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تأثیر پالسمونهای سطحی بر آهنگ گسیل خودبهخود نقطهی کوانتومی دوترازی در
تقریب ورای دوقطبی
 مالک باقری هاروني،زینب فرزانگان
8176473441  كد پستي،  گروه فيزیک،  دانشکده علوم،  دانشگاه اصفهان،  خيابان هزار جریب، اصفهان
 طبق. در این مقاله به بررسی آهنگ گسیل خودبهخود گسیلندهای در محیطهای ناهمگن در شرایط تقریب ورای دوقطبی میپردازیم- چکیده
 در اینجا اثر پالسمونهای سطحی را. بلکه در شرایط مختلف تغییر میکند، ذاتی و منحصربهفرد نیست،اثر پارسل آهنگ گسیل خودبهخود
( استوانهی طویل فلزی راii) ( نانوکره وi)  نقطهی کوانتومی به عنوان گسیلنده در مجاورت.در تغییر آهنگ گسیل خودبهخود بررسی میکنیم
 نشان میدهیم که آهنگ گسیل خودبهخود به عواملی چون ابعاد.در نظر گرفته و تغییر آهنگ گسیل خودبهخود گسیلنده را بررسی میکنیم
. هندسه بستگی دارد، شرایط مرزی، محیط، جهت گشتاور دوقطبی گسیلنده، فاصلهی نقطهی کوانتومی تا سطح فلز،جسم رسانا
 آهنگ گسيل خودبهخود، تقریب ورای دوقطبي، نقطه كوانتومي، پالسمون سطحي-كليد واژه

Influence of surface Plasmons on spontaneous emission of a two-level quantum
dot: Beyond dipole approximation
Zeynab Farzanegan, Malek Bagheri Harouni
Department of physics, Faculty of science, University of Isfahan, Hezar Jerib Str. Isfahan 81764-73441
Abstract- In present paper, the spontaneous emission of an emitter in the inhomogeneous mediums beyond dipole approximation
is studied. According to Purcell effect, the spontaneous emission rate is not an intrinsic feature of the emitter whereas it depends
on boundary and local modes. In the present research the role of surface plasmons on the spontaneous emission rate beyond dipole
approximation is investigated. The physical model is a single quantum dot which is placed in proximity of a spherical metal nano
particle and an infinite cylinder rod. Our results demonstrate that the spontaneous emission rate of the quantum dot depends on the
shape of conductor and distance from metal bodies. Moreover, the dipole orientation and the size of quantum dot possess
important roles in the spontaneous emission rate evolution.
Keywords: Surface plasmon, Quantum dot, Beyond dipole approximation, Spontaneous emission rate.
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 -1مقدمه

اخيراً طيف تابشي نقطهی كوانتومي سهترازی نوع  در
تقریب دوقطبي در مجاورت نانو كرهی فلزی بررسي شده
است] .[2همچنين آهنگ گسيل خودبهخود نقطهی
كوانتومي دوترازی در شرایط تقریب ورای دوقطبي در فضای
همگن مورد بررسي قرار گرفته شده است].[3
در پژوهش حاضر ،آهنگ گسيل خودبهخود نقطهی كوانتومي
دوترازی در شرایط تقریب ورای دوقطبي را در مجاورت )(i
نانوكره و ) (iiاستوانهی طویل فلزی بررسي ميكنيم .بدین
منظور در بخش ) (1-2به حالتهای اكسيتوني در نقطهی
كوانتومي با محصورسازی ضعيف توجه ميكنيم .در بخش
) (2-2هاميلتوني و آهنگ گسيل خودبهخود گسيلنده در
شرایط تقریب ورای دوقطبي در فضای ناهمگن ،بررسي مي-
شود .در بخش ) (3-2تغييرات آهنگ گسيل خودبهخود
نقطهی كوانتومي دوترازی بر حسب فاصله از سطح ) (iنانو-
كره و ) (iiاستوانهی طویل فلزی ارزیابي خواهد شد و در
بخش ) (3به طور خالصه نتایج را بيان خواهيم كرد.

ویژه حالت سامانهی تركيبي نقطهی كوانتومي و جسم رسانا،
به صورت تركيبي از حالتهای نقطهی كوانتومي و ميدان به
صورت زیر است:
()1

  ce (t ) e
''

سامانهای متشکل از نقطهی كوانتومي دوترازی و جسم رسانا
را در نظر بگيرید كه ميدان الکترومغناطيسي با بسامد  ωبه
آن اعمال شود .فرض كنيد بسامد پالسموني در حد بسامد
گذار نقطهی كوانتومي است .همچنين نقطهی كوانتومي را با
محصورسازی ضعيف در نظر ميگيریم ،حدی كه ابعاد سامانه
در مقایسه با طولموج ميدان الکترومغناطيسي خيلي كوچک
نباشد و تغييرات ميدان احساس شود .به عبارتي دیگر،
تقریب دوقطبي برقرار نباشد .در این حالت ميخواهيم آهنگ
گسيل خودبهخود نقطهی كوانتومي را بدست آوریم كه با
توجه به معادلهی شرودینگر ،ویژه حالت و هاميلتوني سامانه

Purcell

''



V

''

كه در آن حالتهای ) ''  g (r , و  eبه ترتيب بيانگر
حالتهای پایه و برانگيختهی سامانهی برهمكنشي ميدان با
نقطهی كوانتومي هستند و با روابط زیر مشخص ميشوند:
''

''

g (r ,  '' )  F  1(r ,  '' ) ,

()۲

e  X  {0} .

توجه كنيد حالتهای } {0و

''

) ''  1(r , به ترتيب

بيانگر حالتهای پایه و برانگيختهی جمعي محيط مادی
هستند.

 -2-2معادالت حرکت ضرایب بسط ویژه حالت

 -2نظریهی کوانتومی آهنگ گسیل خودبهخود در
شرایط تقریب ورای دوقطبی در فضای ناهمگن



   d 3 r ''d  ''c g (r ,  '' , t ) g (r ,  '' ) ,

سامانه
هاميلتوني برهمكنشي نقطهی كوانتومي و ميدان
الکترومغناطيسي در فضای ناهمگن در پيمانهی تابشي به
صورت زیر است[:]3
()3

iq
A (r , t ).,
m0

H 

كه در آن پتانسيل برداری در محيطهای مادی )  ، A (r ,tاز
رابطهی زیر تبعيت ميكند[:]5
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اصل پارسل 1بيان ميدارد كه آهنگ گسيل خودبخود
گسيلندهها با توجه به شرایط مختلف متفاوت خواهد بود .به
عنوان مثال ،آهنگ گسيل خودبهخود یک نقطهی كوانتومي
در فضای همگن ] ،[1با آهنگ گسيل خودبهخود نقطهی
كوانتومي در فضای ناهمگن متفاوت است.

-2-1

ویژه حالت سامانه

بيست و سومين كنفرانس اپتيک و فوتونيک و نهمين كنفرانس مهندسي و فناوری فوتونيک ایران
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 eصرف نظر ميكنيم .در نتيجه به رابطهی زیر

ميرسيم:







V

G (r , r ,  )fˆ (r ,  , t )e 
'

'

 14-1۲بهمن 1395

[

 0

k c ,kv



3

  d

v v 

'

در این رابطه  ، e بردار واحد قطبش و )  G (r , r , تابع

()8

) x * (k c , k v

Im  ( r ,  )fˆ ( r ,  )cˆc†,kc cˆv ,k v

'

گرین دیادیک در مکان  rناشي از بار در مکان r
است] .[4عملگرهای )  fˆ ( r ,  , tو )  fˆ † (r ,  , tروابط

زیر را دارند:
fˆ (r ,  , t )  fˆ (r ,  )e i t ,
fˆ † (r ,  , t )  fˆ † (r ,  )e  i t .

()5

) fˆ (r , و )  fˆ † ( r , به ترتيب عملگرهای نابودی و
خلق بوزوني یک برانگيختگي جمعي در مکان  rبا بسامد
 هستند كه از رابطهی جابهجاگری زیر تبعيت مي-
كنند[:]5
()6

 H .c .].

حال كه هاميلتوني و ویژه حالت سامانه را بدست آوردیم،
ميتوانيم توسط معادلهی شرودینگر و اثر دادن حالتهای
''

 eو ) '' g (r , 

روی نتيجهی آن معادالت حركت

ضرایب بسط ویژه حالت سامانه را بدست آوریم كه به صورت
دو معادلهی جفت شده خواهند بود .برای رفع جفت شدگي
از فرض تقریب ماركوف استفاده ميكنيم و در نهایت با توجه
به حل معادلهی حركت ضریب بسط )  ، ce (tرابطهی آهنگ
گسيل خودبه خود را به صورت زیر بدست ميآوریم:

)' [fˆk (r ,  ), fˆk '† (r ',  ')]   kk ' (r  r

 (   ').

cˆ ,k j ,

  H   cˆ

†
,k i

,
k i ,k j

,

()7

با در نظر گرفتن فرض دمای پایين ،بررسي محدود به لبهی
نوار ظرفيت و رسانش خواهد شد .در نتيجه ،انرژی گذار
است و دیگر از



در رابطهی باال

استفاده نميكنيم 0 .اختالف بسامد لبهی نوار ظرفيت
 ، V ،و بسامد لبهی نوار رسانش  ، c ،است .عملگرها را در
تصویر برهمكنش در رابطهی ( )7جایگذاری كرده و با
استفاده از تقریب موج چرخان ،از عوامل تند تغيير

3

   d
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 0m c
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H

 ,   {c ,v }.

كوانتومي 0

2

rd 3r 

با توجه به رابطهی ( ،)3رابطهی هاميلتوني برهمكنشي در
كوانتش دوم به صورت زیر است:

i t

(eˆ .PCV )e i ( kv  k c ).r e

در این رابطه )  x (r 0 , r e , r hتابع پوش اكسيتوني
است] .[3با توجه به این رابطه در ميیابيم آهنگ گسيل
خودبهخود در تقریب ورای دوقطبي در فضای ناهمگن
برحسب قسمت موهومي تابع گرین دیادیک غيرجایگزیده
است كه توسط توابع پوش اكسيتوني وزندار ميشود.

 -2-3تغییرات آهنگ گسیل خودبهخود نقطهی
کوانتومی در مجاورت سطح فلز
به شکل ( )1توجه كنيد .فرض كنيد نقطهی كوانتومي كروی
شکل با محصورسازی ضعيف به شعاع  ، Lدر فاصلهی  hاز
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) rd 3 r 'd G (r , r , 
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شکل  :3تغييرات آهنگ گسيل خودبهخود نقطهی كوانتومي در مجاورت
استوانه ی طویل فلزی نسبت به فضای همگن بر حسب فواصل مختلف

h

 -3نتیجهگیری

شکل  :1نقطهی كوانتومي كروی شکل در مجاورت

نانو كرهی فلزی][3

شکل  :۲تغييرات آهنگ گسيل خودبهخود نقطهی كوانتومي در مجاورت

نانوكرهی فلزی نسبت به فضای همگن بر حسب فواصل مختلف h

در حالت بعدی نقطهی كوانتومي دیسک شکل با
محصورسازی ضعيف در راستای  zبا ارتفاع  L zو شعاع
 ، Lدر فاصلهی  hاز سطح استوانهی طویل فلزی به شعاع
 ، aقرار دارد .مختصات مركز جرم نقطهی كوانتومي
) (a  L  h , 0, 0است .با توجه به تابع گرین دیادیک در
فضای اطراف استوانهی طویل ] [4و رابطهی ( )9ميتوان
تغييرات آهنگ گسيل خودبهخود نقطهی كوانتومي را در این
حالت نسبت به فضای همگن بر حسب فواصل مختلف  hبه
صورت شکل ( )3بدست آورد.
همانطور كه در شکلهای ( )۲و ( )3ميبينيم در مقادیر
كوچکتر  hو  ، aتغييرات آهنگ گسيل خودبهخود
بيشتری داریم .این به علت پالسمونهای پرشدت ،در فواصل
نزدیک به سطح فلز و ابعاد جایگزیدهی آن ميباشد.

با توجه به آنچه گفته شد ميتوان نتيجه گرفت آهنگ گسيل
خودبهخود نقطهی كوانتومي در شرایط تقریب ورای دوقطبي
و در فضای ناهمگن برحسب قسمت موهومي تابع گرین
دیادیک غيرجایگزیده است كه توسط توابع پوش اكسيتوني
وزندار ميشود .این كميت به عواملي چون هندسهی فلز،
ابعاد محصورسازی نقطهی كوانتومي ،جنس نقطهی
كوانتومي ،جنس محيط دیالکتریک اطراف نقطهی
كوانتومي و جسم رسانا ،طول موج ميدان الکترومغناطيسي،
بسامد پالسموني ،رژیم ميدان نزدیک ،جهت گشتاور دو-
قطبي نقطهی كوانتومي ،درجات آزادی توابع پوش اكسيتوني
بستگي دارد.
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سطح نانوكرهی فلزی به شعاع  ، aقرار دارد .مختصات مركز
جرم نقطهی كوانتومي )  (0, 0, a  L  hاست .در این
صورت با توجه به تابع گرین دیادیک در فضای اطراف كره
] [2و رابطهی ( )9ميتوان تغييرات آهنگ گسيل خودبهخود
نقطهی كوانتومي را در این حالت نسبت به فضای همگن

 ،بر حسب فواصل مختلف  hبه صورت شکل ()۲
،
0
بدست آورد.
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