddziałującego gazu elektronowego w obecności dodatnio 
naładowanych jąder na zagadnienie pojedynczej cząstki w potencjale efektywnym

● zastąpienie abstrakcyjnej funkcji falowej układu N-elektronowego, definiującej 
jednoznacznie jego stan kwantowo-mechaniczny, przez gęstość elektronową ρ(r) 
zdefiniowaną w trójwymiarowej przestrzeni fizycznej
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    czysty 4H-SiC (8x6x1) 

384 atomy: 192 Si + 192 C

NN: 1.894 Å  (1.89 Å)
NNN: 3.095 Å  (3.08 Å)

~25 Å

eksperyment

optymalizacja modeluoptymalizacja modelu
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czysty 4H-SiC (8x6x1)
384 atomy: 192 Si + 192 C

4H-SiC z dyslokacjami (7x6x1)
346 atomów: 173 Si + 173 C

wprowadzenie dwóch dyslokacji 
krawędziowych o przeciwnych 
wektorach Burgersa

optymalizacja modeluoptymalizacja modelu
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czysty 4H-SiC (8x6x1)
384 atomy: 192 Si + 192 C

4H-SiC z dyslokacjami (7x6x1)
346 atomów: 173 Si + 173 C

wprowadzenie dwóch dyslokacji 
krawędziowych o przeciwnych 
wektorach Burgersa

optymalizacja modeluoptymalizacja modelu

      odległość   energia
  rdzeni tworzenia

   (Å)           (eV/Å)

d1   6.73     2.17
d2   9.32     2.37
d3 10.14     2.38

e=(Etot−E0)/2c
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funkcja rozkładu radialnegofunkcja rozkładu radialnego
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funkcja rozkładu radialnegofunkcja rozkładu radialnego

obszar niezaburzony

zdeformowana struktura krystaliczna
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funkcja rozkładu radialnegofunkcja rozkładu radialnego

obszar niezaburzony

zdeformowana struktura krystaliczna

● średnie położenia atomów odpowiadają 
położeniom w czystym 4H-SiC

● rozmycie pików stosunkowo niewielkie
● zależność od odległości między rdzeniami 

słabo widoczna
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• wkłady od pierwszych i drugich sąsiadów dość 
dobrze dopasowują się dwukomponentowym 
gausem,

• parametry obydwu składowych powtarzają się 
pomiędzy różnymi układami,

• poszerzenie pików wynikające z zaburzenia 
struktury jest większe dla drugich sąsiadów   
niż pomiędzy najbliższymi sąsiadami (o około 
60−80%),

• dyslokacja krawędziowa niszczy symetrię 
w stosunkowo niewielkim obszarze wokół 
rdzenia (~10 Å dla dwóch dyslokacji),

• wraz ze wzrostem odległości między rdzeniami 
dyslokacji rośnie obszar zaburzony.

funkcja rozkładu radialnegofunkcja rozkładu radialnego

pierwsza strefa koordynacyjna druga strefa koordynacyjna

wyliczona RDF
rdzeń TED
obszar niezaburzony 
całkowity fit
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rozkład gęstości stanów dla atomów 
leżących wokół rdzenia dyslokacji

w okolicy przerwy największy wkład 
od stanów p

rozkład gęstości stanów dla atomów 
leżących w obszarze niezaburzonym
(zachowana przerwa wzbroniona)

w okolicy przerwy dominują stany d i p

widmo gęstości stanówwidmo gęstości stanów
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d1  (d = 6.73 Å) d2  (d = 9.32 Å)

niewielkie poszerzenie zlokalizowanych stanów położonych w przerwie wzbronionej
związane z delokalizacją ładunku (najlepiej widoczne wzdłuż kierunku Γ−Z)

struktura pasmowastruktura pasmowa
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obszary o niskiej gęstości
ładunku ujemnego wzdłuż
rdzeni dyslokacji

Wniosek:  fakt istnienia kanałów 
   o  niskiej  gęstości  elektronów 
   otoczonych atomami o stanach 
   zlokalizowanych   w   przerwie 
   wzbronionej  tłumaczy  spadek 
   napięcia przebicia obserwowany 
   w zdefektowanych materiałach.

rozkład gęstości ładunkówrozkład gęstości ładunków
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● Jesteśmy w stanie w sposób dokładny modelować układy z dyslokacjami (min. 2) do 500 
atomów i opisywać zmiany strukturalne wokół rdzenia w sposób mikroskopowy.

● Z obliczeń energii tworzenia wynika, że dyslokacje o przeciwnych wektorach Burgersa się 
przyciągają.

● Wprowadzenie dyslokacji silnie zaburza strukturę krystaliczną w stosunkowo niewielkim 
obszarze wokół jej rdzenia (poniżej 10 Å).

● Atomy położone w bezpośrednim sąsiedztwie rdzeni dyslokacji dodają do widma stany 
o energiach z obszaru przerwy wzbronionej czystego SiC zmniejszając efektywnie szerokość 
tej przerwy.

● Struktura elektronowa układu zdefektowanego silnie zależy od odległości między rdzeniami.

● Rdzeń dyslokacji charakteryzuje się dużą zmianą w rozkładzie ładunku co powoduje 
powstawanie naładowanych obszarów o wydłużonym kształcie wzdłuż kierunku [0001].

● Istnieje możliwość bezpośredniego wyliczenia mapy rozkładu potencjału elektrostatycznego 
w krysztale zdefektowanym i wyznaczenia wysokości barier tego potencjału wzdłuż rdzenia 
dyslokacji.

podsumowaniepodsumowanie
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dziękuję za uwagę !

J Mater Sci (2019) 54:10737–10745


