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 باز نشر این مقاله با ذکر منبع آزاد است.
 باشدمی المللیبین 4,0مجوز کریتیو کامنز تخصیص ین مقاله تحت ا

گرافینی هگزاگونال زیگزاگ  کوآنتومی ۀحلق در یک رسانش اسپینیکنترل 
  سه رابط در حضور میدان مغناطیسی و اثر راشبامتصل به

  نسترن اصفهانی بلندبالایی ، آباديادریس فیض
  ، ایرانتهران، علم و صنعت ایران دانشگاهدانشکده فیزیک،  

 05/04/1398 پذیرش:    31/02/1398 ویرایش نهایی:     29/01/1396دریافت: 
  دهیچک

نهایت و در بی سه رابط نیمه) متصل بهHGRگرافینی هگزاگونال ( ۀدر این مقاله، رسانش و قطبش وابسته به اسپین را در یک حلق
ایم. نتایج با استفاده داده صورت نظري مورد بررسی قرار) بهRSOIمدار راشبا (-اسپین کنشحضور شار مغناطیسی عمودي و برهم

ر دهد در غیاب شار مغناطیسی و در مقادیاست و نشان میآمده دستاز مدل تنگ بست از طریق فرمالیسم تابع گرین غیرتعادلی به
و رابط خروجی سمت راست بالا و پایین رسانش وابسته به توان در دهاي ورودي، میمناسبی از قدرت راشبا و انرژي الکترون

ین اسپینی عمل کند. همچن ةتواند مانند یک جدا کننداسپین با قطبش بالا و علامت مخالف داشت. که در این حالت سیستم می
جهت قطبش در  دلیل شکست تقارن وارونی امکان تنظیم بزرگی و، بهHGRمرکز مشخص شد که با اعمال یک شار مغناطیسی به

ونیک مناسبی براي استفاده در اداوت اسپینر عنوان گزینۀتواند بهاه وجود دارد. بنابراین سیستم میصورت دلخووجی بههاي خررابط
  در نظر گرفته شود.

  تابع گرین، قطبش اسپینی، اسپینترونیک روشگرافینی،  کوآنتومیهاي حلقه :واژگاندیکل

  مقدمه
رجه از د جاي بار الکترونبه اسپینترونیک که در آن   
ادي اسپین آن براي پردازش و ذخیرة اطلاعات آز

وعات مورد توجه یکی از موضشود، بهاستفاده می
. ]1-2[ استهاي گذشته تبدیل شدهدانشمندان در سال

ولیه که ا حقیقات بسیاري براي یافتن یک مادةتازگی تبه
آینده  نسل هاي مناسب براي استفاده درداراي ویژگی

اداوات میکروالکترونی و اسپینی باشد، صورت 
 عدياي شبه دو باست. در این میان گرافین که مادهگرفته

لانه  ۀهاي کربن با شبکمتشکل از یک یا چند لایه از اتم
هاي فیزیکی دلیل داشتن ویژگی، به]3[زنبوري است 

 ارزشمندي مانند: رسانش گرمایی و الکتریکی خوب

                                                        
مسئول سندهینو: iust.ac.ir @drisE  

و طول پخش  ]7[ پذیري بالاي الکترونی ، تحرك]6-4[
، در کارهاي ]10-12[ دماي اتاق ةاسپینی بالا در محدود

 تجربی و تئوري بسیاري بررسی شده است.

هاي یکی از راه (RSOI)مدار راشبا -کنش اسپینبرهم
ینی ل ترابرد اسپکاري و کنترمفید و اساسی براي دست

ز با استفاده ا توانقدرت راشبا را میدر گرافین است. 
یا قرار دادن ساختار  ]12[ یک میدان الکتریکی خارجی

نمود و  تنظیم ]13[ مناسب ۀبر روي یک زیرلای
گیري اسپینی بالا و پایین را از هایی با جهتالکترون

هاي گر جدا کرد. در کنار این، پیشرفت روشیکدی
ا و ههاي گرافینی با شکللیتوگرافی، ساخت نمونه
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 ]14-15[ هاي متفاوت را امکان پذیر ساخته استاندازه
لی صورت عمب شده بتوان از قطعات گرافینی بهو موج

. ]16-18[ جستاداوت اسپینترونیکی بهره در ساخت 
گرافینی یکی از این ساختارهاست  کوآنتومیهاي حلقه

ها منجر در آن کوآنتومیهاي که وجود محدودیت
جالبی نظیر نوسانات هاي تداخلی مشاهده پدیدهبه

در  ]19[ و جریان پایا ]16-18[ بوهم-آهارانوف
 الاین با اتصبراست. علاوهحضور میدان مغناطیسی شده

این ساختارها، رابط و اعمال یک پتانسیل گیت به
د وجوهاي ترابردي مطلوب را در آنها بهتوان ویژگیمی

  . ]20-21[ آورد

 تنگ بست از طریقدر این مقاله با استفاده از روش 
رد وابسته بررسی ترابتابع گرین غیر تعادلی به فرمالیسم

با  (HGR)گرافینی هگزاگونال  اسپین در یک حلقۀبه
نهایت زیگزاگ زیگزاگ که به سه رابط نیمه بی لبۀ

منظور بررسی است، خواهیم پرداخت. بهمتصل شده
ورودي  ۀکنیم باریکترابرد و قطبش اسپینی، فرض می

هاي الکتریکی و مغناطیسی ناقطبیده است و میدان
شوند. نشان صورت عمود بر ساختار اعمال میبه

، شار عبوري از مرکز RSOIخواهیم داد با تغییر شدت 
هاي ورودي، ساختار مورد نظر حلقه و انرژي الکترون

یلتر جریان، فیلتر اسپینی یا جدا تواند مانند یک فمی
عمل نماید. در ادامه، ابتدا در مورد اسپینی کنندة 

جزئیات روش کار و روابط مورد استفاده توضیح 
خواهیم داد. پس از آن در مورد نتایج حاصل از 

  محاسبات بحث خواهیم کرد.

  

  شناسیمدل و روش
 1نمایی شماتیک از سیستم مورد بررسی در شکل   

بخش مرکزي یک  1نمایش داده شده است. مطابق شکل
 HGR یگزاگ است که به سه رابط نیمه ز ۀلب با

)، سمت راست بالا L( نهایت زیگزاگ سمت چپبی
)Ru) و سمت چپ پایین (Rd متصل شده است. ابعاد (

ترتیب تعداد که به Noutو  Ninحلقه با کمک دو پارامتر 
هاي مستقل بنزن در هر یک از لبه خارجی و حلقه

هاي کربن که تعداد اتم Nlداخلی هستند، و ابعاد رابط با 
دهد، مشخص واقع در عرض نوار را نمایش می

=aهاي کربن نیز برابر بین اتم ۀشود. فاصلمی 42/1 A° 
  در نظر گرفته شده است. 

اتمی  408گرافینی هگزاگونال زیگزاگ  ۀشماتیکی از حلق .1شکل
 ۀنهایت گرافینی با لبنیمه بی رابطسه که به Nout=10و  Nin=6با 

مربوط به حلقه با  هايمتصل شده است. اتم Nl=12زیگزاگ و 
 . دانبا رنگ قرمز مشخص شده رابطهاي مربوط بهرنگ آبی و اتم

در شکل کوآنتش دوم  کوآنتومی ۀهامیلتونین حلق
  شود:صورت زیر نوشته میبه
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ciσام، iانرژي جایگاه  εدر اینجا 
ϯ (ciσ)  عملگر خلق

 <σ=↑,↓  ،<i,j(فناي) الکترون در این جایگاه با اسپین 
 هاي همسایه وترین اتمجهش بین نزدیک ةدهندنشان

 tij= -2/7eV ]22[  .پارامتر جهش استe  نیز فاز
دلیل به Bمختلطی است که در حضور میدان مغناطیسی 

ظاهر  بوهم در چنین ساختارهایی-وجود اثر آهارانوف
یل بر روي پتانسگیري خطی شده و مقدار آن با انتگرال

ϕij=2πشود: برداري محاسبه می e
h
∫ A.drri

rj
. در 

    سبات ما پتانسیل برداري در پیمانۀ لاندائومحا
A=Bxj غناطیسی گذرنده از داخل و فاز در واحد شار م

=ϕ/ϕ0شود: بنزن در نظر گرفته می یک حلقۀ
3 3

2
eBa

2

h
 .

-کنش اسپینبرهم دهندةنشان 1جملۀ سوم در رابطۀ
ماتریس پائولی  σاست که در آن  αمدار راشبا با قدرت 

/dij=푑⃗ijو 푑⃗ij اي است که دو اتم همسایه را بردار یکه
  کند.هم متصل میبه
ر حضوساده شدن محاسبات اثرات مربوط بهمنظور به

 ها درهاي مغناطیسی و الکتریکی در داخل رابطمیدان
ابط را توان هامیلتونین رشود، بنابراین مینظر گرفته نمی

  صورت زیر نوشت:به

2  Hj= tijdi
jdi

jϯ

σ=↑,↓<i,j>

, 

diکه در آن 
jϯ (di

j)  عملگر خلق (فناي) الکترون در رابط
j ها در است. با توجه به نامحدود بودن تعداد اتم

نهایت و با هدف افزایش سرعت هاي نیمه بیرابط
gσمحاسبات، توابع گرین سطحی 

j (E)  مربوط
با استفاده از  σبا اسپین  jهاي خروجی و وروديرابطبه

گردد. محاسبه می ]23[ سانچو-الگوریتم بازگشتی لوپز
از  Eدر این حالت تابع گرین کل سیستم در انرژي 

  آید:دست میهزیر ب رابطۀ

  
3  gc(E)= (E+iɳ)I-Hc- ∑σ

j (E)
σ=↑,↓j

-١

. 

ماتریس یکانی  Iیک عدد بسیار کوچک،  ɳدر این رابطه 
σ∑و 

j (E) دلیل انرژي است که به ماتریس خود
ها تعریف شدگی میان حلقه با هر یک از رابطکوپل

  شکل زیر است:شود و بهمی

4  ∑σ
j (E)=Hcj

ϯ gσ
j (E)Hcj, 

 
ام jکنش میان حلقه و رابط ماتریس برهم Hcjکه در آن 

را  HGRدهنده هاي تشکیلباشد و اگر تعداد اتممی
شکل یک ماتریس در نظر بگیریم، به Nبرابر 

(2N×2N)  براین، ماتریس علاوه .]24[ استبعدي
  شود: صورت زیر نوشته میکوپل شدگی به

5  Гσ
j (E)=i ∑σ

j -∑σ
j ϯ

. 
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، بوتیکر-و در نهایت، با استفاده از رهیافت لاندائر
و اسپین  σحالتی با اسپین ورودي رسانش مربوط به

  :]24-25[ گرددزیر محاسبه می ۀاز رابط 'σخروجی 

6  Gσσ'
j' (E)=

e2

h
Tr Гσ

j (E)gcσσ'(E)Гσ'
j' (E)gcσσ'

ϯ (E)

ورودي پلاریزه  هايهمچنین با فرض اینکه الکترون
 ۀتوان میزان قطبش در هر رابط را از رابطنیستند، می

  زیر محاسبه کرد:

8  Pj(E)=
G↑

j −G↓
j

G↑
j + G↓

j  

↑Gکه در آن 
j =G↑↑

j +G↓↑
j  رسانش مربوط

↓Gهایی با اسپین بالا و الکترونبه
j =G↓↓

j +G↑↓
j  رسانش

 Pj<1>0هایی با اسپین پایین و مربوط به الکترون

<Pj<0قطبش با اسپین بالا و  ةدهندنشان ة دهندنشان -1
  است. jقطبش با اسپین پایین در رابط 

  گیريبحث و نتیجه

با استفاده از روش توصیف شده در بخش قبل، در    
 HGRاین قسمت رسانش و قطبش اسپینی یک 

مدار -سه رابط در حضور اثر اسپینزیگزاگ متصل به
ر است. فرض براشبا و میدان مغناطیسی بررسی شده 

وارد  Lها از رابط سمت چپ این است که الکترون
و  Ruشده و از دو رابط سمت راست  کوآنتومی ۀحلق
Rd شوند. در تمامی محاسبات رسانش در خارج می

اند. گیري شدهاندازه eVو انرژي در واحد  2e2/hواحد 
 2بر قطبش اسپینی، در شکل RSOIمنظور بررسی اثر به

 Ruهاي خروجی تغییرات رسانش کل در رابطنمودار 
 ↑Gا گیري بال، رسانش وابسته به اسپین با جهتRdو 

هاي در هر رابط و قطبش ↓Gگیري پایین و جهت
دي هاي وروصورت تابعی از انرژي الکتروناسپینی به

 ب: ،Rdو  Ruهاي خروجی رسانش کل در رابط الف:نمودار  .2شکل
رسانش وابسته به اسپین در رابط  ، پ:Ruرسانش وابسته به اسپین در رابط 

Rd :هاي ورودي. قدرت راشباهاي اسپینی برحسب انرژي الکترونقطبش و ت 

=αبرابر مقدار اختیاري   .استدر نظر گرفته شده 7/0
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 ϕ/ϕ0=0و  α=0/7و در حضور قدرت راشباي اختیاري 

وجه با تاند. شدههاي الف تا ت رسم ترتیب در قسمتبه
هاي خروجی و دلیل اتصال متقارن رابطالف به2شکلبه

تقارن دوگانه سیستم، رسانش کل در هر دو رابط 
↑GRu/Rd=Gخروجی (

Ru/Rd+G↓
Ru/Rd .یکسان است (

منجر به از بین رفتن تقارن  RSOIبا این وجود حضور 
شود و تبهگنی ترازهاي انرژي را پاریته اسپینی می

در این صورت از آنجایی که تابع موج شکند. می
هایی با اسپین مخالف، در میدان الکتریکی فاز الکترون

ر ، رسانش وابسته به اسپین دآورنددست میهمتفاوتی ب
 ب و پ2اي بین شکلها یکسان نیست. مقایسهرابط

دهد مقدار رسانش وابسته به اسپین با نشان می

ه و نشان داده شدخطوط آبی توپر  گیري بالا که باجهت
ا گیري پایین که برسانش وابسته به اسپین با جهت

خطوط قرمز نمایش داده شده است در دو رابط عکس 
Gσباشد (هم می

Rd/Ru=Gσ'
Ru/Rd,  σ≠σ'دنبال آن، ) و به

علامت قطبش مربوط به  2شکل مطابق قسمت ت
هاي خارج شده از آنها نیز مخالف هم است الکترون

)PRu=-PRdقطبیده نیست  کاملاً  این حال رسانش ). با
هایی با هر دو جهت اسپینی از هر و همچنان الکترون

 بنابراین با هدف یافتن مقدارشوند. رابط خارج می
مناسبی از ضریب راشبا که به ازاء آن جداشدگی اسپینی 
به صورت کامل رخ دهد، نمودار کانتور تغییرات 

G↑
Rd(G↓

Ru) ،G↓
Rd(G↑

Ru)  ،PRu  وPRd صورت به

 ب) الف)

 ت) پ)

↑G الف:نمودار کانتور  .3شکل
Rd(G↓

Ru) :ب ، G↓
Rd(G↑

Ru) :پ ، PRu :و ت PRd هاي ورودي و ضریب برحسب تابعی از انرژي الکترون
 راشبا.
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هاي ورودي و ضریب راشبا در تابعی از انرژي الکترون
 3شکل هاي الف تا تشار مغناطیسی صفر در قسمت

شود، با تنظیم طور که مشاهده میهمان اند.رسم شده
یک منبع خارجی و تغییر انرژي  وسیلۀقدرت راشبا به

ی توان نقاطهاي ورودي با کمک ولتاژ گیت میالکترون
)=(E ,α)مانند  42/1 یافت که در آن علاوه بر  (1/65,

=PRu/Rdاندازه قطبش ( )، میزان ترابرد نیز بالا 97/0±
الا از ها با اسپین باي تمامی الکترونباشد. در چنین نقطه

ها با اسپین پایین از رابط و تمامی الکترون Ruرابط 
 Rd عنوان هب اندتوکنند. بنابراین سیستم میعبور می

  کننده اسپینی کامل عمل نماید.یک جدا
بررسی اثرات ناشی از وجود شار در مرحله بعد به

در  م.پردازیمغناطیسی بر رسانش چنین ساختارهایی می
و مقدار  α=0در  ،2نمودارهاي مشابه شکل 4شکل

اند. در حضور ، نمایش داده شدهϕ/ϕ0=0/09اختیاري 

 بارهاي زمان بین حاملشار مغناطیسی تقارن وارونی 
-رود و یک فاز آهارانوفدر دو بازوي حلقه از بین می

شود. بنابراین بوهم در توابع موج الکترونی وارد می
است، جریان نشان داده شده الف4طور که در شکلهمان

سان نیست. با این حال مطابق خروجی از دو رابط یک
ثیري بر روي بخش أشار مغناطیسی ت ب و پ4شکل

تواند تنهایی نمیاسپینی تابع موج الکترونی ندارد و به
  منجر به جداشدگی و رسانش اسپینی شود. 
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 ب: ،Rdو  Ruهاي خروجی رابطنمودار الف: رسانش کل در  .4شکل

اسپین در ، پ: رسانش وابسته به Ru رابطاسپین در رسانش وابسته به
هاي ورودي. هاي اسپینی برحسب انرژي الکترونو ت: قطبش Rd رابط
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صورت به GRdو GRu، نمودارهاي کانتور 5در شکل
 هاي ورودي و شار مغناطیسیانرژي الکترون تابعی از

جه اند. با توهاي الف و ب رسم شدهترتیب در قسمتبه

، (2/5,0/2-)=(E ,α) در برخی از نقاط مانند 5شکلبه
ر ها تداخل ویرانگتوابع موج الکترونی در یکی از رابط

ها دارند و رسانش جریان تنها از طریق یکی از رابط
چنین شرایطی سیستم مانند یک پذیرد. در صورت می

فیلتر جریان است که در آن با تغییر جهت اعمال شار 
ها از آن خارج توان رابطی که الکترونمغناطیسی، می

  شوند را تعیین کرد.می
زمان شار جهت مطالعه اثرات ناشی از اعمال هم

نمودارهاي کانتور  6در شکلمغناطیسی و اثر راشبا، 
، رسانش وابسته Ruدر رابط  اسپینرسانش وابسته به

و قطبش در هر یک از دو رابط  Rdاسپین در رابط 
هاي ورودي و ضریب صورت تابعی از انرژي الکترونبه

ترتیب در به ϕ/ϕ0=0/09 راشبا و در شار مغناطیسی

در  6اند. مطابق شکلرسم شده هاي الف تا تقسمت
 وروديهاي حضور هر دو اثر، با تنظیم انرژي الکترون

رسانش و علامت قطبش  ةتوان اندازو ضریب راشبا می

رسانش  (0/8,1/5)=(E ,α) را کنترل کرد. براي مثال در
 اسپین در هر دو رابط خروجی داراي مقداريوابسته به

م با گیري اسپینی بالا است و سیستجهت قابل قبول و با
ین، گیري اسپینی پایهایی با جهتمسدود کردن الکترون

   کند.همانند یک فیلتر اسپینی عمل می

:الف :ب   

 .هاي ورودي و شار مغناطیسیبرحسب تابعی از انرژي الکترون GRd :و ب GRd:نمودار کانتور الف .5شکل
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  گیرينتیجه
با لبه زیگزاگ  HGRرسانش و قطبش اسپینی در یک    

یک رابط ورودي در سمت چپ و دو رابط که به
خروجی در سمت راست متصل شده، با استفاده از مدل 
تنگ بست از طریق فرمالیسم تابع گرین، مورد بررسی 
قرار گرفت. مشاهده شد در حضور میدان الکتریکی، 

یکسان است، اما رسانش اسپینی در دو رابط خروجی 
علت از بین رفت تبهگنی اسپینی، علامت قطبش در به

با کمک تنظیم قدرت راشبا  باشد وآنها مخالف هم می
توان قطبش در دو ، میهاي وروديو انرژي الکترون

ۀ با لب HGRنحوي کنترل کرد که رابط خروجی را به
اسپینی کامل عمل نماید.  ةکنندزیگزاگ مانند یک جدا

ن اثر یک شار مغناطیسی گذرنده از مرکز حلقه همچنی
ت و مشخص شد تنهایی، مورد بررسی قرار گرفبه

د، ثیري بر رسانش اسپینی ندارحضور شار مغناطیسی تأ
دلیل شکست تقارن وارونی زمان ممکن است (با اما به
فیلتر شدن جریان در یکی  جهت آن) منجر بهبه توجه

بات براي حالتی که ایت محاسها شود. در نهاز رابط
زمان صورت همهاي الکتریکی و مغناطیسی بهمیدان

 شدند انجام شد و نشان داده شد درسیستم اعمال میبه
یک شار مغناطیسی ثابت، با تغییر قدرت راشبا و انرژي 

جهت قطبش را توان بزرگی و هاي ورودي، میالکترون
صورت دلخواه تنظیم کرد، در دو رابط خروجی به

ان ها یکسگیري اسپینی در هر دو آناي که جهتگونهبه
فینی گرا کوآنتومیهاي توان از حلقهباشد. بنابراین می

 ب الف

 ت پ

هاي ورودي و ضریب راشبا. شار برحسب تابعی از انرژي الکترون PRdو ت:  PRu، پ:  GRd، ب: GRdنمودار کانتور الف: .6شکل
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زیگزاگ در اسپینترونیک و ساخت  ۀهگزاگونال با لب
  ادوات منطقی بهره جست.
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