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Περίληψη
Τα κράματα Heusler αποτελούν μία οικογένεια κραμάτων με περισσότερα από 1000 μέλη.
Πλήθος διαφορετικών ιδιοτήτων συνυπάρχουν στα κράματα αυτά και έχουν εκτενώς
μελετηθεί για τα διαφορετικά φαινόμενα που παρουσιάζουν. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες
στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται αυτά που παρουσιάζουν την λεγόμενη ημιμεταλλική
(halfmetallic) μαγνητική συμπεριφορά. Πρόκειται για μαγνητικά υλικά που παρουσιάζουν
μεταλλική συμπεριφορά για τα ηλεκτρόνια με σπιν-πλειονότητας και ημιαγώγιμη για τα
ηλεκτρόνια με σπιν-μειονότητας. Λόγω της ιδιότητας τους αυτής, τα κράματα αυτά
βρίσκουν πληθώρα εφαρμογών σε σπιντρονικές και μαγνητοηλεκτρονικές διατάξεις.
Βασισμένοι σε υπολογισμούς ηλεκτρονικής δομής από πρώτες αρχές, εξηγούμε τις ιδιότητες
που παρουσιάζουν τα ημιμεταλλικά κράματα Heusler και συνδέουμε τις ηλεκτρονικές και
μαγνητικές τους ιδιότητες μέσω σχέσεων που στην βιβλιογραφία αναφέρονται ως "SlaterPauling rules". Τέλος θα παρουσιάσουμε κράματα Heusler με πιο εξωτικές μαγνητικές
συμπεριφορές όπως οι spin-gapless ημιαγωγοί και τα spin-filter υλικά τα οποία
ανακαλύφθηκαν πρόσφατα.
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