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تیست ٍ یکویي کٌفزاًس اپتیک ٍ فَتًَیک ایزاى
ٍ ّفتویي کٌفزاًس هٌْذسی ٍ فٌاٍری فَتًَیک ایزاى
 داًشگاُ شْیذ تْشتی،۳292 ُ دی ها32  تا32

تاثیز قطثش میدان لیزرىای کنتزل تز ضزیة جذب در پدیده شفافیت القایی
W الکتزومغناطیسی در نقطوی کوانتومی استوانوای مدل
 حسي رًجثز ػسکزی،هزضیِ السادات هؼشی
 گزٍُ فیشیک،ِ داًشکذُ ػلَم پای،) داًشگاُ ٍلیػظز(ػج،رفسٌجاى
 اثز ًَع قطثص لیشرّای کٌتزل ٍ کاٍضگز رٍی تَلیذ دٍ پٌجزُای ضفافیت القایی،ِ در ایي هقال-ُچکیذ
W الکتزٍهغٌاطیسی ٍ ّنچٌیي هیشاى جذب در یک ًقطِی کَاًتَهی استَاًِای گالین آرسٌایذ چْار تزاسی هذل
 ٍاتستگی ضفافیت. هعادلِ ضزٍدیٌگز تِ رٍش جزم هَثز حل ضذُ است.تا پتاًسیل سْوَی تزرسی ضذُ است
القایی الکتزٍهغٌاطیسی ٍ ضزیة جذب تِ ضعاع ٍ ارتفاع یک ًقطِی کَاًتَهی استَاًِای در قطثصّای هختلف
.لیشرّای کٌتزل ٍ کاٍضگز تزرسی ضذُ است
.ًقطِی کَاًتَهی

، قطثش، ضزیة جذب، شفافیت القایی الکتزٍهغٌاطیسی-ُکلیذ ٍاص

The effect of control lasers polarization on absorption index in
Electromagnetically Induced Transparency (EIT) in W-type cylindrical
quantum dot
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Abstract- In this paper, effect of the control and probe lasers polarization on generation of the double windows of
electromagnetically induced transparency (EIT) and also on absorption coefficient in a W-type GaAs cylindrical quantum dot
(QD) with parabolic potential are investigated. The Schrödinger equation is solved in method of effective mass. Dependence
of EIT and absorption coefficient on radius and height of cylindrical QD, in the different polarization of the probe and control
lasers are also investigated.
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 32تا  32دیواُ  ،۳292داًشگاُ شْیذ تْشتی
شکل  : ۳پیکزتٌذی سیستن  4تزاسی هذل W

هقذهِ

ّاهیلتًَی سیستنّای کَاًتَهی در حضَر ًَر تِ طَرت
سیز ًَشتِ هیشَد:

اهزٍسُ تِ ػلت پیشزفتّای شگزفی کِ در سهیٌِی اپتیک
ٍ هکاًیک کَاًتَهی تذست آهذُ است .هیتَاى خَاص
اپتیکی هادُ را تا استفادُ اس ًَر لیشر تغییز داد .یکی اس ایي
هَارد ،پذیذُی شفافیت القایی الکتزٍهغٌاطیسی ()EIT
است کِ تِ ٍسیلِی آى ػثَر یا جذب یک ًَر در یک
هادُ را تا ًَر دیگزی کٌتزل هیکٌین .ایي پذیذُ در
سیستنّای سِ تزاسی] ،[۳چْارتزاسی ] ٍ [3یا تزاسّای
تیشتز ] [2قاتل هشاّذُ است .در تؼضی اس سیستنّا
هاًٌذ سیستنّای پٌج تزاسی هیتَاى شفافیت القایی
دارای دٍ پٌجزُ را ایجاد کزد ].[4در ایي هقالِ تا رّیافت
هاتزیس چگالی تِ تزرسی تاثیز تغییز قطثش هیذاى
لیشرّای کاٍشگز ٍ کٌتزل ٍ اتؼاد ًقاط کَاًتَهی
گالینآرسٌایذ استَاًِای تا پتاًسیل سْوَی چْار تزاسی
تز رٍی ضزیة جذب ٍ شفافیت القایی الکتزٍهغٌاطیسی
پزداختِ شذُ است.
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ػٌاطز ػولگز دٍ قطثی الکتزیکی را در پایِی  Ĥ 0تا
تقزیة دٍ قطثی هیتَاى تِ شکل سیز هیتَاى ًَشت:
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الف)
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ًتیجِگیزی ٍ تحلیل دادُّا

شکلً :2وَدار قسوت هََّهی پذیزفتاری الکتزیکی یک ًقطِ
کَاًتَهی استَاًِای تا شؼاعّای هتفاٍت در هیذاى کاٍشگز تاقطثش
 xالف) هیذاى کٌتزل تا قطثش  xب) هیذاى کٌتزل تا قطثش z
الف)

ب)

شکل ً : 4وَدار قسوت هََّهی پذیزفتاری الکتزیکی یک ًقطِ
کَاًتَهی استَاًِای تا ارتفاعّای هتفاٍت در هیذاى کاٍشگز تا قطثش
 :zالف) هیذاى کٌتزل تا قطثش  zب) هیذاى کٌتزل تا قطثش x
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ّواًطَر کِ درشکل (-3الف) هشاّذُ هیشَد ٌّگاهیکِ
قطثش هیذاى کاٍشگز در جْت  xاست افشایش ارتفاع
تاثیزی در پٌْای پٌجزُ شفافیت القایی ٍ هیشاى جذب در
هیذاى کٌتزل تا قطثش ً xذارد اها افشایش ارتفاع تاػث
افشایش پٌْای پٌجزُ شفافیت در هیذاى کٌتزل تا قطثش
 zشذُ ٍلی در هیشاى جذب تاثیزی ًذارد شکل (-3ب).
تا تَجِ تِ شکل (-2الف) هشاّذُ هیشَد کِ افشایش
شؼاع سثة افشایش پٌْای پٌجزُ شفافیت تا هیذاى
کاٍشگز ٍ هیذاى کٌتزل تا قطثش  xشذُ ٍ ًیش هیشاى
جذب را سیاد هیکٌذ اها تا تَجِ تِ شکل(-2ب) تزای
هیذاى کٌتزل تا قطثش  zافشایش شؼاع هیشاى جذب را
افشایش دادُ در حالیکِ تز پٌْای پٌجزُ شفافیت تاثیزی
ًذارد .شکل (-4الف) ًیش تیاًگز افشایش پٌْای پٌجزُ
شفافیت ٍ هیشاى جذب تا افشایش ارتفاع تزای هیذاى
کاٍشگز ٍ هیذاى کٌتزل تا قطثش  zاست درحالی کِ تا
تَجِ تِ شکل (-4ب)تزای هیذاى کٌتزل تا قطثش x
پٌْای پٌجزُ شفافیت تغییزی ًکزدُ ٍلی هیشاى جذب
افشایش یافتِ است .شکل (-2الف) تیاى هیکٌذ کِ افشایش
شؼاع ًقطِ کَاًتَهی سهاًی کِ هیذاى کاٍشگز دارای
قطثش  zاست تاثیزی در پٌْای پٌجزُ شفافیت ٍ هیشاى
جذب تزای هیذاى کٌتزل تا قطثش ً zذارد اها افشایش
شؼاع تاػث افشایش پٌْای پٌجزُ تزای هیذاى کٌتزل تا
قطثش  xهیشَد ٍ هیشاى جذب در ایي حالت تغییز
ًویکٌذ (-2ب).

