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چکيده
در اين پژوهش خواص الکتروني و مغناطيسي نانوصفحه زيگزاگ ( )6-0آلومينيم نيترايد خالص و  %4آاليش يافته با عناصر واسطه در مکان وسط ساختار با استفاده از
رهيافت نظريه تابعي چگالي اسپيني و تقريب شيب تعميم يافته  GGAتوسط بسته محاسباتي  SIESTAمطالعه شده است .چگالي حالتهاي اسپيني قطبيده نشان ميدهد
که نانوصفحه زيگزاگ ( )6-0خالص ،يك نيمرساناي غير مغناطيسي است درحالي که نانوصفحههاي آاليش يافته با عناصر واسطه ،نيمرساناي مغناطيسي رقيق شده يا نيم
فلزاند .بيشترين گشتاور مغناطيسي محاسبه شده کل ساختار مربوط به حالت آاليش يافته با  Feميباشد .درحالي که بيشينه سهم گشتاور مغناطيسي عناصر واسطه براي
اتم  Mnبه دست آمده است .باتوجه به نتايج اين تحقيق ،نانوصفحه آلومينيم نيترايد آاليش يافته با عناصر واسطه به عنوان کانديداي مناسب جهت کاربرد در قطعات

اسپين ترونيکي پيشنهاد ميشود.
واژههاي کليدي :نانوصفحه ،آلومينيم نيترايد ،نظريه تابعي چگالي ،عناصر واسطه ،اسپينترونيك
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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.
Keywords: nano sheet, AlN, DFT, transition metals, spin polarized

مقدمه

درجه آزادي الکترون به طور همزمان در آن استفاده ميشود [.]2

در سالهاي اخير تحقيق بر روي مواد گرافني دو بعدي به دليل

يك مولفهي مهم دراستفاده از اسپين حاملها درقطعات اسپين-

خواص الکترونيکي قابل توجه آنها رشد سريعي را در زمينه فيزيك

ترونيکي ،تزريق اسپين قطبيده از يك منبع فرو مغناطيس است .يك

نيمرساناها داشته است[ .]1الکترون داراي دو درجه ازادي بار و

روش تزريق اسپين استفاده از مواد فرومغناطيس وعناصر واسطهاي

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

مانند Cu، Fe, Co, Mn، V, Cr, Niو  Tiاست که تراز dآنها

فيزيك نيمرساناها و مغناطيس استفاده ميشوند .اسپينترونيك

درحال پر شدن است.

ناحيه اتصال فيزيك نيمرساناها و مغناطيس ميباشد که هر دو

طيف وسيعي از مواد نيمرسانا با آاليش عناصر واسطه (عناصر

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

مغناطيسي) وجود دارند که اين مواد را عموما به عنوان نيمرساناي

ساختار بهينه شده است تا پايدارترين ساختار با بهترين فاصله که

مغناطيسي رقيق  DMSميشناسند .آاليش ترکيبات گروه ) (III-Vبا

همان فاصله تعادلي است به دست آيد .سپس اتمهاي واسطه در

يونهاي مغناطيسي نيز از موضوعات قابل توجه در مطالعات

موقعيت وسط نانوصفحه همانطور که در شکل  1ديده ميشود به

محققان در زمينه  DMSهاست .نيمرساناهاي مغناطيسي رقيق شده

جاي اتم  Alجايگزين شدهاند .در شکل  1موقعيت عناصر واسطه

غالبا نيمرسانايي از گروه ) (III-Vوگروه ) (II-VIجدول تناوبي

جايگزين شده در مکان اتم  Alنشان داده شده است.

ميباشند که با عناصر مغناطيسي واسطه رقيق شدهاند [ AlN .]3از
نيمرساناهاي گروه ) (III-Vاست که از خصوصيات منحصر به فرد
و مفيد آن ميتوان به گاف نواري بزرگ ( )6/2 eVآن اشاره کرد
که باعث افزايش جذب در خواص اپتيکي ،الکترونيکي و
فوتوالکترونيکي ميشود [4و  .]5عالوه بر اين  AlNمادهاي با
خواص فيزيکي بسيار عالي نظير هدايت حرارتي ،مقاومت
الکتريکي و پايداري حرارتي باال و ضريب انبساط حرارتي ،ثابت
دي الکتريك و چگالي پايين است .همچنين خواص مکانيکي
مناسبي همچون مقاومت سايشي باال و سختي قابل قبول دارد [6و

شکل  : 1الف) نانوصفحه خالص زيگزاگ ( AlN )6-0و ب) نانوصفحه آاليش
يافته با عناصر واسطه =Al( .بنفش=N ،آبي ،عنصرواسطه = قرمز).

 . ]7نيمرساناهاي مغناطيسي رقيق شده بر پايه نانوساختارهاي
 AlNکاربرد گستردهاي در صنعت اسپينترونيك دارند .به همين

بحث ونتايج

دليل در اين پژوهش به بررسي خواص الکتروني و مغناطيسي

درجدول  1سهم گشتاور مغناطيسي کل ساختار و همچنين سهم
Ti ،Cu

،V ،Mn ،Co ،Fe ،

نانوصفحات آاليش يافته  AlNبا عناصر واسطه پرداختهايم.

گشتاور مغناطيسي عناصر واسطه

روش محاسبات

 N ،Al ،Ni ،Crدرنانو صفحه آاليش يافته نشان داده شده است.

هدف اصلي اين پژوهش بررسي اثر ناخالصي عناصر واسطه
آاليش يافته در وسط نانوصفحه  )6-0( AlNاست که محاسبات
مربوطه ،برحسب نظريه تابع چگالي ،توسط بسته محاسباتي

siesta

انجام شده است .دراين محاسبات از تقريب شيب تعميم يافته

نمودار گشتاور مغناطيسي کل ساختار و همچنين سهم گشتاور
مغناطيسي عناصر واسطه در نانوصفحه آاليش يافته )6-0( AlN
در شکل  2نشان داده شده است .همانطور که مشاهده ميشود
بيشترين گشتاور کل ساختار مربوط به حالت آاليش با  Feاست.
همچنين بيشينه سهم گشتاور مغناطيسي عناصر واسطه مربوط به

(  )GGAاستفاده شده است .مقدار انرژي قطع بهينه شده 600 Ry

اتم  Mnميباشد.

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

در اين قسمت به بررسي چگالي حالتهاي نمونههاي آاليش

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

يافته ميپردازيم .براي مقايسه و درک بهتر اثر آاليش عناصر واسطه

راستاي  ،1×1×2 Zدو برابر شده است جايگزين شدهاند .به

بر روي چگالي حالتها ،در شکل  3نمودارچگالي حالتها براي

منظور جلوگيري از برهم کنشهاي بين صفحات در راستاي ،x

نمونه خالص است رسم شده است.

جدول :1گشتاور مغناطيسي کل ساختار و همچنين سهم گشتاور مغناطيسي عناصر واسطه بر حسب مگنتون بوهر در نانوصفحه آاليش يافته(AlN )6-0
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آالينده
گشتاور
مغناطيسي()𝛍B

هاي اسپيني قطبيده نشان ميدهد که نانوصفحه زيگزاگ ()6-0
خالص نيمرساناي غير مغناطيسي است در حالي که نانوصفحه
آاليش يافته با عناصر واسطه نيمرساناي مغناطيسي رقيق شده يا نيم
فلز است .با توجه به نتايج به دست آمده در شکل  ،4همانطور که
مشاهده ميشود با  % 4آاليش عناصر واسطه ،Ti ،Mn ،Co ،Fe
 Crدر ساختار نانوصفحه  AlNزيگزاگ ( )6،0به دليل عدم تقارن
چگالي حاالت در اسپين باال و اسپين پايين ،رفتار نيمرساناي
مغناطيسي از خود نشان مي دهند .عالوه بر اين چگالي حالتهاي
اسپيني قطبيده نشان ميدهد که نانوصفحه زيگزاگ ( )6،0با آاليش
 % 4از اتم هاي  Vو  Niجايگزين شده ساختار خاصيت نيمفلزي
شکل  : 2نمودار گشتاور مغناطيسي کل ساختار (منحني خط پر) و همچنين سهم گشتاور

با 100درصد قطبش اسپيني و نانوصفحه آاليش يافته با  Cuفلز غير

مغناطيسي عناصر واسطه (منحني خط چين) در نانوصفحه آاليش يافته( AlN )6-0بر

مغناطيسي مي باشد .بنابراين با توجه به نتايج اين تحقيق،

حسب افزايش عدد اتمي عناصر واسطه است.

نانوصفحه آلومينيم نيترايد آاليش يافته با ،V ،Mn ،Co ،Fe ،Ti

همانگونه که مشاهده ميشود در حالت خالص ،چگالي حالتهاي

 ،Ni ،Crبه عنوان کانديداي مناسب جهت کاربرد در قطعات

اسپين باال و پايين کامال متقارن هستند و بنابراين همانطور که انتظار

اسپينترونيکي پيشنهاد ميشود.

ميرود گشتاور مغناطيسي کل ساختار صفر است .نمودار چگالي

به منظور بررسي وتعيين پايدارترين نمونه ،انرژي تشکيل نمونههاي

حالتهاي اسپين باال و پايين براي هر يك از نمونههاي آاليش
يافته در شکل  4رسم شده است .همانطور که نمودارها نشان مي-
دهند با آاليش عناصر واسطه در نانوصفحه  AlNزيگزاگ ()6-0
شاهد عدم تقارن در چگالي حالتهاي اسپين باال و پايين در
اطراف تراز فرمي هستيم .اين عدم تقارن با توجه به گشتاورهاي
ايجاد شده بيانگر ايجاد قطبش اسپيني ناشي از هيبريداسيون در اليه
ظرفيت عناصر واسطه است .بررسيها نشان ميدهد که اين حالت-
هاي قطبش در نوار ظرفيت در حالتهاي اسپيني باال و در نوار
رسانش در حالتهاي اسپيني پايين ايجاد ميشود .چگالي حالت-

شکل  :3چگالي حالت اسپين باال وپايين نمونه خالص  AlNزيگزاگ ()6-0

جدول  :2مقادير انرژي تشکيل نانوصفحه( Al N )6-0آاليش يافته باغلظت  % 4با عناصر
واسطه در وسط ساختار
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آالينده
انرژي
تشکيل

مغناطيسي از عناصر واسطه ميتواند به طور عمده با جايگزيني اتم-
هاي  Alدرساختار نانوصفحه  AlNخواص مغناطيسي را
بوجودآورد .روند تغييرات با روند پيش بيني شده مشابه است.
بيشترين گشتاور مغناطيسي محاسبه شده کل ساختارمربوط به
حالت آاليش  Feميباشد .درحالي که بيشينه سهم گشتاور
مغناطيسي عناصر واسطه براي اتم  Mnبدست آمده است .درنتيجه
ميتوان گفت که آاليش دادن ساختار با ا تم  Mnدرمکان

Al

انتخاب خوبي براي استفاده در قطعات اسپينترونيك است .با
توجه به مقادير محاسبه شده انرژي تشکيل براي ساختارآاليش
يافته با عناصر واسطه ،پايدارترين ساختار ،مربوط به آاليش
شکل : 4چگالي حالتهاي کلي نانوصفحه  AlNزيگزاگ ( )6-0آاليش يافته در

نانوصفحه با اتم  Tiبه دست آمد.

موقعيت وسط ساختار با عناصر واسطه

= ET1 +

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

]n E( Al ) – [ ET2 + n ETM
در اين رابطه  ET1انرژي نهايي ساختار آاليش يافته E(Al) ،انرژي
نهايي يك اتم آلومينيم n ،تعداد اتمهاي جايگزين شده ET2 ،انرژي
نهايي ساختار خالص و ETMانرژي نهايي اتمهاي جايگزين شده
 Ti ،Ni ،Cr ،V ،Mn ،Co ،Fe ،Cuاست .مقادير به دست
آمده براي انرژي تشکيل هر يك از نمونهها در جدول  2ذکر شده
است .با توجه به مقادير محاسبه شده انرژي تشکيل براي
ساختارآاليش يافته با عناصر واسطه ،پايدارترين ساختار ،مربوط به
آاليش نانوصفحه با اتم  Tiاست که انرژي تشکيل کمتري دارد.

نتيجه گيري
دراين پژوهش با استفاده از محاسبات اوليه خواص مغناطيسي
نانوصفحه  AlNآاليش يافته با عناصر واسطه که جايگزين اتم
شده اند ،مطالعه شده است .نتايج نشان ميدهد که نانوصفحه

Al

.AlN

خالص يك نيمرساناي غير مغناطيسي است در حالي که يك اتم
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