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اثر برهمکنش الکترون-فونون بر خواص مغناطیسی و ترابردیِ زنجیره کربنی با
اتصاالت گرافینی
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فرقدان 1

 1دانشگاه کاشان

چکیده
با در نظر گرفتن مدل  HHو با استفاده از فرمولبندی الندائور-بوتیکر به بررسی خواص مغناطیسی و ترابردی نانوترانزیستور
مغناطیسی پایه کربنی می پردازیم .این نانوترانزیستور از یک زنجیره کربنی متصل به دو الکترود گرافینی لبه زیگزاگ تشکیل شده
است .مدل  HHبا در نظر گرفتن پتانسیل هابارد و بر همکنش الکترون-فونون خواص الکتریکی و مغناطیسی زنجیره کربنی را مورد
مطالعه قرار میدهد .خواهیم دید مغناطشهای جایگزیده در زنجیره کربنی حتی با تغییرات کوچک پتانسیلهای فونونی بشدت
کاهش یافته و خواص فیلتر شدگی را در زنجیره کربنی بطور محسوسی کاهش میدهد.

بررسیهای انجام شده در زمینه زنجیرههای کربنی و پیشرفت در زمینه ساخت آنها ،نشان میدهد که این
ساختارها میتوانند در قطعات اسپینترونیک مورد استفاده قرارگیرند [ .]1اوربیتالهای اتمی کربن در یک ساختار
زنجیرهی کربنی دارای همپوشانی  spبوده و بنابراین به ازای هر اتم کربن دو پیوند  وجود دارد .با توجه به خواص
فلزی این ساختارهای کربنی ،استفاده از آنها در ناحیه کانال ترانزیستورهای مغناطیسی بسیار مناسب میباشد [ .]2از
جمله بررسیهای انجام شده استفاده از آنها در شیرهای اسپینی و قطعات اسپینفیلتر ،بهدلیل مقاومت مغناطیسی باالی
آنها میباشد [ .]4-3بهطوری که اتصال این زنجیرهها به دو الکترودگرافینی میتواند قطعه اسپینفیلتر کامل ایجاد کند
[ .]5با توجه به هندسه ساختارهای یکبعدی و پیوندهای محدود اتمها در این ساختارها ،تأثیر برهمکنشهای فونونی
در یک ملکول زنجیرهای و یا زنجیره کربنی ،می تواند خواص الکترونی و ترابردی زنجیره را تغییر دهد .بههمین دلیل
در این تحقیق قصد داریم با استفاده از مدل ) Holstein-Hubbard (HHبه بررسی خواص ترابردی و مغناطیسی
زنجیرهکربنی به عنوان کانال در یک نانو ترانزیستور کربنی و در حضور بر همکنش الکترون-فونون بپردازیم .با استفاده
از مدل ( )HHاعمال دافعه کولنی هابارد ،در حضور بر همکنش الکترون-فونون صورتگرفته[ ]8-6و به این ترتیب
میتوان اثر این برهمکنشها را بر یکدیگر و بر جریانهای اسپینی بررسی نمود .شکل هامیلتونی مربوط به این مدل به
صورت زیر خواهدبود:
()1

H hhLF  t  (d j†1 d j   H .c .)  0  a †j a j  (U  2 g 20 ) n dj  n dj   g 20  n dj 
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در این هامیلتونی  tانرژی جهش بوده و عملگرهای † d jو  d j ( a †jو  ) a jبهترتیب عملگر خلق (فنا) الکترون پوشیده
شده با اسپین ( به کمک تبدیل ) Lang-Firsov (LFبه دست میآید) و فونون در محل  jام هستند n dj  .مقدار
متوسط عملگر چگالی الکترونی با اسپین  را در مکان  jام نشانمیدهد .کمیتهای  0و  gبهترتیب مقادیر
فرکانس فونونی و ثابت جفتشدگی الکترون -فونون را نشان داده و  Uپتانسیل دافعه هابارد میباشد.
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شکل : 1قطعه اسپینفیلتر شامل دو الکترود گرافینی لبه زیگزاگ و یک کانال رسانا به صورت زنجیره کربنی

برای بررسی اثرات مغناطیسی وترابردی ضریب جمله سوم را بهصورت کمیت  U effتعریف میکنیم که رقابت
بین پتانسیل مؤثر هابارد و اثرات فونونی را نشان میدهد .بهطوری که افزایش این کمیت به معنای کاهش اثرات
فونونی میباشد .شکل 1طرح پیشنهادی قطعه اسپینفیلتر را نشان میدهد که از دو الکترود گرافینی لبهزیگزاگ به
عنوان چشمه و چاه و یک زنجیرهکربنی با 11اتم کربن بهعنوان کانال ساخته شده است.

مقدار پتانسیل مؤثر هابارد برای ساختارهای کربنی بهصورت  U  3تعریف میشود که بدلیل وجود زیرشبکه-

های گوناگون (نقاط قرمز و آبی) در ساختارهای کربنی ،اعمال این پتانسیل ،مغناطشهای موضعی ایجاد خواهدکرد
[.]9

در ساختار پیشنهادی پتانسیل هابارد تنها به ناحیه کانال وارد میشود .در شکل 2به ازای  U eff  3تأثیر فونونها

حذف شده و اعمال دافعه هابارد باعث ایجاد مغناطشهای موضعی در ناحیه زنجیرهکربنی میگردد (شکل .)2bمقدار
مغناطش ماکزیمم در این حالت حدود .0.9مگنتون بوهر میباشد .اما برخالف نظریه الیب مغناطشهای ایجاد شده
برروی اتمهای زنجیره کربنی یکسان نبوده و توزیع مغناطشهای باال و پایین متفاوت خواهدبود .در شکل 2aو 2c
منحنی مربوط به چگالیحاالت و ضرایبعبور برای دو جریان اسپینی باال و پایین دیدهمیشود .با توجه به وجود
چگالیحاالت در سطح فرمی ( )E=0خاصیت فلزی زنجیرههای کربنی قابل درک است .طبق این دو منحنی ،وجود
مغناطشهای موضعی در ناحیه کانال چگالیحاالت و در نتیجه ضرایبعبور متفاوتی را در اطراف سطح فرمی برای دو
نوع جریان اسپینی ایجاد خواهدکرد .در واقع مغناطشهای موضعی باعث جدایی اسپینهای باال و پایین در اطراف
سطح فرمی خواهدشد .در نهایت به ازای بعضی مقادیر انرژی ،عبور یک نوع جریان اسپینی نسبت به نوع دیگر بیشتر
بوده و جریان قطبیده اسپینی خواهیمداشت.

شکل )a( : 2چگالیحاالت مربوط به الکترونهای با اسپین باال (آبی) و اسپین پایین (قرمز) )b( ،مغناطشهای موضعی در ناحیه کانال

( )cضرایب عبور الکترونهای با اسپین باال (آبی) و اسپین پایین (قرمز) به ازای  3

.U eff
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طبق محاسبات انجام شده افزایش اثرات فونونی مقدار مغناطشهای موضعی را کاهش داده و در نهایت بهازای
مقادیر مختلف انرژی ،چگالیحاالت و ضرایبعبور برای اسپین باال و پایین تفاوت کمی خواهندداشت؛ در واقع با

انتخاب مقادیری مانند  U eff  2.5و  U eff  2مقادیر مغناطش بهشدت افت پیدا کرده و ماکزیمم آنها بهترتیب به

 .0.5و  .0.1مگنتون بوهر میرسد .در نتیجه نمودار چگالیحاالت و ضرایبعبور بجز در بازه کوچکی در اطراف
انرژی فرمی بر هم منطبق میگردند .از این رو میزان قطبیدگی جریان کاهش مییابد.
در شکل 3مقدار  U effبرابر با صفر در نظر گرفته شده است .با این مقدار ،منحنی چگالیحاالت و ضرایبعبور بر
هم منطبق شده و جریانهای اسپینی باال و پایین کامالً تبهگن خواهندشد .در واقع در این حالت تأثیر فونونها و
پتانسیل هابارد یکسان شده و مغناطشهای موضعی از بین خواهندرفت .انرژی فونونها برای این حالت برابر با
 .0.892الکترونولت خواهدبود.

نتیجه گیری
در این مقاله با استفاده از مدل  HHو روش الندائور-بوتیکر به بررسی خواص ترابردی و مغناطیسی یک زنجیره
کربنی متصل به دو الکترود گرافینی لبهزیگزاگ در حضور برهمکنش الکترون-فونون پرداختیم .مدل  HHبه بررسی
رقابت دو برهمکنش الکترون-فونون و الکترون-الکترون میپردازد .طبق نتایج بهدست آمده ،تغییر کوچکی در مقدار بر
همکنش الکترون-فونون باعث تغییر شدید در اثرات مغناطیسی دافعه هابارد شده و میزان قطبیدگی جریان را بهشدت
تغییر خواهدداد .بهطوری که با انتخاب  U eff  0جریانهای اسپینی باال و پایین تبهگنی کامل خواهندداشت.

شکل: 3

( )aچگالیحاالت مربوط به الکترون های با اسپین باال(آبی) و اسپین پایین (قرمز) )b( ،مغناطشهای موضعی در ناحیه کانال

( )cضرایب عبور الکترونهای با اسپین باال(آبی) و اسپین پایین (قرمز) به ازای  0

.U eff
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