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 سلناید منگنزدی  هیالتک ساختار نواری برکرنش  ریتأث

 1 یتاجان یباقر ثمیم ،2 ییشکایو یزدیسحرا ،1سرا  گهید یچوپان نبیز

 رشت الن،یگ هنشگادا م،علو هنشکددا ،فیزیک وهگر 1

  تهران ،یادیبن یپژوهشگاه دانش ها ک،یزیپژوهشکده ف 2 

 چکیده
 (DFT) یگالچ یتابع ةیبا استفاده از نظرگنز را الیه دی سلناید منالکترونیکی تک خواصبردر این مطالعه، تأثیر کرنش   

با استفاده از روش   DFT+U، رهیافت  dهای الکترون ونیهای کولکنشصحیح برهم اعمال برای بررسی نمودیم.

ما نشان  ینظر قاتیحقت .شد یبررس یو فشار یکرنش کشش با اعمال یساختار نوار .ه شدگرفت کار به دهابارتصحیح 

هد شا %2باالتر از  یهاشدر کرن اما ،دارد یرفتار  فلز هیحالت پا در و یبه طور ذات دی سلناید منگنز هیالکه تک دهدیم

 .میباشیفلز م مهیفاز از فلز به ن رییتغ

 

 یبرده اکار نیهمچن و  ری نظیب یک یو الکترون یکیمکان تیخاص لیبه دل یمواد دو بعد ،بعد از ساخت موفق گرافن 

مت ال  ش نیرانزتاز م واد بن ام  یدس ته ا نیب  نی در ا [.1]، به طور گسترده مورد مطالعه ق رار گرفت ه ان دمتعددبالقوه 

ق رار  یس مورد توج ه و بررو منحصر به فردشان بسیار  جالب یالکترون ا داشتن  خواص، ب MX2به فرم  دیکلکوژنید

اس ت ش شده گزار یدر مطالعات نظر .[3]است رییو تغ میاعمال کرنش قابل تنظبا  یکیخواص الکتروناین  [.2]گرفتند

نشان داده  1ه در شکل همانطور ک هیالک. این تو رفتار فلزی دارد [4]است داریپا Tدر فاز  دی سلناید منگنز هیالکه تک

ز در ه ر ات م منگن  ست وکیل شده  اناید قرار گرفته، تشهای سلاز اتمشده است، از یک الیه اتم منگنز که بین دوالیه 

 .داده است لیتشک هشت ضلعی کیدر اطراف خود  دیاتم سلنا شیبا ش مرکز،
 

 

 

 

                                                 

                                                                                                                                                        
 

 

      

 )ب(                                                                                  )الف(              

لوزی رخ با دو اتم سلناید)به   ،الیهتک این پهلو . سلول واحد باال  )ب( از نمای )الف( دی سلناید منگنز الیهساختار اتمی تک 1شکل

اتم  طول پیوند(dMn-Se))الف( نشان داده شده است. شکل قرمز در  چین باشد که با خطمنگنز)به رنگ بنفش( می رنگ زرد( و یک اتم

  .استهای سلناید طول پیوند بین اتم(dMn-Mn) منگنز و سلناید،

 

روش  از (GGA) افتهی میتعم بیش بیتقر با یچگال یتابع هینظر، برای محاسبات اصول اولیه از حاضر در مطالعه

 یکولن یهااتم منگنز و برهمکنش d تالیاورب یهاالکترون فیتوص یشده است. براستفاده [ ا5انزرهوف ]-برک-ویپرد

 ن به لوئیبر هیناح [.6ت درنظرگرفته شده است]الکترون ول 3.9  ترم هاباردمقدار  ،دهیقطب نیبا اسپ GGA+Uدر روش 

  یهاهیتک ال نیاز برهمکنش ب یریجلوگ یآنگستروم خال عمود بر صفحه برا 25 مقدار تقسیم شد. kنقطه  21×21×1



 

و   GPa 001/0  و تنش قابل تحمل eV/Å 001/0 قابل تحمل یروین یساز نهیبه یبرااستفاده شده است.  مجاور

که شامل  کنندیم انیاندازه و شکل سلول واحد را به، شبک یپارامترهانظرگرفته شده است.  در Ha 300 قطع یانرژ

  عد از بهینه سازی، ثابت شبکه، طول پیوند ب .دنباشیوجوه م نیا نیبی هاهیاز وجوه سلول واحد و زاو کیهر  زۀاندا

نتایج ما توافق  .شد محاسبه  Å 64/3و Å 65/3 ، Å 58/2منگنز با سلناید و طول پیوند منگنز با منگنز به ترتیب، 

 [.6]داردانجام شده توسط مینکان و همکاران نظری  خوبی را با کار

( 

 

                                                    

 

 

 

 
    

 یچگال و مشکی مشخص شده اند.رنگ قرمز  های باال و پایین به ترتیب باپیندر حالت تعادل، اس ساختار نواری)الف(   2شکل

 رسم شده است. )ب(در شکل  دی سلناید منگنز هیالتکها حالت
 

که با خط  باشدیم یفرم یانرژ تیموقع انگریب ،صفر یسطح انرژاست. رسم شده  2در شکل ها حالت یو چگالنواری ساختار 

 نشان داده شده است. هاحالت یچگالدر ساختار نواری و خط عمودی راست در  میمستق یافق

با رسم شده است. تراز فرمی در انرژی صفر  -%10و %+  2، +%6،  +%10دی سلناید منگنز در کرنش هیالتکساختار نواری  3 شکل

 شده است.مشخص خط چین مشکی 
دی  هیالتک جهینت اند، در را قطع نموده یتراز فرم ی(مشک)( به رنگ قرمز نییباال )پا یهانیاسپ ،نکهیبا توجه به ا

در  هاکترونالدهد که نشان می 2( شکل ب)نمودار  ها درحالت یچگال یمنحن یبررسد. باشیفلز م سلناید منگنز

 رینسبت به سا ومیاتم سلن p تالیو اوربمنگنز  اتم d تالیمربوط به اورب تیبه نوار رسانش و ظرف کینزد حیانو

  تحت کرنش زدی سلناید منگن یهالتک نواریساختار  دارند. یشتریها سهم و نقش بحالت یچگال در هاتالیاورب

2%+ 6%+ 10%+ 10%- 

 )ب( )الف(



 

 

به  a و 0a که در آنشود تعریف می  صورت به کرنش دو محوره  است.داده شده  نشان 3در شکل کششی

ضوح مشخص است که با وبه  3 در شکل [.7]ترتیب ثابت های شبکه در حالت های تعادل و کرنش یافته هستند

دی سلناید  هیالتکبرای + %2 و در کرنش ، نوارهای انرژی با شیب مالیم تمایل به صاف شدنکششی افزایش کرنش

شاهد تغییر فاز از فلز به نیم فلز های پایین، در کانال اسپینالکترون ولت گاف غیر مستقیم  2.2با ایجاد  منگنز

 اسپینترونیک، پتانسیل بسیار خوبی برای کاربرد در صنعتیه التکبه نیم فلز، این  فلزاز  با تغییر فاز باشیم.می

کرنش  یشبا افزا [.8]اسپین استفاده نمود  اخت ترانزیستور اثرحوزه سدر توان میهمچنین و فلزی  هالکترودهای نیم

رنگ  ) یینپا یناسپ نوارهای اما د،کننیعبور م یفرم یاز سطح انرژچنان هم (رنگ قرمز) ین باالاسپ نوارهای یکشش

  .استآمده تریینپا یفرم یکرنش از سطح انرژ یش( با افزامشکی
 

  نتیجه گیری
را  دی سلناید منگنز هیالتک ،های پایین بر اثر اعمال کرنشمشاهده گاف نواری غیر مستقیم در کانال اسپینبا توجه 

. ، و کاربرد های اپتوالکترونیکی مطرح کرداسپینر ترانزیستور های اثر به عنوان نامزد مناسبی برای استفاده دتوان می

 یکیاز خواص الکترون یشتریکند تا درک ب یکمک م یو تجرب یبه محققان نظر یکیالکترونفاز  رییما از تغ یهاافتهی

داشته  کینترونیپاس کاربرد در حوزه صنعت یمشابه آن برا یو ساختارهادی سلناید منگنز  هیالدر تک میقابل تنظ

  باشند.
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