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Streszczenie
W pracy opisano rezultaty badaĔ teoretycznych struktury elektronowej - wykonanych w oparciu o wyniki obliczeĔ ab initio, przeprowadzonych za pomocą programu WIEN2k (metoda DFT FP-LAPW stowarzyszonych fal páaskich w peánym potencjale krystalicznym w ramach
formalizmu teorii funkcjonaáu gĊstoĞci) - oraz topologii gĊstoĞci elektronowej (w oparciu o formalizm QTAiM kwantowej teorii atomów w cząsteczkach R.F.W. Badera) dla wybranych modelowych roztworów staáych Ag(SbxSn1-x)Se2. Otrzymane wyniki poddane zostaáy szczegóáowej analizie w kontekĞcie wpáywu obniĪenia lokalnej symetrii i stopnia domieszkowania cyną na ksztaát i wáasnoĞci struktury elektronowej
i topologicznych wáasnoĞci gĊstoĞci elektronowej w punktach krytycznych wiązaĔ.
Sáowa kluczowe: struktura elektronowa, topologia gĊstoĞci elektronowej, FP-LAPW, QTAiM, roztwory staáe AgSe2

INFLUENCE OF LOCAL DISORDER ON ELECTRONIC STRUCTURE AND TOPOLOGICAL PROPERTIES OF
ELECTRON DENSITY IN AgXSe2 (X = Sb,Sn) SOLID SOLUTIONS
The results of theoretical studies of electronic structure, obtained by means of the full-potential linearized augmented plane wave method
within DFT formalism as implemented in Wien2k package, and electron density topology and bonding, obtained by means of the Bader’s
quantum theory of atoms in molecules topological analysis of total electron density derived from FP-LAPW calculations, were carried out for
chosen solid solutions of Ag(SbxSn1-x)Se2 and described in the paper. Detailed analysis of the obtained results from the point of view of the
dependence of electronic structure and topological properties of bond critical points on local ordering and level of tin doping is presented.
Keywords: Electron structure, Topology of electron density, FP-LAPW, QTAiM, AgSe2 solid solutions

1. WstĊp
Chalkogenidy AgSbSe2 oraz AgSnSe2 naleĪą do waĪnej
aplikacyjnie grupy materiaáów termoelektrycznych typu Me(I)
Me(III)X2, gdzie Me(I) są kationami z grupy IA (Li, Na, K) lub
IB (Ag, Au) ukáadu okresowego pierwiastków, Me(III) – (Sb,
Bi), a X to tlenowce (S, Se i Te), charakteryzujących siĊ niezwykle interesującymi wáasnoĞciami optycznymi i elektronowymi. Powszechnie przyjmuje siĊ, Īe oba te izostrukturalne związki krystalizują w czĊĞciowo nieuporządkowanej
strukturze regularnej typu NaCl (g.p. Fm-3m), w której Ag
i (Sb,Sn) statystycznie obsadzają tĊ samą pozycjĊ Wyckoffa (4a) [1-3]. Związki z tej grupy od wielu lat budzą zainteresowanie ze wzglĊdu na unikalne wáaĞciwoĞci ¿zykochemiczne: bardzo wysoki wspóáczynnik efektywnoĞci ZT (>1
w przypadku optymalnie domieszkowanych roztworów staáych), wysoki wspóáczynnik Seebecka (D> 400 PVK-1), czy
wyjątkowo niskie przewodnictwo cieplne (O < 0,8 Wm-1K-1).
Dotychczasowe próby optymalizacji koncentracji noĞników
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w materiaáach typu p napotykają problemy wynikające z nie
przewidzianego wpáywu (lokalne obniĪenie symetrii) wprowadzonych domieszek na wáasnoĞci elektronowe materiaáu.
Przykáadowo [4, 5], wprowadzenie do AgSbSe2 domieszek,
zarówno akceptorowych jak i neutralnych, moĪe prowadziü
do nagáego przejĞcia od wáasnoĞci metalicznych do póáprzewodnikowych (otwarcie przerwy energetycznej).
Zdaniem autorów prezentowanej pracy, jednej z gáównych przyczyn tego zjawiska naleĪy upatrywaü we wpáywie
krótkozasiĊgowych efektów związanych z lokalnym uporządkowaniem (obniĪenie symetrii wskutek domieszkowania i wynikające stąd róĪnice w rodzaju i charakterze wiązaĔ tworzonych przez poszczególne atomy w strukturze)
prowadzących do zmian struktury elektronowej oraz ksztaátu i obsadzeĔ pasm walencyjnych w pobliĪu energii Fermiego, czego efektem jest m.in. obserwowane eksperymentalnie pojawienie siĊ przerwy energetycznej w tych związkach.
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki modelowych
obliczeĔ ab initio struktury elektronowej i topologii gĊstoĞci
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elektronowej dla wybranych roztworów staáych AgSb1-xSnxSe2
w przypadku róĪnych lokalnych symetrii oraz szczegóáową
analizĊ zmian struktury elektronowej i topologicznych wáasnoĞci wiązaĔ chemicznych bĊdących skutkiem wprowadzania do struktury lokalnego nieporządku.

2. Szczegóáy obliczeĔ
Obliczenia ab initio struktury elektronowej dla wybranych
roztworów staáych AgSb1-xSnxSe2 wykonano za pomocą programu WIEN2k [6] metodą zlinearyzowanych stowarzyszonych fal páaskich w peánym potencjale krystalicznym (full potential linearized augmented plane wave [7]), dziĊki czemu
moĪliwe byáo uzyskanie rozkáadów caákowitej gĊstoĞci elek-

a)

a)

b)

b)
Rys. 1. Modelowe struktury krystaliczne: a) Fd-3m (GP 227) z dwoma prostopadáymi páaszczyznami przedstawiającymi rozkáady gĊstoĞci elektronowej, przecinającymi punkty krytyczne wiązaĔ, oraz b)
Cmm (GP 65) o stosunku iloĞciowym Sn:Sb równym odpowiednio
0:1, 1:8. Atomy srebra, cyny, antymonu i selenu są przedstawione
w kolorach srebrnym, niebieskim, brązowym i zielonym.
Fig. 1. Model crystal structures: a) Fd-3m (SG 227) with two perpendicular planes of electron density distribution crossing bond critical
points, and b) Cmm (SG 65) with Sn:Sb ratio equal to 0:1 and 1:8,
respectively. Silver, tin, antimony and selenium atoms are depicted
in silver, blue, brown and green.

Rys. 2. Modelowe struktury krystaliczne I4/mmm (GP 139) o stosunku iloĞciowym Sn:Sb równym odpowiednio: a) 1:3 oraz b) 1:1.
Poszczególne atomy przedstawiono w kolorach identycznych jak
na Rys. 1.
Fig. 2. Model crystal structures I4/mmm (SG 139) with Sn:Sb ratio
equal to a) 1:3 and b) 1:1, respectively. Particular atoms are depicted
in colours as in Fig. 1.

tronowej w komórkach elementarnych dla badanych struktur, które zgodnie z zasadą wariacyjną (zakáadając uzyskanie zbieĪnych wyników SCF, przy zastosowaniu odpowiednio dobranych parametrów obliczeĔ) odtwarzają najwierniej
jak to moĪliwe rzeczywisty rozkáad gĊstoĞci elektronowej
w krysztale. Tak otrzymane teoretyczne rozkáady caákowitej
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Tabela 1. Parametry strukturalne modelowych struktur krystalicznych roztworów staáych wykorzystane w obliczeniach ab initio.
Table 1. Structural parameters of model crystal structures of AgSb1-xSnxSe2 solid solutions used in ab initio calculations.
Pozycje Wyckoffa
Se

Liczba
atomów*

16c

32e

3 (64)

1d

1a

1b,1c

4 (4)

4k,8n,
8o,16r

2b,2c,4g,
4i,4j,8p,8q

4h

2a,2d,4g,4h, 4i,4j,
4l,8n,8o, 8p,8q,16r

24 (144)

2,8925

11,5360

8f

2b,4c

2a

4d,4e,8h

7 (32)

2,8840

11,4740

4d

2b

2a

4c,4e

5 (16)

2,8685

11,4156

8f

2a

2b,4c

4d,4e,8h

7 (32)

2,8539

4h

2b,2c,
4g,4i,4j,
8p,8q

2a,2d,4g,4h, 4i,4j,
4l,8n,8o,8p,8q,16r

24 (144)

2,8455

Struktura

SG

a [Å]

c [Å]

AgSbSe2

Fd-3m

11,5766

AgSbSe2

P4/mmm

Ag(SnSb8)Se2

Ag

Sb

11,5766

16d

4,0929

5,7883

Cmmm

17,3550

11,5700

Ag(SnSb3)Se2

I4/mmm

8,1572

Ag(SnSb)Se2

I4/mmm

5,7370

Ag(Sn3Sb)Se2

I4/mmm

8,0720
17,0730

11,3820

4k,8n,
8o,16r

Sn

Ag(Sn8Sb)Se2

Cmmm

AgSnSe2

P4/mmm

4,0150

5,6780

1d

1a

1b,1c

4 (4)

AgSnSe2

Fd-3m

11,3560

11,3560

16d

16c

32e

3 (64)

DáugoĞü
wiązaĔ [Å]
2,8942

2,8390

* Liczba symetrycznie nierównowaĪnych (w nawiasie wszystkich) atomów w komórce elementarnej.

gĊstoĞci elektronowej posáuĪyáy za punkt wyjĞcia do analizy topologicznej gĊstoĞci elektronowej, opartej na kwantowej teorii atomów w cząsteczce sformuáowanej przez R.F.W.
Badera [8] (QTAiM - quantum theory of atoms in molecules),
przede wszystkim wáasnoĞci punktów krytycznych wiązaĔ
charakteryzujących wáasnoĞci poszczególnych wiązaĔ chemicznych [9]. Obliczenia wykonano dla roztworów staáych

o skáadach i parametrach strukturalnych zebranych w Tabeli 1. Dodatkowo, na Rys. 1 przedstawiono fragmenty modelowych struktur krystalicznych dla roztworów staáych o skáadzie
AgSbSe2 oraz Ag(SnSb8)Se2 (przy czym w tym pierwszym
przypadku pokazano dodatkowo dwie prostopadáe páaszczyzny przecinające punkty krytyczne wiązaĔ z naniesionymi rozkáadami gĊstoĞci elektronowej), a na Rys. 2 dla roz-

a)

b)

c)

d)

Rys. 3. GĊstoĞci stanów (caákowite i rzutowane na poszczególne atomy) obliczone dla krysztaáów AgSbSe2: a) struktura regularna,
b) struktura tetragonalna oraz AgSnSe2: c) struktura regularna, d) struktura tetragonalna, przy zachowaniu identycznych dáugoĞci wiązaĔ
i objĊtoĞci wieloĞcianów koordynacyjnych.
Fig. 3. DOS (total and projected onto particular atoms) calculated for AgSbSe2 crystals: a) cubic structure, b) tetragonal structure, and
AgSnSe2 crystals: c) cubic structure, d) tetragonal structure, for identical bond lengths and volumes of respective coordination polyhedrons.
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tworów staáych o skáadzie Ag(SnSb3)Se2 oraz Ag(SnSb)Se2.
W p r z y p a d k u r o z t w o r ó w s t a á y c h A g ( S n 3S b ) S e 2,
Ag(Sn8Sb)Se2 oraz AgSnSe2 odpowiednie struktury uzyskuje siĊ zamieniając miejscami antymon i cynĊ.
W obliczeniach przyjĊto nastĊpujące (identyczne dla kaĪdej struktury) parametry: Rkmax = 8.0, potencjaá wymiany –
korelacji GGA-PBE [10], wartoĞci promieni muf¿n-tin dla atomów Ag, Sn, Sb oraz Se równe 2,5 j.at. oraz kryteria zbieĪnoĞci w obliczeniach SCF równe ǻESCF  10-5 Ry dla energii
caákowitej oraz ǻȡSCF  10-5 e dla analizy topologicznej gĊstoĞci elektronowej. Dodatkowo w obliczeniach przyjĊto nastĊpujące liczby wektorów falowych sieci odwrotnej: AgSbSe2
i AgSnSe2 (Fd-3m) – 3000k (co odpowiada siatce 14u14u14
punktów w nieredukowalnej stre¿e Brillouina sieci odwrotnej); AgSbSe2 i AgSnSe2 (P4/mmm) – 2000k (14x14x10);
Ag(SnSb3)Se2, Ag(Sn3Sb)Se2 oraz Ag(SnSb)Se2 – 1000k
(10u10u10); Ag(SnSb8)Se2 i Ag(Sn8Sb)Se2 – 100k (4u4u4).

Wyniki obliczeĔ gĊstoĞci stanów, caákowitych oraz rzutowanych na poszczególne atomy, przedstawiono na Rys.
3-5; ze wzglĊdu na brak miejsca, szczegóáowa analiza gĊstoĞci stanów rzutowanych na poszczególne orbitale atomowe zostaáa pominiĊta.
Na Rys. 3 pokazano wykresy gĊstoĞci stanów dla czystych związków AgSbSe2 oraz AgSnSe2, dla dwóch struktur

o róĪnej symetrii: kubicznej i tetragonalnej. W kaĪdym przypadku dáugoĞci wszystkich wiązaĔ oraz objĊtoĞci odpowiednich wieloĞcianów koordynacyjnych są identyczne – róĪnica
dotyczy tylko przestrzennego rozkáadu atomów (inne lokalne
uporządkowanie atomów), co pozwala na zbadanie wpáywu
lokalnego uporządkowania na wáasnoĞci struktury elektronowej. Jak widaü obniĪenie symetrii i związana z tym zmiana
lokalnego uporządkowania wpáywają w sposób znaczący
na ksztaát krzywych gĊstoĞci stanów, zamykanie przerwy
energetycznej i wzrost liczby stanów w okolicach poziomu
Fermiego (wpáyw ten jest wyraĨniej widoczny w przypadku AgSnSe2).
Na Rys. 4 przedstawiono gĊstoĞci stanów obliczone dla
struktur o rosnącym udziale cyny. Szczegóáowa analiza pozwala stwierdziü, Īe stopniowe zwiĊkszanie udziaáu cyny
w roztworze staáym prowadzi do wyraĨnego, monotonicznego przesuniĊcia stanów leĪących w pobliĪu energii Fermiego w kierunku wyĪszych energii, co prowadzi do pojawienia
siĊ wáasnoĞci metalicznych z dominacją przewodnictwa typu
p. PoniewaĪ na ksztaát krzywych gĊstoĞci stanów poza domieszkami i lokalnym uporządkowaniem wpáyw ma równieĪ
rozmiar komórki elementarnej (odlegáoĞci miĊdzyatomowe
wraz ze wzrostem iloĞci cyny zmniejszają siĊ), to dodatkowo
na Rys. 5 pokazano zmiany krzywych gĊstoĞci stanów dla
struktury Ag(SnSb)Se2 oraz dla tej samej struktury po podstawieniu atomów cyny atomami antymonu: SbĺSn oraz
SnĺSb, odpowiednio na Rys. 5b i 5c. Analogiczne obliczenia wykonano dla wszystkich struktur modelowych, jednak
ze wzglĊdu daleko idące podobieĔstwo wpáywu takich pod-

a)

b)

c)

d)

3. Wyniki obliczeĔ
3.1. Struktura elektronowa

Rys. 4. GĊstoĞci stanów (caákowite i rzutowane na poszczególne atomy) obliczone dla krysztaáów: a) AgSnSb8Se2, b) AgSnSb3Se2,
c) AgSn3SbSe2 oraz d) AgSn8SbSe2.
Fig. 4. DOS (total and projected onto particular atoms) calculated for: a) AgSnSb8Se2, b) AgSnSb3Se2, c) AgSn3SbSe2 and d) AgSn8SbSe2
crystal structures.
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a)
a)

b)
b)

c)
Rys. 5. GĊstoĞci stanów (caákowite i rzutowane na poszczególne
atomy) obliczone dla krysztaáu AgSn0,5Sb0,5Se2 (a) oraz odpowiednich struktur modelowych otrzymanych przez podstawienie SbĺSn
(b) i SnĺSb (c), przy niezmienionych parametrach strukturalnych
struktury wyjĞciowej AgSn0,5Sb0,5Se2.
Fig. 5. DOS (total and projected onto particular atoms) calculated
for AgSn0.5Sb0.5Se2 crystal structure (a) and for reference structures
obtained by SbĺSn (b) and SnĺSb (c) substitutions, with all the
rest structural parameters of AgSn0,5Sb0,5Se2 structure left intact.

stawieĔ na krzywe gĊstoĞci stanów, w pracy pokazano tylko
wyniki uzyskane dla tej jednej struktury. Otrzymane wyniki
potwierdzają wczeĞniejsze wnioski, pokazując dodatkowo,
Īe zmiana odlegáoĞci miĊdzyatomowych (równieĪ wskutek
zmiany ciĞnienia) ma znacznie mniejszy wpáyw na strukturĊ elektronową niĪ dodatek cyny.

3.2. Topologia gĊstoĞci elektronowej
Wychodząc z otrzymanych w sposób samouzgodniony
caákowitych gĊstoĞci elektronowych wykonano obliczenia
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Rys. 6. ZaleĪnoĞü caákowitych áadunków resztkowych (a) oraz gĊstoĞci elektronowej w punktach krytycznych wiązaĔ (b) od stopnia
domieszkowania AgSbSe2 cyną.
Fig. 6. The dependence of total atomic charges (a) and electron density in bond critical points (b) on Sn doping ratio in AgSbSe2 crystal.

wáasnoĞci topologicznych gĊstoĞci elektronowej w ramach
formalizmu QTAiM Badera. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki obliczeĔ zawĊĪone tylko do wáasnoĞci topologicznych punktów krytycznych wiązaĔ, jako najbardziej interesujących – poniewaĪ charakteryzujących wáasnoĞci wiązaĔ
– z punktu widzenia wpáywu zmian struktury i skáadu na te
wáasnoĞci, w kontekĞcie wpáywu tych samych zmian na wáasnoĞci struktury elektronowej. W Tabeli 2 zestawiono obliczone wartoĞci gĊstoĞci elektronowej i laplasjanu (Ğladu macierzy Hessego) gĊstoĞci elektronowej w punktach krytycznych wiązaĔ (Ag-Se, Sb-Se oraz Sn-Se). Zawiera on równieĪ wyniki otrzymane dla struktur wyjĞciowych, w których
atomy cyny zastąpiono antymonem (SbĺSn) i odwrotnie
-atomy antymonu cyną (SnĺSb), przy nie zmienionych parametrach komórki elementarnej, dziĊki czemu moĪna rozdzieliü efekty wpáywające na wáasnoĞci topologiczne gĊstoĞci elektronowej, pochodzące od atomów Sn i zmiany rozmiarów komórki elementarnej.
Na Rys. 6a oraz 6b przedstawiono odpowiednio
zaleĪnoĞci caákowitych áadunków resztkowych poszczególnych atomów oraz gĊstoĞci elektronowej w punktach krytycznych wiązania od stopnia domieszkowania AgSbSe2 cyną.
Punkty zaznaczone gwiazdką na Rys. 6a odpowiadają áadunkom resztkowym, obliczonym dla struktur referencyjnych, w których antymon zastąpiono cyną, pozostawiając bez zmian parametry komórki elementarnej, i pokazują
wpáyw rozmiarów komórki elementarnej na caákowite áadunki resztkowe w strukturach niedomieszkowanych. Przedstawione wyniki pokazują wyraĨnie monotoniczne zmiany áadunków resztkowych i gĊstoĞci elektronowej w punktach
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Tabela 2. Wyniki obliczeĔ gĊstoĞci elektronowej i laplasjanu gĊstoĞci w punktach krytycznych wiązaĔ dla struktur modelowych.
Table 2. The results of calculations of electron density and Laplace operator of electron density in bond critical points for model structures.
Wiązanie
Ag-Se
ȡ(r) [au]
AgSbSe2 (sg 123)*

¨

xSn

2

Sb-Se
ȡ(r) [a.u.]

ȡ(r) [au]

¨

Podstawienie

2

Sn-Se
ȡ(r) [a.u.]

ȡ(r) [au]

¨

Struktura

2

ȡ(r) [a.u.]

brak

0

0,0341

0,0414

0,0431

0,0242

Ag(SnSb8)Se2 (sg 65)

brak

0,11

0,0341

0,0475

0,0431

0,0293

Ag(SbSb8)Se2 (sg 65)

SbĺSn

0,11

0,0340

0,0478

0,0430

0,0294

Ag(SnSb3)Se2 (sg 139)

brak

0,25

0,0348

0,0403

0,0440

0,0238

Ag(SbSb3)Se2 (sg 139)

SbĺSn

0,25

0,0348

0,0408

0,0438

0,0241

Ag(SnSn)Se2 (sg 139)

SnĺSb

0,5

0,0359

0,0391

0,0417

0,0232

Ag(SnSb)Se2 (sg 139)

brak

0,5

0,0358

0,0398

0,0451

0,0232

0,0415

0,0241

0,0425

0,0234

0,0430

0,0251

0,0446

0,0246

Ag(SbSb)Se2 (sg 139)

SbĺSn

0,5

0,0357

0,0409

0,0449

0,0238

Ag(Sn3Sb)Se2 (sg139)

brak

0,75

0,0368

0,0388

0,0463

0,0228

Ag(Sb3Sb)Se2 (sg 139)

SbĺSn

0,75

0,0366

0,0402

0,0459

0,0235

Ag(Sn8Sb)Se2 (sg 65)

brak

0,89

0,0373

0,0406

0,0467

0,0247

Ag(Sb8Sb)Se2 (sg 65)

SbĺSn

0,89

0,0371

0,0419

0,0465

0,0253

AgSnSe2 (sg 123)

brak

1

0,0379

0,0397

0,0395

0,0310

0,0402

0,0253

* sg – grupa przestrzenna

siodáowych (punktach krytycznych wiązaĔ) ze zmianą iloĞci
cyny w strukturze krystalicznej roztworu staáego. Jedynym,
zaskakującym wyjątkiem jest zasadniczo brak zmian áadunków resztkowych srebra, co wskazuje na brak transferu áadunku do/od srebra w trakcie dodawania cyny; transfer taki
zachodzi gáównie pomiĊdzy selenem oraz cyną i antymonem i wielkoĞü przeniesienia áadunku roĞnie wraz ze wzrostem udziaáu cyny w strukturze. Zmiana rozmiarów komórki
elementarnej (punkty oznaczone gwiazdką na Rys. 6a) ma
nieznaczny, w porównaniu ze zmianą stĊĪenia cyny, wpáyw
na zmianĊ caákowitego áadunku resztkowego.

4. Wnioski
Szczegóáowa analiza przedstawionych wyników prowadzi do nastĊpujących wniosków:
– WystĊpowanie i szerokoĞü przerwy energetycznej
w związkach typu AgSnxSb1-xSe2 zaleĪy silnie od lokalnej
symetrii. ObniĪenie symetrii prowadzi do zmiany stopnia
oddziaáywania (nakrywania) orbitali atomowych w róĪnych kierunkach, czego skutkiem jest silniejsza dyspersja pasm energetycznych i zmniejszenie lub wrĊcz zanik przerwy energetycznej.
– Wraz ze wzrostem stopnia domieszkowania pasma walencyjne leĪące w pobliĪu energii Fermiego są coraz silniej przesuwane ku wyĪszym energiom, co prowadzi do
istotnego wzrostu wáasnoĞci metalicznych i dominującego przewodnictwa typu p.
– Analiza izolowanego wpáywu podstawieĔ antymonu cyną
pokazuje identyczną zaleĪnoĞü i wskazuje na dominującą
w opisanym procesie rolĊ domieszkowania cyną. W przypadku pozostaáych struktur referencyjnych (ze wzglĊdu
na brak miejsca pominiĊtych) widoczna jest analogiczna zaleĪnoĞü, przy czym wraz ze wzrostem stopnia domieszkowania roĞnie monotonicznie skala przesuniĊcia
pasm walencyjnych leĪących w pobliĪu energii Fermiego
w górĊ skali energii. Zmiana rozmiarów komórki równieĪ
przyczynia siĊ do tego przesuniĊcia, jednakĪe w stop-

niu zdecydowanie mniejszym – zasadnicza czĊĞü efektu moĪe zostaü przypisana wpáywowi domieszkowania
cyną.
– Z analizy topologii gĊstoĞci elektronowej wynika, Īe
wszystkie áadunki resztkowe (poza srebrem, gdzie zmiany te są zaniedbywalne i zdaniem autorów są w zasadzie skutkiem zaokrągleĔ wartoĞci numerycznych w trakcie caákowania po objĊtoĞci dla róĪnych ksztaátów, wynikających z symetrii przestrzennej, przypisanych do atomów basenów gĊstoĞci elektronowej), zmieniają siĊ monotonicznie wraz ze wzrostem stopnia domieszkowania
cyną. Widaü równieĪ wyraĨnie, Īe sama zmiana rozmiarów komórki elementarnej ma stosunkowo niewielki
wpáyw, w porównaniu z domieszkowaniem cyną, na zmianĊ caákowitego áadunku resztkowego, a wartoĞci gĊstoĞci elektronowej w punktach krytycznych wiązaĔ pozostają w praktyce niezaleĪne od stopnia domieszkowania.
– GĊstoĞü elektronowa obliczona w punktach krytycznych
wiązaĔ – dla wszystkich typów wiązaĔ - roĞnie monotonicznie wraz ze wzrostem stopnia domieszkowania,
a zmiany tych wielkoĞci pochodzące wyáącznie od zmian
odlegáoĞci miĊdzyatomowych (zmian wielkoĞci komórek
elementarnych poszczególnych roztworów staáych) są
zaniedbywalnie maáe.
Przedstawione wyniki obliczeĔ pokazują wyraĨnie, Īe poĪądane zmiany wáasnoĞci termoelektrycznych związanych
z wáasnoĞciami struktury elektronowej moĪna osiągnąü za
pomocą dwóch czynników: zmiany stopnia domieszkowania cyną w pozycji antymonu oraz zmiany (obniĪenia) lokalnej symetrii przy nie zmienionym poziomie domieszkowania;
stanowi to punkt wyjĞcia do dalszych badaĔ chalkogenidów
i ich mody¿kacji przez odpowiednie domieszkowanie i sposób otrzymywania, celem uzyskania materiaáów o jeszcze
lepszych wáasnoĞciach termoelektrycznych.
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