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بررسی فرآیند تکثیر اکسیتونی در نانوبلورهای سیلیکن و ژرمانیوم
2فرشی

 محمد كاظم مروج،1مهدی گردی ارمکی

 دانشکده مهندسی برق و كامپيوتر – آزمایشگاه شبيه سازی ادوات نيمه هادی- دانشگاه تربيت مدرس2و1

)MEG(  استفاده از فرآیند تکثیر اکسیتونی،چکیده –یکی از روش ها برای افزایش بازده نوری افزاره های سلول خورشیدی مبتنی بر نانو ساختار
 در این مقاله ما نرخ تکثیر اکسیتونی را در.می باشد که در آن تحت شرایط معینی به ازای جذب یک فوتون چندین اکسیتون ایجاد می شود
 در نانوبلورMEG  نشان می دهد که فرآیندEOM-CCSD  نتایج ما با روش.نانوبلورهای سیلیکن و ژرمانیوم بدست آورده و مقایسه کرده ایم
 محاسبه شده بر مبنایMEG  آستانه. درصد کمتر است8  زودتر از نانوبلور سیلیکن شروع شده و آستانه آن حدودeV 0/8 ژرمانیوم حدود
.شکاف انرژی نوری بوده و نتایج ما تطابق مناسبی با گزارش های آزمایشگاهی دارد
 نانوبلور سيليکن و ژرمانيوم، تکثير اكسيتونی-كليد واژه

Study of Multiple Exciton Generation in Silicon and Germanium Nanocrystals
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Abstract- One of the approaches to increase the efficiency of solar cell devices based on semiconductor nanostructures is to use
multiple exciton generation (MEG) process, that in certain circumstances, several excitons are generated by the absorption of a
single photon. In this paper, we obtain and compare multiple exciton generation in silicon and germanium nanocrystals. Our results
with EOM-CCSD method show that MEG process in germanium nanocrystal around 0.8 eV starts earlier than silicon nanocrystal,
and its threshold is around 8% lower. The calculated MEG threshold is based on optical bandgap and our results are consistent with
experimental reports.
Keywords: Multiple Exciton Generation, Silicon and Germanium nanocrystal
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بيست و سومين كنفرانس اپتيک و فوتونيک و نهمين كنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

 -1مقدمه

در این مقاله ما فرآیند  MEGرا در نانوبلورهای  Siو  Geمورد
بررسی و مقایسه قرار می دهيم Si .و  Geبا خصوصيات منحصر
بفرد ،از كليدی ترین مواد در افزاره های نوری به ویژه سلول
های خورشيدی هستند .بنابراین مطالعه فرآیند  MEGدر این
مواد می تواند نقش موثری در انتخاب ماده یا طراحی افزاره
داشته باشد .اگرچه  Siو  Geهر دو دارای چهار الکترون
ظرفيت و نمایش ساختاری مشابهی هستند اما در خصوصياتی
نظير جرم اتمی ،ثابت دی الکتریک ،انرژی تقيد اكسيتونی،
مقدار تحدید كوانتومی و  ...متفاوت می باشند .از اینرو می
توانيم انتظار داشته باشيم كه اثر  MEGنيز در این دو ماده
متفاوت باشد .برخالف  Siكه اثر  MEGدر آن به صورت تئوری

و آزمایشگاهی در حالتهای متعددی بررسی شده است
] Ge ،7كمتر مورد بررسی قرار گرفته است ] .[8همچنين اثر
 MEGتاكنون بين این دو ماده مقایسه نشده است .برای
بدست آوردن نرخ  MEGدر نانوبلورهای سيليکن و ژرمانيوم
ما از روش equation of motion coupled cluster single
( and doubleیا به اختصار  )EOM-CCSDكه از جمله روش
های آغازین با دقت زیاد است ،استفاده نمودهایم.
[4-

 -2روش محاسباتی
روش  EOM-CCSDیک تعميم مناسبی از تراز پایه
برای ترازهای برانگيخته آماده میكند ] .[9در این روش
ترازهای برانگيخته شده   kبا اعمال اپراتور تحریک خطی
CCSD

 R̂kبدست می آیند:

 ria (k )aˆ iˆ
()1

Rˆ k  r0 (k ) 

a; i

 rijab (k )aˆ iˆbˆ  ˆj,



a , b; i , j

كه  r1 ، r0و  r2مربوط به دامنه  EOMبرای تحریک های
مرجع ،یگانه و دوگانه بوده و  i , j a , bهم نماد عملگرهای
باالبرنده (پایين برنده) هستند .بنابراین بيان  EOMCCبرای
تراز برانگيخته  kچنين است:
()2

 


k  Rk 0  Rk e T1  T2   HF

ˆT

كه   HFدترمينان مرجع هارتری فاک محدود شده و
اپراتور تحریک در  CCSDمی باشد.
در روش  ،EOM-CCSDاحتمال كوانتومی تحریک یگانه و
چند گانه برای یک تراز تحریک شده با فوتون برابر با جمع
مربع ضرایب  EOMمربوطه در آن تراز است .یکی از راه های
بدست آوردن نرخ  MEGمحاسبه نسبت احتمال تحریک یگانه
و چند گانه است ،كه با رابطه زیر می توان آنرا بدست آورد:
2

 n  Rk , n † Rk , n 
()3
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یک سلول خورشيدی ایدهآل تک-اتصال با شکاف انرژی
غيرمستقيم ،با فرض متعارف جذب یک جفت الکترون-حفره
به ازای جذب یک فوتون ،بازده تبدیلی حدود  33درصد خواهد
داشت (حد شاكلی -كویيزر) [ .]1بخش بزرگی از نور جذب
شده از طریق پراكندگی فونونی و انتشار فونونی به صورت گرما
در داخل افزاره به هدر می رود .بنابراین با كاهش این اتالف
میتوان افزارههای نوری كارآمدتری داشت [ .]2یکی از
راهحلهایی كه اخيرا توجه زیادی را به خود معطوف كرده
تکثير اكسيتونی ) (MEGاست MEG .فرآیندی است كه در
آن با جذب تک فوتونی با انرژی حداقل دوبرابر شکاف انرژی
نيمه هادی  ،Egچندین اكسيتون توليد می شود .نانوبلورها
دارای آستانه  MEGبه مراتب پایينتر از نيمههادی تودهای
هستند .بهبود فرایند  MEGدر نانوبلورها ناشی از خواص نوری
منحصربفرد آنها است كه عبارتند از :الف) كاهش ابعاد فيزیکی
نانوبلورها نزدیک به شعاع اكسيتونی بوهر كه باعث برهمکنش
كولنی قوی بين حاملها شده و در نتيجه فرآیند اوژه می تواند
بهبود یابد .ب) شکاف انرژی درون باندی بزرگ در نانوبلور می
تواند معادل چندین كوانتای فونون نوری بوده و در نتيجه
برهمکنش حامل-فونون و سرمایش حامل كاهش یابد .این اثر
به تنگنای فونونی معروف است [ .]3ج) در نانوبلورها پایستگی
مومنتوم برطرف می شود ،زیرا مومنتوم بلور نتيجهای از تکرار
پتانسيل اتمی دوربرد بوده كه در نانوبلور موجود نيست .امکان
افزایش  MEGدر نانوبلورها برای اولين بار توسط  Nozikو
همکاران [ ]3پيشنهاد شد و تاكنون در تعدادی از نانوبلورها
بررسی شده است.

 1۴-12بهمن 1395

بيست و سومين كنفرانس اپتيک و فوتونيک و نهمين كنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

 -3جزئیات شبیه سازی و نتایج
به دليل حجم زیاد محاسبات در  ،EOM-CCSDشبيه سازی
ما به نانوبلورهای كوچک محدود شده و از اینرو نانوبلورهای
هفت و هشت اتمی  Siو  Geكه تاكنون مطالعات زیادی روی
ساختار اتمی و خصوصيات نوری آنها انجام شده ،برای بررسی
فرآیند  MEGو مقایسه انتخاب شدهاند [ .]10برای بهينهسازی
ساختاری نانوبلورها ،از تابعيت  B3W91در روش تئوری تابع
چگالی در حالت پایه به همراه تابع پایه  def2-TZVPاستفاده
شده است .دليل انتخاب تابعيت  B3W91و تابع پایه def2-
 TZVPنتایج مناسب آنها در كاربردهای گوناگون و متناظر
دیگر بوده است .ما انتظار داریم كه همانند نيمه هادی توده،
نانوبلورهای  Siو  Geدر حالت پایدار و شرایط یکسان ،دارای
شکل ساختاری مشابه باشند ،كه نتایج محاسبات ما اینرا تایيد
می كند .شکل  1نانوبلورهای ) Si7(Ge7در گروه نقطه ای
 D5hو ) Si8(Ge8را در گروه نقطه ای  C2hنشان میدهد كه
به طور سراسری در حالت پایه بهينه شدهاند.

شکل :1ساختار نانوبلور ) Si7 (aو  Si8 (b) Ge7و  Ge8كه با روش
به حالت پایدار سراسری رسيده اند.

DFT

در بعضی از مقاالت [ ،]6,7آستانه  MEGبر حسب شکاف
انرژی  HOMO-LUMOمحاسبه شده و با نتایج آزمایشگاهی
مقایسه شده است .در اینجا ما آستانه  MEGرا بر حسب شکاف
انرژی نوری محاسبه كردهایم ،زیرا كه نتایج آزمایشگاهی بر
مبنای نمودار جذب نوری بدست می آیند ] .[4,5,8شکل 2
نرخ  MEGرا برای نانوبلورهای Si7و  Ge7با تابع پایه def2-
 SVPنشان می دهد .محور افقی باالی شکل بر حسب انرژی

فوتون تحریکی ( )eVو محور افقی پایينی نرخ  MEGرا به
صورت نرماليزه شده بر حسب شکاف انرژی نوری ()E/EOP
نشان می دهد كه این نوع نمایش ،مقایسه  MEGبين دو ماده
را تسهيل می كند .محاسبات  EOM-CCSDدر نرم
افزار  GAMESS-USو برای تمام اربيتالهای ظرفيت ناحيه
فعال به كار گرفته شده است .به دليل محدودیت روش EOM-
 CCSDدر نرم افزار ،محاسبات برای نانوبلورهای ) Si7(Ge7در
گروه نقطه ای  C2Vانجام گرفته است .در این گروه نقطهای
گذار نوری از تراز پایه به ترازهای تحریکی با انرژی باالتر ،تنها
در تقارن های  B1 ،A1و  B2مجاز می باشد.

شکل  :2نرخ  MEGبرای  Si7با عالمت ○ (شکل  )aو  Ge7با عالمت
□(شکل  — .)bو  - -نمودار نرم شده نرخ  MEGدر  Si7و .Ge7

همانطور كه از شکل  2دیده می شود نحوه و فرم انتقال از
تحریک یگانه به تحریک چندگانه در هر دو نانوبلور مشابه
است .اما تفاوت هایی نيز بين آن دو مشاهده می شود .آستانه
 MEGبرای  Ge7حدود  eV 0/8كوچکتر از آستانه MEG
برای  Si7است .در حقيقت این مقایسه نشان می دهد كه
فرآیند  MEGدر سيليکن حدود  8درصد قوی تر از ژرمانيوم
می باشد .دليل این تفاوت می تواند مربوط به قویتر بودن اثر
تحدید كوانتومی در ژرمانيوم نسبت به سيليکن باشد [.]11
افزایش مقدار این پارامتر باعث افزایش برهمكنش حاملها
میشود .در نتيجه فرآیند  MEGتشدید شده و آستانه كاهش
مییابد .برای مقایسه بهتر فرآیند  MEGبين دو نانوبلور و
همچنين با نتایج آزمایشگاهی ،نمودار نرم شده  MEGنيزدر
شکل  2رسم شده است .شکل  3نرخ  MEGرا برای
نانوبلورهای  Si8و  Ge8در گروه نقطهای  C2hو با تابع پایه
 def2-SVPنشان می دهد .در این گروه نقطهای گذار نوری
تنها در تقارنهای  Auو  Buمجاز میباشد .مشابه  ،G7آستانه
 MEGدر  Ge8نيز حدود  eV0/8كوچکتر از  Si8است .البته
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به طور كلی روش  EOM-CCSDتراز تحریکی را به صورت
تركيبی از همه تحریکهای ممکن از تراز پایه توصيف می
كند .ضریبی با هر پيکره بندی مرتبط است كه بيان كننده
ميزان اهميت یا مشاركت آن پيکره بندی در ساختار الکترونی
تراز تحریک شده می باشد .ضریب بزرگتر برای پيکره بندی
های تحریک یگانه نسبت به تحریک چندگانه ،نشان دهنده
غالب بودن توليد تک اكسيتونی است ،در غير اینصورت توليد
چند اكسيتونی می تواند غالب باشد.
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 و داده،)---( Ge8 ،)---( Si8 ،)—( Ge7 ،)-- -( Si7 ،MEG  نرخ:۴شکل
.[8] ■ Ge [) و5] ▲ [ و4] ●( Si های آزمایشگاهی برای نانوبلور

 كمترSi7(Ge7)  نسبت بهSi8(Ge8)  درMEG پراكندگی نرخ
 نسبت بهSi8(Ge8) است و این میتواند به دليل تقارن كمتر
Si8(Ge8)  همچنين كاهش شکاف نوری در. باشدSi7(Ge7)
 از. نيز نتيجهای از این تقارن كمتر استSi7(Ge7) نسبت به
 نسبتSi8(Ge8)  نانوبلورMEG اینرو شيفت آبی در آستانه
. دیده می شودSi7(Ge7) به

 نتیجهگیری-4
 بدستGe  وSi  برای دو نمونه نانوبلورMEG در این مقاله نرخ
 حدودSi7  برایMEG  نتایج آستانه.آمده و مقایسه شدهاند
 محاسبه شده كه توافق خوبی با داده2/2  حدودGe7 و2/۴5
 این نتایج نشان می دهند كه فرآیند.های آزمایشگاهی دارند
Ge  بوده و مادهSi  درصد قویتر از8  حدودGe  درMEG
.انتخاب مناسبتری برای سلول خورشيدی است
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 با عالمتGe8 ) وa  با عالمت ○ (شکلSi8  برایMEG  نرخ:3 شکل
.Ge8  وSi8  درMEG  نمودار نرم شده نرخ- -  — و.)b □(شکل

 محاسبه شده با نتایج آزمایشگاهیMEG مقایسه ای از نرخ
MEG  تاكنون دو آستانه. نشان داده شده است۴ در شکل
 گزارش شدهSi  برای نانوبلورهایEg  برحسب2/۴  و2 حدود
 این اختالف ممکن است به دليل تفاوت در شرایط.]4,5[ است
آزمایشگاهی مثال اثرات شيميایی سطحی باشد كه در نتيجه
 نتایج.آن دیناميک استراحت اكسيتونها متفاوت شده اند
 رفتار مشابهی راSi7 ] و نتایج محاسبه شده برای4[ مرجع
 مشابهSi8  وSi7  درMEG  اگرچه رفتار نرخ.نشان می دهند
. شيفت آبی نشان می دهدSi8  درMEG  اما آستانه،هستند
 است كه شباهت زیادی به تقارن كرویD5h  دارای تقارنSi7
 دارایSi8  اما.مشاهده شده در نانوبلورهای آزمایشگاهی دارد
 تنها گزارش. است كه ميزان تقارن آن كمتر استC2h تقارن
 نشان می دهد كه آستانه،]8[ Ge آزمایشگاهی برای نانوبلور
 محاسبهMEG  این نتيجه با نرخ. نزدیک به دو استMEG
 شيفت آبی برای،Si8  مشابه. شباهت داردGe7 شده برای
 مشاهده می شود كه ناشی از تقارنGe8  نانوبلورMEG آستانه
.كمتر است

992
. معتبر استwww.opsi.ir این مقاله به شرط در دسترس بودن در وبگاه

