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Motivācija 

• SrTiO3 un TiO2 pusvadītāji ar platu aizliegto zonu 
(3.2 un 3.0 eV) ... 

 

• Pateicoties to augstajām katalītiskajām īpašībam, abi 
materiāli piemēroti fotokatalītiskai ūdeņraža ieguvei 
ultravioletās gaismas iedarbībā. 

 

• Gaidīts, ka piejaukuma nanocaurules no šiem 
materiāliem var būt piemērotas ūdeņraža ieguvei 
dienas gaismas iedarbībā. 

 



Fotokatalītiska ūdens-šķelšana 

Vadītspējas zona 

Valences zona 

Aizliegtā zona 

Caurumi oksidējot ūdeni veido skābekli  

elektroni reducējot ūdeni veido ūdeņradi  



Materiāli fotokatalīzatoram 

Fotokatalītiskai ūdeņiraža ieguvei dienas gaismas iedarbībā (λ < 740 nm)  

ir nepieciešami katalizatori ar aizliegtās zonas platumu ~1.23 eV.  

 

Nanocaurulēm aizliegtā zona vēl platāka (SrTiO3 = 5.7; TiO2 = 4.3 eV), 

bet ievadot piejaukumus ir iespēja ierosināt piejaukumu līmeni aizliegtajā zonā. 



Lai veiktu ticamus aprēķinus...  

• Mums ir nepieciešama kvantu ķīmiskā metode, 

kas var atveidot eksperimentālu aizliegto zonu 

SrTiO3 un TiO2 materiālos 

 

• Mums ir jāzin morfoloģiju enerģētiski 

visstabilākajām nanocaurulēm 



Skaitļošanas metode 
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Hibrīda apmaiņas-korelācijas funkcionāls BFT robežās 

SrTiO3 aizliegtās zonas platums un režģa konstante. Atkarībā no b0. 

b0, dE, eV a0, A 

0.10 2.98 3.92 

0.13 3.24 3.92 

0.15 3.41 3.92 

0.20 3.84 3.91 

Eksperiments 3.25 3.90 



SrTiO3 kubiskajā fāzē 



SrTiO3 nanocaurules no (001) plāksnes 

Nanocaurules no 4-slāņu 

(001) plāksnes 

Nanocaurules no 2-slāņu 

(001) plāksnes 



SrTiO3 nanocaurules no (110) un (111) plāksnes 

(110) plāksne (111) plāksne 

līdz relaksācijai pēc relaksācijas līdz relaksācijai pēc relaksācijas 

Plānajām (110) plāksnēm ir tendence šķelties. No tām var būt vieglāk  

sarullēt nanocaurules.  



Enerģētiski stabilākie SrTiO3-NTs 

Nanocaurulēm no (110) plāksnēm ir negatīva sagriešanas enerģija un viszemākā  

formēšanas enerģija attiecībā pret apjomīgo fāzi. Aizliegtas zonas platums 5.7 eV. 



TiO2 nanocaurules no (101) plāksnes 

Kristāliskā struktura 

TiO2 (anatase) 

(101) ir visstabilākā 

virsma 

3-slāņu (101)  

plāksnes heksagonāla 

morfoloģija (rekonstru- 

kcija no taisnstūru  

2D struktūras) 

6-slāņu (101)  

plāksnes taisnstūra 

morfoloģija 



Enerģētiski stabilākie TiO2-NTs 

Nanocaurulēm no 

6-slāņu (101) 

plāksnēm ar 

taisnstūru 

morfoloģiju ir 

viszemākā 

sagriešana enerģija 

un viszemākā  

formēšanas 

enerģija. Aizliegtās 

zonas platums  

4.3 eV. 



Secinājumi 

   No pirmajiem principiem definētas visstabilākās 

nanocaurules:  

 

   SrTiO3 – no 2-slāņu (110) plāksne ar taisnstūru 

morfoloģiju. Aizliegtās zonas platums 5.7 eV. 

 

  TiO2 – no 6-slāņu (101) plāksne ar taisnstūru 

morfoloģiju. Aizliegtās zonas platums 4.3 eV. 
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Nākotnes plāni 

• Pētīt no pirmajiem principiem TiO2- un 
SrTiO3-NTs ar piejaukumiem (C, N, Cs, Ru, 
utt.) elektronisko struktūru  

 

• Apliecināt iegūtos rezultātos ar TD-DFT 
(laika-atkarīga BFT, ierosinātie stāvokļi) 

 

• Aprēķini izmantojot molekulārās dinamikas 
metodes. 



Paldies par uzmanību! 


