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 Cu(001)ی روی زیرالیه CaNهای مغناطیسی نانوالیه ساختاری و بررسی خواظ
  1اکبرزاده، هادی ؛ 1سید جواد، فرهاضمی ؛ 1مائده،  فرزاهدی

 

 ؼتی اغفٟاٖٙغٜ فيشيه دا٘طٍا دا٘طىذ1ٜ

 چكیده
تزخی اس خّٕٝ ايٗ تزويثات ٔی تٛاٖ تٝ  چاِص وطيذٜ است. ن سٙتی ٔا را اس ٔغٙاطص تٝدر تزخی تزويثات ٘ٛظٟٛر، در p٘اضی اس ارتيتاَ ی ٔغٙاطص ٔطاٞذٜ

٘يش غٙؼت اسپيٙتزٚ٘يه تٛا٘ذ تزای  پايذار، ٔی رٞای ضثٝافّشی ايٗ تزوية در تزخی ساخت رفتار فزٚٔغٙاطيسی ٘يٓ تزٚساضارٜ وزد.  CaNيٛ٘ی ٘ظيز  آِياصٞای دٚتايی

-٘ا٘ٛاليٝٚ ٕٞچٙيٗ  رٚیتّٙذ سٍٙی ٚ  در ساختارٞای ٕ٘ه CaNتّٛر تزرسی  تٝی تاتؼی چٍاِی،  ٘ظزيٝ ٔحاسثات ٔثتٙی تزاستفادٜ اس  تادر ايٗ وار . ٘ٛيذتخص تاضذ

است ٚ ٞزدٚ تّٙذرٚی پايذارتز اس ساختار سٍٙی  ٕ٘هدر ساختار  CaNدٞٙذ وٝ تّٛر  ٘تايح ٘طاٖ ٔی. پزداختيٓی ٔس رٚی سيز اليٝدر ايٗ ساختارٞا  CaNٞای 

را ی ٘يتزٚصٖ  پايا٘ٝٚ  رٚیتّٙذساختار  Cu(001)رٚی  CaNٞای  اليٝ ته دٞذ وٝ ٘اسن ٘طاٖ ٔی ٞایفّشی دار٘ذ. ٔحاسثات اليٝ ٘يٓساختار رفتار فزٚٔغٙاطيس 

 ضٛد. ٘يش ٔی دستٍاٜ ٘يتزٚصٖ تا ٔس است وٝ ٔٙدز تٝ غيزٔغٙاطيسی ضذٖٞای  اتٓدِيُ ايٗ پايذاری پيٛ٘ذ ٘سثتا لٛی  تزخيح ٔی دٞٙذ.
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Abstract  

Observetion of p orbital magnetism in some novel compounds challenge our classical understanding of 

magnetism. Examples of these compounds, are some ionic binary alloys such as CaN. Appearance of half-

metallic ferromagnetism in some structural phases of this compound may be promissing for Spintronics 

applications. In this work, we employ density functional calculations to investigate bulk CaN in rocksalt and 

zincblende structures and CaN nanolayers in these structures on Cu(001) substrate. The results show that the 

rocksalt structure of bulk CaN is more stable than the zincblende structure, while both structures exhibit half-

metallic ferromagnetism. Thin film calculations indicate that  CaN monolayers on Cu(001) prefer zincblende 

structure and nitrogen terminateion. It is attributed to the rather strong bonding of nitrogen and copper atoms 

which give rises to nonmagnetic feature of the system.  

  

PACS No.      ) 73ٚ75  (   

 قدمهم

تزای استفادٜ در تزويثات ٘ٛيذتخطی فّش، ٞای ٘يٓفزٚٔغٙاطيس     

ٙؼتی سيادی ٞای غپتا٘سيُ وارتزد لطؼات اسپيٙتزٚ٘يه ٞستٙذ ٚ

 CaN٘ظيز يٛ٘ی  یاس ايٗ ٘ٛع ٔٛاد، تزويثاتذيذی ی خدار٘ذ. دستٝ

ٚ CaC  رتسايت ُٚٚ  ٙذرٚیتِّوٝ در ساختارٞايی ٔا٘ٙذ ٞستٙذ

وٝ دٞٙذ  اس خٛد ٘طاٖ ٔی p خاغيت فزٚٔغٙاطيس ٔثتٙی تز اٚرتيتاَ

ايٗ  .]2،1 [فمط در وا٘اَ اسپيٙی الّيت ٞذايت اِىتزيىی دار٘ذ

تػٙؼی تٛدٜ ٚ در طثيؼت يافت  فزضی ٚتاوٖٙٛ ، اساختارٌٞٛ٘ٝ 

ٞای ٔٙاسة  ٚ تطىيُ آٟ٘ا ٕٔىٗ است تٝ رٚش ضٛ٘ذ ٕ٘ی

 . .آسٔايطٍاٞی ٔمذٚر تاضذ

ساختارٞای  در CaN٘تايح ٘طاٖ ٔی دٞذ وٝ تزوية 

آرسٙيذ در  ، ٚرتسايت ٚ ٘يىُ(ZB) ، تّٙذرٚی(RS) سٍٙی ٕ٘ه

وٝ تٝ ِحاظ  NaOدر حاِی وٝ در ساختار  ،فاس فزٚٔغٙاطيس است

. ]3[ ٔغٙاطيسی استغيز دستٍاٜ، تاضذ پايذارتزی ٔی ا٘زصی ساختار

 CaNفزٚٔغٙاطيس فاسٞای وٝ دٞذ  ٘طاٖ ٔیايٗ ٔٛضٛع 

٘ياس تٝ تٕٟيذات خاغی دارد. ِذا تِٛيذ آٟ٘ا پايذار ٞستٙذ ٚ  ضثٝ

پايذار،  ٞای ٔٛرد استفادٜ تزای رضذ ساختارٞای ضثٝ رٚشيىی اس 

ٞای ٔٙاسة است.  ٘اسن ايٗ ساختارٞا رٚی سيزاليٝ ی ٞارضذ اليٝ

در  CrAsٞای ٘اسن  تٝ ػٙٛاٖ ٔثاَ اس ايٗ رٚش تزای رضذ اليٝ

ايٗ تزوية در حاِت پايذار استفادٜ ضذٜ است.  فاسٞای ضثٝ
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٘اسن آٖ  ٞایدر غٛرتی وٝ اليٝاست پايذارش پادفزٚٔغٙاطيس 

ٞايی وٝ اخيزاً تتا پيطزف دٞذ. ی اس خٛد ٘طاٖ ٔیٔغٙاطيسٚفزرفتار 

-ٞای رضذ تحت ضزايط ٚيضٜ غٛرت ٌزفتٝ، ٔیی رٚشدر سٔيٙٝ

پايذار ٍ٘زيست. تا  ٘طا٘ی ٔٛاد تا ساختار ضثٝ تٛاٖ أيذٚارا٘ٝ تٝ اليٝ

حاضز تزرسی  واری ٔحٛری در تٛخٝ تٝ تٛضيحات فٛق ، ايذٜ

در ايٗ  .تاضذ ٔی )001Cu( ی رٚی سيزاليCaNٝ٘اسن  ٞایاليٝ

 ضذٜ است.در ٘ظز ٌزفتٝ CaN تزای RSٚ  ZB  ایساختارٞ وار

-لاتُ تٛخٝ است وٝ تزخی ضٛاٞذ تدزتی ٘يش در ٔٛرد رضذ اليٝ

 .[4] رٚی ٔس ٌشارش ضذٜ است CaN٘اسن  ٞای

   اتروش محاسب
شن از نظریه تاتعی - هیافت کندر چارچوب رتواهی هحاسثات     

 Quantum از تسته هحاسثاتی PWSCF کذچگالی و تا استفاده از 

ESPRESSO   ی هحاسثاتی از تسط اهواج  شذه است. این تستهانجام

شن -کن ی پتانسیل ترای حل هعادالت تک رره تخت و روش شثه

 یلتهای در نظر گرفته شذه از نوع ونذرت پتانسیل کنذ. شثه استفاده هی

 دستگاهنوعاً ترای  کهGGA-PBE تمریة  ازو  اتوی است فوق نرم 

  .ینا ردهک استفاده  تر است، های هغناطیسی دلیك

ط ٔزسی اياس ضزرد استفادٜ وذ ٔحاسثاتی ٔٛا تٛخٝ تٝ ايٗ وٝ در ت

ٞای  اليٝ ساسی ضثيٝاتزياختٝ تزای  رٚشاس ضٛد، ای استفادٜ ٔیدٚرٜ

ٞای ٔٙاسة،  ساسی اس ا٘داْ تٟيٙٝ پس. ٘اسن استفادٜ ضذٜ است

تٛٞز  20ٚ ضخأت خال ی ٔس  اليٝ سيزی اتٕی تزای  اليٝ 9 دتؼذا

 ٚارد٘يزٚی  ،فايٕٙٗ-اس رٞيافت ّٕٞٗتا استفادٜ در ٘ظز ٌزفتٝ ضذ. 

 ٚ سپسضذٜ غٛرت وٛا٘تٕی ٔحاسثٝ را تٝ  تز ٞز اتٓ در اتزياختٝ

پس اس   .ستا اس آٖ تزای ٚاّٞص ٔىاٖ ٞای اتٕی استفادٜ ضذٜ

ی اَٚ در ٘احيkٝ  ٘ماطی  تؼذاد تٟيٙٝ، تزرسی ٔماديز ٌٛ٘اٌٖٛ

ٚ تزای  15×15×15 ٝ غٛرتٔحاسثات تّٛری تتزيّٛئٗ تزای 

در ٘ظز ٌزفتٝ ضذ ٚ  15×15×1 تٝ غٛرت٘اسن  ٞایٔحاسثات اليٝ

ج تخت اػٕاَ ضذٜ أٛتسط اتزای ريذتزي  30 ا٘زصی خٙثطی لطغ

 ست.ا

 CaNبلور 
ٞای ٔختّف ٔحاسثٝ وزديٓ وٝ ٘تايح  را در حدٓ CaNاتتذا تّٛر 

تزوية  يٗضٛد وٝ ا ٝ رٚضٙی ديذٜ ٔیتارايٝ ضذٜ است.  1در ضىُ 

  ساختار اس پايذارتز -eV 1.1ی حذٚد  تٝ ا٘ذاسٜ RS در ساختار
ZB ٔٙفی )افشايص حدٓ( اػٕاَ فطار ٔطاتك ضىُ،  تاضذ.ٔی

ای  واٞص دٞذ تٝ ٌٛ٘ٝ ZBرا در تزاتز  RSاس تٛا٘ذ پايذاری ف ٔی

 تٝ RS ساختار اس فاس يه ٌذار ٌيٍا پاسىاَ  -7.5وٝ در فطار

ٞای اػٕاَ فطار ٔٙفی در  يىی اس راٜ. داضتخٛاٞيٓ  ZB ساختار

ای است وٝ  ٞای ٘اسن ٔادٜ رٚی سيزاليٝ آسٔايطٍاٜ، رضذ اليٝ

 .است ی آٖ ا٘ذوی اس ٔادٜ ٔٛرد ٘ظز تيطتز پارأتز ضثىٝ

در  CaNتزخی خٛاظ ساختاری تٝ دست آٔذٜ تزای  1در خذَٚ 

ضذٜ است. ٕٞاٖ طٛر وٝ ديذٜ  فٟزسترسی ضذٜ، دٚ ساختار تز

حدٓ تؼادِی ٚ تزاوٓ پذيزی )ٚارٖٚ ٔذَٚ  RSضٛد، ساختار  ٔی

تٛا٘ذ تؼذاد پيٛ٘ذٞای  دِيُ ايٗ ٔٛضٛع، ٔیا٘ثٛٞٝ( وٕتزی دارد. 

تاضذ. در ساختار  ZBٞا در ايٗ ساختار ٘سثت تٝ ساختار  تيطتز اتٓ

ZB در حاِی وٝ ػذد  يٓ داردٞز اتٓ تا چٟار اتٓ پيٛ٘ذ ٔستم

ٔماديز ٔٙفی ٌزٔای تطىيُ  ، ضص است. RSٕٞارايی ساختار 

دٞذ وٝ تزوية ٔٛرد ٘ظز در دٚ ساختار ٔىؼثی اس ِحاظ ٘طاٖ ٔی

ٞای ضثٝ تزٔٛديٙأيىی پايذار است ٚ ِذا أىاٖ سٙتش ايٗ ساختار

ٔماديز غحيح تذست آٔذٜ پايذار تحت ضزايط خاظ ٚخٛد دارد. 

 ٞا است.ٗ دٚساختار حاوی اس ٘يٓ فّش تٛدٖ آٖتزای ٔغٙاطص در اي

 
ٞای ساختارتز حسة حدٓ ياختٝ در  CaNی تسيط  ياختٝ: ا٘زصی وُ  1ضىُ

ZB ٚRS . 

 ZB ٚRSٞای ساختار در CaN خٛاظ ساخٙاری تّٛر:  1خذَٚ

ZB RS  

 (bohr)پارامتر ضبكه  9..1 12.01

 (GPa)مدول انبوهه  90.2 5..3

2.20-  2.11-   (.eV/f.u)تطكیل گرمای 

 (B)یاخته مغناطص کل  1.2 1.2
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  CaN/Cu(001)ی  ابریاخته

اٍِٛی اتتذا تايذ ٘اسن ضٛيٓ، ٞای لثُ اس ايٙىٝ ٚارد ٔحاسثات اليٝ

 یرٚ CaNی ٘اسن ٞا اليٝلزاردادٖ ٔٙاسثی را تزای  ساختاری

تّٛر ٔس دارای  ی ٔس را ا٘تخاب وٙيٓ. ( سيزالي001ٝسطح )

تٛٞز است. تا تٛخٝ تٝ  6.92ی حذٚد  تت ضثىٝتا ثا FCCساختار 

 ٞایدر ساختار CaNتّٛر ٔس تا تّٛر  ی اختالف سياد ثاتت ضثىٝ

ZB  ٚRS ، ی ٚاحذ  ٔستميٓ ياختٝا٘طثاقCaN ٝی  رٚی ياخت

تاضذ،  ٔی CaN(1×1):Cu(1×1)ٚاحذ ٔس وٝ ٔتٙاظز تا اٍِٛی 

تٝ خای آٖ، . ضٛد ٔی CaNتٙص سيادی تٝ تّٛر ٔٙدز تٝ ٚارد ضذٖ 

ی  اختٝيوٝ تٟتز است ضٛد،  ديذٜ ٔی 2ٕٞاٖ طٛر وٝ در ضىُ 

ی ٚاحذ  درخٝ تچزخذ ٚ سپس رٚی ياختٝ 45اتتذا  CaNٚاحذ 

در ايٗ . (CaN(1×1):Cu(√2×√2))اٍِٛی  ٔس لزار ٌيزد

- اٍِٛ، ٘سثت تٝ اٍِٛی لثّی، تٙص ساختاری تسيار وٕتزی تز اليٝ

ايٗ اٍِٛی دْٚ را تزای تٙاتز ضٛد. ٚارد ٔی CaN٘اسن ی ٞاي

 وٙيٓ. ٘اسن ا٘تخاب ٔیٞای  ٔحاسثات اليٝ

 CaNٞای  ی چيِٙص اتٓ ی تؼذی پس اس ا٘تخاب اٍِٛ، ٘حٜٛ ٔساِٝ

ٞا  چيذٖ اتٓ رٚی سطح ٔس است. سٝ خايٍاٜ سطحی ٕٔىٗ تزای

 Topخايٍاٜ ٞستٙذ.  Top ،Bridge  ٚHollowٞای  خايٍاٜ

 2ٞای ٔس است ٚ دٚ خايٍاٜ ديٍز در ضىُ  ٔٛلؼيت رٚی اتٓ

ٞای اتٕی يىسا٘ی تطىيُ  اس اليٝ RSساختار ا٘ذ.  ٘طاٖ دادٜ ضذٜ

ٞای اتٕی  اس اليٝ CaNتّٛر  ZBدر حاِی وٝ ساختار  ،ضذٜ است

 تطىيُ ضذٜ است. (001)ٟت ٔدشای وّسيٓ ٚ ٘يتزٚصٖ در خ

رٚی  ZBتا ساختار  CaN٘اسن  ٞایتٙاتزايٗ تزای لزاردادٖ اليٝ

ی وّسيٓ رٚی سطح  ٔس دٚ ا٘تخاب ٚخٛد دارد، در يه ٔٛرد اليٝ

٘أيٓ ٚ ديٍزی طثيؼتا  ی وّسيٓ ٔی ٌيزد وٝ آٖ را پايا٘ٝ لزار ٔی

يه تا تٛخٝ تٝ تٛضيحات ارايٝ ضذٜ، ی ٘يتزٚصٖ خٛاٞذ تٛد. پايا٘ٝ

رٚی سطح ٔس ٔٛرد ٔحاسثٝ ٚ تزرسی لزار  را  CaN یاليٝ

ارايٝ ضذٜ است.  2تزخی اس ٘تايح تٝ دست آٔذٜ در خذَٚ  داديٓ.

در  B  ٚTای ٞ خايٍاٜضٛد، ٘تايح ٔزتٛط تٝ  ٕٞاٖ طٛر وٝ ديذٜ ٔی

ػّت ايٗ است وٝ طثك ٘تايح  است. ی وّسيٓ ارايٝ ٘طذٜ ايا٘ٝپ

٘اپايذار تٛدٜ ٚ ِذا اس ٚاّٞص آٟ٘ا تٝ ضذت  دستٍاٜايٗ دٚ  ،اِٚيٝ

 CaNٞای ٘اسن وٙيذ وٝ در اليٝ ٔطاٞذٜ ٔیغزف ٘ظز ضذٜ است. 

ی وّسيٓ پايذارتز  ٞای ٘يتزٚصٖ اس پايا٘ٝ ، پاياZBٝ٘تا ساختار 

ٞستٙذ. طَٛ پيٛ٘ذٞای ٔحاسثٝ ٘طاٖ ٔی دٞٙذ وٝ ايٗ ٚالؼيت اس 

يش آِياصٞای ٌيزد. در طثيؼت ٘ پيٛ٘ذ تٟتز ٘يتزٚصٖ تا ٔس ٘طات ٔی

Cu-N  ٝٚخٛد دار٘ذ در حاِی وٝ ٘ٛيسٙذٌاٖ ٔماِٝ آِياص ضٙاخت

ٞای  ای اس ٔس ٚ وّسيٓ سزاؽ ٘ذار٘ذ. ٕٞچٙيٗ در تيٗ پايا٘ٝ ضذٜ

ا٘زصی تطىيُ وٕتزی دارد ٚ ِذا  H٘يتزٚصٖ ايٗ ساختار، خايٍاٜ 

ٔطاٞذٜ  RSتا ساختار  CaNٞای ٘اسن پايذارتز است. در اليٝ

ا٘زصی ٞستٙذ ٚ حذٚد  تمزيثا ٞٓ H  ٚBٞای ٜ وٙيٓ وٝ خايٍا ٔی

پايذارتز ٞستٙذ. در ٔدٕٛع  Tِٚت اس خايٍاٜ  اِىتزٖٚ 0.06

ٚدر ٘يتزٚصٖ  اس طزف  CaN ٚلتی است وٝ پايذارتزيٗ اٍِٛ

 2٘تايح خذَٚ ٔس لزار تٍيزد. اس طزفیسطح رٚی  Hخايٍاٜ 

ر افتذ وٝ دٔغٙاطيسی ٚلتی اتفاق ٔی دٞذ وٝ تٟٙا حاِت ٘طاٖ ٔی

-لزار ٔی رٚی سيز اليٝ Hدر خايٍاٜ  وّسيٓی  ، پاياZBٝ٘ساختار 

ٍٔٙتٖٛ تٛٞز است. ٔغٙاطص در  1.57. ٔمذار ايٗ ٔغٙاطص ٌيزد

در حاِتی وٝ  ٘ی ٘الع است.٘اضی اس ا٘تماَ تار يCaNٛ تزوية

 (.1خذَٚتزوية در حاِت تاِه تٛد، ٔغٙاطص يه ٌشارش ضذ)

ػّت تفاٚت ٔغٙاطص  است.ٔغٙاطص در ايٗ تزوية ٘اضی اس آ٘يٖٛ 

در  Nی اتٓ پٛستٝٞای ٘اسن ايٗ است وٝ در حاِت تاِه ٚ اليٝ

در تاِه تيطتزاست.  ٞاتاِه تيطتز پزٔيطٛد چٖٛ تؼذاد ٕٞسايٝ

    س ٔغٙاطص وٕتز است.پتزٕٞىٙص ٘اضی اس تار يٛ٘ی وٕتز است. 

، چٍاِی اِىتزٚ٘ی ٚ چٍاِی دستٍاٜتز پيٛ٘ذٞا در  تزای تزرسی دليك

تذست آٚرديٓ. در  Hرا در خايٍاٜ  Ca  ٚNٞای ٞای پايا٘ٝاِتح

ٞای ٔطىی ٘طاٖ  ( ٔس وٝ تا خطٛط ٚ دايز001ٜسطح ) غٛری: ٕ٘ای 2ضىُ

ی ٚاحذ  ٞای لزٔش دٚ اٍِٛی ٕٔىٗ تزای لزارٌزفتٗ ياختٝ دادٜ ضذٜ است. ٔزتغ

CaN دٞٙذ. حزٚف  رٚی ايٗ سطح را ٘طاٖ ٔیB  ٚH ٜی ٞا تٝ تزتية خايٍا

Bridge  ٚHollow ٝدٞٙذ ی سطحی ٔس ٘طاٖ ٔی را در ياخت. 
چٍاِی حاالت تذست آٔذٜ ٘يش )وٝ در ايٗ خا ارائٝ ٘طذٜ است( 

 وٙذ.ٞا را تائيذ ٔیی ايٗ ساختاررفتار ٘يٓ فّش
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لزٔش  چٍاِی اِىتزٚ٘ی ايٗ دٚ پايا٘ٝ ارائٝ ضذٜ است. رً٘ 4ضىُ 

 ی تاال را ٘طاٖاِىتزٚ٘ ٔٙاطك تا چٍاِیدر اطزاف اتٓ ٞا 

تزی تا وٙيٓ، اتٓ ٔس پيٛ٘ذ لٛیطٛری وٝ ٔطاٞذٜ ٔیدٞذ. ٕٞأٖی

 ّسيٓ ايداد وزدٜ است.اتٓ ٘يتزٚصٖ در ٔمايسٝ تا و

 

 

 

 

 

٘اسن  ٞایٔحاسثٝ ضذٜ در ٔمطغ ػٕٛدی اليٝ : چٍاِی اِىتزٚ٘ی و4ُضىُ 

CaN  در ساختارZB  رٚیCu(001) ، ٖضىُ راست ٔزتٛط تٝ پايا٘ٝ ٘يتزٚص

تاضذ. ٔی Hی وّسيٓ در خايٍاٜ ٚ ضىُ چپ ٔزتٛط تٝ پايا٘ٝ Hدر خايٍاٜ 

 دٞذ.چٍاِی ٚ وٓ چٍاِی را ٘طاٖ ٔی رً٘ لزٔش ٚآتی تٝ تزتية ٔٙاطك پز

 

 

 

 

 
 

اس چپ تٝ راست تٝ تزتية  ٞای اِىتزٚ٘ی تز حسة ا٘زصی: چٍاِی حاِت 5ضىُ

 زصی فزٔی تز غفز ٔٙطثك ضذٜ است.ا٘  .Ca-H ٚN-Hٞای تزای پايا٘ٝ

 

  نتیجه گیری
تا استفادٜ اس  CaNخٛاظ ساختاری  ٚ ٔغٙاطيسی تزوية      

ی تاتؼی چٍاِی، در دٚ ساختار ٕ٘ه ٔحاسثات ٔثتٙی تز ٘ظزيٝ

ٞز دٚ ساختار رفتار تزرسی ضذ.  (ZB)ٚ تّٙذرٚی  (RS)ی سٍٙ

٘طاٖ  را وٕتزی پايذاری ZB ی ضثىٝ٘يٓ فّشی دار٘ذدر حاِی وٝ 

در ( 001اليٝ ٔس در راستای ) 9رٚی  CaNای ته اليٝ دٞذ.ٔی

ٞا ٚاٍِٛٞای ٔختّف ٔٛرد ٔحاسثٝ لزار ٌزفت. ٘تايح ٘طاٖ ساختار

دِيُ پيٛ٘ذ لٛی  ٘يتزٚصٖ تٝ  ی تا پايا٘ٝ ZBساختار دٞذ وٝ ٔی

ی وّسيٓ تٝ تزيٗ اٍِٛ است. ٕٞچٙيٗ پايا٘ٝپايذارٔس -٘يتزٚصٖ

  .ٔغٙاطيسی ضذ ٔس-وّسيٓ پيٛ٘ذ ضؼيفدِيُ 
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ی ٍٛٞااِ در ساختارٞا ٚ Cu(001) یرٚ CaN٘اسن  ٞایٞای تٝ دست آٔذٜ تزای اليٝطَٛ پيٛ٘ذ ٚ تؼذاد پيٛ٘ذٚ ، M ا٘زصی تطىيُ،ٔغٙاطص وُ :2خذَٚ

 ٔختّف

 
 M (B) (eV) انرژی تطكیل پایانه-جایگاه

 N-Cu پیوند

 )بوهر( لوط              تعداد       

 Ca-Cu پیوند

 )بوهر( ولط              تعداد       

ZB Ca-H 
N-H 

N- B 
N- T 

2.015 
2.259 

2.2.9 

2.120 

1.30 
2 

2 

2 

--- 
5..9 

5.31 

5..2 

--- 
0 

0 

1 

..29 
3.20 

3.29 

--- 

5 
1 

0 

--- 

RS H 
B 

T 

2.2.. 
2.2.5 

2.100 

2 
2 

2 

..99 

..21 
5.33 

1 
1 
1 

..99 
3.53 
3.11 

0 
0 
1 

N 
Ca 

N 

Ca 

Ca 

N 

Cu Cu 
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