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 نقاط کوانتومیخارجی تز ضزیة جذب و ضزیة شکست  الکتزیکی  ت میداناثزا

 مغناطیسیالکتزو القایی شفافیت پدیده در Λای مدل  استوانه آرسنیک -گالیم
   1رنجبر عسکریحسن  ؛ 1بابااحمدی میالنی هاجر
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 چکیده
ی ضفبفیت   ضَد کِ هیذاى الکتزیکی خبرخی چِ تبثیزی ثز رٍی ارتفبع ثیطیٌِ ٍ پٌْبی کبهل در ًصف ارتفبع ثیطیٌِ ثزرسی هی در ایي هقبلِ،

ثب پتبًسیل  Λسِ تزاسی هذل  (GaAs) آرسٌیک  -ای گبلین ًتَهی  استَاًِی کَا القبیی الکتزٍهغٌبعیسی دارد. سیستن کَاًتَهی ضبهل یک ًقغِ

 .آیذ ، ثب پیذا کزدى ٍیضُ تَاثغ ٍ ٍیضُ هقبدیز ثِ دست هی GaAs ای   ی کَاًتَهی استَاًِ بری یک ًقغِسْوَی است. پذیزفت

 .ی کَاًتَهی ، ضزیت خذة، ضزیت ضکست، ًقغِ(EIT)اپتیک غیزخغی، ضفبفیت القبیی الکتزٍهغٌبعیسی کلید واژه:
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Abstract 
In this paper,the effect of external electric field on full width half maximum (FWHM) of electromagnetically induced transparency 

(EIT) was investigated. The quantum system includes  Λ -type three level GaAs  cylindrical quantum dot (QD) with parabolic 

potential. susceptibility of GaAs cylindrical QD was obtained by finding eigenfunctions and eigenvalues. 

Keywords: Nonlinear optics, Electromagnetically induced transparency, Refractive index, absorption index, Quantum 

dots. 
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 قدمهم
ّبی سیبدی در راثغِ ثب ًقبط کَاًتَهی اًدبم ضذُ  اهزٍسُ پضٍّص

ّبی ػبلی ًَری خغی ٍ  ًقبط کَاًتَهی دارای ٍیضگی. [1]است 

ّبی اًزصی هدشایی  غیز خغی ّستٌذ ٍ ػوذتب ایي ثِ خبعز حبلت

است کِ ًبضی اس هحذٍدیت سِ ثؼذی است ٍ ایي ثبػث ضذُ کِ 

ّبی اپتَ  ثزای ثیطتز کبرثزدّبی خَثی  بًذیذًفبط کَاًتَهی ک

ٍ یب در حضَر هیذاى  EITدر پذیذُ  .]3-2[ الکتزًٍیک ضًَذ.

لیشری قَی ثِ ًبم لیشر کٌتزل، خذة هیذاى کبٍضگز در ّبی  هیذاى

ضَد ٍ هبدُ ًسجت ثِ لیشر کبٍضگز ثِ صَرت ضفبف  هبدُ حذف هی

 ثِ صَرت تئَری اثزات ّوکبراًص ٍ ٍاثقیکٌذ.  ػول هی

 را فطبر ٍ الکتزیکی ٍ هغٌبعیسی، اًذاسُ ًقغِ کَاًتَهیّبی  هیذاى

گبلین  کَاًتَهی ًقغِثز ضفبفیت القبیی الکتزٍهغٌبعیسی در 

ّب  آى .دادًذ قزار ثزرسی هَرد الًذا هذل تزاسی یک سِآرسٌ

 ایي درایدبد ضذُ ضفبفیت القبیی الکتزٍهغٌبعیسی  دریبفتٌذ، کِ

ثِ  کبٍضگزپٌدزُ ضفبفیت ٍ سزػت گزٍُ هیذاى  سیستن،

. ثب کَاًتَهی ثستگی دارد ی ّبی خبرخی، فطبر ٍ سبیش ًقغِ هیذاى

ی ضزیت ضکست ٍ  افشایص هیذاى هغٌبعیسی هقذار ثیطیٌِ

یبثذ ٍ چَى هیذاى الکتزیکی اثز  ضزیت خذة سیستن کبّص هی

آى قبثل تَخْی رٍی ضفبفیت القبیی الکتزٍهغٌبعیسی ًذارد اس 

ّب ًطبى دادى کِ ثب افشایص فطبر،  ًظز کزدًذ. ّوچٌیي آى  صزف

[. در پضٍّطی 4یبثذ] ضزیت ضکست ٍ ضزیت خذة افشایص هی

ّبی خبرخی، اثزات فطبر ٍ دهب ثز رٍی دیگز اثزات ًبخبلصی، هیذاى

ضفبفیت القبیی الکتزٍهغٌبعیسی در سیستن اتوی سِ تزاسُ هَرد 

ّب ًطبى دادًذ، کِ ضزیت ّص آىثزرسی قزار گزفت. در ایي پضٍ

ّبی خبرخی،  ضکست، سزػت گزٍُ ٍ پٌدزُ ضفبفیت ثِ هیذاى

در ایي هقبلِ ثب رّیبفت هبتزیس  [.5فطبر ٍ دهب ثستگی دارًذ]

الکتزیکی خبرخی ثز رٍی ضزیت   چگبلی ثِ ثزرسی تبثیز هیذاى

ای ثب  استَاًِ GaAsخذة ٍضزیت ضکست ًقبط کَاًتَهی 

ر ضفبفیت القبیی الکتزٍهغٌبعیسی پزداختِ پتبًسیل سْوَی  د

 ضذُ است.
 شفافیت القایی الکترومغناطیسی

 ی کَاًتَهی ثب هذل سِ تزاسی اس ًَع  در ایي هقبلِ یک ًقغِ

1ثب تزاسّبی اًزصی  ) 1)ضکل  , در ًَار رسبًص در  2ٍ  0

تزاس  2تزاس ًیوِ پبیِ ٍ  1تزاس پبیِ ٍ  0ًظز گزفتِ ضذُ است. 

0ثزاًگیختِ است. گذار 1  یک گذار هوٌَػِ ٍ گذارّبی

0 2 ٍ1 2  هدبس فزض ضذُ است. فزکبًس

 20 2 0  E E فزکبًس تطذیذ هزثَط ثِ گذار

0 2  است ٍ ثب تبثص لیشر ضؼیف کبٍضگز ثب فزکبًسp  ٍ

0ثشرگی هیذاى الکتزیکی  pE دّذ. گذار ایي گذار رخ هی

1 2  ًیش ثب فزکبًس تطذیذ 21 2 1E E    ثب ٍ

ٍ ثشرگی هیذاى  cتبثص لیشر قَی ثِ ًبم لیشر کٌتزل ثب فزکبًس 

20pدّذ.  رخ هی 0cEالکتزیکی p     ٍ21c c    

ثِ تزتیت ػذم تٌظیوی فزکبًس لیشرّبی کبٍضگز ٍ کٌتزل ًسجت 

 ّبی تطذیذ ّستٌذ ثِ فزکبًس

 

لیشر کنتزل و یک لیشر  تا یک Λتزاسی تا پیکزتندی  سه: یک سیستم 1شکل

 گزکاوش

ّستٌذ ٍ هیذاى  xهیذاى تبثطی ّزدٍ لیشر دارای قغجص 

 ضَد ثب: الکتزیکی کل ثزاثز هی
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کِ عَل هَج لیشر کبٍضگز ٍ لیشر کٌتزل اس ضؼبع هَثز اتن )ًقغِ 

 ضَد. کَاًتَهی( خیلی ثشرگتز فزض هی

ّبی کَاًتَهی در حضَر ًَر ثِ صَرت سیز ًَضتِ  ّبهیلتًَی سیستن

 ضَد: یه

0 ( )H H V t 
                                        (۲) 

)ˆکِ  )V t E   کٌص است ّبهیلتًَی ثزّن. 

0Ĥ ی  ػٌبصز ػولگز دٍ قغجی الکتزیکی را در پبیِ
 

ثب تقزیت دٍ 

 تَاى ثِ ضکل سیز ًَضت: قغجی هی
i

nm nm nmV E E     
                            (۳) 

 ضًَذ: ّبی راثی ثِ ضکل سیز تؼزیف هی فزکبًس
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ثب استفبدُ اس هؼبدالت هبتزیس چگبلی در تقزیت هَج چزخبى ٍ 

 تَاى پذیزفتبری را هحبسجِ کزد. یبفتِ هیدستگبُ دٍراى 
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0tب فزض ایٌکِ سیستن در سهبىث    پبیِ قزار در حبلت

 ی ثیي قغجص ٍ هیذاى الکتزیکی در راثغِ ثب استفبدُ اس .ثبضذ داضتِ

ثذست هی ًْبیت ثزای قسوت حقیقی ٍ هََّهی ثبثت پذیزفتبری 
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، 1h ّبی سِ تزاسی در ٍاحذ حدن است ٍ چگبلی سیستن  Nکِ 

2h  ٍg
 
 ضًَذ: صَرت سیز تؼزیف هیثِ  
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تَاى ضزیت خذة  هی )6(ٍ  )5(ثباستفبدُ اس هؼبدالت 

  Imc   ٍُ1ضزیت ضکست هبد Ren    را

ضزیت خذة ٍ ضزیت ضکست   هحبسجِ کزد. ثٌبثزایي ثزای هحبسجِ

02ی  یک هبدُ ًیبس ثِ هحبسجِ

iاست. 

 ای نقاط کوانتومی استوانه
ای ثِ صَرت سیز ًَضتِ  کَاًتَهی استَاًِ  ّبهیلتًَی یک ًقغِ

 (7)ضَد:    هی
* *

* e e z
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H m m z
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)کِ )V r :پتبًسیل سْوَی ًقغِ کَاًتَهی است ٍ ثزاثز است ثب 

 * 2 2 2 21
( )

2
e zV r m z     

 ٍ*

em ًِای  خزم هَثز الکتزٍى است. ثزای یک ًقغِ کَاًتَهی استَا

*، Lٍ ارتفبع   Rثب ضؼبع  2

0 em R 
  ٍ* 2

0 4z em L 

فزکبًس ًَسبى الکتزٍى ثِ تزتیت در خْت ضؼبع ٍ ارتفبع ًقغِ 

 ضًَذ. ای تؼزیف هی کَاًتَهی استَاًِ

هیذاى الکتزیکی خبرخی  ثب اػوبلَى ایي ّبهیلتًَی ّن اکٌ

فزض کِ هیذاى الکتزیکی خبرخی در خْت  ضَد. ًَیسی هی ثبس

 ضَد، ثٌبثزایي: اػوبلثز ًقغِ کَاًتَهی  zهثجت هحَر 

(8)
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e  ٍ ثبر الکتزٍىF  ثبضذ. هی خبرخی هیذاى الکتزیکیضذت 

ثب استفبدُ اس خذاسبسی هتغیزّب ٍ حل هؼبدلِ ( 8ثزای هؼبدلِ )

ای  کَاًتَهی استَاًِ ی ًقغٍِ ٍیضُ هقبدیز ٍیضُ تَاثغ  ضزٍدیٌگز

 :ثذست هی آٍرینثزای ٍیضُ هقبدیز ّبهیلتًَی ثذست هی آیٌذ. 
 (44 )
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n n n z zE n n n                                                                                       

 اػذاد کَاًتَهی ٍ 1n ،2n  ٍ3nکِ
2

0 0z

ef

m 
 .هی ثبضٌذ 

 محاسبات

ی هحبسجِ ثزای
01

i  ٍ
02

i  ًیبس ثِ هطخص ضذى خْت قغجص

1ًَر ٍ تزاسّبی  , خْت قغجص ًَر را در است. 2ٍ  0

x̂Eای یب ثِ ػجبرتی  کَاًتَهی استَاًِ ی ًقغِ خْت ضؼبع E e 

0ٍیضُ حبلتْبی سیستن ثِ صَرت ٍ  در ًظز گزفتِ ضذ. 000

 ،1 200  ٍ2 300 .در ًظز گزفتِ ضذُ است 

تز ضزیة شکست و  الکتزیکی خارجیاثز میدان 

 ضزیة جذب

)/(ثز حست  ٍ غیز خغی ًوَدارّبی خغی 02p  .رسن ضذًذ

ًبًَهتز در ًظز  11  ًبًَهتز ٍ عَل آى   5ی کَاًتَهی  ضؼبع ًقغِ

ٍ  . ًوَدارّب ثب استفبدُ اس ًزم افشار هتوتیکب رسن ضذًذگزفتِ ضذ

دلخَاُ  ٍاحذّوچٌیي ٍاحذّب ثز رٍی هحَر ػوَدی ثِ صَرت 

 (.Arbitrary Unitّستٌذ)
تزرسی اثز میدان الکتزیکی خارجی تز ضزیة شکست خطی 

 و غیز خطی
ثزای ضزیت ضکست  ،3ضزیت ضکست خغی ٍ ضکل  ،2ضکل 

اًذ.  رسن ضذُالکتزیکی غیز خغی در سِ هقذار هتفبٍت اس هیذاى 

ص هیذاى، ّب ًطبى دادُ ضذُ است، ثب افشای ّوبًغَر کِ در ضکل

تَاًذ  یت ضکست هیٍ ایي کٌتزل ضزیبثذ  ضزیت ضکست کبّص هی

ضَد سزػت ًَر در  . کبّص ضزیت ضکست ثبػث هیهفیذ ٍاقغ ضَد

ثٌبثزایي  .تز ضَد ٍ هبدُ ًسجت ثِ ثبسُ فزکبًسی ضفبف هبدُ سیبد ضَد

 ضَد. افشایص هیذاى ثبػث حذف ًَر کٌذ در هبدُ هی

 
 خغی ضزیت ضکست هغٌبعیسی ثز: ًوَدار تؤثیز هیذاى 2ضکل 
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 : ًوَدار تؤثیز هیذاى هغٌبعیسی ثز ضزیت ضکست غیز خغی3ضکل 

 غیز خطی تز روی ضزیة جذب خطی و الکتزیکیتزرسی اثز میدان 
، ٌّگبهی کِ لیشر کٌتزل خبهَش است، ضزیت خذة خغی، 4در ضکل  

خبرخی رسن ضذُ  الکتزیکی در دٍ حبلت حضَر ٍ ػذم حضَر هیذاى

ضَد، در حضَر ایي هیذاى، ضزیت  است. ّوبًغَر کِ در ضکل دیذُ هی

 الکتزیکییبثذ.ایي ًطبى دٌّذُ ایي است کِ هیذاى  خذة کبّص هی

قسوتی اس خذة اًزصی تَسظ سیستن را ثز ػْذُ گزفتِ ٍ ایي ثبػث هی 

 5ضَد کِ ثِ هیشاى کوتزی اس اًزصی لیشر کبٍضگز خذة ضَد. در ضکل 

، ٌّگبهی کِ لیشر کٌتزل ضزیت خذة خغی ٍ غیز خغیثِ تزتیت   6ٍ

هتفبٍت رسن ضذُ است.  الکتزیکیرٍضي است در حضَر سِ هیذاى 

ضَد، ثب افشایص ایي هیذاى، خذة ٍ ّوبًغَر کِ در ضکل دیذُ هی

FWHM تغییز هیذاى ضکستضزیت یبثذ. ّوچٌیي هبًٌذ  کبّص هی ،

رٍی پیکزثٌذی ٍ ضکل کلی ًوَدارّب ًذارد ثلکِ ثز رٍی ضذت تؤثیزی ثز 

، ثب افشایص هیذاى، قلِ 6ٍ  5ضفبفیت اثز هی گذارد. هغبثق ضکل ّبی 

. ٍ ایي یؼٌی ثب افشایص هیذاى ّبی پٌدزُ ضفبفیت ثِ ّن ًشدیک هی ضًَذ

تَاى ضزایغی را فزاّن کزد کِ ضفبفیت سیستن ًسجت ثِ ثبسُ  هی

تَاًذ ػول  یؼٌی ثِ ػٌَاى یک فیلتز فزکبًسی هیبضذ. فزکبًسی دلخَاّی ث

ثِ ایي ًتیدِ هی رسین کِ در حضَر تَأم  5ٍ  4ثب هقبیسِ ضکل کٌذ. 

در  ، هحل درُ ضفبفیتالکتزیکیپذیذُ ضفبفیت ٍ هیذاى 

0)/( 02  p  اهب ثبسُ فزکبًسی ػجَری کَچکتز  هبًذ. ثبقی هی

خبرخی ثبػث خبثدبیی تزاسّب  وبل هیذاىایي ًطبى هی دّذ کِ اػ ضَد هی

 ٍ هکبًیک کَاًتَهی هغبثقت دارد. هی ضَد کِ ایي هغلت ثب ٍاقؼیت

ّوچٌیي ثب افشایص هیذاى، ارتفبع قلِ ّب کبّص هی یبثذ کِ ػلت آى 

تآهیي قسوتی اس اًزصی تَسظ هیذاى خبرخی است کِ ایي ثبػث کبّص 

  اًزصی خذة ضذُ اس ًَر لیشر کبٍضگز هی ضَد.

 
 : نمودار تأثیز میدان مغناطیسی تز ضزیة جذب تدون حضور میدان کنتزل4شکل

 
 خطی : نمودار تأثیز میدان مغناطیسی تز ضزیة جذب5شکل

 
 غیز خطی : نمودار تأثیز میدان مغناطیسی تز ضزیة جذب6شکل 

 گیری نتیجه
ی  پٌدزُتَاى  در ایي هقبلِ، ًطبى دادُ ضذ کِ ثب رٍضي کزدى هیذاى کٌتزل هی

ی  دٌّذ کِ ثب ًقغِ چٌیي ًتبیح ٍ ًوَدارّب ًطبى هی ضفبفیت ایدبد کزد ٍ ّن

تَاى  کَاًتَهی در ضفبفیت القبیی الکتزٍهغٌبعیسی، تحت تبثیز هیذاى خبرخی هی

ای دلخَاُ ثذست آٍرد.  ضزیت ضکست ٍ ضزیت خذة هبدُ را کٌتزل کزد ٍ پٌدزُ

ثِ ًسجت کوی کبّص الکتزیکی ى ی ضفبفیت ثب افشایص هیذا در ًتیدِ پٌدزُ

 ثِ عَری کِ در پضٍّص ٍاثقی یبثذ. کبّص هی FWHMیبثذ ٍ ّوچٌیي  هی

هیذاى الکتزیکی خبرخی اثز قبثل تَخْی رٍی ضفبفیت القبیی  ّوکبراًص ٍ

 الکتزٍهغٌبعیسی ًذاضت.
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