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افزایش بهره بدون وارونی جمعیت در سیستم های ترکیبی
 سيده حميده كاظمی و محمد محمودی،زهرا طاهری
 زنجان،45371-38791 صندوق پستی،گروه فيزیک دانشگاه زنجان
 اثرات نوری در یک سیستم ترکیبی پیچیدهی متشکل از یک نقطهی کوانتومی نیمه هادی و،چکیده – در این مقاله
 از معادالت ماتریس چگالی غیرخطی برای. بررسی میشود،یک نانو فلز که با یک میدان ضعیف برهمکنش دارد
 وابستگی پذیرفتاری های این، سپس. نانو فلز و کل سیستم استفاده شده است،توصیف خواص نوری نقطهی کوانتومی
 نشان داده میشود که در طیف وسیعی از.ی نقطه کوانتوم و نانو فلز بررسی شده است
ِ اجزا به فاصلهی بین ذرها
 پذیرفتاری نقطه کوانتومی منجر به بهره بدون وارونگی شده و محاسبه شده است این پذیرفتاری به شدت،فرکانس ها
.به حضور نانو فلز بستگی دارد
. نقطه كوانتوم، نانو فلز،سيستم دو ترازی

، پذیرفتاری خطی-كليد واژه

Enhancement of gain without inversion in hybrid systems
Zahra Taheri, Seyedeh Hamideh Kazemi and Mohammad Mahmoudi
Department of Physics, University of Zanjan, University Blvd, 45371-38791, Zanjan, Iran
Abstract- In this paper, optical effects of a hybrid complex system consisting of a semiconductor
quantum dot and a metal nanoparticle interacting with a weak field is investigated. Nonlinear
density matrix equations are used in order to describe optical properties of the quantum dot, the
nanoparticle, and the entire system. Then, dependency of the susceptibilities of these component
on the interparticle distance between the quantum dot and the nanoparticle is studied. It is
demonstrated that for a wide range of frequencies, susceptibility of the quantum dot leads to gain
without inversion and is calculated that the susceptibility is severely dependent on presence of the
metal nanoparticle.
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-1مقدمه

-2مدلها و معادالت
یک ساختار تركيبی متشکل از یک ( MNPدر اینجا طال) با
شعاع  aو یک  SQDكروی در نظر گرفته شدهاست كه در
محيط آب با ثابت دی الکتریک   envقرار گرفتهاست.
فاصلهی مركز تا مركز بين دو ذره  Rفرض شده كه R  a
و همچنين شعاع نقطه كوانتومی بسيار كوچکتر از شعاع نانو
فلز است (شکل  SQD .)1یک سيستم دو ترازی بوده كه
تراز  1حالت پایه و تراز  2حالت برانگيخته را نشان می
دهد و اختالف انرژی بين دو تراز  0است .برهمكنش بين
SQDو  ،MNPاز طریق گشتاور دو قطبی الکتریکی بزرگ
 SQDو تشدید پالسمونهای  MNPصورت میگيرد .در
اینجا ،ميدان جفت كننده در راستای محور  Zقطبيده شده
است .تابع دی الکتریک مختلط  ،  m ( ) ،MNPكه وابسته
به فركانس است ،به صورت مجموع سهمهای الکترون آزاد و
گذارهای بين باندی (الکترونهای مقيد) بيان میشود [.]9

شکل  :1سيستم تركيبی نقطهی كوانتومی و نانو فلز

در تقریب موج چرخان ،ميدان به صورت
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در اینجا  N  10و  ESQDاز رابطهی زیر محاسبه میشود:
3

() 5

E0 S  1 PSQD a
2 eff 1
R3



E0
2 eff 1

ESQD 

(n  1) 2  n PMNP a 2 n 1
.
 eff 1
R2n 4



جملهی اول رابطهی باال نقش مستقيم ميدان خارجی را
نشان داده ،جملهی دوم آن ،نشان دهندهی ميدان توليدی
توسط پالسمونها است كه به طور مستقيم توسط ميدان
توليد شده و جملهی سوم ،سهم غير مستقيم  SQDاست كه
با پالسمونها برهمكنش دو قطبی دارد و با رابطهی مقابل
 PSQD  12  21توصيف می شود .همچنين تابع دی
فلز،
نانو
الکتریک
)   n  ( m ()   env ) ( m()  (n  1 n) envبوده و
به
موثر
الکتریک
دی
ثابت
صورت   eff 1  (2 env   s ) 3 envتعریف میشود.
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در سالهای اخير ،ویژگیهای اپتيکی نانو سيستمهای
متشکل از یک نيمه رسانای نقطه كوانتومی ( )SQDجفت
شده با یک نانو فلز كروی ( )MNPكه از طریق پيوند كولنی
با یکدیگر تعامل دارند ،توجه بسياری را به خود جلب كرده
است [ .]1قرار دادن نقطهی كوانتومی در كنار یک نانو فلز،
منجر به تغيير ميدان الکترومغناطيسی این سيستم كوانتومی
شده كه این تغيير از طریق بر همكنش بين اكسيتونها از
نقاط كوانتومی [ ]3،۲و پالسمونهای سطحی از نانو فلزات
حاصل میشود .قرار گرفتن نقطهی كوانتومی و نانو فلز كنار
هم ،منجر به چندین پدیدهی جالب شده است؛ برای مثال:
متارزونانس پالسمونی [ ،]4دو پایایی نوری [ ،]5پاسخ نوری
غير خطی [ ،]6بهره بدون وارونگی [ ]7و پذیرفتاری نوری
[ .]8شایان ذكر است كه همهی این پدیدهها ،تحت
برهمكنش با یک ميدان كاوشگر مطالعه شدهاند .در این
مقاله ،خواص اپتيکی این سيستم تركيبی را بررسی كرده و
نشان خواهيم داد كه پذیرفتاری نانو فلز و نيمه هادی نقطه
كوانتومی ،به شدت تحت تاثير یکدیگر بوده و پذیرفتاری كل
سيستم نيز تحت تاثير فاصلهی بين این دو ذره است.
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سيستم عبارتند از T1  0.8ns,  s  6 0 ,  env  1.8 0 , 0  2.5eV , 12  0.65enm, a  7.5nm,  / V  5  1023 m3 :و

در ادامه ،معادالت ماتریس چگالی سيستم تحت تقریب موج
چرخان به صورت زیر در می آید:
1
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در معادالت باال ،كميت  (t )   22  11كه عددی حقيقی
است ،اختالف جمعيت بين دو تراز  1و  ۲را نشان داده
و  ،     0ناميزانی ميدان اعمال شده از تشدید است،
عالوه بر این T1 ،زمان واهلش جمعيت و  T2واهلش ناشی از
فرآیند وافازی  SQDاست.
در نهایت ،با حل معادالت ماتریس چگالی در حالت پایا به
روابط تحليلی زیر برای پذیرفتاری خطی  SQDو MNP
خواهيم رسيد
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پر واضح است كه پذیرفتاری كل سيستم تركيبی به صورت
    SQD   MNPخواهد بود.

.T2  0.3ns

 -۳پذیرفتاریهای نانو فلز ،نقطه کوانتومی و
سیستم ترکیبی
در شکلهای  ۲و  ،3پذیرفتاری خطی  MNP ،SQDو كل
سيستم در فاصلههای مختلف مركز تا مركز  MNP-SQDو
بر حسب تابعی از ناميزانی [ )  ] E    (  0از
ميدان ضعيف ،بررسی شدهاند .در شکل  ،۲پذیرفتاری در
فاصلههای كوچک  Rبررسی شده ،در حالی كه شکل  3این
كميت را برای فاصلههای دورتر به تصویر میكشد .برای
بخش حقيقی پذیرفتاری ( ]  ،) Re[  SQDتوجه داشته باشيد
كه موقعيت تشدید با افزایش فاصله  Rبه طرف ناميزانی
بيشتر میرود .قابل توجهترین نکتهی این نمودارها ،درنمودار
مربوط به ضریب جذب ( ]  ) Im[ SQDاست كه در محدودهی
خاصی از ناميزانی (سمت راست) ،پيک جذب منفی میشود.
این مقدار منفی بخش موهومی ( ]  ) Im[ SQDنشان میدهد
در ناحيهای از فركانسها بهره وجود دارد كه منشاء آن به
برهمكنش منسجم بين  SQDو پالسمونهای سطحی MNP
 ،و انتقال انرژی بين  MNPو  SQDناشی از این برهمكنش
برمی گردد .همان طور كه از شکل  3بر میآید ،پيک جذب
در فاصلههای دور عمال از بين میرود .برای فهميدن فعل و
انفعاالت بين اكسيتونها در  SQDو پالسمونهای ،MNP
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شکل  : ۲طيف پذیرفتاری  ،)a( SQDپذیرفتاری  ،)b( MNPو پذیرفتاری كل سيستم ( )cبرحسب ناميزانی ميدان اعمال شده .پارامترهای این
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) برحسب ناميزانی ميدان اعمال شده و برای فواصلc( ) و پذیرفتاری كل سيستمb( MNP  پذیرفتاری،)a( SQD  طيف پذیرفتاری:3 شکل
. است۲  سایر پارامترهای این سيستم مشابه پارامترهای شکل.دورتر
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 توجه میكنيم كه در شکل3  و۲ ( شکلهایb( به قسمت
 بخش موهومی در ناحيهایR  20nm  برای فاصلهی،3(b(
 با این حال حتی با وجود منفی. منفی میشود،از ناميزانی
 بخش موهومی، Im[ MNP ]  وIm[ SQD ] شدن قسمتی از
 هميشه مثبت است كهIm[ (1) ] پذیرفتاری كل سيستم
.ناشی از نگهداری انرژی سيستم است

بحث و نتیجه گیری
 خواص اپتيکی یک سيستم تركيبی متشکل از،در این مقاله
یک نقطهی كوانتومی و یک نانو فلز كروی بررسی شده است
 همان.كه با یک ميدان الکترومغناطيسی برهمكنش میكند
طور كه انتظار میرفت فاصله ی بين ذرهای نقش مهمی در
SQD تعيين این خواص دارد به طوری كه پذیرفتاری خطی
، عالوه بر آن.منجر به یک طيف جذبی غيرلورنتسی میشود
 برای ناحيهای از فركانسها صفر بوده وSQD طيف جذبی
 بهره بدون وارونگی،در عين حال برای فركانسهای خاصی
 الزم به توضيح است كه برای.جمعيت مشاهده شده است
 وSQD  حتی برای حالتی كه پذیرفتاری های،این سيستم
 بخش موهومی پذیرفتاری كل هميشه، منفی باشدMNP
.مثبت است

604
. معتبر استwww.opsi.ir این مقاله به شرط در دسترس بودن در وبگاه

