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 درپدیدهΛ بررسی ضریب جذب خطی در یک نقطهی کوانتومی سه ترازی با پیکربندی
شفافیت القایی الکترومغناطیسی تحت اثرات میدان مغناطیسی و برهمکنش اسپین مدار
 حسن رنجبر عسکری و بهجت بهروزیان،امينه پيرامون
 رفسنجان، بلوار والیت،)دانشکده فيزیک دانشگاه ولی عصر(عج
 با پتانسیل سهموی تحت شفافیت القاییΛ  ضریب جذب خطی در یک نقطهی کوانتومی سه ترازی مدل، در این مقاله- چکیده
 ضریب جذب خطی با.الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن میدان مغناطیسی خارجی و برهم کنش اسپین مدار مورد بررسی قرار گرفته است
.تغییر میدان مغناطیسی و شعاع نقاط کوانتومی استوانهای همچنین با فرض اثر اسپن مدار تغییر میکند
.مغناطيسی

 ميدان، ضریب جذب خطی، شفافيت القایی الکترومغناطيسی، برهم كنش اسپين مدار-كليد واژه

Investigation of linear absorption coefficient in a cylindrical quantum dot tree
levels Λ model in phenomenon of electromagnetically induced transparency
The effects of magnetic field and interaction spin-orbit
Amineh Piramoon, Hassan Ranjbar Askari and Behjat Behroozian
Abstract- In this paper, linear absorption coefficient in a three-level quantum dot Λ model with parabolic potential under
electromagnetically induced transparency Considering the external magnetic field and interaction spin-orbit is investigated. Linear
absorption coefficient changes by change the magnetic field, radius cylindrical quantum dots and also with assume effect spinorbit.
Keywords: : Interaction Spin-Orbit, Electromagnetically Induced Transparency, Linear Absorption Coefficient
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بيست و سومين كنفرانس اپتيک و فوتونيک و نهمين كنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

 -1مقدمه

ميدان الکتریکی ،مقدار پذیرفتاری الکتریکی x ،به دست
میآید .در نهایت ضریب جذب خطی متناسب با قسمت
موهومی پذیرفتاری مرتبه اول است ،بررسی میشود.

 -2مدل اتمی و معادالت
سيستم اتمی سه ترازه با پيکربندی الندا ،شامل تراز پایه
 0دو تراز برانگيختهی  1و  2در نظر میگيریم
(شکل .)۱گذارهای  0  2و  1  2مجاز و گذار
 0  1ممنوعه فرض شده است  1 .نرخ واهلش

مربوط به تراز  1و   2نرخ واهلش مربوط به تراز 2
است .با تابش ليزر ضعيف كاوشگر با فركانس   pو با طول
موجی در ناحيهی نور مرئی ،تراز  0به تراز  2كوپل
میشود و همچنين با تابش ليزر قوی به نام ليزر كنترل با

فركانس  cو با طول موج نور مرئی ،تراز  1به تراز 2
كوپل میشود .میتوان گفت فركانس ليزرهای كاوشگر و
كنترل بستگی به شعاع و ارتفاع نقطهی كوانتومی و اختالف
ترازهای انرژی دارد .برای مشاهده پدیده شفافيت نوع ليزر
مورد استفاده ،ليزر پيوسته میباشد .هاميلتونی سيستم در
تصویر برهم كنش و با در نظر گرفتن تقریب دو قطبی و موج
چرخان به صورت زیر نوشته می شود:
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معادالت حركت عناصر ماتریس چگالی برابر خواهد بود با:
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(  i  m , nو  ) j  n , mاست .در حالت پایا با فرض اینکه
 00  1و  11   22  0معادالت را حل كرده و با فرض
ضعيف بودن ليزر كاوشگر ،برای عناصر ماتریس چگالی
نوشته میشود:
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با استفاده از رابطهی بين قطبش و ميدان الکتریکی میتوان
نوشت:
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 Nچگالی سيستم در واحد حجم است .با محاسبهی رابطهی
قبل میتوان ضریب جذب خطی سيستم را به دست آورد:
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شفافيت القایی الکترومغناطيسی ،یک پدیده كوانتومی و
اپتيکی است .در این پدیده جذب ميدان ليزر كاوشگر در
ماده توسط دو یا چند ميدان ليزری قوی به نام ليزر كنترل،
كنترل میشود و ماده را نسبت به ليزر كاوشگر شفاف
میسازد [ .]1خواص اپتيک خطی در مواد اتمی با تداخل
كوانتوم از طریق شفافيت القایی الکترومغناطيسی تغيير داده
میشود [ .]2-4در این مقاله با حل معادالت حاكم بر
مولفههای ماتریس چگالی و با توجه به رابطهی بين قطبش و

 ۱۴-۱۲بهمن ۱395

بيست و سومين كنفرانس اپتيک و فوتونيک و نهمين كنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران
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بردار واحد در جهت رشد بلور است.
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تعریف میشوند.
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گرفته شده است .به طوری كه این ویژه حالتها برابر مقادیر
زیر میباشند:
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 -2-2نتایج و نمودارها

شکل  :۴ضریب جذب خطی در حضور و عدم حضور برهمكنش اسپين
مدار و قطبش در جهت z

 -3نتیجهگیری

شکل  :۲ضریب جذب خطی در حضور و عدم حضور ميدان مغناطيسی و
قطبش در جهت z

در شکل  3با انتخاب قطبش در جهت  ،zمقدار ضریب جذب
خطی با افزایش شعاع نقطهی كوانتومی ،ثابت است .پهنای
پنجرهی شفافيت نيز تغيير نمیكند.

در این مقاله ضریب جذب خطی با تغييرات ميدان
مغناطيسی ،شعاع نقاط كوانتومی استوانهای و با در نظر
گرفتن اثر اسپين مدار بررسی شده است .اگر قطبش در
جهت  zانتخاب شود ،اعمال ميدان مغناطيسی باعث
جابجایی ترازهای انرژی میشود .در قطبش  ،zمقدار ضریب
جذب خطی با تغييرات شعاع نقطهی كوانتومی ،ثابت است.
به طور كلی ترازهای انرژی بستگی به شعاع و ارتفاع نقطهی
كوانتومی دارد ،برای قطبش  zگذارهایی اتفاق میافتد كه
بستگی به شعاع نقطهی كوانتومی ندارد .با در نظر گرفتن
برهمكنش اسپين مدار در قطبش  ،zپهنای پنجرهی
شفافيت كه همان بازهی فركانسی كه سيستم نور را عبور
میدهد ثابت میباشد.
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اگر قطبش در جهت  zو )  os  7 1011 (eV  mانتخاب شود،
در شکل  ۲میبينيم با افزایش ميدان مغناطيسی در جذب
خطی ،پهنای پنجرهی شفافيت ثابت است .ماكزیممهای
جذب با زیاد شدن ميدان مغناطيسی بيشتر میشود .محل
این بيشينهها با افزایش ميدان تغيير میكند.

