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Temat realizowany w ramach pracy magisterskiej 

lub doktorskiej 

Temat: 

Badanie nanostruktur Fe-Si metodami obliczeniowymi ab initio 

 

Streszczenie: 

Krzemki żelaza (Fe-Si) cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem z powodu ich potencjału 

technologicznego (wykorzystywane są w mikroelektronice i optoelektronice), a także 

ze względów poznawczych.  Struktura i własności Fe-Si  zależą od sposobu nakładania kolejnych 

warstw oraz ostatecznej grubości warstwy.  Z prac eksperymentalnych wiadomo, że uzyskane 

monowarstwy różnią się nie tylko pod względem strukturalnym, ale także, co ważne ze względu 

na zastosowania, mogą występować w  różnych fazach (metalicznej, półprzewodnikowej lub 

ferromagnetycznej).   Pomimo dużego postępu w wytwarzaniu warstw krzemku żelaza o różnych 

własnościach, ciągle brakuje teoretycznej wiedzy na temat nanowarstw i innych nanostruktur 

(nanodrutów, nanowysp czy nanoklastrów), a w szczególności wiedzy na temat ich własności 

dynamicznych (fononowych).   

W Zakładzie Komputerowych Badań Materiałów Instytutu Fizyki Jądrowej PAN już od 

wielu lat prowadzone są badania teoretyczne nad własnościami materiałów 

(m.in. nanomateriałów)  przy użyciu technik  obliczeniowych  opartych na teorii funkcjonału 

gęstości, które umożliwiają wyznaczenie podstawowych parametrów struktury elektronowej, 

krystalicznej i dynamiki sieci z pierwszych zasad.  Parametry te mają decydujący wpływ na 

stabilność tych układów, ich własności termodynamiczne i transportowe. 

Wykonanie pracy magisterskiej lub doktorskiej będzie polegało na przeprowadzeniu 

obliczeń z wykorzystaniem profesjonalnych programów dostępnych w naszym zakładzie (VASP, 

PHONON) i analizie wyników z zastosowaniem gotowych programów graficznych lub własnych 

skryptów. Umiejętność programowania może być przydatna do realizacji projektu, ale nie jest 

konieczna. 

Przeprowadzone obliczenia i analiza wyników stanowiłyby część badań zaplanowanych 

w ramach projektu Opus przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki  p.t. "Badanie własności 

strukturalnych i dynamicznych układów silnie skorelowanych i nanostruktur metali 

przejściowych" na lata 2018-2020.  W ramach projektu zamierzamy zbadać własności 

dynamiczne (wyliczyć fononowe krzywe dyspersji i fononowe gęstości stanów) dla nanowarstw 

o różnych strukturach i grubościach zarówno swobodnych jak i osadzonych na podłożu 

(heterozłącza). Wyniki zostaną wykorzystane w tracie analizy widm fononowych 
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wprowadzonego do nanostruktur Fe-Si, które zostaną zmierzone przy pomocy nieelastycznego 

rozpraszania jądrowego na synchrotronie w ESRF lub DESY. 

 

 

Wymagania dotyczące kandydatów 

- znajomość podstaw fizyki ciała stałego; 

- znajomość języka angielskiego; 

 

 


