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 در ناحیهی طول موج مرئیWSe2 تعیین ثابت گذردهی و جذب تک الیههای
 فریناز قربانی و مریم مرادی،نرگس انصاری
 تهران، دانشگاه الزهرا،گروه فيزیک
) با گافهای نواری مستقیم افق جدیدی در کاربری این مواد در فوتونیک وTMDC(  الیههای دوبعدی کلکوژنایدهای فلزات واسطه- چکیده
 در این مقاله مدل. ها دارای ویژگیهای اپتیکی ویژهایی میباشدTMDC  به عنوان یکی ازWSe2  تک الیه.الکترواپتیک ایجاد کرده است
 در ناحیه طول موج مرئی و مادون قرمز نزدیک استفاده کردهایم که تطابق بسیار خوبی با نتایجWSe2 لورنتس را برای ثابت گذردهی تک الیه
 است و قلههای جذب بر فرکانسهای تشدید مدلWSe2  رفتار جذب ساختار همانند رفتار قسمت موهومی ثابت گذردهی تک الیه.تجربی دارد
 در حضور چند زیرالیه ی متعارف در کارهای تجربی را بررسی نموده و دریافتیم که استفاده ازWSe2  جذب تک الیه.لورنتس منطبق میباشد
 نتایج ما برای استفاده از تک الیه.زیرالیه باعث کاهش میزان جذب می شود و با افزایش ضریب شکست زیرالیه میزان جذب کاهش مییابد
. در ادوات اپتوالکترونیک میتواند مفید باشدWSe2
. مدل لورنتس، كلکوژنایدهای فلزات واسطه، جذب، ثابت گذردهی،WSe2  تک الیه-كليد واژه

Determination of Permittivity and Absorption of WSe2 Monolayers in the
Visible Wavelength
Narges Ansari, Farinaz Ghorbani, Maryam Moradi
Department of Physics, Alzahra University, Tehran
Abstract- Two dimensional transition metal dichalcogenide (TMDC) layers with direct band gap have opened new
research horizon for application in photonics and optoelectronics. WSe 2 monolayer from TMDCs family shows
interesting optical properties. In this paper, we applied the Lorentz model to determine the permittivity of single
WSe2 layer in visible and infrared range and found good agreement with those of experimental results. The
absorption of the structure is similar to imaginary component of the single WSe 2 layer and absorption peaks are
found to be coincidence with Lorentz resonance wavelength. We furthermore investigate the absorption of single
WSe2 layer on different substrates which is commonly used in experiments. It is found that the substrate has an
important role to reduce the absorption and absorption decreases with increasing the refractive index of substrate.
Our results can be useful to design optoelectronic devices designed based on TMDCs.
Keywords: absorption, Lorentz model, permittivity, transition metal dichalcogenide, WSe2 monolayer
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 -1مقدمه

)Transition Metal Dichalcogenides (TMDC

1

برهم كنشهای نور-ماده و توصيف خصوصيات مواد با كمک
تابع دیالکتریک مواد امکانپذیر میشود .با استفاده از تابع
دیالکتریک میتوان بين دادههای تجربی و تئوری طيف
جذب و عبور و بازتاب ارتباط برقرار كرد .در مرجع [ ،]5تابع
دیالکتریک تک الیههای  TMDCبا استفاده از آناليز مقيد
كرامرز كرونيگِ طيف بازتاب ،بدست آمده است .استفاده از
این روش مستلزم بکارگيری تعداد زیادی فركانس تشدید در
فرایند محاسبات است كه زیاد بودن تعداد فركانسها از نظر
فيزیکی مطلوب نيست.
ما در این مقاله به بررسی ویژگیهای اپتيکی  WSe2به
عنوان یکی از مواد  TMDCمیپردازیم .با استفاده از مدل
لورنتس در ناحيه مرئی و نزدیک مادون قرمز كه فقط چهار
فركانس تشدید در آن بکار رفته تابع دیالکتریک تکالیه
 WSe2را بدست آوردهایم كه تطابق بسيار خوبی بين نتایج
تئوری در مورد طيفهای بازتاب و جذب با طيفهای تجربی
در مرجع [ ]5بدستآمده است .همچنين تاثير زیرالیه بر
ویژگی های اپتيکی این تک الیه و ميزان جذب آن را نيز
بررسی كردهایم.

 -2تئوری
ساختار مورد بررسی شامل دو محيط دی الکتریک نيمه بی
نهایت هوا و زیر الیه به ترتيب با ضریب شکست  n0و  snمی-
باشد كه تک الیه  WSe2در مزر بين دو محيط هوا و زیرالیه
قرار دارد.
برای بدستآوردن مشخصههای اپتيکی ساختار ،طيف عبور،
جذب و بازتاب ،نيازمند ارائهی مدل برای ثابت گذردهی تک
الیه  WSe2هستيم .مدل لورنتس به عنوان مدل مناسب
توجيح كننده خواص نوری تک الیه  WSe2در محدودهی
طول موج مرئی 300 ،تا  800نانومتر پيشنهاد میشود كه در
این مدل ثابت گذردهی به صورت

تعریف میشود كه در آن  ωpفركانس پالسما ε∞ ،گذردهی
 ωj ،DCفركانس تشدید ja ،قدرت نوسان و  jbفاكتور ميرایی
نوسانگر  jام میباشد[ .]6ثابت گذردهی تک الیه  WSe2را
میتوان به صورت  ε = εreal + εimagنمایش داد .كه  εrealو
 εimagبه ترتيب قسمت حقيقی و موهومی ثابت گذردهی می-
باشد.
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پيشرفتهای اخير در توسعه الیههای اتمی نازک از بلورهای
تودهایی با پيوند واندروالس برای اكتشاف الیههای دوبعدی،
فرصتهای جدیدی دركاربردهای مواد ایجاد كرده است .این
مواد دو بعدی جدید دارای خواص مکانيکی ،الکترونيکی و
نوری قابل توجهی هستند كه در همتایان تودهایشان وجود
ندارد [ .]1با این خواص منحصر به فرد ،بلورهای دو بعدی
عالقه علمی و فن آوری فوق العاده ای را بهخود جلب كرده-
اند .گرافن برجستهترین مثال از بلورهای دو بعدی است كه
ساختار دو بعدی آن ،خواص الکترونی و نوری منحصر به
فردی را ایجاد كرده است اما عدم وجود یک شکاف انرژی تا
حد زیادی كاربرد آن در نيمه هادی مورد نياز را محدود می-
كند .تک الیههای كلکوژنایدهای فلزات واسطه )TMDC( 1با
فرمول شيميایی  ،)M = Mo, W; X = S, Se( MX2گافهای
نواری مستقيم در ناحيهی مادون قرمز نزدیک و مرئی دارند
كه افق جدیدی در كاربری این الیههای دوبعدی برای
فوتونيک به عنوان تابشگر و آشکارسازها و الکترونيکهای
نوری بهعنوان ترانزیستور باز كرده اند [.]۲
تعامل ضعيف بين الیه ایِ واندروالس  TMDCها اجازه می-
دهد تا این مواد با طيف وسيعی از زیرالیهها انطباق پيدا
كنند كه از ویژگیهای مطلوب تابشگرهای كوانتومی دو
بعدی است كه روی زیرالیههای مختلف با ضریب اطمينان
منتقل میشوند كه ادغام بر روی تراشه مدارهای فوتونی
كوانتومی را قادر میسازد [.]3
از سوی دیگر به دليل برهمکنش قوی نور-ماده و گاف نواری
مطلوب  1تا  ۲الکترون ولت این مواد ،جذب نور خورشيد در
ضخامت كمتر از  1نانومتر درحدود  5تا  10درصد گزارش
شده كه جذب بيشتری از  GaAsو  Siرا نشان داده
است[ .]۴جذب نوری تک الیههای  TMDCدر ناحيهی
طيفی مرئی و مادون قرمز نزدیک ،از طریق انتقال مستقيم
بين نوار ظرفيت و نوارهای رسانش است كه توجه زیادی را
به عنوان منابع تک فوتون بر اساس گاف مستقيم جلب كرده
است .به عنوان مثال ،تاكنون چندین آشکارساز نوری بر
اساس منابع تک فوتون دیسولفيد موليبدن ،MoS2 ،و دی-
سلنيد تنگستن ،WSe2 ،با راندمان باال در طول موجهای
مرئی ساخته شده اند [.]3
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طيف عبور و بازتاب ساختار برای تابش عمودی ،با استفاده از
روش ماتریس انتقال ۲محاسبهمیشوند [ .]7با مشخص بودن
ميزان عبور ( )Tو بازتاب ( ،)Rجذب ( )Aاز رابطه
 A  1  R  Tبدست میآید .در محاسبات همه مواد غير
مغناطيسی فرض میشود) (μ = 1و ضخامت تک الیه ،WSe2
 0/6۴9نانومتر میباشد .ضریب شکست مختلط  WSe2با

 1۴-1۲بهمن 1395

نشان داده شده است.

 kبه ترتيب ضریب شکست و ضریب خاموشی ماده ناميده
میشود.

 -3نتایج
با توجه به وابستگی ویژگیهای اپتيکی به ثابت گذردهی تک
 بدست آمده
الیه  ،WSe2قسمت حقيقی و موهومی
W Se2

از روش لورنتس در شکل  1نشان داده شده است.

شکل -۲بخشهای موهومی ثابت گذردهی مربوط به مدل لورنتس برای
.j=1,2,3,4

ویژگیهای اپتيکی ،طيف عبور ،بازتاب و جذب ،تک الیه
 WSe2معلق یعنی برای حالتی كه زیر الیه هوا باشد ،در
شکل  3نشان داده شده است.

شکل -1قسمت موهومی و حقيقی ثابت گذردهی تک الیه  WSe2بر
حسب طول موج.

نتایج عددی ثابت گذردهی  WSe2با مدل لورنتس ،تطابق
بسيار خوبی با نتایج ذكر شده در مقاله [ ]5دارد .همانطور
كه در شکل دیده میشود قسمت موهومی گذردهی دارای ۴
پيک در طول موج های 598 ،508 ،۴30و  753نانومتر می-
باشد كه هر یک از طول موجها همان طول موجهای تشدید
مدل لورنتس هستند .تاثير هر یک از جمالت نوسانی مدل
لورنتس ،در بخش موهومی گذردهی  ،WSe2در شکل ۲

)Transfer Matrix Method (TMM

2

شکل -3طيف عبور ،بازتاب و جذب تک الیه WSe2بر حسب طول موج.

ميزان بازتاب در كل بازهی طول موج مرئی تقریبا صفر است
در نتيجه با افزایش جذب ،عبور كاهش مییابد .با توجه به
وابستگی جذب اپتيکی به قسمت موهومی گذردهی الیهها و
بزرگ بودن  εimagتک الیه  WSe2در ناحيه مرئی نسبت به
هوا ،رفتار جذب ساختار تحت تاثير قسمت موهومی گذردهی
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استفاده از  N(λ) = n + ik =  WSe 2بدست میآید كه  nو
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.نسبت به حالت معلق بيشتر كاهش مییابد
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نتیجهگیری-4
 در ناحيه طول موج مرئی وWSe2 ثابت گذردهی تک الیه
مادون قرمز نزدیک با استفاده از مدل لورنتس را بررسی
 رفتار.كردهایم كه تطابق بسيار خوبی با نتایج تجربی دارد
جذب ساختار همانند رفتار قسمت موهومی ثابت گذردهی
 است و قلههای جذب بر فركانسهای تشدیدWSe2 تک الیه
 درWSe2  جذب تک الیه.مدل لورنتس منطبق میباشد
حضور چند زیرالیهی متعارف در كارهای تجربی را بررسی
نموده و دریافتيم كه استفاده از زیرالیه باعث كاهش ميزان
جذب میشود و با افزایش ضریب شکست زیرالیه ميزان
.جذب كاهش مییابد
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 قرار میگيرد و در فركانسهای، εimag ،WSe2 تک الیه
 بيشينه مقدار. پيکهای جذب مشاهده میشود،تشدید
 است و در0/16۴  نانومتر برابر با۴30 جذب در طول موج
 است0/10  نانومتر دارای كمينه جذب516  تا۴03 بازهی
WSe2 كه با توجه به ضخامت كمتر از یک نانومتر تک الیه
.مقدار قابل توجهی است
 با زیرالیه هوا امکان پذیرWSe2 از آنجاییكه تهيهی تک الیه
 در حضور زیرالیه بررسیWSe2 نمیباشد باید ویژگیهای
 وجود زیرالیه به خاطر بازتابهای متوالی روی جذب.شود
،fused Silica  بدین منظور زیرالیههای.ساختار اثر میگذارد
 كه بيشتر در كارهای تجربی مورد استفاده قرارSiO2  وSi
میگيرند را انتخاب كردیم كه ضریب شکست
]8[ از مرجعnSi  ضریب شکست، n fusedSilica  1.459
از رابطهی
nSiO2  1.28 

nSiO2

گرفته شده است و ضریب شکست

1.072
1.1022

(  103 ) 2  1.005  10 2 (  103 ) 2  100

.]9[ بدست میآید كه در آن طول موج برحسب نانومتر است

.WSe2  اثر زیرالیههای متفاوت در ميزان جذب ماده-۴شکل

تاثير زیرالیه در جذب را با حالتی كه زیرالیه هوا باشد در
 میتوان مشاهده نمود كه استفاده از. مقایسه كردهایم۴شکل
- در بين زیرالیه.زیرالیه باعث كاهش ميزان جذب میشود
fused های انتخاب شده كمترین ضریب شکست مربوط
 مشاهده میشود كه. استSi  و بيشترین مربوط بهSilica
ميزان جذب در ساختاری با زیرالیه با ضریب شکست باالتر
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