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PbSe تاثیر ابعاد بر فرآیند تکثیر اکسیتونی در نانوبلور
2فرشی

 محمد کاظم مروج،1مهدی گردی ارمکی

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

 استفاده از فرآیند تکثیر اکسیتونی،چکیده – یکی ا ز روش ها برای افزایش بازده نوری افزاره های سلول خورشیدی مبتنی بر نانو ساختار
 در مقاله حاضر با روش بس ذره. ) می باشد که در آن تحت شرایط معینی به ازای جذب یک فوتون چندین اکسیتون ایجاد می شودMEG(
 نتایج شبیه سازی ها نشان می. بر فرآیند تکثیر اکسیتونی پرداخته ایمPbSe  به بررسی تاثیر ابعاد نانوساختار صفربُعدیEOM-CCSD ای
. اما می تواند باعث تقویت طیف جذب نوری در ترازهای با انرژی زیاد شود، داشتهMEG دهند که تغییر ابعاد تاثیر کمی بر آستانه
PbSe نانوبلور

، تکثير اکسيتونی-کليد واژه

Size Effects on the Multiple Exciton Generation in PbSe 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 have studied the effect of changing the size of zero-dimensional PbSe nanostructures on
the MEG process by many-body EOM-CCSD method. The simulation results showed that changes in size have little impact
on the MEG threshold, but can boost the absorption spectra at high energy states.
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کوانتومی  MEGدر نانوبلور  PbSeما از روش

 -1مقدمه

equation of

( motion coupled cluster single and doubleیا به
اختصار  )EOM-CCSDکه از جمله روش های آغازین با
دقت زیاد است ،استفاده نمودهایم.

فرآیند تکثير اکسيتونی یا  ،MEGفرآیندی برای واهلش
حامل پُرانرژی است که در شرایط خاصی ،با جذب یک
فوتون بيش از یک اکسيتون توليد می شود .با کاهش ابعاد
ساختار ،ميزان برهمکنش کولنی حامل های درون آن نيز
افزایش می یابد .این کاهش ابعاد حتی می تواند کوچکتر از
شعاع اکسيتونی بوهر آن ماده بوده و در نتيجه باعث افزایش
انرژی تقيد اکسيتون و در نتيجه برهمکنش شدیدی بين
حامل ها ایجاد کند .مثال برای این مورد نانوبلور از جنس
 PbSeاست که شعاع بوهر اکسيتونی آن حدود  46نانومتر
بوده ] ،[1در حالی که عمالً قطر آن بيش از چند نانومتر
نيست .از طرف دیگر این کاهش ابعاد باعث فاصله گرفتن
ترازهای انرژی نيز می شود و این گسستگی ترازهای انرژی
می تواند از انرژی فونون نوری ماده مذکور بيشتر شود .از
اینرو می توان پيش بينی کرد که احتمال نرخ پراکندگی
فونونی نيز کاهش یابد .احتمال وقوع پراکندگی چند-
فونونی نيز معموال ناچيز است و به صورت نمایی با رابطه

 -2روش محاسباتی
روش  EOM-CCSDیک تعميم مناسبی از تراز پایه CCSD

برای ترازهای برانگيخته آماده میکند ] .[5در این روش
ترازهای برانگيخته شده   kبا اعمال اپراتور تحریک
خطی  R̂kبدست می آیند:
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که  r1 ، r0و  r2مربوط به دامنه  EOMبرای تحریک های
مرجع ،یگانه و دوگانه بوده و  i , j a , b هم نماد
عملگرهای باالبرنده (پایين برنده) هستند .بنابراین بيان
 EOMCCبرای تراز برانگيخته  kچنين است:

  phononcoolingکاهش می یابد

 HF

()2

] [2که در آن  فرکانس فونون و  Eفاصله ترازهای
انرژی از یکدیگر است .بنابراین تنگراه فونونی در ساختارهای
کوانتومی وجود خواهد داشت که باعث کُند شدن فرآیند
پراکندگی فونونی می شود .از طرف دیگر با کاهش ابعاد در
ساختارهای نانو ،دیگر شبکه بلوری متناوب نخواهد بود و
این باعث می شود که نيازی به پایستگی تکانه در نانوبلور
نبوده ] [3و فرآیند توليد اکسيتون ها با سهولت و درجه
آزادی بيشتری انجام گيرد.

که

T1 T2 

 HF

 k  Rk  0  Rk e

دترمينان مرجع هارتری فاک محدود شده و

ˆ Tاپراتور تحریک در  CCSDمی باشد.
در روش  ،EOM-CCSDاحتمال کوانتومی 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 احتمال کوانتومی  MEGمحاسبه نسبت
احتمال تحریک یگانه و چند گانه است ،که با رابطه زیر می
توان آنرا بدست آورد:

همانطور که از تعریف  MEGواضح است این فرآیند می
تواند بازده تبدیل الکتریکی نور را در افزاره های جاذب نوری
مثل سلول خورشيدی بهبود بخشد .اما در این مسير یکی
از چالش ها پيش بينی رفتار  MEGبا تغيير قطر نانوبلور
می باشد .به عبارت دیگر آیا با تغيير ابعاد نانوساختار فُرم
نمودار احتمال کوانتومی  ،MEGآستانه  MEGو یا طيف
جذب نوری تغيير می کند؟ در مقاله حاضر این موارد در
نانوبلور  PbSeمورد بررسی قرار گرفته است .نانوبلور PbSe
به دليل خواص ممتاز از جمله گاف انرژی کوچک ،شعاع
بوهر اکسيتونی بزرگ ،مقاومت پایين ،قابليت تحرک باالی
حامل و ثابت دی الکتریک بزرگ از جمله مواد پرکاربرد در
افزاره های نوری می باشد ] .[4برای بدست آوردن احتمال
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به طور کلی روش  EOM-CCSDتراز تحریکی را به صورت
ترکيبی از همه تحریکهای ممکن از تراز پایه توصيف می
کند .ضریبی با هر پيکره بندی مرتبط است که بيان کننده
ميزان اهميت یا مشارکت آن پيکره بندی در ساختار
الکترونی تراز تحریک شده می باشد .ضریب بزرگتر برای
پيکره بندیهای تحریک یگانه نسبت به تحریک چندگانه،
150

این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت www.opsi.irقابل دسترسی باشد

Downloaded from opsi.ir at 9:04 +0430 on Friday May 24th 2019

]  1 exp[E / kT

 10-12بهمن 1396

بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و دهمين کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران
نشان دهنده غالب بودن توليد تک اکسيتونی است ،در غير
اینصورت توليد چند اکسيتونی می تواند غالب باشد.
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 -3جزئیات شبیه سازی و نتایج
به دليل حجم زیاد محاسبات در  ،EOM-CCSDشبيه
سازی ما به نانوبلورهای کوچک محدود شده و از اینرو اثر
تغيير ابعاد در سه نانوساختار با ابعاد مختلف ،یعنی Pb4Se4
(قطر ( Pb10Se10 ،)4.9 Åقطر  )7.8 Åو ( Pb16Se16قطر
 )10.1 Åمورد بررسی قرار گرفته است .برای بهينهسازی
ساختار نانوبلورها ،از تابعيت  B3W91در روش تئوری تابع
چگالی به همراه تابع پایه  def2-SVPDاستفاده شده است.
ساختار این نانوبلورها که به طور سراسری در حالت پایه
بهينه شده اند دارای کمترین انرژی تابع موج در تراز پایه
بوده که در شکل  1نشان داده شده اند.

شکل :1هندسه پایدار نانوساختارهای  Pb10Se10 ،Pb4Se4و
 Pb16Se16در تراز پایه.

در ادامه با استفاده از رابطه ( ،)3احتمال کوانتومی
برای  500تراز اول نانوساختارهای  Pb10Se10 ، Pb4Se4و
 Pb16Se16محاسبه شده است .این محاسبات در نرم
افزار  GAMESS-USو در گروه نقطه ای  C2Vو برای تمام
اربيتالهای ظرفيت ناحيه فعال به کار گرفته شده اند .شکل
 2احتمال کوانتومی  MEGرا برای این نانوبلورها نشان می
دهد .مطابق این شکل آستانه  MEGبرای نانوبلورهای
MEG

شکل  :2نمودار احتمال کوانتومی بهنجار شده  MEGبرای سه
نانوساختار ( Pb4Se4نمودار سياه)( Pb10Se10 ،نمودار قرمز) و
( Pb16Se16نمودار آبی).

شکل  ،3طيف جذب نوری را برحسب انرژی بهنجارشده
برای سه نانوساختار  Pb10Se10 ،Pb4Se4و  Pb16Se16نشان
می دهد که محاسبات آنها با روش  EOM-CCSDانجام
شده است .همانطور که از این شکل نمایان است با
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 Pb10Se10 ،Pb4Se4و  Pb16Se16به ترتيب ،2.68 ،2.82
 2.76بدست آمده که این مقادیر برحسب گاف نوری
) (E/EOPبهنجار شده و از تقاطع افزایش شيب احتمال
کوانتومی  MEGبا محور افقی بدست آمده اند .همچنين
مقادیر گاف نوری ( )EOPبرای نانوبلورهای ،Pb4Se4
 Pb10Se10و  Pb16Se16به ترتيب  2.08 ،2.95و 1.56
الکترون ولت محاسبه شده اند.
مقایسه آستانه  MEGبر حسب انرژی در این نانوساختارها
نشان می دهد که با افزایش ابعاد ،یک جابجایی قرمز هم
در گاف نوری و هم در آستانه  MEGبه وجود می آید که
این مورد مطابق انتظار است .همچنين با بررسی شکل 2
می توان دید که در برانگيزش های با انرژی کم ،اکسيتون
های این نانوساختارها با دقت زیادی با تصویر تک-ذره
توصيف می شوند ،که در آن تک اکسيتون ها با یکدیگر
همبستگی ندارند .نتایج بدست آمده برای  Pb10Se10و
 Pb16Se16در حالتی که انرژی ترازها بهنجارشده است با
نتایج حاصله از  Pb4Se4مشابهت داشته و حداکثر تفاوت در
آستانه  MEGدر آنها  5درصد می باشد .همچنين رفتار
ترازهای برانگيزشی برای دو نانوساختار  Pb10Se10و Pb4Se4
روند تقریبا یکسانی را نشان می دهند ،اما آستانه  MEGدر
 Pb16Se16شيب کمتری دارد .انتقال از حالت تک اکسيتون
به چند اکسيتونی در هر سه ساختار بسيار سریع بوده و با
نوسانات کم صورت می گيرد ،برخالف رفتاری که از
نانوبلورهای سيليکن و ژرمانيوم دیده شده است[6] .
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بهنجارسازی انرژی ،تاثير تغييرات ابعاد تا حدود زیادی بی
اثر شده و نمایش بهنجار شده امکان مقایسه مناسبتر را
فراهم می کند .با بررسی شکل می توان به این نتيجه رسيد
که در انرژی های پایين ،طيف جذب نوری در سه
نانوساختار مشابه بوده به خصوص تا کمتر از حد

 10-12بهمن 1396

در افزاره های نوری داشته باشد.

مراجع

 2.85 E / EOPو با افزایش از این حد تفاوت در نمودار
طيف جذب شروع شده به طوریکه در نانوساختار  32اتمی
 Pb16Se16در انرژی های زیاد طيف جذب نوری شدت
بيشتری را نسبت به دو نانوساختار دیگر نشان می دهد .به
عبارت دیگر طيف جذب نوری نانوساختارهای با ابعاد
بزرگتر در انرژی های باال ،مولفه های قدرت نوسان بزرگتری
دارند .با این وجود همچنان طيف جذب نوری در سه
نانوساختار رفتار تقریبا یکسانی را در انرژی های پایين از
خود نشان می دهند.

شکل  :3طيف جذب نوری بهنجارشده برای سه نانوساختار Pb4Se4
(نمودار سياه)( Pb10Se10 ،نمودار قرمز) و ( Pb16Se16نمودار آبی).

 -4نتیجهگیری
در این مقاله تاثير اندازه نانوبلور بر فرآیند  MEGبررسی
شده است .نتایج نشان می دهند که افزایش اندازه
نانوساختار در سه نانوبلور  Pb10Se10 ،Pb4Se4و Pb16Se16
باعث جابجایی قرمز در آستانه  MEGآنها شده اما رفتار
نمودار احتمال کوانتومی  MEGو آستانه بهنجار شده
 MEGبا تغيير ابعاد ،تغيير شدیدی نمی کنند که در شبيه
سازی های ما این تغيير نهایتا  5درصد است .همچنين
بررسی طيف جذب نوری در این نانوساختارها نشان می
دهد که در انرژی های پایين نمودار آنها رفتار مشابهی
داشته و سپس با افزایش انرژی به مقادیر باالتر ،نانوساختار
با ابعاد بزرگتر قدرت نوسانی بيشتری در جذب نوری از خود
نشان می دهد .در مجموع نتایج ما نشان می دهند که تغيير
ابعاد نباید تاثير چشمگيری در رفتار فرآیند تکثير اکسيتونی
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