سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانوwww.nano.ir .

انتشار :بهمن 9318

فرصتها و چالشهای کنترل و دستکاری اکسایتون بین الیهای
مترجم :میالد بامدادی

کارشناس ارشد شیمی کاربردی ،دانشگاه تهران،
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چکیده
پیشرفتهایی که در ساختارهای ناهمگن واندروالس حاصل شده ،امکان کنترل الکتریکی اکسایتونهاای باین هیاهای را
فراهم کرده است .این پیشرفتها ،فرصتهایی مهیّج و امیدوارکننده پیرامون تراکم اکسایتون در دمای باه و اپتوالکترونیک
مبتنی بر پدیدهی دره-اسپین فراهم کرده است.
کلمات کلیدی :اکسایتون ،واندروالس ،نیمه رسانا
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مقدمه
اکسایتونهای بین هیهای (یا اکسایتونهای گاا ییار مسات)یما ،الکتارونهاا و حرارههاایی هساتند کاه باهوسایههی
برهمکنش های کولنی کنار یکدیگر نگه داشته میشوند ،اما در دو نوع مختهف از چاههای کوانتومی ،جدا از یکدیگر هستند.
اولین مطالعات پیرامون اکسایتونهای بین هیهای در مورد مدوله کننده هاای ناوری مبتنای بار احار متادودیت کوانتاومی
اشتارک ،در چاههای کوانتومی جرت شده  GaAs/AlGaAsگزار ش شده است .اکسایتونهاای گاا  -ییار مسات)یم کاه
عمری طوهنیتر نسبت به اکسایتونهای گا  -مست)یم دارند و این ویژگی را مدیون جدا بودن الکترونها و حررههایشاان
هستند ،مکررا برای ایجاد تراکم اکسایتون در دماهای پایین مورد بررسی قرار گرفتهاند .با کشف ویژگیهاای فاو العااده و
جدید از مواد دوبعدی (2Dا از قبیل گرافن و دی کالکوژنهای فهزات واسطه (TMDهاا و ساختار ناهمگن واندروالس آنهاا
(که در آن مواد دو بعدی مختهف به صورت هیه هیه کنار یکدیگر قرار میگیرنادا ،فرصاتهاای ناوینی بارای مطالعاه ی
اکسایتونهای بین هیهای فراهم شده است.
چرا ساختار های ناهمگن واندروالس دوبعدی – به طور خاص دوهیاههاایی از نایمرسااناهای  MX2( TMDکاه در آن

M

نشاندهندهی  Moو  Wو  Xنشانگر  Se ،Sو  Teهستندا  -بستر مناسبی برای مطالعه ی پدیدهی اکساایتون باین هیاهای
هستند؟ TMDهای تکهیه نیمههادیهای گا  -مست)یم با گا های انرژی مشابه هستند که در ن)اط (یا درههایا  Kو

Ḱ

در منط)ه ی بریهوئن قرار دارند .احرات اکسایتونی بسیار قدرتمند و خواص م)ابهه با عوامل خارجی برای درههاای مختهاف از
اساسیترین مشخصههای این گروه از مواد است .در ح)ی)ت میتوان این خواص را به اکسایتونهای بین هیهای بازگرداناد
که فیزیک اکسایتون را پربار میسازند و کاربردهای بینظیر اپتوالکترونیکی که نتیجه اهمیت ارزیابی درجات آزادی اساپینی
و درهها در TMDها است .عالوه بر این در دسترس بودن خانواده بزرگی از مواد وانادروالس دو بعادی کاه قابهیات تشاکیل
ساختارهای ناهمگن عمودی در تمام ترکیبات را دارا هستند فرصت بینظیری در مهندسی سیمهای کوانتومی و طراحای و
پیش بینی خواص اکسایتونهای بین هیه ایست .نهایتا ضخامت اتمی دوهیههای  TMDهمراه با انعطا پذیری سااختمان
دستگاههای احر -میدان با ساختارهای ناهمگن واندر والس فرصت خوبی را برای به کارگیری میدانهای الکتریکای بازر
(قابل افزایش تا حدود  1ولت بر نانومترا و کنترل الکتریکی اکسایتونهای بین هیهای فراهم نموده اسات .اکساایتونهاای
بین هیهای به طور تجربی در چندین دوهیه  TMDمشاهده شاده اسات .اولاین مشااهدات باه ترکیباات  MoS2/WSe2و
 MoSe2/WSe2اختصاص دارد .این مواد ،تشکیل دهندهی "نوع  "2دوهیههای ناهمگن هستند که در آنها لبههای ناوار
رسانش و ظرفیت در هیههای متراوتی قرار دارند (شکل 1bا .کنترل این اکسایتونهای بین هیهای بهوسیههی میدانهاای
خارجی یا دست کاری ساختاری هنوز مورد بررسی گسترده قرار نگرفته است.
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اثر محدودیت کوانتومی اشتارک
در حضور یک میدان الکتریکی خارجی ،حاهت الکترونی یک سیم کوانتومی به انرژیهای کمتار و حااهت حرارهای باه
انژریهای باهتر شیرت می یابند .این میدان الکتریکی به انرژی فضایی متادود اکساایتونهاا کاه باه آن احار متادودیت
کوانتومی اشتارک می گویند وابسته است .در مطالعات اولیه پیرامون دوهیههای  ،MoSe2/WSe2ریوِرا و همکارانش نشاان
دادهاند که شدت و انرژی پهنای نشری همراه با اکسایتونهای بین هیهای بهوسیههی یک ورودی قابهیت تغییر دارد .اما باا
ورودی سیگنال ،آن ها قادر به جداسازی احرات میدان الکتریکی و دوپینگ الکتروساتاتیک نشادند .باا ظهاور دساتگاههاای
پیشرفته با ورودی دوگانه که قابهیت کنترل چگالی بار جریان و میدان الکتریکی را باه طاور مسات)ل دارا هساتند ،واناگ و
همکارانش به تنظیم موحر انرژی اکسایتون بین هیهای در دوهیههای همگن  WSe2بهوسیههی احار متادودیت کوانتاومی
اشتارک دست یافتهاند .تصاویر  2bو  2cوابستگی میدان الکتریکای طیاف لومینساانس دوهیاهی همگان  WS2را نشاان
می دهند .میدان الکتریکی خارجی یک اختال پتانسیل الکتروستاتیک در دوهیاهی همگان  WSe2ایجااد مایکندکاه در
شیرت انرژی اکسایتون بین هیهای ظاهر شده است (تصویر 2aا .در نزدیکی دوپینگ صرر (تصویر 2bا ،انارژی اکساایتون
بین هیهای با اعمال میدان خارجی در حدود  111میهی الکترون ولت به صورت خطی دچار شیرت قرماز مایگاردد .م)ادار
شیرت ،تنها به بزرگی میدان بستگی دارد .با دوپینگ متدود ( ،1112 ₓ1.1 cm-2تصویر 2cا ،میدانهای الکتریکی تاا م)ادار
بترانی مشخص افزایش مییابند که برای تولید احر خطی اشتارک مورد نیاز هستند .عهت این پدیده اینسات کاه صارتهی
حامل های آزاد میدان خارجی و باندهای انرژی تنها پس از اینکه حاملهای آزاد به یکی از هیهها منت)ل میشوند با اعماال
میدان شروع به شیرت مینمایند.
نتایج بسیار مشابهی برای دوهیههای ناهمگن  MoSe2/WSe2بهوسیههی کیااروچی و همکاارانش گازارش شاده اسات
(تصویر 2dا .تراوت اصهی در شکل وابستگی میدان به انرژی اکسایتون بین هیهای اسات .باه دلیال حضاور یاک میادان
الکتریکی توکار بزر در دوهیههای ناهمگن ،انرژی اکسایتون بین هیهای زمانی که میدان اعمالی برابر باا میادان توکاار
است شیرت قرمز و زمانی که میدان اعمالی با میدان توکار تراوت دارد شیرت آبی پیدا مینماید که این پدیده باعا تولیاد
یک شیرت اشتارک کهی در حدود  211میهی الکترون ولت میگردد که در شکل  2dقابل مشاهده است .یک چنین رزونانس
اکسایتون قابل تنظیمی میتواند برای کاربرد در نشردهندهها و مدولهکنندههای نور کاه از طریاا الکتریساته قابال تنظایم
هستند مناسب هستند.
احر متدودیت کوانتومی اشتارک نه تنها به خوبی قادر به کنترل انرژی اکسایتون بین هیهای است بهکه همچناین اوِرلا
توابع موج الکترون و حرره را در جهات خارج از برنامه تغییر میدهد که بر روی طول عمر اکسایتون بین هیهای موحر است.
وانگ و همکارانش تنظیم طول عمر اکسایتون بین هیهای را بهوسیههی یک میدان الکتریکی خارجی در دوهیههای همگن
 WSe2با طول عمری باهتر از  21نانوحانیه نشان دادهاند .طوهنیتر نمودن طول عمر اکسایتون مرحههای مهام از مراحهای
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است که به سوی تراکم اکسایتون در این سیستم ماده طی میگردد.
قطبیت دره و طول عمر اکسایتون بین الیهای
عالوهبر انرژی اکسایتون بین هیهای و طول عمر ،ورودی الکتریکی نیز شاکل وابساتگی -دره را در دوهیاههاای

TMD

تنظیم مینماید .همینطور در تک هیههای  ،TMDقطبیت درهی اکسایتون بین هیهای میتواند با استراده از پم دورانای
نور قطبیده در دوهیههای  TMDتولید گردد .به طور مشابه این پدیده را میتوان بهوسیههی قطبیت پم در نشر اکساایتون
بین هیهای احبات نمود .ریوِرا و همکارانش در مطالعهی دوهیههای ناهمگن  MoSe2/WSe2نشان دادهاند که هم قطبیات
دره اکسایتون بین هیهای و هم طول عمر قطبیت را میتوان با ورودی الکتروستاتیک تنظیم نماود .طاول عمار درهای باه
اندازهی  01نانوحانیه نشان داده شده است .با بهبود در کیریت نمونه ،در کارهاای بعادی امکاان اینکاه دو یاا چناد ویژگای
مشخصه را در طیف فوتولومینسانس اکسایتون بین هیهای استنباط کنند به وجود آمد (دوهیههای همگن  WSe2در شکل
 2bو  2cو دوهیههای ناهمگن  MoSe2/WSe2در شکل 2dا .به صورت جالب کیاروچی و همکارانش مشاهده نماودهاناد
که دو نشر بین هیهای اصهی برای دوهیههای ناهمگن  MoSe2/WSe2تتت پمپاژ نور قطبیده دورانای ،ت)ابال ماارپیچی
دارند ،یکی با حرظ قطبیت پم و دیگری با معکوس نمودن قطبیت پم (تصویر 1cا .همچنین دو مشخصه ،یک شایرت
زیمان با عالمت مخالف تتت یک میدان مغناطیسی ایستا را نشان میدهند .عالوهبر این ،به دلیال اینکاه شادت نشار دو
انت)ال ،وابستگی دوپینگ متراوتی دارند کیاروچی و همکارانش توانستند قطبیت نشر را باهوسایههی ورودی الکتروساتاتیک
کنترل کنند (تصاویر 1d-1aا .شکل چندگانهی انت)اهت اکسایتون بین هیهای و وابستگی ورودی قطبیت دره طول عمر آن
تاکنون ت)ریباً ناشناخته باقیماندهاند .با این وجود ،یافتههای ذکر شده پتانسیل اکسایتون بین هیهایِ دوهیههای  TMDبرای
کاربرد در پدیدهی اسپین -دره در شاخهی اپتوالکترونیک را تأیید مینمایند.
راه پیش رو
نمایش طول عمر باهی اکسایتون بین هیهای ،فرصت ایده آلی را برای سرد کردن اکسایتونها به منظور تراکم اکسایتون
در دوهیههای  TMDفراهم نمود .پیوند بسیار قوی اکسایتون در این سیستم به شعاع بور بسیار کوچک آن اشاره ماینمایاد
(حدود  1نانومترا و همچنین اشاره به امکان دستیابی به چگالی باهی اکساایتون یعنای هماان تاراکم در دماای بااه دارد
(تئوری ،دمای تراکم  111کهوینی را برای رساندن چگالی اکسایتون به م)دار  1112 cm-2را پیش بینی ماینمایادا .باا ایان
وجود مطالعهی اخیر بهوسیهه ی وانگ و همکارانش نشان داده است که فرآیندهای آسایش ییار خطای مانناد فرآیناد اوژه،
چگالی اکسایتون در حالت پایا را تا حدود  1111 cm-2در دوهیههای  TMDمتدود مینماید .رویکرد نوآورانهای نیاز است تا
بتوان به طور همزمان هم فرآیند بازآرایی اوژه را متوقف نمود و در م)ابل ،برهمکنش اکسایتونی بین هیهای را قدرتمند نگه
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داشت .به عنوان نمونه ،این را میتوان بهوسیههی جاسازی اتوماتیک سدهای نازک بین دو تک هیهی  TMDمورد بررسای
قرار داد .چالش تراکم اکسایتون در دمای باه در مورد دوهیههای  TMDهنوز فراروی ماست .با کنترل آزمایشاگاهیِ بهتار
خواص فیزیکی اکسایتونهای بین هیهای در سیستمهای  ،TMDاکساایتونهاای باین هیاهای آینادهای روشان را بارای
تت)ی)ات عهمی ترسیم مینمایند.
عالوهبر کنترل الکتریکی ،دستکاری اکسایتونهای بین هیهای بهوسیههی تنظیم ساختار میتواند ابزار قدرتمناد دیگاری
باشد .وقتی دو تکهیهی  TMDبه طور عمودی بهوسیههی نیروی واندروالس جرت میشوند ،همترازی نوار بهوسیههی توابع
کار تکهیهها مشخص میگردد یعنی برهمکنش بین هیهای و همترازی برشهای کریساتالی دوهیاه .سااختار الکترونای
دوهیههای  TMDبه زاویه ی نسبی چرخش بین دوهیه بسیار حساس است کاه فرصات خاوبی را بارای کنتارل چرخشای
اکسایتونهای بین هیهای و پاسخ آنها به میدانهای الکتریکی و مغناطیسی خارجی فراهم مینماید .وجود چارخشهاای
نسبی کوچک بین دوهیهی  TMDبرای تولید یک الگوی موجی در فضای واقعی و شیرت مومنتوم بین ترازهای الکترون و
حررهی جایگرفته در هیههای مختهف پیشبینی شده است .یک چنین احری روی قواعد انتخاب نوری برای اکسایتونهاای
بین هیهای از عالقمندی های پرارزش جاری است .انتظار میرود قسمتهای مسطح باندهای موجی شکل اکسایتون باع
بهبود احرات برهمکنشهای اکسایتون -اکسایتون و پیرو آن احرات نوری ییار خطای سیساتم گردناد .باه عاالوه موقعیات
باندهای موجی شکل اکسایتون به همراه رسانندگی نوری بهبود یافته در لبههای نمونه به دلیل تشکیل حالاتهاای لباهی
اکسایتونی کایرال ،پیشبینی شده است .در هر حال مطالعات تجربی روی اکسایتونهای بین هیهای پیرامون دوهیاههاای
پیچ خوردهی  TMDدر ابتدای راه خود به سار مای بارد .در یکای از تت)ی)ااتی کاه اخیارا پیراماون دوهیاههاای نااهمگن
 MoSe2/WSe2با چرخش  01درجهای انجام شده است ،نگهر و همکارانش فاکتور  gحدود  11را برای اکسایتونهای باین
هیهای نشان دادهاند که با عدد  0که مربوط به یک هیه  TMDاست مغایرت دارد .نتایج بهوسیههی هامتارازی درهی  Kدر
یکه هیه با درهی  Ḱدر هیهی دیگر و کمک و پشتیبانی درهی ترکیب شده با گشتاور مغناطیسی اکساایتون تشاریح شاده
است .ما انتظار داریم پیشرفتهای زیادی را در این موضوع در آینده مشاهده نمائیم.
پیشرفت قابل توجه دیگر در مطالعهی مواد دوبعدی (2dا ،کنترل خواص الکترونی و مینی باندهای موجی شکل بهوسیههی
بهکارگیری فشار است (به عنوان نمونه در ساختارهای ناهمگن گرافن -نیترید بورا .در کل ،به دلیل پیوند ضعیف واندروالس
بین هیه ها در ساختار ناهمگن عمودی مواد دوبعدی ،بهکارگیری فشار ،شدیداً بر روی جداسازی بین هیهای و جرت شادن
الکترونی موحر است و موجب شیرت مینی باندها و تغییر گافشان میگردد .همچنین ما انتظاار داریام فشاار باه طاور ماوحر
اکسایتونهای بین هیهای و باندهای موجی شکل اکسایتون را در دوهیههای ماوجی شاکل تنظایم نمایاد .کنتارل فشاار
سوپرشبکهی موجی شکل و پتانسیل موجی میتواند به داماندازی اکسایتونها در کمترین پتانسیل ماوج کماک نمایاد کاه
منجر به تشکیل آرایهای از نشردهندههای متمرکز اکسایتون در دوهیههای  TMDمیشاود .باا پیشارفت فیزیاک جدیاد و
5
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کنترل پذیری و انعطا پذیری بیساب)ه ی مهندسی ،ما باور داریم که به طور کهی ساختارهای ناهمگن واندروالس دوبعدی
و به طور خاص دوهیههای  ،TMDسیستم مواد بینظیری را عرضه میکنند که بهوسیههی تت)ی)ات و کاربردهای مرتبط با
اکسایتون بین هیهای دنبالهگیری میشود.
منبع
Nature Nanotech, 13 (2018) 974–976.

شکل .1اکسایتونهای بین الیهای )a .الکترونها و حفرهها بهوسیلهی یک میدان الکتریکی به دو سیم کوانتومی جفت شده جدا شدهاند اما بهوسیلهی
برهمکنش کولنی به یکدیگر متصلاند تا اکسایتونهای بین الیهای شکل بگیرد  )bدوالیههای ناهمگنی مانند  MoS2/WSe2و  MoSe2/WSe2همترازی
باند نوع  IIرا تشکیل میدهند .الکترونها وحفرهها بهوسیلهی یک میدان بین الیهای توکار جدا شدهاند.

شکل  .2اثر محدودیت کوانتومی اشتارک در دوالیههای  )a .TMDساختار نوار الکترونی دوالیهی همگن  WSe2همراه با لبههای نوارهای رسانش و
ظرفیت به ترتیب در نقاط  Qو  .K/Ḱخطوط و خط چینها به ترتیب مربوط به نوارهای دوالیه هستند .یک میدان الکتریکی خارج از برنامه ،اختالف پتانسیل
الکتروستاتیکی بین الیهای  φرا ایجاد میکند .خط قرمز مربوط به انتقال  IXاکسایتون بین الیهای است )b-d .نمودارهای کانتور طیف فوتولومینسانس به
عنوان تابعی از ولتاژ ورودی برای دوالیهی طبیعی  .)b( WSe2دوالیهی آالییده  WSe2با چگالی دوپینگ  .)c( 1112 ₓ1.3 cm-2و دوالیهی ناهمگن
 .)d( MoSe2/WSe2ترکیبی از یک ولتاژ ورودی باال ( )VTGو ولتاژ ورودی برگشتی ( )VBGبرای تغییر میدان الکتریکی خارج از برنامه با وجود ثابت نگه
داشتن دوپینگ چگالی به کار میرود .در  bو  ΔV ،cاختالف ولتاژ بین دو ورودی همارز است .در  ،dمیدان الکتریکی در سمت راست محور عمودی نمودار
نشان داده شده است .انرژی اکسایتونهای بین الیهای (مشخصههای فوتولومینسانس نوری) به طور خصی با ولتاژ ورودی متناسب است.
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شکل  .3اثر ورودی الکتروستاتیک بر روی اکسایتونهای بین الیهای در دوالیههای ناهمگن  )a .MoSe2/WSe2نمودار کانتور اختالف شدت ()ΔlRL
نشر چپ -دست ( )σ +و راست -دست (–  )σبه عنوان تابعی از ولتاژ باالی ورودی  .VTGدستگاه با نور قطبیدهی چپ گرد پمپ شد .دو شاخصهی نشر بین
الیهای ( IX1و  )IX2از مارپیچیهای متقابل را میتوان به طور واضح برای ولتاژهای ورودی مثبت حل نمود )b-d .حل دستی طیف فوتولومینسانس
اکسایتونهای بین الیهای برای سه نمایندهی ولتاژ ورودی که با خط چین در  aمشخص شدهاند.
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