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 هفتمين سمينار ملي مهندسي سطح و عمليات حرارتي

 85 ارديبهشت ماه 27 و 26
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  Co2MnSi/GaAs(001)هاي مطالعه قطبش اسپيني و خواص الكتروني پيوندگاه

  اكبرزادهفر و هادي ناهيد قادري، سيد جوادهاشمي
  دانشكده فيزيك، دانشگاه صنعتي اصفهان 

  ماريا پرسي
  گروه فيزيك، دانشگاه تريست، ايتاليا

 
 
 
 

 به علت داشتن خاصيت نيم فلزي براي كاربرد در صـنعت اسـپينترونيك كـه                Co2MnSiاخيراً آلياژ هويسلر    
بررسـي اثـرات سـطح      . ته است ، مورد توجه قرار گرف      باشدها مي در آن كميت اصلي در ترابري، اسپين حامل       

 حفـظ شـود   Co2MnSiآل با نيم رسانا كه در آنها ماهيت نيم فلـزي  مشترك و طراحي سطوح مشترك ايده 
ــت      ــت اسـ ــائز اهميـ ــسيار حـ ــنعتي بـ ــداف صـ ــراي اهـ ــسي   . بـ ــي و مغناطيـ ــواص الكترونـ ــا خـ در اينجـ

Co2MnSi/GaAs(001)         اسپيني و با اسـتفاده       با محاسبات اوليه كوانتومي در چارچوب نظريه تابعي چگالي 
در اين محاسبات تنها    . همبستگي ارائه شده است   - براي انرژي تبادلي   GGAاز روش شبه پتانسيل و با تقريب        

  يـك اليـه اضـافي   Si به جـاي  Mn در نظر گرفته شد كه در آن با جايگزين كردن  As MnMn-پيوندگاه 
MnMn    هـا تعـداد كمـي از        و منحنـي چگـالي حالـت       در نمودار نوارهاي انـرژي    .  در پيوندگاه ايجاد كرديم
هـاي واقـع در پيونـدگاه       هاي سطح مشترك درگاف حالت اقليت اسـپيني مـشاهده شـد كـه روي اتـم                حالت

، در سيـستم وجـود دارد كـه نـسبت بـه مقـدار               %90با اين وجود  قطبش اسپيني بـااليي،         . باشندجايگزيده مي 
همچنين ناپيوستگي نواري و نمودار سد شـاتكي در   . افته است ، به ميزان قابل توجهي افزايش ي      % 12تجربي ،   

  .محل پيوندگاه براي دوكانال اسپيني اكثريت و اقليت بدست آمد
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  مقدمه
Co2MnSi                   در زمره آلياژهاي هويسلر قرار دارد كه به علت دارا بودن خاصيت نيم فلزي و دماي كوري باال 

هاي اسپين قطبيده در صنعت اسپينترونيك بسيار مورد توجه قرار  اخيراً براي كاربرد به عنوان منبع تزريق حامل       
خاصيت نيم فلزي اين تركيب از وجود گاف انرژي براي تنهـا يكـي از حالتهـاي اسـپيني     . ]1،2[گرفته است  

 مكعبـي  Co2MnSiسـاختار  . در سطح فرمي آن را موجب مي شود     % 100نشأت مي گيرد كه قطبش اسپيني       
ساختار اكثر نيمرساناههاي معمول در صنعت الكترونيك اسـت از اينـرو بـر روي               مركز سطحي و نزديك به      

اما اثرات سطح مشترك مي توانند تأثير مخرب بر خاصيت نيم فلزي داشته باشـند ،                . آنها قابل رشد مي باشد    
 نيم رسانا و بررسـي خـواص الكترونـي آن از اهميـت بـه سـزايي                  -لذا طراحي سطح مشترك مناسب نيم فلز      

 اخيراً گزارش شده است اما متاسـفانه بـه          ]001[ در جهت    GaAs بر روي    Co2MnSiرشد    . وردار است برخ
بنابر اين بر آن شـديم تـا   .  ]3[% ) 12تنها  ( علت وجود ناكامليها در رشد ، قطبش اسپيني بااليي مشاهده نشد            

از محاسـبات مبتنـي بـر         را شبيه سـازي نمـوده و بـا اسـتفاده             GaAs با   Co2MnSiمشترك بين     ) 001(سطح  
اصول اوليه كوانتومي و بررسي خواص الكتروني ، سطح مشترك مناسب براي حفظ خاصـيت نـيم فلـزي را              

  .كار حاضر نتايج حاصل از بررسي يكي از پيوندگاههاست . حدس بزنيم 
 

  رهيافت محاسباتي
 - ، براي انرژي تبـادلي     GGAافته ،    و با تقريب گراديان تعميم ي      ]4[محاسبات  ما بر پايه نظريه تابعي چگالي         

از .  كه از روش شبه پتانـسيل اسـتفاده مـي كنـد انجـام شـده اسـت                  ]PWscf ]5همبستگي و با استفاده از كد       
آنجائيكه پيوندهاي شيميايي و اكثر رفتارهاي فيزيكي از الكترونهاي واالنس نـشات مـي گيرنـد لـذا در ايـن               

ه تقريب زده مي شود كه عالوه بر آنكـه سـرعت محاسـبات را               يون در نزديكي هست   -روش پتانسيل الكترون  
. باال مي برد براي مطالعه خواصي كه از رفتار الكترونها در نزديكي هسته تأثير نمي پذيرند ، مناسب مي باشد                   

شبه پتانسيلهاي از نوع بسيار نرم در اين محاسبات به كار گرفته شـده اسـت و توابـع مـوج الكترونـي بوسـيله                         
منطقه اول بريلوئن ابرسـلولي كـه سـطح       .  ريدبرگ بسط داده شده اند     35امواج تخت با انرژي قطع      مجموعه  

 تقـسيم بنـدي شـد و تركيـب          ]6[ ) 8 8 1(پـك   -مشترك را توصيف مي كنـد بـا سـلول بنـدي منخورسـت             
ل  در منطقـه او    kضـمناً انتگرالگيـري روي نقـاط        .  انجـام شـد    ]6،7[حالتهاي الكتروني بـه روش نقـاط ويـژه          

 01/0 ، و بـا پهـن شـدگي          ]smearing  ]8 و سطح مشترك به روش اسـميرينگ ،          Co2MnSiبريلوئن براي   
 .انجام شده است

 
  ساختار سطح مشترك

 0 اتـم كـه محورهـاي آن         29 بوسيله يك ساختار تتراگونال حاوي       Co2MnSi/GaAs(001)سطح مشترك   
كه در آن پارامتر شـبكه در صـفحه          ) 1شكل  ( نسبت به محورهاي ساختار مكعبي چرخيده اند ساخته شد           45
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Co2MnSi  ــارامتر شــبكه ــا پ ــساوي ب ــوه داراي ســاختار  Co2MnSi.  انتخــاب شــد GaAs م   در حالــت انب

 كـه بـسيار نزديـك بـه پـارامتر           ]3[ آنگستروم مي باشد     67/5كريستالي مركز سطحي با پارامتر شبكه تجربي        
 آنگستروم به دست    64/5 حدود   Co2MnSiشبكه محاسباتي   پارامتر  .  آنگستروم ، است   GaAs   ، 65/5شبكه  

.  آنگـستروم اسـت    GaAs   ، 74/5آمد كه نزديك به مقدار تجربي اما بسيار كوچكتر از پارامتر شبكه تئوري              
 با مقدار   Co2MnSiاين تفاوت بيانگر آ ن استكه در شبيه سازي ما با مساوي گرفتن پارامتر شبكه در صفحه                  

در مقابـل از آنجائيكـه      .  فلز را عمالً تحت تنش بسيار بزرگتر از واقعيت قرار مي دهيم                ، نيم   GaAsنظير در   
  موجب اعمال تنش كمتري نزديك به تجربه مـي شـود ، لـذا در                 GaAsدر نظر گرفتن پارامتر شبكه تجربي       
 هـاي آن     ثابت و فاصـله بـين اليـه        GaAsپايه    .  در نظر گرفته شد    GaAsاين محاسبات پارامتر شبكه تجربي      

  بـا بهينـه كـردن حجـم آن در حالـت انبـوه                Co2MnSiبدون تغيير باقي مي مانـد و فاصـله بـين اليـه هـاي                  
 است و با مينيمم كـردن انـرژي         GaAsهنگاميكه پارامتر شبكه در صفحه آن  مساوي با پارامتر شبكه تجربي             

  . به دست آمد] 001[يا صفر كردن تنش در جهت 
 را انتخاب مناسبي براي حفظ خاصيت نيم فلزي آن پيش           MnMn  ، سطح     Co2MnSi) 001(مطالعه سطوح   

 MnSi در دو سـمت ، اليـه     راCo2MnSiلذا در ابرسلول طراحي شده سطح انتهايي  . ]9[بيني كرده است 
 وصـل   Co2MnSi  بـه     As بـا اليـه      GaAs جايگزين شده است و آخرين سطح        Mn با   Siگرفتيم كه در آن     

 دارد و Asبيشتر تمايـل بـه تـشكيل پيونـد بـا       Mn  نشان داده است كه GaAsروي  Mnجذب سطحي (شد 
 و  ]10[ Asبصورت ضربدري بـا     ) 001( اصلي در صفحه     Mn ). ]10[ قويتر است    Mn-Ga از   Mn-Asپيوند  

 در اين اليه Si در هر دو طرف آن قرار دارد و مكان ديگر آن در صفحه كه به جاي = A0 11/2 dدر فاصله
  طول ابرسلول به كار گرفته شده يا  پارامتر شبكه عمود آن  . اليه زيرين يكسان استAsين شده ، با جايگز

 A0 84/33 = c      اســـت و ترتيـــب قرارگيـــري اليـــه هـــا بـــصورت   …As-Ga-As-(MnMn)-Co-

MnSi…MnSi-Co-(MnMn)-As-Ga-As …الزم به ذكر است كه فاصله .  ميباشدd  و به تبع آن پـارامتر 
 بعد از بهينه سازي ساختاري ابرسلول يعني كمينه كردن انرژي به همراه صـفركردن نيروهـا بـه        cمود  شبكه ع 

 اليـه   22ساختار شبيه سازي شده داراي      . منظور يافتن مكان ايده آل اتمهاي نزديك پيوندگاه ، به دست آمد           
 .  عملگر تقارني است8و 
 

  خواص الكتروني و مغناطيسي
 آل اتمهـاي نزديـك پيونـدگاه خـواص الكترونـي و مغناطيـسي ايـن سـاختار قابـل                     بعد از يافتن مكـان ايـده      

بررسي نمودار چگالي حالتهاي ابرسلول مقدار كمي از حالتهاي سطح مـشترك را در گـاف        . استخراج است 
 % 90با اين وجـود قطـبش اسـپيني در سـطح فرمـي  در حـدود                  ). 2شكل(حالت اقليت اسپيني نشان مي دهد       

نمـودار نوارهـاي انـرژي نزديـك سـطح          .  بهبود يافته اسـت    ]3[،   % 12ايسه با مقدار تجربي ،      است كه در مق   
همانگونه كه ديده مي شود تنهـا دو حالـت بـه ميـزان كمـي انـرژي                  . آورده شده است  ) 3(فرمي نيز در شكل   
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نـدگاه    واقـع در پيو     As و   Mnفرمي را قطع كرده اند كه عموماً ناشـي از اثـرات سـطح مـشترك بـوده و در                     
  .جايگزيده مي باشند

به منظور بررسي كيفي اثرات مغناطيسي سطح مشترك ، مـي تـوان مغنـاطش اتمهـاي  سـطح مـشترك را از                        
 اصـلي  در پيونـدگاه را        Mnمغنـاطش اتمـي     . تفاضل  چگالي حالتهاي اتمي دوكانـال اسـپيني ، تعيـين كـرد             

Bμ11/4      دار محاسبه شده در حالت انبوه      بدست آورديم كه بزرگتر از مقBμ30/3  به نظـر مـي رسـد       .   است
ها در  پيوندگاه عامل اصلي اين افزايش قابل توجه نسبت به حالـت انبـوه كـه                  Mnبر همكنش فرومغناطيس      

 حالـت   نيز در پيوندگاه نسبت بـه Asمغناطش .  برهمكنش پاد فرومغناطيس دارد ، مي باشدSi  با Mnدر آن 
 مـي رسـد كـه ناشـي از اثـرات سـطح مـشترك                Bμ37/0انبوه افزايش يافته و به مقدار غير صفر اما كوچك         

 برهم كـنش پـاد فرومغنـاطيس دارد  و موجـب             Si جايگزين شده در پيوندگاه به جاي          Mnاين اتم با    . است
مقدار اندازه گيري شده    .   واقع در جايگاه اصلي مي شود      Mnايسه با      ، در مق   Bμ27/3كاهش مغناطش آن ،   

 ،  بسيار كوچكتر از هر دو مقدار به دست آمده در پيوندگاه و حالت انبوه است                  ]Bμ 6/2  ]3در آزمايشگاه   
ي بـه علـت حـضور        و همكارانش اين اختالف زياد بـين نتـايج نظـري و تجربـ              Sasiogluكه بنا بر محاسبات     

اثرات سـطح مـشترك بعـد    . ]11[ استCoبه جاي Mn برخي بي نظمي هاي بلوري نظير بدجانشيني اتمهاي 
 ، بـسيار  Bμ33/3 در اليـه هـاي ميـاني    Mnاز چند اليه به شدت تضعيف مي شود بطوريكه مغنـاطش اتمـي           

 Picozzi به دست آمد كه اندكي كوچكتر از مقـدار محاسـبه شـده توسـط             Bμ 30/3نزديك به حالت انبوه     
]12[ ، Bμ92/2است ،  .  

خواص ترابري در اين ساختار با نمـودار نـوار الكترونـي در محـل پيونـدگاه ، خـصوصاً بوسـيله ناپيوسـتگي                        
در حالت اكثريت اسپيني كـه  . رل مي شود نوارهاي ظرفيت و رسانش نيمرساناي پايه و نيم فلز رونشستي كنت      

 نيم رسانا عمـل     –حالتهاي الكتروني در سطح فرمي نيم فلز اشغال شده اند محل اتصال مشابه با پيوندگاه فلز                 
نمودار نواري سد شاتكي در اين حالت تفاوت بين انرژي فرمي در ابرسـلول ، كـه توسـط نـيم فلـز                     . مي كند 

. مشخص شده است) 4( در شكل  Фاين سد با    .  است GaAsااليي نوار ظرفيت    تعيين مي شود ، و انرژي لبه ب       
 نـيم رسـانا عمـل مـي كنـد و اخـتالف       –براي حالت اقليت اسپيني پيوندگاه همانند اتصال ناهمگن نيم رسانا           

 ، كه موجب انحناي نواري در پيونـدگاه مـي شـود ، از اخـتالف بـين انـرژي                     VBOانرژي لبه نوار ظرفيت ،      
در عمـل اليـه    . ]13[ به دست مي آيد Co2MnSi و حالت اقليت اسپيني GaAsن لبه نوار ظرفيت در     باالتري

 عنـصر  d و GaAs در As عنصر pهاي مياني رفتار انبوه گونه دارند و لبه بااليي نوار ظرفيت بوسيله حالتهاي       
Mn در Co2MnSiاز چگالي حالتهـاي اتمـي   لذا ناپيوستگي نواري در پيوندگاه با استفاده .  تعيين مي شود 

As وMnنمودار نـواري در پيونـدگاه  ) 4(شكل .  اليه هاي مياني در دو سمت پيوندگاه قابل استخراج است  
  .را  نشان مي دهد
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  نتيجه گيري

  تعداد كمي حالتهاي سطح مشترك در گاف كانال          Co2MnSi/MnMn/GaAs (001)در بررسي پيوندگاه  
 سطح مشترك روي قطبش اسپيني در سطح فرمي بسيار حائز اهميت اسـت              اثرات. اسپيني اقليت مشاهده شد   

با ايـن وجـود   .  در محل اتصال با نيم رسانا مي شودCo2MnSiاز جمله موجب از بين رفتن ماهيت نيم فلزي    
، بدست آمد كه در مقايسه با مقدار تجربـي افـزايش قابـل           % 90قطبش اسپيني بااليي در سطح فرمي ، حدود         

 .ته استتوجهي داش
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