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  مطالعه سطوح در نظريه تابعي چگالي 

   اكبرزاده، هادي؛ هاشمي فر، سيدجواد؛ اعاليي مجتبي
  آزمايشگاه تحقيقاتي شبيه سازي كامپيوتري ، دانشگاه فيزيك، دانشگاه صنعتي اصفهان

  

  چكيده
  

رين ابزارهاي فيزيك ماده چگـال بـراي مطالعـه گـستره            در اين سمينار به بررسي كاربردهاي نظريه تابعي چگالي، كه امروز از توانات            
ارائه مثال هـايي از     . 2معرفي نظريه مذكور و     . 1سمينار از دو بخش كلي      . وسيعي از مواد و ساختارها به شمار مي رود، مي پردازيم          

ريه تابعي چگالي بـراي  در بخش اول مفاهيم اصلي و ضروري نظ       . كاربرد آن در مطالعه سطوح و اليه هاي نازك، تشكيل شده است           
. شـوند  همبستگي و دو روش مهم تقريب زدن آن توضيح داده مي– شم ، ارايه و انرژي تبادلي –استخراج معادالت تك ذره كوهن     

 شم مناسب براي مطالعه اين مواد را استخراج مي كنـيم و             –در ادامه به بحث مهم سيستم هاي مغناطيسي پرداخته و هاميلتوني كوه             
در انتهاي بخش اول و قبـل از        . استفاده از معادله ديراك، نحوه اعمال تصحيحات اسپيني به اين هاميلتوني مطالعه مي شوند             سپس با   

در اين مرحلـه مفـاهيمي نظيـر        . هاي محاسباتي سطوح و اليه هاي نازك مي پردازيم        ورود به بحث كاربردها به شرح برخي تكنيك       
  .لش و استخراج نتايج از آن بررسي خواهند شدابرسلول سطح، نحوه بهينه سازي ، واه

بخش دوم به ارايه بحشي از نتايج دو پروژه محاسباتي اليه نازك در چارچوب نظريه تابعي چگالي، كه دو گروه مـا در حـال اجـام                           
به اثرات كاتاليزوري اين سطح     باتوجه  .  است Pt(111) روي سطح    COموضوع اول مطالعه جذب مولكول      . است، اختصاص دارد  

 مورد مطالعات تجربـي و محاسـباتي زيـادي قـرار      Pt(111)، جذب اين مولكول روي سطح COبراي واكنش هاي اكسيداسيون 
 روي  COپيش بيني هاي نظري انجام شده بر پايه محاسبات نظريه تابعي چگالي در مورد مكان پايدار جذب مولكول                   . گرفته است 

ما نشان داده ايم كه اين عدم توافق ناشي از تقريب هاي به كار رفته براي پتانسيل .  مشاهدات تجربي توافق ندارد  با Pt(111)سطح  
  .رود اين عدم توافق از بين ميBLYP همبستگي است و با به كارگيري تقريب –تبادلي 

نشان مي دهد كه اين آلياژ در حالت        نتايج محاسباتي   .  است MnSi(001) Co2موضوع دوم مطالعه خواص مغناطيسي سطوح آزاد      
 پـايين رفتـار     – باال رفتار فلزي و در حالت اسپين         – فلز است يعني منحني چگالي حالت هاي آن در حالت اسپين             –توده اي ، نيم     

برد در حوزه   است و از اين ديدگاه ماده بسيار مناسبي براي كار         % 100بنابراين قطبيدگي اسپيني آن در سطح فرمي        . نيم رسانايي دارد  
 فلـزي در سـطوح آزاد ايـن مـاده در            –ما نشان داده ايم كه خاصيت نيم        . جديد و در حال گسترش اسپينترونيك محسوب مي شود        

 پايين باعـث افـت شـديد      – پايدار نمي ماند و ظاهر شدن حالت هاي سطحي در گاف انرژي ساختار نواري اسپين                 (001)راستاي  
 روي يكـي از     Mnدهد اضافه كردن يك اليـه       با اين نتايج به دست آمده نشان مي       . شودمي% 100 آل   قطبيدگي اسپيني از مقدار ايده    

 فلزي سـطح  –هاي مخرب سطحي جلوگيري كرده و به خوبي از خاصيت نيم گيري حالت از شكلMnSi(001) Co2 سطح آزاد
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