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 چکيده

افته با عناصر واسطه در مکان وسط ساختار با استفاده از يش يآال %4 د خالص ويترايم نيني( آلوم6-0گزاگ )ينانوصفحه ز يسيمغناط و يش خواص الکترونن پژوهيدر ا

دهد يده نشان ميقطب ينياسپ يهاحالت يمطالعه شده است. چگال SIESTA يمحاسبات بستهتوسط  GGAافته يم يب تعميب شيو تقر ينياسپ يچگال يه تابعيافت نظريره

م يا ني ق شدهيرق يسيمغناط يمرساناين ،افته با عناصر واسطهيش يآال هايکه نانوصفحه ياست درحال يسير مغناطيغ يمرساناين يك ،( خالص6-0گزاگ )يکه نانوصفحه ز
 يعناصر واسطه برا يسينه سهم گشتاور مغناطيشيکه ب يباشد. درحاليم Fe يافته با شيمحاسبه شده کل ساختار مربوط به حالت آال يسين گشتاور مغناطيشترياند. بفلز

مناسب جهت کاربرد در قطعات  يدايافته با عناصر واسطه به عنوان  کانديش يد آاليترايم نينيق، نانوصفحه آلومين تحقيج ايدست آمده است. باتوجه به نتاه ب Mn اتم 

 .شوديشنهاد ميپ يکين ترونياسپ

 كيترونني، عناصر واسطه، اسپيچگال يه تابعيد، نظريترايم نينيآلوم ،: نانوصفحهيديکل يهاواژه
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Abstract  

In this work, the electronic and magnetic properties of pure Zigzag (6-0) AlN nano sheet and doped 

with  % 4 of transition metals in the center of structure has been studied by spin polarized density 

functional theory using the generalized gradient approximation (GGA) with SIESTA computational code. 

The spin polarized density of states calculation revealed that while the pure (6-0) AlN nanosheet is a non 

magnetic semiconductor, the doped (6-0) AlN nanosheets with the transition metals are diluted magnetic 

semiconductors or half metals. The maximum total magnetic moment is obtained for Fe doped (6-0) AlN 

nanosheet while the highest transition metal magnetic moment is obtained for Mn. Our results show that 

the (6-0) AlN nanosheets doped with transition metals can be used as a spin polarized electron source for 

the spintronic devices in the future. 
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 قدمه م

 هاي اخير تحقيق بر روي مواد گرافني دو بعدي به دليل در سال

 فيزيك  خواص الکترونيکي قابل توجه آنها رشد سريعي را در زمينه

. الکترون داراي دو درجه ازادي بار و [1]رساناها داشته استنيم

ات آزادي به طور جداگانه در اسپين است که هر کدام از اين درج

ك يتروننياسپ د.نشورساناها و مغناطيس استفاده ميفيزيك نيم

هر دو  کهباشد يس ميمرساناها و مغناطيك نيزيه اتصال فيناح

 [.2شود ]يالکترون به طور همزمان در آن استفاده م يدرجه آزاد

-نيها درقطعات اسپن حامليمهم دراستفاده از اسپ يك مولفهي

ك ي .استس يك منبع فرو مغناطيده از ين قطبيق اسپيتزر ،يکيترون

 ياوعناصر واسطهمغناطيس فرو ن استفاده از مواديق اسپيروش تزر

ها آنdاست که تراز  Ti وV, Cr, Ni، Fe, Co, Mn، Cu مانند

 درحال پر شدن است.



 

ش عناصر واسطه )عناصر يمرسانا با آالياز مواد ن يعيف وسيط

نيمرساناي ن مواد را عموما به عنوان يکه ا وجود دارند( يسيمغناط

با  (III-V)بات گروه يش ترکيآال شناسند.يم DMSق يرق يسيمغناط

مطالعات  موضوعات قابل توجه در ز ازين يسيمغناط يهاوني

ق شده يرق يسيمغناط يمرساناهاين هاست.DMS نه يمحققان در زم

 يجدول تناوب (II-VI)وه وگر  (III-V)گروه غالبا نيمرسانايي از 

از  AlN [.3] اندق شدهيواسطه رقمغناطيسي  که با عناصراشند بيم

فرد  به است که از خصوصيات منحصر (III-V)رساناهاي گروه نيم

( آن اشاره کرد eV 2/6توان به گاف نواري بزرگ )و مفيد آن مي

که باعث افزايش جذب در خواص اپتيکي، الکترونيکي و 

اي با ماده AlN وه بر اينالع .[5و 4]شود ونيکي ميفوتوالکتر

مقاومت  ،خواص فيزيکي بسيار عالي نظير هدايت حرارتي

ثابت ، باال و ضريب انبساط حرارتي پايداري حرارتيو  الکتريکي

همچنين خواص مکانيکي است. پايين  چگاليو  دي الکتريك

و 6] ردداباال و سختي قابل قبول ن مقاومت سايشي وهمچمناسبي 

 يه نانوساختارهايق شده بر پايرق يسيمغناط يمرساناهاين . [7

AlN به همين  ك دارند.يتروننيدر صنعت اسپ ياکاربرد گسترده

مغناطيسي و دليل در اين پژوهش به بررسي خواص الکتروني 

 ايم.با عناصر واسطه پرداخته AlN  آاليش يافته نانوصفحات

 روش محاسبات

بررسي اثر ناخالصي عناصر واسطه  ژوهشاصلي اين پ هدف  

 محاسبات( است که 0-6) AlNآاليش يافته در وسط نانوصفحه 

 siesta يمحاسبات بستهتوسط  ،يه تابع چگاليبرحسب نظرمربوطه، 

 افتهيم يب تعميب شين محاسبات از تقريدرا شده است. انجام

(GGA ) نه شدهيقطع به ياستفاده شده است. مقدار انرژ Ry 600 

 در نظر گرفته شده است.k  ،4×4×1و بردار نقاط 

که در  AlN (6-0عناصر واسطه در موقعيت وسط نانوصفحه )

اند. به ، دو برابر شده است جايگزين شدهZ  2×1×1راستاي 

، xهاي بين صفحات در راستاي کنش منظور جلوگيري از برهم

اين در ابتدا  .در نظر گرفته شده است آنگستروم 12 خال حدود

ساختار بهينه شده است تا پايدارترين ساختار با بهترين فاصله که 

هاي واسطه در دست آيد. سپس اتمه همان فاصله تعادلي است ب

شود به ديده مي 1وسط نانوصفحه همانطور که در شکل موقعيت 

موقعيت عناصر واسطه  1اند. در شکل جايگزين شده Alجاي اتم 

 نشان داده شده است.  Alجايگزين شده در مکان اتم 

 

 
ش يو ب( نانوصفحه آال AlN( 6-0گزاگ )ي: الف( نانوصفحه خالص ز 1شکل 

 قرمز(. =آبي، عنصرواسطه  N=بنفش،  Al=). افته با عناصر واسطهي

 

 جيبحث ونتا

ن سهم يکل ساختار و همچن يسيسهم گشتاور مغناط 1درجدول  

، Cu، Ti  ،Fe ،Co ،Mn ،V عناصر واسطه يسيگشتاور مغناط

Cr ،Ni ،Al ،N است. نشان داده شدهافته يش يدرنانو صفحه آال 
گشتاور مغناطيسي کل ساختار و همچنين سهم گشتاور  نمودار

AlN (0-6 )مغناطيسي عناصر واسطه در نانوصفحه آاليش يافته 

شود نشان داده شده است. همانطور که مشاهده مي 2در شکل 

است.  Fe با وط به حالت آاليشبيشترين گشتاور کل ساختار مرب

همچنين بيشينه سهم گشتاور مغناطيسي عناصر واسطه مربوط به 

 باشد.مي Mnاتم 

ش يآال يهانمونه يهاحالت يچگال ين قسمت به بررسيدر ا 

براي مقايسه و درک بهتر اثر آاليش عناصر واسطه  م.يپردازيافته مي

ها براي لي حالتنمودارچگا 3ها، در شکل بر روي چگالي حالت

 نمونه خالص است رسم شده است.



 

 AlN( 6-0افته)يش يعناصر واسطه بر حسب مگنتون بوهر در نانوصفحه آال يسين سهم گشتاور مغناطيکل ساختار و همچن يسي: گشتاور مغناط1جدول

Cu Ni Co Fe Mn Cr V Ti آالينده 

گشتاور 

 (B𝛍مغناطيسي)

002/0 192/0 215/0 180/0 067/0 04/0 005/0- 05/0-  
005/0 92/0 596/0 33/0 65/0- 67/0- 64/0- 25/0-  
007/0- 883/1 193/3 491/4 588/4 63/3 657/2 302/1  
0 3 4 5 4 3 2 1  

 

 
سهم گشتاور ن يخط پر(  و همچن يکل ساختار )منحن يسي: نمودار گشتاور مغناط 2شکل 

بر AlN ( 6-0)افتهيش ين( در نانوصفحه آاليخط چ ي)منحن عناصر واسطه يسيمغناط

 عناصر واسطه است. يش عدد اتميحسب افزا

 

هاي چگالي حالت شود در حالت خالص،همانگونه که مشاهده مي

و بنابراين همانطور که انتظار  هستنداسپين باال و پايين کامال متقارن 

مغناطيسي کل ساختار صفر است. نمودار چگالي  رود گشتاورمي

هاي آاليش هاي اسپين باال و پايين براي هر يك از نمونهحالت

-رسم شده است. همانطور که نمودارها نشان مي 4يافته در شکل 

( 6-0زيگزاگ ) AlNاليش عناصر واسطه در نانوصفحه دهند با آ

پايين در  هاي اسپين باال وشاهد عدم تقارن در چگالي حالت

اطراف تراز فرمي هستيم. اين عدم تقارن با توجه به گشتاورهاي 

ن در اليه ويايجاد شده بيانگر ايجاد قطبش اسپيني ناشي از هيبريداس

-دهد که اين حالتها نشان ميبررسي .ظرفيت عناصر واسطه است

هاي اسپيني باال و در نوار تلدر نوار ظرفيت در حاهاي قطبش 

-شود. چگالي حالتهاي اسپيني پايين ايجاد ميترسانش در حال

( 6-0گزاگ )يکه نانوصفحه ز دهدهاي اسپيني قطبيده نشان مي

که نانوصفحه  ياست در حال يسير مغناطيغ يمرسانايخالص ن

م يا ني ق شدهيرق يسيمغناط يمرسانايافته با عناصر واسطه نيش يآال

 همانطور که، 4 لدر شکبه دست آمده با توجه به نتايج  .ستا فلز

، Fe ،Co ،Mn ،Tiآاليش عناصر واسطه  % 4شود با مشاهده مي

Cr  در ساختار نانوصفحهAlN ( به دليل عدم تقارن 6،0زيگزاگ )

رساناي ين باال و اسپين پايين، رفتار نيمچگالي حاالت در اسپ

هاي مغناطيسي از خود نشان مي دهند. عالوه بر اين چگالي حالت

با آاليش ( 6،0هد که نانوصفحه زيگزاگ )ده نشان مياسپيني قطبيد

فلزي خاصيت نيمشده ساختار جايگزين   Niو  Vاز اتم هاي  % 4

فلز غير  Cuدرصد قطبش اسپيني و نانوصفحه آاليش يافته با 100با 

ق، ين تحقيج ايبا توجه به نتا بنابراين مغناطيسي مي باشد.

، Ti ،Fe ،Co ،Mn ،Vافته با يش يآالد يتراين مينينانوصفحه آلوم

Cr ،Ni ،کاربرد در قطعات  مناسب جهت يدايبه عنوان کاند

 شود.يشنهاد ميپ يکيتروننياسپ

 هاي به منظور بررسي وتعيين پايدارترين نمونه، انرژي تشکيل نمونه

 

 
 (6-0زيگزاگ ) AlNباال وپايين نمونه خالص : چگالي حالت اسپين 3شکل 

 



 

 
افته در يش ي(  آال6-0گزاگ )يز  AlNنانوصفحه  يکل يحالتها ي:چگال 4شکل 

 ت وسط ساختار با عناصر واسطهيموقع

آاليش يافته با کمك رابطه زير محاسبه شده است]8[: = ET1 + 

n E( Al ) – [ ET2 + n ETM]    

 يانرژ E(Al)، افتهيش يآالساختار  يينها يانرژ T1Eرابطه ن يادر 

 يانرژ T2Eن شده، يگزيجا يهاتعداد اتم nم، ينياتم آلومك ي يينها

ن شده يگزيجا يهااتم يينها يانرژ  TMEساختار خالص و يينها

Cu ،Fe ،Co ،Mn ،V ،Cr ،Ni، Ti .مقادير به دست  است

شده ر ذک 2جدول  رها دآمده براي انرژي تشکيل هر يك از نمونه

تشکيل براي شده انرژي  با توجه به مقادير محاسبه است.

مربوط به عناصر واسطه، پايدارترين ساختار، آاليش يافته با ساختار

    .دارد يل کمتريتشک يکه انرژاست  Tiآاليش نانوصفحه با اتم 

 نتيجه گيري

 يسيه خواص مغناطين پژوهش با استفاده از محاسبات اوليدرا

 Alن اتم يگزيافته با عناصر واسطه که جايش يآال AlNنانوصفحه 

 AlN.دهد که نانوصفحه يج نشان ميده اند، مطالعه شده است. نتاش

 ك اتمي در حالي که است يسير مغناطيغيك نيمرساناي  خالص

Al(  6-0ل نانوصفحه)يتشک ير انرژي: مقاد2جدول  N با عناصر  % 4افته باغلظت يش يآال

 واسطه در وسط ساختار

Cu Ni Co Fe Mn Cr V Ti ندهيآال 

 يژانر 0516 0595 4525 4526 1510 1539 1581 4553

 ليتشک

 

-اتم ينيگزيتواند به طور عمده با جايعناصر واسطه م مغناطيسي از

را  يسيخواص مغناطAlN درساختار نانوصفحه  Al يها

شده مشابه است.  ينيش بيرات با روند پييبوجودآورد. روند تغ

محاسبه شده کل ساختارمربوط به  يسين گشتاور مغناطيشتريب

نه سهم گشتاور يشيکه ب يباشد. درحاليم Feش يحالت آال

جه يبدست آمده است. درنتMn اتم  يعناصر واسطه برا يسيمغناط

 Alدرمکان  Mn ش دادن ساختار با ا تم يتوان گفت که آاليم

با  .ك استيتروننياستفاده در قطعات اسپ يبرا يانتخاب خوب

آاليش راي ساختارشده انرژي تشکيل ب توجه به مقادير محاسبه

مربوط به آاليش عناصر واسطه، پايدارترين ساختار، يافته با 

    به دست آمد. Tiنانوصفحه با اتم 
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