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بررسی ویژگی های اپتیکی رینگ کوانتومی متشکل از چندین چاه کوانتومی با روش
تنگ بست
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 در این مقاله ویژگی های اپتیکی رینگ کوانتومی مبتنی بر چاه کوانتومی چند گانه با استفاده از روش تنگ بست بررسی شده و اثر- چکیده
 ترازهای انرژی و توابع موج برای دو رینگ کوانتومی با شعاع یکسان.تغییر تعداد چاهها و پتانسیل اعمالی روی این ویژگی ها بدست آمدهاست
 انرژی حالت پایه افزایش می یابد، نتایج نشان میدهد با افزایش تعداد چاه ها. نانومتر و تعداد چاههای دو و چهار محاسبه و رسم شده است60
 کاهش و بیشینه%13  همچنین مقدار جذب ساختار با تغییر تعداد چاهها از دو به چهار دارای.و توابع موج در مراکز چاه ها جایگزیده میشوند
. میلی الکترون ولت است15 جذب دارای جابجایی آبی به مقدار

. جذب، چاه كوانتومی چندگانه، رینگ كوانتومی، روش تنگ بست-كليد واژه

Study of Optical Properties of Quantum Ring Based on MQW Using TightBinding Method
Mahdi Soleymani*, Alireza Mobini
Department of Physics, Qom University of Technology, Department of Electrical and Computer Engineering, Qom
University of Technology
Abstract- In the present work we have studied optical properties of quantum ring based on MQW using tight-binding method
considering the effects of well number and confinement potential. For two rings with same circumstance of 60 nm and different
number of wells, 2 and 4, wave functions and energy eigenvalues have been calculated. The results shows with increasing well
numbers the energy eigenvalues increases and the wave function confined in the well centers. Also with increasing well numbers
from two to four wells, the absorption coefficient of structure decrease %13 and the peak of absorption has 15meV blue shift.
Keywords: Tight Binding Method, Quantum Ring, Multiple Quantum Well, Absorption.
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 -1مقدمه

 -2ساختار و روش شبیه سازی

ساختارهای شبه رینگ در مقياس نانو كه با عنوان كلی رینگ
های كوانتومی شناخته میشوند اخيرا مورد توجه محققان
قرارگرفتهاست .این ساختارهای نانومقياس نمونه شبيه به بنزن
هستند [ .]1آنها دارای چگالی الکترون و تقارن خاصی هستند
كه منجر به حواص منحصر به فردی مانند جریان پایا كه بعلت
قانون بقای اندازه حركت زاویهای است ،میشود .این ساختارها
تا كنون بصورت تئوری و تجربی مطالعه شدهاند [.]2-3

 -2-1نمای ساختار

شکل  :1نمای ساختار رینگ كوانتومی مبتنی بر چندین چاه
كوانتومی متشکل از  GaNiو.AlNi

آنطور كه از شکل مشخص است رینگ متشکل از سه چاه
كوانتومی است كه هرچاه از ساختار  GaNi/AlNiتشکيل
شدهاست .در این شبيهسازی رینگی با محيط  60نانومتر در
نظرگفتهشدهاست.

 -2-2فرمولبندی
یک رینگ كوانتومی شامل  Nسایت از اتمهای مشابه در نظر
بگيرید.معادله تنگ بست برای این ساختار به شکل زیر نوشته
میشود[:]5
N

Hˆ    2t V n  c n†c n  tc n† 1c n  tc n†c n 1 
n 1

()1
كه در آن )  t = h 2 (2m ea 2المان ماتریس هاپينگ بين
نزدیک ترین همسایهها me ،جرم الکترون N ،تعداد سایتها،
 aثابت شبکه و † cnعملگر خلق و  cnعملگر فنا است .پارامتر
 V nمقدار پتاسيل مربعی به عمق  VConfرا نشانمیدهد كه
در طول محيط رینگ اعمال میشود .با قطری كردن
هاميلتونی سيستم در معادله ( )1مقادیر ویژه انرژی سيستم
بدست میآید .طيف جذبی را ميتوان از رابطه زیربدست-
آورد[: ]5

)1- Mercury-Cadmium-Telluride (MCT
)2 -Quantum Well (QW
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خواص فيزیکی و اپتيکی این ساختارها بوسيله روشهای
مختلفی مانند روش تابع چگالی حالت ،روش هارتر-فوک و
روش مونت-كارلو ، K.P ،ماتریس انتقال و روش تنگ بست
قابل حل است .ویژگیهای انتقال مانند اثر آهارنوف -بوهم
،جریان پایا ،اثرفانو و ...ویژگیهایی هستند كه با این روشها
با حضور اثر اسپين  -مدار و بدون آن قابل مطالعه هستند.
[ ،]۴-6تا كنون مطالعاتی روی این ساختار ها با حل مستقيم
معاله شرودینگر و محاسبه ترازها و یا روش ماتریس حالت
انجام شده است [ .]5-7قبال ساختارهایی با طول موثر ثابت
شبيهسازی شدهاست [ .]8-9اما در این مقاله با استفاده از
روش تنگ بست ترازهای انرژی ،تابع موج و جذب رینگهای
كوانتومی مبتنی بر چاه كوانتومی چند گانه محاسبه شده و اثر
تغيير تعداد چاهها و شعاع رینگ روی این ویژگی ها بدست
آمدهاست .بررسی ویژگی اپتيکی این ساختارها نشان میدهد
این كه دارای جذب در ناحيه مادون قرمز هستند كه دارای
كاربردها ی صنعتی و پژوهشی فراوانی است .كاربردهای
معمول آنها شامل دیدبانی محيط [ ،]11 ,10تشخيص
شيميایی و بيولوژیکی تركيبات [ ،]12تصویربرداری حرارتی،
دید درشب ،تشخيص ناهنجاری و مخابرات فضای آزاد است
[ .]1۴-12از گذشته تا كنون تکنولوژیهای مختلفی مانند
تركيبات مركوری-كادميم-تلوراید ،)MCT( 1ساختارهای
مبتنی بر چاهكوانتومی 2و ساختارهای مبتنی بر نقطهكوانتومی
برای آشکارسازی در این پنجره استفاده شده است [.]10-11

شکل ( )1نمای ساختار شبيهسازیشده را نشان میدهد.
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به  ۴عدد افزایش یافتهاست و نتایج در شکل ( )3نمایش
دادهشده است.

است.
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شکل  :3الف) تابع پتانسيل رینگ كوانتومی شامل ۴عدد چاه .ب)
ترازهای انرژی رینگ كوانتومی ج)تابع موج پایه .

0

ج)
شکل  :2الف) تابع پتانسيل رینگ كوانتومی شامل  2عدد چاه .ب)
ترازهای انرژی رینگ كوانتومی ج)تابع موج پایه .

آنطور كه شکل ( )2نمایش میدهد مقدار تابع موج در محل
چاه دارای بيشينه است یعنی الکترونها درون چاه محصور
شدهاند .از طرفی مقدار انرژی در تزارهای پایين بطور
تدریجی و منظم افزایش پيدا می كند اما با افزایش مرتبه
تراز مقدار پرش در انرژی زیاد میشود.در ادامه تعداد چاهها
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آنطور كه شکل ( )2نشان میدهد یک مود تشدیدی در
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آنطور كه شکل ( )3نمایش میدهد تابع موج دارای چهار
بيشينه است كه برابر تعداد چاهها است یعنی الکترونها
بطور متقارن درون چاهها وجود دارند .با افزایش تعداد چاهها
ترازهای هم انرژی افزایش یافته است و از طرفی مقدار پرش
انرژی در ترازهای مرتبه  5تا  8خيلی كم است.
در ادامه مقدار جذب طبق رابطه ( )2برای این ساختار
محاسبه شده و در شکل ( )۴نشان دادهشدهاست.

1031
این مقاله به شرط در دسترس بودن در وبگاه  www.opsi.irمعتبر است.

Downloaded from opsi.ir at 8:11 +0330 on Sunday November 18th 2018

شبيهسازی برای رینگی با محيط  60نانومتر متشکل ازدو
چاه كوانتومی با عرض  15نانومتر انجام شده و نتایج در
شکل ( )2نمایش دادهشدهاست.

0
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با افزایش تعداد چاهها یک جایجایی آبی در بيشينه جذب
صورت میگيرد كه با این روش میتوان محل بيشينه جذبی
.را بطور دلخواه تنظيم كرد
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۴ و2  نانو متر شامل60  جذب رینگ كوانتومی با محيط:۴شکل
.عدد چاه كوانتومی

) نمایش میدهد با افزایش تعداد چاه از۴( آنطور كه شکل
 كاهش یافته است و مقدار قله%13مقدار جذب، دو به چهار
. ميلی الکترون ولت است15 جذب نيز دارای جابجایی آبی
 چاه۴ در ادامه مقدار جذب برای رینگ كوانتومی شامل
) نشانداده5( كوانتومی با تغيير پتاسيل محاسبه و در شکل
.شدهاست

-4
-5
-6

 چاه به ازای مقادیر۴  شکل جذب برای رینگ كوانتومی شامل:5شکل
.متفاوت پتانسل اعمالی مختلف

 نتیجهگیری-7
 توابع،در این مقاله با استفاده از روش تنگ بست مقادیر ویژه
موج و پارامتر جذب برای یک رینگ كوانتومی شامل چاه
 آنطور كه نتایج نشان میدهد.كوانتومی چندگانه بدست آمد
ساختار جذب بيشينهای در محدوده مادون قرمز دور دارد كه
 نتایج نشان میدهد.از نظرفناوری دارای كاربرد زیادی است
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